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İslam inancı, Müslümanların da me-
deniyetinin  başlangıcıdır. Hz. Peygam-
ber ilk iş olarak Yesrib adını değiştirip 
Medine yapmıştır. Medine medeniyet, 
uygarlık, çağdaşlık, modern ve gelişmiş-
liği ifade ediyordu. O dönemde İslamiyet 
sosyal devlet düzeni, idaresi, yönetimiy-
le kısaca eski Arap kültüründen çok farklı 
bir sistemdi. Bu sistem kabile ve bedevi 
yaşantısından farklı olarak yerleşik dü-
zen, devlet yapısı içeriyordu.

Türk milletinin temelinde eski göçebe 
dönemi saymazsak İslam medeniyet kül-
türü ve örfi millet kavramı yatmaktadır. 
Türkler tarih boyunca kurdukları devlet-
lerin birinci öncelikli eylem planı olarak 
şehirlerin imarını görmüşler, bu yönde 
çalışmalara hız vermişlerdir. İlk şehir 
modelleri de böyle ortaya çıkmaya baş-
lamıştır. Bir beldede imaretler külliyeler 
yapmak için ulaşımı yerleşimi kısacası 
şehir düzenini düşünmek zorundasınız. 
O dönemlerde kurumsal yapı içerisinde 
halkın refahı, rahatlığı ulaşımı hep göz 
önünde tutulmuştur. Nüfus yoğunluğu-
na, hatta coğrafya ve iklime göre yerle-
şim yapılmıştır.

Günümüzde popülist yaklaşımlarla 
çarpık yapılaşma oluşmuş. Anadolu’dan 
kontrolsüz göç büyük şehirleri şantiye 
halinde çevirmiş. Görüntü kirliliği bir ta-

rafa nefes alacak yeşil alanlar kalmamış, 
çocuklar hiç düşünülmemiş oyun oyna-
yacak gezi alanları olmadığı gibi ulaşım 
ve yol namına bir şey yok. Trafik prob-
leminin nedeni geçmişteki çarpık yapı-
laşma. Belediyeler hesapsız yapılmış bi-
nalar arasından eğri büğrü yol yapmaya 
çalışıyorlar.

Kısacası şehir demek, alt yapı proble-
mi olmayan, ulaşımı halletmiş, halkına 
geniş yaşam alanları sunan, havası suyu 
temiz olan, insanların huzur ve güvenli 
yaşadığı metropollerdir. Kentsel dönü-
şümler bir yere kadar aslında başta şe-
hirler kurulurken bunların hesaplanması 
gerekir. Şehir planında insanların rahatı 
düşünülmelidir. Kazanç ve kar amaçlı ya-
pılaşma berbat betonarme bir siluet çı-
karır ortaya.

Yurdumuzda yaşayan her bir vatandaş 
olarak insanlık, çevre, tarih ve geleceği-
miz namına tavrımızı ortaya koyup, ha-
yatımızı karartmalarına mani olalım.

Yaşanılabilir bir çevre ve gelecek için 
el ele verelim.

Medine’den Medeniyete
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GÖKDELENLER, DEV BİNALAR VE AVM’LER

İstanbul’da eski bildik bir semte birkaç ay 
sonra gittiğimde tanıyamaz hale geliyorum: 
Her gidişimde yeni yeni gökdelenlerin inşa 
edildiğini görüyorum.  Her defasında, “Hayret 
bu bina nereden çıktı böyle?” sözleri dilimden 
dökülüyor.

Şimdi inşaat teknikleri de çok gelişmiş ol-
malı ki eskiye oranla kısa bir sürede dev bina 
dikiliveriyor. İstanbul’un silueti artık gökdelen-
lerden oluşuyor, camiler ve diğer tarihi turistik 
binalar arada kayboluyor.

Üstad Mehmed Şevket Eygi, “Bir şehrin 
gökdelenlerle dolması güzelleştiğine ve ilerle-
diğine değil düşüşe ve batmaya doğru gidişe 
işarettir” demişti.

Çağımız bilge mimarlarından Doğan Kuban 
da, “Gökdelenler çağdaşlığın, uygarlığın sim-
gesi değildir” tespitinde bulunmaktadır.

Gökdelen çılgınlığına bir de AVM yani Alış 
Veriş Merkezi patlaması eklendi. Neredeyse 
adım başına yeni bir AVM açılmış durumda. İn-
sanlarımız da sanki ibadethanelere gider gibi 
özellikle hafta sonları AVM’leri dolduruyorlar. 
Tabi olan mahallenin esnafına oluyor, bir süre 
sonra bu rekabete dayanamayıp kapatmak zo-
runda kalabiliyorlar.

Türkiye’de şimdilik toplam 377 AVM bulu-
nuyormuş ve bunun da 111’i İstanbul’da imiş. 
Ayrıca inşaatı süren veya açılma aşamasında 
olan başkaları da var.

AVM’lerin adları da bir garip. Neredeyse 
Türkçe bir isme rastlamıyorsunuz. Bazılarını 
yazalım:

Allgreen Village (Zekeriyaköy)
Diamond Home (Dinka İnşaat)
Flyinn AVM (Büyükçekmece)
Dolçe Vita (Taşdelen)

Historia (Fatih)
Olivium (Zeytinburnu)
Lidya Flats (Beykoz)

Zaten trafik yükü ağır olan, sık sık tıkanan 
caddeler bu yeni dev binaları nasıl kaldıracak 
diye endişe etmeden duramıyoruz. Kanalizas-
yondan elektrik ve suya, araç park yerlerinden 
doğalgaza şehrin yükü arttıkça artıyor.

Bunları yazarken Cumhurbaşkanlığı ödülü 
verilen Mustafa Kutlu ağabeyimizin twitterden 
bir mesajı önüme düştü. Şöyle diyordu:

“Şehir ruhunu kolay belli eder.”
“Bir şehre uzaktan baktığınızda minareler 

görüyorsanız İslâm şehridir. Çan kuleleri gö-
rüyorsanız Hıristiyan, pagodalar görüyorsanız 
Budisttir.”

“Bütün bunları değil de sadece gökdelenle-
ri görüyorsanız o şehrin ruhu yoktur.”

Evet, medeniyet ve gelişme göklere uza-
nan dev binalarla değil, çarpık gökdelenlerle 
hiç değil aksine başta eğitim ve kültür olmak 
üzere ülkenin bilime, sanata, insanların inan-
dıklarını serbestçe yaşayabilmesine, estetik ve 
güzelliğe önem vermesinden geçiyor.

K A PA K

Prof. Dr. Sefa SAYGILI
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Şehir; insan içindir,
Şehir; insanın fiziki dünyasını düzenleyendir,
Şehir; insanı, özellik ve güzellikleriyle çevrele-

yendir.
Şehir; insanlar arası ilişkilere şekil ve biçim ve-

rendir.
Şehir; barınma evidir, kuşanma yeridir, insan içi-

ne akan nehirdir.
Şehir; tehlikelerden korunma alanıdır, sığınma 

yapılanmasıdır.
Şehir; başkalarıyla hayatı ve hayatın akışını pay-

laşmaktır.
Şehir; Şehir olabilmesi için evleriyle, yapı grup-

larıyla, sosyal donanım sistemleriyle birbirini içiçe 
işleten kuruluşlar bütünüdür.

Şehir; tarihin zenginliklerini bağrında barındı-
randır.

Şehir; insanlar arası mesafeleri en aza indirendir. 
Çelişkileri ve çatışmaları önleyerek dini, ahlaki, hu-
kuki, ve idari sistem mekanizmalarını bütünleyecek 
olan üst bilgiye ihtiyaç duyandır.

Şehir; ahlaki güzelliklerin, sanata yönelik geliş-
melerin, felsefi ve dini düşüncelerin olgunlaşma 
ortamıdır.

Şehir; cennet tasavvurunun kültürel yansımala-
rıdır.

Şehir; taşıyla, toprağıyla, bütün varlık imkanla-
rıyla, dünya nizamında Allah’ın azamet ve cemal 
sıfatının tecelli ettiği yerdir.

Şehir; sadeliğin, yumuşaklığın, tevazunun, çe-
kingenliğin, ve nezaketin, aşk ve estetiğin, umut ve 
dindarlığın ve benzeri insani duyguların, tavırların 
ve hallerin sanata dönüştüğü ve biçim ifadelerinin 
yaşandığı yerdir.

Şehir; dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan 
hayat alanıdır.

Şehir; cennettir, cennet şehirdir. Şehir insanın 
özünü mayalayan ilimlerin ve bilgilerin irfan ocağı-
dır.

Şehir; “ekmel-i mahlukat”ı yetiştiren, gelişim 
alanıdır.

Şehir; “eşref-i mahlukat”ın yaşama kolaylıkları-

nın asil mekanıdır.
Şehir; kirletilmemelidir. Şehir, zehirlenmemeli-

dir. Şehir, “şehir olmak”tan çıkarılmamalıdır. Şehire 
ihanet edilmemelidir. Şehiri yok etmeye doğru gi-
dilmemelidir. Şehir sahiplenilmelidir, korunmalıdır, 
“şehirde insan insanda şehir” hayat bulmalıdır. Şe-
hirden “insan” olunmalıdır, insan kalınmalıdır.

Şehir; mimari, imari, idari, içtimai, ahlaki, dini ve 
milli kimliklerin, fiziki ve metafiziki şahsiyetlerin ha-
yat bulma ve hayatta kalma alanıdır.

Şehir; değerdir, kalitedir, zerafettir, letafettir, 
ışıktır.

Şehir; “tutumluluk”tan hoşlanır. Şehir hor kulla-
nılmamalıdır.

Şehir; caddesiyle, sokağıyla, eviyle, binasıyla, 
bütün yapılanmalarıyla “insanı yaşatan” canlılık 
kaynağıdır.

Şehir; ruhu güzelleştirir, gönlü güzelleştirir, kalbi 
ferahlatır.

Şehir; insan mutluluğunun temellerini oluşturan 
ekolojik, sosyolojik, psikolojik ve manevi inanç ek-
seninin yaşama biçimlerinin hayat bulduğu ve hayat 
sunduğu yerdir.

Şehir; insan hayatını çevreleyendir. Şehir, evdir, 
mekandır, soluklanma, nefeslenme ve hayatlanma-
dır.

Şehir; uyum ister, adalet ister, sevgi, saygı, sabır 
ister, sadakat ister. Şehir, insanı mutlu etmek ister.

Şehir;  şiirdir, edebiyattır, sanattır, kimliktir.
Şehir; aşktır, iştiyaktır.
Şehir; candır, canandır.
Şehir; sultandır.
Şehir; şehirdir.
Şehir;  insanı mutlu eden nehirdir.
Şehri öldüren akılsızlık ve cehaletle yoğrulmuş 

zehirdir.
Şehir; çiçektir, bahçedir, gül çehredir.
Şehir; neşedir, sevinçtir.
Şehir;  tahirdir.
Şehir;  zahirdir.
Şehir;  şehirdir.

Ahmet YÜTER

ŞEHİR ÜZERİNE
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K A PA K

Akif CEMİL

PEYGAMBERİMİZİN ŞEHİRCİLİĞİ

İslâmî bir aile tipini gözönünde tutan Pey-
gamberimiz Aleyhisselam geniş ve çok odalı, 
yüksek olmayan, geniş avlulu ve bahçeli mes-
kenler yapılmasını tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber hicretle Medine’ye geldigi 
zaman, mesken olarak, her köşesi 75 m. eba-
dında kare bir avlu etrafında dizili, köşeleri 7,5 
m. olan kare şeklinde hücreler inşa ettirmiştir. 
Bu hücreler genellikle tek katlı idi; ancak ba-
zılarının “meşrube” denen ikinci katı da mev-
cuttu.

Efendimiz özelikle evlerin yüksekliği konu-
sunda titiz davranıyordu. Meskenlerin iki kat-
tan fazla olmasına müsaade etmiyordu. Hatta 
yüksek inşaatlara müdahale ederek, yıktırdık-
ları da vaki olmuştur. Nitekim şu hadiste, bu 
durum çok açıktır:

“Bir kimse on zira dan (yaklaşık 8-9 m.den) 
daha yüksek bir bina yaptığı zaman semada 

bulunan münadi bir melek yüksek sesle bağı-
rır; Ey Allah’ın düşmanı, nereye gidiyorsun?”

Diğer taraftan, Hz. Peygamber’in ısrarla 
üzerinde durmuş olduğu mesken tipi ve şe-
hircilik, ayrıca bu konuda örnek alınması gere-
ken bir hususdur. Özellikle, birçok psikolog ve 
sosyologun bugünkü yapıları ve şehirleşmeyi, 
hapishaneler veya cehennemi makinalar ola-
rak gördüklerini, bu şekildeki bir şehircilik an-
layışını nasıl tenkid ettiklerini düşündüğümüz 
zaman, Hz. Peygam ber’in haklılığı ortaya çık-
maktadır.

Hiç şüphesiz, bugünkü maddi ve manevî 
çevre sorununun büyük bir kısmı bozuk mes-
kenleşme ve şehircilik anlayışından kaynak-
lanmaktadır. İslâm’ın öngördüğü ufkî (yatay) 
şehirleşmeye karşı, bugün dikey şehirleşme 
hakimdir.

ASR-I SAADETTE ŞEHİR PLANI

Evlerin   Konumu:

İbn Haldun, hüner ve sanayii yerleşik ha-
yata bağladıktan sonra, bina ve yapıların an-
cak yerleşik hayat sürenler tarafından vücûda 
getirileceğini, bunları yapabilmek için yapı 
işlerinde becerikli ve usta olmak gerektiğini 
belirtir. Arapların tabii şartlara riayet etme-
den, şehir kuracakları yerin ancak develerin 
beslenmesine uygun olup olmadığına bak-
tıklarını, hububat ithal edildiği için toprağın 
verimli olup olmadığına dikkat etmediklerini 
söylemektedir. Bununla birlikte genellikle gö-
çebe hayatı yaşayan Araplar pek çok yerleşim 
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merkezleri kurmuşlardır. Batlamyos’un en 
azından koordinatlarını verdiği merkezlerinin 
harita üzerinde yerleşimi incelendiğinde nere-
deyse sayılarının bu gün var olana yakın oldu-
ğu görülecektir. Bunların bir kısmı yavaş yavaş 
ortaya çıkarılmaktadır.

Ez-Zeccâcî’nin ifâdesine göre bina olsun 
olmasın Araplar bir topluluğun oturduğu yere 
“dâr” diyorlardı. Bunun çoğulu olan “dür” ve 
“diyar” kelimeleri de “mahalle” anlamına kul-
lanılmaktadır. Şehrin mahallelerine fazlaca in-
san dolaştığı için “dâr” veya “dûr” denilmiştir.

Küçük yerleşim birimlerine Araplar, “kar-
ye” diyorlardı. Kelime Yemen kökenlidir. Bun-
lara ayrıca “toplayan, bir araya getiren şehir” 
demek olan “el-mısrul-câmi”’ de demişlerdir. 
“Mısr” kelimesi aslında evler arasındaki sınır 
demektir. Bundan hareketle yerleşim birimle-
rine “mısr” adı verilmiş olmalıdır. Karyelere , 
sanat erbabının bulunduğu yer olması nede-
niyle “mesnea” da denilmiştir.

Etrafı surlarla çevrili daha büyük yerleşim 
merkezlerine Araplar, “medine” (şehir) diyor-
lardı. Daha önce “Yesrip” olan Medine’ye bu 
adın verilmesi ise Hz. Peygamber (asv)’in hic-
retinden sonradır. “Peygamber şehri” demek 
olan “Medinetü’n-Nebi”den kısaltmadır.

Şehir plânlarında mabedin merkezde yer 
alması dünyanın hemen her yerinde yaygın bir 

âdettir. Bu âdet, muhtemelen Kur’an’ın, “Üm-
mü’l-Kurâ” (Şehirlerin anası) olarak tanım-
ladığı ve yeryüzündeki ilk mabedin yapıldığı 
Mekke örneğinden yayılmış olmalıdır. Birbiri-
ne üç-dört yüz metre mesafeli mahallelerden 
oluşan Medine, Mescid-i Nebevî’nin inşasın-
dan sonra bu plâna uygun bir şekil almaya 
başlamıştır. Bununla birlikte merkeze yığılma 
istenmemiş, şehrin nefes alabilmesi için evle-
rin merkezden uzak yapılması teşvik edilmiştir. 
Mesai a, Ahmed b.Hanbel’in bir rivayetinde 
Mescid’e yakın olan evin uzak olana üstünlü-
ğünü, Allah yolunda cihad edenin oturandan 
üstünlüğüne benzetmiştir.

Daha sonra kurulan Küfe, Basra, Fustad 
gibi ordugah şehirlerinin plânlanı da mabed 
merkez alınarak yapılmıştır. Mesela bunlardan 
Kûf’e’de, merkez alınan bir noktadan, güçlü bir 
okçuya dört bir yöne attırılan okların düştüğü 
noktalar birleştirilerek mescidin yeri tespit 
edilmiş ve bu merkezin etrafına, ana caddeler 
kırk, yan yollar yirmi ve ara sokaklar yedi zira’ 
bırakılmak üzere binaların yapılmasına izin ve-
rilmiştir.

Hz. Peygamber (asv) hicretten sonra hızla 
büyüyen Medine’de sokakların en az yedi zira’ 
olmasını ister ki, bu o zaman için yüklü bir de-
venin rahat geçebileceği bir mesâfedir. Hadis 
bitişik nizamda inşa edilmeyen evlerin arala-
rında bulunması gereken mesafeye de işaret 
etmektedir. Tasarruf için duvarların komşu du-
varına dayanması ve komşunun mertek koy-
masına izin verilmesi ile ilgili hadisler, Medi-
ne’de bir kısım evlerin bitişik nizamla yapılmış 
olduğunu göstermektedir. Bu tür evler bir cad-
de kenarında dizilmiş olmalıdır. İbn Şebbe’nin 
bazı evlerin yola beş zira’ (yaklaşık iki buçuk 
metre) mesafede olduklarına dair rivayetleri , 
bu rakamın bir standart ifade ettiği izlenimini 
vermektedir.

(Kaynak: Nebi Bozkurt, Asr-ı Saadette Evler 
Ve Ev Hayatı)
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Mehmet ALACADOĞAN

ŞEHRİN TARİHİ

Orta Çağ’dan modern çağa Avrupa kentlerin gelişimini özetleyebilmek

Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra ekonomik ve toplumsal çözülmeyle Akdeniz çev-
resi ve Avrupa’daki kentler de büyük ölçüde yıkılırlar. Kır-tarım ekonomisinin hakim olduğu yapı 
içinde kentler nüfus kaybeder. Bu süreç tarım dışı ekonominin ve ticaretin canlanmasına kadar 
devam eder. Orta Çağ’da yeni kentler, ya antik kentlerin üstünde, ya manastır çevrelerinde ve 
ya da feodal beyin şatolarının çevresinde gelişirler. Roma Devleti’nin siyasal anlamda çöküşü 
ile kentler kilisenin denetimine girmiştir. Ticaretin sönmesi ve tüccarların etkinliklerinin azal-
ması kiliseyi olumsuz yönde etkilememiştir. Bu süreçte kentlerin nüfusu azalıp yoksullaşırken, 

piskoposların gücü ve zenginliği artmıştır. Be-
lirli bir süre Roma dönemi kentler arası yol ağı 
devamlılık göstermiş ancak İslam’ın 7.yüzyıl-
dan itibaren yayılmasına paralel olarak antik 
kentler yol ağı ortadan kalkmıştır. Ticaretin 
tümüyle ortadan kalkmasıyla 19.yüzyıldan iti-
baren kilisenin kentler üzerindeki etkisi mut-
laklaşmıştır. Orta Çağ’da ticaret merkezli bir 
farklılaşmanın sayesinde ilerleme, kâr ve gide-
rek eşitlik, özgürlük gibi değerlerin yerleştiği 
anlayış gelişmeye başlar. Orta Çağ kentleri bu 
anlamda zenginleşip kuvvetlendikçe yargısal 

ve yönetsel özerklikler elde etmişlerdir. 15. yüzyıla gelindiğinde ise giderek tasfiye edilen kölelik 
sisteminin tersine kent nüfusunun büyük çoğunluğu özgür kişilerden oluşmaktadır. Mutlakıyetçi 
devletin ortaya çıkmasıyla bürokrasi ve ordunun gücü ile temsil edilen değişimler oluşur. Eski 
kentin yapıları, sokakları yeni iktidarın ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Kentlerde 
birbirini dik kesen uzun ve geniş caddeler ve görkemli kamusal yapılarla askerleri ihtiyaçlarla ye-
niden düzenlenir. Orta Çağ’ın organik ve kendiliğinden gelişmiş denebilecek kentleri, Rönesans 
döneminde bilinçli bir biçimde geometrik düzenlemelere tabi tutulmuştur. Kentlerde meydana 
gelen salgın hastalık, ahlaki çöküntü, adaletsizlik ideal kent arayışlarına neden olmuştur. Ütopist 
kentçiler, oluşturdukları ütopya kentlerinde bireyi bir makinenin parçası gibi görmüşlerdir.

Selçuklu ve Osmanlı kentlerini karşılaştırabilmek

Selçuklu döneminde kentlerin fiziki yapısını belirleyen kent bölümlerinde kamusal, dinî ve 
sivil yapılar bulunur. Her kentin bir sur sistemi mutlaka vardı. Ancak yerleşimin sur dışına taştığı 
Amasya, Erzurum, Kayseri, Kırşehir örneklerinin yanı sıra, yerleşimi sur içinde kaldığı Ankara, 
Konya, Sivas, Kütahya, Sinop, Antalya gibi kent modelleri de bulunur. Kentin bölümlerini sur 
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içinde yer alan yönetimsel mer-
kez olarak iç kale, ticaret alanı ve 
konut alanları (mahalleler) oluş-
turur. İç kalede saray, darphane, 
askeri garnizon, hapishane gibi 
bölümler bulunur. 14.yüzyılın ba-
şında, 1300-1333 yılları arasında, 
Anadolu’da büyük bir kuraklık 
yaşanmıştır. Üretimin düşmesi 
açlık ve yoksulluğa neden olmuş-
tur. Ayrıca savaş ortamı köylünün 
üretim gücünü düşürmüştür. Fa-

kat Osmanlı coğrafyasını oluşturan bölgede koşullar daha uygundu ve Osmanlılar konargöçer 
aşiret yapısından kentsel yaşama evrilen ve giderek devlet organizasyonu kurarlar. Erken dönem 
Osmanlı kentleri olarak Bilecik, Bursa, İznik, Yenişehir, Edirne, Ankara, Amasya gibi kentlerde dö-
nemin tipik mimari yapısı zaviyeli camiler çok işlevli yapılardır. Dinî işlevinin yanı sıra, bu yapılar 
bir toplanma merkeziydiler. şehrin dışında ama ona yakın bir konumda yapılan zaviyeli camiler 
kolonizatör dervişlerin bölgeye gelen göçlerin denetlenmesinde ve bunların iskan edilmesinde 
bir odak işlevi görüyordu. şehrin dışında yapılmalarının bir amacı da konargöçerlerin bu yapı-
ların çevresinde bir mahalle oluşturarak yerleşmesini sağlamak olmuştur. Bundan dolayı erken 
Osmanlı kentleri birden fazla odağı olan dokulardan oluşur.

Organize olmuş ve devamlılığı olan kentsel bir mekân olarak ticaret alanıyla, minberi olan ve 
hutbe okunabilen camiler Osmanlı kentlerinde mutlaka bulunurlar. Bunların dışında Osmanlı 
kentinin önemli fiziki unsuru külliyelerdir. Külliyeler çevresindeki yerleşimin odağını oluşturu-
yorlardı. Külliye avluları Osmanlı kentlerinde meydan olmadığından dolayı sosyalleşme mekânı-
dır. Külliye içindeki yapıların bakım ve onarım giderleriyle görevli kişilerin maaşları kurulan vakıf 
tarafından karşılanırdı. Vakıflar, Osmanlı kent yaşamının sosyal ve ekonomik kurumudur.

 
Erken Osmanlı döneminden itibaren Osmanlı kentlerinde sur önemli görülmemiştir. Erken 

Osmanlı döneminde sur dışı yeni yerleşim odakları kurulduğunu söylemiştik. 14. yüzyıl klasik 
dönemde de kentin fiziksel yapısı sura bağımlı bir özellik göstermez. Geçmiş dönemlerden kalan 
surlar savunma amacından ziyade, kentte kontrollü giriş çıkışlar içindir. Ancak Anadolu’da 17. 
yüzyılda Celali isyanlarının sonucu surlar tekrar önem kazanmıştır. Osmanlı kentlerinde mahal-
leler, genelde bir mescit çevresinde oluşan konut alanlarında insanların yaşadığı kent birimidir. 
Bir külliye ya da cami/mescit etrafında gelişen mahalle isimlerini genelde bu dinî yapıların kuru-
cularının isminden alırlar. Mahallerin oluşmasında sınıfsal farklılaşmaya göre bir kademelenme 
yoktur. Aynı inanış ve geleneklere sahip dinî ve etnik birimler kendi mahallerinde yaşamışlar-
dır. Bu anlamda mahalleler kendi içlerine kapalı bir yapı oluşturur. Cemaat ilişkiyle örgütlenen 
otokontrol sistemiyle mahalle içindeki her türden konu-sorun hakkında mahalleli söz sahibiydi. 
Genel olarak, Osmanlı kentlerinin 17. yüzyılda ulaşmış oldukları sınırları 19. yüzyıla kadar aynı 
kalmıştır. 19. yüzyılda hem modernleşme, hem de Osmanlı Devleti’nin toprak kayıpları nede-
niyle kentlerin çehresi değişir. Yeni ihtiyaçlardan dolayı yol sistemi değişmiş ve yeni yapı türleri 
ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı geleneksel kent dokusunda değişiklikler gerçekleşir.
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Kendine gel İstanbul

Özlüyorum 50 yıl öncesini; çocukluğumu yaşadığım, 60’lı yılların hanımeli kokan sokaklarında 
büyüdüğüm İstanbul’u. 

İstanbul’umu özlüyorum. 
Nerede göbekli Yedikule Marulu’nun, Langa Hıyarı’nın yetiştiği sur dibi bostanları? 
Saatlerce koşup bitiremediğimiz, terden sırılsıklam olup üstünde koşuşturduğumuz, büyükleri-

mizin ebegümeci, pazı, labada topladığı uçsuz bucaksız çayırlar nerede? 
Oyuncak almaya para bulamayan aile büyüklerinin avunsun diye çocuklarının eline tutuşturduk-

ları patlangoç, mermi olarak kullanılan çitlembikler nerede? 
Nerede o üstüne çıktığımızda Yeşil-

köy’deki uçakları görebildiğimiz ulu ce-
viz ağaçları, dut ağaçları?

Çirozluk Uskumru’yu, Lakerdalık To-
rik’i barındıran denizi nerede?

Korkmazdık denizlerine girmekten.
Korkmazdık çünkü Koli Basili nedir 

bilmezdik. 
Çocukluğumun İstanbul’u; saftı, du-

ruydu, temizdi. Bir çocuk gibi masum-
du. 

Topaç çevrilir, misket, dokuztaş, kö-
rebe, mendil kapmaca oynanırdı sokak-
larında. 

Varoşu bir başka, sayfiyesi bir baş-
kaydı. 

Merter, Avcılar, Sefaköy ve daha niceleri yoktu. Ama Beyoğlu vardı. 
Evet! Tıpkı bu günkü gibi Beyoğlu… 
Lakin sadece adı aynı, kendisi yok. Kaybolup gitti çocukluğumla... 
Erkeklerin takım elbiseyle, kadınların tuvalet giyip gidecekleri kadar önemliydi çocukluğumun 

Beyoğlu’su. 
Erkekler, fötrsüz, kadınlar şapkasız çıkmazdı İstiklal Caddesi’ne. 
Smokinle gidilirdi operaya, baleye, Münir Nurettin konserlerine.
Tramvaylar vardı, vatmanların kullandığı. 
Köprüsü yoktu ama zümrüt yeşili kıyıları vardı Boğaz’ın. 
Burnu düz otobüsler, kaptıkaçtılar, damalı taksiler, meydanlarda kollarıyla komut veren trafik 

polisleri vardı. 
Dubai’deki gibi, Newyork’taki gibi kule benzeri apartmanları yoktu. Doğduğum ev gibi cumbalı, 

Erhan BAYLADI

K A PA K
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Erhan BAYLADI

iki katlı, ahşap evleri vardı. 
Özlüyorum çayırları, bostanları, denizi ve de o günkü Beyoğlu’nu.Yani 

çocukluğumun İstanbul’unu. 
İçim acıyor, yanıyor, kavruluyor geldikçe aklıma çocukluğum. Sadece 

acı mı? Sadece özlem mi? Hayır!  Kızıyorum da… 
Ve diyorum ki:
                                           
Kendine gel İstanbul

Ağlasam mı, kızsam mı, bilemiyorum!
Nedir bu hâlin İstanbul, artık tanıyamıyorum!
Sen değil miydin Doğu Roma’ya, yedi cihana hükmetmiş imparatorluk 

başkenti?
Resulullah’ın “İşte orası” diye işaret ettiği yer.
Nerede o haşmet şimdi? Nerede paha biçilemeyen değer?
Sendin ezelden beri beşeriyete yar.
Haklısın! Ne yazık ki onlar etti seni tarumar.
Hatırla geçmişini olma zalime kul.
Yalvarırım dön artık geçmişine İstanbul.
                
Niçin pes ediyorsun kendini bilmez tamahkârlara?
Açtırma o güzel bağrında her gün başka bir yara.   
Bilmez misin? Onların düşündüğü tek şeydir.
Kefenlerinin cebine koyamayacakları para…
Onlar mı karar verecekler geleceğine?
Onlar mı ağlayıp güleceğine?
Verme izin! Dikemesinler betondan kuleleri.
Yaptırma üstüne onları kârun kılacak kaleleri.
                
Taş taş üstüne koyma, gerekirse sallan bütün gücünle.
Yıkılsın her yer, yeniden doğur kendini isteğinle, azminle.
Silkelen ne olur İstanbul,artık kendine gel!
Alay edemesin, “Neydi ne oldu” diyemesin sana el.
Toprağındaki tohum fışkırsın, filizlensin, yeşersin.
Geçmişteki yeşil dokun dönsün artık geriye.
                
Sen değil miydin toprağından doyuran insanını?
Sen değil miydin denizden geçindiren garibanını?
Denizlerin balıksız, toprağında yok rızık.
Silkelen! Ana olduğun günleri hatırla artık.
Olmadı yenile kendini, hayat yeniden başlasın!
Koynunda yaşayanlar desin “Azıcık aşım kavgasız başım.”
El sürdürtme kimseye, gelecek nesillere söz olsun.
Seni hak edenler yanında, etmeyen uzak dursun.
Yalvartma, artık gel kendine İstanbul!
Sen ezeldin ya, şimdi de ebet ol İstanbul!
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Ali HAKKOYMAZ

Medeniyet ya da Şehirsizleşme

Şehrin masrafına yetişemezsiniz. İkide bir değişen 
kaldırımlara benim param yetişmez. İsraf içinde oldu-
ğumuzu, mümkün olsa da bu işle uğraşan arkadaşlar 
herkesin anlayacağı dilde-n yazsa! 

Doktorların ve bu para yani iktisat yani ekonomi 
konuşanların dilini anlamam. Dikkat ederseniz bu iki 
konu da dünyanın içinden çıkamadığı... Bu israf, milleti 
de devleti de kemirir. İsraf bu; şaka değil; kanserin ta 
kendisi. Önünü almamız gerekiyor. Yoksa yangından, 
zelzeleden, selden daha vurucu, öldürücü... Gereksiz 
üretim, tüketimi körükler ve bu daire-i fasidenin/kısır 
döngünün başımızı döndürüp bizi nereye savuracağını 
bilemeyiz. Bu fotoğraf, sade hayata örnek olsun iste-
dim.

Ölçü birimi böylesine para mı olacaktı! Binalar gök-
yüzünü kapatacak mıydı böyle! Hep böyle dünya mı 
konuşulacaktı! Nasıl oldu da geldik buralara! Gazete-
ler her gün aynı türküleri mi söyleyecekti! Her tarafta 
emir komuta zinciri mi olacaktı! Biri yer; onu bakacak 
mıydı! Çocuklar çocukluğunu yaşamadan mı yaşaya-
caktı!

Binalar şehirlere sığmıyor. Ve gökyüzünü kapattık. 
Beton yığınları nefesinizi daraltıyor. Bu durumları “me-
deniyet” kelimesiyle yan yana getirip de kelimelerin 
ağzının tadını bozmayalım. Havayı, suyu kirletmek me-
deniyet olabilir mi! Karmaşa deyin, hırs deyin, beton 
kirliliği deyin... de... medeniyet, hürriyet, adalet... de-
meyin! Kelimelerin adresini muhafaza edelim.

Artık dönelim bu çok uzak yollardan;
Bu adresler yabancı âşina değil yüzler!
Dönelim bu cehennem davetli bakışlardan;
Bu evler, bu sokaklar, bu sofralar yabancı...

Risale: “Dışı süs; içi pis...” diye fotoğrafını çeker bu 
medeniyetin. Bu binalar, vitrinler, baş döndüren tek-
noloji kapitalizmin amansız saldırısıdır. Zaruret (çok 
lazım ihtiyaçlar) dışında açıldığımızda, sahile geri dön-
memiz bizi sıkıntıya uğratmasın! 

“Beni dünyaya çağırma;
Ona geldim fena gördüm.” diyen Sözler’in müellifi, 

niye böyle dedi diye, biraz kafa yorsak...

Betonlaşma yarışından Mekke, Medine de nasibini 
aldı. Kabe’nin hemen dibibaşında o şeddadî binaların 
işi ne?!...

En, en şehirlerin az, hemen berisindeki (arka) so-
kaklarına dalsanız arada bir de görseniz “çağdaş” cad-
delerin “göstermelik olduğunu! Oraya buraya sıkıştırıl-
mış/atılmış eşyalara ne kadar da benziyor arka sokalar.

Bu aşırı “bu medeniyet” müdahelesi insanlığı teh-
dit ediyor. Meselâ lodos ve toz ikazı yapılıyor. Yapılsın 
da ne yapacağız?!... Her varlık kendisine verilen vazi-
feyi yapacak. Lodosu anladım da... toz düşündürücü... 

Ülkemiz yangından kaçırılırcasına şantiyeye dön-
dürüldü, döndürülüyor. Yahya Kemal’in Kör Kazması’nı 
okuyunca dehşete kapılmıştım. Nerdeyse bir asır ön-
ceki yazı... Her şeyi abarttığımız gibi; bu abartının da 
hakkını fazlasıyla verdik! Eviniz, arabanız hışır hışır 
toz... Lodos temizlik demektir. Önüne geleni elbet sa-
vuracak. Ağaçlardan oksijen taşıyacağına; inşaatlardan 
toz taşıyor! Çıkın bir tepeye; görün İstanbul’un ya da 
şehrinizin sizlere ömür halini! 

Bu betonculara bir isim verelim:”Kıyamet İnşaat-
çıları!” Temellerinizi biraz daha derine atın; dünyaya 
daha sıkı tutunmak istiyorsanız! Bütün inşaatlarınızı 
toplasanız; bir Süleymaniye etmez; neyin peşindesiniz! 

Yarım ekmek, üç beş zeytin için bu kadar ter niye 
dökersiniz? Öleceksiniz be! Yok, yok; bu uzun emel-
leriniz; öldürecek sizi! O zeytin-ekmeğin de keyfini 
süremeyeceksiniz! Hem kendinizi yoruyorsunuz hem 
de şehirleri toza çamura buluyorsunuz! Siz bilirsiniz; 
yaptırdığı köşküne giremeden ölenleri ağlaya ağlaya 
anlatıyorlar.

Şehirler çok hızlı; gittikleri bir yer yok! Kalbi sıkı-
şıyor ikide bir; hastanelerde kuyruk oluyorlar. Gecesi 
gündüzüne karışmış. Uyurgezer gibiler. Espriye kapalı 
şehirler ve suratları asık geziyorlar. Ve çok çabuk deği-
şiyorlar; geldiğimde bulamıyorum [yerinde.]

Binalar, binalar, binalar...
Gökyüzü nerede kaldı?!...
Şiirin bir penceresiydi eski evler.
Kapılar, pencereler, yollar...
Sükûnet ülkelere açılırdı!
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Sabit OSMANOĞLU

ŞEHİRLERİ KAÇILMAZ YER YAPMAK

Neredeyse bir asır önce, yani 1926 yılında; Şairlerin Üstadı Necip Fazıl Kısakürek, Çile kitabındaki “Şehir-
lerin Dışından” başlıklı şiirinin (*) başında şöyle diyor:

“Kalk, arkadaş, gidelim 
Dereler yoldaşımız, 
Dağlar omuzdaşımız. 
Dünyayı seyredelim, 
Şehirlerin dışından. 
Esmerden, sarısından, 
Kaçalım, kurtulalım 
Haydi yürü, bulalım, 
Kat kat çıkmış evlerin, 
O cam gözlü devlerin 
Gizlediği âlemi 
Bir tüy gibi yel alsın, 
Bir dal gibi sel alsın, 
Bizden, menhus elemi.”
… ve şöyle tamamlıyor:
“Bırak, keyfini sursun, 
Şehirlerin, köleler 
Yeter bizi tuttuğu 
Tükensin velveleler 
Kalk arkadaş, gidelim 
İnsanın unuttuğu 
Allah’ı zikredelim; 
Gül ve sümbül hırkamız, 
Sular, kuşlar, halkamız...”
Gelişmiş ülkelerde, şehir hayatında; insanlar, genellikle şehir dışlarında yerleşiktir; yani, konutları, şe-

hir dışındadır. Şehir merkezinde işyerleri ve ofis binaları bulunmaktadır. İnsanlar; şehir dışından, metro 
gibi yerüstü ve yeraltı özellikle raylı ve hızlı ulaşım sistemleriyle şehir merkezlerine gider. Metronun çok 
uzak olan son istasyonunda da; insanların, araçlarını park edeceğini çok geniş park alanları mevcuttur. 
Espri gibi gelecek ama size bir örnek vereyim. İngilizcede, şehir merkezlerine “downtown” denir, “down” 
sözcüğünün anlamı “aşağı”, “town” sözcüğünün anlamı “şehir” olarak tercüme edilirse, “şehrin aşağısı” 
demektir, yani “içeri” anlamında “in” kullanarak “intown” denilmemiştir, ya da demek ki, şehir dışı “yukarı” 
anlamındaki “up” ile birlikte  “uptown” olarak kastedilmektedir. Dolayısıyla; şehir hayatında insanlar, Necip 
Fazılın şirindeki gibi, betonlaşmanın ve araç egzoz ve trafiğinin yol açtığı kirlilik ve gürültüsünün akıl ve ruh 
sağlığına olumsuz etkisi ile şehrin köleliğine hapsolmak şeklinde bir alçak yaşamdan, işlerini bitirir bitirmez 
kendilerini daha yukarı bir yaşam alanına, şehir dışında evlerine gitmektedirler. Hatta; bu durum, yeni bir 
şehir planlaması gerektirebilir, yani bazen ülkeler, başkentlerini bile değiştirebilir. Örneğin; Kazakistan, 6 
Temmuz 2013 tarihinde Almatı olan başkenti Astana olarak değiştirmiştir. Yine örneğin; Türkiye’de başken-
tini, Ankara’dan Kastamonu gibi bir şehre taşımak diye bir plan yapabilirsiniz. Ancak; bu kararı almadan 
önce, Kastamonu’da yukarıda bahsettiğim yerüstü ve yeraltı ulaşım sistemiyle daha düzenli ve planlı bir 
şekilde, kamu kurumlarını ve işyerlerini bir yerde, insanların yaşam alanlarını başka bir yerde toplayabilir-
siniz. Yoksa; sürekli göç alan İstanbul’da ve Ankara’da yaptığınız yeni ulaşım sistemleri, altyapıdan yoksun 
olduğu için kısa süreli, palyatif bir çözüm olarak güdük kalır.

Nitekim; yukarıda açıkladığımız şekilde, ulaşım, yerleşim ve altyapısı planlı şehirlerde yaşayan insanlar, 
sonuçta, Üstat Necip Fazıl’ın şiirindeki gibi, ne kendilerini bir köle gibi hisseder, ne de şehirden kaçmayı 
düşünürler.
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Osmanlı şehir ruhu: Su mimarisi üzerinden bir deneme

Medeniyetlerin izini şehirlerde, şehirleri de 
kimlikli mimarilerinde okuruz. Büyük medeni-
yetlerden biri de Osmanlı medeniyetidir. Os-
manlı toplumunun inancı, ahlakı, yaşam tarzı, 
kültür ve gelenekleri; kısacası Osmanlı ruhu 
mimaride tezahür etmiş, şehirleri oluşturmuş-
tur. Biz Osmanlı şehirlerini daha çok anıtsal gör-
kemli yapılarıyla biliyoruz. Şehrin dini ve top-
lumsal merkezi külliyeler; cami, medrese, han, 
mektep, hamam, aşhane, darüşşifa, türbe ve 
çarşı gibi yapı topluluklarından oluşuyor. Mal-
zeme ve üslup birliği içinde olan bu taş yapılara, 
yeşil doku ile kaynaşan ahşap ev mimarisi yu-
muşak homojen bir zemin oluşturuyor. Bu yazı-
da Osmanlı şehir ve medeniyetinin görkemini, 
kamusal alanların en küçük mimari birimi çeş-
melerden bahsederek izah etmeye çalışacağız.

Osmanlı şehrinin kimliği; geçmiş medeni-
yetlerin mimari yapı ve elemanlarına İslam 

ruhunun Osmanlı yorumu giydirilmesi sonucu 
oluşmuştur. Osmanlılar suyu mimariyle buluş-
turmuş; çeşme, sebil, selsebil, şadırvan gibi 
başlı başlına su mimarisi ortaya çıkmıştır. Çeş-
me yapılarının döneminin mimari üslubunu 
yansıtan biçim, tasarım ve tezyinatı; Osmanlı 
şehir estetiğini yansıtan en önemli örnekler-
dendir. Osmanlı şehirlerinde çeşme mimarisi; 
sokakları anlamlandıran, bazen evlerin avlu-
sunda, bazen külliyelerin bir parçası olarak kar-
şımıza çıkıyor. Bu yapılar; kimi zaman bir cami 

cephesinde, bir tekkenin avlusunda, kimi za-
man bir türbe yapısı ile beraber ya da han ve 
medreselerin ön cephelerinde gelen geçenin 
su ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapılan ha-

yır eserleridir. Kanımca Osmanlı şehirlerinin bu 
en küçük mimarisini büyük yapan, yapılma fel-
sefesi olsa gerek. Çeşme mimarisi başlı başına 
vakıf mimarisi olup, vakıf düşüncesinde; Allah 
rızasını kazanma maksadıyla hayır eseri yap-
tırmak, birinin ihtiyacını karşılayarak yardımda 
bulunmak düşüncesi bulunup, vakfın toplum 
ahlakı ve kişilerin şehir mimarisinde katılımcı 
olmasıyla yakından ilişkisi vardır. Osmanlı şehir-
lerinin her mahallesinde, sokağında çok sayıda 
bulunan su mimarisi yapıları çeşmeler, sebiller, 
şadırvanlardan da rahmet pınarları akmakta, 
şehre hayırlar yağmaktadır.

Bir diğer su yapısı olarak Osmanlı şehirle-
rinden İstanbul, Kahire, Kudüs gibi yerlerde 
görülen sebil mimarisi dikkati çeker. Şebekeli 
yapılarıyla çoğunlukla bir yapıyla beraber ta-
sarlanan sebiller; yapı cephe veya köşe nokta-
larında konumlanan, halka ücretsiz su dağıtılan 
birimlerdir. Sebillerden kandil, bayram gibi özel 
gün ve gecelerde şerbetler de dağıtılırdı. Su sesi 
hem insan psikolojisine iyi gelir, hem de suyun 
Yaratan’ı hatırlatma-tefekkür- boyutu vardır. 
Suyun çanaktan çanağa ince ince dökülerek 
oluşturduğu hoş ses, görsel estetikle birleşerek 
bir diğer su yapısı olan selsebil yapılarını oluş-

K A PA K

Y.Mimar F. Zehra Yüter
fzehrayuter@hotmail.com

Amasya şehir siluetinden bir detay

 Bir Osmanlı şehri örneği; Safranbolu
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turmuş, Osmanlı ruhunun inceliği bir kez daha 
şehirlerde selsebil mimarisinde ortaya çıkmıştır.

Cami, medrese veya han yapılarının avluları-
nı dolduran şadırvanlar  ise;  lülelerinden akan 
suyun sesi ve görüntüsü ile ortama ferahlık 
ve sükunet verip, abdest almak amacıyla ya-

pılmışlardır. Kimi şadırvanlarda kuşların da su 
içmesi için suluk formları da bulunur. Şadırvan 
ve havuzların; bazen de ferahlık sağlamak ve 
suyun tefekküre yönlendiren etkisi ile Selçuklu 
geleneğinin bir devamı olarak ulucami ve sela-
tin camilerinin iç mekanında da konumlandığı 
görülür.

Aristoteles; Ruh Üzerine (Peri Psukhes) isimli 
eserinde: “Beden madde, ruh biçimdir.” diyor. 
Osmanlı şehrinde de taş, ağaç, toprak madde 
olup; Osmanlı ruhu biçim kazanarak şehir ve 
mimari ortaya çıkıyor. Osmanlı şehirleri insanı 
ve tüm canlıyı düşünen, insan ölçeğindeki yapı 

ve çevre tasarımıdır. Os-
manlı şehir analizinde; çeş-
me ruhu Osmanlı şehir ru-
hunu anlamada bir ilk adım 
olarak düşünülebilir. Başta 
içmek ve temizlik amacıyla 
yapılan bu küçük ölçekli su 
yapılarının tasarım ve tezyi-
nat sanatı; Osmanlı mede-
niyetinde insan ruhu, insan 
psikolojisi ve şehir estetiği-

nin ne denli önemsendiğinin bir göstergesidir. 
Osmanlı şehirlerinin ahlak ve incelik esaslı ku-
rulduğuna şahit olan çeşmeler, bu durumu açık 
bir şekilde ortaya koyar. Osmanlı şehir ruhunu, 
Osmanlı şehirlerinin en küçük yapılarından 
çeşmelerle okumaya başladık. Dileriz bu ruhu, 
Osmanlı şehirlerinin her karışında soluk soluk 
hissedebilir, idrak edebiliriz.

Aziz Mahmut Hüdai Dergahı cephe-
sinde sıra çeşmeler, Üsküdar

Azapkapı Saliha Sultan Se-
bili ve çeşmesi, İstanbul

Fatih Camii şadırvanı, İstanbul Süleymaniye Camii
şadırvanında suluk 
formu

İç mekanda şadırvan, Bursa Ulucamii

Eyüp Sultan Selsebili Mevlana Külliyesi sel-
sebili Konya

Kudüs’te taş mimari 
örneği çeşmeler

Safranbolu Dağdelen 
Camii cephe çeşmesi
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Konya’da 1922 yılında doğan Ali Ulvi Kurucu, 
ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Seksen 
yıllık ömrünün ilk on sekiz yılını burada geçiren 
Kurucu, daha sonra ailesi ile birlikte Medine’ye 
gitti. Eğitim için Kahire’ye giden Kurucu, yükse-
köğrenimini Kahire el-Ezher Üniversitesi’nde 
tamamladı. Sonra tekrar Medine’ye döndü ve 
çeşitli memurluklarda bulundu. Medine’de uzun 
süre Evkaf Dairesinin inşaat ve sicillat emini ola-
rak görev yaptı.

Daha sonra Sultan II. Mahmud’un yaptırdığı Mahmûdiye Kütüphanesi ile Şeyhülislam Arif 
Hikmet Kütüphanesi’nde çalıştı. 1985’te emekli olduktan sonra Medine’de dünyanın her tara-
fından gelen ilim adamlarını ağırlayan Kurucu, Kur’ân hâfızı olan ve geniş bir hadis kültürüne 
sahipti.

Aynı zamanda tarih, mûsikî ve hat konularına özel ilgi duyan Kurucu’nun özellikle şair kişiliği 
daha çok ön plana çıktı. Mehmet Âkif Bey’in şiir üslûbunu devam ettiren nadir şairlerinden biri 
olan Ali Ulvi Kurucu, aruz ölçüsüyle şiirler yazdı. Ayrıca nesir sahasında da çeşitli eserler verdi. 
Şiirleri “Gümüş Tül ve Alevler”, makale ve röportajları ise “Gecelerin Gündüzü” adıyla yayınladı. 
Medine’de 3 Şubat 2002 tarihinde vefat eden Ali Ulvi Kurucu, Cennetü’l-Bakî mezarlığında top-
rağa verildi.

Ali Ulvi Kurucu 

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

Sadettin TURHAN

ŞEHRİN PENCERESİ

Şehrin pencerelerinden izlememeli 
insanlar mevsimleri. Hele çocuklar, sa-
dece minik parklarda yaşamamalı haya-
tı, baharları, kışları, yazları...  Mevsimler 
uğramalı bir şehre. Yüreklere dokunmalı 
önce...

İlkbaharın gül kokuları açık pence-
remizden içeri girmeli. Çimenin yeşilini, 
papatyanın gülümseyen yüzünü görme-
li herkes. Küçük parkların kuru toprak-
larında gezinmemeli. Rahmetin bin bir 
tecellisini okuyacağın kır menekşele-
rine, sümbüllere, lâlelere de dokunmalı. Bülbülün 
güle serenadını dinlemeli. Kalbindeki aşkı, güllerin 
gül yüzünden devşirip sonsuz rahmet ve güzellik sa-
hibini esmasını okumalı. Bir şehrin sokaklarına da 
uğramalı mevsimler.

Güneşin doğuşunu, kule gibi apartmanların 
arasından izlememeli. Ay’ın, yıldızların, Samanyo-
lu’nun varlığını unutmamalı. Buz kesmiş betonla-
rın arasından gri duvarlara bakmamalı çocuklar. 
Balkonlardan, ya da demir parmaklı pencerelerin 
arkasından izlememeli şehrin insanları gökyüzünü, 
sokağı. Bir şehrin mutlu çocukları olmalı. Mutlu 
büyükleri, kadınları, erkekleri... Sabahları birbirine 
selam veren mutlu insanları olmalı.

 
Sonbaharın, sarı, kırmızı, mor yapraklarını sey-

retmeli. Kalbinin mevsimlerini de yaşamalı. Kendi 
fırtınalarını, esen yellerini, dökülen yapraklarını, 
kalbinin topraklarına düşen tohumlarını...

Kışın soğuğunda üşüyen toprakları görebilmeli. 
Karın, beyaz yüzündeki Rahmetin güzelliklerini oku-
yabilmeli. Karı, beyaz kâbus olarak gören insanlar 
olmamalı.

 
Şehrin üzerine yağan yağmurlar toprakla bulu-

şabilmeli. Bir şehrin toprakları da betonlarla örtül-
memeli.

Gökyüzündeki yarım ayı gördüğünde, “Bu ayı 
kim ısırmış yaaaa?” diye soran çocukları olmamalı.

Bir şehirde, akşamın karanlığında mendil satan 
çocukları olmamalı. Üşüyen ellerini üfleyerek ısıt-
maya çalışan minik yürekleri hiç olmamalı.

Bir şehirde, sadece barınak olarak inşa edilen 
binalar olmamalı. Estetikten, sanattan, hayattan 
yoksun beton binalar arasında yaşamamalı insanlar. 
Şehrin evlerine de mevsimler uğramalı.

Hayata dokunan yüreklerle birlikte, bir şehrin 
yüreği olmalı. Gecesi, gündüzü, mavisi, yeşili, hüz-
nü mutluluğu, umudu... Bir şehrin içinde atan kalbi 
olmalı.

Mevsimlerin uğradığı, toprağın suyla buluştuğu, 
kır çiçeklerinin gülümsediği, kuş cıvıltılarının gökyü-
zünü sardığı, ağaçların sadece parklarda yer alma-
dığı güzel şehirlerde buluşmak duası ile...

K A PA K
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İNSAN  ŞEHİR ve MİMARİ
Yusuf GÖK

Dünyanın ilk cinayeti Kabil Habili öldürür. Kabil 
yerde ruhu alınmış kardeşi Habili cesedini görünce ne 
yapacağını şaşırıp kalır bir sağ gider bir sola  ve karde-
şinin nasıl defnedileceğini bir anlam veremez. Çünkü 
dünyada böyle bir hadise daha önce yaşanmamıştır 
ve bu muhtevada da  bilgi öğretilmemiştir.

Bunun üzerine Allahü teala celle celalühü karde-
şinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek üzere bir 
karga gönderir ve karga diğer ölmüş olan bir karganın 
cesedini  toprağı eşeleyerek toprağa gömer. Kabil bir 
karga kadar olamadımmı diye kendi kendine hayıfla-
nır.

Allahü teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor 
‘’Nihayet Allah, ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl 
örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir 
karga gönderdi. “Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar 
olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim 
ben?” dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu.’’ 
(Maide ,5\31)

Hadise, toprağın eşelenmesi değildir, Hz.Habilin 
nereye gömüleceğini bilmeyen bir insanın  mezar 
bulma sorunudur.

İnsan medeniyetinin temelini alan bu hadise karşı-
sında  bir kargayı taklit eden insanoğlu artık yaşamın-
da hayvanları taklit edecek kuşlara bakarak  uçmak 
isteyecek, helikopter böceğine bakarak helikopter, 
köstebege bakarak yerinaltından gitmek isteyecek, 
hayvanların  giydiklerini giyecek, renkli elbiseler üre-
terek medeniyetini geliştirmeye çalışacaktır.

 
İşte taklit ederek geçen yüzyıllarımız ve unuttuk-

larımız. Böyle bir taklit karşında insanoğlu ozaman 
şehir hayatı nasıl düzenlenmeli ki? kusursuz olsun, 
dünya nasıl şekillenmeliki! hayat neşe, huzur mutlu-
luk dolsun. Toplumlar birleşik olsun ozaman biz kime 
bakıcaz, biz kimden ilham alacağız. Bir kargadanmı, 
bir hayvandanmı, bir kuştanmı, bir ağaçtanmı, bir 
dağdanmı, bir buluttanmı, ozaman biz kime bakaca-
ğız kimi taklit edeceğiz. İşte merak bekleyen cevap 
bekleyen soru? şayet biz bir şehir hayatı kuracaksak 
bu şehrin üzerinde biz yaşayacaksak ozaman en bü-
yük şehir mimari bizi örnek almamız lazım evet yanlış 
duymadınız taklit edilecek olan şehir mimarisinde 
insan olacaktır. 

 Ozaman ne duruyoruz insanı inceleyelim.
İnsanın yaşaması için kalbinin atması gerekir. Kal-

bin görevi insan vücudunda bulunan kanı vücudun 
tüm bölümlerine gönderen dolaşım sistemidir. Kalp 
bunu dağılımı yaparken caddeden veya sokaktan yani 
bir kanaldan bu organlara gönderirmesi gerekir bunu 
kanalın ismi damarlardır. Bu damarlarlara atardamar 
toplardamar ve kılcardamarlar adı veririz. Bu damar-
lar içindeki kan taşımış olduğu hormonlar, inorga-
nikler ve vitaminler aracılığıyla hücreler ve organlar 
arasında ki iletişimi sağlar ve en önemlisi akciğerden 
aldığı oksijeni tüm hücrelere taşıyarak insanın gerekli 
yaşamsal faktörlerini yerine getirir. İnsanlarda tüm iç 
organlara kanın içinde bulunan hemoglabin sayesin-
de oksijen taşınır. 

Şayet kalp durur, kanı insan vücuduna pompala-
yamazsa vücudun tüm organları artık, vitaminsiz ve 
en önemlisi oksijensiz kalması nedeniylen yaşamsal 
foksiyonları bozulacaktır. Kalbin 2 dakikadan daha 
fazla atmaması neticesiyle beyine gelen oksijen ol-
mayacağı için beyin hücreleri yavaş yavaş ölmeye 
başlayacaktır ve kalp sonradan atmaya başlasa bile 
beyin oksijene bağlı büyük hasar alacaktır. Yani anla-
yacağınız insanın fiziksel yaşaması için kalbi atmalı ve 
bu kalbin atardamarları, toplardamarları ve kılcalda-
marları açık olmalıdır.

Şehir mimariside insanın  bu esintiyle planlanmalı 
şehirlerin, ilçelerin hatta mahallelerin bir kalbi olmalı 
ve evler bu kalbin etrafında toplanmalı, Osmanlı im-
paratorluğu yaptığı her şehrin önce bir camisini, ya-
nında medresesini, ve hamamını inşa ederek şehri bu 
kalbin etrafında büyütüyordu. Şehrin her sokağı  (kıl-
caldamar), her caddenin(toplardamarı, atardamarı-
nın)yolu bu kalbe çıkıyordu. Bu kalbe çıkarkende her 
şey mükemmel bir şekilde saat gibi işliyordu. Bu kal-
be giden hiç bir cadde hiçbir sokak kapalı değildi. Na-
sıl insan vücudunda kılcal damarlar görev yapamaz-
sa oradaki organ yavaş yavaş çürümeye başlayacak 
ve sonra kangren olup kesilmek zorunda kalacaktır. 
Şimdiki güvenlikli site mantığı artık devletin vatanda-
şı  kanunlarla güvenliği sağlayıp, koruyamadığı algısı 
yaratılıp ilçedeki insanlarla bir koridor açıp, insanları 
yalnızlaştırmaya yönelik bir siyonizm çalışmalarıdır.
Bu sitede yaşayan insanlara kendi düzenledikleri ka-

K A PA K

yusufgokist@hotmail.com
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zançlı bir hayatta yaşanmasını sağlamak için elinden 
geleni yapacaklardır. Önce burada yaşayan halkın 
yapacağını alışveriş mekanları belirlenir bunun ismi 
avmdir. Buranın dükkanların kiraları mahalle haya-
tında olduğu gibi ucuz değildir çünkü çevrede daha 
az dükkan imarı verirler. Dükkan sahibinden alınan 
yönetim paralarıda çok pahalı olduğundan dükkan 
sahipleri ürünleri pahalı satmak zorunda kalacak-
lardır. Bu sitede bütün binaların rengini mantıksızca 
aynı renk yapacaklardır. Niçin aynı renk olmaması 
gerektiğini doğaya bakalım. Rabbimin yarattıkları 
güzelliklerini mahşedecek olursak Rabbimiz dünyayı 
6 günde yarattı ve  gökyüzünü sabah ışımasıyla açık 
mavi,  sonra koyu mavi, akşam olunca siyaha örtüyle 
kaplıyor, güneşi sarı, ayı beyaz, yıldızı beyaz rengini 
veriyor. Şöyle bir alıcı gözüyle bakın etrafınıza ağaç-
ların kendi aralarında yapraklarının tonları bile fark-
lıdır, aynı yeşil renginde değildir ton farkı vardır niye 
hiç düşündünmü? Gövdeleri kahverengi rengindedir, 
üzerinde çiçeklerin, meyvelerin renkleri her birinden 
farklıdır niye? toprak kahverengi, kahverenginin ton-
ları, sarı, sarının tonları toprak  bile renk renk yaratıl-
mıştır niye hiç düşündünüzmü? hayvanlar bile kendi 
aralarında renklendirilmiştir niye? Allahü teala  son-
baharda ağaçların yapraklarını yeşilden parlak sarıya, 
turuncuya, kırmızıya ve kahverengiye doğru renk de-
ğiştirir niye hiç düşündünüzmü?

Ağaçların yapraklarını sarartıp sonra döküp, sonra 
ilkbaharda tekrar yeşillendirmekteki maksatı ne ola-
bilir sizce ? Amacı yeryüzünü devamlı surette değiş-
tirmektir. Değişim niye bu kadar önemlidir sorusuna 
şöyle bir tasvir yapalım sağınız beyaz, solunuz beyaz, 
altınız beyaz, üstünüz beyaz yürümeye başladınız, 
yürümeye devam ediyorsunuz, yürüyorsunuz yürü-
yorsunuz ve yürümeye devam ediyorsunuz renk hep 
aynı ve bir süre sonra sıkılmaya başlarsınız sıkılırsınız 
sıkılırsınız ve ruhsal bunalım geçirmeye başlarsınız.
Allahü tealanın yarattığı insanları bilmezmi... Ruhları 
sıkılacak ve buna bağlı olarak akıl yetisini kaybetme-
mesi için ağaçlarının yapraklarının rengini bile her 
mevsim değiştirip kendi aralarında bile renk tonu 
vermesindeki hikmet bundan başka ne olabilirdi.Yani 
anlıyacağız canlıların yaşadığı her yeri  Allahü teala 
celle celalühü renklerini devamlı surette değişirek 
insanları bu dünyada huzurlu, mutlu bir şekilde ya-
şamasını sağlamaktadır. Şimdi site yaşamı ve mahalle 
hayatında yaşayan insanlardan bahsedelim. Mahalle 
hayatında yaşayan bir bayandan bahsedelim. Sabah 
çocuğunun elinden tutarak okula götürür sonra sa-
ate bakarak okul çıkışına çocuğuna yetişir. Okuldan 
gelirken fırına uğrayarak ekmeğini alır, markete uğ-
rayarak eksikliklerini alarak eve gelir ve bugünlük 
yaşam hergün tekrarlanır ve Allahü tealanın yarattığı 
renkleri görerek, yürüyerek huzur ve mutlu olurlar.

Anlayacağınız hep sosyal hayatın içindedir. Site haya-
tında yaşayan hanımlardan bahsedelim dışarıya çıkar 
bütün site aynı renkdir. Okul uzak olduğu için sabah 
sitenin önüne servis gelir, çocuk servise biner, anne 
evdedir. Çocuk okuldan gelir anne evdedir. Market-
ler uzak olduğu için günlük alışverişler, haftalık hatta 
aylık yapılmaktadır. Burada yaşayan hanımlar 85 ila 
150 m2 hapsolmuş, sosyal hayattan kopartılmış yarı 
kapalı cezaevindedir. Şimdi bu hanımlar aynı rengi 
görmektedirler ve artık mutlu olabilmek için önce 
yemeğe başlarlar ve hareket olmadığı için yavaş ya-
vaş kilo almaya başlayacaklar ve sonra obezite soru-
nu baş gösterecektir ve bir sonrası içinde kendisini 
beğenmeyecek ve  aynı rengi gören insanlar ruhları 
sıkılacağı için ruhsal bunalım geçirmeye başlayacak-
lardır. Şimdi anlaşıldımı? ağaçların yaprakları yeşilden 
parlak sarıya, turuncuya, kırmızıya ve kahverengiye 
döndürülüp,daldan düşmesi ve tekrar yeşillenip çık-
ması insanoğlu içindir. Şehirlerdeki caddelere dikilen 
ağaçlar yan yana dikilirken dikkat edilmesi gereken, 
yapraklarını döken ağaçlarla, yapraklarını dökmeyen 
ağaçlar beraber kullanılmalı aynı ağaçlar gerekirse 
yan yana gelmemeli, bundaki amaç yapraklarını dö-
ken ağaçlar bizleri ölümü hatırlatırken, dökmeyen 
ağaçlar bizleri motive eder. İki farklı ağaç türünün 
yapraklarının renk tonu birbirinden farklı olacağı için 
göze daha hoş izlenim verirler. İnsanları dünyada 
ölümsüz gibi durdurmayı şağlayan tek şey mezarlıktır. 
Allahü teala celle celalühü ölümü çok hatırlayını se-
ver. Nisa suresinin 78.Ayetini kerimesinde yüce Rab-
bimiz şöyle buyuruyor. “Nerede olursanız olun ölüm 
size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Ken-
dilerine bir iyilik dokunsa ‘Bu Allah’tan derler; başla-
rına bir kötülük gelince de ’Bu senden  derler ‘. Hepsi 
Allah’tandır’ de Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf 
anlamıyorlar!

Peygamber efendimiz  lezzetlerini yıkan, unuttu-
ran ölümü çokça hatırlayınız. Zira ölüm, dünya hırsını 
azaltmaya; âhiret amellerini de çoğaltmaya sebep 
olur.” Ölümü hatırlatan ağaçların dökülen yaprakları 
ve mahalledeki mezarlıklardır. Ölümü hatırlayan in-
san dünyada günaha bulaşmak istemez. Fakat maa-
lesef yeni yapılan kentleşme hareketlerinde mezar-
lıklar insanın sosyal hayatının dışana itilmiş insanlara 
ölümsüz gibi yaşamayı vateden kentler kurulmaya 
başlanmıştır. Ama unutulmamalıdırki ‘Giden arabayı 
basmakta olduğumuz fren, insanlarıda görmekte ol-
duğu mezarlık durdurur’. Ayrıca Bayanları ve erkekle-
ri nasıl daha fazla sosyal hayatın içine çekebilmek için 
çalışmalar yapılmalı ve bunun üzerine düşünülmeli 
ve icraata geçilmelidir. Bu muhtevada mimarlar, şehir 
mimarisini planlarken bu algı ve olgu üzerinde çalışa-
rak insanların gelecekteki hayatlarını rahata, mutlulu-
ğa ve huzura  kavuşturabilirler.
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Ali HAKKOYMAZ

Çarmıha Gerilen Ağaçlar
Bir köye mi çekilmeli yoksa!
Yıldız şarkılarıyla uyumalı...
Koyun kaval sesleriyle uyanmalı...
Biliyorum -kurtarılmış bölgeler- vardır.

Cimri şehirlerin mutantan fotoğrafları...
Unutulan tek şey: yaşamak!
Uyansın diye ruhumu ova ova...
Kova kova silüetini ruhsuzluğun...

Toz toprak ormanların nefesi...
Demir parmaklıklarla kapalı deniz, gök...
Halbuki yaşayabilirdik çiçeklerle;
Cenneti hatırlayarak...

Herkes yerini yaparmış burada.
Burada ermezse murada; orada erer mi; bilmem!
Yakamda bir şehir; gözleri çok keşmekeş...
Çok basmakalıp, ruh kaçkını, çok belirsiz...

Rezil bir hikâye başlangıcı/neticesi gibi...
Ağaçların çarmıha gerildiği...
Mesih’in nefesinden gayrı;
Dirileceği yok şehirlerin.
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SORULARLA iHRACAT MEVZUATI

D I Ş  T İ C A R E T

İbrahim BİÇER
Ali HAKKOYMAZ

1)İhracat Nedir?

İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı 
ile gümrük mevzuatına uygütPş^kilde.Türkiye Güm-
rük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarıl-
masını veyahut Dış Ticaret Müsteşarlığınca ihracat 
olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade 
etmektedir.

2)Kimler İhracat Yapabilir ?

İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sa-
hip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsü-
ne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yet-
kisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilirler.

3)Hangi Faaliyetler “İhracat” Sayılmaktadır ?

Bilindiği şekliyle mal ihracı yanında, yerli fir-
malarca ihraç ürünlerinin pazarlanması amacıyla 
yurtdışında mağaza açılması ve işletilmesinden, 
YİD modeli ile yapılacak yatırım projelerini üstle-
nen yerli firmaların yapacakları hizmet ve faaliyet-
lere, yurtdışı müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve 
mühendislik gibi hizmet projelerine oldukça geniş 
bir şekilde değerlendirilen ihracat sayılan satış ve 
teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler 
hakkında ayrıntılı liste için bakınız.

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHR/
MevzuatiGelistirmeDb/mevzuat/2008 teblig/200 
8-6 teblig.doc

4)İhraç Malları kaça ayrılır ?

İhraç edilebilecek mallar, ihracı yasak, ihracı ön 
izne bağlı, ihracında Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu (DFİF) Prim kesintisi yapılan, ihracı kayda bağlı 
ve İhracında standart kontrolü zorunlu olmak üzere 
beşe ayrılır;

4.1.İhracı Yasak Mallar
Detay için bakınız.
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHR/

MevzuatiGelistirmeDb/mevzuat/ihrmevzu/ek list 
e.doc

1- Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 
2- Hint keneviri 
3- Tütün tohumu ve fidesi 
4- İhracı ön izne bağlı mallar listesinde yer alan 

türler hariç bütün av ve yaban hayvanlan (canlı ve 
cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçalan ile 
bunlardan mamul konfeksiyon)  

5- Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dişbu-
dak, karaağaç ve ıhlamur adh ağaç türlerinin kütük, 
tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı 

6- Doğadan toplanan doğal çiçek soğanlan 
7- Odun ve odun kömürü (Meyve kabuklarından 

üretilen mangal kömürü hariç) 
8- Sığla (liquidambar orientalis) 
9- Yalankoz (pterocarya carpinifolia)
10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter)
11-Zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi 

’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde ser-
tifikalandınlmış olanlar hariç), incir, findik, antep 
fistığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanlan

12-Salep (toz, tablet ve her türlü formda)
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Koray KAMACI

İsrail’in Kıbrıs Planı

A N A L İ Z

Ortadoğu’da İsrail’in planladığı yeni düzen 
hareketi son hızla devam ederken, unutulan 
veya unutturulmaya çalışılan önemli bir yer 
var. Bu yer İsrail ve ABD için Ortadoğu’daki 
planların merkez üssü olan Kıbrıs’tır. BOP’un 
yani BİP’in (Büyük İsrail Projesi) en önemli üs 
merkezi ve denge unsuru olan Kıbrıs’ta yakın-
da çok önemli gelişmeler var. İsrail Kıbrıs do-
ğalgazı başta olmak üzere Akdeniz güvenliği 
için de Türkiye ile gizli bir mutabakatın peşin-
de. Umuyorum ki Türkiye İsrail’in bu kirli tuza-
ğına düşmez ve Kıbrıs konusunda net bir şe-
kilde kırmızı çizgilerini korumaya devam eder. 
Aksi halde Kıbrıs’ta İsrail’in bu aralar düşündü-
ğü hamle yapılırsa, Türkiye çok şey kaybeder.

İsrail’in Kıbrıs planı karşısında, Türkiye son 
yapılan NATO toplantısında da ABD’nin bu 
konuda duyarsız kaldığını görmüştür. Ame-
rika’da, İsrail’in Kıbrıs planına çok sıcak bakı-
yor. Sözde Müttefikimiz olan ABD, Kıbrıs ko-
nusunda 1974 Harekatında olduğu gibi yine 
Türkiye’nin lehine bir tavır takınmamaya gay-
ret ediyor. Henry Kissinger’in da dediği gibi, 

“ABD’nin müttefiki olmak, düşmanı olmaktan 
daha tehlikelidir.” Kissinger’ın bu sözünü sa-
dece politik, diplomatik, askeri ve jeopolitik 
düzlemde değil, jeo strateji ve jeo ekonomiyle 
birlikte düşünmek gerekiyor. Hele de yaşadığı-
mız coğrafya bağlamında. Çünkü coğrafyamız 
hem sorunlu bölgelerin ve ülkelerin coğraf-
yası, hem de enerji kaynaklarının. Türkiye; bir 
Avrasya ülkesi olarak, doğu-batı, kuzey-güney 
arasında köprü, geçiş, bağlantı noktası olma-
nın yanında, enerji koridoru olmaya çabalıyor. 
Gürcistan, Ukrayna, Suriye’de yaşananlar; 
Kıbrıs adasının çevresindeki zengin enerji kay-
nakları; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 
İsrail arasındaki yakınlaşma; İsrail’in Avrupa’ya 
doğalgaz satma projesi, aynı paket programın 
parçaları. Enerji zengini olmayan Suriye, diğer 
özelliklerinin yanında, Akdeniz’e açılan konu-
muyla, enerji güzergâhı olarak da görüldüğün-
den, 2011 Mart ayından beri iç savaş yaşıyor. 
İsrail; Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik 
Bölgesi’nde (MEB) yapılan keşiflerle 270 mil-
yar metreküp doğalgaz rezervi bulduğundan, 
Suriye, İran, Irak ve Türkiye üzerinde ince he-
saplar yapılıyor. Bağımsız Kürt devleti bu he-
saplar kapsamında kurgulanıyor.

Son zamanlarda ise, İsrail’li işadamlarının 
Kuzey’deki Rum mallarını satın alırken, 1974 
öncesindeki Rum sahiplerini de bularak onla-
ra da ödemeler yapıp arazileri sorunsuz hale 
getirdikleri de bana gelen bazı bilgilerdendir. 
Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat’ta vaat 
edilmiş topraklar arasında Kıbrıs’ın da olduğu 
gerçeğini unutmamak gerekir.  İsrail’in Kıbrıs’a 
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yerleşme konusunda 2004 yılında Annan Pla-
nı sonrası gündeme getirdiği planı kademeli 
olarak uygulamaya koyduğu da açık bir şekilde 
görülmektedir.

KKTC’de kolonileşme stratejisi güden İsra-
il devletinin KKTC’nin Lapta İlçesi’ne Hayim 
Azimov adlı haham atadığı, lüks bir villa evde 
ibadethane kurdukları ve İbranice tabelayla “ 
Yahudilerin doğru adresi burasıdır” şeklinde 
ifadenin yer aldığı da bilinmektedir.  Şimdiye 
kadar adanın kuzeyinde Yahudi cemaati olma-
ması nedeniyle uzun yıllar hahamın olmadığı 
KKTC’de, Yahudi cemaatinin hızla yayılması da 
önem arz etmektedir.

Avrupa Birliği’de (AB) Kıbrıs konusunda 
İngiltere’nin AB’den ayrılması sonucunda bü-
yük bir yara aldı. Her ne kadar Güney Kıbrıs 
AB üyesi olsa da, İngiltere’nin Ada’daki varlı-
ğı AB için daha önemliydi. AB her zaman için 
Kıbrıs’ı bir bütün olarak istiyor. Aslında istediği 
ABD’nin Kıbrıs’a yerleşmesini ve üs kurmasını 
engellemek! Kıbrıs’ta askeri üs, Büyük Ortado-

ğu Projesi’nin en önemli adımlarından biridir.

Unutmamak gerekir ki, Kıbrıs İsrail’in bur-
nunun dibinde! Türkiye’ye 44 mil uzaklıkta 
olan Kıbrıs; Yunanistan’a 600 mil, İsrail’e ise 
sadece 183 mil uzaklıkta…

 
Özellikle baktığımız zaman Museviler ile 

Rumlar, Osmanlı’dan bu yana hiç geçinemez-
ler. İsrail yani dolayısı ile ABD, Ada’da Rum hâ-
kimiyetini istemez. Zaten Annan Planında da 
asıl amaç birleştirme değil bölme idi! Netice 
de bunu başardılar. Ama her ne olursa olsun, 
yanlış hesap Kıbrıs’tan da döner…

Son dönemdeki Türkiye-İsrail yakınlaşma-
sı bağlamında Türkiye’ye yakın bir zamanda 
Kıbrıs ile ilgili talepler gelmeye başlanacaktır. 
Dilerim ki Türkiye kırmızı çizgilerinden asla 
vazgeçmez ve Ada’da İsrail yayılmacılığına kar-
şı önlemler alır.

Ve son söz: ‘’ Derin Düşünmeyen Devletler, 
Sığ Sularda Boğulmaya Mahkumdur’’
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Malumunuz İlluminati isimli dünyaca ünlü 
karanlık cemiyeti Türkiye’de ilk defa kitap ola-
rak biz kaleme almıştık ve Türkiye’de ilk İllumi-
nati hakkında kitap yazan biri olarak konu hak-
kında bir çok araştırma yapmıştım. 

Tabi kitabın içerisinde bir çok iddia komplo 
teorisi derecesinde olabilir bunu kabul edebili-
riz. Yine katıldığımız pek çok televizyon progra-
mında anlattıklarımız da iddiadır. 

Ancak şu var ki bu iddiaların hepsi mutlaka 
fiziksel, görsel veya işitsel bir temele dayandığı 
için delilli bir iddia halini almıştır. 

Hemen burada belirtmeliyim ki maalesef 
ülkemizde ve dünya da İlluminati meselesi öy-
lesine abartıldı ve sulandırıldı ki onlarında iste-
diği tam olarak buydu zaten. Bunun nedenini 
ise yazmış olduğumuz “İlluminati - Karanlığın 
ve Aydınlığın savaşı” isimli kitapta anlatmıştık, 
ayrıntılı bilgi için kitabımıza bakmanızı tavsiye 
ederiz. 

Bu iddialardan bir tanesi de Washington 
Anıtı olarak bilinen dünyanın en yüksek dikili-
taşının yükseklik ve taban genişlik ölçülerinin 
Şeytan’ın sembolü olan “666” sayısını verdiği 
iddiasıdır. 

Washington Anıtı, ülkenin kurucusu olan 
Gegorge Washington anısına yapılmış bir anıttır 
ve uzunluğu 169,35 metredir. ABD’nin Washin-
gton DC isimli bölgesinde yer almaktadır. 

Bu anıt 1840’lı yıllarda Robert Mills adında 
Mason locasına kayıtlı bir mimar tarafından 
özel olarak tasarlanmıştır ve Mısır obeliksi ör-
nek alınarak yapılmıştır ve hatta Robert Mills 
bu yapı için “Mısır Tanrılarına hediyem” demiş-
tir. 

Dünya üzerindeki en büyük yapı o dönemde 
Köln katedrali idi ve anıt yapıldığında en büyük 
yapı Washington anıtı oldu. Ancak 1889’da Ey-
fel Kulesi yapılınca en büyük yapı ünvanını Eyfel 
kulesi aldı. 

Anıt üzerinde ABD’nin dünya devletleri ile 
dostluklarını simgelesin diye 193 devletten ha-
tıra yazılar, beyitler alındı ve yapının iç duvarla-
rına yerleştirildi. Hatıra olarak katkıda bulunan-
lardan bir tanesi de Osmanlı Devleti idi. 

ŞEYTAN SEMBOLÜ 666 SAYISI 
VE WASHİNGTON ANITI

Kürşad BERKKAN

A N A L İ Z

Baphomet veya Bafomet, 14. yüzyıl başlarında Katolik Ki-
lisesi tarafından aforoz edilen Tapınakçıların taptığı iddia 
edilen şeytanî figür.
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ABD ile Osmanlı devletinin dostluğunu sim-
gelemesi için Sultan Abdulmecid’in tuğrası ile 
Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendinin yazısı 
ile Ziver Paşa’nın bir beyiti bulunur. 

Washington anıtı İlluminat bir simgedir ve 
dünya da ki obeliks yani dikilitaşlar içerisinde 
en önemlisidir ve şeytanı sembolize eder. 

İlluminatlar kendi soylarını Mısır’a dayan-
dırır ve anıtı yapan Robert Mills’de önemli 
bir İlluminat üyesidir. Yine bir çok televizyon 
programımızda bu konuya değinmiş ve Ka-
be’de şeytan taşlama yerinde Obeliksi taşlayan 
müslümanların bu faaliyetine son verip oradaki 
obeliksi kaldırıp yerine alalade bir taş koyduran 
zihniyeti de deşifre etmiştik. 

Obeliksler Şeytan’ı sembolize eder doğru-
dur! 

Washington Anıtı’da en büyük yapılardan 
bir tanesidir ve Tanrı’ya ulaşmaya çalışan Fira-
vun’un yapıtı olan Babil Kulesi ile özdeşleştirilir. 

Obiliksler aslında İslam’da Cami, diğer din-
lerde ise Kilise, Katedral gibi ibadet edilen ya-
pıların karşıtlığı olarak inşa edilmiştir. Cami’nin 
minaresi, Kilise’nin çan kulesine karşılık yapılan 
bu yapının hikayesini Kur’an’da Kasas suresinde 
öğrenebiliyoruz. Yine Tevrat’ta da anlatılan Ba-
bil kulesi özetle şeytanı temsil eden bir yapıdır. 

Washington Anıtı’nın ölçüleri ise gerçekten 
hayret vericidir. Daha önce 666 sayısının şeyta-

nı temsil ettiğini söylemiştik. Peki 
666 sayısı ile acaba Washington 
Anıtı’nın bir ilgisi var mıydı?

Evet var!

Washington anıtı 169,35 met-
re yükseklikte bir yapı. ABD’de ise 
metre değil feet cinsinden ölçü bi-
rimi kullanılıyor. 

Bu Şeytan sembolü yapının yüksekliği ise 
555 feet ve temel çapı ise 111 feet olarak he-
saplanabiliyor. Bu rakamları tekrar birbiri ile 
topladığımızda ise çok ilginç bir rakam karşımı-
za çıkıyor; 

555+111 : 666

Ve yine belirtmek gerekir ki İlluminati’nin 
sembolü Deccal’i temsil ile tek göz ve piramittir. 
Bu tek gözü her yerde görebiliriz. Yine 1 Dola-
rın üzerinde de simgelenen piramitsel yapının 
üzerindeki tek göz bulunan kısım piramitten 
ayrı durur ki bu da “Tek Dünya İmparatorluğu” 
ideolojisinin tamamlanmadığını gösterir. 

Washington Heykeli’nin ünlü Babhomet 
duru ile aynı pozu vermiş olmasına hiç girmiyo-
rum bile. O kadar çok detay var ki asla rastlantı 
olarak kabul edemeyeceğimiz durumdadır. 

Washington DC’de bulunan Washington 
Anıtı üzerindeki bölümde (resimde görüldüğü 
üzere) Mısır piramitlerini ve 1 doların üzerin-
deki tamamlanmamış piramiti temsilen ayrı bir 
piramit katı vardır. 

Şeytan dünya üzerinde bir çok yere kendi 
simgesini kendine hizmet edenler tarafından 
bir şekilde yerleştiriyor. Bizim yapmamız gere-
ken en önemli çalışma ise farkındalığımızı ar-
tırmaktır. Zira farkındalığımız arttığında onları 
daha iyi tanıyabileceğiz. 

Sevgi ve barış ile... 
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Eşekler ve Atlar, Traktörler ve Arabalar 
üzerinden Medeniyet ve Bedeviyet 

Mülahazaları

Atlar da tıpkı insanlar gibi çeşitli ırklara men-
suplar. Türkmen atı, Arap Atı, İngiliz Atı, Kızılderili 
Atları vb. Ancak bu hayvanlar insanlar gibi asla 
ırkçılık yapmamışlar. İnsanın köpeklerle beraber 
en sadık dostlarından olmuş atlar. Medeniyete 
en büyük katkıyı yapmışlar. Bugün bile gücün 
de simgesi atlar. Mesela arabalarda HP (Horse 
Power) diye at üzerinden motor gücünün ne ol-
duğu anlaşılmaktadır.

Arabalar bugün atların yerini aldı ama asla bir 
araba sizi sarhoşken evinize getirmezler ve kaza 
olduğunda içinde canınızı alırken atlar siz sarhoş 
dahi olsanız, hasta, baygın bile olsanız sizi evini-
ze kadar geçmişte getirmekteydi. Atların o kadar 
güçlü hisleri vardı ki sizi depreme veya biraz son-
ra olabilecek tehlikelere karşı alarm verip huysuz-
lanıp uyarmaktaydı. Arabalar bunu onca sensore 
rağmen yapamamakta. Hiç bir arabada asla atlar-
daki gibi erken uyarı sistemi yok.

Atlar sırtında taşıdığı insanın kimliğine bak-
madan, kötü ve rezil birisi de olsa hizmetini şa-
şırtıcı bir şekilde yapması hayret vericidir. Sahip-
lerinden zarar gören atlar bazı istisnalar dışında 
tamamen uysal ve itaatkardır. Bu da onların ya-
ratılış amacının BİNEK olarak HİZMET olduğunu 
göstermekte. Kazakistan gibi Orta Asya ülkelerin-
de özellikle Kıpçak Türkleri ve Tatarlarda AT, eti 
yenen sütü içilen bir hayvandır. Ben de Kazakis-
tan’da yaşadığım 1993-995 yılları arasında at eti 
yemiştim.

At üzerinde resmi olmayan tarihi askeri siyasi 
bir kişilik hemen hemen hiç yoktur. Fatih Sultan 
Mehmet’in İstanbul’a at üzerinde girişi, Napol-
yon’un resimleri, Atatürk’ün resimleri vb. Hepsi-
nin at üzerinde bir resmini görürsünüz. Hiçbirinin 
bir katır veya bir eşek üzerinde resmi yok.

Eşekler ve katırlar görüntü olarak hızlı ulaşım-
dan ziyade yük hayvanı olduğu görülmekte, AT 
gibi hızlı ulaşımda yerleri olmamış olanrın. Bu 

yüzden AT gibi şehirlerde kullanılmaktan ziyade 
köylerde daha çok iş görmüş.

Köy’den eşek ve katır üzerinde dünyayı de-
ğiştiren bir kahraman çıkmamış. Ne olmuşsa 
atların üzerinde şehirlerde olmuş. “Devrimlerin 
KÖYLERDEN” olacağını savunan Mao’nun tezleri 
Batı’lı sosyal yapı tarihine asla uymuş bir tez de-
ğildir. Devrimin kentlerden olacağını savunan Hz 
Muhammed ( Ebu Zer’rın Kırsal kesime taşınarak 
bireysel dini anlayışı sufistçe yaşama isteğine şid-
detle karşı çıkmıştır) ve Lenin bu noktada son de-
rece zaman içinde haklı çıkmıştır. Köyler kentleri 
takip etmiştir hep Kentlerin köyleri kopyalaması 
zordur.

Neyse dönelim konumuza....
Eskiden at üzerinde bulunan bir askeri yada 

siyasi kişilik mağrur bir şekilde objektife poz ve-
rirmiş. Atların üzerinde bulunan savaşçı kişilik-
lerden adil, cesur, vicdanlı, onurlu, yiğit olması 
beklenirdi. Atlar güzel ve insani yanımızı ortaya 
çıkartmada daha etkindi. Oysa arabalar öyle de-
ğil. Arabalar insandaki şahsiyeti ortaya çıkarma-
da atlar kadar başarılı olamadı. İnsan şahsiyeti 
arabalardaki özellikler arttıkça daha geri plana 
itildi. Arabalar neredeyse sürücüsünün hiç sahip 
olmadığı kişiliği sanki varmış gibi gösterdi. Atların 
üzerinde olan insan kendini o atın üzerinde oldu-
ğu gibi kendisinden beklenilen insani özellikleri 
arabada sürücü koltuğuna geçtiğinde yerine gtir-
meyi asla düşünmedi.

At üzerindeki bir binici etrafına ve kendinden 
yardım isteyenlere karşı daha insani davranırken 
son model arabalardaki insanlar otobanlarda 
ve şehir içlerinde asla müsamahakar davranma, 
yardımsever olma ve diğer güzel insani hasletleri 
tolerans göstermek gibi şeyler aklının ucundan 
geçmedi geçmiyor. Büyük kentlerin caddelerinde 
ana arterlerinde çok şeritli yollarda SOL şerit san-
ki en lüks aracınmış gibi davranılmakta, saygı sev-

Ayhan ÖZCİMBİT
ayhanozcimbit@gmail.com

K A PA K
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gi ve hoşgörünün yerini kibir ve toleranssızlığın 
en büyük izi olan gittikçe ÇATIK KAŞLI olan araçlar 
boy göstermekte. BMW gibi bir çok lüks ve pahalı 
araçların satış ofislerine gidin ve bakın, üst katlar-
dadır ofisler, size orada tepeden bakılır, kibir size 
daha araç alırken pompalanır, üstün olma duygu-
su maddiyatla verilir. Oysa AT bunu size dostluğu 
ile vermekte sizi daha çok insan yapmaktaydı. 
Savaşırken bile savaşın bir şerefi onuru olurdu bu 
yüzden.

Eşeklerin yerini bugün daha çok Traktörler 
aldı. Eşek üzerinde alçakgönüllü ve insanlara te-
peden bakmayan eski Nasrettin Hoca tipli ken-
dine göre bilgeliğe sahip çiftçi daha insani ve 
daha yardım severdi köylerde. Şehirlerde İnsan 
Hayvan iletişimine ATLAR katkı sağlarken bunu 
köyde Öküzler, EŞEK ve Katırlar yapmaktaydı. Bu 
hayvanlar insanın insanlığının ve ruhunun ütüle-
yicileri idi, insandaki kırışıklıkları azaltmaktaydı.

Siyasal askeri ki,kişiliklerin eşekler üzerinde 
çekilmiş resmi yoktur ama Traktörler üzerinde 
vardır (Atatürk’ün 1930’lu yıllarda çekilmiş Trak-
törlü resmi). Çünkü Traktörler gelişimin ve daha 
etkin bir tarımın sembolü olmaya başladı. Köylere 
Traktörler geldikçe onu süren köylü de tıpkı şehir-
lerde lüks araba süren kentlinin ruh buruşukluğu 
yaşanmaya başladı. Köylerde de mal biriktirme 
daha büyük tarlalar edinme daha da zengin olma 
kenti kopyalama kente aşık olma daha sonra ora-
ya göç etme hedefleri artmaya başladı.

Zamanla köylerede traktörler ve Jeepler gir-
meye başladıkça köylerde de kentlerde olduğu 
gibi insani duygular dejenere olmaya başladı, at-
ların ve eşeklerin hayatımızdan çekilmesi insanda 
ruh buruşukluklarına neden olmaya başladı.

Atlarla eşeklerin çiftleşmesi ortaya yarı eşek 
yarı at görünümlü katırı çıkartmış ortaya. Tıpkı 
köyden şehre göç eden ama köy kültürünü bı-
rakamayan kent köylüsünün ortaya çıkışı gibi. 
Ancak Atla eşeğin Kentli ile Köylünün etkileşimin-
den ortaya çıkan yeni tipi araçlarda gördüğümüz 
pek söylenemez, mesela BMW ile Traktörün çift-
leşmesinden bir Q7 çıkıyor diyemeyiz ama Q7 yi 
tarlaya sürebilirsek diyebiliriz de. Tarlada bir Q7 
ya da Land Rover’ı Pulluğu çekerken gördüm de-
sem yalan olur. Belki de kentlerimizde yaşayan 
sonradan görme bazı köy kökenli kentlilerin JEEP 
takıntıları ve Katır kimliklerini (Çevreyi, tutumlu-

luğu vb görmezden gelerek) bunu tercihlerinde 
görebilmekteyiz. Bu sadece şehirde Jeep’i tercih 
etmekten dolayı değil aynı zamanda balkonların-
da çiçek yetiştirmek yerine saksılara soğan ek-
mekte de görebiliriz.

Bugün arabalar hala uçamamakta, zira araba-
ların uçmasını sağlayacak çok yüksek tenolojili 
yakıtların gelişmesini PETROL şirketleri engelle-
mektedir. Pil teknolojilerinin gelişmesini ve elek-
tirikli araçların hayatımıza girmesini yıllarca en-
gelleyenler de bu şirketlerdir. Araçların uçmaları 
yerine otobanlarda çatık kaşlı araçlarla insanların 
kibirlerini okşama yolunu bulan araba şirketleri 
bu üç kağıtçılığın içindedir.

Ancek benim merak ettiğim Atlardan arabala-
ra, eşeklerden traktöre geçen insanlık uçan ara-
balarda ne gibi bir psikolojik sıkıntı içinde olacak?

İnanın buna vereceğim cevap olumlu değil 
çünkü Atatürk Havalanında kendi gördüğüm ve 
orada çalışan bazı dostlarımın da tespiti uçakla 
seyahat eden yolcularda gözle görülen büyük 
bir kibir ve havalılık var. Ellerinde pasaport ve bi-
letleriyle yolculuk yapanlarda otobüsle yolculuk 
yapanlara göre çok farklı bir haleti ruhiye var. Bu 
şu anlama geliyor ilerde arabalar uçtuğunda in-
sanlığı daha büyük bir karakter sorunu bekliyor.

Ben ister elbiseleri güzel olan ve caddede ki-
birle yürüyenler olsun ya da araçları lüks olup 
caddelerde düşük modelli arabaları hakir gören-
ler olsun veyahud da ilerde uçan arabalarıyla top-
luma tepeden bakanlar olsun çok önemli bir ayeti 
paylaşmadan geçemeyeceğim.

Yeryüzünde  böbürlenerek yürüme(Arabanı 
sürme), ayakların yeri yaramaz (lastiklerin yolu 
yırtamaz), başın dağları geçemez (hızın Melekle-
rinkini geçemez). KURAN (Isra Suresi 37) - Ayrıca 
Lokman Suresi 18’e de bakabilirsiniz.

Arabalar insanı (bankalara faizle borçlanarak 
zekatı unutturup ) Şeytanlaştırırken ATLAR insanı 
insani boyutta tutuyordu.

Bir çöl bineği olan ve Peygamberin çok hoşuna 
giden KIZIL DEVELERİ ve güzel atları gördüğünde 
gözlerini önüne eğmesinin nedeni işte budur yani 
dünyevileşerek şeytanileşmemek.

Bugün bizler hoşumuza giden arabaları ve mo-
delleri görünce gözlerimizi yere eğmiyorsak din-
dar ve sünneti seniye lafazanlığı yapmayalım, bo-
şuna sünnetten sarıktan bahsetmeyelim kimseye
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İsmail Hakkı UZUN

Sene  1969…
Yer Adapazarı

Öğrencilik yıllarım. Sosyal çevrem gayet iyi. 
İstanbula gelip gidiyorum. Cağaloğlu’na kitap 
almaya geliyorum. Bu arada MTTB liğine uğru-
yor ağabeylerimle ve arkadaşlarla hoş sohbet 
ediyoruz. MTTB de tiyatro çalışmaları, spor et-
kinlikleri konferanslar söyleşiler oluyordu. 

Tiyatro çalışmalarının hızlı bir şekilde prova-
ların olduğunu gördüm.

 Oyunun adı Bir Adam Yaratmak 
Üstad Necip Fazılın muhteşem eseri…
Nerede oynayacaklarını sordum. Galanın 

İstanbulda olacağını söylediler. Ancak talebe 
olayları itibariyle İstanbul çok karışık.

Bende Adapazarı Kominizmle Mücadele Der-
neğinde öğrenci olmama rağmen aktif olarak 
çalışmalar yapıyorum. Hemen keskin zekamı 
kullanarak;

Galayı Adapazarında yapabiliriz diye bir öne-
rim oldu. ‘Ancak bana bir hafta  müsaade edin 
başkan ve sekreter ile konuşmam lazım’ dedim.

Dernek başkanı Dr. Av. Nadir Latif İslam (Rah-
metle anıyoruz) Dernek sekreteri saygıdeğer 
büyüğüm Ali Osman Akbulut… (Şu anda şu anda 
İzmitte Kuyumculuk Yapıyor)

İki büyüğüme durumu anlattım. ’ Git anlaş-
mayı yap ‘ dediler. Burada Ali Osman Akbulut 
ağabeyimin manevi desteklerini asla unutmam 
mümkün değildir. Adapazarı Kapalı Çarşıdaki 
MELEK sineması muhteşem bir konuma sahipti. 
Galanın yapılacağı nezih bir sinema salonu…

Yaptığımız nabız yoklamalarında bir akşamın 
yetmiyeceğini gördük. İlki gala gecesi olmak 
üzere iki akşam oynanması için hem salonla 
hemde tiyatro ile anlaşmaya vardık. 

Güvenlik açısından genç arkadaşlarla bera-
ber görev taksimatı yaptık. 1200 kişilik bir sa-
londa gala gecesi için her şey hazırdı. 

O günkü Sakarya Valisi Ertuğrul Ünlüer (Rah-

metle anarız)olmak üzere Tümen komutanı, Be-
lediye başkanı ve resmi zevat olmak üzere muh-
teşem bir kalabalık vardı.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek , Ali Osman Ak-
bulut tarafında İstanbul’dan evinden alınarak 
Adapazarına getirilmiştir.

 Gala konuşmasını yaparak koltuğuna oturan  
Üstadı seyirciler ayağa kalkarak +muhteşem bir 
alkış tufanına tutulmuştur.  Birinci perdeyi yü-
zündeki tatlı tebessümle seyretmeye başlamış-
tır.

Oyun oynanırken bazı enstantanelerde 
oyunculara alkış tufanı ile oyuncular ilk perdeyi 
bitirip Kulis odasına girdiler.

Üstad aniden yerinden kalkarak kulis odası 
yönüne gitmeye başlamıştır. Arkasında Ali Os-
man Abim, Asım Mail mail, Halil Müftüoğlu ve 
Başkan arkada olmak üzere Üstad kulis odasına 
girer.

Oyuncular birinci perdenin yorgunluğunu bu 
kadar seyirci karşısında oynamanın heyecenı ve 
mahçup bakışlar ile terlerini silerken Üstadı gör-
dükleri anda ayağa kalkarlar.

 Üstad birden keskin sesiyle;
‘Oyunu rezil ettiniz. Böyle oyun mu olur. Ek-

sikleriniz var. Çok daha prova yapmalıydınız’
 Diye oyunculara çıkış yaptı. Ancak gelenler 

arasında  arkadan Bir ses: (ismi saklıdır)
Üstadım Sakarya seyircisinin tiyatro kültürü 

bu aksaklıkları anlayacak kadar gelişmiş değil-
dir. Fırçalamayın arkadaşları diyen kişiye  Üstad 
dönerek;

Bey Bey millete ekmek yedirmek var-
ken kemik mi yedirelim…

Olay bitmşitir. Gereken cevap verilmiştir.
………..
Oyun sonunda bir alkış tufanıyla Üstad sah-

neye çıkarak oyuncularla beraber seyirciyi se-
lamlamıştır.

İşte 48 yıl önceki bir anıyı anlatırken Üstadın 
bakış açısının da bir güzel ifadesini aktardım.

Üstadla (NFK)  yaşanmış ışık…

H AT I R A
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   Abdurrahman PAMUK

NE TENDE GÖRDÜM SENİ

Ne tende gördüm seni
Ne bende gördüm seni
Ne dağların ardında
Yoklukta buldum seni

Yokluğun ışığımken
Varlığın hep gam oldu
Ben cihanı ararken
Noktada buldum seni
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İlk nasıl ortaya çıktı, ne için kutlanıyor ve ne-
yin günüdür? Hüzünlü ve hunharca bir öykü bel-
ki…  Bu kısmına inat, kutlama değil hatırlatma, 
hatırlama, hatırda kalma yanıyla yaklaşıp, konu 
olan “ kadın ’a ” ve kadın ruhuna, gönlüne bir 
nazar etmek gerek diye düşündük…               “Bir 
insanı eğitmek istiyorsanız bir erkeği eğitin, bir 
toplumu eğitmek istiyorsanız bir kadını eğitin” 
sözünde toplumdaki yeri ve varlığının etkisi en 
öz haliyle vurgulanan kadın…

Bu bağlamda Biruni Üniversite Hastanesi 
zarif, sanatsal ve şefkatli yaklaşımıyla göze çar-
pıyor. “Bir kadını ikiye böl, yarısı annedir yarısı 
çocuk” konseptiyle güne farkındalık oluşturuyor. 
Kadın hem annedir çocuğa, hem bir çocuğudur 
annenin! Ve büyümeyen gönlü ile hep çocuktur 
kadın… Bundan yola çıkarak iki tema kullanıyor 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde. “Kadın-
lar Baştacımız” konulu temasıyla, hanımlara mor 
çiçekli  taç  giydirme etkinliği düzenliyor öncelik-
le. Kadınlar gününün simgesi olan ve saray ih-
tişamının, zerafetin, şefkatin, romantizmin, duy-
gusallığın rengi olan MOR RENK ile dokunuyor 

güne… Hanım çalışanlar mor renkli bluz, fular, 
takı vs ile erkek çalışanlar ise mor kravat, gömlek 
vs ile destek veriyorlar. Diğer etkinlik ise hastane 
girişinde  bir hafta sergilenecek olan Uğur Kole-
ji öğrencilerinin yapmış olduğu “Çocuk Gözüyle 
Kadınlar” konulu resim sergisi oluyor. Kadın ve 
çocuk yanıyla tamam ediyor böylece günü…

Hastanede birçok bölüm yöneticisinin kadın 
olması dikkat çekerken;  Uğur Koleji Öğretmen 
ve idarecilerinin,  Biruni Üniversitesi Rektörü 
Sayın Adnan YÜKSEL, Biruni Üniversite Hastane-
si Genel Müdürü Sayın Murat KOLBAŞI ve yine 
üst yönetimde bir kadın temsilci olan Biruni 
Üniversite Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Serap KİLERCİ’ nin birlikte açılışını yaptığı 
sergiyi gezen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Adnan Yüksel “Kadınlarımız yalnızca 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününde değil her gün bizim 
başımızın tacıdır. Hayatı güzelleştiren kadınları-
mızdır. Kadın her şeyden önce eğitimcidir. Eğitim 
süreklidir ve davranış değişikliğidir. Çocuklarımız 
en temiz duygularıyla, yürekten bu güzel anlamlı 
resimleri yapmışlar. Tüm öğrencilerimizin eme-
ğine sağlık…” dedi.

“Sağlığınızı İhmal Etmeyin”
Biruni Üniversite Hastanesi Genel Müdür 

Yardımcısı Sayın Serap KİLERCİ ise bugüne dair 
şunları söyledi:

“Kadınları yalnız güzellikleriyle görenler, on-
lara güzellik kaynağı derler;  doğru düşünenler 
ise aylarca sıkıntıya, tehlikeye katlanarak neslin 
çoğalmasına hizmet ettiklerinden, hayat kayna-
ğı adını verirler; dünyaya getirdikleri çocukları 
sevgiyle büyütüp adam ettiklerinden eğitim 
kaynağı; onlara en evvel Allah’ı vc kulluğu tanıt-
tıklarından din kaynağı; her türlü sıkıntıya ve ke-
dere dayandıklarından sabır kaynağı; dertlilere 
hastalara yardıma koştuklarından, merhamet ve 
ümit kaynağı demişlerdir.”  der Bernard de Saint 
Pierre...                                             

Ve kadın bir insanın, insandan ailenin, aile-
den toplumun, toplumdan bir medeniyetin doğ-
ması ve eğitilmesi misyonunu yüklenmiştir. Bu 
hem büyük bir sorumluluk hem büyük bir lütuf-
tur. Çünkü yaşam ve yaşamın şekillendirilmesi 
ellerinize verilmiştir.

Bununla beraber kadının en büyük armağa-
nı merhametli, hassas ve büyümeyen gönlüdür. 
Bir kadını ikiye böldüğünüzde yarısı çocuk yarısı 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 

BİRUNİ ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NDE FARKLI SANATSAL BİR YAKLAŞIMLA, 

KADIN GÖNLÜNE VE RUHUNA DOKUNARAK KUTLANDI 

H A B E R
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annedir. Hep sevgiyle, şefkatle, merhametle gö-
nüllere dokunan,  koruyan, kollayan ve eğiten. 
Ve hep sevgiyle, şefkatle korunmaya, gönlüne 
dokunulmaya ihtiyacı olan...

“Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının 
eseridir.” der Mustafa Kemal Atatürk  ve “Kadın-
ların fazla kuvvetli sözcük kullanmadan, bütün 
duygularını anlatmakta eşsiz bir kabiliyetleri 
vardır. “ der  Balzac 

Bu iki değerli görüşün aynası olarak: Sözcük-
ler olmadan, gönüllere dokunarak, sevgiyle, 
şefkatle, muhabbet ve merhametle gönüller 
inşaa etmektir. Gönüllerden medeniyetler inşa 
etmektir kadın olmak...

Türkiye’ de kadınların söz sahibi olması adına, 
istihdam olanağı sağlayarak; başarmaya, inşaa 

etmeye  yönelik emeğimizin katkısına inanarak 
yanımızda olan Değerli Rektörümüz Sayın Prof. 
Dr. Adnan YÜKSEL’e, bu anlamlı günde yanımız-
da olarak da gönlümüze bir kere dokunduğu 
için, tüm kadın çalışanlarımız adına, tüm ülkemiz 

kadınları adına ve  dünyanın 
tüm kadınları adına sonsuz 
teşekkür,  minnet ve saygı-
larımızı sunuyorum. Bütün 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü Kutluyo-
rum.”

 Sayın Kilerci, “Tüm kadın-
ların sağlığını ve güzelliğini 
ihmal etmemesi için, Biruni 
Üniversite Hastanesi olarak 
kadınlarımızın yanında olmak 
için; Dünya Kadınlar Günü’ne 
özel 8 Mart Çarşamba günü 
hastanemizde cilt ve saç ana-

lizi, Dijital Mamografi ve Smear Testi ücretsiz 
yapılacak ayrıca 2017 Mart ayı boyunca laser 
epilasyon ve cilt bakım paketlerinde %20 indirim 
oranı uygulanacak” müjdesini vererek,  sözlerini 
tamamladı. 

Biruni Üniversite Hastanesi’ni kadın gönlüne 
sanatsal bir yaklaşımla dokunan farkındalık oluş-
turan bu güzel etkinliği için tebrik ediyoruz.

Fazla söze gerek yoktu aslında… Bir kadını 
ikiye böl: Yarısı çocuktur, yarısı anne! İster anne 
yanına dokunun, ister çocuk yanına; merhamet-
tir, şefkattir, arı duru güzel bir gönüldür… İlahi 
nazargah olan gönülün de taa kendisi olmaktır, 
gönüllere dokunmaktır kadın olmak. Ve gönlüne 
zerafetle, nezaketle, şefkat ve merhametle do-
kunulmayı beklemektir.

Nene Hatunlarımız gibi, “çocuğum annesiz 
yapar ama vatansız yapamaz” diyecek kadar da 
“vatan sevgisiyle” dolu olmaktır kadın olmak… 

Ve 1400 yıl öncesinden Veda Hutbesi ile bir 
kere daha kıymetliliği belgenen ve emanet oluşu 
vurgulanan emanettir kadınlarımız; hem Allah’ın 
emanetidir, hem Peygamber sav emanetidir er-
keklere… Hem vatan kadar, toprak kadar, pusat 
kadar kutsal bir emanet! 

Baki Aşk… Baki Dua ile…  Edeb Ya Huu…

Hatice Kübra DAYI
Edebiyatçı Yazar- Gazeteci

Sağlık Yönetimi Bilim Uzmanı
Biruni Üniversite Hastanesi Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Müdürü
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Lüks Yahud İhtiyacdan Fazla Ev Yapmak Dînin Fıt-
ratına Muhaliftir

Mesken insanın zarûrî ihtiyacıdır. Gerçekte ih-
tiyac kadar olan ev, geçiminin yarısını temin eder. 
Bundan dolayı bu kadarla yapılan evde sevab vardır. 
Nitekim bir önceki konuda vakıf kadar sevablı oldu-
ğunu beyan etmiştik. Şimdi ise sıra ihtiyacdan fazla 
lüks ve tantanalı evlere gelmektedir. 

ٍء ٍء يُْنِفُقُه ِاالَّ ِف َشْ ّ َشْ  ِانَّ املُْسِلَ يُْؤَجُر ِف ُكِ

اِب َ َعُلُ ِف التُّ َيْ

“Müslüman her harcadığının sevabını alır, ancak 
inşaatta harcadığını değil.” mealindeki hadîs-i şerîf, 
evlerin lüzumsuz lüksünü, nakış ve tezyinâtını me-
netmektedir. O halde gerek evde oturup yatmaları-
nın istirahatini temin edecek ve gerekse misafirleri 
karşılayacak tarzda müsaid bulunan ev beşerin aslî 
ihtiyacıdır. Böyle bir ev, sahibinin dünyadaki saade-
tine vesiledir. Böyle bir ev sahibi, dahilî ve haricîle-
re karşı mahcubiyetten kurtulduğu için bahtiyardır. 

Elbette bundan fazla ev yapmak şeytanın tuzağıdır. 
Şeytanın tuzağı olduğundan dolayı da bedbahtlıktır. 
Onun için sahibini sevabdan mahrum bırakır. Çoğu 

zaman lüks bir ev, sahibini dünyada borç altına, 
gam ve kedere, ağır külfete koyduğu gibi, ahirette 
de sahibini ateşe sokar. Çünkü fuzulî inşaatlarda 
harcanan paralarla iktisadî durumlar sarsıldığı gibi, 
övünmeye, kibirliliğe, tezyinat ve fazla masrafa, pa-
rayı lüzumsuz bağlamaya vesile olur. Bunlar hepsi 
şekâvete sebep olurlar. Nitekim Hazreti Ömer’in 
oğlu Abdullah radıyallahu anhumâ kendisine aid bir 
barakayı tamir ederken Peygamber aleyhissalâtu 
vesselam onu görünce:

َما هَذا َي َعْبَد هللِا

“Nedir bu ey Abdullah?” diye sormuş; O da “Ya 
Rasûlallah, şu barakamızı tamir ediyorum.” demiş-
tir. Bunun üzerine Peygamber, onu ihtiyacdan fazla 
bina yapmaktan sakındırmak ve -her işte olduğu 
gibi başlarken- Allah’ın emrine uygun olmasını kas-
detmeye teşvik için şöyle buyurmuştur: 

َااَلْمُر َاْسَُع ِمْن َذاِلَ

“Ecelin gelmesi bunun yıkılmasından daha er-
kendir.” Yani Allah’ın emrine uygun olsun, yapılan 
bina da ihtiyac dışında olmasın, tantanalı olmasın, 
nakışlı, süslü ve fazla yüksek olmasın. Çünkü böy-
le binalar, ekseriyet itibarıyla hayrsızlığa vesiledir. 
Öyle ya, birçok insanlar yaptıkları binada oturma-
dan veyahud da oturup da çok az müddetten sonra 
ölürler; süslü evleri kalır, borcu kalır; bu yetmez, mi-
rasçılar ondan faydalanır; kendisi ise kabrinde onun 
kamçısını yer. İstersen tarihlerde Şeddad’ın yapmış 
olduğu cennetinin kıssasını oku ve istersen arkeo-
loji ilmiyle yer küresinin bugün insana gösterdiği 
ibretleri gör. 

Peygamber’in Hazreti Abdullah’ı nehyetmesi, 
barakasının tamirinden dolayı değil veyahud ev 
yapmasını durdurmak için değil, bilakis inşaatta ol-

Lüks Yahud İhtiyacdan Fazla Ev Yapmak 
Dînin Fıtratına Muhaliftir

K A PA K

İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh
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duğu gibi diğer işlerde de ölümü unutturacak kadar 
süsten vazgeçirmek içindir. Daima insan ihtiyacları-
nı gücü nisbetine uydurmalıdır. Nitekim şu hadîs-i 
şerîfle, yukarıdaki hadîs-i şerîf tefsir olunmaktadır: 

ُوَنَا اعَُة َحتَّ يَبَْن النَّاُس بُُيوًت يُ�شَِبّ  اَلتَُقوُم السَّ

ِبملََراِجِل

“İnsanlar evleri yapıp onları kumaş gibi çok çe-
şitli süslere benzetmedikçe kıyamet kopmaz.” O 
gün böyle bir imkan hiç tahmin edilmezdi. Amma 
Allah’ın Rasûlü bugünkü süslü evleri görmüş, irşad 
bakımından ümmetini uyararak onları israf, süs ve 
aşırı tezyinatlardan vazgeçirmek istemiştir. Cidden 
insan birçok evlere girerken ölümü unutur. Demek 

ölümü unutturacak kadar süslü evlerin yapılması, 
İslam dîninin ruhuna uymayan bir haslettir. İşte fe-
laketin belası...

وا َيُاوِل ااَلبَْصاِر فَاْعَتِبُ

“...Ey basîret sahibleri, akıllılar! İbret alın.” me-
alindeki ayet-i kerîmeyi göz önüne alarak Rasûl-u 
Muhterem’in şu tavsiyelerini tutalım:

اعَُة َحتَّ يََتَطاَوَل النَّاُس ِف الُبنْيَاِن اَل تَُقوُم السَّ

“İnsanlar bina inşaatında birbirleriyle yükseklik 
yarışında bulunmadıkça kıyamet kopmaz.” buyru-
lan hadîs-i şerîfte, kıyametin yakınlığının alâmet-
lerinden birisi beyan olunmaktadır. Bu da tabiî ki 
Onun mucizelerinden biridir. Maksad-ı şerîfi, ihti-
yacdan fazla ev yapmak yarışından sakındırmaktır. 

Davud İbnu Kays diyor ki: “(Peygamber’e aid) 
Hücreleri, kıllarla örülmüş çullarla dıştan kaplanmış 
halde hurma dallarından yapılmış gördüm. Zanne-
diyorum ki evin genişliği, hücre kapısından evin ka-
pısına kadar altı veya yedi zira’ (4,5 - 5 metre) vardı. 
Evin iç kısmını da on zira’ (6 - 6,5 metre) tahmin edi-
yorum. Tavanı ise yedi ve sekiz zira’ arasında. Buna 
yakın zannediyorum. Hazreti Ayşe’nin kapısında 
durdum. O kapı batıya dönüktü.
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Bakara 275’den başlayıp Bakara 279. Ayette anlatılıyor.

Faiz tüm ilahi kitaplarda yasaklanmıştır. Peygamber efendimiz son veda hutbesinde faiz hak-
kında çok önemli uyarılarda bulunmuştur.

Toplumumuza baktığımızda, insanların faiz konusunda pek de hassas olmadığı görülmektedir. 
Halbuki faiz büyük günahlardan sayılmaktadır.

İnsanların niçin bu şekilde davrandıkları konusunda akıl, sır ermiyor. İmam Gazali hazretle-
rinin, güzel bir tespiti var “Eğer haramda ısrar ederseniz zıddına dönüşür.” Evet insanlar faiz 
konusunda ısrar ettikleri için sanki helalmiş gibi davranıyorlar.

Bakara 279. ayette ifade edildiği gibi “Eğer faizle ilgili işlemlere son vermezseniz, Allah’a ve 
Resulüne savaş açmış olursunuz.

Toplum faiz konusunda dikkatli olmalı, Ayetlere göre kendine çeki düzen vermelidir.

Kuran-ı Kerim’deki Faiz ile ilgili Ayetler

E K O N O M İ

Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi
İsmail ÇAPAK

Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, “Alışve-
riş de faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır. 
Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık 
önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah’a kalmıştır. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar (fa-
ize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardır. Bakara - 275

Allah ribayı mahveder de sadakaları nemalandırır, Hem Allah vebal yüklenici musırr 
kafirlerin hiç birini sevmez Bakara - 277

Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve eğer gerçek inananlar iseniz faiz hesabından kalan 
miktarı almaktan vazgeçin. Bakara - 278

Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Resûlü tarafından (faizcilere 
karşı) açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir; 
ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Bakara - 279
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ESMAUL HUSNA

El-Müheymin

 Bu ismin Allah hakkında 2 manası vardır:
1. Manası ile: Allah, koruyup, muhafaza edendir. Bir 

şeye göz kulak olan kişi o şeyin koruyucusu ve mühey-
minidir demektir. Muhafaza edene müheymin derler.

2. Manası ile Allah, yarattıklarını her an gözetleyen 
ve onların her haline şahit olandır.

Şimdi bu ismin iki farklı manasını anlamaya çalışa-
lım:

1- Allah, koruyup, muhafaza edendir.
Hücre bilimcilerinin araştırmaları neticesinde in-

sanın bir tek hücresindeki DNA’larda 1 milyon sayfayı 
dolduracak bilginin var olduğu anlaşılmış.

Dünyanın en büyük ansiklopedisi olan ANA Bri-
tanicanın 40.000 sayfa olduğu düşünülürse, bir tek 
DNA’nın taşıdığı bilginin büyüklüğü daha iyi anlaşılmış 
olur.

Dünyanın en büyük ansiklopedisindeki bilgilerden 
25 kat daha fazla bilgi, mikroskop ile yüzlerce defa 
büyütüldükten sonra ancak görülebilen bir hücrede ki 
DNA’lara yerleştirilmiş. Böyle harikulade bir işin tesa-
düf eseri olması mümkün müdür?

Acaba bütün dünya toplansa, Ana Britanica ansik-
lopedisinin tesadüfler sonucu meydana geldiğine bizi 
inandırabilirler mi? Elbette hayır’ peki, Bu dev ansik-
lopediden yüzlerce defa daha mükemmel olan DNA 
ansiklopedisinin sebeplerden yada tesadüfler netice-
sinde meydana geldiği nasıl iddia edilebilir?

İşte her bir DNA hücresi, kendisinde muhafaza 
edilen ve saklanan 1 milyon sayfalık bilgiyle, Allahı 
müheymin ismiyle bizlere bildirir. Allah bu ismin tecel-
lisiyle insanların amellerini hafızalarında, amel defter-
lerinde ve levh-i mahfuzda muhafaza eder.

Yine bu ismin tecellisiyle çiçeklerin ve bitkilerin 
programlarını çekirdek ve tohumlarında muhafaza 
eder. Ve bir sonraki baharda aynen iade eder.

Ve hayvanların hayat programlarını ise yumurtalar-
da ve su damlacıklarında saklar ve muhafaza eder.

Müheymin ismi hayat sahiplerinin programlarını ve 
amellerini muhafaza etmek ile tecelli ettiği gibi, yarat-
tıklarını tehlikelerden korumak ve muhafaza etmekle 
de tecelli eder. Dilerseniz müheymin isminin bu mana-
daki tecellisini insan aynasında görelim:

İnsanın en önemli organı olan beynini çok sert ve 
sağlam olan kafatası ile muhafaza etmek…

Gözü göz kapakları ve kaşlarla muhafaza etmek….
konuşma ve tad alma cihazımız olan dili ağız ile mu-

hafaza etmek….
bir elbise gibi giydirilen deri ile vücudumuzu dış et-

kenlerden muhafaza etmek…
İç organlarımızı göğüs kafesinde muhafaza etmek
ölmemek için gereken rızkı iç yağ suretinde vücu-

dumuzda depo ederek açlıktan ölüme karşı muhafaza 
etmek…

Bütün bunlar bu ismin bir tecellisidir. Ayrıca bize 
korku duygusu vererek muhtemel tehlikelerden sakın-
dırmak da müheymin isminin bir tecellisidir. Eğer bu 
isim bizde tecelli etmeseydi, elektrik tellerini tutabilir, 
trafikte korkmadan sürat yapabilir ya da hızla gelen 
trenin önüne atlayabilirdik.

İşte Hayatımızın devamı ve muhafazası için vücu-
dumuzda yerleştirilen bütün maddi ve manevi cihaz-
lar, Allah’ın müheymin isminin bir tecellisidir. Acaba , 
yaratılış gayesi onu tanımak olan insan, bütün bu ci-
hazlardan istifade eder de, bu cihazları kendine takan 
Allah’ı müheymin ismiyle bilmezse, aleme gönderiliş 
gayesine muhalefet etmiş olmaz mı?

2- Allah, yarattıklarını her an gözetleyen ve onların 
her haline şahit olması

Müheymin isminin diğer manası; Allah’ın her şeye 
şahid ve gözeten olmasıdır. Perdesiz güneşe karşı yer-
yüzündeki eşya, güneşi görmemesi mümkün olmadığı 
gibi, müheymin olan Allah’a karşı da eşyanın gizlen-
mesi bin derece imkânsızdır. Çünkü her şey onun gö-
zetlemesi altındadır. Her şeye nüfuzu vardır. Şu cansız 
güneş, şu aciz insan, şu şuursuz röntgen ışığı gibi nur 
sahipleri, sonradan yaratılmış ve kusurlu oldukları hal-
de, onların nurları mukabilindeki her şeyi görüp nüfuz 
ederse, elbette Allah’ın müşahedesinden ve gözetle-
mesinden hiçbir şey gizlenemez.

Madem bu kainatın sahibi olan Allah, kelamında 
hadid suresi 4. ayette; “Nerede olursanız olun, Allah 
yaptıklarınızı görendir”

ve mücadele suresi 7.ayette
“Göklerde ve yerde olanları, Allah’ın bildiğini gör-

müyor musunuz? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde 
dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu 
yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan az veya çok 
olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlak 
O, onlarla beraberdir.”

ifadeleriyle Müheymin olduğunu beyan ediyor. 
Madem Allah her şeyi görür ve gözetir. Elbette bizi ve 
amellerimizi de görüyor ve gözetiyor.

Acaba yaptığı kötü bir işin başkası tarafından bilin-
mesinden rahatsız olan insan, nasıl olur da, hiçbir şey 
kendisine gizli kalmayan Allah’ın huzurunda günah iş-
ler ve ona isyan eder.
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  Biraz olsun şu televizyonunda magazinden ve 
kurmaca, insanları bölen, birbirine düşüren, aç bı-
rakan, adalara koyan, bunu normal bir durummuş 
gibi vicdanlı halkıma alıştıran arkadaşını menfa-
atin için arkasından tuzak kurmayı, arkadaşının 
acısından zevk almayı öğreten ve de yine ne tesa-
düf ki hiç haberleri yayınlamayan boş kanallardan 
başını kaldırarak haberlere bakan ya da yalan aşk 
kitaplarını azıcık bir köşeye bırakarak gazete oku-
yanlara Ortadoğu dendiğinde akıllarına gelen belli 
kavaramlar vardır; terör, mezhep savaşı, patlayan 
bombalar, öldürülen masumlar, evinden kaçmak 
zorunda olanlar, petrol, tüm seçimlerde yüzde dok-
sanlarda oy alarak seçim kazanan ileri demokratik 
(!) hükümetler… 

   Bu topraklar hepimize üç semavi dince kutsal 
sayıldığı, ilk ticaret yollarının yapıldığı, ilk devlet ya-
pılarının ortaya çıktığı, ilk medeniyetlerin oluştuğu, 
bilim ve ilimin tüm dünyaya yayıldığı topraklar ola-
rak anlatılmadı mı? Peki, bu süreç ne oldu da kesil-
di ve kesilmekle de kalmayarak sürekli döneminin 
gerisinde kalmaya başladı? Neden medeniyetlerin 
beşiği olan bu topraklar, medeniyet mezarlığı haline 
geldi veya getirildi?

   Ortadoğu özellikle gerçek İslam’ın yaşandığı 
vakitlerde ulaşılan zirveden bu güne gelinmesinin 
en büyük sebeplerinden birisi bu toprağın insan-
larının gerçek İslam’ın verdiği mesajları, sevgiyi, 
saygıyı, kalp kırmamayı, birlik ve dayanışma gibi ev-
rensel kavramları unutmaları ve uzaklaşmalarıdır. 
Bir taraftan Müslüman olduğunu söyleyenlerin bir 
taraftan da beş günlük dünyadan daha fazla pay al-
mak için çeşitli oyunlar çevirmeleridir. Sonra da bu 
topraklar medeniyet meşalesini batıya üzücü bir şe-
kilde kaybetti ve kendi yaptıkları üzerinden kendine 
bir medeniyet kurmaya çalışanların oyuncağı haline 
gelerek daha da parçalandı. Bu parçalı yapıdan fay-
dalanan ve faydalandırılanlarda oldu. Daha geçen 
yüzyıl İngiliz’in altınına kimileri peygamberlerinin 
topraklarını satarak, Kimileri de Fransız’ın iki par-

fümüne kendi din kardeşlerini din adına hançerle-
yerek günü kurtarmaya çalıştığını, kazanan taraftan 
olduğunu sandı ama geleceklerini kaybettiler ve en 
basitinden dinlerine ihanet ettiler. Günümüzde de 
kimileri de bu din için milyonları evinden kaçırıyor 
ve binlercesini ALLAH adına öldürüyor. Ne tesadüf 
ki yine aynı Hollywood filmi çevriliyor. Ortadoğu da 
yaşayanlar neden dinlerini unuttular. Yaratıcımızın 
son peygamberi bize kimsenin kibre kapılmaması-
nı, olanın olmayanla yardımlaşmasını, sevgiyi, birlik 
olmayı sabır ve hoşgörüyü defalarca anlatmadı mı 
ve güzel hayatıyla defalarca güzel dersler vermedi 
mi? İnsanların farklı dinde olmalarını geçtim artık 
bu topraklarda ne yazık ki farklı mezhepten hatta 
sadece farklı partiden diye insanlar çatışıyor. O kut-
lu insan ne zaman farklı din ve düşünceden olanı 
öldürmeyi öğretti. Zaten bu yüzden peygamberimi-
zi (Sav) sevgi ve merhamet peygamberi olarak anı-
yoruz. Fikirlerin ve felsefelerin çatışması ilerlemeyi, 
yeni düşünceleri getirir ama nerden çıkıyor bomba 
ve silahlar kimler nerden getiriyor bunları.  

  Bu mukaddes toprakların kıymetini ne yazık ki 
halen anlayamamış olan bizler sevgiyi saygıyı yeni-
den burada hâkim yapmayı başarır, farklılıklarımı-
zı bir zenginlik olarak kabul ederek kendimiz gibi 
düşünmeyenleri sadece farklı diye kötülemeyerek 
parçalanmayı bırakırsak, kendi kazancımızın yanın-
da toplumun arkadaşımızın kazancını da düşünerek 
birlik olmayı sağladıktan sonra devamı zaten gelir. 
Atamızın dediği gibi: ’Yurtta barış dünyada barış 
‘olursa güçlü bir toplumsal birlik sağlanırsa bu top-
lumu zaten başka güçler karıştıramaz ve bölemez. 
Böylece bizi düşünen batı, bu coğrafyaya yeniden 
kanlı demokrasisi ile barış ihraç edemez. Buna da 
artık gerek kalmaz. Bu topraklardan yeniden kan 
ve petrolün yerine eskiden olduğu gibi mürekkep 
akmaya başlamaması için bir sebep yok. O halde 
silahların sustuğu sevginin egemen olduğu insanla-
rın birbirini sahte değil gerçekten sevdiği yarınlarda 
görüşmek dileklerimle… Mutlu kalın ve çevrenizi de 
mutlu edin ki bu mutluluktan sizde mutlu olun. 

NE OLDU BU TOPRAKLARIN İNSANLARINA?

K A PA K

Ümmet Can DİŞÇEKEN
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Bir kişi ya da kuruluşun ilk anını oluşturan 
zamandaki gökyüzü şekli bize o kişi ya da ku-
ruluşun doğum haritasını verir. Doğum haritası 
karakter analizinde çok önemlidir. Yıldız kümle-
rinden oluşan evler sıralaması ve evlere hangi 
burcun ve hangi gezegenin gelmiş olması o kişi-
nin hangi konulara nasıl olduğunu anlatır bize.

Konuyu daha iyi anlamak için kısa doğum 
haritasını anlatmak lazım.  Doğum haritası 
bir daire üzerinde oluşan ev ve gezegen ko-
numlarını simgeleyen bir bilimsel veriler top-
luluğudur. Yıldız kümelerinden oluşan on iki 
adet ev, on iki adet burç ve on adet gezegen 
vardır güneş ve ay gezegenlere dahildir.  Evler 
bize konuları verir burçlar ve gezegenlerde o 
konular üzerinde ki etki ve tepkilerimizi verir. 
Kısaca söylemek gerekirse birinci ev öz benliği-
mizi, ikinci ev maddiyatı, üçüncü ev iletişim ve 
kardeş ilişkilerini, dördüncü ev aile ocağını bu 
böylece konular değişerek 12. Eve kadar gider. 
Harita hangi burç ve gezegen hangi eve gelmiş 
buna bakarak yorumlanır.

Transit gezegen etkilerine gelirsek bilindiği 
gibi gezegenler sürekli hareket halinde. Büyük-
lüklerine uzaklıklarına göre hareketleri ve et-
kileri değişmekte. Ali İmran suresinde mealen 
Allah derki “biz iyi ya da kötü günleri insanlar 
arasında döndürür dururuz”. Evet iyi günler de 
gelip gidiyor hayatımızda kötü günler de. Yani 
bugün bazıları sıkıntı çekerken bazıları rahatsa 
yarın da bu farklı kişiler için söz konusu olacak.

Satürn gezegeni bize kendimizi eğitmemiz 
gereken yerleri, disipline olmamız gereken 
yerleri, pişmemiz gereken yerleri gösterir. Bizi 
daraltması bunaltması ondandır. Transit etki 
de Satürn gezegeni hangi burçtaysa ve o burç 
bizim doğum haritamızda hangi eve denk ge-
liyorsa o evin etkisi altındaki konularda sıkıntı 
yaşarız. Mesela bu günler de Satürn gezegeni 

Yay burcunda seyrediyor ve burcu Yay olanlar 
zorlukları görmekte, dostunu, düşmanını ta-
nımakta. Birinin doğum haritasında Yay burcu 
mesela altıncı eve denk geliyorsa o kişi işyerin-
de sıkıntı yaşıyor olabilir ve de sağlık konuların-
da çok dikkatli olmalıdır. 

İyi günler de dönmektedir üzerimiz de Jüpi-
ter gezegeni bizim bolluk, bereket ve genişle-
meyi yaşadığımızı hissetmemizi sağlar. Günü-
müz de Jüpiter gezegeni Terazi burcundadır. 
Mesela maddiyatı içeren ikinci evinde Terazi 
burcuna denk gelenlerin maddi kazançlarında 
artış görülür ya da üçüncü evi Terazi burcuna  
denk gelenler sık sık seyahate çıkabilir.

Diğer gezegenlerde transit etkiler içerir an-
cak çoğunun etkisi kısa olur. Çok uzun kalan 
gezegenlerin etkileri daha çok toplumsal ola-
rak yorumlanır ve bu etkiler kuşak farkı olarak 
ifade edilir.

Transit gezegen etkilerini bilmek bize sıkıntı-
larımızın geçici olduğunu, sabretmemiz gerek-
tiğini, dikkatli olmamız gerektiğini bilmemizi 
sağlar. Mesela  yakın ilişkide olduğumuz kişinin 
haritasını da biliyor olmak o kişinin yaşadıkları 
hakkında ipucu vereceği için onu daha iyi anla-
mamızı sağlar.

İyi günlerinde geçebilecek olduğunu bilmek 
de hayatımızdaki her şeyin kıymetini bilmemi-
zi, israf etmememizi, dikkatli tedbirli olmamızı 
sağlar.

TRANSİT GEZEGEN ETKİLERİ

A S T R O L O J İ

Gülşen ÖZCİMBİT
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Benim için şu hayatta izlenilmesi gereken 5 film arasında kesinlikle yer alan 
muhteşem bir kurguya ve bir HOLLYWOOD yıldızı olan MEL GİBSON başro-
lünü oynadığı bu film size olağan üstü bir atmosfer yaşatacak. Bu muhte-
şem film söz konusu bağımsızlık ve vatansa insanların ailelerini, evlatlarını, 
evlerini, hatta bütün yaşantısını feda edebileceğini görmekteyiz. Başarılı 
aktör bu filmde Amerika’nın bağımsızlığı için mücadele veren ve ailesini de 
bu bağımsızlığı kazanmak için seferber eden bir baba rolünü oynamaktadır. 

Her dönemde dünyayı karıştıran ve sömürge hakimiyeti  kurmaya çalışan İngiliz kraliyeti bura-
da da Amerika’nın başına bela olmaktadır ama buna başarmamaktadırlar. Bu filmimizde    sa-
vaş  sahneleri muhteşem ve çarpıcı şekilde olup drama tarafı ise bayağı üzücü ve etkileyicidir. 
Şimdiden soluk soluğa izleyip hiç sıkılmayacağınızdan eminim. İYİ SEYİRLER DİLERİM.

S İ N E M A

M.Tunahan PINARBAŞI
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Av. Mehmet ALACACI

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı İsmail Kah-
raman’ın 1967 - 1969 yılları arasında 48.Dönem 
Genel Başkanlığını yaptığı 14 Aralık 1916 yılında 
kurulan, Milli Türk Talebe Birliği’nin 99.Kuruluş Yıl-
dönümü ve Birlik Vakfı’nın 30. Kuruluş Yıldönümü 
vesilesiyle MTTB’den Birlik Vakfı’na giden yolu ve 
hareketin sembol ismi Vakıf İnsan İsmail Kahra-
man’ı bir nebze olsun anlatabilmek adına bu haber 
yapılmıştır. 

“İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olan-
dır” Hadis-i Şerif-i ışığında ömrünü Hak yolunda 
hizmete adayan ve kapısı herkese açık olan Gönül 
İnsanı İsmail Kahraman’a 2009 yılında Türkiye Mil-
li Kültür Vakfının (TMKV) kırkıncı yılında “40 Vakıf 
İnsana Vefa” programı kapsamında  “Vakıf İnsan” 
ödülü verilmiştir. 

MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman (1967 – 
1969)

İsmail Kahraman 1967’de MTTB başkanlığına 
geldi. Milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiş-
tirmeyi hedefledi. Etrafındakilerin deyimiyle en zor 
dönemde başkanlığı üstlendi. Çünkü o yıllar da tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençlik hareket-
leri vardı.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Kahraman ve 160 
arkadaşı gönüllü asker olarak Yunanistan sınırına 
gitti. Kendilerine Kıbrıs Harp Gönüllüleri Öncüleri 
adını verdiler.

Kahraman 1969’da MTTB’deki görevini devretti. 
Kahraman’ın yanı sıra, Türkiye’nin yönetiminde söz 
sahibi olan bir çok isim MTTB’de yetişti. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Başbakan Eski Yardımcısı Beşir Atalay, 
Milletvekilleri Necati Çetinkaya, Yaşar Karayel bun-
lardan sadece bir kaçı.

MTTB Yerine Birlik Vakfı
1980 Askeri Darbesi ile birçok sivil toplum kuru-

luşu, dernek ve vakıf gibi MTTB de kapatıldı. Bunun 
üzerine Kahraman, 1983’de MTTB’nin devamı nite-
liğinde olacak yeni bir oluşumu başlattı ve resmen 

29 Mayıs 1985’de kurulan Birlik Vakfı’nda kurucu 
üye ve mütevelli heyet başkanı oldu.

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonucu kapatılan 
Milli Türk Talebe Birliği, 16 Aralık 2006 tarihinde, 
kuruluşunun 90. Yılında, yeniden kuruluş çalışma-
larını başlattı ve 27 Mart 2008 tarihinde resmen 
tekrar kuruldu.

MTTB’nin 90. kuruluş yıldönümünde beş MTTB 
eski Genel başkanı bir araya geldi: Prof. Yaşar Öz-
demir 44. Dönem (1959-1961), Faruk Narin 45 Dö-
nem (1961-1963) Yüksel Çengel 46. Dönem (1963-
1965), Rasim Cinisli 47 Dönem (1965-1967) İsmail 
Kahraman 48. Dönem (1967-1969)

MTTB 2008 yılından itibaren Türkiye genelinde 
şubeler açarak 1980 darbesi ile kesintiye uğrayan 
gençliğe yönelik hizmetlere yeni bir heyecan kat-
mıştır.

14 Aralık 2016’da 100. yılını kutlayacak olan 
MTTB, milletimizin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel 
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; aile-
sini, vatanını, milletini seven ve yücelten, yaşadığı 
topluma karşı sorumluluk duyan, başarılı ve güzel 
ahlaklı bir Gençlik yetiştirmek için büyük bir gayret 
sarf etmektedir.

Milli Türk Talebe Birliği bu hedefe ulaşmak için 
birçok etkinlik, seminer, konferans ve yarışmalar 
düzenlemiş ve düzenlemeye devam etmektedir. 

Birlik Vakfı ile de birçok ortak faaliyete imza atan 
ve halen de atmakta olan MTTB geçmişinden gelen 
birikim ve yeni bir aşkla güçlü bir Türkiye için çalış-
maktadır.

Birlik Vakfı ve MTTB’nin Türkiye genelinde yoğun 
bir katılımla gerçekleştirdiği “Çanakkale Ruhu ve 
Gençlik”  ve “Fetih Ruhu, Fatih ve Gençlik” konulu 
kompozisyon yarışmaları Öğrencilere millî, manevî 
ve ahlaki değerler hususunda çok faydalı katkılar 
sunmuştur.

MTTB’den Birlik Vakfı’na giden yol
 ve

 Vakıf İnsan İsmail Kahraman - 1

Devamı Sonraki Sayıda...
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“Kıyamet, dünyanın ölümü, kıyamet alâmetleri de o 
ölüm hastalığının belirtileri demektir.”

Kıyamet ne demek? Kıyamet kelimesi “kalkmak, di-
kilip ayakta durmak” manasındaki kıyam kökünden isim 
veya mastar olup “dirilip mezarından kalkma, Allah’ın 
huzurunda durma” yahut “bu olayın başlangıcını teşkil 
eden kozmik değişikliğin vuku bulması” anlamına gelir. 1

Kıyamet inancı bütün dinlerde vardır
Kıyamet inancı; semâvî-gayri semâvî bütün dinler-

de, hatta din denemeyecek en ilkel toplumların kültür-
lerinde bile vardır. Çünkü bu bilgi insanlara, ilk insan 
ve ilk peygamber olan Hz. Âdem’den mirastır. İlk insan 
topluluklarından itibaren bütün toplumlara peygamber 
gönderildiği Kur’an-ı Kerim’de bildirilmektedir. Bütün 
peygamberlerin bilgi kaynağı aynı olduğuna göre, onla-
rın verdikleri bilgiler de aynı mahiyettedir. Bu sebeple 
bunda şaşılacak bir şey yoktur. Bilakis olması gereken bir 
durumdur. 

Kur’an’da kıyamet
Kıyamet veya âhiret konusu Kur’an-ı Kerim’de çok sa-

yıda ayette ve hatta bazı müstakil sûrelerde çok değişik 
ve etkileyici üslûplarla yer almıştır. 

Bu âyetlerde özet olarak anlatılan şunlardır: Kıyamet 
mutlaka kopacaktır. Onun kopuş zamanı yaklaşmış ve 
alâmetleri ortaya çıkmıştır. Ve bu kopuş ansızın olacak-
tır. Yalnız onun ne zaman meydana geleceğini kesin bir 
zaman tayini şeklinde Allah’dan başka kimse bilmemek-
tedir. Onun kesin bilgisi Allah katındadır. Bunun zamanı 
insanlardan gizlenmiştir.2  

Kur’an’da kıyametin alâmetleri olarak açık bir şekilde 
Ye’cüc ve Me’cüc’ün gelişinden (el-Enbiya 21/96), Dâbbe-
tü’l-Arz’ın çıkışından (Neml 27/82), göğün insanları sara-
cak bir duman (duhân) yayacağından (Duhân 44/11-12) 
ve ayın yarılacağından (Kamer 54/1) bahsedilmiştir.

Hadislerde kıyamet alâmetleri: 
Hz. Peygamber (sav) kıyametin kopuş zamanını bil-

mediğini söylemiş, ancak kopmasından önce meydana 
gelecek bazı olayların onun yaklaştığının alâmetleri sayı-
lacağını haber vermiştir. 3

Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz, kendisinin ahir zaman 
peygamberi ve son nebi olduğunu, dolayısıyla kıyamete 

1    Râğıp el-Isfahânî, el-Müfredat, “kvm” md.; Lisanü’l-Arap, “kvm” md.; 

Bkz.: DİA, Kıyamet md. 
2     M. F. Abdülbaki, el-Mu’cem, “sâ’at” md.; Bkz.: DİA, Kıyamet Alâmetleri 

md. 
3    Buhari, “İman”, 37

yakın bir zaman diliminde gönderildiğini söylemiştir.4 
Kıyamet alâmetlerinden bahseden çok sayıda hadis 

vardır. Bu hadis-i şeriflerde anlatılan olayların başlıcala-
rı şunlardır: İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi, 
sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması, zinanın açıktan 
işlenmesi, köle kadının efendisini doğurması, çobanların 
zenginleşerek bina yapmakta yarışması, zekât verilecek 
kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması, aynı 
davayı güden iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması, 
adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlalaşması, elli 
kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusun artma-
sı, Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve 
geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması, insanların hayat-
larından bıkarak ölülere gıpta etmesi, Allah’ın elçisi oldu-
ğunu İddia eden otuza yakın yalancı Deccal’ın türemesi, 
yeryüzünde Allah veya lâ ilâhe illallah diyen bir kimsenin 
kalmaması, gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelip 
kopuş zamanının yakınlaşması, Ye’cüc ve Me’cüc Sed-
di’nin açılması, (Suriye’de bulunan) Busrâ’daki develerin 
boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çık-
ması, depremlerin sıklaşması, güneşin batıdan doğması, 
Dâbbetü’l-Arz’ın ortaya çıkması, doğuda, batıda ve Arap 
yarımadasında kara parçalarının batması. 5

Kıyamet, ansızın kopacak: 
Hadislerde belirtildiğine göre; kıyametin kopuşu an-

sızın olacak, bu sırada alışveriş yapanlar işlerini bitire-
meden, yemek yiyenler lokmasını ağzına götüremeden, 
havuz yaptıran kişi havuzuna giremeden ve devesinin 
sütünü sağan kimse bunu misafirine ikram edemeden 
kıyamet kopacaktır. 6

Temel hadis kitaplarının dışındaki bazı kitaplarda da, 
meselâ hadisleri açıklayan kitaplarla (şerhler) ahir zaman 
fitnelerinden (fiten) ve yine ahir zamanda meydana gele-
cek olan büyük savaşlardan (melâhim) bahseden kitap-
larda kıyamet alâmetlerinin sayısı 150’yi bulmuştur. Bu 
rivayetlerde ahlaki bozuluşa, dini ve toplumsal olaylara 
ve tabiat olaylarına ilişkin oldukça ayrıntılı bilgilere yer 
verilir. 

Bu kitaplarda belirtildiğine göre kıyamet alâmetleri 
özet olarak şöyle gelişecektir: 

Kur’an’ın önemi insanlar tarafından unutulacak, na-
maz kılınmayacak, emanete riayet edilmeyecek, faiz he-
lal sayılacak, seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici ola-

4    Buhari, “Talak”, 25, “Rikak”, 39; Müslim, Fiten, 132-135; Bkz.: DİA, 
Kıyamet Alâmetleri md.
5    Buhari, Fiten, 4-5, 22, 24, “Itk”, 8, Cihad, 95, Nikah, 110; Müslim, İlim, 
8-10; İbn Mace, Fiten, 25-36; Tirmizî, Fiten, 35, 42-43; Bkz.: DİA, Kıyamet 
Alâmetleri md.
6    Buhari, Fiten, 25

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?

İ S L A M

Bilal EREN
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cak, anne-babaya isyan edilip beyler hanımların emrine 
girecek, toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak, akşam 
mü’min olarak yatan kişi sabah kafir olarak kalkacak, yö-
neticiler insanlara zulmedecek, şerrinden korkulan kim-
selere itibar edilecek, ticareti dürüst olmayan gruplar ele 
geçirecek, mescidler süslenmekle birlikte ibadete önem 
verilmeyecek, erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlar-
la yetinecek, kadınlar sosyal konum açısından ön plana 
çıkarılacak ve erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, 
açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak, cihad ve irşad faa-
liyetleri terk edilecek, sadece din dışı ilimler öğrenilecek, 
kader inkâr edilecek ve yıldız falına inanılacak, liderliğe 
elverişli kimseler azalacak, ânî ölümler çoğalacak, cahil-
ler, aynı zamanda dürüst olmayan zâhid ve sûfiler türeye-
cek, akrabalık bağları kesilecek, yalancılar baş tâcı edilip 
doğru konuşanlara itibar edilmeyecek, kitapların sayısı 
artacak, yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak, madenler 
yok olacak.7 

Kıyamet ne zaman kopacak? 
Kıyametin kopma zamanını bildiren herhangi bir ayet 

veya sahih hadis yoktur. Fakat Hz. Muhammed (sav) ahir 
zaman peygamberidir. Ve O’nun gelişiyle yeryüzündeki 
insan varaığı, hayatının son zaman dilimine girmiştir. Bu 
gerçekler dikkate alınarak kıyametin kopuşunun ashap-
tan itibaren başlayabileceğini düşünülmüş ve III. (IX.) 
yüzyıldan başlayarak hadislerde zikredilen kıyamet alâ-
metlerine inanılması itikadî bir ilke haline getirilmiştir. 8

Kıyamet alâmetlerinin sınıflandırılması (tasnifi) 
Kıyamet alâmetleri; ortaya çıkış zamanı, önemi ve 

mahiyeti dikkate alınarak değişik tasniflere tabi tutul-
muştur. 

Ortaya çıkış zamanına göre; kıyamet alâmetleri uzak, 
orta ve yakın alâmetler olmak üzere üçe ayrılır:

1. Uzak alâmetler: Bunlar, haber verildiği gibi gerçek-
leşmiş ve geçmiş olan alâmetler. Bunlar arasında; Rasûl-i 
Ekrem’in vefatı, Kudüs’ün fethi, Hz. Ömer ve Osman’ın 
öldürülmesi, Fatımî ve Karâmita fitneleri, ayrıca belli yer-
lerde meydana gelmiş olan bazı depremler zikredilir.

 2. Orta alâmetler: Günümüzde de meydana gelmek-
te ve artarak devam etmekte olan alâmetler. Bunlar daha 
çok insanların teker teker ve toplum halinde ahlâkî bo-
zuluşunu gösteren olaylardır. Bunlar arasında; ahmak ve 
alçakların görünüşte dünyanın en mutlu insanları olma-
sı, kötülük ve fuhşun yayılması, çocuğun anne-babasına 
isyan etmesi, oyun ve çalgı aletlerinin ortaya çıkması, 
açıktan günah işleyenlerin (fâsıklar) toplumun efendisi 
haline gelmesi, gasp olaylarının çoğalması, sıla-i rahim’in 
kesilmesi gibi hadiseler yer alır.

3. Yakın alâmetler: Kıyametin kopmasından kısa bir 
zaman önce meydana gelecek olan ve peşinden kıya-
metin kopacağı alâmetler. Bunlar ise, artık kıyametin 
çok yaklaştığını, kopmak üzere veya kopmakta olduğu-

7    İbn Kesir, 1, 21, 178-179; Berzenci, s. 70-75; Hammûd b. Abdullah 
et-Tüveycirî, II/78, 293; Yusuf b. Abdullah el-Vâbil, s. 179-235; Bkz.: DİA, 
Kıyamet Alâmetleri md.
8    Ebu Abdullah İbn Mende, II/911

nu gösteren alâmetlerdir. Bunlar arasında da Mehdî’nin 
gelişi, Deccal’ın çıkışı, Hz. İsa’nın gökten inişi, Ye’cüc ve 
Me’cüc’ün, Dâbbetü’l-Arzın ortaya çıkması, güneşin ba-
tıdan doğması ve insanları toplanma yerine sevkeden 
bir ateşin yerden çıkışı gibi harikulade olaylar zikredilir. 
(Büyük alâmetler)

Bu gruplandırma,  Berzencî tarafından yapılmış ve 
sonraki âlimlerce de genel bir kabul görmüştür. 9 

Önemine göre kıyamet alâmetleri: 
Kıyamet alâmetleri önemine göre küçük ve büyük 

diye de sıralanmıştır. Küçük alâmetler dini hayatın za-
yıflayıp kötülüklerin yayılmasına dair olaylardır. Büyük 
alâmetler ise, kıyametin kopmasından kısa bir süre önce 
meydana gelecek olağanüstü olaylardır. 10

Tîbî, hadislerde kıyamet emareleri olarak zikredilen 
ve daha çok büyük alâmetler sınıfına giren alâmetleri de 
iki gruba ayırır:

a. Kıyametin yaklaştığını haber verenler: Deccal’ın 
çıkması, Hz. İsa’nın inmesi, Ye’cüc ve Me’cüc’ün zuhuru 
ve hasf (yere batma).

b. Kıyametin husûlünü haber veren alâmetler: Du-
manın çıkması, güneşin battığı yerden doğması, Dâbbe-
tü’l-Arz’ın çıkması, insanları toplayan bir ateşin zuhuru. 
Şu halde güneşin batıdan doğması hadisesi kıyametin 
husulüne alamettir. Bu gerçekleşince artık kıyametin 
kopmakta olduğu kesin olarak anlaşılınca artık imtihan 
sırrı kalkacağı için o olaydan sonra iman kabul edilmez. 
Nitekim ayet-i kerimede bu muzdar durumlardaki ima-
nın kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir: “Artık, vaktaki o 
çetin azabımızı gördüler. “Âllaha, bir olarak inandık, O’na 
eş tutmakta olduğumuz şeyleri inkar ettik” dediler. Fakat 
hışmımızı gördükleri zaman imanları faide verecek değil-
di. Allah’ın kulları hakkında cari olagelen adeti (budur). 
İşte kafirler burada hüsrana uğradı.”(Mü’min 40/84-85)

İbnu Hacer’e göre; Deccal’ın çıkması, Hz. İsa’nın in-
mesi, Ye’cüc ve Me’cüc’ün zuhuru gibi hadiselerin, gü-
neşin batıdan doğması hadisesinden önce olduğunu, bu 
hadisenin son hadiselerden olduğunu belirtir ve devamla 
der ki: “Deccal’ın çıkması, büyük alâmetlerin ilkidir, arzın 
büyük kısmında ahvalin değiştiğini ilan eden bir vak’adır, 
bu Hz. İsa’nın vefatıyla sonuçlanır. Güneşin batıdan doğ-
ması ise, alem-i ulvinin (semanın) ahvalinin değiştiğini 
ilan eden ilk büyük alamettir, bu da kıyametin kopmasıyla 
sonuçlanır.”11  

Mahiyetine göre kıyamet alâmetleri: 
Mahiyetleri dikkate alınarak yapılan taksime göre 

kıyamet alâmetleri ahlâkî ve fizikî olarak gruplandırılır. 
Ferdi ve içtimai açıdan bozuluşu ifade eden olaylar ahlaki 
alâmetleri, güneşin batıdan doğması, sık sık vuku bulan 
depremler, duhan gibi hadiseler de fiziki alâmetleri teşkil 
eder. 12

9    el-İşâa li-Eşrati’s-Sâa, s. 3, 70, 87; Bkz.: DİA, Kıyamet Alâmetleri md
10    M. Selame Cebr, s. 20; Yusuf b. Abdullah el-Vâbil, s. 77, 239.
11    Canan, H. Ans., 14/127
12    M. Ahmed Abdülkadir, s. 50-56.
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Büyük alâmetler: Üzerinde durulan asıl kıyamet alâ-
metleri büyük alâmetlerdir.

Bunlar daha çok harikulade olaylar ve kozmik deği-
şikliklerdir. Kıyametin kopuşu öncesinde gerçekleşeceği 
haber verilen başlıca harikulade olaylar şunlardır: Dec-
cal’ın ortaya çıkışı, Mehdînin zuhuru, Hz. İsa’nın gökten 
inmesi, Ye’cüc ve Me’cüc’ün görünmesi, Hicaz bölgesinde 
büyük bir ateşin çıkışı, gökten insanları bürüyen bir du-
manın inmesi ve Dâbbetü’l-Arz’ın yerden çıkması. Bun-
lardan Dâbbetü’l-Arz, duhan, Ye’cüc ve Me’cüc konusu 
Kur’an’da zikredilmektedir. Mehdî, Deccal ve Hz. İsa’nın 
inişi ise Kur’an’da açıkça yer almamış fakat hadîs-i şerif-
lerde haber verilmiştir.

Kıyamet nasıl kopacak? 
Kıyametin kopacağı, yani bu âlemin yıkılıp yeni bir 

âlemin kurulacağı hususu kesindir. Çünkü;
-Bu konuda bütün dinler aynı şeyi söylemektedir.
-Akl-ı selim sahibi her kes de bu gerçeği görmekte ve 

söylemektedir.
-Âlemde gözle görülüp elle tutulan küçüklü büyüklü 

sayısız kıyamet örnekleri de aynı gerçeğe işaret etmek-
tedir.

Dünyanın ölümü, bir anda bir gezegenin veya bir kuy-
ruklu yıldızın Allah’ın emriyle dünyamıza çarpması, evi-
miz olan dünyanın yıkılmasına yeter. On senede yapılan 
bir sarayın bir dakikada harap olması gibi…  13

Kıyamet Alâmetlerine Kısa Bakış
Burada Kıyamet Alâmetleri hakkında kısa kısa bilgiler 

verip sonraki sayılarda bunların her biri hakkında geniş 
açıklamalar yapmaya çalışacağız.

1. Dâbbetü’l-Arz:  “Yer hayvanı” anlamına gelen 
Dâbbetü’l-Arz’la ilgili ayetlerde belirtildiğine göre ilahi 
hüküm gerçekleşince yerden bir Dâbbe (hareket eden 
varlık) çıkarılacak ve insanların Allah’ın ayetlerine inan-
madıklarını  söyleyecektir (Neml 27/82). 

Dâbbetü’l-Arz’ın ne olduğu, nasıl bir şey olduğu (ma-
hiyeti) konusunda Kur’ân’da açık bir bilgi yoktur. Bu se-
beple bu konuda farklı yorumlar yapılmıştır. 14

2. Duhan (duman): Kur’an’da bildirildiğine göre kı-
yamet gününde insanları bürüyen ve elem veren bir 
duman yukarıdan aşağıya doğru inecek, insanlar iman 
ettiklerini söyleyerek Allah’tan bu azabı kaldırmasını is-
teyeceklerdir (Duhan, 44/10-12). Müfessirlerin bir kısmı, 
bunu Rasûl-i Ekrem (sav) zamanında Mekke’de meydana 
gelmiş bir hadise olarak kabul ederken bir kısmına göre 
de kıyametin kopmasından önce veya kopma sürecinde 
gerçekleşecek bir alâmettir. 15

3. Ye’cüc ve Me’cüc: Bu kelime, “ecc” kökünden türe-
tilmiştir, “Tutuşup yanmak” (veya “tuzlu olmak”) anlamı-
na gelir. Ye’cüc ve Me’cüc hakkında Kur’an’da verilen bilgi 

13    Bkz.: Şualar, 2. Şua, 863.
14    Yusuf b. Abdullah el-Vabil, s. 412-215; Bkz.: DİA, Kıyamet Alâmetleri 
md.
15    Mesela bk. İbn. Kesir, 1, 173; Bkz.: DİA, Kıyamet Alâmetleri md.)

oldukça azdır: “Ye’cüc ve Me’cüc’ün önündeki engeller 
kaldırılıp her tepeden indikleri ve gerçek vaad (kıyamet) 
yaklaştığı zaman inkârcıların gözleri donup kalacaktır” 
(Enbiya 21/96-97). 

Bu konuda da farklı yorumlar vardır. Âlimlerin bir kıs-
mı, Ye’cüc ve Me’cüc olayının gerçekleştiğini, bunların 
İslam ülkelerini işgal eden Moğollar olduğunu; bir kısmı, 
bunun I. ve II. dünya savaşlarından ibaret bulunduğunu 
bir kısmı da bu olayın henüz gerçekleşmediğini ve Hz. 
İsa’nın nüzûlünden sonra meydana geleceğini söylemiş-
lerdir.16 

4. Deccal: Birçok hadiste çıkacağı haber verilen Kıya-
metin büyük alâmetlerinden biri de Deccal’dir. Deccal, 
ilahlık İddiasında bulunacak ve büyük bir fitne çıkararak 
insanları hak yoldan saptıracaktır. 17

5. Mehdî: Deccal’ın ardından Mehdî çıkacak ve onun 
tahribatını düzeltecektir. Mehdî, Peygamber Efendimizin 
soyundan olup ismi Muhammed, babasının ismi Abdul-
lah’tır. (Şiîlere göre babasının ismi Hasan). Bu zat, Dec-
cal’ı öldürecek, İslam dinini yayıp yeryüzünde hâkim kı-
lacak ve bütün kötülükleri ortadan kaldırıp adaleti tesis 
edecektir. 18

6. Hz. İsa (as): Mehdînin zuhurunun ardından Hz. İsa 
âdil bir hakem ve yönetici olarak gökten inecek, haçı kırıp 
domuzu öldürecek, vergiler koyup zenginlik sağlayacak, 
Mehdî’nin arkasında namaz kılıp ona yardım edecektir.19 
Yine o sıralarda çıkıp yeryüzünü fesada boğacak olan 
Ye’cüc ve Me’cüc O’nun duası sayesinde Allah tarafından 
bir anda helak edilecektir. 20

7. Ayın yarılması ve güneşin batıdan doğması: Kıya-
metin kopmasından hemen önce gerçekleşecek ve kâi-
natta hüküm süren kozmolojik düzenin bozulmaya başla-
dığını gösterecek kozmik olayların başında ayın yarılması 
ve güneşin batıdan doğması gelir. Kur’an’da kıyametin 
yaklaştığını ve ayın yarıldığını ifade eden beyan (Kamer 
54/ 1), bazı âlimlere göre kıyametin kopmaya başlama-
sından hemen önceki durumu tasvir eder.21 Hz. Peygam-
ber, rabbinin bazı alâmetleri geldiği ve bu andan itibaren 
iman etmenin kimseye fayda vermediği güne dikkat çe-
kilen ayette (En’am 6/158) güneşin batıdan doğmasının 
kastedildiğini açıklamıştır. 22

Diğer alâmetler: Bunlardan başka hadislerde kıyame-
tin büyük alâmetleri büyük yer çöküntüleri, insanları do-
ğudan batıya sevkedecek ateşin yerden çıkması, yıldırım 
ve yağmurların olağanüstü bir yoğunlukta çoğalması ve 
insanları öldüren bir rüzgarın oluşması gibi kozmik olay-
lardan da haber verilir.23  

16    a.g.e., ı, 152-153; Abdülkerim Âl-i Şemseddin, II, 292-293; Bkz.: DİA, 
Kıyamet Alâmetleri md.
17    Buhari, Fiten, 26-27; Müslim, Fiten, 100-110; Nevevi, XVIII/58.
18    İbn Kesir, I/24-32; Bkz.: DİA, Kıyamet Alâmetleri md.
19    İbn Mace, Fiten, 33; İbn Kesir, I/52, 145-146; Bkz.: DİA, Kıyamet 
Alâmetleri md.
20   Hammûd b. Abdullah et-Tüveyciri, III/174; Bkz.: DİA, Kıyamet 
Alâmetleri md.
21    Ebu Abdullah el-Halimi, I/430; Bkz.: DİA, Kıyamet Alâmetleri md
22    İbn kesir, I/164-170.
23    Bkz.: DİA, Kıyamet Alâmetleri md.
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İsmihan Meryem BOYRAZ

insan metafizik bir varlıktır. Gerçekte Allaha ait olan ruhu ile insan özellikleri kazanır.  Materyalistlerin iddia 
ettikleri gibi şuursuz atom ve moleküllerden oluşan nöronların etkileşimi sonucu tüm bu soyut ruhsal de-
rinlik ve özellikler oluşamaz. Şuursuz ve bilinçsiz maddi varlıkların, şuurlu düşünebilen ve sonsuz derinliğe 
sahip karmaşık bir varlığı oluşturduğuna inanmak akıl sahibi bir insan için hayret verici bir olaydır. Bu inanış, 
taştan heykellerin putların evreni ve canlıları yaratıp idare ettiğine inanan ilkel paganist inançlardan farksız-
dır. Aynı mantık daha da gelişmiştir o kadar..  

Örneğin eski pagan rahipleri olayları ve insanları yönetenin gezegenlerin yörüngeleri olduğuna inanırlar. 
Günümüzdeki materyalistler ise kendilerinin beyinlerindeki elektronların yörüngeleri tarafından idare edil-
diğini iddia ettiler.  Paganlar insanın bir çeşit hayvan olduğuna inanır ve ibadet etmek için hayvanların 
önünde eğilirlerdi. Modern materyalistler ise insanın hayvan olduğuna inanır. Paganlar maddeyi ilahlaştır-
mıltı materyalistler ise aynı şeyi ruhu inkar edip herşeyi madde seviyesine indirerek yaparlar.  Basit maddi 
evrenin ötesine geçemeyen aklı kapalı bu insanlar, varlığın duyular kapsamına giren küçücük bir aralığına 
sıkışıp kaldıklarından bunun ötesine kendilerini kapatmışlardır. Oysa bilim, maddi algılanabilir evrenin de 
soyut ve metafizik olduğunu kanıtlamıştır. Maddi evrenin duyularımızla algıladığımız soyut elektrik sinyal-
lerinin sinirler aracılığıyla beyindeki ilgili merkezlere ulaşarak tüm bu algıların birleşimi sonucu üç boyutlu 
ve derinlikli bir algı topluluğu olduğu artık biliniyor. 

Kuantum fiziğinin gösterip kanıtlandığı bu olay 20. Yüzyılın başlarında keşfedilmiş olduğu halde buna rağ-
men garip bir biçimde materyalist faaliyetler halen sürdürülüyor. 19. Yüzyılda ortaya çıkan bazı şer güçlerin 
kendi çıkar ve menfaatlerine uygun düşen ideolojilerini dayandırabilmek için zorla ayakta tutmaya çalıştık-
ları materyalist bilim, yine bilimin kendisi tarafından çürütülmiştür. Bu Allahın kurduğu bir tuzaktır. Buna 
rağmen çoğu şuuru kapalı ve düşünemeyen bir çok insan bu yanlış yönlendirmeye kapılarak kendilerini 
maddi evrene sıkıştırdıkları için farklı düşünerek olayı önyargısız olarak değerlendiremezler.

Pagan Rahipleri ve Materyalistler

D E N E M E
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Efsane TÜRK Koca Yusuf

Mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk 
pehlivanı olduğu sanılmaktadır. 1885 yılında Kırkpınar 
başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve 
ABD’de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir. 138 
kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı. ABD 
turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında ya-
şamını yitirdi.

Serbest güreşin efsanevi isimlerinden olan Yusuf, 
iri gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakı ile 
“Koca” lakabını almıştır. Önceleri doğduğu köyden 
ötürü “Karalarlı Yusuf”, sonra “Şumnulu Yusuf” ola-
rak anılmış, 1896’dan itibaren çırağı “Erikli Mehmet”e 
“Küçük Yusuf” denilmeye başlanınca kendisine “Bü-
yük Yusuf” denilmişti.

Dünyada “Terrible Turk” (Korkunç Türk) olarak ta-
nındı. Kendisinden sonra başka Türk güreşçiler de bu 
unvanı kullandılar.

1900 yılında Rıza Tevfik ‘Güreşte Avrupa Usulü ile 
Türk Usulü arasındaki Fark ve Müşahebet’ başlıklı ya-
zısında kendisinden Koca Yusuf diye bahsedince yurt-
ta bu isimle anılmaya başlanmıştır

Çocukluk ve gençlik yılları
Koca Yusuf, bugün Bulgaristan sınırlarında yer alan 

Şumnu Kasabası’nın Karalar Köyü’nde dünyaya geldi. 
Doğum tarihi tam olarak bilinmese de İsveç güreş ta-
rihçisi William Baster’a göre 1857 yılında doğmuştur. 
Babasının adı İsmail’dir. Babası ve dedesi Yusuf’un ilk 
güreş ustaları oldu. Çocukluğu, milliyetçilik hareketle-
ri nedeniyle Bulgarların Türk köylerini bastığı bir or-
tamda geçti.

Koca Yusuf dönemin ünlü pehlivanlarından Şum-
nulu Dursun Pehlivan, Nasuhçulu Kel İsmail Pehlivan 
ve Pomak Osman tarafından yetiştirildi. Kırkpınar ta-
rihinde 26 yıl boyunca üst üste başpehlivanlığı elinde 
bulunduran ve Sultan Abdülaziz’in başpehlivanı olan 
Kel Aliço ile 1885 yılında güreşti. Sabah başlayan mü-
cadele akşam sona erdi. Kel Aliço mücadele sırasında 
güreşi bırakmış ve kendi elleriyle ülkenin başpehlivan-
lığı unvanını Koca Yusuf’a devrettmiştir. Kel Aliço’nun 
çırağı olan ve 18 yıl Kırkpınar başpehlivanlığını elinde 
bulundurduğu söylenen Adalı Halil’i iki kez ardı ardı-
na yendi. Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murat ve Sultan 
II. Abdülhamit döneminde pek çok güreş yaptı. Koca 
Yusuf ile çarpışan Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, Ka-
zandereli Memiş, Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet 
ve Hergeleci İbrahim gibi ünlü pehlivanlar, onun ken-
dilerinden üstün bir pehlivan olduğunu kabul ettiler.

Koca Yusuf’u yenebilen tek pehlivanın Kavalalı Ço-
lak Mümin Pehlivan olduğu iddia edilir. 1894 yılında 
Rami’de yapılan ve Kel Aliço’nun hakem olduğu bir 
karşılaşmada Çolak Mümin, Koca Yusuf’u açık düşür-
müştür. Hakem Aliço bu durumu yenik sayınca Yusuf 
tek yenilgisini almıştır. Çolak Mümin’in bu maçta sa-
katlanmasından ötürü güreş hayatına devam edeme-
diği rivayet edilir.

Fransız güreşçi Joseph Doublier ile tanışması ve 
Fransa’da güreşme teklifi alması hayatını değiştirdi. 
Fransız yazar Edmond Desbonnet’in “Güreşin Kralları” 
(1910, Paris) adlı kitabında anlatıldığına göre Doublier, 

S P O R
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1894’te rakibi Sabés’e yenildikten sonra onu yenecek 
bir güreşçi arayışına girmiş ve Türkiye’ye gelmiş; Fili-
beli Kara Osman, Filiz Nurullah ve Yusuf İsmail’i be-
raberinde Fransa’ya götürmüştü. Yusuf, başlangıçta 
yurtdışına çıkmayı kabul etmediyse de Müslümanla-
rın güçlü olduğunu ispat etmenin bir cihat olduğu şek-
lindeki ulema açıklamaları üzerine 1897’de Avrupa’ya 
gitti ve Paris’te minder güreşinin kurallarını öğrendi. 
İlk maçını Sabés ile yaptı ve onu yendi. Fransa’da 3 
yıl kaldı (1894-1897). Bu dönemde güreştiği ve döne-
minin önemli sporcuları olan Olsen, Pons, Fournier’i 
yendi. Gambier, Raul, Rum güreşçi Antonio Pierri ve 
İngiliz güreşçi Tom Cannon’u da yendikten sonra Av-
rupa’da rakip bulamaz hale geldi. Paris’te bir sirkte, 
Türk güreşçi Hergeleci Mahmut Pehlivan (İbrahim 
Mahmut) ile yaptığı ancak polis müdahalesi ile durdu-
rulabilen karşılaşma, gelmiş geçmiş en acımasız güreş 
karşılaşması olarak hatırlanır.

ABD Turnesi
Avrupa’da büyük ün kazanınca Amerika Birleşik 

Devletleri’nden organizatörler onu New York’a davet 
ettiler. Antonio Pierri ve Doublier ile birlikte gittiği 
ABD’de menajeri William Brady oldu. Bu ülkede yap-
tığı 33 karşılaşmada yendiği sporcular arasında Geo-
rge Bothner, Ewan Lewis, Dan McLeod, Tom Jenkins 
vardır. Şikago’da bir karşılaşmada dünya şampiyonu 
Evan Lewis’i üst üste iki defa yendikten sonra yurda 
dönmeye karar verdi. Yaptığı güreşlerde yenilmemesi 
ve heybeti dolayısıyla ABD’de kendisine The Terrible 
Turk (Korkunç Türk) unvanı verilmiştir.

ABD’ye gelişinden önce hiç yenilgi almayan Yu-
suf İsmail, 26 Mart 1898’de Ernest Roeber ile yaptığı 
maçta diskalifiye oldu. Madison Square Garden’da 
yapılan bu maçta rakibini ringden dışarı atması, Ro-
eber’in öldüğünü düşünen seyircilerin ayaklanmasına 
ve Yusuf’a karşı linç girişimine neden oldu. Söz konusu 
maç, spor yazarı Walter Camp tarafından kaleme alı-
nan 1907 tarihli The Substitue: A Football Story adlı 
romanda anlatılmıştır.

İki rakip, Metropolitan Opera Evi’nde 30 Nisan 
günü tekrar karşı karşıya geldi. Aralarındaki itişme-
lerden sonra menajerlerinin ringe çıkıp müdahale 
etmesi sonucu olay büyüyüp yine seyirciler arasında 
bir ayaklanma dalgası olunca karşılaşma iptal edildi 
ve bu olaydan sonra Opera Evi güreş karşılaşmalarına 
kapatıldı.

Ölümü
Türkiye’ye dönmek üzere 21 Mayıs 1898’de Fran-

sız bandıralı La Bourgogne transatlantiği ile yola çıkan 
Koca Yusuf, bindiği geminin 4 Temmuz sabahı New 
York’un kuzeydoğusundaki Sable Adası’nın 60 mil 
açıklarında İngiltere bandıralı Cromartyshire şilebiyle 

çarpışıp batması sonucu tüm yolcular ve mürettebatla 
birlikte boğularak ölmüştür.

Ölümüyle ilgili üç iddia vardır. İlki kaza sonrasında 
filikalara binen diğer yolcularla birlikte kurtulmaya ça-
lışan Koca Yusuf’un tutunduğu filikadaki diğer yolcula-
rın onun koca gövdesinin sandalı devireceği korkusu-
na kapılıp kürek ve baltalarla ellerine vurduğu ellerini 
çekmeyeceğini anlaşılıncada filikadakiler tarafından 
baltayla bileklerinin kesildiği ve bu nedenle öldüğü, 
ikincisi Koca Yusuf’un Amerika’da kazandığı güreşlerin 
ardından kazandığı paraları kağıt paralara güvenmedi-
ği için altına çevirdiği ve bu altınların ağırlığı nedeniyle 
okyanusta boğulduğudur. Zira bu altınlar 8000 dolar 
karşılığı 40 kilo altın anlamına gelmektedir.Üçüncüsü 
geminin başka bir gemiyle çarpışması sonucu gemi 
batmaya başladı. Koca Yusuf tam gemiyi terkedecek-
ken gemide bulunan demirlerin altına sıkışan çocuğu 
ve ona yardım etmeye çalışan annesini gördü. Çocuğu 
çıkarmak için demirleri tutup kaldırdı ve çocuk çıktık-
tan sonra tekrar bir yıkım oldu ve demirler üzerine 
doğru meyillendi. Koca Yusuf bu demirleri bıraksa 
altında kalıp can verecelti ve o demirleri bırakmayıp 
okyanusta boğularak can verdi.

Koca Yusuf’un Çocukları
Koca Yusuf’un eşi Refiye’den Mehmet ve Hüseyin 

adında iki çocuğu olmuştur.

Ölümünden sonra adı, şu anda Türkiye Denizcilik 
İşletmelerine bağlı, Haliç Tersanesinde bulunan 40 
Tonluk bir yüzer vince verilmiştir.

2001 yılında basılan Bin Yılın Türkleri Hatıra Para 
Serisi’nde Koca Yusuf portreli hatıra para yer almıştır.

Hayatı, gazeteci-yazar Halil Delice tarafından “Ci-
han’ı Titreten Türk Koca Yusuf Yalnızca Güle Yenildi” 
(2005) adıyla kitaplaştırılmıştır.

Hayatının belgesel yapılması için 2008 yılında 
“Koca Yusuf Türkiye’de” adlı bir araştırma projesi baş-
latılmıştır

Türkiye’nin ilk kez ürettiği ve Türkiye ortaklığı bulu-
nan A400M askeri nakliye uçağına hatırasını yaşatmak 
adına “Koca Yusuf” adı verilmiştir.

Mezarı hakkında
Koca Yusuf’un naaşının Atlas Okyanusu’nda kay-

bolduğu sanılmaktadır. Ancak şair Sunay Akın’ın Önce 
Çocuklar ve Kadınlar adlı kitabının “Okyanusa Yenilen 
Güreşçi” başlıklı bölümünde Azor Adaları’nda mezarı-
nın bulunduğu iddiasına yer verilmiştir. Kaza sonrasın-
da civar adalara vuran gemi yolculara ait 20 cesetten 
pek heybetli değişik kılıklı olanının Koca Yusuf olabi-
leceğini iddia eden yazar, cesedin adadaki kilisenin 
mezarlığına defnedildiğini belirtmiştir.
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S İ L A H

Thompson M1A1

Uyruğu: ABD
Tasarlandığı tarih: 1917-1920
Ağırlık: 4.9 kg
Uzunluk: 810 mm
Namlu uzunluğu: 300 mm
Mühimmat: .45ACP (11.43x23 mm)
Etkili menzil: 50-100 m
Thompson hafif makineli tüfek, ABD’li General John T. Thompson tarafından 1919 yılında 

tasarlanmış hafif makineli tüfektir. Thompson, tamburalı (yuvarlak) ve düz şarjör takılan bir 
silahtır. Tamburalı şarjörü 50, 75 veya 100, düz şarjörü ise 20 veya 30 tane mermi alabilir. 
11.43’lük yani 45 kalibrelik mermi atar.  Atış değeri dakikada 600-800 mermidir. Hafif makineli 
silah sınıfındadır. Atış hızı yüksek ve hava şartlarından fazla etkilenmez. İlk üretimleri 1917 
ile 1921 yıllarına kadar uzanmaktadır. Üretildiği 1920’li ve 30’lu yıllarda özellikle gangsterler 
ve polisler tarafından kullanılan Thompson, II. Dünya Savaşı’nda Amerika Birleşik Devletleri 
ve Birleşik Krallık askerlerinin kullandığı bir tüfek olarak tanındı. Bu dönemde genellikle hem 
gansterler hem de kolluk kuvvetleri tarafından aynı anda kullanıldı. Silahın gansterler arasın-
daki takma adlarından ikisi “Şikago Piyanosu” ve “Şikago Daktilosu”dur. II. Dünya Savaşı sıra-
sında bu silaha “Tommy”, “Siper Süpürgesi”, “Siper Süpüren” ve “Doğrayıcı” gibi takma adlar 
da verildi. Thompson’ın Amerikan ordusundaki üretimi 1980 yılında resmen sona ermiştir.

Kıvanç KARADAĞ
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İLGİNÇ BİLGİLER

Panama Kanalının Yapımında 25.000 İşçi 
Hayatını Kaybetmiştir.

Bozulmayan Tek Gıda Malzemesi Baldır.

Dünyadaki İlk Sahte Dolar Türki-
ye”de, Sakarya’nın Akyazı İlçesinde 
Basılmıştır.

Sadece Bir Tane Kovboy Filmi Ka-
dın Yönetmen Tarafından Çekilmiştir.
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T E K N O L O J İ

YAPAY ZEKAYLA İNTİHAR ÖNLEMEK

Facebook, kullanıcıları arasında intihara meyilli bireyleri tespit et-
mek üzere yeni yapay zeka araçları kullanmaya başlayacağını belirtti.

Ulusal İntihar Önleme Yardım Hattı ve Kriz Mesaj Hattı gibi profesyonel kuruluş-
lardan yardım alan Facebook, yeni araçlar sayesinde alanında uzman bir profesyone-
lin intihara meyilli kullanıcıya anında ulaşmasının sağlanacağını bildirdi. Yeni araçlar, 
intihara meyilli kullanıcının arkadaşlarına ulaşmasını da sağlayacak. Kullanıcı, Face-
book Live yayınında intihar edeceği izlenimi vermeye başladığında, ekranında oto-
matik olarak “bir arkadaşa ulaş” veya “yardım hattı” seçenekleri belirecek. Şirket, 
bir süredir paylaşım sitesindeki mesaj ve yorumlarda olası intihar belirtilerini teşhis 
eden yazılım araçları kullanıyordu. Şimdi bu araçlar, Messenger ve Facebook Live’ı 
kapsayacak şekilde genişletildi. Projenin şimdilik yalnızca ABD’de uygulanacağı fakat 
yıl içinde çok sayıda ülkeye yayılacağı kaydedildi.

Yapay zeka anında tespit etti
Bir Facebook kullanıcısı, “Bu kadar acı ve üzüntüye daha fazla dayanamıyorum. Ai-

leme üzgün olduğumu söyleyin” paylaşımında bulundu. Söz konusu yapay zeka aracı 
ise, bu kişinin depresif paylaşımını anında tespit etti. 

M. Batuhan PINARBAŞI
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Onur TAŞKIRAN

M Ü Z İ K

Michael Jackson
Tam adı Michael Joseph Jackson olan dünyanın 

en ünlü pop şarkıcısı Michael Jackson, 29 Ağustos 
1958’de Amerika’nın Indiana kentinde dünyaya 
geldi. Birbirinden yetenekli kardeşleriyle birlikte 
olduğu “Jackson 5”ın en küçük üyesi olan Michael 
Jackson, 70’lerin en popüler şarkıcı starlarından 
biri; yalnızkense 80’lerin en büyük pop starıydı.

Michael Jackson, Jackson 5’dayken belki de tek 
ilgi odağıydı. 11 yaşındayken Motown etiketiyle 
tek başına çıkış yaptığı zaman kazandığı başarı 
inanılmazdı; ardı ardına gelen dört, bir numara 
hit’lerinden ilki ‘I Want You Back’ ile solo bir sa-
natçı olarak göze batmaya başladı ve asıl başarı-
sını 1971’deki ‘Got to Be There’ ile yakaladı. Ar-
dından 1972 tarihli yenilenmiş ‘Rockin’ Robin’ ve 
‘Ben’ geldi.

Michael Jackson ve Jackson 5, 70’lerin başın-
da düşüşe geçti, grup Epic’e geçti. Jackson geçici 
olarak solo kariyerini iptal ederek ismi “Jacksons” 
olarak değişen grubun liderliğine soyundu. Grup 
kendi birikimi ve materyalini kullanarak eski po-
pülerliğini kısa sürede kazandı. Jackson 1979 solo 
kariyerine hislice söylenmiş, olgun dans şarkıları 
derlemeleri ‘Off the Wall’ ile geri döndü; ‘She’s 
Out of My Life’, ‘Don’t Stop ‘til You Get Enough’. 
Bu çalışmalar daha önceki grup ve solo çalışma-
larını da geride bırakıp dört tane bir numara hit’i 
çıkarttı.

Jackson, tekrar Jacksons’la kayıt yapmaya ve 
turneye çıkmaya başladı, ancak bir sonraki solo 
albümü 1982’deki ‘Thriller’ müzikal bir fenomen 
oldu. Tüm zamanların en büyük albümlerinden 
biri olan albüm; sadece Amerika’da 20 milyon sat-
tı ve yedi Top 10 hit’i çıkardı. Açıkça Jackson kendi 
kardeşlerini geçmişti, ama onlarla bir albüm daha 
yaptı ve 1984’te turneye çıktı.

Bir sonraki albümü ‘Bad’ 1987 yılında çıktı. 
Amerika’da altı milyon satan albümün çıkışının 
hemen ardından Jackson, albümü destekleyen bir 
dünya turnesine çıktı. Albümden çıkan yedi sing-
le’dan altısı Top 10 hit’i olurken bunlardan sadece 

beş tanesi bir numaraya kadar yükselebildi.
1991’de Michael Jackson büyük bir reklam / 

tanıtım kampanyasıyla gelen ‘Dangerous’la geri 
döndü. 1992 yılının ortalarına doğru yaklaşık dört 
milyon satan albümden ‘Black and White’, ‘Re-
member the Time’, ‘In the Closet’ ve ‘Jam’ gibi 
hit’ler çıktı. Jackson, bu albümün arkasından ikin-
ci dünya turuna çıktı. 1992’de Avrupa’da başlayan 
turne 1993 yılına kadar sürdü. Hakkınca onlarca 
kirli dedikodu çıkmasına rağmen Jackson’ın kari-
yeri hep temiz kaldı. 1993’e kadar imajında büyük 
hasarlar oldu. Jackson çocuk taciziyle suçlandı, an-
cak tüm iddiaları reddeden Jackson, 1994’e kadar 
tüm bu davalardan kurtulamadı.

Mahkemenin ardından 1994’te ‘History’ üze-
rine çalışmalarına başlayan Jackson, 20 Haziran 
1995 günü bir yeni albüm, bir de greatest hits’ten 
oluşan derlemeyi piyasaya dürdü. Yine aynı yıl, 
Mayıs 1994’te gelmiş geçmiş en ünlü rock efsanesi 
kabul edilen Elvis Presley’nin kızı Lisa Marie Pres-
ley ile evlenen Jackson, bu evliliğini ancak 19 ay 
sürdürebildi ve çift, 1996 yılının başında ayrıldı.

1996 yılında ‘History’ adlı albümünün tanıtı-
mı için dünya turnesine Jackson, 1997 yılında da 
konserlerine devam etti. Bu sırada ‘’Blood on the 
Dancefloor - HIStory in the Mix’ adlı albümünü pi-
yasaya sürdü ve bu kasette 5 yeni şarkı ve 8 remix 
yer aldı. Albüm kısa sürede Avrupa’da 1 numara 
oldu ve en çok satan remix albümü oldu. Çocuk ta-
ciz suçlamaları ve bu taciz suçlamalarındaki med-
yanın yoğun baskısı, Debbie Rowe ile sürpriz ikinci 
evliliği yapması bile onun, hayranlarının kalbinde-
ki “Pop’un Kralı” unvanını yok edemedi. 

2001 yılında otuzuncu sanat yılını kutlayan Ja-
ckson, yine aynı yıl, uzun süren sessizliğini ‘Invin-
cible’ adlı albümüyle bozdu. Fakat Jackson’un bu 
albümü dünya çapında eski albümlerine göre pek 
beğenilmedi. 

25 Haziran 2009 günü, yerel saat 14.26’da Mi-
chael Jackson’ın kalp durması sonucu Los Ange-
les’ta hayata veda ettiği açıklandı. 
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Madde aleminde insan çok olur 
Mana aleminde olana gör bak

Bazıları sözle senle konuşur 
Yürekten yüreğe akana gör bak

Gözünün önünde yoksa üzülme 
Gönül gözü ile görene bir bak

Konuşmasak bile biz bu alemde 
Mana aleminde sözüme bir bak

İşlemez sözler gönül haneme 
Bir selam vermesemde olur aleme 

Senden başkası düşmez kaleme 
Mısra ya dörtlüğe sözlere bir bak

Bazen bir selam eder seni bahtiyar 
Anlar elbet bunu bilirde hep yar 
Baharlar ırak olsa bile bana zar 

Yüzündeki Tebessüme gözüne bir bak

Sen bitti sanırsın sana sevgimi 
Kesiyorum sanma sana ilgimi 

Tekbir olmak gerek maddi alemde 
Yüreğe gönüle yanişa  bir bak

Kendimden çok seni düşündüğümü
Sensiz yaz gününde üşüdüğümü  
Zemheri  kışlara dönüştüğümü 

Gözüme yüzüme çehreme bir bak

Ben bir tek gözlerinde hayat bulmuşum 
Yokluğuna sararıp hepten solmuşum
Bir kuru canim var sana sunmuşum 

Bedene ruhuma  tenime bir bak

Bir gün umut kesersen sana sevgimden 
Son nefes çıkmıştır gönül evimden 

Sanma sakın seni unuttuğumu
Can kafesinde duran kalbine bir bak

Bana senden uzak huzur el olur 
Kokunu getiren hazan yel olur 

Bu yürekte adın ebedi  kalır 
Sevda ile yazılan şiire bir bak

Fatma YAŞAR

AŞK-I MANAYA BİR BAK
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SIR DERGİSİ ETKİNLİK VE TANITIM

Sır Dergisi Ahmet Yesevi Vakfı Ev Sahipliğinde 
Dokuzuncu Dergi Kahvaltısını gerçekleştirdi

Nevada’da Sır Dergisi Strateji Yemeği Düzenledik



52

sirdergisi.com
Mart 2017 /  Cemâziyelâhir 1438

S A Ğ L I K

Harika PINARBAŞI

YAŞARKEN ÖLDÜREN NEFES

      Sigaranın Vücuda Zararlarından Yalnızca Birkaçı : 

1. Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar.
2. Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir.
3. Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar.
4. Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ih-

timali fazlalaşır.
5. Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yüksel-

mesi gibi sakıncalar ortaya çıkar.
6. Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur.
7. Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir.
8. Burunda koku alma duygusu azalır.
9. Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir.
10. Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır.
11. Pankreas kanseri riski artar.
12. Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi 

tehlikeler oluşur.
13. İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir.
14. Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda, zayıflama görülür.
15. Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir.
16. Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur.
17. Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger 

hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur.
18. Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.
19. Anne ve baba mirası olarak; Sigara içen babaların, çocuklarında kanseri önleyen gençliği yok olmaktadır. Ha-

mileliğinde sigara içen hanımların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülür.
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Y E M E K

Yağdan Hafif: Fırında
Baharatlı Patates
Malzemeler:
5 adet orta boy patates2 yemek kaşığı 

zeytinyağı1 çay kaşığı toz kırmızı biber1 tat-
lı kaşığı kekik2 dal biberiye2 diş rendelen-
miş sarımsak1 çay kaşığı tuzServisi için:4 
dal taze kişniş

Püf Noktası
Patatesleri fırın tepsisine tek kat olacak 

şekilde dizmeye özen gösterin. Aksi takdir-
de bazıları çıtır bazıları yumuşak kalacaktır.

Pişirme Önerisi
Mevsiminde taze patates kullanıyorsanız kabuklarını soymadan fırınlayın.

Nasıl Yapılır?
Patatesleri elma dilimi halinde kesin ve geniş bir karıştırma kabına aktarın.
Patates dilimlerini zeytinyağı, toz kırmızı biber, kekik, biberiye, rendelenmiş sarımsak ve tuz ile karıştırarak har-

manlayın.
Tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine baharatlı patatesleri yayın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25- 30 dakika kızarana kadar fırından yükselen mis gibi kokuyu içinize çeke 

çeke bekleyin.
Taze kişnişleri incecik kıyın. Servis tabağına aldığınız baharatlı patateslerin üzerine serpiştirdikten sonra ılık olarak 

servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Tam Bir Leydi: Portakallı Kek
Malzemeler
3 adet yumurta1 su bardağı toz şeker1 su bardağı por-

takal suyu1/2 su bardağı süt1/2 su bardağı ayçiçek yağı2,5 
su bardağı un1 paket kabartma tozu1 adet rendelenmiş 
portakal kabuğu1 adet rendelenmiş limon kabuğuKek 
kalıbını yağlamak için:1 yemek kaşığı tereyağıÜzeri için:3 
yemek kaşığı pudra şekeri

Pişirme Önerisi
Arzuya göre kek harcına tarçın ve unlanmış kuru üzüm 

ilave edebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?
Oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtalar ve toz şekeri oval bir karıştırma kabına alın. Toz şeker ekleyip yumurta 

sarıları beyaz bir hal alana kadar bir mikser yardımıyla, yüksek devirde karıştırın.
Ayçiçek yağı, süt, portakal suyu, rendelenmiş portakal ve limon kabuğunu katın. Özleşene kadar karıştırın.
Elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edin ve kıvam alana kadar kek harcını karıştırın.
Kelepçeli bir kek kalıbını oda sıcaklığında tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız kek harcını, yağlanmış kalıba boşaltın.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, yaklaşık 40 dakika pişirin. İçini çekip, dinlenen keki kalıbından çıkartın.
Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri eleyip, dilimledikten sonra servis yapın. Mis kokulu, üzeri çatlayana kadar puf 

gibi kabarmış keki sevdiklerinizle paylaşın.
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Ahmet Yüter: Efendim, neden YAVUZ BÜ-
LENT BÂKİLER KİTABI?

Oğuz Çetinoğlu: Yavuz Bülent Bâkiler 1936 
yılında doğdu. O’na, 80. Yıl armağanı hazırla-
mayı düşündük. Bu tür kitaplara, umumî olarak 
mesela ‘Yavuz Bülent Bâkiler’e Armağan’ gibi 
bir isim uygun görülür. Bu isimde bir kitap 2006 
yılında yayımlanmıştı. Kullanamazdık. İkinci sı-
rada akla gelen isim: ‘Yavuz Bülent Bâkiler Ar-

mağanı’ olabilirdi.  Herhangi bir kişi adına ko-
nulan armağanlar, belli konularda yılın başarılı 
ismine verilmektedir. ‘Nobel Armağanı’, ‘Oskar 
Armağanı’,  ‘Plutzer Armağanı’ veya ‘Ömer Sey-
feddin Hikâye Armağanı’ gibi… Bizim için böyle 
bir durum söz konusu değildi. Yavuz Bülent Bâ-
kiler’i anlatan, tanıtan bir kitap hazırladık. Dola-
yısıyla, hakîkati aksettiren en sâde  isim olarak 
‘Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı’ismini tercih ettik.

Yüter: Efendim, siz Bâkiler’in aile çevresin-
den kişilerle yaptığınız röportajlarla Yavuz Bü-
lent Bâkiler’ tanıtmışsınız. Aileden misiniz?

Mahmet Şadi Polat: Hayır. Yavuz Bülent 
Bâkiler’in hemşehrisiyim. Kardeşi Naci Bâkiler 
dostumdur. O’nun vâsıtasıyla alakalı şahıslara 
daha kolay ulaşabileceğim düşünüldü. 

Yüter: Zorluklarla karşılaştınız mı? 
Polat: Biraz… Yavuz Bülent Bâkiler, Türkçe 

hassasiyeti olan bir edip. ‘Olasılık’ ‘asığ’, ‘etrek’, 
‘yaşam’, ‘örneğin’ gibi uydurma, Türkçe karşılığı 
olmasına rağmen ‘prodüktivite’, ‘ombudsman’, 
kuaför’, ‘best-seller’, ‘performans’ gibi yabancı 
kelimeleri kullananları tenkit eder, ayıplar, onla-
rın güzelim Türkçemizi katlettiğini söyler.  Onun 
hakkında yazı yazacak, söz söyleyecek birkaç 
kişi, hatâ yapmaktan çekindiler. Yazıp söyle-
diklerinin süzgeçten geçirildikten sonra kitaba 
konulacağı söylenerek rahatlamaları sağlandı. 
Aynı endişe ile konuşmayanlar da oldu. Onların, 
ailenin büyüğü Yavuz Bülent Bâkiler’e gösterdi-
ği saygı takdire şâyandır. 

Yüter: Hacimli bir kitap hazırladınız. Ne ka-
dar zamanda bitirebildiniz? 

Çetinoğlu: Bir seneden birkaç gün noksan…
Yüter: Niçin o kadar uzun?
Çetinoğlu: Yavuz Bülent Bâkiler dostların-

dan hiç kimse ‘Benden niçin yazı istenmedi?’ 
demesin düşüncesiyle sahâ geniş tutuldu. Yazı-
lar uzundu. Listede bulunmayan isimler de yazı 
göndermek istediler. Kimseye ‘Hayır’ denilme-
di. Neticede 1000 sayfalık bir hacme ulaşıldı. 
Böyle bir kitabı, yayınlayacak yayınevi bulmak 

YAVUZ BÜLENT BÂKİLER KİTABI                                                                                       
İsimli Eseri Hazırlayan                                                                                                                             

OĞUZ ÇETİNOĞLU ve MEHMET ŞADİ POLAT ile                                                                                        
Hazırladıkları Eser Hakkında Konuştuk.

Ahmet YÜTER

R Ö P O R TA J
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zordu. Okuyacak kişi için de problem olabilirdi. 
Kimseyi kırmadan kısaltmalar yapıldı. Haklı ge-
rekçeler bulunarak bâzı yazılar kitaba alınmadı. 
Bütün bu işler çok zamanımızı aldı. 

Yüter: Gazete ve dergilerde yazılarınız yayın-
lanıyor, vakıf ve derneklerde konferanslar veri-
yorsunuz. Adınız ilk defa bir kitap kapağında yer 
aldı. Bu durum sizde nasıl bir duygu oluşturdu?

Polat: Hoş ve güzel bir duygu!... Bir bakıma 
sonrası için cesâret verici teşviktir.

 Yüter: Kitap çalışmalarınız devam edecek 
mi?

Polat: Polat: Tabii ki evet! Şimdilik sırada bir-
kaç kitap var. Meselâ Oğuz Çetinoğlu ile birlikte 
hazırlamakta olduğumuz “ Yazılan ve Anlatılan-
larla Her Yönüyle Kâzım Karabekir” gibi

Yüter: Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı’nı hazırla-

ma fikri nasıl doğdu?
Çetinoğlu:  Armağan kitabı hazırlama düşün-

cesinin temelinde, Türk kültüründeki; ‘Mârifet 
iltifata tâbidir’ şeklindeki güzel sözün yönlen-
dirici tesirinin olduğu düşünülebilir. Kadirbilir-
lik vasfına sâhip insanlarımız arasında; ‘Güzel 
işlerin değeri takdir edilmezse onu yapanların 
şevki kırılır’ düşüncesi yaygındır.  

Rûhî-i Bağdâdî; 
‘Mâ’rifet olmayacak bir kişide ey Rûhî                                                                                                     

Câhilin başı göğe erse, yine câhildir.’ 
Diyor. 
Muallim Nâci, ‘Müşterisiz metâ zâyidir.’ Ve-

cizesiyle,  iltifat görmeyen mârifetin kaybolaca-
ğını belirtiyor.   

İnsanoğlunun fıtratında vardır:  İltifatlardan, 
takdir edilmekten, başarılarının söylenmesin-
den hoşlanır. İltifat görürse, mârifetlerine de-
vam etmek, çoğaltmak için çalışır. Çünkü takdir 
edilmek, iltifat görmek, insanların çalışma ve 
üretme isteğini ve hatta fizikî gücünü artırır. 
Böylece iltifat edilen mârifetin sâhibi, daha 
mükemmel mârifetler gerçekleştirmeye teşvik 
edilmiş olur. Mârifetlerin iltifat gördüğüne şâhit 
olan diğer insanlar da mârifette bulunmak, tak-
dir edilecek işler yapmak için gayret sarfederler. 

‘Mârifet’ten kasdedilen; Kendine has usta-
lık, bilgide ilimde inkişaf, yeni bir buluş, faydalı 
iş, mukaddes sayılan değerlere sadâkatle bağlı 
kalarak hizmete devam etmek… gibi düşünce-
lerdir. 

Tasavvufî mânâda mârifet; varlıkların hakî-
katini ve ilahî sırları; tefekkür, keşif ve ilham 
yoluyla kavrama, gerçeği bilme, irfan, Allah 
(Suphanehu Teâlâ) Hazretlerine erişme yolun-
daki, ‘şeriat, tarikat, hakîkat, mârifet’ olarak 
isimlendirilen dört makamdan biridir. Cenab-ı 
Allah’ın ‘ehassü hâssi’l-havâs’ denilen has kul-
larının eriştiği makamdır. Bu; kulun Hak’la ay-
nîleştiği, Hak’la bütünleştiği makamdır.  Hallac-ı 
Mansur’un ‘Ene’l Hak’ dediği durumdur.   

Mârifet kelimesi, hoşa gitmeyen, garip ve/
veya tuhaf karşılanan, kınanan durumlar için de 
kullanılır. Kelimenin bu mânâsı mevzuumuzun 
dışındadır.  

‘Mârifet iltifata tâbidir’ ifâdesinin ‘iltifat mâ-
rifete tâbidir’ şeklinde olması gerektiğini ileri 
sürenler de vardır. Onlar, sâdece iltifat görmek 
için mârifet sergilemenin ‘gösteriş maksadına 
mâtuf olabileceği’ görüşünden hareket ediyor-
lar ki, doğrudur. Doğru olmasına doğrudur da… 
kimin gösteriş için çalıştığını, kimin insanlığa 
hayırlı işler yapmak için gayretli olduğunu an-
lamak, bir başka ifâde ile ‘niyet okumak’ müm-
kün olmayabilir. Aksi sâbit olmadıkça her insa-
nın samimiyetine inanmak gerekir. 

Devamı Sonraki Sayıda...
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Mercedes-Benz 300 SL, Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz tarafından 1952 - 1953 yılları arasında 
yarış otomobili olarak, 1955 - 1963 yılları arasında spor otomobil olarak üretilmiş bir otomobil modelidir. 
“Martı kanadı” şeklinde açılan kapılarıyla dikkati çeken 300 SL döneminin seri olarak üretilen en hızlı oto-
mobiliydi. Coupé ve roadster olarak piyasaya sunulmuştur. Hikayesi, İkinci dünya savaşından yeni çıkmış 
olan Almanya, savaşın verdiği yorgunluk ile teknolojik olanaklarını kaybetmiş gibi idi. Otomobil dünyasın-
da yarışlar kızışmış ve en güçlü olmanın yanında en hafif araçlar ilgi görmeye başlamıştı. Almanya da bu 
yarışta yerini almak istiyordu ancak sıfırdan bir aracı yapacak ne vakit vardı ne de olanakları... Bu nedenle 
eski üretimlerinin en iyi parçaları toplanarak bir otomobil üretilme yoluna gittiler. Eski 3000 motoru aracın 
kalbi oldu ancak bu haliyle zayıf kalıyordu. aracın performansı ince ayarlarla arttırıldı. 170 hp den 208 hp 
ye çıkarıldı. Ancak iş sdece motorla bitmedi. Şasinin de hafif ama güçlü olması gerekiyordu. Metal olarak 
alüminyum alaşımı seçildi ve şasi boru biçimli yapılarak geniş bir araba için yeterli sağlamlıkta bir şasi elde 
edildi. Ancak şasinin yüksekliği klasik dört-köşe yandan açılan kapıların kullanımını imkansız hale getirdi. Bu 
yüzden kapı şekli değiştirildi. kapılar yukarıdan monte edildi ve martı kanadına benzetildi. İşte martı kanad 
efsanesi aburadan gelir. Gariptir ki bu tür aksesuar ve yenilikler aracın daha göze hitap eder hale gelmesi 
için yapılır. Ancak bu araçta zorunluluktan oldu. Araç beklenenin de üstünde performanslar gösterdi. Pek 
çok yarışta tartışmasız birinci oldu. Hem de kendinden performans olarak kat kat üstün araçların karşısın-
da. Daha sonra yapılan roadstar modelinde yolun bozukluğuna dayanabilmesi için alüminyum karoseri çe-
likten yapıldı. Tabi bu durum motorun performansını düşürdü. Bu durumu düzeltebilmek amacı ile Bosch 
firmasının ürettiği mekanik enjeksiyon sistemi motora monte edildi ve böylece motorun performansı 240 
hp oldu. Teknik sorunlar böylesine güzel bir araç için göz ardı edilecek düeyde idi. Ayrıca o dönemin şart-
larını gözönünde bulundurunca daha anlaşılır olmaktadırlar. En büyük sorunu mekanik enjeksiyon motor 
stop ettiği halde bile bir zaman hala yakıt püskürtmesi idi. Bu yakıt sarfiyatını arttırmasının yanında motor 
yağını da gereksiz yere kirletiyodu ve motor yağının ortalama 1500 kilometredde bir değiştirmeyi gerek-
tiriyordu. İkinci sorunu da aşırı dar olan aracın çok ısınması idi. Buna aracın tepesine hava deliği açılarak 
çözüm bulunmuş. Genel olarak araç şu anda bile güzel bir performansı olan, tüm klasik araba tutkunlarının 
hayalinde yatan bir tasarıma sahip bir hız canavarıdır. 600.000 Euroluk bir fiyatı vardır. Eski olup da klasik 
olamayacak hiçbir Mercedes modeli yoktur sözünün anlam bulduğu araçtır.

Mehmet ŞAHİN

Mercedes-Benz 300 SL



57

sirdergisi.com
Mart 2017 /  Cemâziyelâhir 1438S I R L I  D UA L A R

KUR’AN’DA DUA AYETLERİ

· Ey Rabbimiz! Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Sen-
den yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet, Kendilerine ni-
met verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıkların 
yoluna değil. (Fatiha–5.6.7) 

· Ey Rabbimiz! Kabul buyur bizden, daima işiten, dai-
ma bilen sensin ancak sen. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun 
eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet 
çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; 
zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan an-
cak sensin. (Bakara–127,128)

· Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik 
ver ve bizi ateş azabından koru! (Bakara–201)

· Ey bizleri yetiştiren Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök 
ve ayaklarımıza sebat ver ve bizi kâfirler kavmine karşı mu-
zaffer buyur. (Bakara–250) 

· Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu 
tutma. Rabbimiz Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de 
ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği 
şeyi taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevla’mız-
sın, kâfirlere karşı bize yardım et.(Bakara–286)

· Ey Rabbimiz, bizleri doğru yoluna erdirdikten sonra 
kalplerimizi eğriltme ve bize katından bir rahmet ihsan et. 
Şüphesiz, çok bağış yapan yalnız sensin. (Ali-İmran–8,9)

· Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahla-
rımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru! (Ali-İmran–16)

· Ey Rabbimiz, indirmiş olduğun mesaja inandık, Pey-
gambere uyduk, bizleri bu mesajın canlı şahitleri arasına 
yaz.(Ali-İmran–53)

· Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlık-
larımızı bağışla, savaş alanlarında ayaklarımızı iyi dire ve 
kâfirlere karşı bizlere zafer ver! (Ali-İmran–147)

· Ey Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman ediniz’ diye imana 
çağıran bir nida edici işittik, hemen iman ettik, ey Rab-
bimiz! Artık günahlarımızı bize mağfiret buyur ve bizim 
kusurlarımızı bizden ört ve bizleri sâlih kullar ile beraber 
öldür. Rabbimiz! Peygamberlerinle vaat ettiklerini bize ver, 
kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden cay-
mazsın.(Ali-İmran–193,194)

· Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağış-
lamaz, bize acımazsan kesinlikle hüsrana uğrayanlardan 
oluruz. (Araf–23)

· Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulun-
durma! (Araf–47)

· Rabbimiz; üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslümanlar 
olarak öldür. (Araf–126)

· Ey Rabbimiz! Zalim bir millet ile bizi sınama, rahmetin-
le bizi kâfirlerden kurtar. (Yunus–85)

· Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. 
Rabbimiz! Duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz! Herkesin he-
saba çekileceği günde bizi, ana - babamızı ve müminleri 
bağışla! (İbrahim–40,41)

· Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizde doğ-
ruyu göster, bizi başarılı kıl! Kehf–10)

· Rabbimiz, iman ettik, sen artık bizi bağışla ve bize 
merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! 
(Mü’minün–109)

· Rabb’im bana iyilerden olacak bir çocuk ver. (Saf-
fat–100)

· Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğru-
su cehennem in azabı sürekli ve acıdır. Furkan–65)

· Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gö-
zümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi, Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlara önder yap! (Furkan–74)

· Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi 
bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! 
Rabbimiz! Sen çok şefkatli, çok merhametlisin! (Haşr–10)

· Ey Rabbimiz, biz ancak Sana güvendik, Sana gönül ver-
dik ve bütün gidiş Sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerle 
imtihan etme; bizi bağışla, doğrusu sen, güçlü olan, Hâkim 
olansın. (Mümtehine–4,5)

· Ey Rabbimiz! Bize nurumuzu tamamla, bizim için mağ-
firet buyur. (Tahrim

· Ya rab! Benim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaş-
tır, Dilimden düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar. (Taha 
25.26.27.28)

· Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüp-
hesiz sen duayı hakkıyla işitensin. (Ali-İmran 38)

· Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm 
tüm varlıkların Rabbi olan Allah içindir. (Enam 162)

· Bizim velimiz Sensin; artık bizi bağışla, bize merhamet 
eyle; bağışlayanların en hayırlısı Sensin! (Araf 155)

· Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünya ve ahirette be-
nim velim Sensin! Benim ruhumu Müslüman olarak al ve 
beni iyiler arasına kat! (Yusuf–101)

· Ey Rabbim! (Annem babam) beni küçükten terbiye 
edip yetiştirdikleri gibi, sen de kendilerine merhamet et! 
(İsra–24)

· Ey Rabbim, bir yere girerken oraya doğru olarak gir-
memi ve bir yerden çıkarken oradan doğruluk ilkesine bağlı 
olarak çıkmamı nasip eyle. Bana kendi katından destekleyi-
ci bir güç ver! (İsra–80)

· Rabbim! Benim ilmimi artır. (Taha–114) 
· Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım. 

Ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sı-
ğınırım Rabbim Ya Rabbi, beni zalimler arasında bırakma. 
(Müminun–97,98, 94)

· Rabbim, bağışla ve merhamet et, sen merhamet 
edenlerin en hayırlısısın. (Müminun–118)

· Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. 
(Şuara–83)

· Ey Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şük-
retmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. 
Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat. (Neml–19)

· Ey Rabbim, beni öyle yönlendir ki, bana ve anama-ba-
bama verdiğin nimetine şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi 
bir iş yapayım. Soyumdan gelenleri de benim için iyi kim-
seler eyle. Çünkü ben, gerçekten tevbe ile Sana yüz tuttum 
ve ben gerçek Müslümanlardanım. (Ahkaf–15)

· Rabbim! Beni, anamı babamı, evime inanmış olarak 
gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin de yal-
nız helâkini artır. (Nuh–28) 

· Rabbim; bozgunculara karşı bana yardım et. (Anke-
but)
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Kitabın Adı: Gonca Gül
Yazarı: İbrahim Özgün
Yayınevi: Akıl Fikir Ya-
yınları
Sayfa: 120
Tür: Şiir

Rüzgârlar yapraklarımı 
savurur,
Yağmurlarla ıslanır 
yorgun sümbül
Hüzünlü bahar içimi 
kavurur.
Aklımı gece hasretin 
kurcalar
Bahçemde yanık yanık 
öten bülbül
Ruhu gelirde gönlümü 
yaralar.
Pencereme sevdalı bir 
kuş konar
Avuçlarımda açan gon-
ca bir gül
Hasret gelir gece rengi-
ne salar.
Ayrılık çeker yorgun 
dallarımdan
Bahçede kalır boynu 
bükük bülbül
Kavrulur savrulurum 
rüzgârlardan.

Kitabın Adı: 
Gönülhane

Yazarı: 
Aliye Aybüke Uluç

Yayınevi: 
Kutlu Yayınevi 

Sayfa: 88

Tür: Şiir

Her gönül, bir ha-
nedir aslında. Ve ni-
yetim, yüreğimdeki 
sözler ile gönül hane-
nizde misafir olarak 
ağırlanmaktır.

Kitabın Adı: Aklımda 
Kaldı
Yazarı: Başak Günay 
Uluaydın
Yayınevi: Beş Şubat 
Yayınları
Sayfa: 176
Tür: Deneme

Bazı insan ve olayların 
hayatımıza tesadüfen 
girmediğini anladı-
ğımdan beri değişen 
bakış açımla, başar-
dıklarımın arasında-
ki yolculuk aktarımı 
bu kitap sadece. Tüm 
bunları deneyimler-
ken acılarım, hüzün-
lerim, sevinçlerim 
de var, olmaz mı? En 
derinine kadar yaşa-
dığın pişmanlıklarla 
örüyorsun dünya yu-
mağını. Bazen iplerini 
çözmek zor olsa da, 
başarmadan bırakmak 
mümkün olmuyor. O 
örgü bitmek zorunda 
sen istesen de isteme-
sen de. Bir çile ipin, 
yumak haline dönüş-
me serüvenindeyiz 
hepsi bu.

Kitabın Adı: 17-25 Ara-
lık’tan 15 Temmuz’a 
FETÖ
Yazarı: Ramazan Akkır
Yayınevi: Az Kitap
Sayfa: 176
Tür: Araştırma

Muhafazakârlık, siyasal 
partiler, Alevilik, din 
politikaları gibi alan-
larda araştırmaları ve 
yazıları olan Ramazan 
Akkır, bu kitabında; 
Türkiye’nin, yakın ta-
rihinden bu yana, 15 
Temmuz FETÖ darbe 
girişimine kadarki siyasi 
portresini ve bu sürecin 
“altyazı”larını, analiz 
ederek sunuyor.
Fethullah Gülen’in ama-
cından, Türkiye’nin “ye-
niden vatan” oluşuna 
giden yolda, ülke olarak: 
“Otoritenin mi yoksa 
demokratik olgunluk 
şemsiyesinin mi altın-
dayız?”
“17 Aralık’ta asıl ne 
oldu?” ve “15 Temmuz 
gecesi yaşananların ger-
çek anlamı nedir?” vb. 
soruların cevaplarını, 
bir de Akkır’ın yorum-
larıyla okumanızı öne-
ririz...

Kitap Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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Düşünce Dergisi
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Recai Zengin

Yazı İşleri Müdürü: 
Cemal Kılıçtaş

Editör:
Ziya Gündüz

Abone Sorumlusu: 
Mustafa Darende

ÇAMLICA BASIM YAYIN VE 
TİC. A.Ş.
Adına Sahibi Ahmet TEMİZ
Yayın Yönetmeni (Sorumlu) Kemal 
ERKAN
Yayın Koordinatörü Ahmet APAY-
DIN
Editörler Veysel SEKMEN – Tuna-
han KANICI – Kemal SUBAŞI
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Yedi Kıta Dergisi Hakkında
Çamlıca Basım Yayın bün-
yesinde aylık olarak yayınla-
nan Yedikıta Tarih ve Kültür 
Dergisi, Eylül 2008’de yayın 
hayatına başladı. Tarihî, ilmî 
ve kültürel konularda temel 
kaynaklar ve tarihî belgeler 
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manevî değerler çerçeve-sin-
de ele alma prensibiyle geniş 
bir okuyucu kitlesine hitap 
etmektedir.
Dergimiz, tarihin kuru bir 
bilgi yığını yahut ideolojik 
bir alet değil, ibret alınacak ve 
geleceğe ışık tutacak bir vasıta 
olduğunu düşünerek okur-
larına tarih sevgisini ve şuu-
runu kazandırabilmeyi esas 
almıştır. Bunun için, gerçek-
leri saptırmadan, suistimal et-
meden, abartmadan, millî ve 
manevi değerler çerçevesinde 
ele almak Yedikıta Dergisi’nin 
başlıca prensibidir.

İMTİYAZ SAHİBİ
Safa Eğitim, Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı
Genel Müdür
Sabri YELBEY
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rafından 1993 yılında ya-
yın hayatına kazandırılan; 
aylık ilmi, fikri ve aktüel 
bir dergi.
Yenidünya Dergisi yayın-
lanma amacı içinde bu-
lunduğumuz coğrafyanın 
yaralarına çare, dertle-rine 
deva, gönüllerine de şifa 
olabilecek yayınlara onla-
ra iyilik yapmaya, onlarla 
hemhal olmaya çalışmak-
tadır. Bu ülkenin değer-
lerini dert ediniyor. Yeni 
nesillere geçmişin güzel-
liklerini, iki bin yıllık tari-
hi birikimimizi ve manevi 
değerlerimizi nasıl yansı-
tabiliriz kaygısıyla yayın 
hayatına devam ediyor. 

Sahibi ve Yazı İşlerim 
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net USTA
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da
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Demiyorum lakin 
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Tufandan korkma. 
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Dergi Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN



60

sirdergisi.com
Mart 2017 /  Cemâziyelâhir 1438 KARİKATÜR

ABONE ÖZEL

En Tatlı Takipçilerimiz

Eylül YILDIZ
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AYNADAKİ SIR

Kıymetli okurlarımız.

Fotoğraf hayatın aynısını yansıtmasa da hayatın aynasıdır. Biz de “Aynayı gösteren sır” olmak istiyoruz.

Aynayı gösteren arkasındaki sırdır. Biz de sizin eserlerinize ayna olmak isteriz. Çektiğiniz fotoğraflara 
bu sayfada yer verebiliriz. Çalışmalarınızı sir@sirdergisi.com adresine gönderebilirsiniz. Güzel manzaralı 
günler dileklerimizle...

F O T O Ğ R A F

Mahya - M. RASİM-İZMİR

Taşınıyorum - Gamze PARLAK-İSTANBUL

İZ - Zehra ŞÜKRAN / TRABZONPAPATYA - Fatih BEDİR / KÜTAHYA
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SOLDAN SAĞA

1) Kur’an’da Sebe Suresi’nin 15. ayetinde geçen ve 
İstanbul için de yorumlanan, “güzel bir belde” sözcü-
ğünün Arapçası. (Ortadaki resim) 2) Bir bölgemiz. – İz-
mir’in bir ilçesi. – Ego. 3) Eti beyaz, üzeri pullu iri bir 
balık. – Sıkıntı, üzüntü. 4) Bağırsaklar. – Haykırma. – Bir 
kuş türü. 5) Muvazene, balans. – Ululuk, büyüklük, 
görkem, gösteriş. – Utanma duygusu. 6) Konuşturma, 
söyletme. – Amerika’da Florida Eyaletinin 2. büyük 
kenti. 7) Ezmekten emir. – Tanrıtanımaz. 8) Görüş ve 
tutumlarında katı olmayan, elastiki. – “İkra’” anlamın-
da Kur’an’ın ilk emri ve ayeti. 9) Baryum’un simgesi. 
– İki defa söylendiğinde şans oyunu, piyango, lotarya. 
– Gemi barınağı. 10) Rize Çamlıhemşin’deki 1.350 met-
re yükseklikte doğa harikası bir yayla. – Duadan sonra 
söylenir. 11) Şam sözcüğünün ünsüz harfleri. – Bakır’ın 
simgesi. – Türk müziğinde bir makam, ayni zamanda 
halk arasında Hacca gidilen yer. 12) Kesin. - Ölü gömü-
len yer, gömüt, mezar, kabir, metfen. – Ayla ilgili. 13) 
Valide. – Ayakkabı çekeceği. – Er sözcüğünün çoğulu, 
askerler. 14) Hükümdar, hakan. – Kütahya’nın bir ilçesi. 
– Kuzu sesi. 15) Dişleriyle koparmak. – Ara kesit, kav-
şak.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Osmanlı’da şehremanetinin başında bulunan 
kimse, şehremini. 2) Buyruk ve hüküm sahibi, hakim. 
– Muhasip. 3) Doğu Akdeniz ülkelerinde yerleşen ve 
ticari etkinliklerde bulunan Avrupa kökenli kişiler. - Ka-
dınların ziynet eşyası. 4) Gazeteye yazı yazmayı, haber 
toplayıp vermeyi veya gazetenin yazı işlerinde çalışma-
yı iş edinen kimse, jurnalist. – Sanat. 5) Mezra. - Ba-
kımlı küçük orman. – Zevk, mutluluk, tat. 6) El sıkışma. 
– Övgü, methetme. 7) Şan, şöhret. – Eski Mısır’da bir 
Tanrı. – İlk sayı. 8) İslam’da günde beş kez farz kılınan 
ibadet. – İnsan sözcüğünün çoğulu; dogma, inak. 9) 
Türkiye Kömür İşletmeleri’nin kısaltılmışı. - Herhangi 
bir kas kümesinin irade dışı hareketi. 10) Olgunlaşma-
mış. – Yerine koyma ya da kullanma. 11) Metot, usul. 
– Karışık renkli. – Favori. 12) Meta sözcüğünün çoğu-
lu, mallar. – Halk dilinde kadın cezaevi. 13) Gecikme, 
geciktirme. - Püskürteç, püskürtücü. 14) Berilyum’un 
simgesi. – Vitrin. - İstanbul’un Eyüp ilçesine bağlı bü-
yük ve tarihi semt. 15) Genellikle tek parçalı kadın gi-
yeceği. – Tahıl tozu. - Bir kimseye, yaptığı bir hareketin 
veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık vb. 
duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme.
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SAMURAİ SUDOKU

Sudoku’ya benzer şekilde beş bölüm doldurularak tamamlanır.
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