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Toplumu bir halıya benzetirsek, bi-
reyler onun ilmekleridir. Halıyı ilmekle-
rin meydana getirmesi gibi, toplumu da 
bireyler oluşturur. Bir yapıyı oluşturan 
unsurlar ne kadar kaliteli ve sağlam olur-
sa oluşum o denli dirençli ve kalıcı olur. 
Fertleri kaliteli, kültürlü, onurlu ve kişi-
likli yetiştirebilirsek toplumumuz o kadar 
geleceğe hazır ve dinamik hale getirebi-
liriz.

Bir duvarın örülmesi gibi toplumu ör-
günleştirirken tek tek kişilerle ilgilenmek 
ve bu doğrultuda toplum mühendisliğini 
işletmemiz kaçınılmazdır. Toplum içe-
risinde yaşayan insanların kabiliyet ve 
karakterlerine uygun açılımlar yapılarak 
onları başarılı olacakları sahaya yönlen-
dirmek şarttır.

Gelişmiş toplumları incelediğimizde 
kişilerinin de sağlıklı, uyumlu, eğitimli 
bireyler olduğunu görmekteyiz. Aslın-
da kendi toplumumuza bir rol model 
toplum arayışına girmemize gerek yok, 
geçmiş tarihine bakmamız yeterlidir. Bi-
zim tarihimizde yaşayan ecdadımızın so-
rumlulukları, yükümlülükleri, taşıdıkları 
insanlık adına kişilikleri bize bu konuda 
ışık tutacak, yol gösterecektir.

Dünyaya yön vermiş, gündemi belirle-
miş bir imparatorluğun bakiyesi olarak, 
tarihimizi iyi okuyarak, örnek alıp ders 
çıkarabilsek memleketimiz inanın güllük 
gülistanlık olur. Sebebi atalarımızın son 
derece fedakar olmalarında ve birbirle-
rinin menfaatlerini şahsi menfaatlerinin 
önünde tutmaları yatmaktadır.

Küçük bir misal verelim; bu günkü 
coğrafya ve dünyamızla geçmişimizi mu-
kayese açısından. Avrupa’da tarihte akıl 
hastaları zincire vurulurken bizim ecda-
dımız musikiyle tedavi etmesi. Bir Ahi’lik 
teşkilatı hala emsali kurulamadı. Gura-
bahane-i Laklakan bir çoğumuz bile ne 
olduğunu bilmez. Yaralı leylekleri tedavi 
eden vakıf.

Aziz dostlar kısacası aklımızı yerinde 
işletip, kendimize gelip, öze dönüp uygu-
lamaya geçmeliyiz. İyi bir toplum olma-
mız için; iyi insanlar olmamız şarttır.

Saygılarımla.

Toplumsal Gelişim 
 Kişisel Gelişimle Başlar
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KİŞİSEL GELİŞİMDEN 
TOPLUMSAL GELİŞİME GİDİŞ 

Kişisel gelişim son zamanlarda çok po-
püler. Burada hedef bireyin mükemmelleş-
mesi. Ancak insanın sosyal bir varlık olduğu 
unutulmadan. BENcil bir yaklaşımla değil. 
Değilse birlikten uzak bir toplum haline ge-
linir.

Önce ferdin yetiştirilmesi, sonra aile ve 
toplumun. “İnsan düzelirse toplumun da 
düzeleceğini” biliyoruz..

Toplumsal Gelişimin insanın toplum ha-
yatına uyum sağlaması tanımının yanında 
toplumun mükemmelleşmesi yönünde an-
lam kazanması gerek. Kişisel gelişim nasıl 
ferdin yetiştirilmesi anlamına geliyorsa... 
Kaldı ki yetişmiş bireylerden iyi aile, güzel 
ailelerden mükemmel toplum meydana ge-
lir.

Bütün bunlar tabii ki eğitime bağlıdır. Ki-
şisel gelişim eğitimle gerçekleştiği gibi aile 
ve toplumun da eğitilmesi gerekir. Teoride 

kalmadan örnekleri ve uygulamaları ile ah-
lak, vicdan ve samimiyete dayalı bir eğitim 
olmalı.

Böylece dayanışma ve kenetlenme sağ-
lanabilir. Yoksa fertler güçlü de olsa top-
lumsal olgunlaşma gerçekleşemez.

İnsan zaten doğal olarak içinde doğduğu 
aile, komşular, mahalle, köy-kasaba, şehir, 
ülke olarak toplumsal gelişim sürecinin 
içindedir. Eğitim ve iş hayatıyla da bu süreç 
devam eder. İşte bu sürecin kaliteli ve bi-
linçli olması olaya değer katar.

Mükemmel insan ve toplum yoktur. Ama 
mutluluk çağı denen devirler yaşanmıştır. 
Osmanlı’da da manevî dinamiklerin önder-
liğinde insanlar eğitilerek her alanda yük-
selme sağlanmıştır. Demek ki olması müm-
kündür. Hiç olmazsa yaklaşılabilir. Biz yine 
de olmasını dileyelim ve bu yolda gayret 
edelim.

K A PA K

Akif  CEMİL
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DEDEDEN TORUNA ZEHİRLİ MİRAS: 
DAHA FAZLASINI İSTE

Recep KARA

Anı yaşa, daha fazlasını iste felsefesi ile zihinlerimizi işgal etmeye çalışıyorlar. Üstelik 
bu planı gençler üzerinde değil yediden yetmişe herkes üzerinde uygulamaya çalışıyor-
lar. Dedelerinden hikayeler dinleyen, ninelerinin örgü ipini birbirine dolaştırarak mutlu 
olan insanların artık, çocuklarını saçma sapan çizgi film, sosyal medya vb videolarla 
oyalayıp dedeleri, nineleri evlendirme, gelin kaynana programlarıyla hipnoz etme der-
dindeler.

              
Anı yaşayarak yarını düşünmeyen daha fazlasını isteyerek başkasını düşünmeyen ve 

herkesi hiçe sayan insanların ülkelerini yönetmeleri daha kolay olur. Artık herkesin ken-
di medyası oldu. Ve insanlar takip edilmek ya da biraz daha fazla para kazanmak uğruna 
bizim mahremiyet alanı saydığımız evlerini milyonlara açıyorlar. Daha elem verici olanı 
ise hiçbir şeyin farkında olmayan çocuklarıyla videolar çeken anne- babalar çocuklarını 
nasıl bir tehlikenin içine attıklarının farkında değiller. Farkında olsalar yapmazlar. Çocuk-
larına medyayı nasıl okuyacaklarını öğreteceklerine, bu teknoloji dengeli ve faydalı nasıl 
kullanılabilir bunu göstereceklerine, onları direkt ateşin içine atıyorlar. Üzücü. Maalesef 
bilmiyorlar çünkü; bir anne baba bile bile çocuğuna bunu yapmaz. Böyle anne babalık 
olmaz.

Çocukluğu kendi aralarından çıkmış saman alevi şöhretleri izleyerek ya da onlardan 
biri olarak geçen gençler  daha fazlasını iste felsefesiyle ve kapağı güzel ama içi boş kişi-
sel gelişim kitaplarının da gazıyla maalesef  ne yaptıklarını anlamadan gençliklerini kay-
bediyorlar. Cidden söz kişisel gelişim kitaplarına gelmişken şunu da sormak istiyorum; 
bu kitapları yazanların acaba kaçta kaçı ne gibi başarılara imza atmış? Şunu yapın zen-
gin olun diyenler neden voleyi yazdıkları kitaplardan vurma peşindeler. Neyse; siz oku-
madan önce yazarını araştırın tavsiyesinde bulunup konuyu birkaç kelimeyle bitireyim. 
Fazlasını isteme felsefisini yeriyorum ama bu olduğunuz yerde sayın anlamında değil… 
Hedefiniz ve bir ülkünüz olsun; ancak ne istediğinizi bilin. İstediklerinizin maddi ve ma-
nevi kazancı olsun. Hasılı bir rehberiniz olsun. Sizi frenleyecek ‘aman dikkat’ diyecek.
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K A PA K

Bir Gelişim Yolculuğu

Dünya nüfusu hızla artıyor. Yollar yapılıyor. Uzaklar yakın oluyor. Teknoloji baş döndürüyor. 
Fakat bir şey hep eksiliyor: huzur. O zaman geriye dönelim, diyor insan da: “Eski hâl muhal; ya 
yeni hâl ya izmihlâl...” diye okudum kitapta. 

Geçen geçti. Şimdiki zamanların hakkını vereceğiz. Bu da zor olmasa gerek... 

Aslında iş nerede çatallaşıyor ve veya batıyor? “İnsan” olduğumuzu unuttuğumuz her dem... 
Bu unutulunca ortada ne hukuk kalıyor ne adalet ne hürriyet ne kanun... Bir kısırlı, kusurlu dön-
güdür başlıyor. Gerçek Türkçeye âşinalar için yazayım: daire-i faside...

Gelişmek taşları üst üste koymakla olmuyormuş. Gerçi Sinan da taşları üst üste koydu. Ancak 
hikmetli bir koyuştu o. Gökyüzünü, güneşin önünü ve ağaçları kesmeden... Hayatı azaltmadan 
yapıyordu o. Keskin değil; yuvarlak çizgilerle... Kainatla ahenk içinde... Şimdi bu önümüzü, ufku-
muzu, nefesimizi kesen binalar insanlığı tehdit ediyor. 

Bunca -sözüm ona- modern binalarda, “modern” insan arıyoruz gündüz vakti şimdi çoğu çok-
tan sönmüş mumlarla. 

Ey dünya, aklını başına al, kalbini de yerine koy. İnsanlığı kutu odalara doldurup gelişmişliğe 
imza attığını sanma. Bunlar yeni tür bir mapushane...

Biz meselâ Yunus Emre ile de gelişmiş bir zamanın içindeydik. “Dünya dedikleri bir gölgelik-
tir.” sözü bize saadet veriyordu. Kayıplarımıza üzülmüyor; kazançlarımıza sevinmiyorduk. Göl-
genin gölge olduğunu biliyorduk. Şimdi de biliniyor da bilinmesin diye sanal gölgeler atıyorlar 
üstümüze.

Dünya artık gülmüyor. Şehirler asık suratlı. Âletler bizim değil; biz “akıllı” âletlerin, evlerin 
zebunu olduk. 

Matematik tek başına yetseydi; şiire, hikâyeye kulak vermezdik. Sadece ilaçlarla iş bitmiyor 
bir de telkine, teskine, tatmine, takyide ihtiyaç duyuyoruz.

Gelişmişlik dendi mi bende uyanan kafa ve kalp birliği... Bugün japonya da o sükûnete ere-
medi. Kolay yollar bulmak elbette harika şeyler... şeyler de... sonra yine “şeey” diye gözlerimizi 
kısarak gökyüzüne taşınıyoruz. 

Bir şey eksik. Yarım kalmışlığın huzursuzluğu var gözlerimizde. Çocuğu oyuncaklarla bir yere 

Ali HAKKOYMAZ
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kadar oyalarız. Ondan sonra etrafa bakınır. Annesinin sıcaklığına sığınır. Babasının koltuğuna 
girer. Kardeşleriyle el ele çığlık atmak ister. 

Sermayenin dünyada belli ellerde olması da ayrı bir gelişmemişlik hâli... Bin kişi çalışıyor bir 
kişi yiyorsa; biri tok bini açsa... bu yollar otoban da olsa çıkmaz sokaktır adları. 

Hiroşima’ya, Nagazaki’ye atom bombasını kimler atmıştı?!... Kocaman kocaman savaşları 
kimler çıkarmıştı?!... Kendini gelişmiş sananlar... 

Bunca okumuş adamlarız. Artık dünyanın gözyaşını silelim. Hırslarımızın, telâşelerimizin, ka-
naatsizliklerimizin, tabularımızın, tapularımızın kendimizden başlayıp dünyayı esir almasına izin 
vermeyelim. 

Hayatı, yaşamayı hepsinden öncesi kendimizi keşfe çıkalım. O zaman yüzümüzün, aynaların, 
sokakların, mevsimlerin güldüğünü göreceğiz. Yol yoksa bile, insan bir yolunu bulur bir yerlere 
gitmenin. 

Yol dışarda değil; insanın kendi içinde... Hayırlı yolculuklar... Bizden de selâm iletin gittiğiniz 
yerlere...
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Ahmet YÜTER

İNSAN BU

          

İnsan bu,
İyidir, güzeldir, hastır,hoştur,latiftir,pozitiftir,
Kötüdür,çirkindir,taştır,boştur,anti loştur,negatiftir!

İnsan bu,
Kendinden başka,başkalarına verir telkini,
Bir türlü doğru iş yapamaz, işinin çıkarır cılkını,

İnsan bu,,
Can misali,canına meftun olup arar durur,
Hem can olmak hem canan olmak için kafa yorar durur!

İnsan bu,
Aklını,fikrini,zikrini,insanlığını korur,vezir olur,
İnsanı insan eden değerlerini yitirir,maalesef rezil olur!

İnsan bu,
İnsanı insan edenin imanı ve irfanı olduğunu bilir,
Kalbi ve ruhi hayatını mayası,harsı,vicdanı olduğunu bilir!

İnsan bu,
Nedense önce,eşini,dostunu,yakınlarını üzer,
Nefsine yenik düşerek,çok hoş gelen şeyleri sezer!

İnsan bu,
Aklını kullanır,mantığını çalıştırır,şahlanırda şahlanır,
Aksine ve zıddına hareket ederse ahlanırda vahlanır,

İnsan bu,
Onuru için yaşar,olgunluğun kemalatıyla çoşar,
Onurunu,şahsiyetini çiğnetmemek için,çalışır,didinir,koşar,

İnsan bu,
“Aşk” misali gönülden gönüle akarya,
Sevgi eliyle,sevda diliyle,hedefe kilitlenip bakarya!

İnsan bu,
Sabır,vefa,şükür ve fikir yüklüdür,
Kalbini,ruhunu ihmal etmez,dili zikir yüklüdür!

İnsan bu,
Gözü doymadan,bir türlü karnı doymaz onun,
Kendi dediği olmadıkça,kafasına yatmaz,aklına uymaz onun!
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İnsan bu,
Doğumdan ölüme yolcudur,kalıcı değildir bu dünyada,
İmtihanın sırrını keşfedip yaşayınca rahat eder ukbada!

İnsan bu,
Çok zalim,çok cehil,çok acayip bir varlıktır,
Boş işleri sever durur,anlaşılmazı zor bir maluktur!

İnsan bu,
Canı çok çabuk daralır,sıkılır,kafası herşeye takılır,
Yalnız kalınca çok çabuk yıkılır,bazen de itilip kakılır!

İnsan bu,
Kibirlenmez,böbürlenmez “sen kimsin” deyip diklenmez,
Büyüklük taslamaz,büyük konuşmaz,büyük lokma yemez!

İnsan bu,
Bile bile içer sigarayı,müskiratı,kendine eder,
İnatlığı tuttumu dinlemez kimseyi,burnu doğrultusunda gider!

İnsan bu,
Ne zaman,ne eder,ne yapar,belli olmaz onun işi,
Çifteyi şaşırdı mı bir kararda kalmaz,acib bir kişi!

İnsan bu,
Zara geldi mi,oyunu bozar,huyunu bozar,
Hele bir yokluğu unutunca,azdıkça azar!

İnsan bu,
“Dindarım” der,dini kimseye vermez,
Yaşantısına bakarsın kimseye güven vermez,
Kendisinden başkasına kol kanat germez!

İnsan bu,
Eksisi de vardır,artısı da vardır,
“Adam gibi adam” oldumu insana yârdır!

İnsan bu,
Kendi güzel,andı güzel,huyu güzel olmalı,
İçi güzel,dışı güzel,soyu güzel olmalı!

İnsan bu,
“Âdem”i ata bilir,adamlığını koyar ortaya,
Huzurla yatabilir,kulluk sultanlığını koyar ortaya!

İnsan bu,
İnsandır, candır,
En güzel heyecandır,
Varlık aleminde en büyük şandır,
İnsandır, insandır!
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SOSYAL GELİŞİMİN 
ALTYAPISI OLARAK
 MASLOW TEORİSİ

Sabit OSMANOĞLU

K A PA K

Psikolojide oldukça popüler olan İhtiyaçlar Teori-
sinin aşamaları, Amerikalı psikolog Abraham Maslow 
tarafından, 1943 yılında yayınlamış olduğu “A theory 
of human motivation (İnsan motivasyonunun teorisi)” 
çalışmasında ve ardından Motivation and Personality 
(Motivasyon ve Kişilik) isimli kitabında işlenmiştir. Mas-
low’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde beş farklı düzey 
vardır: 1.Fizyolojik (Bedensel) ihtiyaçlar: yemek, içmek, 
hava ve uyku gibi ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar, hiyerarşi-
deki en temel ve içgüdüsel olanlardır; çünkü, fizyolojik 
ihtiyaçlar giderilmedikçe, diğer takip eden tüm ihtiyaç-
lar ikincil düzeyde kalmaktadır. Atalarımızın sözleriyle, 
“Aç ayı oynamaz” veya “Aç kurt insana saldırır”. 2.Gü-
venlik ihtiyacı: örnek olarak, daimî çalışılan bir iş, sağlık 
sigortası, güvenilir komşuluklar ve barınma sayılabilir. 
3.Sosyal ihtiyaçlar: ait olma (aidiyet), aile kurma, aşk ve 
sevgi gibi romantik duyguları içerir. 4.Saygınlık ihtiya-
cı: örnek olarak, kendine değer verme, kişisel saygınlık 
ve toplum tarafından kabul görme olarak sıralanabilir. 
Son olarak; Kendini Gerçekleştirme veya Kendini Aşma 
ihtiyaçlarıdır. Bu düzey, Maslow’un hiyerarşik yapısının 
en üst katmanında bulunur. Dolayısıyla; karnı doymuş, 
sağlıklı beslenen, huzur ve güven içinde, uygun bir 
gelirle toplumda yer alan ve sosyal bir hayat yaşayan, 
yuva kuran ve/ya çevresiyle mutlu ve uyumlu yaşayan, 
çevresinde belli bir statüyü elde etmiş veya saygınlığa 
sahip olmuş kişiden kendisini gerçekleştirmesi ve aş-
ması beklenebilir. Buraya kadar Maslow’un İhtiyaçlar 
Hiyerarşisini ayrıntılı olarak belirtmemin sebebi, bu 
düzeylerin psikolojik olduğu kadar, sosyolojik veya top-
lumsal gelişim alanını ilgilendirmesidir.

Esasen; devlet, toplumun bir düzen içinde yaşama-
sını sağlamakla yükümlü bir yapı veya aygıttır. Toplu-
mun vergi ödeyerek oluşturulan bu yapıdan, yukarıda 
anılan düzeylerin eşit, adil ve sürdürülebilir şekilde 
katkıları ölçüsünde yararlanması beklenir. Devlet; top-
lumun ilk düzeydeki fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamadığı 
takdirde, anarşiye zemin hazırlamış demektir. Örneğin; 
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli 
olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre; 2017 
yılı Ocak ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sı-
nırı 1.677 TL, yoksulluk sınırı ise 4.590 TL olarak tespit 
edilmiştir. Özellikle Türkiye’nin orta gelirli kesimi olarak 
tanımlanan devlet memurlarının bir sendikasının bu 
çalışması, memurların giderek kötüleşen ekonomik du-
rumuna ve maaş ve ücretlerin düşüklüğüne veya değer 

kaybetmesine vurgu yapmaya yönelik olabilir. Ancak; 
Türkiye’de işçi, köylü, esnaf, tüccar vb. sınıfların da 
bu sınırların altında kalması, devletin yükümlülüğüne 
daha geniş açıdan dikkat çekmektedir. Diğer güvenlik 
ihtiyacı da devletin yükümlülüğündedir. Dolayısıyla; bu 
iki ihtiyaç aşamasını geçemeyen bireylerin, bırakın ken-
dini gerçekleştirme ve veya kendini aşamasına gelmek, 
sağlıklı ve verimli olarak sosyal ihtiyaçlar ve saygınlık ih-
tiyacı aşamasına geçmesi mümkün olmayacaktır. Top-
lum, giderek işsiz-güçsüz ve üretemeyen bir topluma 
dönüşür. Bu, devletin kendi binasının temeline dinamit 
koyması veya kendi ayağına kurşun sıkmasıdır. Her ma-
hallede aşevleri açılması ve/ya kış gelince bedava odun 
– kömür dağıtılması gibi geçici çözümler karşısında 
Konfüçyüs’e ait bu sözü hatırlamakta yarar vardır: “Bir 
insanı doyurmak istiyorsanız, ona balık verin; aç kalma-
masını istiyorsanız ona balık tutmayı öğretin.” Oysa; 
kömür verdiğiniz insanın belki o kış, sayılı ve ölçülü bir 
şekilde, soba karşısında ısınmasını sağlarsınız, aşevinde 
asgari düzeyde karnını doyurursunuz ama kaloriferli bir 
eve taşınacak, her gün daha iyi ve kaliteli beslenmesine 
yetecek bir gelir elde etmesine imkân sağlayacak iş ve 
üretim eğitimi vermeniz ve benzer alanları sağlamanız 
daha kalıcı, daha sürdürülebilir ve daha sağlıklı olacak-
tır.

Nitekim; fizyolojik ihtiyaçları karşılanmamış bir in-
san, yukarıda belirttiğim üzere üretken olmayacağı gibi, 
başkalarının güvenlik ihtiyacına karşı bir tehdit ve teh-
like unsuru haline bile gelmektedir. Şöyle ki: “Kaybedi-
lecek hiçbir şeyi olmayan insan cesur insandır. Her şeyi 
yapabilecek insandır, yani korkulacak insandır.” Örne-
ğin; Doğu ve Güneydoğuda terörizme kurban olan ve 
bu amaçla dağa çıkıp eşkıyalık yapan insanlar, zaman 
zaman bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu itibar-
la; devletin şekillenmesini bir binanın inşa edilmesine 
benzetirsek, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk 
sırada yer alan fizyolojik ihtiyaçların toplumun tama-
mına eşit, adil ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasının 
devlet binasının temeli olarak kabul edilebilir. Malumu-
nuzdur ki; temel ne kadar sağlam olursa, bina o kadar 
sağlam, sağlıklı ve kalıcı olur. Sonuçta; eksiğiyle-fazla-
sıyla Maslow hiyerarşisi, insan psikolojisinden toplum-
sal alana da taşınması halinde, devletin yükümlülükleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte; devletin yükümlülü-
ğünde atılmış bu sağlam temel, toplumsal gelişimin de 
sağlam ve sağlıklı altyapısı olacaktır.
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Bism-i Hûu…
BİR KARANLIK Kİ AYDINLIĞIN HAYALİDİR RENGİ!

Hatice Kübra DAYI

K A PA K

“Işıkları kapatınca, en sevdiğimiz renklerin bile 
bir önemi kalmıyor.” demişler. Öyle değil! Değil 
bence öyle… Karanlıkta da olsa ne renk olduğunu 
bilmek kafi! Çünkü karanlıktan sonra yine aydınlık 
var. Karanlıktaki renkle yaşarsın aydınlığı da! Ka-
ranlığında hangi renk gizliyse, aydınlıkta o rengi 
görürsün. Karanlığında hangi renk bürüdüyse göz-
lerini, aydınlığında o renk bakarsın! Ve aydınlıkta ne 
gördüysen, karanlıkta hayalin odur. En son karanlı-
ğa bakmadan, hangi aydınlığın rengi, şekli, şemali 
varsa gözüne resmedilen, göremesen de aydınlığı, 
gönlünde, zihninde onu resmedersin. Tahayyülün-
de son gördüğün aydınlığın resmiyle dolanır durur-
sun, karanlığı delen bir aydınlık parçası gibi.

Çünkü karanlık gözde değil, gönülde, zihinde ve 
hayaldedir! Aydınlığı hayal etmeyi bilmeyen, nasıl 
kavuşsun aydınlığa? Ve aydınlığı hiç görmemiş olan, 
nasıl hayal etsin aydınlığı? Nereden bilsin hiç gör(e)
mediğini, karanlıkta kalan? Bir kere görmek yeter, 
yeter bir kere aydınlanmak! Bir kere aydınlığı ya-
şamak yeter, karanlıktan kurtulmak için; etraf zifiri 
karanlık olsa bile… Bir kere görmek aydınlığı ya da 
yaşamak, yeter aydınlanmak için! 

Çünkü hayal etmek ve aydınlığı zihinde, gönülde 
yaşamak, taleb etmektir aydınlığı! Sonra aydınlığa 
kavuşmak için, karanlıktan kurtulmak için çabala-
mak, çağırmaktır adım adım ışığı… Ve aydınlıktan 
ne varsa beklediğin, istediğin, ermek, bulmak ve 
varmak, kavuşmak istediğin… Ve  ne resmetmiş-
sen aydınlığa dair zihnine ve gönlüne, onu istersin 
aslında aydınlık diye! Aydınlığı nasıl resmetmişsen 
beynine, aydınlık diye neyi almışsan gönlüne ve ay-
dınlık deyince gönlüne düşen neyse, odur aslında 
aydınlıktan beklediğin! 

Işık, var olanı ya da olacak olanı görmek, göster-
mek içindir. Işıktan önce, ışıkla ne görmek/ göster-
mek istediğimiz önemlidir. Işıkta görülecek bir şey 
yoksa ve yoksa ışığın, aydınlığında gösterebilecek bir 
şeyi; neye yarar aydınlık? Işıktan önce aydınlığın gös-
tereceği “bir şey” olmalı! “Bir şey” olmalı; aydınlıkta, 
ışıkta ve ışıkla görmeye değecek! “Bir şey” olmalı… 

Varsa ışık, görmeye değer ve yeter göstermeye 
aşkın yedi rengini… Yedi rengini görmek için aşkın, 
vardır elbet ışığa ihtiyaç! Ve karanlıkta hayal etmek 
en son gördüğün rengi; istemek değil midir aydınlı-
ğı ve yine yeniden aşkın rengini? Işık aramak, aşkın 
renklerine talep olmak demek değil midir? Ve değil 
midir renklerini

Hayal etmek aşkın, ışığı talep etmek? Haketmek 
değil midir renkleri görmek, göstermek için “gayret 
etmek!”… Başkaları görsün aşkın rengini diye çır-
pınmak, yetmez mi aşkın renklerine talip olmaya? 
Yetmez mi aydınlığa talip olmaya?

Ve her karanlık, aralanır bir gün mutlaka aydın-
lığa… Her karanlık bir öncesidir aydınlığın? Karan-
lık diye vazgeçelim mi hayal etmekten aşkın renk-
lerini? Vazgeçelim mi şimdi en son gördüğümüz 
aydınlık renklerinin hayaliyle, gönlümüze düşen 
muhabbetiyle mest olmaktan? Vazgeçelim mi yine 
yeniden aydınlığı tahayyül etmekten? Aydınlığa 
yine yeniden hep umut var. Yeter ki aydınlıkta gör-
meye değecek ve aydınlığı hakedecek bir şey olsun 
gönlümüzde ve zihnimizde… Vatan şairimiz üstad 
Mehmet Akif ERSOY misalî…

 ”Niçin serpilmesin, hâlâ, ufuklardan bir aydınlık? 
O “aydınlık” ki, sönmek bilmeyen ümmîd-i işrâkı, 
“Vücûdundan peşîman, ölmek ister” sandığın 
Şark’ı, 
Füsünkâr iltimâ’âtıyle döndürmüş de şeydâya; 
Sürükler, bunca yıllardır, o sevdâdan bu sevdâya. “

Ve nasıl da sesleniyor satırdan sadıra aydınlıkta gör-
meye değer, aydınlığa ermeye değer Leyla’sına… 
“Gel ey Leylâ, gel ey candan yakın cânan, uzaklaş-
ma! “

Aydınlıkta görmeye değer olan AŞK’tan başka ne 
olabilir? Ve ne olabilir aydınlık Leyla’dan başka?

Bakî Aşk ile… Hûu… 
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TA R İ H

Boğazlıyan Kaymakamı
 Milli Şehit Kemal Bey1 

Moskova Üniversitesi1 bünyesinde, 1816 yılında 
açılan Ermeni Filoloji kürsüsündeki Rus arşivleri-
ne dayanılarak hazırlanan eserlere göre 14 Mayıs 
1915 günü yürürlüğe giren “Tehcir Kanunu” se-
bebiyle tehcire tabi tutulan 438.758 Ermeni’den 
382.148’inin sağ salim olarak Suriye’deki mülteci 
kamplarına götürüldüğü, geriye kalan 10.000 civa-
rında Ermeni’nin çatışmalarda, 30.000’inin de yol-
da hastalıklardan öldüğü, 16.000 kadarının da ABD 
ya da Avrupa ülkelerine gittikleri yani sistematik bir 
soykırımın söz konusu olmadığı belirtilmektedir.

Türklerin, Ermenileri katlettiği yalanına sarı-
lanların içimizdeki işbirlikçilerini fikir bakımından 
namuslu olmaya davet ederken, o dönemdeki bir 
alçaklıktan da bahs etmeden geçemeyeceğim.

* * *

Osmanlı Devleti’nin 21 Temmuz 1914’de “Sefer-
berlik ilânı” ve daha sonra I. Dünya savaşına girmesi 
ve 30 Ekim 1918’de Mondros mütarekesiyle sona 
ermesinden tam 131 gün sonra meydana gelen bu 
olaya üzüntü ile bakalım.

Birinci Dünya Savaşında Yozgat’ın Boğazlıyan 
kazası Kaymakamı olarak görev yapan Kemal Bey 
mütareke olunca, Ermenilere zulüm yaptığı iddiası 
ve İngiliz – Fransız makamlarının ve Ermeni Patriği 
Zaven’in baskıları sonucu daha önce aynı iddiadan 
yargılanıp berat etmesine rağmen yeniden yargı-
lanmaya başlandı. 

Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey, bütün şahit-
leri Ermeni çetecileri olan mahkemenin yani “Di-
van-ı Harb-i Örfi reisi Ali Fevzi Paşa 15 Mart 1919 
istifa etmesinin akabinde 17 Mart 1919 da “Yeni 
gün” gazetesine verdiği beyanatta “Suçluların ce-
zalandırılmalarına karşı değiliz. Fakat bu vesile ile 
TÜRK MİLLETİNE leke sürülmemeli. Vatanın gelece-

1       Aslıyüce, “Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehit Kemal Bey”, Yesevî Dergi-
si, Yıl: 20, Mayıs 2013, Sayı. 233, sh. 4-5.

ğinin söz konusu olduğu böyle bir zamandakinden 
uzak olmalı” demiştir. 2

Kemal Bey Savunmasında;
“Düne kadar bir hakimler heyeti halinde olan 

sizler, şu dakikada bir tarih mahkemesi sıfatını almış 
bulunuyorsunuz.

Savaşta (I. Dünya harbinde) yenilişimizin aleyhi-
mize meydana getirdiği hezeyânı durdurmak mak-
sadıyla iddia makamının da isteği üzere, kurbanlar 
verilmesi bir siyaset icabı sayılıyorsa, bu kurban ben 
olamam. Siz kurban seçmekle değil, ancak hak ve 
adaletle hüküm vermek vicdani görevini taşına bir 
yüksek heyetsiniz. Mutlaka kurban aranıyorsa her-
halde, bütün bu işlerin tertipçisi ve idarecisi olarak 
benim gibi küçük bir memur bulunacak değildir.”3

  
Kemal Beyin bu savunması üzerine Ali Fevzi Pa-

şa’nın yerini alan “Divan-ı Harb-i Örfi” reisi Hayret 
Paşada Damat Ferit Paşa’nın baskıları sonucu istifa 
etmiştir.

Damat Ferit Paşa “kurbanını seçmiş” ve kurba-
nın cellatlığına da mahkeme reisliğine “Nemrut” 
lakabıyla tanınan “Kürt Mustafa Paşa”yı atayarak 
Kemal Bey’in idam fermanını imzalatacaktı.

Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi idama cevaz 
verdi. Damat Ferid etekleri zil çalarak Padişahı da 
ikna ederek Beyazıt Meydanın da Kemal Bey’in kat-
ledilmesi için hazırlandı.

Kemal Bey son sözlerinde;
“Benim sevgili kardeşlerim, asil Türk Milletine 

çocuklarımı emanet ediyorum. Bu kahraman millet 
elbette onlara bakacaktır. Allah, vatan ve milletimi-
ze zeval vermesin. Amin.”

2       Beyoğlu, Prof. Dr. Süleyman, Ermeni Tehcirine Dair Araştırmalara 
Toplu Bakış, (Ermeni Araştırmaları, I. Türkiye Kongresi Bildirileri, 20-21 
Nisan 2002) Asam – Eren, Ank. 2003, C. I, S. 29
3     Yesevî Dergisi, 84 Yıl Sonra Ödenen Borç, İstanbul 2003, Y. 10, S. 114, s. 6

Erdoğan ASLIYÜCE  
e_asliyuce@yahoo.com
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Kemal Bey’in idamını seyreden İngiliz Muhipler Cemiyeti Başkanı olan şerefsiz Said Molla bir yerlerini 

yırtarak bağırıyordu:

“Söyletmeyin bu alçak herifi, hemen asın bu köpeği.”

Diye, havlayan Said Molla ve Ermeni komitacılarının sevinç çığlıkları arasında Boğazlıyan kaymakamı Ke-
mal Bey, Türk’e düşman işbirlikçi Damat Ferit Paşa’nın komplosuyla İngiliz Muhipler cemiyetinin desteğiyle 
10 Nisan 1919’da şehit ediliyordu.

Şehit edilen Kemal Bey’e saldıran Said Molla, cellatlara bağırarak;
Ulan assanıza onu, ne söyletiyorsunuz. İt oğlu itler” diyen it oğlu it ise Lozan anlaşmasına bağlı genel 

aftan istisna edilen 150 kişiden biri olarak sınırdışı edilen Said Molla’dır. S. Molla İngiliz Muhipler Cemiyeti 
kurucularından birisidir. Dr. Cemal Topuzlu gibi. 4

Mehmet Kemal Bey, nasıl işbirlikçi ve Ermenilerin komplosuyla şehit edildi ise Türk Milleti ve Devleti de 
yine içimizdekilerin ihaneti ve dış güçlerin desteğiyle ülkemiz üzerinde oyunlar oynanmaktadır.

• Gün birlik beraberlik günüdür.
• Gün oyunlara gelmeme günüdür.
• Gün uyanık olma günüdür.
• Mekânları cennet olsun şehitlerimizin ve gazilerimizin.

“Sahipsiz Vatanın batması haktır 
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.”

Hain ve işbirlikçilerin baskılarıyla, idam edilen Kemal Bey¸ henüz daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti ku-
rulmadan 14 Ekim 1922’de Mustafa Kemal Paşa’nın teklifiyle ve Bakanlar Kurulu kararıyla “Milli Şehit” ilan 
edilen Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf vekili Kemal Bey için bir ahde vefa örneği Ceyhan’dan 
ses verdi…

4       Yesevî Dergisi, Zirvedeki Hain Said Molla, İstanbul – 2003, Yıl: 10, Sayı, 115, s. 14.
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Hz Muhammed(SAS) yaşamı boyunca üç önemli anlaş-
ma imzalamıştır. 1400 yıldan buyana kılı tüyü sünnet sanan, 
deve sidiğini şifa diye içen ve bunu sünnet sanan geleneksel 
Müslümanların %1’i bile aşağıdaki üç anlaşmayı, neden niçin 
yapıldığını ve Hz Muhammed’in strateji, idare, yönetim, siya-
sal ahlakını merak bile etmemişlerdir. İşte konuyu bilmeyen 
ve araştırmak için okuyan diğer düşünen kesimler içinde bu 
anlaşmaları ve içeriğini  ve ne anlama geldiğini ve günümüz 
karşılıklarını bulacaksınız.

Ne tuhaftır ki bu anlaşmalar Müslüman Cumhuriyeti oluş-
turma konusunda Mekke’de Hılfülfudul, Mekke ve Medine 
Arasında Hudeybiye, ve Medine’de Medine Anlaşması yapı-
larak Cumhuriyet SIRAT’ı veya HİCRETİ oluşturulmuştur. Ta ki 
İslamiyete Bizansçılığın girdiği Emeviye Sulta dönemine kadar 
(bkz Çalınan Hayatlar;Mülteci 2. Baskı İstanbul).

İLK ANLAŞMA; HILFUL FÜDUL
1- Hılful Fudul  Türkçe anlamı Erdemliler İttifakı olan bu 

anlaşma 580’li yıllarda Arap kabileleri arasında süregelen 
savaşlar sonucunda ortaya çıkan anarşi ortamında, can ve 
mal güvenliğinin sağlanması, zayıf ve güçsüzlerin korunması, 
zulmün önlenmesi amacıyla  toplumda sözü geçen saygın ve 
iyi niyetli kişilerin önderliğinde kurulan ve Hz Muhammed’in 
de bir ara toplantılarına katıldığı “Eğer o anlaşma şimdi olsa 
şimdi de katılır onaylardım” dediği İslam öncesi kurulan bir 
DEMOKRATİK BARIŞ CUMHURİYETİ’dir.

Erdemliler İttifakı, beraber yaşanan bir devlette Cumhuri-
yet anlayışının nasıl olması gerektiğinin alt zeminini ilkel Arap 
Demokrasisinin de bir anlamda temelini oluşturur. Çünkü 
farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da, temel ahlâkî ilkeler-
de anlaşan insanların zulmü engellemek için uzlaşmalarının 
bir toplumsal zorunluluk olduğunun ifadesi olarak değerlen-
dirilmektedir.

Antlaşma Maddeleri;
1- Mekke’de, ister oranın halkından olsun isterse dışarı-

dan gelen insanlardan olsun, bir kişinin zulme uğradığını gör-
dükleri zaman mazlumla birlikte olacaklardı. (Asla azınlığın 
hakkını ezdirmemek ilkesi).

2- Mazlumun hakkı zalimden alınıncaya kadar zalimin 
karşısında olacaklardı. Başka bir ifadeyle mazluma hakkı iade 
edilinceye kadar mazlumla bir tek el gibi -tekvücut- olacaklar-
dı. ( Bu madde ise mazlumun hakkının alınıp mazluma iade 
edilene kadar mücadele demektir)

3- Deniz, bir tek tüyü ıslatıncaya kadar, Sebir ve Hira dağ-
ları yerlerinde kaldığı müddetçe ve maişette (mali durumda) 
tam bir eşitlik sağlanana dek bu maddeler geçerli olacaktı.
( Bunun anlamı bu maddeler asla bozulmayacak her daim 
uygulanacaktı.

Peki neden böyle bir anlaşmaya gerek duyulmuştu? Bu 
anlaşma sayesinde Mekke’de güven ortamı sağlanmış sağla-
nan bu güven ortamı sayesinde de ticaret ve sosyal yaşam 
düzene girmiştir.

İKİNCİ ANLAŞMA:  MEDİNE VESİKASI (YAZILI ANAYASA)
Medine sözleşmesi, Hz Muhammed’in Medine’de huzur 

ve barış ortamını sağlamak için bütün gruplar arasında  622 
yılında düzenlenen Anayasal Cumhuriyet anlaşmasıdır. Bu 
antlaşma İslam’ın ilk yazılı anayasası olması itibarıyla önem 
taşımaktadır. Hz Muhammed bu anlaşma ile Arabistan Yarı-
madasında ilk Laik( bizdeki gibi yıllarca jakobence uygulanan 
bir Laisizm değil Kafirun suresinde anlatılan şekliyle bir La-
ikliktir ve Devletin her kesime eşit ve adil yaklaşmasını esas 
alır)  Demokratik ve Medeni Cumhuriyet anlaşmasını, Allah’ın 
Kuran’da emrettiği gibi insanların sorunlarını, değerlerini 
ADİLCE gözeterek ETİK sosyal bir toplum oluşturmuştur. 

Medine Antlaşmasının kapsamı nedir?
Antlaşma Hz Muhammed, Yahudiler, Müslümanlar, Pa-

ganlar ve şehrin ileri gelen aileleri ile kabilelerini içermektey-
di. Medine’de bulunan Hazrec ve Evs kabileleri arasında yaşa-
nan iç çatışmalara son vermek için, şehirde yaşayan Yahudi, 
Müslüman ve Pagan topluluklarını Ümmet (Cumhuriyet) adlı 
tek çatı altında toplayarak, her birine sorumluluk, hakları ve 
payları adilce verilmiştir. Antlaşmanın düzenlenme amacı 
hangi dine mensup olursa olsun, şehirde bulunan toplulukla-
rın özgürce ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamaktır.

Medine sözleşmesinin önemli maddeleri nelerdir?
Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşaya-

caklardı.
Şehrin dışından gelen saldırılarda, hep birlik olunacak ve 

şehir savunması birlikte yapılacaktır.
Yahudiler ve putperestler dinlerinde serbest olacaktır.

İki taraftan birinin, üçüncü bir tarafla olan anlaşmazlığın-
da diğer taraf yanında yer alacaktır.

Yahudiler ve Müslümanlar arasında olacak anlaşmazlık-
larda, Hz Muhammed hakem (Yargı) olarak kabul edilecektir.

Her topluluk kendine ait bölgeden sorumlu olacaktır.
Çıkacak bütün anlaşmazlıklar Allah’a(Vahiy gelmeye de-

vam ettiği için) ve Resul’üne sunulacaktır. 
Medine sözleşmesinin içeriğinde bulunan konular neler-

dir?
Adalet: Antlaşmanın çoğu maddesi herkese eşit olarak 

adalet sağlanmasını öngörmüştür. Bu anayasa herkese ada-
let götürme, adli işlerin idare edilmesi konularında devrim 
yapmıştır. Adalette yetkiler kişilerden alınarak, merkezi ida-
reye bağlanmıştır. Artık kabileler içinde suçlular cezalandırıl-
mayacak, her şey merkezi idarenin elinde olacaktır. Suçlular 
ve mağdurlar merkezi idare tarafından değerlendirilecekti. 
Bütün mümin kişiler suç işleyenlere karşı, merkezi idareye 
yardım etmekle mükellef kılınmıştır. Yahudilerin topluluğa 
girme nedeni de, zaten herkesin eşit muamele görmesidir. 
Artık kabile reislerinin otoritesi alınmış, merkezi idare kişi-
lerde adaletin olduğu duygusunu uyandırmıştır. Bu Medine 
Cumhuriyeti Devleti demektir. Müslümanlar bunu çok iyi an-
lamalılar…

HZ. MUHMMED’İN (sas) 
YAPTIĞI ÜÇ ÖNEMLİ ANLAŞMA 

VE GÜNÜMÜZ TOPLUMSAL MUTABAKATINA
 TUTTUĞU IŞIK

K A PA K

Ayhan ÖZCİMBİT
ayhanozcimbit@gmail.com
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Suçun şahsiliği: Antlaşmada suçun şahsiliği konusunda 
vurgular yapılmış, hiçbir günah başkasına yüklenemez denil-
miştir. Bu devamlı kan davası güden ve sonu gelmez masum 
ölümleride bitiren BEDEVİ çöl kanunlarının yerini MEDENİ İs-
lam Cumhuriyet kanunlarının getirilmesi demektir.(Bkz Müs-
lüman İllüminati 1. Baskı İstanbul Kalamaris Yayınları).

Hayat Sigortası: Antlaşma savaşta esir düşenlerin, ölüm 
ya da yaralama hallerinde diyet ödeyebilmek için, sigorta ku-
rumu olmasını öngörmüştür.

Vatandaşlık ve savunma: Antlaşma din, dil ve ırk gözet-
meksizin herkesi eşit bir şekilde vatandaş olarak kabul et-
miştir. Savaş durumunda herkesin kendi giderini karşılaması 
gerektiği kabul edilmiştir. Devlet ve Vatandaş arasındaki her-
kese eşit kimseye hiçbir zümreye inanç ve ırka cemaat ve ku-
ruma iltimas ayrıcalık imtiyaz sağlamamak üzerine kurulmuş 
KAFİRUN Suresi Laikliğin tanımlanmasıdır.

Medine şehrinin sınırları: Antlaşmadan önce dağınık bir 
yerleşimin olması sebebiyle, şehrin sınırları belirlenmiştir. 
Medine merkezin ve ovasının sınırları bu şekilde belirlenmiş-
tir.

Din özgürlüğü ve takva: Antlaşma herkese din özgürlüğü-
nü getirmiştir. Yahudilerin kendi dinlerine göre muhakeme 
edilebilmesinin önü açılmıştır. Bazı maddelerde ise, Allah 
korkusu ve toplum hayatındaki rolü üzerinde durulmuştur. 
Takvanın(bizdeki gibi Allah korkusu değil SORUMLULUK ola-
rak algılanması önemli)  adaletin temeli olduğu konusu üze-
rinde açık ifadeler konmuştur. Takvanın/Sorumluluğun en 
üstü kanunlara itaat etmektir, denmiştir. Sırat’ın Kuran Cad-
desi olduğunu ve bu caddenin şehirde bulunduğunu şehrin 
Medine demek olduğunu İslam Cumhuriyet ve Medeniyetin 
kökünün Medine olduğunu kitaplarımda da belirttim ( Bkz 
Kabe’nin Hayat Şifreleri Sembollerin Dili 2. Baskı İstanbul 
Coşkun yayınları).

Müslümanlarla ilgili maddeler: Antlaşma Müslümanların 
birbirlerine yardımcı olmakla mükellef olduğunu ifade et-
mektedir. Müminlerin kardeşliğine değinilmiş, müminlerin 
suçluları korumaması gerektiği belirtilmiştir. Bu maddede 
Müslümanların birbirlerinin haksız olduğu durumlarda asla 
bu Müslüman diye sırf dininden dolayı kayırma yapmamala-
rı gerektiğinin altı çizlmiş olup Ümmet kelimesinin aynı dine 
inanan faşist bir grup değil, eşit haklar ve ilkelerle beraber 
medenice yaşayan insan topluluğu ve yönetim şekline den-
diğinin altı çizlmiştir. (Bkz Cebrail’in Gözyaşları 1. Baskı Mola 
Yayınevi)

ÜÇÜNCÜ ANLAŞMA; HUDEYBİYE ( İLK YAZILI ÜLKELERA-
RASI ANTLAŞMA)

Bu anlaşmalar aslında Müslümanlara uzlaşı ve anlaşma 
kültürünü diplomasi yönetimini siyaset islami anlaşma ahla-
kını da ortaya koyan kesinlikle her müslümanın okuması bil-
mesi gereken hususları taşır. Bu anlaşmalar bilinmediği için 
İŞİD ve FETO vb daha nice faşist cemaatçi kendini kurtulmuş 
sayan ahmak terör örgütleri var olmaya devam edecektir.

Hudeybiye Anlaşması Kapsamı: Bu anlaşma Müslümanla-
rın Dış İşleri anlaşmasıdır. Bir anlamda uluslararasu hukukun 
nasıl ve hangi ilkelerle olması gerektiğinin altını çizer. Anlaş-
ma Müslüman olmayan pagan bir toplulukla nasıl Adil, Etik 
ve Laik bir anlaşma imzalanır onu göstermiştir. Çünkü bu an-
laşmada Rasul sözünün silinmesini isteyen Müşriklerin talebi 
kabul edilmiştir. Anlaşmanın bugün’ün müslümanına verdiği 
en önemli mesaj “Müslümanlar! İslamiyet barış ve demokra-
tik ortamda eğer adam gibi Müslümansan daha hızla yayılır. 

Bu amaçla Demokratik eşit hukuksal ortamlar senin çıkarı-
nadır. Bu nedenle sakın eşit adil demokratik anlaşmalarda 
evrensel hukuk ve ahlakın ilkelerine uy bu zaten İslamında 
çağırdığı ilkelerdir” ( Bkz Çalınan Hayatlar;Mülteci ve Müslü-
man İllüminati kitaplarım)

Hudeybiye Barışı, 629 Martında Müslümanlarla müşrikler 
arasında yapılan barış antlaşmasıdır. Hudeybiye ismini imzayı 
attıkları Mekke ve Cidde arasındaki köyün isminden almıştır. 
Bu antlaşma ile Mekkeliler İslam Devleti’ni hukuken tanımış-
tır.

Hicri altıncı yılda (Mart 628) Hz.Muhammed, gördüğü bir 
rüya üzerine 1400-1500 Müslümanla birlikte umre yapmak 
için Medine’den Mekke’ye doğru harekete geçmiştir. Hudey-
biye’ye vardıklarında Muhammed’in Kasvâ adlı devesinin 
yere çökmesiyle Müslümanlar burada kalırlar. Mekkeliler, 
Müslümanların ziyaret amacıyla Mekke’ye geldiklerini bil-
melerine rağmen onları Mekke’ye sokmamaya karar verirler. 
Bu amaçla Halit Bin Velitkumandasında 200 kişilik bir süvari 
birliğini Gamîm mevkiine gönderdiler. Hz.Muhammed, önce 
Hırâş bin Ümeyye’yi elçi olarak Mekke’ye yollar ama elçinin 
Mekkeliler tarafından iyi karşılanmaması üzerine Mekke’nin 
ağırlıklı idarecilerinden olan Umeyyeoğulları arasında birçok 
akrabası bulunan Hz Osman’ı elçi olarak gönderir. Mekkeliler 
tarafından iyi karşılanan HzOsman, amaçlarının umre ziyareti 
olduğunu belirtmesine rağmen Mekkeliler Müslümanların 
gelmesine izin vermezler ve Hz Osman’ı da alıkoyarlar. Ancak 
Müslümanların tepkisinden çekinen Mekkeliler, Hz. Osman’ı 
serbest bıraktılar ve Süheyl bin Amr’ı da elçi olarak gönderdi-
ler. Yapılan tartışmalardan sonra Hz Ali tarafından kaleme alı-
nan anlaşma metni Hz Muhammed ve Mekkelileri temsilen 
Süheyl bin amr tarafından imzalanmıştır.

Anlaşma Maddeleri
1-Müslümanlarla karşı taraf arasında 10 yıl savaş olmaya-

cak, iki tarafın hiçbiri diğerinin malına ve canına dokunmaya-
cak. ( Çok uzun bir barış dönemidir ve bu süreyi müslümanlar 
çok iyi kullanırlar ancak ikinci yıl Müslümanların sayısı 2000 
kişiden 10.000 kişiye çıkınca anlaşmanın Müslümanlara bü-
yük avantaj sağladığını ve yakında tüm Arabistan’ın savaşma-
dan Müslüman olacağını anlayan Ebu Sufyan tebliğ yapan 40 
güzide müslümanı öldürterek anlaşma maddelerine uymaz 
ve anlaşmayı bozar. -Bkz Çalınan Hayatlar;Mülteci)

2-Müslümanlar bu yıl Kabe’yi ziyaret etmeksizin geri dö-
necekler. Gelecek yıl üç günden fazla olmamak üzere Mek-
ke’ye gelip Kâbe’yi ziyaret edecekler. Bu üç gün süresince 
Mekkeliler şehir dışına çıkacaklar.

3-Müslümanlardan Kureyş’e sığınacak olursa geri dön-
dürülmeyecek, fakat onlardan Müslümanlara sığınanlar geri 
döndürülecek. ( Mekkelilere zafer kazandıklarını sandıran 
madde).

4-Müslümanlardan hac, umre ve ticaret için Mekke’ye 
gideceklerin canları ve malları güven altında olacak. Kureyş 
tarafında Mısır’a ve Şam’a gidenlerle ticarette bulunmak üze-
re Medine’ye gelenlerin de canları ve malları güven altında 
bulunacak.(Karşılıklı hukuka ve varlığına saygı maddesi).

5-Kureyş’ten başka diğer kabileler isterlerse Müslüman-
ların, isterlerse Kureyş’in koruması altına girebilecek.

Görüldüğü gibi anlaşma maddeleri böyleydi ve anlaşma-
da Müşriklerden Kureyş diye bahsediliyordu çünkü çoğunluk 
onlardı. Bu kabile tüm Ön Asya’nın en Tüccar kabilesiydi ve 
Türk parasındaki Kuruş bile adını bu kabileden almaktadır 
(Bkz Çalınan Hayatlar;Mülteci).
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Muzaffer Efendi 1916 yılında, İstan-
bul’da doğmuştur. Muzaffer Efendi’nin 
babası Hacı Mehmet Nuri Efendi, II. Abdul-
hamid Dönemi’nde huzur dersleri hocalığı 
yapan âlim bir kimseymiş. Muzaffer Efen-
di, 5-6 yaşlarındayken babasının okuldan 
arkadaşı Seyyid Şeyh Abdurrahman Sani-i 
Saruhânî’nin himayesine girmiş, babası ka-
dar sevdiği bu zattan Kur’an’ı Kerim dersleri 
alıp, Kur’an’ın birçok kısmını da ezberlemiş-
tir. Müezzinlik eğitimi almış, çeşitli camiler-
de görev aldıktan sonra, Beyazıt Camii’ne 
oradan Vezneciler Camii’ne geçmiştir. İs-

tanbul’da 42 camide 30 yıl vaaz vermiştir. Güzel Sanatlar Akademisi hocalarından tezhip ve hat 
dersleri de alan Muzaffer Efendi, yazmalar hakkında bilgi sahibi olmuştur. 11 kere hacca gitmek 
nasib olmuş, altı kez Irak, sekiz kez Suriye ve Filistin’e, üç defa da Mısır’a seyahatte bulunmuş, 
bu seyahatlerde çok âlim ile tanışmıştır. Muzaffer Efendi, Avrupa’ya da seyahat etmiş, Avrupa 
ve Amerika’da düzenlediği tasavvufi nağmeler ile halkı coşturmuştur. 1978 yılında, Beşinci Ge-
leneksel Sanat Festivali’ne davet edilmiş, 22 talebesiyle beraber Berlin’e gitmiştir. Yunus Emre, 
Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu Rûmi gibi Türk mutasavvıfların bestelerini okumuş, salonu ilahi 
nağmeleriyle çınlatmıştır.

Muzaffer Hoca, gençlik yıllarında Ayasofya’da tefsir dersleri alırken çok güzel bir rüya gör-
müştür: Peygamberimiz, Hz. Ali’nin tuttuğu bir devenin üzerindedir. Hz. Ali’nin diğer elinde de 
meşhur kılıcı Zülfikar bulunmaktadır. Efendimiz ona sorar, 

-Müslüman mısın?
-Evet.
-İslam için başını verir misin? 
Muzaffer Efendi evet cevabını verir, Peygamberimiz başını kesmesi için Hz. Ali’ye talimat ve-

rir, Hz. Ali de başını gövdesinden ayırır. Muzaffer Efendi korku içerisinde uyanır. Rüyayı Kur’an’ı 
Kerim hocasına anlatır, hocası da, “Sen Hazreti Ali Efendimizin yoluna gireceksin ve bir tarikatın 
şeyhi olacaksın.”der.

Muzaffer Ozak, bu gibi birçok rüyadan sonra, kendisine manevi mesaj geldiğini düşünmüştür. 
Bir gün dükkânını açtığı sırada karşısında Seyyid Ahmet Tahirü’l Maraşi’yi görmüş, “beni üç kez 
gördün ne zaman inanacaksın” sorusuna, şimdi demiş ve ellerini öperek Tahir Hoca’nın dervişi 
olmuştur. Muzaffer Efendi, dervişlik yolunda ilerlemiş, Cerrahiler tekkesinin postnişini olarak 
görev yapmıştır. Muzaffer Efendi 13 Şubat 1985 yılında Hakk’a yürümüştür. Cenaze namazını 
Fatih Camii’sinde Gönenli Mehmed Efendi kıldırmıştır. Mezarı, Karagümrük’teki Cerrahi Türbe-
si’ndedir.

İrşad, Envârü’l Kulûb, Ziynetü’l Kulûb ve Aşk Yolu gibi eserleri vardır.

SAHAFLAR ŞEYHİ EL HAC MUZAFFER OZAK

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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GÖNLÜME BENİM

Bütün saatlerim onu beklerken.
Gün doğmuş gün batmış neyime benim.
Bir güneş mi doğar sanki ufuktan.
Yeislerin düşmüş gönlüme benim.

Bulandım kirlerin kirli şerrine.
Çook kaçtım dünyanın şer beşerinden.
Yine akın akın geldi peşimden.
Ezelde yan demiş gönlüme benim.

Ne gelirse gelsin ondan gelecek.
Bir gün bu kandiller elbet sönecek.
Herkes bir ağızdan iyi bilecek.
Çok eziyet etsede gönlüme benim.

Karayı beyazı katıp kardılar.
Etmediğimden de hesap sordular.
Beni onurumdan öyle vurdular.
Bunlar ağır geldi gönlüme benim.

Sırtımı çevirdim bütün dünyaya.
Elveda eyledim her tür hülyaya.
Yönümü çevirdim yüce mevlaya.
Bunları nakş etti gönlüme benim.

NECMİYE EROL

NE OLUR

Sevda olsa ne olur,
Aşk olsa ne olur.
Sonunda ölüm var ise,
Dünya senin olsa ne olur.
 
Ölümlüye sevgi sunsan,
Karnını doyurup , altınla yuğsan,
Asıl sahibini unutursan,
Dünya ya sahip olsan ne olur.
 
Bir dost, bir ahbab tanırsın,
Dostlukta vefa ararsın,
Kendin vefasız  yaşarsın,
Ölümde vefa arasan ne olur.

Muhammed özgür ünal

Nuri KAHRAMAN

Ş İ İ R
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TÜRKİYE’NİN EKONOMİ RAPORU ve GELECEĞİ…

Türkiye ekonomisinin en temel prob-
lemi istikrarsızlık: Büyüme hızının, 5 yıllık 
zaman dilimleri içerisinde % 10 ile – (eksi) 
4 arasında zikzaklar çizmesi, hayra alâmet 
değil. Kırılgan bir yapının işâretidir. Yüksek 
büyüme sağlanan her yıl, kesin düşüşün 
tohumlarını toprağa veriyor. Bu baş dön-
dürücü ve mide bulandırıcı süre sona er-
medikçe, sıhhatli bir iktisâdî yapıya kavuş-
mak hayaldir. 

1980’lerin Türkiye ekonomisine arma-
ğanı: müzmin enflasyondur. 40 yıla yakın 
zaman geçmesine rağmen tesirinden kur-
tulabilmiş değiliz. En büyük sorumlusu 
ekonomiyi yöneten (yönetemeyen mi de-
sek acaba?) bürokratlar ve siyâsîler… Key-
fini süren: uzun vâdeli bir planı-programı 
olmayan sanayici. Acısını çeken dar gelirli 
memur ve geniş halk tabakası… Can simi-
di: özelliştirme… Özelleştirilecek bir değer 
kalmayınca ne yapılacak? Onun da çâresi 
var: iç ve dış borçlanma… O zaman, faizler 
yukarılara tırmanıyor, yatırımlar yavaşlı-
yor. Yüksek faiz oranlarıyla yatırım yapıla-
cağına, arsa alınıp bekletilmesi daha kârlı. 

1980’lerde İzmir Marşı ile dünyaya 
açılan ihracatçıların nefesi kesildi. Ancak 
mehter marşı ile yıllarına devam edebili-
yorlar. Sanayi yenilenemediğinden kapasi-
te artsa bile, dünya piyasalarında rekabet 
gücümüz azalıyor. Avunacak durumları or-
taya çıkarmakta mâhiriz: 1980 öncesinde 
2 milyar dolar olan ihracatımızı 2016 yılın-
da 143 milyar dolara çıkardık. Ne güzel… 

İthalat ne kadar? 200 milyar dolar. Dış 
ticaret açığımız 57 milyar dolar. Bu açık, 
ekonomimizin sağlam bir bünyeye sâhip 
olmadığının katı ve acı hakikatidir. 

Sâdece bizimle ilgili rakamlarla ekono-
mimizin ne durumda olduğunu anlama-
mız mümkün olmuyor. Güney Kore ve Tay-
van 1980’lı yıllarda 10 milyar dolan olan 
ihracatını 2010 yılında 300 milyar dolara 
yükseltti.

Robenson hayatı yaşamıyoruz ki kendi-
mize ait rakamlarla avunalım. 

     
TURGUT ÖZAL…
Türkiye ekonomisi O’nun sâyesinde 

dünya standartları ile buluştu. Özellikle 
serbest piyasa ekonomisi uygulamasıy-
la gelişmekte olan birçok ülkeden önce 
Türk ekonomisinin tanışmasında Rahmetli 
Özal’ın büyük rolü vardır. 

1980 öncesinde, gümrük duvarları ar-
kasında sâdece ithal ikamesine dayalı bir 
Türk sanayi, 1980 sonrasında dışa açık 
üretim yapabilen bir sanayiye dönüşmüş-
tür. Bu, kendi kendine meydana gelmiş 
kolay bir değişim değildir. Bu değişim es-
nâsında sanayicilerimiz, zor günler yaşadı. 
Başlangıçta endişe ve tereddütler vardı. 
Bu gün bakıldığında, o değişimle ne kadar 
mesâfe alındığı açıkça görülüyor. 1980 yı-
lında Türkiye’de üretilen otomobil sayısı 
29.000 adetti. Bu gün Türkiye’de bu kadar 
üretim bir haftada yapılabiliyor. 

OĞUZ ÇETİNOĞLU
ocetinoglu@tnn.net

E K O N O M İ
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Türkiye’nin nüfusu hızla artıyor. Bu artı-
şı durduramayız. Durdurmamalıyız. Artan 
iş gücünü, güvenlik kadrolarında ve hiz-
met sektöründe istihdam edersek, yakın 
bir gelecekte Türkiye’yi açlığa mahkûm 
etmiş oluruz. 

Günümüzde dünya ekonomisinin gözde 
sloganı: ‘Üretemeyen batar’ olarak belir-
lenmiştir.  Ne kadar üretirsek, o kadar kal-
kınırız. 

Yollar, metrolar, köprüler, tüneller, yer 
altı geçitleri, hava limanları, daha modern 
ulaşım imkânları… Bunlar elbette şarttır. 
Türkiye yapılanlara lâyıktır, daha fazlasına 
ihtiyaç vardır. Yapanlara ve daha fazlasını 
yapacak olanlara minnet borcumuz vardır. 

Fakat eğri otursak bile doğru konuşa-
lım: Bunların hepsi tüketime hizmet eden, 
tüketime yönlendiren yatırımlardır. Bura-
da tüketeceklerimizi üretimimizle karşı-
layamıyorsak, geleceğimizi karartıyoruz 
demektir. 

Otomobil imal edip benzinini dışarıdan 

alıyorsak, turistik tesisler yapıp ülkemize 
turist çekemiyorsak, dünyanın en verimli 
toprakları bizde iken buğday ve mısır ithal 
ediyorsak, besicilik yapanlar gelirleriyle 
kendilerini değil, ancak besledikleri koyu-
nu-sığırı doyurabiliyorsa… gelecek hakkın-
da iyimser olunamaz. 

Bugün toplumumuz, yeni bir değişim 
beklentisi içerisindedir. Son 20 yıldaki 
popülist politikalar neticesinde üretimde 
azalma, işsizlikte artış, gelir dağılımında 
bozulma, sanayi yatırımlarında durma, 
kronik enflasyonda devamlılık görülmek-
tedir. 

Ne yapmak lâzım?
Ekonomide tek doğru yoktur. Akıllı ter-

cihler vardır. O tercihleri bulmak, yönetim 
kadrolarının vazifesidir. Vazife ifa edilirse, 
bu yollarda berâber yürümeye devam edi-
lir.  

Edilemez ise…
Demokrasilerde çâre tükenmez…
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EDERİ: “20 LİRA”    

Muhlis, askerden yeni gelmiş bir öğretmendi. As-
kerden geldiği gün Elazığ’a tayin yazısı ulaşmıştı eline. 
Elde avuçta para yoktu. Yozgat’tan Elazığ’a kamyon 
tut, Elazığ’da ev tut, eşya al… Epey para tutuyordu. 

Allah’ın güzel kulları yok değil ya. Muhlis’in akra-
balarından biri durumu haber almıştı. Kul daralma-
yınca Hızır yetişmezmiş. Hayırsever akraba, Hızır olup 
yetişti Muhlis’in yardımına. “Rahat ol, ne zaman elin 
genişlerse o zaman ödersin” diye de tembihte bulun-
du.

Muhlis, Elazığ’dan evi tuttu, eşyaları taşıttı, yerleş-
tirdi. Tayin olduğu okulda görevine başladı. Kiraladığı 
ev Elazığ’ın sakin bir kenar mahallesinde, meyve bah-
çelerinin içerisinde mütevazı müstakil bir evdi. Ev, 
genişçe bir elma bahçesinin ortasındaydı. Hanımı ve 
iki çocuğuyla birlikte yepyeni bir hayata başlamanın 
verdiği tatlı heyecanı yaşıyordu Muhlis.

Bir gün ikindi vakti çalıştığı okuldan evine dönü-
yordu. Mevsim ilkbahardı ve elma ağaçları beyazdan 
pembeye çalan gelinliklerini yeni giyinmişlerdi. Bahçe 
kapısından uçar gibi geçti. Kapıya geldiğinde bir notla 
karşılaştı. Hanımı, beş yaşındaki oğluyla beraber ikin-
ci sınıfa giden kızının okuluna gitmişlerdi. Tam anah-
tarı çıkarıp kapıyı açmıştı ki arkasından gelen deruni 
bir “SELAMUN ALEYKÜM” sesiyle irkildi. Dönüp sesin 
sahibine baktı. Saçı sakalı bembeyaz olmuş, nur yüz-
lü bir pir-i faniydi bu. “Ve aleyküm selam hacı amca 
buyrun” dedi. Yaşlı pir “Allah için bana bir vereceğin 
var mı? dedi. Ses tonundaki vurgu, bir dilencinin yal-
varma tonu değil; adeta bir alacaklının alacağını iste-
me tonuydu. Muhlis dondu, ne yapacağına şaşırdı. Bu 
simada, dilenciliği meslek haline getirmiş simsarların 
karanlığı yoktu.

Muhlis ikilemde kalmıştı. Adam bekliyordu. Yoz-
gat’taki akrabasından, o zamanın parasıyla 1000 lira 
borç para almıştı. Cebinde, bu paradan arta kalan 20 
lira vardı ve daha maaşını almasına on beş gün vardı. 
Bu şehirde yeni olduğu için, borç isteyebileceği kim-
sesi de yoktu. Ama; vicdanı, ne olursa olsun, hesapsız 
olarak bu pire yardımda bulunmasını telkin ediyordu. 

Muhlis’in eli tereddüdünün son titremesiyle sağ 
cebine gitti. Yirmi liralık banknotu aldığı gibi yaşlı 
adamın avucuna tutuşturdu. Adamcağızın mahcup 
olmasını istemediğinden, parayı görmesini istemiyor-
du. Yirmi lira o günün şartlarında anımsanamayacak 

bir paraydı. Yaşlı adamla salavatlaşır gibiydiler. Paraya 
ikisi de temas ediyordu. Yaşlı adamla bir an göz göze 
geldiler. Bu gözlerde müthiş bir derinlik, etkileyicilik 
vardı. Yaşlı adam da aynı nezaketle, paraya bakmadan 
dualar ederek parayı cübbesinin cebine koydu. Aynı 
cepten bir kâğıt parçası çıkardı. Kat kat sarılmış sarı 
bir kâğıttı bu. Kâğıdı Muhlis’e uzattı. “Bu kâğıdı sakın 
kaybetme” dedi. Muhlis, bir anlam veremedi. O anda 
soru da soramadı. Tasdik anlamında başını salladı. 
Kâğıdı cebine yerleştirdi. Sağ cebindeki yirmi liranın 
yerinde şimdi de buruşuk bir kâğıt parçası vardı.

Yaşlı adam, dualar ederek arkasını dönüp gitmek 
üzereyken Muhlis onu durdurdu. Adamcağızın aç 
olabileceğini düşündü. Hanımının sabah yaptığı ıs-
panaklı çörekler geldi aklına. “Hacı Amca, iki dakika 
durun size bir şeyler ikram edeyim” dedi. Adamın iti-
razlarına aldırmadan açık kapıdan içeri daldı. Kapıdan 
içeri dalmasıyla çörekleri kapıp getirmesi bir olmuştu. 
On saniye bile geçmemişti aradan. Muhlis, elindeki 
çörek tepsisiyle kapıda kalakaldı. Yaşlı pir yoktu. Ka-
pıdaki terlikleri ayağına geçirdiği gibi elindeki çörek 
tepsisiyle binanın etrafında fır döndü. Yaşlı adam 
yoktu. Tepsiyi kapıya bıraktı. Koşarak bahçe kapısına 
vardı. Bahçe kapısı iki tarafı duvarlarla çevrili dümdüz 
bir yola açılıyordu. Yolun her iki istikameti de birer 
kilometreydi ve dümdüzdü. Muhlis’in vücudunda bir 
elektriklenme oldu. Ürperti zerrelerine kadar yayıldı. 
Bu yaşadığı, sıradan bir olay değildi. Şaşkınlıkla, zih-
ninde onlarca soru işaretiyle eve döndü. Elini yüzünü 
yıkayıp şaşkınlığını biraz üzerinden attıktan sonra sağ 
cebinde, 20 liranın yerinde duran buruşuk kâğıt par-
çası geldi aklına. “Bu kâğıdı kaybetme” demişti yaşlı 
adam. Kâğıdı cebinden çıkardı. Kalbi küt küt atıyordu. 
Vücudunda tekrar aynı ürpertiyi hissetti. Bir elektrik 
dalgası bütün bedenini yaladı. Kâğıdın katlarını birer 
birer açmaya başladı. Son katı da açtığında heyecan-
dan düşüp bayılacakmış gibi oldu: “Ederi 20 lira” *

  *Bu olayı bizzat yaşayan öğretmen arkadaşım bu 
kâğıdı hala muhafaza etmektedir. Karısı ile 1997 yı-
lında yaptığı trafik kazasında da bu kâğıt üzerindedir. 
Kırk metrelik uçurumdan kayalıkların üzerine uçarlar. 
Hurdaya dönen arabanın içerisinden Allah’ın izniyle 
ikisi de sağ salim çıkarlar.

H İ K AY E

Nabi KÜÇÜK
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SANA ÂŞIK OLMAK İSTİYORUM İSTANBUL’UM

İstanbul’umun o ecmel yerlerinden biri 
olan Topkapı’nın surlarına çıkıp haykırmak, 
rüzgarın buram buram İstanbul kokusunu içi-
me çekmek, kollarımı açmak ve omuzlarım-
daki tüm huzursuzluklarımı aşağıya atmak 
sana aşık olmak istiyorum İstanbul’um. So-
kaklarında oyun oynayan çocukların kahka-
haları, yeni doğmuş bir bebeğin kalp atışları, 
yavru kuşun kanat çırpışı… Durup dinleyince, 
mutluluk sesleri geliyor İstanbul sokakların-
dan. Diğer şehirlere benzemiyorsun sen, gö-
nüllerde yerin başka. Kapatıyorum gözlerimi 
açtığımda Üsküdar’da buluyorum kendimi. 
Kız Kulesinin en tepesinde yine açmışım kol-
larımı atlamak istiyorum. İstanbul denizinin 
o sonsuzluğuna koy vermek istiyorum. Diğer 
şehirlerin sana duyduğu ihtirası hatırlamak 
ve sevgilim olduğun için övünmek istiyorum. 
Senin bir kara parçasından daha değerli olduğunu, 
üzerinde yaşayan insanların uğruna ölecek kadar 
sadakatli olduğunu, Türkiye dendiğinde akla ilk ge-
len olduğunu hatırlamak, sana aşık olmak istiyorum 
İstanbul’um.. Bir anda yine ağırlaşıyor gözlerim 
açtığımda Emirgan’da buluyorum kendimi. Önce 
biraz yürüyüş yapıyorum ardından o endam dolu 
lalelerini kokluyorum. Her birini koklayınca ayrı bir 
mutlu oluyorum. Sadece sende mutlu oluyorum, 
sadece sende huzur buluyorum İstanbul’ um. Göz 
kapaklarımı taşımak  işkence oluyor artık daha faz-
la dayanamayıp yumuyorum gözlerimi . Açtığımda 
Eyüp’te buluyorum kendimi. Piyerloti’de omuzla-
rıma düşen kar tanelerine aldırış etmeyerek içimi 
ısıtan çayımı yudumlarken. Havanın soğukluğuyla 
daha da lezzetli olan çayı yudumladığımdaki hissi 
hiçbir şeye değişmezdim o an. Her anıma mükem-
mellik katan, her karış toprağında bir tarih yatan, 
içimi huzurla dolduran İstanbul’um.  Sana aşık ol-
mak istiyorum İstanbul’um. Elime kağıt kalem alıp 
yazmaya başlasam seni kağıtlara, sözcükler özgür-
lük ister. Kalem yazmak yerine yaşamak ister. Senin 
güzelliklerini bir de yakından görmek ister. Yine bir 
karartı çöküyor gözlerime,yumuyorum gözlerimi 
yine. Açtığımda Sultan Ahmet’te buluyorum kendi-
mi. Ayasofya’nın pencerelerinden giren güneş ışığı-
nın bir tablo misali yere yansımasını seyrediyorum. 

Biraz daha inceliyorum etrafı, o güzel Ayasofya’mı. 
Ona baktıkça seni tekrar düşünüyorum İstanbul’um 
. Ayasofya’nın duvarlarındaki yazıların  ve çizimle-
rin üzerine işlenmiş ince ayrıntıları görünce ne ka-
dar özenle yapıldığını fark edip. Senin de ne kadar 
özenle yaratılmış bir yer olduğunu hatırlıyorum. 
Üzerinde yer alan o mükemmel eserlerin hepsini 
göremesem de İstanbul’umun her yerinin ayrı bir 
güzelliği olduğunu biliyorum Sana aşık olmak isti-
yorum İstanbul’um. Hatırlarımsın, geçenlerde bir 
aslan misali kükremiştin Haliç’e o da az değil ama 
dalgalarını bir tokat gibi indirince kayalara, az bile 
kızmıştın İstanbul’um. Sanki sen ‘’Daha güçlü, daha 
hızlı çalkala sularını, yer gök inlesin, su üstünde bir 
tanecik gemi bile huzurla yüzemesin!’’ demişsin 
gibi vurmuştu azgın dalgalarını kayalıklarına. O an 
ona bu hareketini bir daha yapmaması için bir ders 
verebilirdin ama affetmeyi, bağışlamayı seçtin sen 
İstanbul’um. En kabul görmeyecek davranışları bile 
affeden İstanbul’um üzerinde yaşayıp da değerini 
bilmeyen, sana ‘Sadece toprak!’ diye hitap eden, 
o sonsuz denizini kirleten, çiçeklerinin endamına 
aldırmadan ‘Onunki de can’ demeden koparan, bu-
ram buram İstanbul kokan mavi gökyüzünü siyaha 
boyayan değerini bilmeyen insanları da bağışla sen 
İstanbul’um.

D E N E M E

Azra Meryem DEĞİRMENDAŞ

Öğretmenim Semra Atasoy ile...
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Koray KAMACI

Vatikan’ın 3. Bin Yıl Hedefi 
ve

 Haçlı Seferleri

A N A L İ Z

Özellikle baktığımızda Vatikan’ın AB li-
derleri ile yapmış olduğu toplantının arka 
planı çok önemlidir. Buradaki mesaj iyi an-
laşılmalıdır. Vatikan 21. y.y Haçlı seferleri 
için planlarına hedeflerine hız kesmeden 
devam ediyor. Bunun için de özellikle şuan 
ki Papa I. Francis’in seçilmesi tesadüf de-
ğildir. Kendisi Papa 16. Benedikt’in istifa-
sı yani görevi bırakmasından sonra Papa 
olarak seçilmişti. Bu manada özel olarak 
proje Papa olarak başa geçirilmiştir.

Papa I. Francis’i iyi analiz etmek gerekir. 
Kendisi pek çok alanda bir bakıma ilkle-
rin Papa’sıdır.  Amerika kıtasından seçilen 
ilk Papa olan Francis, ilk konuşmasında 
“Kardinal kardeşlerim beni dünyanın öbür 
ucundan seçti” dedi. “Kilisenin Prensle-
ri” olarak anılan kardinaller Buenos Aires 
Başpiskoposu Jorge Mario Bergoglio’yu 
seçmesi bir tesadüf değil bir planın ürü-
nüydü. Papa I. Francis ayrıca Vatikan için-
de önemli bir yer tutan Cizvit Tarikatına 
mensup bir kişiydi. Francis (Francesco) 
adının da Cizvit Tarikatının kurucularından 
Francesco Saverio’dan gelmiş olabileceği 
de muhakkaktır. Peki ama Papa’nın Cizvit 
Tarikatına mensup olması neden önemli-
dir işte burası çok ama çok önemlidir.  Ken-
disi de Cizvit Tarikatına mensup olan Vati-
kan Sözcüsü Peder Federico Lombardi’nin 
söylediği: “Cizvitler kendilerini otorite 

değil, hizmetkâr olarak görür” sözü çok 
iyi analiz edilmelidir. Papa I. Francis’in ne-
yin hizmetkarı olarak seçildiği malumdur. 
21.y.y Haçlı Seferleri’nin hizmetkarlığını 
yapmakla görevlendirilmiştir. İlk kez böy-
le bir isim (Francesko/Francis) kullanarak 
tarihe geçmesi de aslında tarihi bir olay 
içindir! Cizvit Tarikatını ve tarihte oynadığı 
rolü iyi analiz etmek gerekmektedir.

Bu Cizvit papazı özelikle İzmir ve Mani-
sa şehirlerimizi içine alan Efes kadar uza-
nan bölgeye çok ilgi gösteriyor. 7 kiliseler 
birliği ve tanrının ayak izleri dedikleri böl-
ge olarak tanımlıyorlar ve müthiş çalışma-
ları var dikkatle takip etmek gerekiyor. Bu 
konu ile yakından ilgileniyorum ve takip-
çisiyim.

    
Ayrıca Papa I. Francis yıllardır kavga-

lı olan Hristiyanlığın iki önemli mezhebi 
olan Katolik ve Ortodoksları da birleştir-
miştir. Yakın dönemde bu proje Papa’nın 
sözde soykırım açıklamaları boşuna değil-
di. Büyük bir savaş için Hristiyan dünyasını 
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tek bir amaç için birleştirmek üzere başa 
geçirildiğinin önemli bir kanıtı da budur.

Yine baktığımız zaman Papa I. Francis’in 
Kudüs ziyareti de gayet önemlidir. Özel-
likle Kudüs’teki sözde Kudüs Şövalyeleri 
olarak görev yapan kişileri de kutsaması 
dikkate değerdir. Orada Papa’nın yaptığı 
hamle iyi analiz edilmelidir. Hangi hizmet 
için Şövalyeleri kutsamıştır Papa! Kutsal 
hizmet dedikleri Haçlı Seferleri için…

Bu proje Papa olan I. Francis’in son dö-
nemde de Avrupa Liderleri ile verdiği o 
fotoğraflar ise psikolojik savaşın başka bir 
versiyonudur. Hristiyan kulübü olan Avru-
pa Birliği Papa’nın önderliğinde toplanıp 
o pozu vermesi bana Tarihten çok önemli 
bir örneği hatırlattı. 1090 senesinde Fran-
sa’nın Clermont şehrinde toplanan Haçlı 

Seferleri’nin başlangıcını oluşturan meş-
hur Clermont konsiline çok ama çok ben-
ziyor. O zaman da Papa II. Urban önderli-
ğinde toplanmışlardı ve bugün de Papa I. 
Francis etrafında toplandılar.

Evet sevgili dostlar anlamak için bilmek, 
bilmek için ise araştırmak öğrenmek ge-
rek…  Bütün bu hadiseler karşısında İslam 
Alemi de artık uyanmalı ve üzerine atılmış 
bu ölü toprağından sirkelenerek kurtul-
malıdır. Vakit Diriliş vaktidir. AB liderleri ile 
Papa’nın vermiş olduğu o fotoğrafa karşı 
İslam Alemi de öyle bir görüntü vermelidir 
ki tokat derecesinde önemli olmalıdır.

Ve son söz: ‘’ Her ne olursa olsun 3. Bin 
yıl Vatikan’ın Kutsal Haçı değil, İslam’ın Hi-
lali ve Türk’ün Yıldızının parlama zamanı 
olacaktır.”
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İslâm’da Deccal konusunun kaynağı hadis-
lerdir. Deccal hakkında çok sayıda hadis vardır. 
Bazı âlimler bu konuda sahih hadis kitaplarında 
100 civarında hadis olduğunu, bu sebeple de 
bu konudaki hadislerin manevi tevâtür derece-
sine ulaştığını söylemektedir. 

Deccalle ilgili hadisler, Neseî’nin Süneni dı-
şında Kütüb-ü Sitte’nin diğer beş kitabında, 
İmam Mâlik’in Muvatta’ında, İbni Hibban’ın 
Sahih’inde Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde, 
Hakîm’in Müstedrek’inde yer almaktadır. 

Bu hadislerden bazıları şunlardır:
-”Rasûlüllah (sav) (Deccal’ı) o kadar dehşetli 

anlattı ki, biz Deccal’ı yakındaki hurmalıkta zan-
nettik”.1 

-”Nuh’tan sonra gelen her peygamber üm-
metini Deccalden sakındırmıştır. Ben de sizi on-
dan sakındırıyorum.”2  

-”Ümmetini şaşı gözlü ve yalancıdan (Dec-
cal) sakındırmayan hiçbir peygamber yoktur”.3 

-”Âdem’in (as) yaratılışından kıyamete kadar 
geçen zaman içerisinde Deccalden daha büyük 
bir hadise yoktur.” 4

Çok sayıdaki hadislerden çıkarılan sonuçlara 
göre Deccal başlıca şu özelliklere sahip olacak-
tır: 

1. Rüzgâr gibi bir hıza sahiptir. 
2. Yağmur yağdırıp kurumuş bitkileri yeşer-

tir. 
3. Bolluk veya kıtlık icat etmek gibi beşer 

üstü nitelikler taşır. 
4. Yanında su ve ateş bulunacaktır; fakat 

gerçekte onun suyu yakıcı ateş, ateşi de tatlı ve 
soğuk sudur. 

5. Kıvırcık saçlı olup bir gözü kör veya patla-

1 İbni Mâce, Fiten, 33, Nevvas bin Kilâbî’den (ra);
2 Tirmizî, Fiten, 55.
3 Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 101; Ebû Dâvud, 
Melâhim: 14; Tirmi¬zî, Fiten, 62.
4 Tirmizî, s. 82; Müslim, Fiten, 126.

mış üzüm tanesi gibidir. 
6. Alnında “kafir” veya “kfr” şeklinde bir yazı 

bulunur. 
7. Gençtir; kızıl, esmer veya parlak beyaz 

tenlidir. 
8. Cüsseli ve heybetli veya kısa boyludur. 
9. Ahir zamanda doğuda, Horasan veya İsfa-

han’da, Şam’da, yahut Şam ile Irak arasındaki 
bir yerde ortaya çıkacaktır. 

10. Yeryüzünde kırk gün kalacak, fakat bu 
günlerden biri bir yıl, biri bir ay, biri de bir hafta 
kadar sürecek, diğerleri ise normal günler gibi 
geçecektir. 

11. Rüzgâr gibi hızlı hareket edip yeryüzünü 
dolaşacak, sadece Kudüs’e, Mekke ve Medi-
ne’ye giremeyecektir. 

12. Önce peygamberlik, daha sonra ilahlık 
iddiasında bulunacak, kendisine itaat edenleri 
Cennetine koyacak, karşı çıkanları Cehennemi-
ne atacaktır. Fakat gerçekte onun Cenneti Ce-
hennem, Cehennemi de Cennettir. 

13. Medine’ye gelince Uhud dağının etek-
lerinde bekleyen melekler onu Şam’a yönelte-
cektir. 

14. Şam’da gökten inecek olan Hz. İsa tara-
fından Filistin’in Lüd denilen yerinde öldürüle-
cektir.5 

15. İbnu Sayyâd: Bazı rivayetlere göre Hz. 
Peygamber zamanında Medine’de yaşayan ve 
kâhinlere benzeyen İbn Sayyyad adındaki Ya-
hudi asıllı bir kişinin Deccal olduğu düşünül-
müştür. 6

16. Cessâse: Hıristiyanların ileri gelenlerin-
den biri iken Şam’dan bir heyetle Medine’ye 
gelip Müslüman olan Temim ed-Dârî, bir yol-
culuğu sırasında arkadaşlarıyla birlikte uğradık-

5 Buhari, “Fiten”, 26-27; Müslim, “Fiten”, 100-110; İbn 
Mace, “Fiten”, 33; Bkz.: DİA, Deccal md.
6 Müsnet, II, 149; V, 213; Buhari, “Edeb”, 97; Müslim, 
“Fiten”, 85-88.

Hadislerde Deccal

İ S L A M

Bilal EREN
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ları ıssız bir adada, adının “cessâse” olduğunu 
söyleyen bir hayvanın delaletiyle Deccal ile 
görüştüklerini, elleri ve ayakları zincirle bağlı 
bulunan Deccal’ın zamanı gelince ortaya çıka-
cağını kendilerine söylediğini Hz. Peygamber’e 
anlatmış, o da Deccal hakkında duyduklarının 
daha önce ashaba söyledikleriyle benzerlik 
göstermiş olmasından dolayı memnuniyetini 
ifade etmiştir. 7

17. Deccal, Bizanslıların elindeki İstanbul’un 
fethinden sonra ortaya çıkacaktır. 8

18. Hz. Nuh’tan itibaren bütün peygamber-
lerin kavimlerini Deccal fitnesine karşı uyarmış-
lardır. 9

19. Hz. Peygamber de dualarında daima 
onun şerrinden Allaha sığınmış ve şerrinden 
emin olmak için Kehf suresini okumayı (bir ri-
vayete göre ezberlemeyi) ashabına tavsiye et-
miştir. 10

20. Otuz civarında Deccal: Deccale dair riva-
yetlerin çoğunda ondan bir kişi olarak bahse-
dilirken bazılarında Deccallardan söz edilmiş, 
hatta otuz civarında Deccal’ın çıkacağı ifade 
edilmiştir.11 

Aşağıdaki hadiste Deccal’ın özellikleri toplu-
ca sayılmıştır: 

1. “Ben size Deccal’ı öyle tarif edeceğim ki, 
hiçbir peygamber onu bu şekilde tarif etme-
miştir. 

-Deccal, ilk olarak ‘Ben bir pey¬gamberim’ 
diyecektir. Oysa benden sonra artık hiçbir pey-
gam¬ber yoktur. 

-Sonra ikinci bir iddiada bulunarak ‘Ben sizin 
Rabbinizim’ diyecektir. Oysa siz ölmeden önce 
bu dünyada Rabbinizi göremezsiniz. 

-Deccal’ın gözü sakattır. Halbuki Rabbiniz 
böyle değildir. 

-Deccal’ın iki gözü arasında ‘Kâfir’ yazılıdır. 
Okuma yazma bilsin veya bilmesin, her mü’min 
bu yazıyı okur. 

7 Müslim, “Fiten”, 119-121; Ebu Davud, “Melâhim”, 15.
8 Müslim, “Fiten”, 34; Tirmizî, “Fiten”, 58.
9 Tirmizî, Fiten, 55.
10 Müsned, II, 446, 449; Buhari, “Enbiya’”, 3/ 77, “Fiten”, 
26; Müslim, “Fiten”, 95.
11 Buhari, “Fiten”, 25; Müslim, “Fiten”, 84; Bkz.: DİA, 
Deccal md.

-Muhak¬kak kî, beraberinde bir Cenneti ve 
Cehennemi bulunması onun fîtnesindendir. As-
lında Cehennemi bir Cennet olup, Cenneti de 
bir Cehennemdir...

-Onun bir fitnesi de şudur: Deccal bir bede-
viye, ‘Söyle ba¬kalım. Ben senin anneni ve ba-
banı diriltirsem benim senin rabbin olduğuma 
inanır mısın?’ diye soracaktır. 

Bedevi ‘evet’ de¬yince; iki şeytan babasının 
ve anasının suretinde ona görüne¬cektir. 

“Deccal’ın buluta yağmur yağdırmasını em-
retmesi, bulutun bu emir üzerine yağmur yağ-
dırması; yere bitki bitirmesini emredip yerin de 
bitki bitirmesi onun fitnelerinden bir kaçıdır. 

-Deccal’ın bir fitnesi de bir kabileye uğrama-
sı, o kabilenin kendisini yalanla¬ması üzerine o 
kavmin otlamakla beslenen bütün hayvanları-
nın helak olmasıdır.

-Mekke ve Medine dışında Deccal’ın hü-
kümran olmadığı hiçbir yer kalmayacaktır.” 12

Deccal’ın bu hadislerde sayılan sıfatlarını 
maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

-Peygamberlik ve ilâhlık dâvasında buluna-
cak.

-Gözü yeşil olacak. Tek gözü kör olacak. Gö-
zünün biri yıl¬dız gibi parlayacak.

-Alnında “Bu kâfirdir” yazılı olacak.
-Yanında Cenneti ve Cehennemi bulunacak.
-Yanında iki nehir bulunacak.
-Gür ve kıvırcık saçlı olacak.
-Mekke ve Medine’ye giremeyecek.
-Çocuğu olmayacak.
-Yabancı âdetler getirecek.
-Yürürken iki bacağının arası açık olacak.
-Ölüleri dirilttiğini İddia edecek.
-Bulutlara yağmur yağdıracak.
-Yere ekin bitirmesini emredecek.
-Kendisine tâbi olmayanları yokluğa ve sıkın-

tılara mahk¬um edecek.
Çeşitli hadislerde Deccal’ın elinin delik, bo-

yunun uzun ve kuvvetli olacağı ile ilgili bilgiler 
de yer alır. 13

NOT: Gelecek sayıda DECCAL’IN ÖZELLİKLERİ

12 Müslim, Fiten, 105.
13 Bkz.: Mutlu, 94
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    GİDEN KUTLU DOĞUM HAFTASINA 
ASTROLOJİK OLARAK BAKIŞ

Peygamberimiz Hz Muhammed (sav)’in doğum 
tarihi yapılan hesaplamalar göre  20 Nisan tarihi-
ne denk gelmekte. O yüzden peygamberimize  
hürmeten 14 Nisan 20 Nisan arası Kutlu Doğum 
Haftası etkinlikleri yapılmakta. Peygamberimiz 
Koç burcuydu ve bu etkinliklerin Koç burcunun 
son haftası esas alınarak yapılması ondandır.

Aslına bakarsak diğer peygamberler de Koç 
burcuydu. Peygamberlerin karakterleri ve elde-
ki verilere göre incelendiğinde bu ortaya çıkıyor. 
Peki Allah neden peygamberleri Koç burcundan 
seçmekte;

Koç burcunu biraz incelediğimizde bunu bul-
maktayız. Bu burcun Yönetici gezegeni Mars’tır ve 
Mars gezegeni savaşçı, hırslı, korkusuz ve cesur ol-
mayı simgeler. Koç burcu  kendinden olan kişilere 
bir liderlik, korkusuzluk, atılganlık, heyecan hisleri 
verir.  Koç burcu kişisi çok inatçı olur inandığı dava 
üzerinde ölse de asla taviz vermez ve vazgeçmez. 
Cömerttir para pul dünya malı ona  çekici gelmez. 
Savaşçı bir asker ruhludur yılmadan azimle sava-
şır. İyi yüreklidir güzellikleri herkes için ister. Gözü 
kara bir savaşçı iken aynı zamanda merhametlidir.

Bir lider olarak Koç burcunun tüm özellikleri 
peygamberimizde vardır. Dini bir lider olarak bil-
giye de  gerek olacaktı. Doğum saatine göre he-
sapladığımızda peygamberimizin yükselen burcu 
Kova çıkmakta. Kova burcunun yönetici gezegeni 
iki tanedir biri Satürn diğeri Uranüs’tür.  Satürn 
disiplini, zorluğu, zorlukla mücadeleyi simgeler. 
Uranüs gezegeni de  yeniliği, değişimi, reformu, 
sıra dışılığı, modernliği simgeler. Yükselen Kova 
etkisiyle peygamberimizde soğuk akla, bilgiye, öğ-
renme isteğine, öğrendiklerini anlatma isteğine, 
toplum için bir şeyler yapma isteğine,  eskiyi alıp 
içinde kötü olan ne varsa atıp düzeltip yeni hale 
getirme becerisine sahipti.

Koç burcunun etkileri ve yükselen Kova burcu-
nun etkileri peygamberimizi bilgili, yenilikçi, kor-
kusuz bir savaşçı lider yapmaktaydı. Bu özellikle-
riyle ve de  Allah’ın yardım ve desteğini alarak tek 
başına insanlığı güzelleştirmek, iyileştirmek adına 
değiştirme mücadelesine girişti.

Kuran’ı Kerim‘in ilk inmeye başladığı tarih ve 
saati göz önüne aldığımızda görüyoruz ki Kuran’ın 
burcu da Aslan ve yükselen burcu da İkizler’dir. 
Aslan burcunun yönetici gezegeni Güneş ihtişamı, 
krallığı, liderliği, cömertliği simgeler. Kuran’ı Kerim 
geldiği günden beri ihtişamından, liderliğinden, 
göz kamaştırmasından taviz vermeyerek Güneş 
gezegeni etkisi aldığını görmekteyiz. Yine Kerim 
adıyla Kuran burcuna uygun olarak cömertliğe de 
vurgu yapmaktadır. İkizler burcunun yönetici ge-
zegeni Merkür de aklı, bilgiyi, iletişimi simgeler. 
İkizler burcu sembolündeki ikizler gibi çiftliğe vur-
gu yapar. Kuran’da da ikiliğe vurgu yapılmış, konu-
lar zıtlarıyla ele alınmış, çift olgusu öne çıkmıştır. 
Bu durumda Kuran’ı Kerim astrolojik olarak muh-
teşem bir iletişim ve bilgi kaynağı olarak karşımıza 
çıkmakta.     

  
Astrolojide temelde dört element vardır. Bun-

lar Ateş, Hava, Toprak ve Su’dur. Koç burcu ve As-
lan burcu ateş elementindendir. İkizler burcu ve 
Kova burcu hava elementindendir. Bu durumda 
peygamberimizin burcu ve yükselen burcu Kuran’ı 
Kerim’in burcu ve yükselen burcuyla uyum  için-
dedir. Hava elementinin akıl ve iletişim ile yapa-
cağı etkileri Ateş elementi cesaret, atılganlık ve 
inatla desteklemiştir.

Tabiki her burcun etkileri farklıdır. Gerekli gör-
düğü için Rabbimiz yaratmış fıtrat vermiş ve bize 
ilim olarak da bildirmiştir. Geçmiş Kutlu Doğum 
Haftasını bir kez daha anarken bu vesileyle pey-
gamberimizin burcuna değinmiş olduk.

Gülşen ÖZCİMBİT
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AZ GÖZ GEZDİRİN,
 FAZLA UZUN OLMAYACAK...

Yakup PASLI

Fazlalıkları konuşalım gelin bu kez, kıymet bilmezliği, vefasızlığı hatta ve hatta se-
lamsızlığı konuşalım... Fazla kendimize kapandık ve fazla açmıyoruz artık gönlümüzü 
gönüllere... Mesela selam vermiyoruz kimselere, yan dairemizde yaşayan komşumuzla 
apartman merdivenlerinde karşılaşıyor da selamsız geçiyoruz hızlıca. Önemli ve özel 
gün ziyaretlerimizse hak getire... Bir whatsapp mesajına sığdırdık gitti ziyareti ve yine 
oradan hal hatır sormaya sıkıştırdık muhabbeti...

Evet evet, gelin fazlalıklarımızdan bahsedelim bu kez, birçok kez iyiliklerini gördüğü-
müz kimselere bir hatalarını gördüğümüzde yahut istemediğimiz bir şeyi yaptıklarında 
sırt çevirişimizdeki vefa-sızlık fazlalığımızı konuşalım. Bir de iyilik adına ne yaparlarsa 
yapsınlar bir türlü kıymetleri bilinmeyenleri konuşalım. 

Neden mi ?
Bunları konuşmazsak;
Sen eskiden böyle değildin...
Neden böyle yapıyorsun ?
Kırıldığımı görmüyor musun ?
Eskisi gibi kıymet vermiyorsun ?
Önceden hep arardın kardeşim ?
Yoğunluğun bir türlü bitmedi...
Gibi sorularla yahut serzenişlerle karşı karşıya kalırız ki kalıyoruz. 
Ne mi demek istiyorum, hadi çok uzatmayayım.
Eskisi gibi değer vermiyor musun diyene, kendi verdiğin değeri ölç demeli.
Amma yoğunsun bir türlü ulaşamadık sana diyene, kendi yoğunluklarını hatırla demeli.
Kırıldığımı görmüyor umursamıyorsun diyene, sen ne kadar umursadın ki demeli.
Eskisi gibi kıymet vermiyorsun diyene, kıymetini eskiten sen değil misin demeli.
Neden böyle yapıyorsun diyene, hele bir düşün bakalım demeli.
Anlatabildim mi ?
Fazla mı konuştum ne ?
Az düşünelim...

K A PA K
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JÖN TÜRKLERİN ÇİRKİN İNGİLİZ MUHABBETİ 
İNGİLİZ BÜYÜKELÇİSİNİN ARABASINI ÇEKİŞLERİ 

Meşrutiyetin İlanı                                   

Bugünkü akıl, mantık ölçüleriyle değerlen-
dirdiğimizde ve bir örneği günümüzde yaşan-
dığında çok garip karşılanacak ve tepki topla-
yacak bir olay, Osmanlı tarihinde yaşanan Jön 
Türklerin İngiliz Büyükelçisinin arabasını çek-
meleri şeklinde kendisini göstermişti. 

Devlet ve ülkenin kurtuluşu uğrunda Meş-
rutiyetin ilanı davası gütmeleri sebebiyle 
kendilerine  “Jön Türkler” denilen, genelde 
o yılların yüksek okullar (Mektep-i Mülkiye, 
Mektep-i Harbiye, Mektep-i Tıbbiye vb.) genç-
liğinin meydana getirdiği bunlar,  Meşrutiyetin 
en iyi uygulandığı İngiltere’ye sevgi duymaya 
başlamışlar, adı geçen devletin Meşrutiyet 
taraftarı Mithat Paşa ve arkadaşlarına destek 
vermesiyle ortaya çıkan bu sevgi giderek art-
mıştı. Sultan Abdülhamit’in baskısından yurt 
dışına kaçarak çalışmalarını Londra’da da sür-
düren bu gençler, bu sebepten de İngiltere’ye 
sevgi duyuyorlar, adı geçen devletin  Osmanlı 
ülkesinde Meşrutiyetin samimi olarak uygu-
lanmasını istediği düşüncesiyle yaşıyorlardı. 

Sultan Abdülhamit, 29 Mayıs 1876 Meşru-
tiyet darbesi sonucu, Meşrutiyet ilan etmenin 
gereği, darbenin liderlerinden Mithat Paşa 
ve arkadaşlarının hazırladığı Kanun-u Esasi’yi 
(Anayasa) 23 Aralık 1876’da yürürlüğe koy-
muş, 10 Mart 1877’de de Meclis’i Mebusanın 
(Parlamento; Büyük Millet Meclisi) açılmasını 
sağlayarak Meşrutiyetin ilanı tamamlanmıştı. 
Ardından, 1877-78 Türk-Rus Harbinin getirdi-
ği buhran ortamında, ülkede Meşrutiyet uy-
gulamasının yürümeyeceği kanaatine varan 
Abdülhamit, 13 Şubat 1878’de Anayasa ve 
Meclis uygulamasına son vererek Meşrutiyeti 
yürürlükten kaldırmıştı. Adına “Baskı yöneti-

mi” anlamında “İstibdat” denilen kendi yö-
netimini kurmuş, ardından, devlet ve ülkenin 
kurutuluşunu Meşrutiyetin varlığında görme-
ye devam eden ve Jön Türklerin tekelinde olan  
Meşrutiyeti geri getirme mücadelesi yeniden 
başlamıştı.        

Jön Türklerden genç subaylar Enver, Eyüp 
Sabri ve Niyazi Beylerin, Temmuz 1908’de 
emirlerindeki birliklerle Balkan dağlarına çıka-
rak Meşrutiyeti Sultan Abdülhamit’e ilan ettir-
mek için isyan çıkarmaları sonuç vermiş, isyanı 
bastıramayan Sultan, 24 Temmuz 1908’de ga-
zetelere  bir ilan vererek,  13 Şubat 1878’de 
uygulamasını “askı”ya aldığı Kanun-u Esasi’nin 
yürürlüğe konulduğunu ve “tatil” ettiği Mec-
lis-i Mebusanın açılacağını duyurması üzerine 
Meşrutiyet yürürlüğe girmişti, 

Meşrutiyetin ilanı, taraftarı kesimlerce  se-
vinçle karşılanmış, başta İstanbul olmak üzere 
ülkenin birçok yerinde şenlikler yapılmıştı. 

İngiliz Büyükelçisinin Arabasına At Olan Jön 
Türkler  

              
İstanbul’da Meşrutiyetin ilanı ile başlayan 

sevinç gösterileri, 31 Temmuz’da Avrupa’dan 
trenle Sirkeci garına gelen İngiliz Büyükelçisi 
Lowther’e de yansıtılmış, bir kısım Jön Türk 
gençler, Büyükelçinin arabasının atlarını sö-
kerek, arabayı kendileri İngiliz Büyükelçiliği-
nin bulunduğu Beyoğlu’na kadar çekmişlerdi. 
Arabayı çeken Jön Türklerden Ahmet İhsan’ın 
(Tokgöz) hatıralarında yazdıkları:  “1908 Tem-
muzunun 23’üncü günü İstanbul’da bulunma-
yan İngiliz Büyükelçisi Lowther’in şehrimize 
döndüğü zaman Sirkeci istasyonunu baştan-
başa doldurmuştuk. Büyükelçiyi candan ve gö-
nülden alkışlıyorduk. Sonunda coşkun gençler 

  Süleyman KOCABAŞ

TA R İ H
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Büyükelçinin arabasını çeken atları söktüler, arabayı kendi kollarıyla çektilerdi. Bunu  yazmaktan 
amacım, Meşrutiyetin ilanına kadar Türk aydınlarının siyasi meylini ve düşüncesini göstermek 
içindir.” (Ahmet İhsan (Tokgöz), Matbuat Hatırlarım, C. I, Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul, 1932, 
s. 10).  

Büyükelçi Lowther, kendisine yönelik olup bitenlere çok şaşırmış ve hayretle karşılamış, yazdı-
ğı bir raporda Jön Türkleri, “Politik deneyimden yoksun, aralarında birlik bulunmayan iyi niyetli 
çocuklar topluluğu” olarak nitelendirmişti. (M. S. Anderson, The Eastern Questıon, MaCmillan 
Company, New York, 1966, s. 276) 

Meşrutiyet şenlikleri içinde İngiliz Büyükelçisinin arabasını çekmekle kalmayan Jön Türkler, 
İngiliz Büyükelçiliğinin önüne gelerek burada İngiltere lehine büyük bir miting yapmışlardı.  Mi-
tingin düzenleyicilerinden Rıza Nur hatıralarında şunları yazar: “Öğrencilerden ve halktan birkaç 
kişi beni omuzlarına aldılar. Nereye dediler. Beyoğlu’na İngiliz Büyükelçiliğine dedim. Domuz 
sokağından yürüyorduk. Artık, ben, öğrenci ve halk deli gibi olmuş, bağırıyorduk. Ara sıra nutuk 
söylüyordum. Tramvay yolundan İngiliz Büyükelçiliğine kadar geldik. Benim zorum, içeriye gir-
mek ve buraya gelmek, İngilizlerin Türk milletine yardımını istemekti. Abdülhamit Meşrutiyeti 
yapmaz diye korkuyordum. Zannediyordum ki, İngiltere bize yardım eder, Meşrutiyeti yaptırır. 
Gece okulda bu cümleden olarak bir nutuk hazırlamıştım, avucumdaydı. Onu okudum. Diyor-
dum ki, ‘Dünyanın denizlerini İngiliz donanması doldursun… Sonra da İngiltere Türkün hürriye-
tine yardım etsin’. Otuz yaşında bir doktor, profesördüm ama ne saf çocukmuşum. Bir devlete 
böyle dua ile yardım ediverirler mi? Bütün Türk milleti işte böyle saf, cahil ve dünyadan haber-
sizdik.” (Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, C.I. Altındağ Kitabevi, Ankara, 1968, s. 240) 

Almanların Teklifi: 
Gençleriniz Bizim Büyükelçinin de Arabasını Çeksinler 

Görgü tanığı Büyükelçi Galip Kemali Söylemezoğlu’nun hatıralarında anlatıldığına göre,  
Meşrutiyetin ilan edildiği günlerde Alman Büyükelçisi Baron Biberştayn da İstanbul’da değildi. 
Büyükelçi, ülkesinden dönmeden önce Alman Büyükelçiliği Baştercümanı Osmanlı Hariciye Ne-
zaretine giderek, Büyükelçileri Sirkeci garına gelince gençlerin onun arabasını da çekmelerini 
istemişti. Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) Tevfik Paşa, ona verdiği cevapta, İngiliz Büyükelçisinin 
arabasını gençlerin kendi istekleri ile çektiklerini,  isterlerse Biberştayn’ın da arabasına çekebile-
ceklerini söyledi. Büyükelçi, Sirkeci garına geldiğinde, arabasını çeken olmamış, yalnızca birkaç 
meraklı onu seyretmişti. (Galip Kemali Söylemezoğlu, Hariciye Hizmetinde 30 Sene, C. I, Maarif 
Basımevi, İstanbul, 1955, s. 128) 

Nüfuz Mücadelesini Almanların Kazanması ve Osmanlının Sonu 

Almanların, Jön Türk gençlerden kendi büyükelçilerinin de arabasını çekmelerini istemeleri, 
o yıllarda dünyanın iki süper gücü İngiltere ve Almanya’nın Osmanlı Devletini kendi nüfuzlarına 
almak için giriştikleri rekabetin büyüklüğünü gösterir. Sonunda, bu rekabette Almanya kazana-
cak, tarihlerimizde kendisine “Katıksız Alman taraftarı ve Almancı” denilen Enver Paşa’yı işba-
şına getirerek, kendi emellerine hizmet etmek için Osmanlı Devletini onun çabalarıyla I. Dünya 
Savaşına sokacak, bu savaşta Almanya’nın ve Osmanlı Devletinin yenilmesi, Osmanlının sonunu 
getirecektir. 
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ESMAUL HUSNA

EL-CEBBAR

  Mübalâğalı ism-i fâildir. CEBR ( جرب ) kelimesi kırığı 
yerine getirip iyice sarmak, eksiği ıslah edip tamamla-
mak anlamındadır. Fıkıhta CEBÎRE bâbı vardır, sargılar, 
kırıkla üzerine abdest almanın şeklini anlatır. Ayrıca bu 
kelimede zor kullanarak iş yaptırmak anlamı da vardır. 
Araplar toplamak için yetişilemeyecek kadar yüksekte-
ki hurmaya cebbâre (erişilemez, el uzatılamaz) derler. 
İbn Abbas (r.a) büyük padişah, melik anlamına da gel-
diğini söylemiştir.

Bu kelimenin Allah’a (c.c) isim olarak verilişinde şu 
anlamlar mülâhaza edilmiştir:

1–İnsanların eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını 
gören, işlerini düzelten, bu konuda gerekli işlemleri ge-
reği gibi yapmakta çok muktedir olan demektir. Esma-i 
Hüsna müfessirlerinin çoğu bu anlamı tercih etmişler-
dir.

2–Dilediğini zorla yaptıran, halkı kendi iradesine 
mecbur eden ,dilediğini ister istemez yaptıran, hükmü-
ne karşı gelinmek ihtimali bulunmayan demektir. Bu 
anlamıyla bu ismin, kullara hiç irade vermez şeklinde 
anlaşılmaması lâzımdır.

  Allah’ın (c.c) teşriî emirleri kulların irade-i cüz’iye-
leri ile meşruttur. Ama Allah (c.c), kulların bütün irade 
ettiklerini infaza mecbur da değildir. Kulun her istedi-
ğinin infazına Allah’ın (c.c) mecbur olmayışı da aslında 
kulların menfaatinedir. Allah (c.c) kullarını istediklerinin 
kendi menfaatine uygun olmadığında infaz etmediği 
gibi, menfaatlerine uygun olduğu halde istemediklerini 
de cebren infaz eder. İstemedikleri halde kulların karşı-
laştığı felâket, dert, belâ …. Gibi durumlar böyledir.

   Ayrıca Allah (c.c) kendi istediklerini, kullarını da 
istekli hale getirerek infaz eder. Hayırların tümünü bu 
bağlamda örnek verebiliriz.

   Allah (c.c) dilerse kulların iradelerini ellerinden 
alarak da kendi iradesini Cebbâriyeti gereği infaz eder 

           
  “Allah (c.c) kaza ve takdirini gerçekleştireceği za-

man akıl sahiplerinin akıllarını alır da kazası ve takdirini 
öyle infaz eder. İş bitince da akıllarını iade eder ve piş-
manlık gerçekleşir.”

Dilerse iradelerini almamakla beraber, isteklerinin 
hilafına olarak kendi hüküm ve iradesini kahr ve zor ile 
üzerlerinde infaz ve icrâ eder. Asiler azaba ve cezaya 
yaklaşmadıkları halde zamanı gelince cezalarını çekme-
ye mecbur olurlar

  Kur’ân-ı Kerîm’de Cebbâr kelimesi Allah’tan (c.c) 
başka, insanlar için de kullanılmıştır. Kullanıldığında in-
sanlardan nefyedilmiştir. Yani insanların cebbâr olma-
dıkları ifade edilmiştir. Bu kullanışlarda,

1— Musallat anlamı,  
                                  
“Sen onlar üzerine cebbâr değilsin.”  (Kâf 50/45)          

2—Allah’a (c.c) ibadet etmez, mütemerrid,
                                        
“Beni cebbâr kılmadı.”    (Meryem 19/32)          

3—Çok insan öldüren,   
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   “Yakaladığınızda cebbârca yakalıyorsunuz.”   (Şu-
ara 26/130)

Mahlûkatını, meşîeti (dilemesi) istikametine zorla-
yan demek olan anlamını Katâde ifade etmiştir. Ancak 
bu anlama lisan açısından itiraz edilmiştir. (İf’âl babının 
sıfatının cebbâr şeklinde gelemeyeceğinden hareketle) 
Anlam bakımından da (zorlamadan münezzeh oluşu se-
bebiyle) Mu’tezile karşı olmuştur.

  Allah (c.c) iradesiyle yaratıkları üzerinde galip ol-
duğu için onlara irade-i cüz’iyye vermekte bir sakınca 
görmemiş, özellikle vermesi O’nun cebbâriyetine işaret 
etmiş olur.

Bu isim sırf düzeltmek anlamında kullanıldığı gibi 
sırf baskı ve zorlama anlamında da kullanılabilir. Gazalî, 
baskı ve zorlama anlamını ele alarak, “O öyle bir varlık-
tır ki dilediğini cebir yoluyla herkese icra edebilir. Hiç 
kimse ona hiç biçbir şey yapamaz, onun kudretinden 
kurtulamaz. O herkese cebreder, hiç kimse ise ona ceb-
redemez. Bu hususta O’na hiç kimse eş olamaz” diye 
anlamlandırmıştır.

  Birbirinden farklı olan bu iki anlamı şu şekilde bir-
leştirmek mümkündür. Bozulan, nizamdan çıkan  her 
şeyi yerine göre zor kullanarak ıslah eder.

Buradaki cebir haksızlık ve zulüm gibi beşerî özellik-
ler taşımaz. Yani Allah (c.c) sadece cebbâr değil, bütün 
semâsıyla birlikte cebbârdır. Zulme, haksızlıklara karşı 
olan, haklının yanında olan, yardımcı olan isimleriyle 
beraber cebbârdır. Allah (c.c) dilerse zorla da engel olur.

Allah’ın (c.c) cebbâriyeti her şey üzerinde müşâhe-
de edilir. Her yaratık O’nun belirlediği istikamet içeri-
sinde hareket etmek zorundadır. O istediğinde doğ-
mak, ömür sürmek, ölmek, yaşamak zorundadır. Dînî 
hususlardaysa insan diğer varlıklardan (zira diğer var-
lıklarda irade olmadığından bir şey dileyemezler) farklı 
olarak muhayyer bırakılmıştır.

  Rivâyete göre Rasûlullah (s.a.v) efendimiz namaz-
larda iki secde arasında

              
   “Allah’ım beni bağışla, bana merhamet et, eksikle-

rimi tamamlayarak beni ıslah et, beni rızıklandır, bana 
afiyet ver, beni hidayet et, beni affet” şeklinde dua 
edermiş.

   Kullardan bu isme asılda lâyık olan uymaktan 
uyulmak derecesine yükselen, herkesten yüksek olan, 
kendisine uymaya herkesin mecbur olduğu veya her-
kesi uymaya mecbur bırakan, onlara faydası dokunan, 
onlardansa faydalanmaya ihtiyaç duymayana, herkes 
tarafından sevilen, görüldüğünde bire daha görülmek 
istenendir ki bu da peygamberdir. Peygamberimiz 

(s.a.v) bunu hadisinden kendisi şu şekilde ifade eder : 
“Musa sağ olsaydı bana uymaktan başka çaresi olmaz-
dı. Ben âdemoğullarının efendisiyim, fakat bununla gu-
rurlanmıyorum.”

   Bu ismi ile Allah (c.c)          

1–Kullarının eksik olan ibadetlerini ıslah edip ta-
mamlar ve lütfundan tam olarak kabul eder, 

2–Kendi iradesini gerçekleştirmek için, kullarının 
arzularını muhatap alır ve onların arzularını artırarak 
iradesini infaz eder,

3–Allah (c.c) iradesin erişilemez olandır,          
4–İradesine karşı durmak isteyenleri kahreder,          
5–Kullarına irade lutfetmek de O’nun cebbâriyeti 

gereğidir, 
6–Allah (c.c) iradesiz de değildir. O muradını kulla-

rına bildirmiştir,. Kullar kendi iradeleriyle hareket eder-
ler. Ama Allah (c.c) kullarının her iradelerini infaz  de 
edecek değildir,

7–Kullarına irade vermesi de bu isim gereğidir,          
8–Kullarının, tamahlarını artırarak kendi irade etiği-

ni yapmalarını temin eder.  
             
Rasûlullah  Efendimiz(s.a.v) ise :          

1–Kendi iradesini Allah’ın (c.c) iradesine uyumlu 
hale getirmiş, Allah (c.c) neyi murad ediyorsa onu mu-
rad eder olmuştur,          

2–İnsanlar üzerinde bir zorba olmadığını beyan et-
miştir, 

3–İnsanların eksiklerini, yanlışlıkların ıslah ederek 
düzeltir ve tamamlamaya çalışır

4–İnanlarında birbirlerinin eksiklerini ıslah edip ta-
mamlamalarını isterdi.

  Kullara düşen ise :
1–Islah-ı hâl için Allah’a (c.c) müracaat etmek, başka 

kapılara gitmemek. Bilmeli ki o murad etmezse gayrın 
ıslahı mümkün olmaz,

2–İnsanların, söylediklerine itibar ettiği, sözünü 
dinlediği, dinlemek zorunda kalacağı mânevî saygınlık 
kazanmak,

3-İnsanların eksiklerini gidermeğe çalışmak, dere-
celerini, bilgilerini yükseltmek, hallerini ıslah etmek,

4–İnsanlardan bir şey beklemeyerek hep vererek, 
sözü dinlenilir, etki altına alınamaz, üzerinde söz sahibi 
olunamaz bir seviyeye ve otoriteye ulaşmak,

5–İnsanların eğitiminde, iradelerini istikamet üzere 
geliştirmelerini temin etmek, farzlara müdahale etme-
mek, büsbütün de salıvermemek, baskıcı olmamak. 
Allah’ın (c.c) muradını erişebilecek tek murad olarak 
kabul edecek bir hale getirmek…

6–İnsanlara zorba davranışlarda bulunmamak, is-
teklerimizi onlara, isteklerini de alarak, kazanarak uy-
gulamalarını temin edecek bir tarzın sahibi olmak.
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Hayrlı işlerde ittifak ve birlik, toplumu diriltir ve ma-
nevi kuvvet, yani Allah Teâlâ’nın yardımı da ittifaktadır. 

يَُد هللِا َمَع اجلََماعَِة
“Allah’ın inayet ve yardımı cemaatle beraberdir.”;

يَُد هللِا عََل اجلََماعَِة َوَمْن َشذَّ َشذَّ ِف النَّاِر
“Allah Teâlâ’nın yardımı, koruması ve rahmeti ce-

maat üzerindedir. Kim cemaatten tekleşip ayrılırsa, 
ateşe kaymıştır demektir.” buyrulan hadîs-i şerîften 
anlaşılıyor ki, Allah Teâlâ, inayet ve yardımını, ferdleri 
birbirlerine samimi toplumun ittifakına tahsis eder. Bu 
hikmete binaen, İslam kardeşliğinden ğaye, ittifak ve 
birliği meydana getirmektir, denildi. 

İslam kardeşliğinin dışında ittifak ve kardeşlik aslâ 
mümkün değildir. Nitekim ayet-i kerîmede de:

ََّما املُْؤِمنُوَن ِاْخَوٌة ِان
“Ancak Mü’minler birbirine kardeştir.” buyrulmuş-

tu. İttifak,

a-İ’tisam = Allah Azze ve Celle’nin emrlerini yap-
mak ve yasaklarından sakınmakla dînine sarılmak,

b-Hayrlı işlerde yardım,
c-İbadet ve ahlakta sadıklarla beraber olmak = iyi-

leri sevmek ve seçmek üzere üç unsurla gerçekleşir. 
Allah’ın ahkâmının icra edilmesi de bunlarla meydana 
gelir. İttifak olmaksızın imanın icabı olan takva, muhab-
bet, ihlas, ihsan ve adaleti tahsil etme imkanı olmaz. 
Onun için birçok ayetler ve hadisler bunlara teşvik bu-
yurur. 

a-İtisam; Allah Teâlâ’nın dînine sımsıkı sarılmak 
şartıyla Allah’ın ahkamını evvelen ve bizzat kendi nef-
si hakkında, ikinci olarak da başkası hakkında bittebi’ 
icra etmektir. İ’tisamda birinci kaynak, yasaklardan sa-

kınmakla dîni sımsıkı tutmaktır. İslam Dînine sarılmak 
iman ve islamın icabıdır. 

Dînin yaşanmasını sağlamak, saadet ve nimetler-
den faidelenmek, nimetlerini kazanmaya bilfiil çalış-
mak, iman kardeşliğine bağlanmaktadır; buna i’tisam 
denilir. İ’tisam, Allah Teâlâ’nın nizamını hâkim kılmak, 
toplum olarak dînine bağlı kalmak ve ona sarılmak 
sûretiyle şeriati tatbik etmekle gerçekleşir. Aksi tak-
dirde ittifak kurulmazsa, İslam Dîni yaşanmış sayılmaz; 
binaenaleyh Müslümanlar da toplu bir halde huzur 
ve refahtan ibaret tayyibe hayatına kavuşamaz. İşte 
Mü’minlerin tayyibe hayata ulaşabilmeleri için Allah 
Teâlâ Kur’ân- ı Hakîm’de:

ُقوا يًعا َواَل تََفرَّ ْبِل هللِا َجِ َواْعَتِصُمو اِبَ

“Hepiniz toptan Allah’ın ipine = dîni hükümlerine 
sarılın ve ülfeti bırakmakla da parçalanıp ayrılmayın...” 
buyurdu. 

Ayet-i kerîmedeki َاحلَْبِل kelimesi luğatte “ip” ma-
nasında olsa bile, mecaz ve istiyâre yoluyla, ahd, eman, 
eminlik ve Allah’ın vuslatına denilir. Hadîs-i şerîfte de 
Allah Teâlâ’nın kulundan razı olduğu hasletlerden biri 
olan i’tisama büyük bir ehemmiyet verilmiştir:

 ِانَّ هللَا يَْرَض لَُكْ ثََلًث َويَْسَخطُ لَُكْ ثََلًث يَْرَض لَُكْ

 َاْن تَْعُبُدوُه َواَل تُْشِ ُكوا ِبِه َشيْئًا َوَاْن تَْعَتِصُموا ِبَْبِل هللِا

وا َمْن َوالَُّه هللُا َاْمَرُكْ َويَْكَرُه لَُكْ ِقيَل َوقَاَل يًعا َوَاْن تَنَاَصُ  َجِ

َؤاِل َوِاَضاعََة املَاِل َة السُّ َوَكْثَ

“Allah sizin üç şeyinize razı olur ve üç şeyinize razı 
olmaz: 

Sizin O’na ibadet edip de Kendisi’ne ortak koşma-
manıza, topluca Allah’ın dînine sımsıkı sarılmanıza ve 
Allah’ın işleriniz için idareci tayin ettiği Müslüman kim-
selerle iyi geçinmenize razı olur.

HAYRLI İŞLERDE BİRLEŞMEK 
TOPLUMA HAYAT VERİR

K A PA K

İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh
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Sizin dedikodu etmenizi, çok soru sormanızı ve malı 
israf etmenizi kerih görür.” buyrulan hadîs-i şerîfte ko-
numuzla ilgili, “Topluca Allah’ın dînine sımsıkı sarılma-
nıza ve Allah’ın işleriniz için idareci tayin ettiği Müslü-
man kimselerle iyi geçinmenize razı olur.” cümlesinin 
emridir. 

“Ülfeti bırakmakla da parçalanıp ayrılmayınız.” aye-
tini bahane ederek Asr-ı Saadetten zamanımıza kadar 
gelen ayet ve hadîse dayalı ulemânın ihtilaflarını inkar 
etmek, aslâ doğru değildir. Zira ayet-i kerîmede ve ha-
dîs-i şerîflerde emredilen i’tisam = cemaatleşmek = 
ittifak, şeriatin fürû’ meselelerine değil, İslamın rükün-
leri gibi itikadî meselelere göredir. Yasaklanan tefrika 
da usûl-u dine aiddir. Yani “Allah Teâlâ’nın kitabında, 
Rasûlü’nün sünnetinde, Birtek Allah Azze ve Celle’ye 
ibadet etmekte ve kendisine hiçbir şeyi eş etmemekte 
tefrikaya düşmeyiniz.” demektir. 

Mâtûridî ve Eş’arî’nin temel itikadî meselelerdeki 
ihtilaflarına gelince, o dahi on iki meselede hudud-
landırılmaktadır; ihtilaflarının sadece lafzî olması, 
tefrikayı gerektirmediği gibi, aynı zamanda fürû’ me-
selelerde, mesela “abdest şununla bozulur, şununla 
bozulmaz” diye ihtilaf eden ulemâya ittibâ’ ve taklid 

dahi, tefrika yasağı altına girmemektedir. Binnetice ََوال 

 Sımsıkı“ َوا ْعَتِصُموا ”.Parçalanıp ayrılmayın“ تََفرَّ ُقوا
sarılın”ın tefsiridir. Yani “Birtek Allah Teâlâ’ya ibadet 
etmekte, Kendisi’ne hiçbir şeyi ortak etmemekte, hâsı-
lı usûl-u dinden sayılan Tevhîd gibi temel meselelerde 
ittifak edin.” demektir. 

Topluca Allah’ın dînine sarılmak, dînin yaşanmasını 
sağlamak ve saadet nimetlerinden faidelenmek nime-
tini kazandırır. Allah’ın emrleri ve nizamı, ancak toplu 
olarak dînine bağlanmak ve ona sarılmak sûretiyle ger-
çekleşir. İtikadî meselelerde bu birlik ve beraberlik ku-

rulmadıkça Müslümanlar aslî ğayelerine ulaşamaz ve 
hayatlarından faidelenemezler. Özellikle Müslüman-
ların işlerini görmek ve onları idare etmek için Allah 
Teâlâ’nın başa getirdiği Müslüman emîrlere ve ida-
recilere itaat etmek ve onlarla yatıp kalkmak, onlara 
yardımcı olup iyi geçinmek devlet idaresinin ve millet 
asaişinin en önemli esaslarındandır. 

İdareciler de İslam dîninden çıkmadıkça, namaz 
kıldıkları müddetçe ma’rûftan ve Allah’ın emrleri dı-
şına taşmadıkça, onlara itaat etmek şarttır. Bu yapıl-
dığı takdirde o memlekette anarşi ve isyanlar kalkar. 
Aksi takdirde huzur ve tayyibe hayat kalkmış olur; in-
sanca yaşamak hayvânî yaşamak haline döner. Onun 
için Müslümanların Müslüman idarecilerine bağlanıp 
onları seçme, sevme ve onlara itaat etmeleri, Allah’ın 
emrettiği en büyük vazifedir. Artık bu cemaatleşmeyi 
bozan tüm dedikodular, Müslüman kimselerin halkın 
gözünden düşürülmesi, malayani şeylerden sorulması, 
bu yönde malın harcanılması dahi, hadîs-i şerîfteki:

َؤاِل َوِاَضاعََة املَاِل َة السُّ َويَْكَرُه لَُكْ ِقيَل َوقَاَل َوَكْثَ
“Sizin dedikodu etmenizi, çok soru sormanızı ve 

malı israf etmenizi kerih görür.” cümlesiyle yasaklan-
makta ve onun yerine hayrlı işlerde yardım etmek em-
redilmektedir. 

b-Hayrlı işlerde yardım etmeye gelince Mü’min 
Mü’minin kardeşidir, hayrlı işlerde ittifak ederek birlik 
ve beraberlik içerisinde yardımlaşmalıdırlar. İ’tisam 
emrolunduğu gib, iyilik ve takva üzere yardımlaşmak 
da emredilmiştir. Nitekim:

َوتََعاَونُوا عََل الرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل تََعاَونُوا عََل ااِلْثِ َوالُعْدَواِن

“...Hayr ve iyilik işlemek ve fenalıklardan sakınmak 
hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve 
haddi aşmak üzerinde aslâ yardımlaşmayın....” buyrul-
muştur.

TEK ÇARE sayfa 331/334
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HADİSLERLE KISSALAR -1
 
Bera bin Azib Allah kendisinden razı olsun 

şöyle anlatır: 
Biz Allah Rasulü ile bir Ensar’ın cenazesine 

gittik. Onu kabrine kadar götürdük. Sonra Ra-
sulullah a.s Kabrin başında oturdu. Bizde ya-
nına oturduk, sanki Başımızda bir kuş varmış 
gibi dikkatle Sevgili Peygamberimizi dinleme-
ye başladık. 

Allah Rasulü: 
“Kabir azabından Allah’a sığınırız!” 
Bu sözün iki ya da üç kere tekrar etti. De-

vamla:  
“Mümin dünyadan çıktığı vakitte artık ken-

disine ahiret perdeleri açılır, melaike-i Kiram 
kendisine semâdan güzel bir yüzle sanki güneş 
gibi bir yüzle ona, (Ölmek üzere olan kimsenin 
yanına gelir) onların yanında Cennet elbisesi 
vardır. Ölecek kişinin gözünün gördüğü 

 
Yere kadar en uç noktaya kadar karşıları-

na gelir. Melekül mevt (ölüm meleği) gelir. O 
kimsenin başucuna oturur ve ona söyle der:” 
“Ey temiz olan ruh Allahu Teâlâ Hazretleri seni 
affettiği ve razı olduğu halde cesetten çık!” O 
zaman Ruh bedenden bir suyun damlasının 
akması kadar kolay bir şekilde çıkar. Ellerinde 
Cennet elbiseleriyle bekleyen melekler ona el-
biseyi giydirirler. Göz açıp kapayıncaya kadar 
bile o melekler ayrılmaz: 

“İşte bu senin elbisendir” derler. Mis koku-
lu güzel olan o elbise kendisine giydirilir, ruhu 
yükseltilmeye başlar. Meleklerin yanından ge-
çip yukarıya doğru yükselirken melekler ara-
larında çıkan yükselen ruhu görüp derler ki: 

“Bu güzel ruh kimindir? Onun dünyadaki en 
güzel ismi Zikrolunarak “falanca oğlu falanca-
dır” derler. Ta ki Dünya semasının sonuna gelir 
kendisine kapı açılır ve birinci kat Sema’dan 
başlayarak ta yedinci kat semaya yükselir. Alla-
hü Teâlâ Hazretleri şöyle buyurur: “Benim ku-
lumun adını illiyine yazınız, cesedini Dünya’ya 
iade ediniz!  Sonra iki tane melek gelir arala-
rında şu konuşmalar geçer: 

Rabbin kim? 
Rabbim Allah
Dinin nedir? 
Dinim İslam 
Peki, bu gönderilen kişi hakkında ne dersin? 
O Allah’ın resulüdür. 

Bize ne getirdin, dünyadayken ne yaptın? 
Allah’ın kitabını okudum, ona iman ettim, onu 
doğruladım. Semâdan bir melek şöyle der: 
“Muhakkak ki kulumuz doğru söyledi!” 

Ona cennetten bir yatak getirilir Cennetten 
kendisine bir kapı açılır. Ruhu temiz, Tayyib bir 
şekilde kabrinde gözünün gördüğü kadar ge-
nişletilir. Sorulardan sonra kendisinin yanına 
çok güzel yüzlü bir kimse gelir. Elbisesi güzel, 
kokusu güzel ona der ki: 

“Müjdelenen, Allahü Teâlâ Hazretlerinin 
bugün sana vaad etmiş olduğu kolaylıklarla 
müjdelenen! Ben senin dünyada yapmış oldu-
ğun iyiliklerinim.” O zaman kişi: 

Allah’ım kıyamet kopsun Allah’ım kıyamet 
kopsun! 

Kendisine müsaade edildiği müddetçe, ma-
lını ehlini ziyaret eder.

KABİR AZABI

TA S AV V U F

Hamza ALGÜL
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Kâfir kulun Dünya ile alakası kesilmeye 
başladığı zaman ahirete yönelmek üzereyken 
melâike kiram siyah Yüzlü Melekler kıllardan 
yapılmış pis bir kumaşla ölen Kimsenin gözü-
nün gördüğü en uç noktaya otururlar ölüm 
meleği onun başucuna gelir şöyle der:   “Ey Pis 
Allah sana gazap ettiği hoşnut olmadığı halde 
çık!” 

Onun cesedinden Demir tırmıklarla pamuk-
lar didik didik yapılır gibi canı o kadar şiddet-
li ve zor çıkar. Sonra melekler onu (pis ruhu) 
pis kokulu kefene sararlar. O kimse pis koku-
lu habis bir şekilde leş gibi kokar ve yukarıya 
doğru yükselmeye başlar. Aralarında melekler: 
“Bu pis ruh kimindir?” diye sorarlar. Melekler 
onun dünyadaki en çirkin ismiyle: 

Falanca oğlu falancadır derler ta ki Se-
ma’nın birinci katına gelir açılmasının İster 
kapı ona açılmaz. Rasulullah Aleyhi selem: 

“onlara semanın kapıları Devenin iğne deli-
ğinden geçmediği müddetçe açılmaz.” Ayetini 
okudu sonra Allahü Teâlâ Hazretleri: Bu Kulu 
siccine yazınız onun ruhu en aşağıya doğru atı-
lır ruh aşağıya şiddetli bir şekilde düşer. 

“Kim Allah’a ortak koşarsa Sanki o; Zaman 
aşağıya doğru atılır onu Kuşlar didik didik par-
ça parça eder gibi aşağıya düşer” 

Meleklerle kendisine arasında şu konuşma-
lar geçer: 

Rabbin kim? 
He he bilmiyorum. 
Dinin nedir? 
He he bilmiyorum. 
Peki, sana gönderilen bu kişiyi için ne der-

sin? He he bilmiyorum 

Sema’dan bir melek bu cevaplar karşısında 
şöyle nida eder: 

“Muhakkak ki bu yalan söyledi, buna ce-
hennemden bir yatak getirin.” 

Kendisine cehennemden bir pencere açı-
lır. Kabini de oldukça daraltılır ta ki kemikleri 
birbirine geçer. Bu kişinin yanına son derece 
çirkin yüzlü elbisesi pis, kokusu kötü bir kimse 
gelir. Ona: 

“Bugün yapmış olduğun kötülükler ile sana 
vaat edilen azap ile müjdelenen! Ölen kişi ona: 
“Sen kimsin şer için mi geldin? 

O:
“Ben senin dünyada yapmış olduğun kö-

tülüklerinim” der.  Kâfir kıyametin kopmasını 
asla istemez. 

Peki, siz hangisi olmak istersiniz?
Müslüman ruh değil mi?
Öyleyse ahirete hazırlık yapalım !!! 
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a. Dogru Ölçü ve Tartı
 Muhtesib, cuma ve cemaat namazlarını, doğru 

sözlü olmayı ve emânetleri yerine getirmeyi emre-
der. Yalancılığı, hıyaneti ve bu çerçeveye giren ölçü 
ve tartıda noksanlık, imalatta, ticarette, dini konu-
larda ve benzer diğer işlerde aldatma gibi kötülük-
lerden alıkoyar. 

Yüce Allah şöyle buyuruyor: 
“İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları 

vakit tam alan ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak 
verdiklerinde eksik tutan kimselerin vay haline! “ 

“Ölçüyü tam yapın, eksiltenlerden olmayın. 
Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkını azaltma-
yın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çı-
karmayın” 

“Kendilerine hainlik edenlerden yana çıkma. Al-
lah, hainlikte direnen suçluyu sevmez.” 

b. Hileli İşlerin Kontrolü 
Buhari ve Müslim’in Sahih’lerinde, Hakîm b. Hi-

zam’dan Hz. Peygamber’in (sav) şöyle buyurduğu 
rivâyet edilir:

“Alıcı ile satıcı (birbirlerinden) ayrılmadıkça se-
çim hakkına sahiptirler. Bunlardan her biri doğru 
söyleyip de (meta ve bedele ait hususları birbirine) 
açıklarlarsa, bu alış-verişlerinde kendilerine bere-
ket ihsan olunur. Eğer iki taraf da (mal ile bedelin 
ayıbını) gizler ve yalan söylerse bu alış-verişin be-
reketi giderilir.”. 

Müslim’in Sahih’inde, Ebu Hureyre’den şöyle bir 
olay nakledilir: 

“Bir gün çarşıda dolaşırken, bir yiyecek yığınının 
önünde duran Hz. Peygamber (sav), elini yiyecek 
maddesinin içine daldırdı. Parmağına bir ıslaklık 
değdi.”Nedir bu?” diye satıcıya sordu. Mal sahibi, 
“Ey Allah’ın elçisi! Yağmur yağmıştı, ondan ıslanmış 
olacak.” deyince, Hz. Peygamber. (sav) “Herkesin 
görmesi için o ıslak tarafı üste koyamaz mıydın?” 
dedikten sonra, “Bizi aldatan bizden değildir.” bu-

yurdu. 
Başka bir rivâyet, “Beni aldatan benden değil-

dir.” şeklindedir. 
Böylece, Hz. Peygamber (sav), aldatan kişinin 

mutlak anlamda din ve iman ehli içerisine girmedi-
ğini açıklamış oluyor. Nitekim, “Zina eden, mü’min-
ken zina etmez; hırsızlık yapan mü’min iken çaa-
maz; içki içen mü’minken içmez.” buyurmaktadır. 

Böyleleri, her ne kadar kendilerini kâfirlerden 
ayıran ve ateşten çıkaran imanın aslına sahipseler 
de, sevap elde etmeye ve cezadan kurtulmaya hak 
kazandıran imanın hakikatından uzaklaşmışlardır. 

Unlu mamuller, yemek, mercimek, kebap vb. 
gıda maddesi, dokumacı, terzi vb. elbise ve daha 
başka şeyler imal edenlerin yaptığı imalatta da al-
datma olabilir. Bunların aldatma, hıyanet ve kusur-
ları gizlemelerinin yasaklanması gerekir. Paraları, 
cevherleri ve ıtriyat vb.’lerini karıştıran kimyacılar 
da bu gruba girer. Altın ya da gümüş, anber ya da 
misk, cevher, za’feran, gülsuyu ve diğer nesneleri 
de imal ederler; bunlarla adeta Allah’ın yaratıcılığı-
na benzemektedirler. 

Yüce Allah, kulların kendisi gibi yaratabilecekle-
ri hiçbir şey yaratmamıştır. Bilakis Yüce Allah, Hz. 
Peygamber’in (sav) kendisinden naklettiğine göre, 
“Benim gibi yaratmaya kalkışandan zalim kim olabi-
lir? Bir zerreyi yaratsınlar, bir sivrisinek yaratsınlar.” 
buyurmuştur. 

Bu yüzden, yiyecek, giyecek, ev vb. imalatlar 
ancak insanların aracılığıyla yaratılmıştır. Yüce Allah 
“Onlara bir delil de, soylarını dolu gemiye taşıma-
mız ve kendileri için bunun gibi daha nice binekler 
yaratmış olmamızdır.”  “Yonttuğunuz şeylere mi 
tapıyorsunuz? Oysa sizi de, yonttuklarınızı da Allah 
yaratmıştır.”  buyurmaktadır. 

Maden, bitki, hayvan gibi yaratıklar, insanoğ-
lunun yaratamadığı şeylerdir. Ancak, taklit yoluyla 
benzetebilirler. İşte bu kimyanın gerçeğidir. Çünkü 

TİCARİ VE EKONOMİK HAYATI 
DÜZENLEYEN AHLÂKÎ İLKELER

E K O N O M İ

Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi
İsmail ÇAPAK
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o bir taklitçidir. Bu konuda yetkili kişiler, burada zik-
redemeyeceğimiz eserler vermişlerdir. 

Allah ve peygamberinin yasakladığı riba ve ku-
mar akidleri, bey’u’lgarar, hablu’l-habele 12 mu-
lamese, 13 münabeze, 14 ribe’n-nesi’e (erteleme 
faizi) ve ribe’l-fadl (fark faizi) gibi akid türleri de kö-
tülükler çerçevesine girmektedir. Aynı şekilde neceş 
(müşteri kızıştırma), yani alma niyeti olmaksızın alı-
cı-satıcı arasına girip fiyatta haksız arttırım sağmal 
hayvanın sütünü memesinde bırakmak (musarrat) 
ve diğer hileli satışlar da bu çerçevededir. Yine, ister 
ikili, ister üçlü olsun, maksat belli bir vade için pa-
ralar arasında fark olmasıyla, faizli muameleler de 
kötülükler çerçevesine girer. 

İkili faiz (suna’iyye), iki kişi arasında gerçekle-
şen faizdir. Sözgelişi, alış-veriş, icare (kira), musakat 
veya müzara’a yoluyla borç toplamak böyledir. 

Hz. Peygamber (sav): “Alıcıdan borç almak şar-
tıyla ona satış yapmak, vade farkı koyarak satış 
yapmak, teslim almadığı şeyi satmak ve kendinde 
olmayanın satışı helâl değildir.” buyurmuştur. 

Bir malı vadeli satıp, sonra satıcıya iade etmek 
de böyle bir işlemdir. Ebu Davud’un Sünen’inde Hz. 
Peygamber’in (sav) “Kim bir satış içinde iki satış ya-
parsa, ya az olan bedeli alır veyahut da faiz olur.” 
buyurduğu rivâyet edilir. 

Üçlü faiz (sulasiyye), alıcı ve satıcının aralarına 
faiz için (malı faizci satın alıp, sonra faiz verene vade 
ile satarak, sonra sahibine aracının yararlandığı ek-
sik bir parayla iade eden) bir aracı sokmaları ile ger-
çekleşen faizdir. 

Bu muamelelerin bir kısmı, sözgelişi bu maksatla 
bir şart ileri sürülmesi, malın şer’i kabz’dan (teslim 
alıştan) önce, şer’i şartlar olmaksızın veya -beklen-
mesi gerektiğinden ve muamele veya başkasıyla 
bir fazlalık yüklenmesi caiz olmadığından- borcun 
(deyn) zor durumda olana yüklenmesiyle satılması, 
müslümanların icmaıyla haramdır. Bu muamelele-
rin bir kısmı ise âlimler arasında tartışmalıdır. An-
cak Hz. Peygamber (sav), sahabe ve tabiînden sabit 
olan bütün bunların haram olduğudur. 

c. Bazı Pazar Eksiklikleri 
Satılacak malların piyasaya (çarşıya) gelmezden 

önce karşılanması da kötülükler çerçevesine gir-
mektedir. Çünkü Hz. Peygamber (sav) bunu –satı-
cının, fiyatı bilmemesi dolayısıyla, malı değerinin 
altında satın tâcirinin satıcıyı aldatacağı gerekçesiy-
le- yasaklamıştır. Bu yüzden Hz. Peygamber (sav), 

çarşıya gidip gerçek fiyatı öğrendiğinde ona muhay-
yerlik (alış-verişi kabul ya da bozma) hakkı vermiştir. 

Aldatılma (gabn) durumunda muhayyerlik hak-
kının olduğu şüphesizdir. Aldatılma durumu yoksa 
konu bilginler arasında tartışmalıdır. Bu konuda 
Ahmed b. Hanbel’den iki rivâyet bulunmaktadır; 
birincisine göre, muhayyerlik hakkı vardır. İmam 
Şafii’nin görüşü de budur. İkincisine göre, gabn bu-
lunmadığından böyle bir hakkı yoktur. 

Mustersil’in aldatılma durumunda muhayyerlik 
hakkının olduğu, İmam Malik’in, Ahmed b. Han-
bel’in ve başkalarının görüşüdür. 

Çarşı esnafı mumakis’e bir fiyatla, pazarlık yap-
mayan müstersil’e veya fiyatı bilmeyene bundan 
daha fazla bir fiyatla satamazlar. Bu, satıcılar için 
hoşgörülmeyen bir davranıştır. 

Bir hadiste “Mustersil’in aldatılması ribadır” bu-
yurulur. Bu, malın pazar dışında karşılanması gibi-
dir. Çünkü pazara gelmekte olan fiyatı bilemez. Bu 
yüzden Hz. Peygamber (sav) şehirlinin, köylünün 
malını kapatıp satmasını yasaklamış ve “İnsanları 
serbest bırakınız, Allah onları birbiriyle rızıklandırır.” 
buyurmuştur.

İbn Abbas’a (ra) «Şehirli, köylünün malını kapa-
tıp satamaz.” sözünün ne anlama geldiğini sorul-
muş, Simsarı olmaması cevabını vermiştir. 

Bu, alıcıyı zarara uğrattığından dolayı yasaklan-
mıştır. Çünkü mukim, insanların muhtaç olduğu bir 
malı satmak üzere gelmekte olanı beklediğinde, 
müşteri bununla zarar görür. Hz. Peygamber (sav), 
“İnsanları bırakın, Allah onları birbirleriyle rızıklan-
dırır.” buyurmuştur. 

d. Karaborsacılık 
İnsanların ihtiyaç duyduğu şeyi istiflemek de 

kötülüklerden biridir. Çünkü Müslim’de Ma’mer b. 
Raşid’den, Hz. Peygamber’in (sav) “İhtikar yapan, 
günahkârdır.” buyurduğunu rivâyet eder. Zira kara-
borsacı, insanların ihtiyaç duyduğunu satın almaya 
yönelen, malı piyasaya sürmeyen ve fiyatını yük-
seltmeyi düşünen kimsedir ki bu durumuyla alıcıla-
ra zulmeden biridir. 

İşte bunun için veliyyulemr’in, insanların zaruri 
ihtiyacı olması durumunda kendilerinde bulunan 
malları emsal değerle (kıymetu’l-misl) satmaya 
zorlama yetkisi vardır. Sözgelişi; elinde insanların 
ihtiyaç duyduğu gıda maddesi bulunup bunu piya-
saya sürmeyen tâcir, insanların açlık çekmesi duru-
munda, bu gıda maddesini insanlara emsal fiyatla 
satmaya zorlanır. 
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M.Tunahan PINARBAŞI

Ganimetini sakladıktan sonra, hapse düşen Ruby, sönük zekalı ve ge-
veze dev Quentin ile karşılaşır. Quentin ona dostça davranır. Quentin, 
bir kez tek başına kaçmaya kalkışıp da işi yüzüne gözüne bulaştırınca 
birleşmeye karar verirler. Beceriksiz Quentin’i sarsmak mümkün ol-
mayınca Ruby, onu yanına almak zorunda kalır. Eski ortaklarını bir suç 
işinde takip ederek sevdiği bir kadının ölümünün intikamını almak 
ister ve elbette ki herkesten önce sakladığı paraya ulaşması gerek-
mektedir. Salaklar Sofrası’nın yönetmeni Francis Veber, Fransız sine-
masının muhteşem iki oyuncusu, Jean Reno ve Gérard Departieu ile 
ortaya harika bir komedi yaratmış! Bu film izlediğim en iyi komedi 
filmleri arasında yer almaktadır .Ailecek izlenebilecek ve insanların 
küfür olmadan da gülebileceğini gösteren çok hoş ve sıkmayan bir 
film.Eğer canınız sıkılmışsa ve komedi filmi izlemek istiyorsanız bu fil-
mi es geçmemelisiniz.

DOST MUSUN 
DÜŞMAN MI?
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4.2.İhracı İzne Bağlı Mallar
1- Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve 

Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Ye-
dek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara 
Ait Teknolojiler/ Milli Savunma Bak.

2- Afyon ve haşhaş kellesi / Sağlık Bakanlığı
3- Uyuşturucu maddeler ve 1972 tarihli 

Protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu
Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikot-

rop Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli 
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Tra-
fiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Söz-
leşmesi kapsamındaki mallar / Sağlık Bakanlığı 

4- Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımı-
nın ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Söz-
leşmesi Kapsamındaki mallar / Çevre ve Orman 
Bakanlığı

5- Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, 
porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve

kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunla-
rın tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul kon-
feksiyon / Çevre ve Orman Bakanlığı 

6- Gübreler (Kimyevi gübreler hariç) / Ta-
rım ve Köyişleri Bakanlığı 

7- Tohumluklar (Orman ağacı tohumları ve 
diğer yetiştirme materyalleri hariç) / Tarım ve

Köyişleri Bakanlığı 
8- Ankara (Tiftik) keçisi /Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı
9- Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını dü-

zenleyen esaslar çerçevesinde avlanması
tamamen yasak olan cins ve nitelikteki su ürün-

leri /Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
10- Yarış atları / Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
11- Yem Kanunu kapsamına giren yemler/

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
12- Veteriner İlaçları / Tarım ve Köyişleri Ba-

kanlığı
13- İhracatı kotayla veya başka herhangi bir 

kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları
/Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

14- Damızlık büyük ve küçük baş hayvan / 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

15- Doğa Mantarı (Sadece AB üyesi ülkeler 
için) / Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

16- Mavi yüzgeçli orkinos (canlı, taze soğu-
tulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş)/ Tarım ve

Köyişleri Bakanlığı 
17- Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşya-

ların İhracatında İzne Esas Olacak Belgelerin
Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki 

mallar/Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
18- Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ekipman, 

Yazılım ve Teknoloji Ek’i Dahilindeki
Malzemeler / Milli Savunma Bakanlığı 
19- Şeker/T.C. Şeker Kurumu 
20- Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştir-

me materyalleri / Çevre ve Orman Bakanlığı
21- 87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan 

Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerleri-
nin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depo-
lanması, Satışı, Kullanılması,

Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına 
İlişkin Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeler 
(harp silah ve mühimmatı hariç) /İçişleri Bakanlı-
ğı 

22- Zeytin fidanı (tescili yapılmış ve Milli Çe-
şit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin

yurt içerisinde sertifikalandırılmış olanları) / 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

23- VVassenaar Düzenlemesi Mühimmat 
Listesi Kapsamındaki Malzemeler/ Milli

Savunma Bakanlığı  
24- Yaprak tütün, tütün döküntüleri/ Tütün 

ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Detay için bakınız.
http://www.dtm.qov.tr/dtmadmin/upload/

IHR/MevzuatiGelistirmeDb/mevzuat/ihrmevzu/
ek list e.doc

İHRACI İZNE BAĞLI MALLAR
İbrahim BİÇER

T İ C A R E T
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Kâinatın en güzel meyvesi olan insan, Al-
lah’ın yarattığı en büyük mucizedir. Ham 
maddesi et, kemik ve kandan oluşan bu eşsiz 
varlığa sayısız duygu veren ve o duygularla 
doğruyu yanlışı ayırt etme özelliğini Allah kul-
larına lutfetmiştir. Bu duygulardan bir tanesi 
de öfkedir. Bu duyguyu yok etmek mümkün 
değildir. Esas olan da, öfkeyi yok etmek değil 
de onu doğru yöne kanalize etmektir.

İnsanın hem bireysel hem toplumsal ya-
şantısında huzurlu olabilmesi için olumsuz 
duygularını kontrol etmesi ve bunlarla baş 
edebilmesi gerekir. İnsan hayatını sürdürebil-
mesi ve onu dış tehlikelerden koruyabilmesi 
için fıtratına koyulan bir duygudur. Bu duygu 
tüm canlılarda var olan tabi bir heyecandır. Bu 
duygumuzu dünyevi endişe için değil, uhrevi 
endişe için kullanırsak, yerini bulmuş olur.

Dünya’ya aşırı düşkünlük, şan şöhret, ma-
kam mevki, zenginlik, hırs gibi duyguları fi-
renlenmedikçe öfke çoğalır. Kendisini verilen 
nimete kanat etmek ve sabır göstermek. Dün-
yanın malına mülküne kendini kaptırmadan, 
onun bir emanet olduğunu düşünmek ise bu 
öfkeyi kontrol eder. 

Vatanımıza zarar vermek isteyen kişilere 
karşı öfke elzemdir. Yoksa vatanı, milleti, hu-
kuku, doğruyu iyi savunmak mümkün olmaz. 
Sahabenin hayatına baktığımızda; onlar sava-
şa gittiklerinde düşmana karşı acımasız, fakat 
kendi aralarında birer melek gibi idiler.  “Be-
diüzzaman Hazretlerine göre, öfkenin üç hali 
vardır. İfrat, tefrit ve vasat halidir. İleri derece-
de saldırganlık, maddi ve manevi hiç bir şey-
den korkmayıp yakıp yıkmak, her tarafı kırıp 
dökmek, öfkeyle kalkıp zararla oturma halidir.

Bütün istibdatlar, tahakkümler, baskılar, 
şiddetler, zulümler, haksızlıklar, kavgalar, cina-
yetler bu sebepten çıkıyor. Bu nedenle öfkeyi 
kullanmak helâl değildir yasaklanmıştır. Dini-
miz bize ifrat ve tefritten uzaklaştırıyor.  Öfke-
nin vasat halini yaşamamızı emrediyor. “

“O takva sahipleri bollukta ve darlıkta ve-
renler, öfkesini tutanlar ve insanların kusur-
larını af edenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. 
(Ali İmran süresi 134 )

Peygamberimiz (sav) bu konuda şöyle bu-
yuruyor; Öfke kalpte bir kor parçası gibidir. 
Sizden biri öfkelendiğinde; ayakta ise otursun, 
oturuyorsa uzansın, uzanmış ise vücudunu 
toprağa değdirsin. (Eûzü Billah) Allah’a sığı-
nırım derse öfkesi geçer. Öfke şeytandandır. 
Şeytan ateşten yaratılmıştır. Su ateşi söndürür. 
Öfkelendiğinde zaman da abdest alınız. Öfke-
nin ve ağız kavgasının ilacı iki rekat namazdır.  ( 
Riyazu’s salihin)

Ey Kâinatın yegane Rabb’i olan Allah’ım ver-
diğin tüm latifelerimizi senin yolunda kullana-
bilmeyi bizlere nasip et.  Uyanık mü’minlerin 
sınıfına dahil et.  Bizleri göz açıp kapayıncaya 
kadar nefsimizle baş başa bırakma. Razı olma-
dan ruhlarımızı bedenlerimizden alma.  Amin

Emanetin sahibine emanetsiniz.

KALPTEKİ KOR PARÇASI

Altun ÖZMEŞE

D E N E M E
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Abdurrahman PAMUK

TAKVİM YAPRAKLARI

Vuslata adım adım
O takvim yaprakları 
Geçmişime feryadım
O takvim yaprakları

Bir duvarda asılı 
Bazen mutlu ve yaslı
Her şey onda hasılı
O takvim yaprakları

Binbir isim bulursun
Bakarken durgun durgun
Bir köşede hep yorgun
O takvim yaprakları

Dökülür birer birer
Her mevsime o rehber
Der ki vefa ne gezer
O takvim yaprakları
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İsmihan Meryem BOYRAZ

Kader konusu insanlık tarihi kadar eskidir. İn-
sanlar çoğu kez olup biten tüm olayların daha ön-
cesinden Allah tarafından her ayrıntısına kadar be-
lirlenmiş olmasını hem kavramakta zorlanmış hem 
de anlatabilmek için çok çeşitli uzun ve karmaşık 
anlatım yollarına girmiş ve en sonunda bunun her 
bakımdan çözülemeyecek bir sır olduğunu düşün-
müşlerdir. Konuyu kavrasa da anlatabilme ve her-
kes tarafından anlaşılabilme sıkıntısı olmuştur. Oysa 
günümüzde bunu anlamanın teknik anlamda daha 
kolay olduğu söylenebilir. 

derinliğini kavramak ise bir insanın imani derinli-
ğiyle doğru orantılıdır. günümüzde bilim bize zaman 
konusunda daha anlaşılabilir bilgiler sunmuştur. 
Örneğin zamansızlık ve her şeyin tek bir anda olup 
bittiği gerçeği kaderi anlamaya yardımcı olacak bir 
konudur. teknik olarak bile düşündüğümüzde Alla-
hın zaman ve mekan ötesi olması gerektiği ve asla 
zamana tabi olmaması gerektiğini anlıyoruz. Bura-
dan düşündüğümüzde kader konusu en kolay ve 
anlaşılır tanımıyla kader, Allah’ın evreni ve canlılığı, 
geçmiş ve gelecek tüm olayları “tek bir an” içinde 
yaratmış olmasıdır. Bu da, evrenin yaratılış anın-
dan kıyamete kadar gerçekleşecek olan her olayın 
aslında Allah Katında “yaşanmış ve bitmiş” olması 
demektir. Henüz yaşanmamış olaylar “bizim” için 
yaşanmamış olaylardır; Allah için değil. 

Nitekim Allah zamana ve mekana bağlı değildir, 
zira zamanı ve mekanı yaratan bizzat Kendisi’dir. 

Dolayısıyla Allah için geçmiş, gelecek ve şu an 
hepsi birdir ve her şey olup bitmiştir. Örneğin Fira-
vun’un hayatının nasıl sonuçlanacağını Allah daha 
Hz. Musa doğmadan ya da Mısır devleti kurulma-
dan önce bilir. Çünkü bunların hepsi Allah Katında 
“tek bir an” olarak yaratılmıştır. dolayısıyla Allah 
katında yaratılıştan kıyamete dek tüm olaylar yara-
tılmış ve bitmiştir. 

İnsanların çoğunun kader konusunu gereği gibi 
kavrayamamalarının nedeni bu durumun farkında 
olmamalarıdır. 

oysa yaşanmamış olaylar sadece bizim algı ev-
renimizde gerçekleşmemiştir. yani zihnimize he-
nüz onun bilgisi verilmemiştir. bu, o olayın henüz 

yaşanmadığı anlamına gelmez. Allah katında o olay 
çoktan yaratılıp zamansızlıkta bitmiştir. Bizim için 
yaşanmamış olması ise henüz algılamamış olma-
mızdır. 

Allah zaman ve mekana bağlı olmadığı için onun 
katında öncelik sonralık sıralaması yoktur. bu sade-
ce biz kullar içindir. Olayların başı da sonu da tek 
bir anda aynı yerdedir. bu konu iyi düşünüldüğünde 
anlaşılamayan ve anlamakta zorlanılan bir çok ko-
nuyu da anlamamız için bir anahtardır adeta. 

geçmiş ve gelecek Allahın daima karşısındadır ve 
onun belirlediği şekilde gelişir. bu konu özgür ira-
demiz konusnda da yeniden düşünmemize neden 
olur. maddi boyutta ve yüzeysel bir alan olan bilim 
boyutunda bile bu konu açıklanmıştır. Örneğin:

BBC radyoda yayınlanan bir programda Dr. Jim 
Al-Khalili bu gerçeği şu şekilde açıklar:

Eğer bu dört boyutlu uzay/zamanı gerçek anla-
mında alırsanız, bu durumda özgür iradenizi terk 
etmeniz gerekir. Bu, yalnızca geleceğin önceden 
takdir edilmiş olduğunu değil, aynı zamanda gele-
ceğin hazır bir şekilde orda olduğunu, olup bittiğini 
söylemektedir. Karar vermenin bir anlamı yoktur; 
ne yaparsanız yapın, o zaten çoktan olup bitmiştir. 
Eğer göle bir taş atmak istersem, bunu kendi özgür 
irademle yaptığımı düşünüyorum. Fakat elbette 
dört boyutlu uzay zamanda, o taşı göle atmaktan 
başka bir seçeneğim yok; suyun gelecekteki sesi 
zaten orada ve bizler özgür irademizi kaybetmiş du-
rumdayız.

Allah bu kısa dünya yaşamı algısında cennet hal-
kıyla cehennem halkını kendi kendilerine şahit ol-
maları için dener ve şahit olmalarını sağlar.

KADER KONUSUNUN AHİRZAMANDA ÇÖZÜLEN SIRRI 
“ZAMANSIZLIK...”

D E N E M E
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Sörfün, tarihöncesi çağlardan beri Güney 
Yarıküre denizlerinde (özellikle Pasifik adala-
rı) yapıldığı sanılmaktadır.

Polinezyalı denizciler kıyıya dönebilmek 
için zorunlu olarak sörf yaparlardı. Sörfün bu 
ilk biçimi hem geniş bir tahtayla, hem de vü-
cutla yapılırdı. Kaptan James Cook Tahiti ve 
Oahu’ya vardığında (1777-78) uzun bir tahta 
kano kullanarak eğlenceye dönük sörf ya-
panları gördüğünü belirtmekteydi. Avrupalı 
misyonerlerin ahlaka aykırı olduğu gerekçe-
siyle 1821’de yasakladıkları sörf, ancak Hawa-
iili ünlü yüzücü Duke Paoa Kahanamoku’nun 
Waikiki’de ilk sörf kulübünü kurduğu 1920’de 
resmi bir spor dalına dönüştü. Kahanamo-
ku’nun 1968’de ölümünden önce bu spor 
dünya çapında yaygınlaşmış ve uluslararası 
sörf yarışmaları düzenlenmeye başlamıştır.[1]

Günümüzde en iyi sörf noktaları hala Pasi-
fik kıyıları (Hawaii, Tahiti ve Fiji) olmasına rağ-
men sörf, okyanusa kıyısı olan pek çok ülkede 
(Brezilya, Kosta Rika, Güney Afrika, Avustral-
ya, Fransa, İrlanda, Jamaika ve İspanya) yay-
gın olarak yapılmaktadır.

S P O R

Onur TAŞKIRAN

SÖRF
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İLGİNÇ BİLGİLER

Hiçbir kağıt parçası 7 defadan faz-
la ikiye katlanamaz!.

Kedilerin herbir kulağında 32 adele 
vardır..

Timsahlar daha derine bata-
bilmek için taş yutarlar.

Gökyüzündeki yıldız sayısı dün-
ya üzerindeki tüm plajlardaki kum 
tanesi sayısından fazladır.
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S İ L A H

DRAGUNOV SVD

Uyruğu: Sovyetler Birliği
Tasarlandığı tarih: 1958-1963
Ağırlık: 4.30 kg
Uzunluk: 1225 mm
Kalibre: 7.62
Şarjör kapasitesi: 10
Atış hızı: 3-6 mermi/dak
Etkili menzil: 800m

 Sovyetler Birliği yapımı yarı otomatik, uzun menzilli keskin nişancı tüfeğidir. Türkiye’de 
‘Kanas’ adıyla da bilinir. Yakın ve orta mesafeli savaş için tasarlanmış olan hafif makineli silah 
ve piyade tüfeklerinin kullanımı askeri birliklerin uzun menzilli gereksinimlerini karşılamadığı 
için Evgeniy Fedorovich Dragunov tarafından 1958-1963 yılları arasında Sovyetler Birliği’nde 
tasarlanmıştır. AK sınıfı silahlar gibi zorlu doğa koşullarında sorunsuz bir şekilde çalışır. Şarjör 
kapasitesi 10 mermi olup mermiler şarjöre çift sıra zig-zag şekilde yerleştirilir. 7N1 adında özel 
sadece SVD/SVD-S için tasarlanmış 7.62X54 mm’lik fişek kullanır. Bu mermi daha fazla namlu 
çıkış hızına ve çelik uca sahiptir. Kullandığı mühimmat Rus yapımı PK makinalı tüfeği’nde de 
kullanılmaktadır. Gece atışı yapılabilen PSO-1 dürbünü ile kullanılır. Bu dürbün, gerçek anlam-
da gece görüşlü bir dürbün olmayıp sadece geceleri atış yaparken nişan almanızı kolaylaştıra-
cak dürbün içindeki taksimatı aydınlatan ve pille çalışan bir aydınlatma sistemi bulunmakta-
dır. PSO-1, standart dürbün ağından farklı bir dürbün ağı kullanır ve bunun sayesinde uzaklık 
ölçer olmadan mesafe öğrenilebilir.

Kıvanç KARADAĞ
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REİSİM

İçindeki sevdanın öyle güzelki mayası,
Herkese örnek oldu, kalbinizin aynası
Ayşe bacı, Fatma teyze, gönüllerin Sultanı
Hep arkandan geliyor; Yusuf, Ali, Osman’ı

Reisim, Başkanım Cumhur oldu çalıştı.
İçi dışı bir idi, doğrulukla yarıştı.
Gazi, mazlum, yetime açılıyor her kapı.
Bu yüzden inanıyor çocuk, genci, yaşlısı.

Ahlâk, töre, âdalet hepsi insanlar için,
Dini imanı olmayan bunu nerden bilsin.
Boy-pos, bilgi, asalet Allah’ım esirgesin
Unutulmaz Cumhurum Dünyada eserlerin.

Yusuf KARATAŞ
Polis Memuru.

Gaziantep/Nizip/Sekiliköyü



48

sirdergisi.com
Mayıs 2017 /  Şaban 1438

T E K N O L O J İ

Göz tarama Microsoft’tan sorulacak!

Microsoft elde ettiği yeni patent ile 
iris tanımlamaya daha fazla güvenlik 
getirecek. Gelecekteki cihazlarda yer 
alacak iris tanımlama özellikleri şirke-
tin tekeline girebilir.

windows 10 ile birlikte Microsoft, 
güvenlik için Windows Hello adını 
verdiği Teknolojisini duyurmuştu. Bu 
özellik sayesinde kullanıcılara yüzü ya 

da parmak izi ile cihazlara giriş yapma olanağı sunulmuştu. Şimdi ise Microsoft bunu 
bir adım öteye taşımanın niyetinde.

Microsoft yeni bir göz tarama patenti aldı

Son olarak Microsoft’un gelecekteki cihazlarda kullanmak amacıyla daha gelişmiş 
bir iris tanımlama patenti aldığı ifade ediliyor. Patent başvurusuna göre, cihaz göze 
birçok açıdan ışık tutacak çeşitli bileşenlere sahip olacak. Bu ışık tutma ile birlikteyse 
kamera gözün farklı örneklerini fotoğraflayarak, farklı veri noktaları oluşturacak.

Teknoloji, oluşturulan bu verileri kullanarak gerçek bir göz ile bir fotoğrafta yer 
alan gözü ayırt edebilecek. Bu yeni tanımlama yöntemi, verilerin geçerliliğini doğru-
lamak için ek adımlarla güvenliği arttırmış olacak.

Tabii ki bu iris tanım-
lama teknolojisi şu an 
tamamen patent aşa-
masında ve uzun süre 
belki de hiç kullanılma-
yabilir. Öte yandan Mic-
rosoft, bu teknolojinin 
patentini lisanslayarak 
diğer şirketlerden gelir 
elde etme yoluna da gi-
debilir.

M. Batuhan PINARBAŞI
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W h i t n e y  H o u s t o n
Whitney Houston (9 Ağustos 1963 - 11 Şubat 

2012), ABD’li şarkıcı. Dünyanın en çok ödül alan 
kadın şarkıcısı unvanını alarak rekorlar kitabına gir-
miştir. (2006 itibarıyla 411 ödül) Whitney Houston, 
Cissy Houston gibi başarılı bir gospel sanatçısının 
kızı, Dionne Warwick gibi başarılı bir R&B sanatçısı-
nın kuzeni olarak dünyaya geldi. Ayrıca efsane isim 
Aretha Franklin vaftiz annesiydi. Böyle bir ailede 
Whitney de çocukluk yaşlarından itibaren müzikle 
ilgilenmeye başladı. Önceleri doğduğu yer olan New 
Jersey’deki kilise korolarında şarkı söyleyen Whit-
ney, zamanla profesyonelliğe adım attı.

Önceleri annesinin, Chaka Khan’ın ve Lou 
Rawls’ın vokalistliğini yapan Whitney aynı zamanda 
modellik de yapıyordu.

Zamanın ‘Glamour’, ‘Seventeen’ gibi dergilerinin 
kapaklarını süslüyordu. Öte yandan sesini geliştiri-
yor, ilerideki profesyonel yaşamına yavaş yavaş ha-
zırlık yapıyordu.

Arista ile Anlaşma
Whitney Houston’un ilk hiti Teddy Penderg-

rass’le 1984’te yaptığı ‘Hold me ‘ isimli şarkıdır. Bu 
şarkı Whitney’in 1985’te çıkaracağı ilk plağının ha-
bercisi olmuştur. Aynı bu single gibi Whitney’in ilk 
solo albümü de çok sevilmiş ve önemli bir satış gra-
fiği elde etmiştir.

Albümden çıkan “Saving All My Love For You”, 
“Greatest Love Of All” ve “How Will I Know” gibi 
parçalar uluslararası bir başarı elde ederken ABD lis-
tesi Billboard Hot 100’de zirveye oturmuştur. Ayrıca 
‘Saving All My Love For You’ sanatçıya o yıl üç dalda 
aday olduğu Grammy müzik ödüllerinde ilk ödülünü 
kazandırmıştır. Aynı yıl, Stevie Wonder, Michael Ja-
ckson, Lionel Richie, Ray Charles ve birçok ünlüyle 
We Are The World isimli şarkıyı seslendirdi.

Sadece 2 yıl sonra Whitney, 2. solo albümü olan 
‘Whitney’i çıkarmıştır. 19 milyon gibi ciddi bir satış 
grafiği elde eden albümden çıkan single’lar,”I Wan-
na Dance With Somebody”, “So Emotional”, “Didn’t 
We Almost Have It All” ve “Where Do Broken He-
arts Go”’dur. Bu albümle de Whitney Houston, ikinci 
Grammy’sini kucaklamıştır.

The Bodyguard
1990’da Whitney 3.solo albümü “I’m Your Baby 

Tonight” çıkarmıştır. 10 milyon gibi bir satış elde 
etse de önceki albümlerinden daha az satmıştır. Bu 
arada olimpiyatlar için seslendirdiği ‘One Moment 
In Time’ adlı parçayla listelerde önemli başarılar 
elde etmiştir. 1992’de Whitney, Oscar’lı aktör Ke-
vin Costner’la The Bodyguard adlı filmde başrolü 
paylaşmıştır. Film fazlasıyla beğenilmiştir. Ama asıl 
başarı Whitney’in filmden sonra çıkardığı soundtra-
ck albümle gelmiştir. Dünya çapında 42 milyona ya-
kın satan soundtrack Whitney’in en büyük hitlerini 
barındırmaktadır. “I Will Always Love You” single’ı 
başlıbaşına 20 milyona yakın bir satış elde etmiş ve 
kendi dalında bir rekor kırmıştır.

Kariyerinin devamı
Whitney, bu albümle 3 Grammy ödülünün dı-

şında çok sayıda ödül kazanmıştır. Aynı dönemde 
Whitney, meslektaşı Bobby Brown ile evlenmiş ve 
1993’te Bobby Kristina isimli bir kızı olmuştur. The 
Bodyguard’dan sonra Whitney 2 filmde daha oy-
namış ve onların soundtrack albümleriyle de başa-
rılar elde etmiştir. 1990’larda elde ettiği başarıları 
2000’lerde devam ettirmiştir. 2001 yılında Michael 
Jackson’ın solo kariyerinin başlamasının 30. yıl dö-
nümünde Michael Jackson’ın Wanna Be Startin’ So-
methin’ isimli şarkısını seslendirmiştir ve Whitney 
Houston bu şarkıyla sesinin hâlâ güçlü olduğunu 
ispatlamıştır.

Birçok kuruluş tarafından yaşam boyu başarı 
ödülleri kazanmıştır. Çağımızın sorunu uyuşturucuy-
la uzun yıllar boğuşmuştur. Uyuşturucu sorunundan 
kurtulduktan sonra Fashion’s Rock ve 2008 Grammy 
ödüllerinde kameraların karşısına geçmişti.

Clive Davis ile işbirliği yaptığı son albümü I Look 
to You dünya çapında 1 Eylül 2009’da müzik market-
lerdeki yerini almıştır.

Ölümü
11 Şubat 2012 günü, saat (TSİ) 23:55’de Bever-

ly Hills’deki Beverly Hilton otelinde Koroner arter 
hastalığı nedeniyle ölü bulundu. 18 Şubat 2012 tari-
hinde doğum yeri New Jersey’de babasının yanında 
Fairview Mezarlığı’na defnedildi.

İlker COŞKUN
ilker_csk@hotmail.com
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Kapına gelsemde türlü günahım ile 
Kalbe iman dolarken sukur vurur sa dile

Affına mazhar olmaya hakkım olmasa bile 
Affet bizi Allahım ben halimden pişmanım 

Senden gelen her şeye gönül razıdır elbet 
Görmesem bilmesemde vardır elbet bir hikmet

Sen bu garip kuluna merhametle rahmet et 
Afet bizi Allahım günahımdan pişmanım 

Senin rızanla yağar göklerden yağmur ve kar 
Senin rahmetin ile binbirçiçek açar nar 

Senden başka gönüle hakiki bir dost mu var 
Affet bizi Allahım ben halimden pişmanım 

Fatma YAŞAR

Affet Bizi Allah’ım
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SIR DERGİSİ ETKİNLİK VE TANITIM

Sır Dergisi Yayın Dünyamız Yayınları Nihad Sami BANARLI’yı 
Anma Programında Yer Aldı.
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S A Ğ L I K

Harika PINARBAŞI

Baharda zindelik veren 8 besin

Baharla birlikte ısı ve nem oranının değişmesi, bu 
nedenle dolaşım sisteminde ödemler oluşması, vü-
cudumuzda salgılanan hormonların etkilenmesi ve 
vitamin mineral depolarının hızlanan metabolizmaya 
ayak uyduramaması yorgun hissetmeye neden oluyor. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, “Özellikle D 
vitamini açısından çok zengin geçmeyen kış aylarının 
sonunda D vitamini depolarının boşalması halinde de 
bahar yorgunluğu fazlasıyla kendini gösterir“ diyor. 

Yorgunluğun altında ciddi bir hastalık yoksa bes-
lenmeye dikkat edilerek, özellikle bazı besinleri tüket-
meyi ihmal etmeyerek bu sorunun giderilebileceğini 
belirten Ertan, çilekten kuşkonmaza bahar yorgunlu-
ğunu açaltan ve zindelik veren 8 besini anlatarak öne-
rilerini şöyle sıraladı: 

Çilek: Bahar yorgunluğunun önlenmesinde etkili 
olan potasyumdan ve vücut direncinin artırılmasını 
sağlayan antioksidanlardan zengin bir ilkbahar mey-
vesi çilek. Yorgunluğa yol açan ödemin atılmasında da 
fayda sağlıyor. Su ve lif oranı yüksek bir meyve olduğu 
için hem tok tutucu, hem glisemik indeksi düşük hem 
de diyet yapanlar için iyi bir meyve. Ancak karbonhid-
rat içeriği yüksek olduğu için lezzetine kanıp aşırıya 
kaçmayın.

Semizotu: Çok büyük kısmı sudan oluşmasına rağ-
men yapısında bağışıklık kuvvetlendirici birçok besin 
öğesi bulunduruyor. Sebzeler arasında omega 3 yağ 
asitlerinden en zengin sebze ki; omega 3 yağ asitleri 
bağışıklığın kuvvetlendirilmesinde çok büyük önem 
taşıyor. Demir ve kalsiyum açısından da zengin olan 
semizotu bu minerallerin deposunu doldurmada da 
vücuda yardım ediyor. Bu sayede bahar yorgunluğunu 
hissetmez veya çok kısa zamanda atlatabilirsiniz. 

Enginar: Baharın şifalı besinlerinden olan engi-
nar; A vitamini, C vitamini, niasin, potasyum ve liften 
zengin içeriğiyle sindirim sisteminin iyi çalışmasını ve 
toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını kolaylaştırıyor. 
Bahar yorgunluğuna karşı mücadele ederek, enerjik 
hissetmenizi sağlıyor. Enginarı çiğ veya pişmiş olarak 
haftada 2 kez tüketmeniz sağlığınız açısından faydalı.

Kuşkonmaz: Kuşkonmaz lif oranı yüksek, karbon-
hidratı düşük bir sebzedir. Yapısında bulunan lifler do-
ğal müshil etkisi yaparak bağırsak hareketlerini artırır 
ve dolaşımın hızlanmasını sağlar. Yüksek oranda A, B 
ve K vitamini ile magnezyum ve folik asitten zengin 
içeriği sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirir ve kendinizi 
dirençli hissetmenize yardımcı olur. 

Bezelye: Kalsiyum, demir ve potasyumdan zengin 
bir besin olan bezelye bu içeriği sayesinde günlük mi-
neral ihtiyacını karşılamada önemli bir besin. Mineral 
depolarının dolu olması vücudun hastalıklara karşı di-
rencini artırıyor. A ve B vitamini içeriği sayesinde bağı-
şıklığı kuvvetlendiriyor. Yine yapısında yer alan klorofil 
ile güçlü bir antioksidan olan bezelye, hastalıklara kar-
şı vücut direncini artırıyor. 

Kabak: A vitamini, lif ve potasyumdan zengin bir 
sebze olan kabak sıcak ya da soğuk tüketebileceğiniz 
önemli bir besin. İçeriğindeki A vitamini bağışıklık sis-
temini kuvvetlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Su 
oranı yüksek olduğu için kalori değeri de oldukça dü-
şük. İçerdiği lif ve potasyum sayesinde bağırsak çalış-
ma hızını artırdığı için; halsizlik ve yorgunluğun önemli 
bir nedeni olan ödemin vücuttan atılmasını sağlayarak 
zindelik veriyor. 

Salatalık: Potasyumdan zengin bir besin olduğun-
dan bu sayede ödemin atılmasını sağlıyor. Su oranı 
yüksek olduğu için sıvı dolaşımının ve bağırsak hare-
ketlerinin artmasına yardımcı oluyor. Bağırsak hare-
ketlerinin artması ise vücuttan toksinlerin uzaklaştırıl-
masını ve zindeliğin artmasını sağlıyor. Enerji değeri 
çok düşük olduğu için diyet yapanlar için bulunmaz 
bir besin.

Taze yeşillikler: Roka, nane, maydanoz gibi taze 
yeşillikler içerdikleri yüksek klorofil ile iyi birer anti-
oksidan özellikte olan sebzelerdir. Lif oranlarının yük-
sekliği ile bağırsak hareketlerini artırırlar. C vitamini 
içerikleri yüksektir. Bu nedenle çiğ olarak da bol ola-
rak tüketilmelidirler. Genel olarak her biri de su atıcı 
özellik gösterdikleri için iyi birer ödem sökücüdürler.
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Y E M E K

Fırında Köfte Patates 

Malzemeler4 adet orta boy patates 
1 adet orta boy kuru soğan 
1 adet orta boy domates 

1 adet orta boy kırmızı biber

Köfte harcı için:
500 gram orta yağlı dana kıyma 
1 adet rendelenmiş kuru soğan 
1 adet yumurta 
2 yemek kaşığı galeta unu (arzuya göre 

bayat ekmek içi)
 10 dal maydanoz 
1/2 çay kaşığı tuz 
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı kimyon
1/2 çay kaşığı yenibahar

Sosu için:
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı (arzuya göre zeytinyağı) 
1 tatlı kaşığı domates salçası 
1/2 tatlı kaşığı biber salçası
1,5 su bardağı sıcak su 
1/2 çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?
Kabuğunu soyduğunuz patatesleri dilimleyip su dolu bir kaba alın. Kuru soğanı yarım ay şeklinde doğra-

yın. Kabuğunu soyup küçük küpler halinde doğradığınız domatesleri bir tabağa alın.
Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız kırmızı biberi domateslerle uyumlu olacak şekilde kesin. 

Bol suda yıkayıp kuruttuğunuz maydanoz yapraklarını köfte harcında kullanmak üzere incecik kesin.
Köfteleri hazırlamak için; orta yağlı kıymayı derin bir karıştırma kabına alın. Rendelenmiş kuru soğan ve 

yumurtayı ekleyin. Galeta unu, kıyılmış maydanoz yaprakları ve baharatlar ilavesiyle yoğurun.
Hazırladığınız köfte harcından parçalar koparıp arzu ettiğiniz şekilde köfteler hazırlayın.
Sosu için; ayçiçek yağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Domates ve biber salçasını ekleyip kısa süre 

kavurun. Sıcak su ilavesiyle kıvamını açın, tuz ilavesiyle karıştırın. Suda bekleyen patatesleri durulayıp fazla 
suyunu kağıt havlu yardımıyla alın.

Yarım ay şeklinde doğradığınız kuru soğanı fırın tepsisinin tabanına yayın. Köfte ve patates dilimlerini sı-
rasıyla yerleştirin. Domates ve kırmızı biber küplerini ekleyin. Hazırladığınız salçalı sosu fırın tepsisine alın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 45-50 dakika üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Salçalı sosuyla 
birlikte sıcağı sıcağına servis edin.
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1-Özellikle çocuklarda tv karakterlerine 
özentilik ve anormal davranışlar gözük-
mektedir.

2. Vücudunuz uyurken bile, tv izlediği-
nizden daha çok kalori yakıyor. TV izlerken 
daha az kalori yakarsınız ve bu da kilo al-
manıza neden olur.

3. İnsanın bağışıklık sistemine zarar ve-
rir. TV’den yayılan ışınlar melatonin sal-
gılanmasını azaltır ve kansere bile sebep 
olabilir.

4. Çok televizyon izleyen çocuklarda 
ruhsal bozukluklar ve erken ergenlik gö-
rülebilir.

5. Televizyon görsel bir içerik olduğun-
dan, insanlara izlerken düşünme imkanı 
vermez. Beynin tek lobunu çalıştırdığı için 
zeka gelişimine hiç bir katkısı yoktur.  (Bel-
gesel tarzı düşünmeye sevk eden yayınlar 
hariç.)

 

6. Televizyon programlarının çoğunda 
subliminal mesajlar yer almaktadır.

7. Televizyon vakit kaybettirir. Oysa va-
kit bizim en kıymetli hazinelerimizden bi-
ridir. Bu hazineyi televizyon izleyerek sarf 
etmemiz doğru değildir.

8. Televizyon haram yayınlar içerir.  Çok 
televizyon izlediğimiz zaman beynimiz bu 
haram görüntülerle dolar.

9. Televizyonda küfre götüren sözler 
yer alır.

10. Televizyon aile ortamını, sohbeti, 
yakınlaşmayı, diyaloğu yok eder.

YORUMLAR

1-Bence de artık televizyon yüzünden 
karanlıktan korkuyorum.

2-Evet bence de çok doğru bunlar hem 
çizgi filimler de çok fazla 25.kare var çok 
zararlı.

TV SEYRETMEMEK İÇİN 10 NEDEN

SIR ÇOCUK

Ç O C U K
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İşinde Gücünde Bir Adam

Kendi halinde yaşa.
Bir elma ağacı gibi...
İşinde gücünde yani...
İmrenme armut ağacına.

Yollar yolları bağlar.
Derdi olan ağlar.
Vakit dar.
Kapı ol; sonsuza açıl.

Aynaların hatırını sor.
Bir gelincikle konuş.
Zamanın sesini dinle.
Bir çekirdeğin türküsünü...

Ölümün koluna gir ara sıra.
Ona hayat bilgisi ver.
Bazen kış ol bazen yaz...
Otur içinin mevsimlerini yaz.

Ali HAKKOYMAZ
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Bentley, bir İngiliz lüks otomobil üreticisidir. Bentley İngiltere’de 18 Ocak 1919 yılında Walter Owen 
Bentley tarafından kurulmuştur. Başlangıçta sadece motor ve şasi üretimi yapan şirket I. Dünya Savaşı’nda 
uçak motorları üretmesinin ardından; lüks otomobiller üretmeye başlamıştır. 1931 yılında Rolls-Royce tara-
fından satın alınan Bentley, 1998 yılına kadar aynı teknik kadro ile birbirlerine oldukça benzeyen modeller 
sunmuştur. 1998 yılında, Volkswagen’e 430 Milyon Paund’a satılan Bentley; 2005 yılında 3654’ü Amerika 
Birleşik Devletleri’nde olmak üzere, toplam 8627 araba satmıştır. Le Mans yarışlarında 6 birincilik kazanan 
firmanın merkezi ve fabrikası Manchester yakınlarındaki Cheshire’dadır.

Markanın sahipleri
Bentley Motors Limited (1919-1931)
Rolls-Royce Limited (1931-1973)
Rolls-Royce Motors (1973-1998)
Volkswagen grubu (1998-günümüz)

Mehmet ŞAHİN

Bentley
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Hz. Ebubekir (r.a) şöyle dua ederdi:

“Allah’ım! Ömrümün en hayırlı devresi sonu, amellerimin en hayırlı kısmı ne-
ticeleri, günlerimin en hayırlısı da sana kavuştuğum gün olsun.

Allah’ım! Bana hayırdan lütfettiğin en son şey rıza-yı şerifin ve naim cennetle-
rindeki yüksek dereceler olsun!”

                                                                        (Suyuti, Tarihu’l-Hulefa, s.103)

Hz. Ömer (r.a) sık sık:

“Ey Allah’ım! Bize âfiyet ver ve bizi affeyle!” diye dua ederdi. 

(İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 81)

Hz. Osman(R.A.) en fazla şu duayı ederdi:

“Ya Rabbi; dinimi, İslam’ı, emanetimi, imanımı ve kuvvetimi Sen muhafaza et .. ”

Hz Ali’nin(K.V.) çok güzel ve etkili Duası

Ey yegâne Ma’bud! Senin önünde eğilirim Yücesin, kullarından dilediğine son-
suz nimetler verirsin 

Dilediğini hüsrana duçar edersin Ey Yaradanım! Sana sığınırım Varlık ve dar-
lık zamanında Sana münâcaat ederim, her an sana yalvarırım Gerçi günahlarım 
çok, fakat Senin afvın ondan daha büyüktür, ümitsizliğe sebep yok Eğer Sen de 
beni kapından kovarsan kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka 
kim şefaatçi olur?”

BÜYÜKLERDEN DUALAR
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Kitabın Adı: 
İçimdeki Ben
Yazarı: Hamza Çeliker
Yayınevi: 
Uyanış Yayınevi 
Sayfa: 88
Tür: Şiir

Birçok kelime vardır. 
İnsan hayatına tekabül 
eden, bireyin aklına gel-
meyen, bilhassa gerçek 
hayatta çağrışım uyandı-
ran… Ben de bu kıymetli 
sözleri, müziğin ritmik 
ahengi ile ele aldım. Zira 
müzik bana hayatımın 
her anına eşlik eden bir 
orkestra olmuştur dai-
ma…

Kitabın Adı:
Yavuz Bülent Bakiler Ki-
tabı
Hazırlayan: 
Oğuz Çetinoğlu – Mehmet 
Şadi Polat
Yayınevi: 
Yakın Plan
Sayfa: 680
Tür: Hatıra

Yavuz Bülent Bâkiler’in 
şiirlerinden, nesirlerinden 
ve konuşmalarından, hak-
kında yazılanlardan seç-
meler ihtiva eden bu kitap, 
hazırladığı ve baskı sayısı 
milyonu aşan eserleriy-
le birlikte bir ömür boyu 
sunduğu hizmetlerinin, 
bir başka kaynak ve kanal-
dan devamını sağlamak 
maksadıyla hazırlanmış-
tır. Okuyana nûr ve irfan 
ola… Gayret, kitapta adı 
geçenlerden; Tevfik, Allah 
(Suphânehu Teâlâ) Haz-
retlerinden… 

Kitabın Adı: 
Pinhan ve Ben
Yazarı: Aynur Hazar
Yayınevi: Kağıt Yayınevi
Aşk her harfle ayrı ayrı an-
latılabilir mi? Aynur Hazar 
bunu yapıyor ve her harfin 
aslında aşka dahil olduğu-
nu gösteriyor bizlere, satır 
satır ilmek ilmek. 
Ölmek nedir sence Pin-
han? Senden ayrılmak mı 
yoksa sonsuza dek adım 
adım yanında olmak mı? 
Ölmek ayrılık değil, ruhun 
yaşamak istediği yeri kendi 
seçebilme özgürlüğüdür 
bana sorarsan. 
Cismin kafesinden, mec-
buriyetlerin soğuk duvarla-
rından ve yaşamak ızdıra-
bından sana sığın-maktır.
Ben öldüğümde lütfen gü-
lümse Pinhan.

Kitabın Adı: Kapitalizmin Zulmü
Yazar: Prof. Dr. Yümni Sezen
Yayınevi: İrfan Yayıncılık
Sayfa: 304
Tür: İnceleme - Araştırma
“Marksist ideolojinin siyasi çatı-
sının yıkılışı liberal-kapitalizmin 
bir zaferi miydi? 
Şüphesiz ki hayır. 
Kapitalizm, bütün zulüm stra-
tejileriyle, istismar usulleriyle, 
daha da zararlı hale gelerek de-
vam ediyordu ama galibiyetini 
sağlayan karşısındakinin hata-
larıydı.
Komünizm faaliyetleri, dindar-
ları ve özel olarak milliyetçileri 
haklı olarak ürkütmüştü. Gittik-
çe saldırganlığını arttırmaktaydı. 
Batı, büyütüp beslediği bu ideo-
loji karşısında aciz mi düşmüştü? 
Bir çıkış yolu mu bulacak yahut 
kendini bu ütopyaya teslim mi 
edecekti? Batı buna teslim ol-
madı, çünkü kendisi zaten libe-
ral-kapitalist canavara teslim ol-
muştu. İslâm dünyası da benzer 
durumdaydı. Ne Batı, ne İslam 
dünyası ve Türkiye bir çıkış yolu 
bulamadı.”
Kutuplaşmalarla kesişim küme-
sine sahip kavramların birbirine 
zıt gösterilmesi, toplumları par-
çalanma tehlikesiyle yüz yüze 
getirmiştir. İnsanları bu şekilde 
şartlayan kapitalist sistem bazı 
önemli kavram içeriklerini muğ-
lak bırakmıştır. Prof. Dr. Yümni 
Sezen bizlere bu kitapta, hiçbir 
zaman birlikte anılmayacağı-
nı düşündüğümüz farklı fikir 
hareketlerinin de pekala ortak 
noktalara sahip olabileceğini 
göstermektedir. Yeni nesil Türk 
toplumunu açık görüşlülüğe 
teşvik eden bu kitap, insanların 
birbirlerinde aradığı özdeşliği 
görebilmesi hususunda umudu-
muzu güçlendirecektir.

Kitap Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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İmtiyaz Sahibi: 
Berna Paşahan
Yayın Yönetmeni: 
Berna Paşahan
Yazı İşleri: 
Aslıhan Gündüz 
Duygu Özel
Reklam: 
Sinan Gerçek 
Emine Yıldız 
Filiz Akkaya

Anne Bebek Dergisi 
Hakkında

2000 yılında yayın ha-
yatına başlayan Anne 
Bebek Dergisi 17 yıllık 
yayın geçmişi ile sek-
tördeki en köklü dergi-
lerden biridir.
Her ay sayfalarında 
anne bebek çocuk ve 
genel sağlık konusunda 
uzman doktorların gö-
rüşlerine yer veren der-
gimiz, geldiği noktada 
hem tıbbi çevrelerin 
hem de anne babaların 
yakından takip ettiği 
bir sağlık dergisi konu-
mundadır.

Türkiye Kalkınma Ban-
kası A.Ş.
Adına Sahibi
Ahmet Buçukoğlu
Yönetim Kurulu Başka-
nı ve Genel Müdür
Yazı İşleri Sorumlusu 
Özkan Akcan
İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı
Düzeltmen
Yusuf Balcı
İnsan Kaynakları Mü-
dürü
Yayına Hazırlık
Mehmet Ali Toprakoğlu

Kalkınma Dergisi Hak-
kında

Ülkemizin sürdü-
rülebilir kalkınma 
öncelikleri doğrultu-
sunda, girişimcilerin 
finansman ihtiyaçlarını 
karşılamak, sermaye-
nin tabana yayılmasına 
ve yapısal dönüşüme 
katkıda bulunmak, 
yurtiçi ve yurtdışı 
kuruluşlarla işbirliği 
yapmak ve danışman-
lık desteği sağlamak.

İmtiyaz Sahibi
Ufuk Bilgisayar
Basın Yayın Ltd. Şti. 
Adına Sahibive Sorum-
lu Yazı İşleri Müdürü
Ömer Faruk YAZICI
Genel Yayın Yönetmeni
Murad METE
Yayın Danışmanları

Anadolu Gençlik 
Dergisi Hakkında
Okuyan neslin ha-
bercisi.

HR Dergi Hakkında

1996 yılından beri ara-
lıksız yayın hayatına 
devam eden Türki-
ye’nin ilk ve tek İnsan 
Kaynakları ve Yönetim 
dergisi HRdergi yeni-
likçi, kendi alanında 
öncü ve vizyoner kimli-
ğiyle adeta Türkiye’nin 
İK vitrini niteliğinde… 

Her ay sadece İK ala-
nında değil, iş ve yöne-
timin her alanına dair 
yayınladığı makale, 
haber ve röportajlarla 
İK’nın bütünsel güncel 
ajandasını oluşturuyor 
ve kendisi dışındaki 
ekonomik ekosistem 
ile olan bağını güç-
lendiriyor. Ayrıca tüm 
dünyada saygınlığı 
onaylanmış İK orga-
nizasyonlarının araş-
tırmalarıyla geleceğe 
ayna tutmayı da ihmal 
etmiyor.  

Dergi Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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ABONE ÖZEL

En Tatlı Takipçilerimiz

Yusuf ÇAKIROĞLU
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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

Cumhur ALTINELLİ / ISPARTA Aytekin ÖZDEMİR / İSTANBUL

Seyfullah GEZMİŞ / ErzurumMehmet Ali ŞAHİN / Teneffüs Büfe
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SOLDAN SAĞA

1) Toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan 
bilim adamı, içtimaiyatçı, sosyolog. (Ortadaki re-
sim) 2) Toplum töresine uygun davranma, terbiye. 
– Aile ile ilgili. 3) Gölüyle ünlü bir ilimiz. – Hısım. – 
Trabzon’un dertli bir ilçesi. 4) Rusça, evet. - İnsanın 
düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, 
yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü, 
anlak, dirayet, zeyreklik, feraset. 5) Saydam tabaka 
ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabi-
len bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü. – “Arz 
et” anlamında, sunmaktan emir. 6) Ana maddele-
ri yumurta, un ve şeker olan, içerisine kuru üzüm, 
kakao, fındık vb. konularak fırında pişirilen tatlı çö-
rek. – Arının yaptığı, rengi beyazdan esmere kadar 
değişen tatlı, koyu, sıvı madde. 7) Çok uzak geçmişi 
anlatan ifade. – İlaç, çare. 8) Hz. Peygamberin (sav) 
miraç gecesi. – Kurtulma, kurtuluş. 9) Çözümleme-
li, tahlili. – Bir binek hayvanı. 10) Tek bir sanatçının 
tek bir çalgı ile verdiği konser. – Dolaylı anlatma. 11) 
Üzeri emayla kaplanmış olan. – Fındığı ile ünlü bir 
ilimiz. 12) Örgüt, organizasyon. – Eski Mısır’da bir 
Tanrı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Önceleri sanat için sanat, sonraları toplum için 
sanat anlayışını savunmuş ve buna uygun eserler 
vermiş Servet-i Fünun edebiyatının en önemli şair 
ve edebiyatçısı. 2) Evin bölümlerinden. – Başkan. – 
Emmekten emir. 3) İstanbul’un Anadolu yakasında 
yer alan ve Marmara Denizine sahili olan bir ilçesi. 
– Gözetleme. 4) Eskiden, içinde müzik eseri bulu-
nan plaklardan Uzun Çalar anlamında Long Play’in 
kısaltılmışı. – Favori. – Dakikanın 60’da biri. 5) Yanıcı 
cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr. 6) 
Bir mastar eki. – Bir nota. 7) İlk sayı, yegane. – Ala-
ka, bağlantı. 8) Yüceltme. – Vilayet. 9) Dudak. – Ak-
lama, temize çıkarma. 10) Ödün, karşılık. – Şimşek 
anlamında bir erkek adı. – Bir besin maddesi. 11) 
Bir nota. – İsim sözcüğünün çoğulu, adlar. – Duman 
kiri. 12) Okuyup yazmadan başlayarak, en yüksek 
düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli 
derecede toplu olarak eğitim ve öğretimin yapıldı-
ğı yer, mektep, ekol. - Unun su veya başka sıvılar-
la yoğrulmuş durumu. 13) Bilme, anlama, sezme, 
kültür. - Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz 
teknesi, küçük vapur, istimbot.
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SAMURAİ SUDOKU

Sudoku’ya benzer şekilde beş bölüm doldurularak tamamlanır.

S A M U R A İ 
S U D O K U
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