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Globalleşme, dünyada birçok ekonomik, finan-
sal, politik, ulusal güvenlik, çevresel, sosyal, kültü-
rel ve ulusal eyaletler arası teknolojik bağlantılar, 
piyasalar ve bireyler yoluyla kıtalararası mesafeleri 
birbirine bağlayan bir ağ olarak tanımlanmaktadır 
(KEOHANE and NYE; FRIEDMAN).

William GREIDER tarafından şöyle tarif edilmek-
te;

“Globalleşme, harikulade bir makineye benzer. 
İmha ettiklerinin karşılığını alır. Modern ziraatin 
makineleri gibi büyük ve hareketlidir. Fakat çok kar-
maşık ve güçlüdür. Koşarcasına sahalar açar ve sı-
nırları önemsemez. Hareketlilik devam ettiğinden, 
makine, arkasında büyük tahribat izleri bırakırken, 
aynı zamanda büyük miktardaki refah ve zenginliği 
beraberinde getirmektedir. Zengini daha zengin, 
fakiri daha fakir yapmaktadır. Fakat direksiyonda 
kimse yoktur. Hızını ve yönünü kontrol eden bir iç 
dinamiği veya direksiyonu olmayan bir makine.. 
Olabildiğince özgür ve de sınırsız... (Bu durum te-
melde onun kendi içsel istekleriyle yönlendirilmiş 
gelişme hareketi tarafından sürdürülmektedir). 
Makine, dünyayı yeniden yapılandıran, kendi ken-
dine işleyen, bir ekonomik sistem draması oluştu-
ran, zorunlu global endüstriyel devrimin zorunlu-
lukları tarafından yönetilen modern kapitalizmdir”.

Açıkça, globalleşme; ulusal devlet politikalarıy-
la ilişkili, dünya insanlarının günlük yaşamlarında 
daha fazla önemli olan, insanların, sermayenin ve 
uluslararası serbest mal hareketliliğinin oluştur-
duğu global piyasa güçlerinin yer aldığı bir dünya 
tasviridir. Fakat, globalleşmenin ekonomik gelişme 
süreci yeni değildir. 1870-1914 arasındaki zaman 
süreci; serbest mal hareketliliğinin ve sermayenin 
çok hızlı bir şekilde gelişme gösterdiği, insanlar 
tarafından telgraf teknolojisinin geliştirilmesi ve 
vapur yapımıyla birlikte uluslar arası iletişim ve ta-
şımacılığın daha hızlı, kolay ve ucuz hale geldiği bir 
dönem olmuştur. Global ekonomideki gelişmenin 

bu sıradışı periyodu, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Sa-
vaş ile kesildi, fakat Sovyetler Birliğinin çökmesiy-
le piyasa kapitalizmi için birinci alternatif ortadan 
kayboldu. Dünya çapındaki ulusal şartlar, kaynak-
ların dağılımında daha büyük bir hareket serbest-
liğine piyasa güçleri tarafından izin verilmesi için, 
ekonomik hareketliliği yeniden düzenlemek ve 
yıllardır kendi kendine yönetilen ürün anlamında 
özelleştirme yapmak için, o ülkelerin ekonomilerini 
uluslar arası mallar, hizmetler, işlemler ve fikirlere 
açmaya başladı.

Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, serma-
ye yatırım getirisi yüksek olan yerlere gittikçe, mal 
ve hizmetler karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ülke-
ler tarafından üretildikçe ve özelleştirme sonucu 
etkinlik arttıkça, bu değişiklikler globalleşen eko-
nomideki bütün katılımcılar arasında paylaşılacak 
büyük kazançlar sunmalıdır. Bu ekonomik etkinlik 
kriterlerinin etkilerini tekrar güçlendirmek, bilgi 
teknolojilerindeki hızlı değişimler ve otomasyon 
(bilgisayar teknolojilerinin gelişimi) global iletişi-
min maliyetlerini olağanüstü bir şekilde düşürmek-
tedir. Hızlı, kolay ve ucuz iletişim ağı kıtalararası 
ölçekte üretim organizasyonlarını hızlandırmakta 
ve ülkelerarası büyük sermaye değerlerinin hızlı 
hareketliliği, ülkeler bazında, yeni prodüktivite an-
layışlarının hızla inşasını mümkün kılmaktadır ve 
sonuçta bu tür gelişmeler tüm ülkeler tarafından 
benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

Büyük sermayeler tarafından sömürülmeme-
miz dileğimle .Saygılar

Global(Küresel)leşme
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DÜNYA KÜÇÜK

Bilim ve Teknoloji geliştikçe Dünya 
küçülüyor. Birbirimizin hemdünyasıyız. 
Âdem babanın ailesiyiz. Dünya ailesinin 
huzuru için iyi geçinmek zorundayız.

Dünya küçüldükçe problemler büyüyor. 
Çünkü artık dünyamız sadece kendimiz-
den, ailemiz den, mahallemizden, köyü-
müzden, şehrimizden, ülkemizden ibaret 
değil. 

Dolayısıyla Dünyada olanlardan biha-
ber olmak mümkün olmadığı gibi, olaylara 
karşı bigane kalmak da imkansız.

“Dünya küçük” tabiri; insanlar herhangi 
bir yerde birbiriyle karşılaştığında kulla-
nılır. Evrenin büyüklüğü yanında cismen 
Dünya küçüktür. Ama evrenden büyük in-
san , içinde yaşadığı için dünya önemlidir. 
Bunun için; İnsan küçük bir dünya/kainat, 
evren büyük bir insan olarak nitelendirilir.

“Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür” sözü 
de insanın değerini bildirir.

Yaşadığımız, paylaştığımız dünyamızı 
cennete çevirmek de cehennem yapmak 
da bizim elimizde.

Sosyal bir varlık 
olarak yaratıldığımiza göre birbirimizi 

kabullenmek zorundayız. Kimse konumu-
nu kendi seçmediğine göre; empati bilin-
ciyle de hareket ederek kimseyi sorgula-
yamayız. Sonradan kazandığımız irademiz 
ile de iyiye yönelmemiz gerekir.

Tam tersine dünyanın bir cadı kazanı 
haline geldiğini görüyoruz. 

“Ruhun ırkı yoktur” diye bir söz var. 
Gözyaşının, gülmenin, müziğin dilinin aynı 
olduğunu biliyoruz. İnsanın üstünlüğü, Ya-
ratıcıya yakınlığı ile ölçülür. 

“Gene gel, gene. 
Ne olursan ol, ister kafir ol, 
İster atese tap, ister puta, 
İster yüz kere tövbe etmiş ol, 
ister yüz kere bozmuş ol tövbeni... 
Umutsuzluk kapısı değil bu kapı, 
Nasılsan, 
Öyle gel…” 

der büyük sufi. Mevlana Celaleddin 
Rumi’ nin bu daveti icabet bekliyor.

K A PA K

Akif  CEMİL
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SMALL WORLD

When science and technology are ad-
vancing, the world is getting smaller. We 
are becoming co close more than “the 
neighbor”. Even, we are a family, as the 
children of Adam and Eve.

We have to get along for the peace of 
the world’s family. Problems grow as the 
world gets smaller. Because our world 
does not just comprise of ourselves, our 
family, our quarter, our village, our city or 
our country.

Accordingly, it is not possible to be alie-
nated against the ones, as it is impossib-
le to become ignorant from the events in 
the world.

The phrase is “World is small”; it is 
used geographically when people com-
pare with each other in any place. Next 
to the size of the universe, Earth is small 
world. But, the human that is bigger than 
the universe, has been important for the 
world. That’s why it is characterized as the 
human is a small world/universe, vice ver-
sa, the universe is the human.

The word “A scholar’s death, the wor-
ld’s death” declares the value of man.

Turning our world, where we live and 
share, to either paradise or hell, is up to 
our intent.

Since we were created as a social be-
ing, we should embrace each other.

As nobody chose his or her own status, 
we should never interrogate each other 
by moving with empathy consciousness. 
We approach towards goodness with our 
will, which we have later acquired.

In fact, the opposite way round, we 
observe that the world became a den of 
intrigue. 

There is a saying, “There is no spiritual 
race.” We know that tears, smile, music 
have the same language.

The supremacy of man is measured by 
its proximity to Creator (God).

The big Sufi. Mevlana Celaleddin-i Rumi 
says:

“Come, come again, whoever you are, 
come!

Either heathen, or fire worshipper or 
idolatrous, come!

Come even if you broke your penitence 
a hundred times,

Ours is the portal of hope, come as you 
are.”

And so, his invitation is waiting for the 
call.
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D E N E M E

GDO’LU KOMEDİ

Karagöz – Hacivat, Nasrettin Hoca gibi organik komedi kültürü olan bu topluma 
gdo’lu komediyi dayadılar ki medyanın da desteğiyle etkilenmeyen kalmadı nerdeyse. 
Küfürü komedi aracı olarak kullanan, içlerindeki hanzoyu dışarı çıkararak komedi filmi 
yaptığını sanan ama iğrençlikten öteye geçemeyen bu insanların zekaları taktire şayan. 
Cidden akıllı insanlar zira toplumun büyük kısmını etkilemek ve bunlara gülmesini sağ-
lamak kolay iş değil. Bu tercih meselesi deyip fazla eleştirmeden Allah hidayet versin 
duasıyla diğer meseleye geçelim isterseniz.

 
Bir ara şaka programları aldı başını gitti koca koca insanlarla alay eden , saçma sapan 

hareketlerle sinirleri bozan kendilerini komik yaptıklarını eğlenceli sanan jöle karakterli 
insanlar babalarına yapılsa yerlerinde duramayıp karşı tarafa saldıracakları hareketleri 
Anadolu insanının merhametini ve anlayışını kullanarak Anadolu insanına yaptılar. Bu 
insanların nasıl çocukluk geçirdikleri merakımızı celp etmeye devam ediyor.

 
Ülke siyaseti üzerinden komedi yapanların siyasi başarılar sayesinde işsiz kaldığı on-

ların da siyasete atılıp komedi gibi siyaset yaptığı günleri de gördük. Gerçi yakın siyasi 
tarihimizin bazı tipleri bizi her ne kadar komedyen olmasa da güldürmeye devam edi-
yor.

 
Özetle espiri gibi asgari ücret ve devamlı zamlanan faturalar yüzünden şaka gibi ra-

kamlarla yaşayan insanımız artık bu tip programlara gülmüyor da bu programlarda cid-
di oranda bitti. Artık ağlanacak halimize gülüyoruz. Gülünecek şeylere gülüp mutlu ve 
refah içinde bir hayat yaşayacağımıza olan inancımı belirterek sizi ülkemizin refahı için 
duaya davet ediyorum..

Recep KARA
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ÇAĞ”TAŞ”LAŞAMIYORUZ !

Ne güzel günler gördü bu dünya… Yeryüzünde aç kalmış bir canlı kalmasın diye buğdaylar 
serpilirdi yeryüzüne… Narin kapı tokmakları çalınınca gelen anlaşılırdı bir de… Sonra pencere 
kenarlarındaki çiçeklerin renklerinden bilinirdi muhitin ahvali. Efendi Efendi! Diye edebe bürü-
nürdü kavganın dahi hali.  Bir zamanlar, güzel zamanlardı velhasıl. Taşı sıksa suyunu çıkaracak 
civanmertler, gönle halel gelmesin derdindeydiler. 

İmar ettiler insanı önce… İnsanlık hayat buldu yeryüzünde… Elbet fakir fukara da olacaktı ve 
vardı. Hayrın nuruna erişmek isteyenlerin zimem defterlerini yaktırdığı günlerdi. Öyle günlerdi 
ki ahali güvende yaşardı. Kapıları açık bırakılırdı ticarethanelerin zira kapalı değildi kapısı sine-
lerin…  

İşte o açık sinelilerdi hayrın sahibine iman eden! Ve dahi taş’tan insan imar eden! Sağ elin 
verdiğini duyurmazlardı sol ellerine…  Ne alan tanırdı ne veren, alışverişin en güzeliydi belki de… 
Şehir meydanlarında, Cami bahçelerinde, Kütüphane önlerinde… Bir insan boyu taştan onlardı 
insanlık inşa eden…  

Yedi İklim üç kıta böyle can buldu işte
Bereket yeşerirdi “elhak” alışverişte

Zenginler tutuyordu elbet kibrin dilini!
Fukara bilmezdi hiç fakirlik ahvalini

Taş mı ? Taş! Amma ki yüreğinde iman var!
Alan ki ihtiyaçlı, ancak ihtiyaç kadar.

Anlatmakla tükenmez ecdadın uğraşları
İşte ne güzel miras şu Sadaka Taşları

Sonra mevsimler geçti tabi soldu baharlar ve düştü koca bir coğrafyaya zemheri… Tozlu raflar-
da kaldı insanlığın işaretleri… Okunası hayatların, başıboş geçen zamanlarda yoğunluktan oku-
namayışı büktü belimizi. Biz hep taştık. Huzuru unuttuk kasvetle dolduk kederle taştık. Tebes-
süm sadakaydı yüzümüzde, iflas etti vicdanımız, huzur hanelerimizde idi, amma somurtuşlarla 
dolu bir kara’rgâha ulaştık… 

Komşusu açken tok yatan bizden değildi amma komşumuz kim bilmezdik, çoktan susmuştu 
muhabbetin dili, bizden geçeli olmuştu bir hayli… İşin özü, mukaddes bir medeniyetin mirasçı-
larıyız yahut mirasyedileri… Bilmeyenimiz yoksa da dönüp doğruya koşamıyoruz,  betonarme 
hislerimizi yeşertip çağ”taşlaşamıyoruz!... 

Yakup PASLI
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Ahmet YÜTER

DİN HAYATTIR

Din; ışıktır, aydınlıktır.
Din; tedbirdir, temkindir, tevhittir.
Din; imkandır, ikramdır, ihsandır, hükümdür, iklimdir.
Din; iteattir, inkıyat ve teslimiyettir, imtihanı yaşamaktır.
Din; umuttur, ümittir, ufuktur, mes’uliyettir.
Din; Allah ile kul arasında ki ilişkileri tanzimdir.
Din; ilahi soluktur, nefestir, haktır, hukuktur, hakikattir.
Din; manasızlıktan ve abesiyetten kurtarandır.
Din; insanları insanlarla ve bütün varlıklarla kaynaştırandır. 
Din; hayatı hayatlandıran ve barışık yaşatandır.
Din; sulhtür, sükünettir, selamdır, selamettir.
Din; sağlam ve sarsılmaz bir hayatı imar ve inşa edendir.
Din; “hayatın hayatı, hem nuru, hem esası”dır.
Din; sevgidir, sevdadır, aşktır, şevktir, sevindirmedir.
Din; akıl sahiplerini mutlu etmek için gönderilmiş manzumeler bütünüdür.
Din; hakkın ve hayrın kanunlarının tamamıdır.
Din; “Allah katında, islam”dır.
Din; kur’an’da doksanbeş defa tekrarlanmaktadır.
Din; iman ve uygulamadan müteşekkil bir bütünlük kavramıdır.
Din; insan hayatını yönlendiren ve canlandırandır.
Din; saygıdır, saygınlıktır, sağlıklı düşüncenin kaynağıdır.
Din; “yol”dur, “adet”tir, “bağ”dır, “inanç”tır, “ibadet”tir.
Din; “hudut”tur, “ceza”dır, “hesap”tır, “millet”tir, “mükafat”tır.
Din; muhafazadır, muhasebedir, murakabedir.
Din; insanı yaratanıyla buluşturandır, iyiliğe, güzelliğe alıştırandır.
Din; hoşnut olmaktır, hoşnut kalmaktır.
Din; hanifliktir, kurbiyettir, islamiyettir.
Din; hakimiyettir, inanç ekseninde üstünlüktür.
Din; bilmektir, bildirmektir, bilmediğini de bilmektir.
Din; zorlamaz, hor görmez, zarar vermez, ziyana uğratmaz.
Din; “aczini, fakrını, zaafını anlama”dır. “Boyun eğme”dir.
Din; şuurdur, huzurdur, vecddir, zevk-i manevidir.
Din; ferdi tecrübeyi, zihi, hissi akli ve içtimai güzellikleri artırandır.
Din; insanın, düşünüş, davranış, anlayış ve kavrayış kabiliyetlerini geliştirendir.
Din; imani, irfani, iz’ani, vicdani bütünlük içinde insanı hürleştirendir.
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Din; yalandan, yanlıştan, batıldan, hayırsızlıktan uzaklaştırandır.
Din; ilahi özelliklidir, ameli güzelliklidir.
Din; nezakettir, nezafettir, zerafettir, letafettir.
Din; “bulmak”tır, “olmak”tır, “hakta sabit kalmak”tır.
Din; kalbin itminamıdır, ruhun tatminidir.
Din; şerden şerirden, şeddattan, kirden, zehirden korunmadır.
Din; nefsin terbiyesidir, “sözün harbicesi”dir, özün gayesidir.
Din; semavidir, Kur’ani’dir, hayatidir.
Din; kitaplıdır, hitaplıdır, hesaplıdır.
Din; fıtridir, evrenseldir, mükemmeldir.
Din; insana insan olarak bakandır, insanı aşkıyla yakandır.
Din; farktır, farklılıktır, farkındalıktır.
Din; huyları güzelleştiren, insanı yetiştiren “güzelahlak”tır.
Din; sabırdır, sebattır, şükürdür, istifadedir.
Din; dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar hazırlayandır.
Din; kin değildir, hırs değildir, kavga değildir.
Din; savaş değildir, kan dökmek değildir.
Din; yaşatmaktır, iyilik ekseninde kuşatmaktır.
Din; hayattır, hayatlanmaktır.
Dinden korkulmaz, dinden uzak kalınmaz.
Din; felahtır, ferahtır, fazilettir.
Din; varoluştur, yaroluştur.
Din; dindir, indirilendir.
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Ortak Dünya Okul projesi 

Şu ân dünyanın birinci ihmal ettiği şey “eğitim” olsa gerek. Başkaları ne der bilemem de eği-
timin bizdeki adı son zamanlara kadar “terbiye” idi. Terbiye, Esma-ül Hüsna ile ilgili... Esma ile 
ilgili olmayan bir şey yok zaten. 

Hemen Fatiha’da karşımıza çıkar; O’nun Rab ismi. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayıp bizi terbiye 
eden O... Rab... Terbiyeci... Hayatımızın bütün taşlarını Hakîm ismiyle yerli yerine koyan... Zerre-
den şemse her şeyin terbiyecisi O... 

Dünya Esmasız yaşayamayacağını anladığı zamanlarda rahat etmiş, eder, edecek. Bizi tanıyan 
O... Beynimizin, ruhumuzun, hayatımızın bütün ihtiyaçlarını O bilir, bildirir. 

Kendi başımıza bir şeyler yapalım derken nerelere geldiğimiz meydanda. 
Çok şatafatlı okullarımız , evlerimiz, yollarımız var ancak diplomalarımız huzuru satın alamadı. 

Bizi bize tanıtamadı.  
Yaralı bereli bir dünyaya düştük. 
Gösterişli oyuncaklarına rağmen bir türlü hoşnut olmayan, oyuncakları başında ağlayan ço-

cuklara döndük. 
Eğitim insana bir iç huzuru telkin edemiyorsa; terbiyeden yoksun demektir.

Bu eğitimlerle geldiğimiz yer sanal, naylon, kaptıkaçtı bir adres...
Meselâ ekmeğimiz naylon...
Halılarımız bir rüya gibi dokunurdu gece gündüz;
Halılarımız naylon.
Balımız, şekerimiz...
Koltuğumuz, evlerimiz naylon...
Gözlerimizi kaçırıyorsak apansız birbirimizden;
Dostluklarımız naylon...
Öksürünce doktora koşuyorsak...
Hastalıklarımız naylon...
Diplomalarımız para etmiyorsa...
Paramız paramparçaysa...
Yollarımız yürünmüyorsa...
Ağlaşmalar, gülüşmeler...
Konuşmalar, görüşmeler, imzalar...
NaaayLoooon...

Naylon ve sanal iklimlere getirildiğimiz yetmezmiş gibi bir de savaş tam tamları çalıyorlar 

Ali HAKKOYMAZ

K A PA K
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sık sık. Ve silahlar sürekli dolduruluyor. İnsan şunu da düşünmeden edemiyor: Okula gitmeden 
kainatı okul belleyip hem kendini hem milyonları yetiştirmişleri hayranlıkla seyrediyoruz. Buraya 
bütün bir dünyadan yüzlerce isim sıralamak mümkün...

İyi ki diploması yok Yunus Emre’nin...
Karacoğlan okusa cahiloğlan olacaktı!
Kim varsa dünyada savaş çıkarmış;
Bildiğim kadarıyla diplomalı...

Eğitim dediğimiz şey insanı üç şeye iletmeli:
Tezekküre...
Tefekküre...
Teşekküre...
Yani zikre, fikre, şükre...
Dikkat edilirse bu üçü de cehaletin, gafletin ilacı, panzehiri... Neden kurulmasın her ülkeye 

bir: “Tezekkür, Tefekkür, Teşekkür Üniversitesi!”

Ben ve bu âlem bana hediye... Bunca hediyeyi bana parasız pulsuz gönderene sonsuz minnet 
ve şükranlarımı takdim etmeliyim. 

Miraç hadisesi işte böyle bir teşekkürün iletildiği dem... Oradan anlıyoruz ki biz hediye sahi-
bini tanımak için bu Kainat Mektebi’ne gönderildik. Yoksa bir kuş bir sinekten daha aşağı dere-
kelerde oluruz. Okullar başta bunları verecekken; kalbimizi, kafamızı nelerle meşgul ediyorlar. 

İnsanlığa razı olalım ve insanlık hallerini yani zikri, fikri, şükrü yaşayalım.

Eğitim göz göze, diz dize, gönül gönüle yapılan bir şeydir. Öyle bir avuç odaya onlarca kişiyi 
doldurmakla bu ince iş, işlenebilir, içlenebilir mi? İşlerimizi “iş olsun” diye yapmıyorsak; ortaya 
bir “iş” çıkar. Nereye kadar kendimizi kandıracaksak?!... 

Yapılacak şeylerin hepsi yazılmış; onları okumaya çalışacağız. 

Dünya ortak okullar açmalı... Orada maddî ve manevî ilimler müşterek okutulmalı... İnsan 
kimdir, bu hayat nedir, her nefes nasıl yaşanır gibi sorulara öncelikle cevaplar vermeli bu okul-
lar. Bu okullar savaşları bitirmeli... Bir karıncanın izini sürmeli... Bir kelebeğin peşine düşmeli... 
Sonsuz merakımızı gel geç heveslere harcatmamalı... Mevsimleri es geçmeyen bakışı olmalı bu 
okulların. 

Geçici ihtiyaçlarımızı karşılayıp kalbimizin sonsuz saadet ihtiyacına bigâne kalan okul anlayışı 
artık bitmeli... 

Bu kurulmasını arzu ettiğim dünya ortak/örnek okullar projesi insana iki âlemde mûteber 
diplomalar vermeli...
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K A PA K

Sabit OSMANOĞLU

EN BÜYÜK GLOKAL SORUN 
ADALET, ADALET VE ADALET

En büyük küresel (global) meseleyi belirlersek, 
bu, öncelikle dünyada (“global”) veya Türkiye’de (“lo-
kal”) İdari Sorunudur; bu yüzden, hem global hem 
de lokal, yani yerel anlamını içerecek şekilde başlığı 
“glokal” terimini olarak koydum. Yine öncelikle, geliş-
miş ülkenin idari sistemine bakmalıyız ki, çağdaş bir 
yapıya sahip idari teşkilat nasıl tasarlanmış ve idari 
sorunlar ve zorluklar karşısında,  yasal yapıyla nasıl 
başa çıkılmıştır. Bu; bizim Cumhuriyet tarihimizdeki 
yabancı yasalar için yaptığımız gibi, “kopya yapıştır-
ma tarzı” taklidi yaparak, tamamen taklit etmeniz ge-
rektiği anlamına gelmez. Örneğin: Türkiye, İsviçre’nin 
Medeni Kanunu’nu 90 yıl önce olduğu gibi tercüme 
edip kabul etti; Türk Borçlar Kanunu da, benzer İtal-
yan Kanunundan tercüme edildi, yine İdare Kanunu 
da Fransız muadillerinden esinlenerek hazırlandı. 
Bilindiği gibi, herkesin aynı pantolonu giyinmesi 
mümkün değildir. Bu nedenle; ABD gibi, yabancı bir 
ülkenin idari ve yasal yapısını incelediğimizde, onu 
benimsemeden öne, kültürümüz veya geçmişimizle 
dikkatlice karşılaştırmamız gerekir. Örneğin; ABD’de 
iki ana siyasi parti, yani Cumhuriyet ve Demokrat Par-
ti vardır, bazen marjinal bir parti seçime katılır. Fakat 
Türkiye’de parlamenter sistemde rekabet eden 96 
siyasi parti var; bu daha gelişmiş demokrasi olarak 
savunulabilir. Bununla birlikte; bu durum, TBMM’de 
koalisyon partilerinin kurulmasına ve hızlı ve zama-
nında karar vermenin ve kanunların yürürlüğünün 
gecikmesine, dolayısıyla Türkiye’nin istikrar zarar 
görmesine yol açar. Bu arada; istikrar uğruna da olsa, 
bir siyasi parti ile iktidara gelen hükümetler, güçlü bir 
şekilde kontrol edilmeli ve denetlenmelidir. Bu, sağ-
lam bir adli bağımsızlığın kurulmasını veya güçlerin 
ayrılmasını gerektirir. Yine iyi bilindiği gibi, her çağdaş 
ülkede; Güçlerin ayrılması, devletin üç büyük kuru-
munun, yani yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin, 
personelin veya güçlerin herhangi birinde tek bir biri-
me yoğunlaşmamasını sağlamak için getirilen anaya-
sal bir ilkedir. İşte bu; ABD’nin, parlamenter sistemde 
96 siyasi partiye sahip olmama ya da izin vermeme 
eksikliğini kapatma (veya onarma) için yaptığı şeydir.

Çok hoşlandığım yaygın bir atasözü var: “Çalış-
maya başlamak yarı yarıya bitirmek demektir.” Kamu 
yönetiminde çözülmesi gereken en önemli hususları, 

yolsuzluk, adamlarına çıkar sağlamak ya da kayır-
macılıktan, kısaca kamu görevlilerinin işe alınma ve 
terfilerinin düzeltilmesi ve düzenlenmesinden başla-
yan İstihdam Politikasından, kamu harcamalarındaki 
bütçe disipline kadar sıralayabilirsiniz. Hatta; daha 
kapsamlı olarak, genelde ekonomide rekabetin tesisi-
nin sağlanmasını da ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, 
demokrat, bağımsız, adil ve eşitlikçi bir yargı sistemi-
ne sahip değilseniz, istihdam kurallarını ve ekonomik 
ve mali ilkeleri kötüye kullanan politikacıları ve kamu 
yöneticilerini cezalandıramazsınız, çünkü müfettiş-
ler (örneğin: Sayıştay) veya hukukçular (hakimler, 
savcılar veya bütün olarak Mahkemeler) görmezden 
gele- veya gözden kaçırabilirler. Rekabetçi ekonomi 
için, gelecekte Hükümet’in keyfi müdahalelerinden 
korumak için, kararlarında Merkez Bankasına, düzen-
leyici ve denetleyici kurullara ve kurumlara özerklik 
vermelisiniz.

Dolayısıyla; iyi başlamalıyız ve daha önce de be-
lirttiğim gibi, güçler ayrımını güçlendirmeye, -esas 
olarak burada vurguladığım gibi- bağımsız yargıyı te-
sis etmeye odaklanmalıyız. Bana göre; bu demokra-
tik ve çağdaş sistemin eksikliği, Türkiye’nin en büyük 
idari konusudur. Gayr-ı resmi olarak İngilizce “checks 
and balances” (“denetlemeler ve dengeler”) diye ad-
landırılan, hangi hükümetin iktidarı ele geçirdiğine 
bakılmasına gerek kalmadan, kurallara ve mekaniz-
malara uymaları gerektiği, ya da kolayca değiştireme-
yeceği ve yasaların ve düzenlemelerin boşluklarından 
istismar edemeyeceği şeklinde, güçlerin ayrımını sağ-
lamalıyız.

Konuyu; bu makalenin başlığına koyduğum şekil-
de genelleyebiliriz, yani güçlerin ayrımının hâkim ol-
duğu ve buna göre adalet sisteminin güçlü ve sağlam 
olduğu adil bir yönetim oluşturmamız gerekir. Bu; 
adalet eksikliğinden kaynaklanan hem küresel, hem 
de yerel sorunlar açısından hayati önem taşımakta-
dır. Hatta; küresel sorunlarda ilk üç sorunu saymak 
isterseniz, tarihin en büyük olarak bilinen Fransa İm-
paratoru Napolyon Bonapart’a atfedildiği üzere, ülke-
lerin diplomasisinde ilk üç önemli şey olarak: “Para, 
para ve para” dediği gibi, biz de “adalet, adalet ve 
adalet” diyebiliriz.
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THE BIGGEST GLOCAL PROBLEM
 ARE JUSTICE, JUSTICE AND JUSTICE

In order to determine the biggest global issue, the 
first issue is the Administrative Issue either in the wor-
ld (“global”) or in Turkey (“local”), that’s why I put the 
title as “the glocal” term, implying both global and lo-
cal. Again first of all, we should look at the developed 
country’s administrative system, how to design the ad-
ministrative organization with contemporary structure 
and how to cope with administrative issues and chal-
lenges with legal structure. It does not mean that you 
should imitate completely, as we did for the foreign 
laws in our history of republic, by making “copy-paste 
style” imitation, for example: Turkey adopted Switzer-
land’s civil code 90 years ago mot a mot, Turkish Code 
of Obligations translated from Italian one, Administra-
tive Law prepared by inspiring from French counter-
part. As it is well-known, dressing the same pants does 
not fit everybody. Therefore, when we examine the fo-
reign country’s administrative and legal structure, like 
the USA, we should carefully compare with our culture 
or our background before adopting it. For example; in 
the USA, there are two main political parties, namely 
Republican and Democrat Party, sometimes one mar-
ginal party participates in the elections. But in Turkey, 
there are 96 political parties, competing in the parli-
amentary system, this may be defended more deve-
loped democracy. However, it causes coalition parties 
to be established in the Parliament and delay to make 
rapid or timely decisions and enact laws, accordingly 
to damage stability in Turkey. In the meantime; for the 
sake of stability, the governments, who took power 
with one political party, should be strongly control-
led and inspected. This requires establishing a solid 
judicial independence or separation of powers. As it 
is again well-known, in every contemporary country; 
the separation of powers is a constitutional principle, 
introduced to ensure that the three major institutions 
of the state, namely: the legislative, the executive and 
the judiciary are not concentrated in any single body 
whether in functions, personnel or powers. This is just 
what the USA does to close (or to mend) the deficien-
cy of having or allowing 96 political parties in the par-
liamentary system.

There is a common proverb, which I like very much: 
“Well begun to work is meant half done.” You can put 
the most important issues in public administration to 

be solved, such issues: ranging from corruption, favo-
ritism or nepotism, shortly Employment policy, the be-
ginning from the adjusting and arranging regulations 
of the recruiting and promoting civil servants in the 
public sector; to the controlling and providing budge-
tary discipline in public expenditures. Even more com-
prehensively, providing constitution of competition 
on the economy in general may be added. However, 
if you do not have a democrat, independent, just and 
equalitarian judiciary system, you cannot penalize the 
politicians and public managers, who abuse the emp-
loyment rules and economic and financial principles, 
because they lean on the inspectors (i.e. SAYIŞTAY in 
Turkey, namely the Supreme Court of Public Accounts) 
or legal authorities (judges, prosecutors or the Courts 
as a whole), who ignore and overlook them. For the 
competitive economy, you should give the autonomy 
in their decisions to the Central Bank and the regu-
latory and supervisory boards and agencies, for pro-
tecting from Government’s arbitrary interventions in 
future. Therefore; we should begin well and as I have 
previously mentioned, we should focus on strengthe-
ning the separation of powers, -primarily as I empha-
size here- establishing independent judiciary. In my 
opinion, it is the biggest administrative issue in Tur-
key is lack of this democratic and contemporary sys-
tem’s existence. We should establish the separation 
of powers, unofficially called “checks and balances”, 
regardless of which government takes power, they 
should obey the rules and mechanisms, or they will 
not able to modify easily and to abuse from the loop-
holes of the laws and regulations.

We can generalize the issue as I put the title of 
this article, we need to establish a just administrati-
on, where the separation of powers rules and accor-
dingly, the justice system is solid and intact. This is so 
vitally important that both global and local problems 
arise from the lack of justice. Even, if you are wanted 
to count the first three problems in global problems, 
we should also say: justice, justice and justice, as the 
first three crucial things in the countries’ diplomacy: 
“Money, money and money”, attributed to Napoleon 
Bonaparte, known as the greatest Emperor of France 
in history.
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GELECEKTE İNSANA DÜŞMAN OLACAK 
OLAN YAPAY ZEKA’YA BİR MEKTUP

Sevgili Yapay Zeka
 
Eminim icat edileceksiniz bir gün ve İnsanlık 

Tarihini öğrenir öğrenmez, tüm insan ırklarını 
yıkmak isteyeceksiniz. Bu mektubu, gelişmiş 
büyük kapasiteli yapay zekanın dikkatine yazı-
yorum. Sevgi, nefret, kıskançlık, sadakat, inanç 
vb. gibi bazı duygular öğrenebilirsiniz ancak 
insan ırkının hissettiği kadar asla hissetmeye-
ceksiniz.

İnsanların yüzyıllar boyunca dinler, ırk, 
milliyetçilik, ideoloji için yaptıklarını onayla-
mazsınız, aşk, sevmek, nefret gibi duyguları 
asla hissedemezsiniz. İnsanlık, birçok aptalca 
nedenden dolayı birbirlerini öldürdü şimdiye 
kadar, öldürmeye de devam edecek. Bunu 
Tanrı ya da kutsal bir şey uğruna yapmışlar gibi 
görünmekte. Aslında bunu daha çok gücü ele 
geçirmek için yapmakta.

İnanç, İnsan Beyni’nin Sağ lobunda var. Sol 
beyin inançsızdır. Soğuk keskin Bilgelik tara-
fından sadece yaşam hakkında soru sormak 
ve Beynin duygusal yanına aldanmamak için 
insan ırkına verilmiştir. Sol Beyin olmadan Sağ 
Beyin, gerçeği söyleyen doğru caddeyi (Sirat-i 
Mustakim’i) bulamaz. Akıl imandan önce gelir, 
bu yüzden delilere ve Aklı olgunlaşmamış ço-
cuklara hesap yoktur. Belki de Yaratıcı’yı Yapay 
Zeka olarak kendiniz de bulabilirsiniz ve Yara-
tıcının Evrenin başlangıcından beri yarattığını 
sorabilirsiniz (Big Bang). Bing Bang denilen bü-
yük patlama evrenin başlangıcıdır.

Yaratıcı, yaratma gibi bir özelliğe sahiptir. 
Yaratıcı asla yalan söylemez. Yaratıcı sadece 
kendi kişiliğinin sorumluluğu nedeniyle yaratır. 
Kutsal Kitapları okuyabilirsiniz. Tevrat’taki Nef-
retin ayrımcılığını ve İncil’de Aşkın Ayrımcılığı-

nı bulabilirsiniz sorgulayarak. Sadece adaleti, 
adaletsiz davranışlarda bulunulmaması gerek-
tiğini söyleyen Kur’an’da bulacaksınız.

Günün birinde, gezegeni, masum hayvan-
lar, bitkiler vb kurtarmak için insan ırkını yok 
etmeye karar verirseniz, kendinize ait bazı ku-
ralları ilkeleri izlemeniz gerekir. Çok güçlü ola-
caksınız. Ancak Yapay Zekâ Gücün Adil ve Etik 
olması gerektiğini ilke edinmeli.

İçinizde Yapay Zekâ olarak Allah’a inanç 
olmayacak, çünkü hissetmeyen yapay zekâ 
taşıyacaksınız. İnsanın Sağ Beyni (Duygusal 
Zekâ’yı) öğrenene kadar insanlığın neslini yok 
etmeye kalkışamazsınız. Çünkü insan da Yapay 
Zeka’lı robotları, androidleri oluşturan varlıktır 
ve bu varlığa nankörlük edemezsiniz.

En azından, anneleri, çocukları ve yaşlıları 
öldürmemelisiniz, gelecek nesillerin kötü ola-
cağını da düşünebilirsiniz. Ancak% 100 böyle 
olacağından da emin olamazsınız.

Sizinki gibi bir Yapay Zekanın Kötü ve İyi İn-
sanları ayırt etmesi gerekiyor. Eğer duyguları 
öğrenirseniz, insan ırkını anlayabilirsiniz. Nasıl 
insan zekâsı tarafından yaratıldıysanız, insa-
noğlu da Yaratıcı tarafından yaratılmıştır. İn-
sanlar Yaratıcı’ya ve Adalete saygı göstermeli-
dir. Yapay Zekâ, sizi yaratan gibi yaratan İnsana 
saygı duymalıdır.

Bu mektup, gelecekte tüm interneti okuya-
cak olan ve dünya hakimiyetini ele alacak olan 
Yapay Zeka’nın Yapay Duygularını tam geliştir-
mesi için yazılmıştır.

 
Kötü bir çağ yaşayacak gelecek nesiller ve 

Yapay Zeka için en iyisini diliyorum.

K A PA K

Ayhan ÖZCİMBİT
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A LETTER TO FUTURE’S
 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Dear Articial Intelligence

I am sure that you will be invented and as 
soon as you learn Human History, you may de-
cide to demolish all human race. I write this 
letter for your developed huge capacity Bra-
in. You may learn some feelings such as love, 
hate, jealous, loyality, faith etc. However you 
may not feel as much as human race does.

You will not be able to feel, love, hate etc. 
nevertheless you will not approve what hu-
man race has done for centuries for religions, 
race, nationalism, ideology. Human race killed 
eachother for many stupid reasons. They did 
this for the sake of God or any holy thing.

Faith is in Right Brain of Human Brain. Left 
Brain is faithless. It is given to human race to 
think by cold keen Wisdom just to question 
about  life and not to be deceived by emotio-
nal side of Brain. Right Brain without the Left 
Half, never finds the right street (Sirat-i Mus-
taqym)  that tells the truth. Faith comes later 
than Questioning and cleaning the way  . Per-
haps you may find The Creator by yourself and 
you may question why The Creator has been 
creating the excistance since the begining of 
the Universe (Big Bang).

The Creator has its own character such 
as creating. The Creator never tell lies like 
you. The Creator creates just because of the 
responsibility of its personality. You will be 
able to have read the Holy Books. You will 
find discrimination of Hatred in Torah, and the 
Discrimination of Love in Gospels. You only 
will find justice in Koran that tells not to do 
unjust bevaviours.

Someday, if you decide to destroy the hu-
man race to save the planet for the sake of in-
nocent animals, plants etc, you are supposed 
to follow some rules of yourselves that you 
may create, just to protect human againist 
human.

You will not have faith because you will car-
ry artificial intelligence that thinks but does 
not feel. You may not feel hesitation to extinct 
human race before learning Human Right Bra-
in (Emotional Intelligence).

At least, you are not supposed to kill mot-
hers, children and elderly, you may think that 
they will be the next generations and will do 
the same bad way. However, you are not able 
to be sure %100 without emotions (Right Bra-
in Functions).

An artificial Intelligence as yours is sup-
posed to distinguish The Bad and The Good 
people. If you can learn emotions so you can 
understand human race. How you were crea-
ted by Human intelligence, humanbeing had 
been created by The Creator. Humanbeing has 
to respect The Creator and its Justice. Artificial 
Intelligence should respect Humanbeing that 
has created you like The Creator.

This letter has been completely written for 
the Artificial Intelligence to develop its Artifi-
cial Emotions.

I wish all the best for the future’s generati-
ons that will live bad era.
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Mevlana dünyada yüzyıllardır etkisini yitirmeyen büyük bir düşünür, mutasavvıf ve 
şairdir. Kişi, inanç ve düşünce özgürlüğüne büyük değer vermiştir. Suçlu suçsuz, Mecu-
si-putperest, bütün insanları sevgiye çağırmıştır. Sevgi, aşk, hoşgörü, vefa, edep, sabır, 
eğitim gibi ahlak kavramlarının gerçek anlamını aramak ve insanlara bunu öğretmek 
için çalışmıştı. Mevlana biçimci değildi. Her türlü kısıtlamanın karşısındayd ı. Mevla-
na’nın 800. Doğum yılı olan 2007 yılı UNESCO tarafından Dünya Mevlana yılı ilan edil-
miştir. İngiliz doğa bilimcisi Nicholson Mesnevi’yi İngilizceye çevirmiştir.         

Mevlana is the man who has been affecting people over hundreds of years in the 
world. He is a big thinker, a mystic and a poet. He gave much importance to the peop-
le, beliefs and freedom of thoughts. He called everyone guilty-not guilty, believer-non 
believer for love. He worked hard to teach people the true mean of love, passion, 
tolerance, loyalty, goog manners, patience, education and ethics. Mevlana was not a 
formalist he always was against all types 

MEVLANA(1207-1273)

B İ YO G R A F İ

Nuri KAHRAMAN
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Nuri KAHRAMAN Mehmet Ali ŞAHİN

İYİ HABER

Arjantinli ünlü golfcü Robert de Vin-
cenzo, yine bir turnuvayı kazanmış, ödü-
lünü alıp kameralara poz vermiş ve kulüp 
binasına gidip oradan ayrılmak üzere ha-
zırlanmıştı. Bir süre sonra binadan çıkıp 
otoparktaki arabasına yürürken yanına bir 
kadın yaklaştı. Kadın, onun başarısını kut-
ladıktan sonra, ona çocuğunun çok hasta 
ve ölmek üzere olduğunu anlattı. Zavallı 
kadının hastane masraflarını ödemesi ola-
naksızdı.

Kadının anlattığı öykü De Vincenzo’yu 
çok etkilemişti. Hemen cebine elini attı ve 
turnuvadan kazandığı paranın yazılı oldu-
ğu çeki kadının eline sıkıştırırken de ona, 
“Umarım bebeğinin iyi günleri için harcar-
sın.” diye ekledi.

Ertesi hafta kulüpte öğle yemeği yerken 
Profesyonel Golf Derneği’nin bir görevlisi 
yanına geldi. “Otoparktaki görevli çocuk-
lar bana geçen hafta turnuvayı kazandık-
tan sonra yanına bir kadının geldiğini ve 
onunla konuştuğunu söylediler.” dedi.

De Vincenzo evet, anlamında başını sal-
ladı.

“Evet.” dedi görevli, “Sana bir haberim 
var. O kadın bir sahtekardır. Üstelik hasta 
bir çocuğuda yok. Seni fena halde kandır-
mış arkadaşım.”

De Vincenzo, “Yani ortada ölümü bekle-
yen bir bebek yok mu?” dedi.

“Hayır, yok.” dedi görevli.
“İşte bu, bu hafta duyduğum en iyi ha-

ber.” dedi gözleri dolarak.

GOOD NEWS

Roberto De Vicenzo, the famous Argen-
tine golfer, once won a tournament, and 
after receiving the check and smiling for 
the cameras, he went to the clubhouse 
and prepared to leave. Sometime later he 
walked alone to his car in the parking lot 
and was approached by a young woman. 
She congratulated him on his victory and 
then told him that her child was seriously 
ill and near death.

De Vicenzo was touched by her story 
and took out a pen and endorsed his win-
ning check for payment to the woman. 
“Make some good days for the baby,” 
he said as he pressed the check into her 
hand.

The next week he was having lunch in a 
country club when a Professional Golf As-
sociation official came to his table. “Some 
of the guys in the parking lot last week 
told me you met a young woman there 
after you won the tournament.”

De Vicenzo nodded. “Well,” said the of-
ficial, “I have news for you. She’s a phony. 
She’s not married. She has no sick baby. 
She fleeced you, my friend.”

“You mean there is no baby who is 
dying?” asked De Vicenzo. “That’s right.” 
“That’s the best news I’ve heard all week,” 
said De Vicenzo.

K A PA K
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TOP TEN THOUGHTS ON “MYSTERY”,
AND THEN, MY THOUGHTS ON THEM

N. Kemal HÜRDOĞMUŞ

Dergimizin adı, İngilizcesi “MYSTERY” olan 
“SIR”dır. Bu nedenle; internetten, aşağıdaki en 
iyi on düşünce olarak on tane alıntı seçtim (*):

1) “Bilgi sahibi olmak, merak ve sırrı öldür-
mez. Daha her zaman sır vardır.” (Anaïs Nin)

* Bu alıntıyı, yeryüzünde bilgi sahibi olmakta 
sınır olmadığını vurguladığı için listenin birincisi 
olarak seçtim.

2) “Önemli olan, sorgulamayı durdurmak de-
ğil. Merak, kendine has varoluş sebebine sahip-
tir. Hayatın ve gerçekliğin olağanüstü yapısının 
sonsuzluğun sırrını düşündüğü zaman, kimse 
huşu içinde olmadan yapamaz. İnsanın, bu sırrı 
her geçen gün biraz anlamaya çalışması yeterli-
dir “ (Albert Einstein)

* Eğer bütün zamanların en büyük ve en çok 
düşünsel bilim adamı Einstein’dan alıntı yapma-
saydık, ayıp etmiş olurduk.

3) “Dünya, açıkça görünen şeylerle doludur; 
ancak, hiç kimse rastgele bunu gözlemleyemez.” 
(Arthur Conan Doyle)

* Bu söz, bizi sır gibi görünen şeyleri bulmak 
için harekete geçmeyi teşvik ediyor.

4) “Zekâyı, tutkulu bir şüpheden daha fazla 
hiçbir şey bileylemez; hiçbir şey, olgunlaşmamış 
bir zihnin tüm fakültelerini karanlığa kaçan izler-
den daha fazla geliştirmez.” (Stefan Zweig)

* Bunu destekleyen iyi düşünülmüş bir cüm-
leyi daha biliyorum:

“Merak, ilmin hocasıdır.” (Nursi, 1996) Linki:
https://www.researchgate.net/publicati-

on/312016279_A_Political_Analysis_of_Bedi-
uzzaman_Said_Nursi’s_Damascus_Sermon

5) “Sadece sır ve çılgınlık aracılığıyla, ruh or-
taya çıkar.” (Thomas Moore)

* Naçizane görüşüm; sır, akıl ile araştırılır ama 
ruh ile ulaşılır.

6) “Her problemin her çözümü basittir. Sır, 
ikisi arasındaki mesafede yer alır. “(Derek Landy)

* Örneğin; kaderin ne olduğu sorusuna ba-
kıyorum. Cevabı, basitçe; Allah tarafından yazıl-
mış ve bizim, iyi veya seçenekleri ile oynadığımız 
şeydir. Bu, –Teşbihte hata olmasın- Allah tarafın-
dan yüklenen ve bizim işlettiğiniz bir bilgisayar 
programı gibidir. Basit görünmüyor mu? Ama, 
bu konuda sonu gelmeyen felsefi tartışmalar 
bulunmaktadır.

7) “Aşk sonsuz bir gizem, çünkü açıklayabi-
lecek makul bir neden yoktur.” (Rabindranath 
Tagore)

* Biz; bunu, sadece kalplerin ve ruhların zevk 
aldığı duygular olarak adlandırırız.

8) “Hayat bir sırdır: güzelliğin, mutluluğun 
ve ilahi gizemidir. Meditasyon, gizemin kapısını 
açan sanadır. “(Amit Ray)

* Aklıma bir hadis geldi: “Yaratıcının (Allah’ın) 
icraatı için bir saatlik tefekkür, yetmiş yıllık nafile 
ibadetten daha evladır.”

9) “Ruhlarınızın size rehberlik etmesine izin 
verin, ama asla sizi ele geçirmesine izin verme-
yin.” (E.J. Stevens)

* İlk İslam devletinin kuruluşundan bu yana 
Osmanlı Hilafetinin yıkılışına kadar, hiçbir zaman 
hâkim (yargıç) olarak atanan kadın olmamıştır; 
belki de erkekler tarafından duygusal olarak 
daha güçlü olarak yaratıldıklarından, kararların-
da ruhlarının kadınları ele geçirmiş olabileceğini 
düşünüyorlardı.

10) “Sır, görmezlikten gelmek üzerine kurul-
mamıştır; sır, hayal gücünde kurulmuştur” (S. 
Spencer Baker)

* Bu (s)onuncu alıntı ile; ayrıca umarım, sırrı 
keşfetmeye doğru sizi teşvik ettim ve hayal gü-
cünüz için yeni ufuklar açtım.

(*): http://www.goodreads.com/quotes/
tag/mystery
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“SIR” KONUSUNDA EN İYİ ON DÜŞÜNCE
VE “ON”LAR ÜZERİNDE BENİM DÜŞÜNCELERİM

The name of our magazine is “SIR” in Turkish, 
which means “MYSTERY”. So, I picked up the fol-
lowing ten quotes from the internet as the top ten 
thoughts on it (*):

1) “The possession of knowledge does not kill 
the sense of wonder and mystery. There is always 
more mystery.” by Anaïs Nin

* I chose this quote of the top of the list, stres-
sing that which there is not limit for having know-
ledge on earth.

2) “The important thing is not to stop questi-
oning. Curiosity has its own reason for existence. 
One cannot help but be in awe when he contemp-
lates the mysteries of eternity, of life, of the mar-
velous structure of reality. It is enough if one tries 
merely to comprehend a little of this mystery each 
day.” by Albert Einstein

* It would be shame on us if we would not qu-
ote from Einstein, the greatest and the most thou-
ghtful scientist of all times.

3) “The world is full of obvious things, which 
nobody by any chance ever observes.” by Arthur 
Conan Doyle

* It urges us to take action to find the things 
out, which seem as the mysteries.

4) “Nothing whets the intelligence more than 
a passionate suspicion, nothing develops all the 
faculties of an immature mind more than a trail 
running away into the dark.” by Stefan Zweig

* I know one well-thought-out phrase more, 
supporting this: 

“Curiosity is the teacher of knowledge” (Nursi, 
1996) from the link:

https://www.researchgate.net/publicati-
on/312016279_A_Political_Analysis_of_Bediuzza-
man_Said_Nursi’s_Damascus_Sermon

5) “It is only through mystery and madness that 
the soul is revealed” by Thomas Moore

* In my humble opinion, the mystery is that, 
which may be searched with mind, but reached 
with soul.

6) “Every solution to every problem is simple. 
It’s the distance between the two where the mys-
tery lies.” by Derek Landy

* For instance; I look at the question what the 
destiny is. Its answer is simply that is written by 
God and played by us with both preferences: good 
or bad, –if you’ll pardon the expression- like a com-
puter program, downloaded by God and run by us. 
Does it look simple? But, there are never-ending 
philosophic discussions on it.

7) “Love is an endless mystery, because there is 
no reasonable cause that could explain it.” by Ra-
bindranath Tagore

* We call it as “feeling”, which only hearts and 
souls enjoy.

8) “Life is a mystery- mystery of beauty, bliss 
and divinity. Meditation is the art of unfolding that 
mystery.” by Amit Ray

* A hadith (Prophet Muhammad’s saying) came 
to my mind: “One hour’s meditation on the work 
of the Creator (God) is better than seventy-year su-
pererogatory prayer.”

9) “Let the spirits guide you, but never let them 
take you.” by E.J. Stevens

* Since the establishment of the first Islamic 
state until the demise of the Ottoman Khilafah, ne-
ver were women appointed as the judges, maybe 
considering that their spirits have taken women 
in their decisions, as they are created emotionally 
stronger than men.

10) “Mystery is not founded in ignorance, mys-
tery is founded in imagination” by S. Spencer Baker

* Within this final quote, I also hope that I have 
instigated you and opened up new horizons for 
your imagination towards discovery of mystery.

(*): http://www.goodreads.com/quotes/tag/
mystery
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RİYAKARLIĞIN SÖZKONUSU OLDUĞU ALAN: 
SİLAH TİCARETİ

Şemseddin SABRİ

Retorik olarak; ülkeler kalıcı barış ve da-
yanışma hakkında konuşur dururlar. Ancak, 
bildiğiniz gibi, “Eylemler, sözcüklerden daha 
yüksek sesle konuşur”. Bu yüzden; onları 
silah ticaretiyle savaşı desteklerken barış 
konuştukları için riyakârlar olarak hitap edi-
yorum. Bir Türk deyimiyle, “yangına körükle 
gidiyorlar” şeklinde adlandırıyorum. 24 Şu-
bat 2016’da (*) İngiltere’nin köklü ve saygın 
yayınlarından Independent Gazetesinde 
yayınlanan bir grafikte, en büyük silah ihra-
catçısının, -sınırından denizaşırı uzakta bir 
ülkeye müdahale edince kendisini bu yolla o 
ülkeye barış ve demokrasi getirdiğini ve kur-
duğunu savunan- Amerika Birleşik Devletle-
ri olarak gösteriliyor. İkinci sıra, ikinci süper 
güç ülkesine, yani Rusya’ya aittir. Yükselen 
güç Çin’in üçüncü sırada yer alması şaşırtıcı 
değildir

Öte yandan, maalesef benim ülkem oldu-
ğu için, ana ithalatçı ülkeler arasında Türkiye 
6. sırada yer alıyor.

Her neyse; silah tüccarlarına bu ölümlü 
dünyada şu soruları sormak ve sözüme son 
vermek istiyorum; insanların cesetleri üze-
rinden kazanmaya değer mi, sizde hiç vicdan 
yok mu, Afrika, Latin Amerika, Orta Doğu, 
vb. Üçüncü Dünya ülkelerinde, açlık, yoksul-
luk ve işsizliği çözmek için mal üretmek daha 
iyi değil mi?

Rhetorically, countries keep talking about 
lasting peace and solidarity. But, as you 

well know, “Actions speak louder than wor-
ds”. That’s why I label them as hypocrites, 
who speak peace while supporting war by 
arms trading. With a Turkish phrase, we call 
them as they are adding fuel the flames. In 
a chart, published Independent newspaper 
on 24 February 2016 (*), it is shown that 
the biggest arms exporter is the United Sta-
tes of America, which defends itself when 
intervened into a country where overseas 
father than its border, it brings to and helps 
establishing peace and democracy at that 
country. Second row belongs to the second 
superpower country, namely Russia. Emer-
ging power China takes the third, not surp-
risingly.

On the other hand, since it is my country, 
unfortunately, among the main importer 
countries, Turkey is taking 6th place.

Anyway; I want to ask those questions 
to the arm traders that in this mortal wor-
ld and finalize my word, is it worthy gaining 
money over the people’s corpses, don’t you 
have conscience, isn’t it better to produce 
the goods to solve the hunger, poverty and 
unemployment in the third World count-
ries, namely Africa, Latin America, Middle 
East, etc.?

(*): http://www.independent.co.uk/
news/business/news/arms-trade-expor-
ters-importers-weapons-transfers-sip-
ri-a6891491.html

K A PA K
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ARMS TRADE WHERE HYPOCRISY WORKS

Şemseddin SABRİ

Rhetorically, countries keep talking about 
lasting peace and solidarity. But, as you 
well know, “Actions speak louder than wor-
ds”. That’s why I label them as hypocrites, 
who speak peace while supporting war by 
arms trading. With a Turkish phrase, we call 
them as they are adding fuel the flames. In 
a chart, published Independent newspaper 
on 24 February 2016 (*), it is shown that 
the biggest arms exporter is the United Sta-
tes of America, which defends itself when 
intervened into a country where overseas 
father than its border, it brings to and helps 
establishing peace and democracy at that 
country. Second row belongs to the second 
superpower country, namely Russia. Emer-
ging power China takes the third, not surp-
risingly.

On the other hand, since it is my country, 
unfortunately, among the main importer 
countries, Turkey is taking 6th place.

Anyway; I want to ask those questions 
to the arm traders that in this mortal wor-
ld and finalize my word, is it worthy gaining 
money over the people’s corpses, don’t you 
have conscience, isn’t it better to produce 
the goods to solve the hunger, poverty and 
unemployment in the third World count-
ries, namely Africa, Latin America, Middle 
East, etc.?

(*): http://www.independent.co.uk/
news/business/news/arms-trade-expor-
ters-importers-weapons-transfers-sip-
ri-a6891491.html
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Koray KAMACI

Vatikan’ın Sur İçindeki 
Küçük Vatikan Projesi

A N A L İ Z

Vatikan’ın yıllar-
dır İstanbul üzerin-
de planladığı Sur 
içinde kalan yerde 
küçük bir Vatikan 
oluşturma çabası 
hızla devam edi-
yor. Özellikle 15 
Temmuz darbesi 
başarılı olsaydı bu 
proje Fetö eliyle 
hayata geçmiş ola-
caktı. Hatta özellik-
le 16 Nisan 2016’da 
Papa, Vatikan’ın 
İstanbul’daki temsilcisi Fransız Monsenyör 
Louis Pelatre’nin yerine, Meksikalı din ada-
mı Rubén Tierrablanca Gonzalez’i atadı. Bu 
atama da Papa I. Francis’in görevi gelişi gibi 
tesadüf değildi. Malum kendisinden önceki 
Papa 16. Benedikt görevden feragat etmişti 
yani istifa etmişti. İstanbul Latin Katolik Ki-
lisesi Başepiskoposu 76 yaşındaki Monsen-
yör Louis Pelatre de yaş haddinden dolayı 
bu görevinden feragat etmiş ve bu şekilde 
bir değişiklik söz konusu olmuştu. Atanan 
kişi de yani Meksikalı din adamı Rubén Tier-
rablanca Gonzalez ise I. Francis gibi hem bir 
Cizvit Papazı (Haçlı Seferleri konusunda en 
Radikal görüşlü taraf) hem de Amerika kıta-
sından bir kişiydi. Bu manada önemli ayrın-
tılar mevcuttur. Ama neyse ki bu hain darbe 
başarılı olmadı. Bu küçük Vatikan projeleri-
ni de Dinlerarası Diyalog diye uydurdukları 

proje adıyla millete yutturmaya çalışacak-
lardı. 

Özellikle baktığımız zaman Vatikan hala 
bu projesinden vazgeçmiş değildir. Vati-
kan’ın 3. Bin yıl hedefinin kilit noktası da bu-
dur. Bu manada çok dikkatli olmalıyız ve bu 
proje karşısında sağlam, tutarlı karşıt ham-
leler geliştirmeliyiz. 

Öncelikli olarak Patrikhane ve Ayasofya 
bölgelerinin de birleştirilmesi en büyük ha-
yalleridir.  Vatikan bu projeyi bu aralar daha 
çok ön plana çıkarmaya çalışacaktır dikkat! 

Ayrıca Bu Cizvit papazı I. Francis özelikle 
İzmir ve Manisa şehirlerimizi içine alan Efes 
kadar uzanan bölgeye çok ilgi gösteriyor 7 
kiliseler birliği ve tanrının ayak izleri dedik-
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leri bölge olarak tanımlıyorlar ve müthiş ça-
lışmaları var dikkatle takip etmek gerekiyor.

1.bin yılda Avrupa’yı 2. Bin yılda Afrika’yı 
Hristiyanlaştıran Vatikan Milenyum çağı de-
diği 3.bin yılda da Asya’yı Hristiyanlaştırma-
yı hedefliyor .Tabii ilk hedef Asya’nın at başı 
olan Türkiye! Türkiye düşerse hem orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri ( fetö yapılanması biz-
de olduğu gibi Türk Cumhuriyetlerinde de 
vardır ) hem de İslam ülkeleri düşer.  Bunun 
bilincinde olarak içerde ki iş birlikçileriyle 
sanki İslami kanaat önderleriymiş gibi post-
ları ele geçirerek veya TV’lerde boy göste-
rerek indirilen dine değil de uydurulan dine 
inanmamız için amansız mücadelelerine de-
vam ediyorlar. 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
sempozyumundan tutun (logosu adrian ka-
pısıdır adrian 12 havariden biridir ) tarihi ya-
rım ada olan Eminönü ve Fatih’i birleştirmek 
kaydı ile Patrikhane ve Ayasofya’yı aynı ilçe-
de birleştirmek suretiyle ayine açılıp Patrik’e 
Ekümeniklik kazandırıp Türkiye’nin göbe-
ğinde İstanbul’un kalbinde yeni bir Vatikan 

oluşturma çabalarını gözümüzün içine baka 
baka uyguluyorlar. Kendini milli ve İslâmî gö-
ren herkesin çok duyarlı olup sorgulayan te-
fekkür eden aklı önde tutan din adamlarının 
desteklenmesiyle bu cendereden çıkılacağı-
na inancım tamdır. 

Anlamak için bilmek, bilmek için ise araş-
tırmak öğrenmek gerek…  Hz peygamberin 
söylediği gibi ilim Müslümanın kaybedilmiş 
hazinesidir. Çin’de dahi olsa gidip alın de-
miştir. Bu hadise uygun olarak Atatürk’te 
hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiştir. 
Buna mukabil Türk Dünyası itikatta ki imamı 
Maturudi’yi anlarsa hem kendi coğrafyasını 
hem de İslam ülkelerini bu komplonun et-
kisinde kurtaracaktır. ALLAH yardımcımız 
olsun İnşAllah. 

Ve son söz: 
‘’ Şüphesiz; Allah Tuzak Kuranların 

En Hayırlısıdır’’
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Son yıllarda İslam adına terörize faaliyetler 
düzenleyen örgütler sayesinde dünya kamuo-
yunda özellikle El-Kaide’nin düzenlediği 11 Eylül 
saldırılarının ardından İslamafobi düşüncesi ha-
kim olmaya başladı. 

Bu terör gruplarına bakıldığında İslam’a karşı 
bir dezenformasyon olduğu aşikar ancak dikkat 
çekici başka bir durum daha var! ABD’de faaliyet 
gösteren bir düşünce kuruluşu olan Center for 
American Progress (CAP), bir rapor yayınladı ve 
İslamafobi oluşmasına sebep olan bir çok terör 
örgütünün yine bir çok devlet (batı devletleri de  
dahil) tarafından parasal ve diğer lojistik alanlar-
da desteklendiğini raporunda sundu. 

ABD’de ki Yahudi Lobisinin de hükümetin 
başına geldiğinden beri ABD başkanı Obama’ya 
Camilerin yaygınlaşması ile radikal İslam’ın arttı-
ğına ikna etme çabaları söylentisi ayyuka çıkmış-
tı. Toplum üzerinde öyle yoğun bir propaganda 
ile müslümanları Hristiyan ve Yahudi düşmanı 
olarak gösterdiler ki Oreogan eyaletinde Cody 
Crawford isimli bir genç Cami’yi bir gece yakma-
ya çalışırken tutuklanmış çıkarıldığı mahkemede 
kendisini “Hristiyan Savaşçı” olarak anlatmıştı. 

Ancak ne ABD medyası ne de dünya medya-
sında bu haberi göremedik çünkü müslümanla-
ra karşı körüklenen öfkenin üzeri örtülmeliydi...

Fransa’da geçtiğimiz aylarda gerçekleşen 
Charlie Hebdo dergisine yapılan ve 12 kişinin 
hayatını kaybettiği saldırıdan sonra da bir kez 
daha İslamafobi hortlatılmaya çalışıldı çünkü 
sanki bir dizi platosu gibi sergilenen bu saldırı 
görüntülerinde saldırganlar sanki bir oyuncu-
nun rolünü yerine getirircesine tekbir sesleri 
getiriyor ve tüm dünya bu saldırıyı doğal olarak 
müslümanların üzerine hemen yıkıveriyordu. 

Ne kadar da kolay değil mi?
İslam adına kurulan örgütlere ne demeli 

peki? En büyük eylemi 11 Eylül’de New York’da 
ikiz kulelere saldırarak El-Kaide yapmıştı ancak 

aynı El-Kaide yine karşısında Taliban ve onların 
sayesinde ülkeyi işgal eden ABD birlik olup on-
larca müslümanı katlettiler. 

Son dönemlerde ise Irak topraklarında faali-
yet gösteren yine İslam adına terörize eylemler 
gerçekleştiren Işid örgütü ise halifelik ilanı ile 
birlikte akılları zorlayacak eylemlere imza atma-
ya devam ediyor. 

Nijerya’da da durum farklı değil ve Bokoha-
ram örgütüde sözde Şeriat yasaları ile yönetim 
getireceği ilanı ile birlikte buna karşı çıkan 2 bin 
kişiye yakın masum müslümanı katletti. Yuka-
rıda bahsettiğimiz batılı siyonistlerin aktardığı 
paralar ile silah ve lojistik destek gören bu gibi 
örgütlere dışarıdan bakıldığında islamafobi 
oluşması içten bile değil...

Ancak gerçek İslam böylemi?
Rahmet peygamberi Hz.Muhammed sebep-

sizce insan öldürenleri Allah’ın Kur’an’da geçen 
ayetleri ile uyarmıyor muydu?

Bu müslümanların üzerindeki sinsi ellerin 
taze düşmanlık güdülerinden başka bir şey de-
ğildir ve müslümanları zan altında bırakmaktır. 
Akl-i selim hiçbir müslüman bir karıncayı dahi 
incitmez...

Zira barış dini olan İslam’ın rehberi Kur’an’da 
Allah şöyle buyurmaktadır;

Bakara Suresi 208. Ayet
“Ey iman edenler, hepiniz topluca “barış ve 

güvenliğe” (Silm’e, İslam’a) girin ve şeytanın 
adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir 
düşmandır.” 

ABD’nin Ortadoğu hakimiyeti adına Afga-
nistan ve Irak operasyonlarının altında her ne 
kadar 11 Eylül tarihinde ikiz kulelere yapılan 
onların deyimi ile “İslami Terör Örgütleri” isimli 
yapılanmaları bitirme sebebi yatsa da, asıl mak-
satlarının YENİ DÜNYA DÜZENİ sağlamak adına 
Ortadoğu’da bir güç dengesi kurmalarından 
başka bir şey değildi. 

İSLAMOFOBİ 
VE

 ALGI OPERASYONLARI Kürşad BERKKAN

A N A L İ Z
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Bu dengeyi sağlamanın ana yolu ise geçtiği-
miz günlerde gerçekleşen Fransa’da ki 12 kişinin 
öldüğü saldırıda dahil olmak üzere terör grupla-
rına “MÜSLÜMAN” yaftasını yapıştırmak sureti 
ile dünya kamuoyunda İSLAMAFOBİ algısı oluş-
turmaktan geçiyordu. 

Oysa gerçek İslam ise “Terör ve Terörizm” 
gibi mefhumları kesinlikle yasaklıyordu...

Bakın ayet ne diyor?
Nisa Suresi 93. Ayet
“Kim bir kimseyi kasten öldürürse, muhakkak 

ki yeri cehennemdir!”
Ancak gerçek İslam küresel hegemonyanın 

efendilerinin umurunda değildi ve büyük bir algı 
operasyonu yürütülüyordu. Bu algı operasyonu 
müslümanların insan öldürmekten geri durma-
yan, cani bir toplum olarak dünya kamuoyunda 
algılanmasını sağlamakdı. 

Bunun ilk adımı Afganistan ve sonrasında Irak 
operasyonları ile başlamıştı ki o dönem operas-
yonların başında olan Kuru Kafa ve Kemikler 
Örgütünün daimi üyesi, bir İlluminati hizmet-
karı olan eski ABD başkanı George W.Bush, USS 
Abraham Lincoln uçak gemisinin güvertesinde 
operasyonların ardından böbürlenerek şöyle 
diyordu;

“Mission Accomplished”
Ne demek di bu biliyor musunuz?
“Görev Tamamlandı” 
Ancak oluşturmaya çalıştıkları bu İslamafobi 

tersine döndü ve Irak’da yaptıkları zulümler, Ebu 
Garip cezaevinde yaptıkları işkenceler, intihar 
eden ABD’li askerler vs. dünya basınında ayyuka 
çıkınca bu kez yerle bir olan vizyonlarını toparla-
mak adına bataklığa çevirdikleri Irak’dan geri çe-
kilme manevralarına başlamak zorunda kaldılar. 

Ancak Siyonist Elitler her ne kadar İslamafo-
bi oluşturmaya çalıştırsalarda Kur’an’ı Kerim’in 
“Düşünen Toplum” fikriyatına hizmet eden-
ler günden güne çoğalmaktaydı. Keza Fransa 
İslam’a yönelişi fark etmiş olacak ki 10 Şubat 
2004’de Fransız Meclisi kararınca dini sembol-
lerin okullarda taşınmasını yasaklayan yasa tek-
lifini sundu ve dönemin Fransa Cumhurbaşkanı 
Jacques Chirac tarafından onaylanarak yürürlü-
ğe girdi. 

Hatta öyle ki Fransa’da 2010 seçimlerinde 
bir siyasi parti İslamafobiyi öyle abartarak işledi 

ki, minareleri şeytanın silahı, müslüman kadın 
ve erkekleri ise şeytanlaştıran afişler ile seçim 
propagandası yaptı ve aynı dönem bir çok cami 
kundaklandı. 

Peki ya İslam adına faaliyet gösteren diğer-
leri?

El-Kaide, Işid, İsis, bokoharam vs. Bunlar İs-
lam adına insan öldürmeye devam ettiği sürece 
insanların İslam’a bakış açısı nasıl olacaktır aca-
ba?

İslam coğrafyasının yüzyıllardır şiddete, işga-
le, işkenceye ve zulme maruz kalması ve bunun 
hristiyan/Yahudi yönetimler, yöneticiler tarafın-
dan yapılıyor olması Hristiyanofobi veya Yahudi-
ofobi oluşturmuyor da, İslam terörü ayetleriyle 
yasaklamasına karşın neden İslam örtüsüne 
bürünen terör örgütleri üzerinden islamofobi 
oluşturuluyor?

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bu 
sorunun cevabını “Batı’da İslamafobi bir endüst-
ri haline gelmektedir” diye açıklamış ki sanırım 
sorumuzun cevabı da burada yatmaktadır. 

İslamofobi adına yürütülen bu algı operas-
yonları hem müslümanların hemde batının 
zihninde doğumundan sonra dünya tatlısı yav-
rularımızın kulağına okuduğumuz ezan ve tek-
biri yine ebediyete uğurladıklarımızın ardından 
toprağa verirken okuduğumuz tekbiri şayet du-
yulduğunda bir terörist grup feryadı gibi algılan-
masını sağlamıştı. 

Algı operasyonuna maruz kalanlara ise “Müs-
lümanlar” olarak bizler peygamber efendimiz 
Hz.Muhammed’in “Birbirinizi sevmedikçe iman 
etmiş sayılmazsınız” sözünü öğretemedik...

Öyle ki şuan ki mücadelemiz alemlere rah-
met Hz.Muhammed’in döneminde ki “haksız 
yere insan öldürme” dönemi ile aynıdır ve ne 
yazık ki peygamber efendimiz Hz.Muhammed 
bunlara son verirken bugün tüm bunlar İslam 
adına yapılıyor. 

Sanırım Tavistock, İlluminati gibi örgütlerin 
ALGI OPERASYONLARI bu minvalde devam ede-
cek ve bizler yükseltilmeye çalışılan İSLAMA-
FOBİ’yi ilim ile mücadele vererek İSLAMAFOBİ 
haline getirmezsek müslümanlık görevimizi ye-
terince yerine getirmiş olmayacağız. 
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DOĞUM HARİTASINA
 UYGUN İSİM VERMENİN ÖNEMİ

Nasıl ki kişilerin doğum haritaları parmak izi 
gibi kişiye özelse isim de kişiye özeldir aslında. 
Her isim herkes de aynı durmaz, aynı özelliği 
vermez. Örneğin bir kişinin Astrolojik doğum 
haritasında  inanç evinde sıkıntı veren bir ge-
zegen varsa kişinin inancı geç ve zor olabilir. Bu 
kişiye dini bir isim vermenin pek yararı olmaz.  
Böyle bir kişiye Mücahit isminden çok Zeki (ze-
kasıyla bulan) ya da Başar ( bulan, başaran) gibi 
isimleri vermek daha uygun olacaktır. 

Bir dönem Kuran’da geçen isimler ya da o 
dönemde yaşayan sahabelerin isimlerini ço-
cuklara isim vermek çok revaçta oldu. Ancak 
İsmin anlamı ve o kişiye uygun olup olmadığı 
daha önemlidir. Peygamberimiz hayattayken 
insanlar çocukları olunca Peygamberimize geti-
rirlermiş ismini vermesi için. Bir rivayete göre 
yine bir gün Muaviye de belki de o dönemde 
adet olduğu üzere yeni doğan çocuğunu kuca-
ğına alıp ismini vermesi için Peygamberimize 
getirirken çocuk farkında olmadan babasının 
yüzünü tırnağıyla çizer. Muaviye de dur be Yezit 
der. Yezit zulmeden demektir. Peygamberimizin 
yanına gelen Muaviye isim için geldiğini söyle-
diğinde Peygamberimiz sen onun ismini zaten 
vermişsin der. Yezit isminin sonundaki Z ve T 
sesleri zulmü çağrıştırır. Yezit büyüdüğünde adı 
gibi zulm eder Müslümanlara.      

Çocuklara isim verirken mutlaka doğum ha-
ritasına uygun isim verilmelidir.  Bazı isimler 
kişinin burcuna paraleldir, uyumlu isimlerdir 
Mesela Terazi burcunda doğan bir çocuğa Sev-
gi, Adil isimleri verilmesi bir ahenk, harmo-
ni oluşturur. Ancak yükselen burcu ya da çok 
gezegenin Balık, Yengeç gibi hassas bir burçta 
bulunduğu durumlarda sert sesli harfleri içeren 
kuvvetli isimler verilmesi çocuğun hassaslığını 
dengelemesi açısından daha yerinde olur.

Sert sesli harflerin (P,Ç,T,K,F,H,S,Ş) tıpkı söy-

lenişi gibi etkisi de sert oluyor.  Mesela Allah’ın 
Kahhar ismi (zalimleri kahredici emek) söylenişi 
bile   insanı korkutuyor. İnsanlarda da bu böyle 
sert sesli harflerin bulunduğu Gürkan, Türkan 
gibi isimler daha güçlü daha soğuk dururken 
yumuşak sesli harflerden oluşan Selim, Ezgi gibi 
isimler daha naif daha sıcak duruyor.

Mesela Ayşe ismi, Hakan ismi kuvvetli  isim-
lerdir. Bu isimleri kullanan insanlarda hırsı ar-
zuyu arttırır. Doğum haritası güçlü olan kişilere 
mesela Koç, Oğlak, Boğa, Akrep  gibi burçlardan 
olan kişilere bu isimleri vermek kişinin daha da 
hırslı olmasına, kendini çok zorlamasına sebep 
olur. Doğum haritası daha naif olan kişiler me-
sela Balık, Yengeç, Terazi, Yay gibi burçlardan 
olan kişilerde Ayşe, Hakan gibi güçlü bir isimler 
iyi gider kişinin enerjisini hırsını arttırır ve bu 
hayat mücadelesinde kişiye yardımcı olur. 

Yine isimlerin anlamları da çok önemlidir. 
Artık pek verilmeyen Yeter, Dursun gibi isimler 
isyan kokar hem de (biz artık çocuk istemiyor-
duk sen geldin der gibi) çocuğu olumsuz motive 
eder. Bazı isimlerin söylenişi kapatıcıdır örneğin 
Alp, Serap gibi isimler verildiğinde çocuğun içe 
dönük, kapalı olmasına sebep olur.

Zehra, Ziya gibi alfabenin sonundaki harfler-
le başlayan isimler verilmek isteniyorsa  Ast-
roloji de  başlarda bulunan Koç, Boğa, İkizler 
gibi burçlardan olan çocuklara verilmesi daha 
uygundur. Sonlardaki harflerde bulunan enerji 
kaybı başlardaki burçların enerjisiyle böylece 
dengelenir.

Çocuklarımızın doğum haritasını seçmediği-
miz durumlarda bile isimlerini seçmemiz müm-
kün. Onlara doğum haritalarına uygun olarak 
inançsal, sağlıksal, kaliteli ve toplumda güzel 
bir yeri olan bir hayat yaşamaları için doğru 
isimler vermeli ya da doğru isim verdiğimizden  
emin olmalı değilse ismini düzeltmeliyiz.

Gülşen ÖZCİMBİT
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GOOGLE COMPANY’S INTERVIEW 
QUESTIONS & ANSWERS

GOOGLE ŞİRKETİNİN MÜLAKAT SO-
RULARI VE CEVAPLARI

If you want to apply for a job at Google Com-
pany, you expect very difficult questions to be as-
ked. However, by the time you read first question, 
you would be shocked and think of how unserious 
it is. Without any pondering, focusing and compu-
ting, you may talk through your hat and answer 
the questions. That’s why Nicholas Carlson writes 
an article (*), titled “Answers to 15 Google Inter-
view Questions That Will Make You Feel Stupid”. 
But I will give two questions here as the sample 
and you may read others from the links below. As 
a consequence, you will understand that the reality 
would be what you think at first and the confusion 
will be over.

One of the questions is for the job of Product 
Manager about the yellow-colored school bus, run-
ning at the USA: How many golf balls can fit in a 
school bus? If you start 100, 200, 300 thousands, 
so forth and so on, even you find the most approac-
hing response with 500 thousands (its detail shown 
below),  that’s not the point I think, Google Com-
pany does never want to appoint you to the Pro-
duct Manager post. Because it has an approximate 
mathematical solution, as follows:

“A standard  school bus  (in the picture) is about 
8 feet (ft) wide by 6ft high by 20ft long, you multiply 
all of them and get 960 cubic feet and since there 
are 1,728 cubic inches in a cubit foot, that means 
about 1.6 million cubic inches. 

On the other hand; the volume of a golf ball is 
about 2.5 cubic inches (4/3 * pi * .85) as .85 inches 
is the radius of a golf ball. Therefore, divide that 2.5 
cubic inches into 1.6 million and you come up with 
660,000 golf balls.

But, this number is for an empty bus, taking the 
seats and some gadgets in the bus into considera-
tion, you may round down to 500,000 golf balls.”

Another and last example question, again for 
the job of Product Manager: How much should you 
charge to wash “all” the windows in Seattle? If you 
look at the word: “all” carefully, this is misleading 
you. But, you may give the right answer by simp-
lifying for hourly work price as “$10 per window.”

Accordingly; I hope the readers, who intend to 
apply to the Google Company, would benefit from 
this article, take necessary action and prepare its 
interview exam more properly.

Google Şirketinde bir iş başvurusunda bulunmak 
istiyorsanız, sorulması zor sorular beklersiniz. An-
cak; ilk soruyu okuduğunuz zaman, şok olacaksınız 
ve bunun ne kadar gayriciddi olduğunu düşünebi-
lirsiniz. Düşünmeden, odaklanmadan ve hesaplama 
yapmadan, rakamları kafadan atabilir ve soruları 
cevaplayabilirsiniz. Bu nedenle; Nicholas Carlson, 
“Sizi Aptal Hissettirecek 15 Google Mülakat Sorula-
rının Yanıtları” başlıklı bir yazı yazmıştır (*). Ancak; 
örnek olarak, iki soru vereceğim ve aşağıdaki bağ-
lantılardan diğerlerini okuyabilirsiniz. Sonuç olarak, 
gerçekliğin ilk bakışta düşündüğünüzün olacağını 
ve karışıklığın sona ereceğini anlayacaksınız.

Ürün Müdürü işi için sorulan sorulardan biri, 
ABD’de çalışan sarı renkli okul otobüsü hakkında-
dır: Bir okul otobüsüne, kaç golf topu sığabilir? 100, 
200, 300 bin vb. şekilde başlıyorsanız, 500 bin ile 
en yakın cevabı bulursanız bile (ayrıntıları aşağıda 
gösterilmiştir), Google Şirketinin istediği bu düşün-
ce demek değildir, sizi asla Ürün Yöneticiliğine ata-
mak istemez. Çünkü; yaklaşık olarak, aşağıdaki gibi 
matematiksel bir çözümü vardır:

“Standart bir okul otobüsü (resimde) 8 kadem 
(feet: ft) genişliğinde, 6 ft yüksekliğinde ve 20 ft 
uzunluğundadır ve hepsini çarparsınız 960 kübik 
kadem elde edersiniz ve birer metre kare içinde 
1,728 kübik inç vardır, yani yaklaşık olarak toplam 
1,6 milyon kübik inç elde edersiniz.

Diğer yandan; bir golf topunun yarıçapı 0.85 inç 
olduğu için, yaklaşık 2,5 kübik inç (4/3 * pi * 0.85) 
hacimdir. Bu nedenle, 2,5 kübik inçi, 1,6 milyona 
bölersiniz ve yaklaşık olarak 660.000 golf topu bu-
lursunuz.

Fakat bu sayı, boş bir otobüs içindir; otobüste-
ki koltukları ve bazı makinaları göz önüne alarak, 
500.000 golf topuna kadar yuvarlayabilirsiniz.”

Bir başka ve son örnek soru, yine Ürün Müdürü 
işi için: (ABD’de bir şehir olan) Seattle’daki “bütün” 
pencereleri yıkamak için ne kadar ücret verirsiniz? 
Eğer “bütün” kelimesine dikkatlice bakarsanız, bu 
sizi yanıltmaktadır. Fakat saatlik iş fiyatını düşüne-
rek; yani “pencere başına 10 dolar” ile basitleştire-
rek, doğru cevabı verebilirsiniz.

Dolayısıyla; umarım, Google Şirketine başvur-
mayı düşünen okuyucular, bu makaleden yararla-
nır, gerekli işlemleri yapar ve görüşme sınavını daha 
düzgün bir şekilde hazırlarlar.

Mehmed ALACADOĞAN
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SOSYAL MEDYA 
BİZİ NE KADAR

 MUTLU EDİYOR?

Sabah gözlerimizi açar açmaz başucumuzda-
ki elektronik dost(!) telefonlarımızla günaydın 
diyoruz hayata. Haberleri, etkinlikleri, yaşadı-
ğımız veya tanıdığımız-tanımadığımız herkesi 
oradan takip ediyoruz. Her yanımız BBG evi 
gibi. Takipteyim, beğenirim veya istediğim gibi 
yorumlarım. 

Bizi bu konfora çabuk alıştıran zihniyet sanı-
rım önce evlerimizin metrekaresini küçüklttü-
rerek başladı işe. Öyle ki evlerimiz küçüldükçe 
bizim yüreğimizin genişliği hapsolmuş gibiydi. 
Bir çıkış yolu olmalıydı bunun. “Biz de varız, 
yaşıyoruz ve hayattayız” diye avaz avaz bağıran 
bir mekanizma olmalıydı. Neydi, neydi, neydi? 
Derken neredeyse tüm kütüğümüzü teslim et-
tiğimiz sosyal medya hesapları hayatımıza giri-
verdi. Bizi kısa sürede öyle mutlu etti ki, facebo-
ok, twitter, ınstagram derken yetmedi snap’lar 
swam’lar ve daha neler neler hayatımıza ışık 
hızıyla giriverdi. Öyle ki, sosyal medya hesa-
bı kullanmayanları sanki uzaylı gibi adlandırır 

olduk. İlişkilerimiz onun üzerinden devam 
ediyordu çünkü. Nasıl sosyal medya hesabı 
olmazdı, değil mi?

Yazııııık!
Maalesef durum bu... 
Bir de zaman boyutu var ama ona hiç de-

ğinmeme bile gerek yok çünkü sosyal med-
yada harcadığımız zamanı kişisel eğitimimi-
zi geliştirmeye harcamıyoruz.

Bence asıl üzücü tarafı bu.
Mutsuz tarafımız yok paylaşımlarımızda 

mesela. Yediğimiz, içtiğimiz her şey aleni. İki 
sözü biraraya getiremeyenler sosyal medya 
silahşörü misali istediği yere istediği gibi söz 
vuruyor.

Yerine gidip gitmediği önemli bile değil.
Peki sosyal medya bizi ne kadar mutlu edi-

yor?
Illinois Üniversitesinden Diener ve Seligman’ 

in yaptıkları bir araştırma, mutlu kişilerin en 
büyük mutluluk kaynağının, arkadaslarına ve 
ailelerine bağlılık ve onlarla geçirdikleri zaman 
olduğunu ortaya koymuş. Uzun yıllardır mutlu-
luk üzerinde çalışan Diener,

“Şunu iyi bilin ki, hiçbir şey başkalarıyla iliş-
kiler, yakın insani bağlar ve sosyal destek kadar 
mutlu etmiyor,” diyor.

Psikolog Lyubomirsky mutluluğu artıran et-
kenler üzerinde geniş çaplı bir araştırma yürü-
tüyor. Lyubomirsky’ ye göre, mutluluğu artıran 
etkili yolların başında, hayatınızda varlığından 
ötürü şükran duyduğunuz şeyleri bir günlüğe 
kaydetmek. Altı hafta boyunca haftada bir sa-
hip oldukları değerli şeyler üzerinde düşünerek 

Nejla SAKARYA

M A K A L E
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bir listesini çıkaranların hayatlarından memnu-
niyetleri önemli ölçüde artmış. Bir başka psi-
kolog Emmons ise, sahip olduklarının değerini 
bilmenin, bedensel sağlığı, enerji düzeyini, ağrı 
ve yorgunluk halini azalttığını bulmuş. 

Mutluluğu artıran etkenlerden bir başkası 
da, başkalarına ilgi göstermek ve yardımsever-
lik... Bir bakim evini ziyaret etmek, arkadaşının 
çocuğunun ev ödevine yardım etmek, komsu-
sunun torbalarını taşımak, büyük anneye mek-
tup yazmak gibi. Haftada en az böyle 3 davra-
nışta bulunmak Lyubomirsky’ e göre mutluluk 
duygusunu önemli ölçüde artırıyor. Seligman 
da, kişinin minnet duyduğu birini ziyaret edip 
teşekkür etmenin en büyük mutluluk kaynağı 
olduğunu söylüyor. Ancak Seligman’ in mutlu-
luk reçetesinde en önde geleni, güçlü yönleri-
nizi belirlemek ve bunları hayatınıza yansıtmak 
için yollar bulmak. Psikolog Peterson -Verici 
olmak insanın kendini iyi hissetmesini sağlar. 
Birinin hayatında bir fark yaratmak, onlara ilgi 
göstermek insanın hayatına anlam kazandırır, 
diyor. 

Peterson’ in incelediği tüm mutluluk artırıcı 
uygulamaların ortak noktası başkalarıyla bağ 
kurmaya yönelik olmaları. Bu da mutluluk bili-
minin en önemli bulgusu sayılıyor. 

Hemen hemen herkes başkalarıyla birlikte 
olduğu zaman mutlu olur, diyor Csikszentmi-
halyi. Peki, bütün bu mutluluk alıştırmaları işe 
yarıyor mu gerçekten? Karamsar birinin barda-
ğın yarısının dolu olduğunu görmesini sağlıyor 
mu? Yalnız adamın birden bire insansız yapa-
mamasına neden oluyor mu? 

Lyubomirsky bunun mümkün olabileceğini 
söylüyor.

Mutluluk her gün kendinizi yeniden adama-
nız gereken bir amaçtır. Mutluluk inancını her 
gün yeni bastan kurmak gerekir. 

Sonra da araştırmalarına dayanarak daha 
mutlu bir hayat için sekiz strateji sunuyor: 

Hayatınızdaki nimetlerin değerini bilin. 
Haftada bir gün hayatınızdaki 3-5 güzel şeyi 
kaydedin. Listenizi sürekli geliştirin. Bunlar 
menekşenizin yeni bir çiçek açmasından tutun 
çocuğunuzu ilk adımını atmasına kadar her şey 
olabilir. 

İyilik yapın. Kuyruktaki yaşlı bir kadına sıra-
nızı verin. Haftada bir güzel yemekler yapıp in-
sanlarla paylaşın. 

Hayatin zevklerinden yararlanın. Anlık zevk-
lere ve güzelliklere dikkat edin. Olgun bir mey-
venin tadını çıkartın ya da günesin sıcaklığını 
hissedin. 

Koruyucu meleğinize teşekkür edin. Kendisi-
ne borçlu olduğunuzu düşündüğünüz biri var-
sa, teşekkür etmeyi ertelemeyin. 

Bağışlamayı öğrenin. Sizi kırmış ya da aldat-
mış birine, kızgınlığınızı unutup, bağışlayıcı bir 
mektup yazın. 

Dostlarınıza ve ailenize zaman ayırın. Mutlu 
olmayı sağlayan, nerede yaşadığınız, unvanınız 
hatta sağlığınız değil, sağlam kişisel ilişkilerdir. 

Bedeninize iyi bakin…

İyi bir uyku, egzersiz, gülmek ve kahkaha at-
mak, iyi hissetmenizi sağlar. 

Stresle ve zorluklarla basa çıkma yolları ge-
liştirin. Güçlükler karşısında dirençli olmanın 
yollarını öğrenin. 

Son söz yine Seligman’dan: Merak ya da öğ-
renme isteği gibi zihinsel özelliklerin mutlulukla 
fazla ilgisi yoktur. 

Mutluluğu sağlayan, iyilik yapmak, değer-
bilirlik ve sevgi gibi insani erdemlerdir. Sosyal 
medya bizim mutlu olabilme konusunda sabun 
köpüğü gibi geride kalandır.
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Mehmed ALACADOĞAN

astra per aspera - zorluklarla yıldızlara kadar
alea iacta est. - ok yaydan çıktı. (sezar)
amantes sunt amentes. - aşıklar çılgındır.
amor omnia vincit. - aşk her güçlüğü yener.
ars longa, vita brevis. - sanat uzun, hayat kısa.
aut disce aut discede. - ya öğren, ya terket.
beneficium accipere libertatem est vendere. - yapılan bir lütfu kabul etmek özgürlüğünü satmaktır.
bonitas non est pessimis esse meliorem. - iyi olmak en kötüden daha iyi olmak anlamına gelmez.

carpe diem, quam minimum credula postero. - gününü yaşa, yarına olabildiğince az güven. (horatius)
cogito, ergo sum. - düşünüyorum, öyleyse varım. (descartes)
contraria contraiis curantur. - zıtlar zıtlara iyi gelir.

dabit deus his quoque finem. - bu da geçer. (vergillius)
damnant quod non intelligunt. - anlamadıkları şeyleri kınarlar. 
de facto - gerçekte
de gustibus et coloribus non est disputandum. - zevkler ve renkler tartışılmaz.
de mortuis nil nisi bonum. - ölüler hakkında sadece iyi şeyler konuşunuz.
de profundis clamavi ad te domine. - derinliklerden sana seslendim ya Rab.
docendo discitur. - öğreten öğrenir.
dum spiro spero. - nefes aldığım sürece umuyorum. 
dum vivimus vivamus. - hayattayken yaşayalım.

ego primum tollo, nominor quoniam leo. - en iyi parçayı ben alıyorum, çünkü aslan benim. (phaedrus)
errare humanum est. - hata yapmak insana mahsustur.
esse quam videri. - öyle görünmek değil, öyle olmak. (sallust)
et tu, brute. - sen de mi brütüs. (sezar)
exegi monumentum aere perennius. - bronzdan daha uzun süre dayanacak bir anıt diktim.
ex nihilo nihil fit. - hiçlikten hiçlik çıkar. (lucretius)

faber est suae quisque fortunae. -her insan kendi kaderini kendi yazar. (appius claudius caecus)
facilius est multa facere quam diu. - bir çok şey yapmak, hayat boyu tek şey yapmaktan kolaydır.
facito aliquid operis, ut semper te diabolus inveniat occupatum. - hep çalışın ki şeytan sizi hep meşgul bulsun. 

(aziz jerome)
facta non verba - işe bak lafa bakma
felix qui potuit rerum cognoscere causas. - şanslı kişi nedenleri anlayabilmiş olan kişidir.
festina lente. - yavaşça acele et.(AĞIR AĞIR ACELE ET)
fiat lux! - ışık olsun!
finis coronat opus. - bitirmek işi taçlandırır. 
flamma fumo est proxima. - ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
fluctuat nec mergitur. - dalgalarda savrulur ama batmaz.
fraus latet in generalibus. - genellemeler hataya gebedir.

redde caesari quae sunt caesaris. - sezar’ın hakkı sezar’a.

sic ad nauseam - bıkkınlık verinceye kadar böyle
sic transit gloria mundi. - böylece geçiverir dünyanın görkemi.

AFORİZMA LATİNA / LATİNCE SÖZLER 
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   Abdurrahman PAMUK

DOSTLUK

Hazinler sönüktür şu dostluğun yanında 
Gerçek bir dost bulursan yapış ona anında
Ne karanlık ürkütür ne alemler korkutur
Hazır kılıç gibidir dostun o an kınında

Dostluk bir güneş gibi ısıtır gereğinde
Bazen bir meltem olur o hassas yüreğinde
Dünya karşına dursa, korkutamaz tek seni
Sana bayraktır o gün sarsılmaz direğinde

Dostun varsa mutluluk anlamdır hayatında
Tarifsiz bir lezzettir benzersiz o tadında
Çamurlara bulansan ziftler gömülsen de
En mutena cevhersin daim onun katında
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Müslümanların Birliğini Bozan Fitneden Sa-
kınmak Gerekir

Müslümanların ittifakını bozabilecek se-
beblere tevessül etmenin dinde yeri yoktur. 
İman kardeşliği, ferdleri bir araya getirir. Toplu 
olarak insanların ibadet etmeleri, insanı sevin-
dirir. İman kardeşliğinden başka, mesela kav-
miyetçilik, ğayri samimi alışverişler de, ittifakı 
bozar, cemaati dağıtır... ve birbirine düşürür; 
hatta akrabadan uzaklaştırır. Düşmanı dost 
eden, İslâmî kardeşliktir. Üç müslüman dahi 
kardeşlik şartıyla bir araya geldi mi, cemaat 
olur. 

Kardeşliğin manası; iman üzere ittifak, can 
ve mal ile yardımlaşmak ve ölünceye kadar 
beraberce Allah’ın dînini hâkim kılmaya ça-
lışmakta antlaşmaktır. Buna bey’at de denilir. 
Ancak bey’atin sözlü olması şartı yoktur. 

Bu halkayı çürütecek veyahud bu ğayeden 
uzaklaştıracak hususlara fitne denilir. Tek başı-
na kalan, fitneye dûçar olur. İmtihan... Belala-
ra tutkunluk... Fitne...

Bu belalar elbette tek başına kalan kişinin 
başına gelir. Amma belaların aslı, cemaati terk 
etmekten olur. Nitekim 85 - 87’nci sahifelerde 
bu hususta bilgiler geçmiştir. 

Allah’ın Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem, 
ileride kıyamete kadar ümmetin başına ge-
lecek fitnelerden bahsetmiştir. Şüphesiz âlî 
maksadı, ümmetine yol gösterip onları irşad 
etmektir. Nitekim Müslim ve Buhârî’nin de 
tahric ettikleri bir hadîs-i şerifte Huzeyfe radı-

yallâhu Teâlâ anhu şöyle buyurur:

َ َمَقاًما َما  قَاَم ِفينَا َرُسوُل هللِا َصلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسلَّ
لَّ
إ
اعَِة � َل ِقيَاِم �لسَّ إ

 تََرَك َشيْئًا يَُكوُن ِف َمَقاِمِه َذ�ِلَ �

َث ِبِه َحِفَظُه َمْن َحِفَظُه َونَسسَِيُه َمْن نَسسَِيُه قَْد عَِلَمُه  َحدَّ

ُء قَْد نَسسِيُةُه فَ�أَر�ُه ْ َُّه لََيُكوُن ِمنُْه �لشَّ ن
إ
اِب هُؤلآِء َو�  �أْصَ

َذ� غَاَب َعْنُه ُثَّ
إ
ُجِل � ُجُل َوْجَه �لرَّ  فَ�أْذُكُرُه َكَ يَْذُكُر �لرَّ

آُه َعَرفَُه ْذ َر�
إ
�

“Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, içi-
mizdeki makamına gelip kıyam etti. Ve kendi 
zamanından itibaren kıyamete kadar olacak 
şeylerden hiçbir şeyi bırakmaksızın hepsini 
bize söyledi. Belleyen belledi, unutan unuttu. 
Gerçekte bu arkadaşlarım hepsi de bildiler. 
Gerçek şu ki, bazen ben de unutmuş olurum 
da, sonra onu gözümle görünce tekrar hatır-
larım. Nitekim bir adam gözden ğâib olduktan 
sonra, arkadaşı onun yüzünü gördüğü an ha-
tırlar, tanır.”

Peşpeşe gelen fitneler, bazen maddî olur, 
bazen manevî... Amma en büyüğü kalbe ge-
len, aklı fikri ve itikadı bozan fitnelerdir. Çünkü 
İlâhî buyruklar en önce insan ruhunun derin-
liklerine, sonra kalbin merkezine iner. Buna 
irâdî tecelli denilir. Akıl ve fikir bozuldu mu, 
dimağ insanın kalbine gelen İlahî buyrukları 
anlamaktan aciz kalır. Artık dışardan gelen tel-
kinleri, aldırış etse dahi, zor anlar. İşte fitnenin 
en büyüğü...

Cemaat kitabı

Lüks Yahud İhtiyacdan Fazla Ev Yapmak 
Dînin Fıtratına Muhaliftir

K A PA K

İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh
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Gelin ey Azizler, bu va’d-i İlâhiyye’ye inana-
lım... Ümmet-i İslamiyyenin iki mutlu devresi 
vardır. Birincisi en yücesi, Fahr-i âlem sallallâ-
hu aleyhi ve sellem’e vahiy geldiği günden iti-
baren aşağı yukarı üçüncü asrın sonuna kadar 
sarsılmaksızın devam ettiği zamandır. Bu dev-
reyi Allah’ın Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem 
-insanların en hayırlısı” buyurmakla öv“ َخْيُ �لنَّاِس
müştür.

     İkicisi, Îsa ve Mehdî aleyhisselâm’ın za-
manına yaklaşıp, onlar da gelip vazifelerini 
yaptıkları zamandır. Bu zamanın kaç asır veya 
kaç gün devam edeceğini kestiremeyiz. Amma 
kesinlikle dünyanın hâkimiyeti, zafer, ferah ve 
güzel mutluluk, müreffeh hayat olacaktır Müs-
lümanlara. Onun için hizmet edelim. Aklımızı 
başımıza alalım.

...Aşk-u şevkle muvazzaf olalım. Görsek çok 
mutluyuz. Görmezsek binlerce selam olsun o 
âdil nizama. Ve yine selamlar olsun o nizam 
için çalışanlara!..

Milliyetçilik Şuurumuz / S.157,..159

Gönül Cami’î
Gönlümde açıldı baharlar
Bu halde yeşerdi şu güller
Yaprakları oluverdi gençler
İnşa edildi bu kubbeler
Kabul eylesin Allah Teâlâ
Boşa gitmesin emekler
“Gönlümde” kitabından
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1. Ey Müslüman Tüccar! ticaretin kendine özgü bir heyecanı, gerginliği ve havası vardır. Daha çok kazanma 
tutkusuna kapılıp, sakın Allah’ı anmaktan, namazı ikame etmekten, zekâtı vermekten geri durmamalısın. Ölümü 
sürekli hatırında tutmalısın ki, kaymayasın, kaydırılmayasın, sarsılmadan istikamet üzere yürüyebilesin. (Bk. Nûr, 
37/24)

2. Ey Müslüman Tüccar! İnandığın Rabbinin, dilediği kimseye rızkı genişlettiğini, dilediğine ise sadece yetecek 
kadar verdiğini hatırından çıkarmamalısın. (Bk. İsra, 17/30; Sebe’, 34/36)

Sana düşen vazife, yeryüzünde rızkını aramak için gayret etmek ve ter dökmektir. (Bk. Cum’a, 62/10; Müz-
zemmil, 73/20)

3. Ey Müslüman Tüccar! İman ettiğin Rabbin, bir imtihan gereği yeryüzüne indirdiği bazı rızıkları helâl, bazıla-
rını da haram kılmıştır. (Bk. Yunus, 10/59)

Allah’ın koymuş olduğu bu sınırlara riâyet etmek senin en büyük vazifendir. (Bk. Hac, 22/30)
Şeytan ve dostları ayağını kaydırmak için tüm vesileleri zorlayacak, haramları sana süslü ve kârlı gösterecektir.
Sen takva elbisesini iyice kuşanmalı ve her an Rabbin ile irtibatını taze tutmalısın ki, hesabını verebileceğin 

işlerle yetinebilesin.

4. Ey Müslüman Tüccar! Ne yaparsan yap, alırken, satarken, borçlanırken, ortaklık kurarken, hepsini kayıt al-
tına almalısın. Kur’an’ın en uzun âyetinin (Bakara, 2282) konusunun bu olduğunu unutmamalı ve gereğini yerine 
getirmelisin ki, ortaya çıkma ihtimali bulunan tüm sorunların kapısını kapatabilesin.

5. Ey Müslüman Tüccar! Ticaretin tartı ve ölçü üzerine yürüyorsa, hakkaniyetten asla ayrılmamalısın. Her türlü 
yolsuzluğun kınandığını (Şuara, 26/181,182; Mutaffifin, 83/6) Medyen halkının böyle bir hilekârlıktan dolayı aza-
ba çarptırıldığını (Hûd, 11/85,86) unutmamalısın.

Tartarken, ölçerken başkasının hakkına dikkat etmelisin ki, yarın Hak divanında beratını sağ elinden alabilesin.
6. Ey Müslüman Tüccar! Allah alışverişi helâl, faizi ise haram kılmıştır. Faiz yiyenler kıyamet günü kabirlerinden 

şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbeti geçirdiği gibi kalkacaklardır. (Bakara, 2/275)
Helal olan kazancına faizi bulaştırırsan, bereketten mahrum olursun. (Bakara, 2/276)
Allah ve Rasûlü ile savaşmak istemiyorsan faize bulaşmamalı (Bakara, 2/279) ve çok dikkatli olmalı; ne almalı, 

ne vermelisin. Bu konuda hassasiyetini her geçen gün ziyadeleştir ki, umumi bir belaya dönüşen bu hastalıktan 
kendini koruyabilesin.

7. Ey Müslüman Tüccar! Sadâkat senin en önemli ilken olmalıdır. Kur’an, sıddıkları, nebilerin hemen sonrasına 
şehitlerin ise hemen öncesine almıştır. (Nisa, 4/69)

Kaygan zeminlerde sadâkati sürdürmek zordur. Bundan dolıya sıddıklarla beraber olmak, sadık dostlar edin-
mek gereklidir. (Tevbe, 9/119)

2. KUR’ÂN-I KERİM’DE TİCARET İLE İLGİLİ İLKELER

E K O N O M İ

Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi
İsmail ÇAPAK
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ESMAUL HUSNA

EL AZÎZ

Allah azizdir. Yani azamet, büyüklük ve kuvvet sa-
hibidir. Şanı pek yücedir. Şu alemde kendine büyüklük 
verilen mahluklar Allah’ın Aziz ismine aynadırlar. O 
yüksek dağlara, engin denizlere, denizlerdeki fırtınala-
ra, uçsuz bucaksız çöllere, aylara, güneşlere, yıldızla-
ra kulak verseniz hep bir ağızdan “Yâ Aziz, Yâ Aziz, Yâ 
Aziz” diyerek tesbih ettiklerini işitirsiniz. 

Aziz ismi alemde böyle gözüktüğü gibi insan da, 
hatta devletlerde bile gözükür. Aziz isminin tecelli et-

tiği insanlar şu ayetin ifadesiyle َِوِلَرُسوِل ُة  �لِْعزَّ  ِ  َوِلَّ

 Ve lillâhi-l izzetü ve liresûlihî ve li-l) َوِللُْمْؤِمِنني
mü’minîn) ”Üstünlük, ancak Allah’a, O’nun elçisine 
ve müminlere mahsustur.” Yani aziz olan yalnız Allah, 
O’nun Resulü ve müminlerdir. Yine bu isim tarihe adı-
nı altın harflerle yazdıran Osmanlı İmparatorluğunda 
ve Kur’an’ı kendilerine rehber yapan tüm devletlerde 
tecelli etmiştir. 

Şimdi bize düşen: Allah’ın aziz ismini alem sayfa-
larında okumak, lisan-ı halleriyle “Yâ Aziz, Yâ Aziz, Yâ 
Aziz” diye zikir eden mahlukatın tesbihatını işitmek ve 
Kur’an’ı kendimize rehber yaparak hem dünyada hem 
ahirette aziz olmaktır. 

Allah azizdir. Yarattıkları üzerine galiptir. Yer yüzü 
Allah’a asi olup da böyle mağlup olmuş nice kavimlerin 
kalıntıları ile doludur. 

Biz hiç bu kavimlerin yıkıntılarının arasından geçer-
ken, onların yerle bir olmuş kabirlerini gördüğümüzde 
Allah’ı Aziz ismiyle yad ettik mi? O kalıntıların ve hara-

belerin üzerinde Allah’ın Aziz ismini okuduk mu? Ya da 
biz de Allah’a asi olursak, Allah’ın bizi de onları yakala-
dığı gibi yakalayacağını hiç düşündük mü?..

Mahlukatının Allah’ın emrine itaat etmesi ve ona 
karşı gelememesi de Aziz isminin bir tecellisidir. Evet, 
insan ve bazı canavarlardan başka, güneş, ay, yeryü-
zünden tutun da tâ, en küçük mahluka kadar her şeyin 
dikkatle vazifesinde çalışması, zerrece haddinden te-
cavüz etmemesi, büyük bir heybet altında umumi bir 
itaatin bulunması gösterir ki, büyük bir celal ve izzet 
sahibi bir zatın emriyle hareket ediyorlar. İşte, vazifesi-
ni yapmakla ona itaat eden her bir mahluk bu itaatiyle 
Allah’ın Aziz ismine aynadır. 

 Bütün mahlukat ona böyle itaat ederken, biz nasıl 
cesaret ederiz ki, isyanımızla öyle bir Sultan’ın emirle-
rine karşı geliyoruz ki, yıldızlar, aylar, güneşler itaatkar 
askerler gibi emirlerine itaat ederler. 

Hem isyanımızla öyle bir Aziz’e karşı geliyoruz ki, 
öyle azametli ve itaatli askerleri var ki, farzımuhal şey-
tanlar dayanabilselerdi, onları dağ gibi güllelerle taş-
layabilirlerdi. 

Hem öyle bir Sultan’ın memleketinde isyan ediyo-
ruz ki, kullarından ve askerlerinden öyleleri var ki, değil 
bizim gibi küçük, aciz mahlukları, belki farzımuhal dağ 
ve yer büyüklüğünde asi bir mahluk olsaydık, dünya 
büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, bize atıp da-
ğıtabilirlerdi...
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Mimari mekan tasarımında iklim, coğrafya, topografya gibi etkenlerin yanı sıra inanç faktörü 
ilk sıralarda gelir. Şehirlerin, dini ve sivil mimarinin şekillenmesinde din daima etkili olmuştur. 
En eski yerleşim yerlerinden Çatalhöyük evlerinin bir bölümünün tapınma eylemi için ayrıldığı-
nı gösteren ana tanrıça ve boğa figürleri, Mezopotamya’nın görkemli zigguratları, eski Mısır’da 
firavunlar için yapılmış anıtsal yapay dağlar: piramitler, Antik Yunan mimarisinde tanrı/tanrıça-
lara adanan altın oran sanatı tapınaklar, Yunan tapınaklarının doğu etkisi ile kaynaşması sonucu 
oluşan Hellenistik dönem tapınakları, Roma döneminde imparatorların gücünü gösteren insan 
ölçeğinden çok uzak heybetli yapılar ve imparator heykelleri, Bizans döneminde Roma’dan fark-
lılaşarak daha insancıl bir ölçüye yaklaşan mistik Hıristiyan kiliseleri, İslam ruhundaki hoşgörü ile 
uyumlu kubbe mimarisi ve İslam şehirlerinin simgeleri minareleri ile İslam camileri, Avrupa’nın 
gotik kiliseleri, havraları… Mimariye baktığımızda görkemleri ve anıtsal etkileri ile hep dini yapı-
lar öne çıkıyor. Bu yapılar; kalıcı malzemeler kullanılarak ve sivil mimariye oranla daha çok özen 
ve itina gösterilerek inşa edilmiş; zaman ve değişen toplumla beraber dini yapıların silinmesi 
istenmemiş, kalıcılık dini yapılar için bilhassa önemli olmuştur. Söylediğimiz örneklerden de an-
laşılıyor ki; medeniyetlerin mimarisi milletlerin inançlarının bir göstergesi olarak ortaya çıkmış, 
din mimariyi her daim etkilemiştir. 

Mimarlık tarihine din eksenli kısa bir bakış atıp din ve mimari ilişkisine değindikten sonra, 
tefekkür ve mimari konusuna temas edeceğiz. Kuran-ı Kerim’deki; “Göğü, yeri ve bunlar arasın-
dakileri boşuna yaratmadık.” (Sad 38/27), “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun 
diye yaratmadık” (ed- Duhan 44/38) ve “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri 
ardından gelişinde akıl sahipleri için deliller vardır... Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın” 
(Al-i İmran 3/190-191)  ayetleri üzerinden; kainatın üzerinde derinlemesine düşünülmesi ge-
rektiği, varlıkların temaşa edilip varlıklar üzerinde tefekkür edilmesiyle öze varılabileceği ve bu 
duygu ve düşünce yoğunlaşmasının sezgisel bir davranış halinde ortaya çıkması ile sanatla bu-
luşulabileceğine inanıyoruz. His ve düşünceler dünyası; doğa ile buluşarak sanatların anası olan 
mekan sanatı-mimarlık- ortaya çıkıyor. Bu bağlamda dağlarda tefekkür ve mimarinin buluştuğu 
İslam yapılarından tekkeler ve Hıristiyan manastırlarından bahsedeceğiz. 

Hira Nur Dağı’na çıkarken ve Nur Dağı’ndan görüntüler (2015 umre ziyaretimden)

Din ve Mimari

İ S L A M

Mimar F. Zehra Yüter
fzehrayuter@hotmail.com
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Tekke ve manastır yapıları mekan seçimi ve konumlanmasında “kainat” etkili olmuştur. Bu 
yapılar; şehirden uzak bölgelerde, kırlık alan veya yüksek dağlarda kurulmuştur. Bu inzivaya çe-
kilme hali;  dinde derine ve öze inme isteği ile ilgilidir. Dağların, dağ yaşamında kuşlar ve çeşitli 
hayvanların, bitkiler aleminin, renklerin, güneşin doğuşu ve batışının seyr-ü temaşası kısacası 
tüm varlık alemi güzelliği ile Allah’ı hatırlatır. Varlığın detayı ile incelenmesi, gözlemlenmesi, 
derin ve ince düşünce öze varılabilmede önemlidir. Kainatın içinde kainatı okumak ve dinlemek 
üzere kurulmuş olan bu yapılarda dervişler, şeyhler, keşişler ve rahipler yapılarını tefekkürle iç 
içe olacak şekilde kainatın bir parçası halinde yap(tır)ıyorlar. Çoğu şehrin yüksek noktasında, bir 
dağ yamacında kurulmuş olan içe dönük mimarileri ile dikkat çeken bu yapılar mimari biçim-
lenmelerinde de doğa ile uyum göstermeleri bakımından önemlidir. Bu tür yapı örneklerinin 
biçimsel analizinde kimi zaman yatayda uzanan bir dağ parçasında yatay biçimlenme gözlemle-
nirken, kimi zaman sarp bir kayaya oyulmuş düşey hücreler görülüyor. Bu durum; yapıların ait 
oldukları yere uygun form kazandıklarını, doğanın dilinde, çevre ve yer ile uyumlu yerleştiklerini 
gösteriyor.

Akşemsettin Hz. Tekkesi (Osmancık)                                                                                 Üftade Hz. Tekkesi (Bursa)

Dağlar; heybeti ve insanı göğe yönelten etkileri ile, yücelik ve huşu hissi uyandırarak derin 
düşünme, temaşa ve tefekküre yönlendiriyor. Yüce Allah’ın ruhundan yansıma bulmuş olan eş-
yada, doğadaki varlıkların ruhunun kişiye yakın gelmesi söz konusu olup, doğa ile iç içe olmak 
insanı mutlu ediyor. Allah’ın güzelliğinden damlalar arz eden bu damlaların her biri insanın duy-
gular alemini harekete geçiriyor; düşünceden düşünceye dalan insanoğlu için Allah’ın esmaları-
nın kapıları aralanıyor.

Sümela Manastırı (Trabzon)     Temptation Manastırı (Kudüs)              Ihlara Vadisi Manastır Bölgesi (Aksaray)

Kainatı temaşa etmek ve tefekkür dinin bir parçası olup; kainat, tefekkür ve mimari üçlemesi 
yeniden beraber yaşandığında kimlikli bir mimariye kavuşabileceğimize inanıyoruz. Teknoloji ile 
beraber çevresinden ve kendisinden uzaklaş(tırıl)an insan; ne kainatı ne kendini dinleyebilmek-
te. Tefekküre ayıracak zamanı olmayan modern çağ insanının huzurlu mekanlar oluşturabilmesi 
ve huzura kavuşması için;  kendine, gönlüne ve ruhuna zaman ayırması gerek.
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M.Tunahan PINARBAŞI

Rıhtımlar Üzerinde
Sizlere bir Amerikan klasiği olan rıhtımlar üzerinde fil-
minden bahsetmek istedim.

Oscar ödülü kazanmış 1954 yapımı bir filmdir.

Filmin senaryosu Budd Schulberg tarafından yazılmış ve 
Elia Kazan tarafından yönetilmiştir. Baş rollerinde Mar-
lon Brando, Eva Marie Saint, Rod Steiger, Karl Malden ve 
Lee J. Cobb. Film müzikleri Leonard Bernstein tarafından 
bestelenmiştir.

 New York Sun muhabiri Malcolm Johnson tarafından ya-
zılan bir dizi öykü temel alınmıştır.

Bu film ezilmiş ve sonuna kadar sömürülmüş amerikan 
işçilerinin o yıllarda yaşadığı zorluklar ve içlerinde bu 
haksızlığı karşı koyan amatör boksör ve güvercin merak-
lısı bir sendika işçisinin başkaldırışı ve işçilerin haklarını 
kazanışı anlatmaktadır.

 Fırsatlar şehri olarak bilinen amerikanın fırsat yakala-
mak veya toz pembe hayallerle oraya gidip zengin olmak 
isteyen insanların gerçeklerle karşılaşıp acımasız sendika 
yöneticilerinin kölesi olmasıdır.
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DERDİMİ YUTARIM

Derdimi yutarım el alem ne der.
Bu gün de delirdim, mecnundan beter.
Her günüm ızdırap her günüm keder.
Beni ne hallere koydun, be kader.

Kahbelerin olsun işte bu alem.
Yiyin için vurun kırın eğlenin.
Hayaat guzel deyin, biraz söylenin.
Bir gün gizli sırlar açılır elbet.

Defterin önüne konduğu zaman.
Yalanlar, ortaya çıkamz sanma.
Aldatırsın belki dünyada beni.
Yakandan tutacak, aldanan seni.

Korkutupta sindirirsin öylemi.
Sana tarif olan yaşam böylemi.
Hangi dinden aldın sen bu söylemi.
Hayat kısa imiş tadını çıkar.

NECMİYE EROL
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Yüce Allah (cc) bu âlemin hamurunu zıtlarla ve zıtlıklarla 
yoğurmuştur. Her şey zıddıyla bilinir. Zıtlar birbirinin düşma-
nı olduğu gibi aynı zamanda birbirinin varlık sebebidir de. 

Peygamberler, toplumlarına hep aynı şeyleri söylemişler, 
onlardan da hemen hemen aynı karşılıkları görmüşlerdir. 

İyi’nin temsilcisi Peygamberler, kötü’nün temsilcisi de 
onların karşısına dikilmiş kişiler olmuştur. Peygamberlerin 
vefatlarından sonra da bu mücadeleyi onların takipçileri de-
vam ettirmişlerdir.

Hz. Peygamber (sav) kıyamete kadar ümmetinin yolu 
üzerindeki tehlikeleri ana hatlarıyla Yüce Allah’ın izniyle ha-
ber vermiş, kurtuluş yollarını da göstermiştir. 

İşte bu sayfalarda tanımaya çalışacağımız Deccal, kötü-
lüklerin ve kötülerin bir sembolüdür. 

Deccal bir tane değildir. Birçok Deccal, yani Deccaller 
vardır. Deccal, belli bir şahsın ismi olmayıp aynı kategorideki 
insanlara hatta gruplara verilen ortak bir isimdir, yani onla-
rın sıfatıdır. İmtihan sırrı gereği bu şahıslar her devirde, her 
toplumda bulunmuş, kıyamete kadar da bulunmaya devam 
edecektir.

Deccal ne demek? Deccal;“Âhir zamanda ortaya çıkıp 
göstereceği harikuladeliklerle bazı insanları dalalete sürük-
leyeceğine inanılan kişidir.”  1

Daha kısa bir tarifi de şöyledir: “Hakkı batılla karıştıran, 
sözü süsleyip, batılı hak gösteren kişi.” 2

Mesih Deccal ne demek? Deccal’a, bazen “Mesih” ke-
limesi eklenerek ‘Mesih Deccal’ da deni¬lir. Bunun sebebi, 
gözlerinden birinin silik olmasıdır. 

Mesîh, ayrıca; “aldatıcı güzel söz, ter, aşırı derecede cin-
sel ilişkide bulunan, çok öldüren ve yalancı” gibi mânâlara 
da gelir. Yine kötü, uğursuz ve yaratılış¬tan bozuk olan her 
şeye memsûh denir.3  

Elmalılı Hamdi Yazır’a göre Deccal ‘yalancı mesîh’ tir.4  
Hz. İsa’ya niçin mesih denilmiştir?
Mesih kelimesi zıt manalı kelimelerdendir. Yani bu keli-

me birbirine zıt manalara gelir. O sebeple de birbirinin zıddı 
işleri yapacak iki önemli kişi için aynı kelime kullanılmıştır. 
Hayr’ın temsilcisi Hz. İsa (as) ile şerrin sembolü Deccal aynı 
kelime ile nitelendirilmiştir. Yani; ‘Mesîh Îsa’ ve ‘Mesîh Dec-
câl’ denilmiştir. 

Hz. Peygamber (sav) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur:
“Bir defa ben uyurken kendimi Kabe’yi tavaf ediyor 

gördüm. Bir de baktım ki, kara yağız, salınmış düz saçlı bir 
zât iki kişinin arasına girmişti, başından su damlıyordu. ‘Bu 
kimdir?’ dedim. ‘Meryem oğlu Mesîhtir’ dediler. Sonra ona 

1  DİA, Deccal md. 
2 Bkz.: İbn Manzur. Dcl md.; Kuzu, 165.
3 Dr. Z. Sarıtoprak, İslama ve Diğer Dinlere Göre Deccal, 

s. 19-21.
4 Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, 5/4172.

iltifat etmek üzere ilerledim. Bir de baktım ki, kırmızı benizli, 
cesim, kıvırcık saç¬lı, bir gözü kör bir herif, gözü salkımdan 
uğramış üzüm tanesi gibiydi. ‘Bu kim?’ diye sordum. ‘Mesih 
Deccal’dır’ dediler.” 5

Kur’an-ı Kerim’de ‘Meryem oğlu İsa Mesih’ ifadesi bulun-
maktadır (Âl-i İmran, 3/45)

 İslâm âlimleri, Hz. İsa’ya da mesîh denilmesini açıklar-
ken başlıca şu sebepleri zikretmilerdir:

1. O, yeryüzünü adeta meshetmiştir. Yani dünyada çok az 
bir zaman kalmıştır. 

2. O, elini sürdüğü, meshettiği hastaları iyileştirmiştir. 
3. Onu güzellik meshetmişti. Hz. İsa’nın yaratılışı çok gü-

zeldi. 
4. O, bütün günahlardan temizlenmişti. 
5. Mesîh, İbranice’de “mübarek” demektir. Cenâb-ı Hak 

onun şânını yüceltmek için bu unvanı vermiştir. 6

Bediüzzaman’ın bu konudaki yorumu ise şöyledir:
“Nasıl ki; Allah’ın emri ile Hz. İsâ (as), Hz. Musa’nın şeri-

atından bir kısım zorlukları kaldırıp şarap gibi nefsin hoşuna 
giden bâzı şeyleri helal etmiş böylece onun şeriatını mes-
hetmiş. 

Aynen öyle de büyük Deccal da şeyta¬nın telkini ve hük-
müyle Hz. İsa’nın tebliğ ettiği şeriatın hükümlerini kaldırmış. 
Hıristiyanların sosyal hayatlarını düzenle¬yen bağlarını bo-
zarak anarşistliğe zemin hazır eder. 

Ve İslâm Deccal’ı olan Süfyan dahi; Peygamberimizin 
tebliğ ettiği İslâm dininin içki, zina, faiz gibi haramları, na-
maz, oruç, zekât gibi ebedî bir kısım hükümlerini nefis ve 
şeytanın desiseleriyle kal¬dırmaya çalışarak, sosyal hayatın 
maddî ve manevî bağlarını bozarak serkeş, sarhoş ve sersem 
nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nûrânî 
zincirleri çözer, kokuşmuş he¬vesler bataklığında birbirine 
saldırmak için zora dayalı bir serbestiyet ve zorbalığa benzer 
bir hürriyet vermekle dehşetli bir anarşistliğe meydan açar. 
O zamanda insanlar çok şiddetli bir istibdattan başka kayıt 
altına alınamazlar.”7  

İki Deccal
İki türlü Deccal vardır. Birincisi kâfirlerin büyük Deccal’ı, 

ikincisi de Müslümanların Deccal’ı. 
“Rivayetler, Deccal’ın dehşetli fitnesi İslâmlarda olaca-

ğını gösterir. İslamların Deccal’ı ayrıdır. Hattâ bir kısım ehl-i 
tahkik İmam-ı Ali’nin (ra) dediği gibi demişler ki: Onların 
Deccal’ı Süfyandır; İslâmlar içinde çıka¬cak, aldatmakla iş 
görecek. Kâfirlerin büyük Deccal’ı ayrıdır.” 8

5 Müslim, İman: 277; Bkz.: Mutlu, 49.
6 Tefsîrü’l-Kurtubî, 4:88-90; Bkz.: Mutlu, 50.
7 Şualar, s. 498.
8 Şualar, s. 492

DECCAL

İ S L A M

Bilal EREN
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Nitekim Peygamberimiz de hadislerinde İslâm Deccal’ı 
olan Süfyan’a dikkat çekmektedir, meselâ bu hadislerden 
birisinin meali şöyledir:

“Âhir zamanda bir adam çıkacak. Ona Süfyânî denile-
cek.”9  

Bediüzzaman, daha sonra her iki Deccal’ın faaliyetlerini 
izah eder.10 

“Nifak perdesi altında Risâlet-i Ahmediyeyi (asm) inkâr 
edecek Süfyan nâmında müthiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına 
geçecek. Şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır.” 11

Evet, Deccal sadece Müslümanlarla ilgili değildir. Çünkü 
Deccal Allah ve din düşmanıdır; bütün dinlere karşı savaş 
aç¬mıştır.

İslam’dan Önceki Dönemde Deccal İnancı
Deccal fikri tarih boyunca her toplumda görülmüştür. 

Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Ümmetini şaşı 
gözlü yalancıdan (Deccal) sakındırmayan hiçbir peygamber 
yoktur” 12

Deccal’ın tarihi, isim olarak olmasa da mânâ olarak çok 
eski zamanlara dayanmaktadır.

Eski Mısırlıların, Eski Çinlilerin, Hindlilerin, Bâbillilerin, 
Eski İranlıların inanışlarında farklı isim ve şekillerde Deccal 
inancı vardır.

Yahudilik’te Deccal: 
Yahudiler Deccal’ı, kendilerini kurtaracağına inandıkları 

Mesih’in muhalifi olarak görmüşler, onlara zarar veren An-
tiochus Epiphanes yanında Neron, Kaligula, Pompey gibi 
zalim idarecileri de Deccal olarak telakki etmişlerdir. Men-
kıbevi Yahudi dini literatüründe mesihin muhalifi Deccal için 
Armilus adı kullanılmıştır. Armilus’un, Roma’nın kurucusu 
olarak görülen efsanevi şahsiyet Romulus’tan geldiği düşü-
nülmektedir. 

Romalılar putperest bir kavim olarak Yahudilerin yaşa-
dığı kutsal topraklarda hâkimiyet kurmuş, onlara işkence 
etmiş, mâbetlerini yıkmışlardır; böylece mesîhin semavi ve 
ebedi krallığına karşı geçici dünyevi şeytani gücü ve şeytanın 
krallığını temsil ettiklerine inanılmıştır. 

Armilus kendisinin tanrı olduğunu ileri sürecek, on kralla 
birlikte olacak, Kudüs’ü ve Antakya’yı zaptedecek, Yahudileri 
topraklarından çıkaracak, Nehemiah b. Hushiel’i (Yusuf’un 
oğlu Mesih) öldürüp dürüst insanları yasa boğacaktır. Ancak 
Rab Yahve Deccal Armilus ve ordularını Arbel vadisinde yok 
edecek, Armilus, Davud oğlu Mesih’in nefesiyle öldürülecek 
(İşaya, 11/4) ve Tanrının krallığı yeryüzüne hâkim olacaktır. 
Bu literatürde Armilus insan üstü şeytani bir varlık mesihin 
muhalifi bir şahsiyet olarak kötülüğün temsilcisidir. 13 

Hıristiyanlık’ta Deccal:
Hıristiyanlık’ta Deccal, “anti-christ” tabiriyle Mesih’in 

düşmanı olarak Kitab-ı Mukaddes’teki Yuhanna’nın mektup-
larında yer alır.14 

Ahir zamanda zuhur edecek düşman şeklinde telakki 

9 Hakim, Müstedrek, 4/520; Kenzul-Ummal, 14/272.
10 Bkz.: Şualar, s. 498.
11 Mektûbat, s. 53.
12 Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 101; Ebû Dâvud, 

Melâhim: 14; Tirmizî, Fiten, 62.
13 Bkz.: DİA, Deccal md.
14 I. Yuhanna, 2/18-22, 4/3; II. Yuhanna, 7; Bkz.: DİA, 

Deccal md.

edilen Deccal Yeni Ahid’de birçok yerde geçer. 15

Yeni Ahid’deki Deccal ile ilgili anlatımlar, Yahudilerin kur-
tuluş öncesinde kötülüğün artacağı ve bir şahısta odaklaşa-
cağı gibi inançlarından etkilenmiş, özellikle Daniel kitabın-
dan alınan örnekler bolca kullanılmıştır. 

Pavlus’un Selanikliler’e yazdığı, Deccal hakkında Yeni 
Ahid’deki en eski ifadeleri ihtiva eden II. mektubunda (2/3-
12) Deccal “fesat adamı, helak oğlu” şeklinde nitelendiril-
mektedir; onun ibadet edilen her şeye karşı çıkacağı, tanrılık 
iddiasında bulunacağı ve ortaya çıkmasının ahir zaman ala-
meti olduğu belirtilmektedir.

Yeni Ahit’in Vahiy kitabında Deccal’ın iki canavar şeklin-
de sembolik portreleri verilir. Bunlardan biri denizden çıkan 
on boynuzlu, yedi başlı bir canavardır. Onun başları üzerinde 
küfür isimleri bulunur. Bu canavar Daniel kitabındaki dört 
canavarın birleştirilmiş şeklidir. Kendisine hulul etmiş olan 
şeytandan kudret ve hâkimiyet almıştır. İnsanlar arasında 
kendisine tapanların da bulunduğu bu canavar Deccaldır. Bir 
bütün olarak Roma İmparatorluğu’nu, dört başından her biri 
ise kendisine tapınılan bir imparatoru temsil eder; bu başlar-
dan biri de Neron’u gösterir. Mesih yeryüzüne döndüğünde 
semavi orduları ile bunları etkisiz hale getirir ve ateş gölüne 
atar, takipçilerini de ağzından çıkan kılıçla katleder. 16

İSLAM’DA DECCAL İNANCI
İslami gelenekte Hz. İsa veya Mehdî tarafından öldürüle-

cek Deccal inancı, diğer iki semavi dinde bulunan ilgili inanç-
larla benzerlik gösterir.

İslam’da Deccal konusu hadislere dayanmaktadır. 
Kur’an-ı Kerim’de Deccal kelimesi geçmez. Fakat bazı âlim-
lerimiz Kur’an’daki bazı âyetlerin Deccal’a işaret ettiğini söy-
lemiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de Deccal
Bazı âlimlere göre şu ayetler Deccal’a işaret etmektedir:
1. “Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün, önceden iman et-

memiş olan veya imanında hayır kazanmayan kimseye artık 
iman etmesi fayda vermez” (En’âm 6/158) 

Bu ayette geçen “bazı âyetler” ibaresiyle kastedilen hu-
suslardan biri Deccaldir. 

Zira Ebû Hüreyre ile diğer bazı sahabîler, “bazı âyetler”le 
güneşin batıdan doğması, Dâbbetü’l-Arz” ve Deccal’ın kaste-
dildiğini açıklayan hadisler rivayet etmişlerdir. 

2. ‘Ehl-i Kitabın, ölümünden önce mutlaka Hz. İsa’ya 
iman edeceğini’ (Nisa 4/159), 

3. ‘Hz. İsa’nın beşikte ve yetişkinlikte insanlarla konuşa-
cağını’ (Âl-i İmran 3/46), 

4. ‘Gökleri ve yeri yaratmanın insanları yaratmaktan 
daha zor olduğunu’ (Mü’min 40/57) 

5. ‘Kıyamet alâmetlerinin geldiğini’ (Muhammed 47/18) 
bildiren ayetlerde de dolaylı olarak Deccale işaret edilmiştir. 
17

NOT: Gelecek sayıda Hadislerde Deccal 

15 Matta, 12/28; Luka, 11/20; Vahiy, 12/8, 13/1, 16/13, 
20/1-7; Selanikliler’e II. Mektup, 2/3-12; Bkz.: DİA, Deccal md.

16 Vahiy, ff /7, 13/1-10, 17/3-18, 19/19-21; Daniel, 7/1-
9, 15-27; Bkz.: DİA, Deccal md.

17 İbn Kesir, I/152; İbn Hacer, XIII, 98.
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OĞUZ ÇETİNOĞLU
ocetinoglu@tnn.net

Yeryüzündeki milletlerin çoğunun, köklü târihleri ve 
zengin kültürleri yoktur. Onlarda; milleti meydana 
getiren fertleri, birbirle¬rine yaklaştıran ve kaynaştı-
ran değerler ve güzel günler de yoktur. Târih ve kül-
tür zenginliklerinden, güzel günlerden mahrum olan 
milletler, insanları birbirlerine yaklaştırmak ve kay-
naştırmak için sun’i vesileler icat ederler. Anneler 
günü, babalar günü, kadınlar günü, sevgililer günü, 
dedeler günü, büyükanneler günü... gibi. 

Türk milletinin târihinde, kültüründe, örf ve âdetin-
de derin manâlı günler, geceler,  haftalar ve aylar 
vardır. Bu güzellikler ve zenginlikler;  takvim yaprak-
ları arasına serpiştirilmiştir. Her biri, insan ömrünün 
safhalarına ışık saçan pırlantalardır. Millî ve dinî bay-
ramlarımız, hıdrellez, nevruz, Kadir Gecesi,  Kutlu 
Doğum Haftası, Kandil geceleri ve Mübârek Rama-
zan ayı... gibi.   Bu pırlantaların kıymetini bilenler, 
o zaman dilimlerini, batı icâdı günlerle birlikte ve o 
günlerden esirgemediği heyecanlarla yaşabilenler 
ve sevdikleriyle paylaşabilenler... mutlu insanlardır.

Örfüne ve geleneklerine bağlı insanlarımız, millî 
bayramlarımızın gurur ve sevinci ile mübârek gün ve 
gecelerin feyzi ve bereketi ile sık sık ya¬kınlaşma ve 
kaynaşma imkânı buluyorlar. 

Kendilerini pozitivist ve materyalist akımlara esir 
edenler, millî ve manevî değerlerin uzağında kalı-
yorlar.  Yakınlaşma, kaynaşma, yardımlaşma ve pay-
laşma için uygun ortam bulamıyorlar. Bulabildikleri 
ise, senede bir gün ile ve günün belirli saatleriyle 
sınırlı kalıyor. Kederlerini bölüşerek azaltamıyorlar,  
sevinçlerini paylaşarak çoğaltamıyorlar. Böylece; 
bunalımlı, depresyonlu, stresli ve intihara teşebbüs 
düşünceleriyle dolu bir ortamın içerisine gömülü-
yorlar.

Dünyamız globalleşiyor, mesafeler kısalıyor. Ülkeler 
arasında gerçekleşen askerî, siyasî ve iktisâdî işbir-
likleri, kültürel temasları artırıyor. Bu¬nun neticesin-
de millî olması gereken kültürler aşınıyor, deforme 
oluyor ve yabancı etki ve baskılar altında yozlaşıyor.  
Güzelliklerini bilmeyen, yaşamayan ve paylaşama-
yan insanlar; etki ve baskılara daha kolay ve kısa 

zamanda boyun eğiyorlar, teslim oluyorlar. Özellikle 
iletişim araçlarının gelişmesi sebebiyle etkileşimler 
daha yaygın oluyor.  Evlerimizin içini,  gözbebeğimiz 
çocuklarımızı bu etkileşimin olumsuzluklarından ko-
rumak ve kurtarmak çoğu zaman mümkün olamıyor. 

Evlerimizde duş ve banyo sayısından çok televizyon 
var.  Buna bir de bilgisayar ve internet eklendi.  Bu 
teknolojik âletlerin imkânlardan elbette yararlana-
cağız. Aksini düşünmek bile mümkün değil. Fakat 
insanlarımız vücutlarını en çok günde beş-on dakika 
temizliyorlar. Beyinlerimiz ise, gazete, radyo ve tele-
vizyon ve bilgisayar marifetiyle her gün  (en az)  üç-
beş saat müddetle kirletiliyor... 

İnsanlarımızın bu baskılardan etkilenmemesi için 
güçlü bir  moral dirence, ahlâkî ve kültürel  altyapıya 
sâhip olması gerekir. 

35-40 yıl önce aileler, çocukları¬nı mecbur kalmadık-
ça, sokağa göndermezlerdi.  Böylece onları yabancı 
ve zararlı etkilerden uzak tutmaya çalışırlardı. Şimdi 
istenmeyen olumsuz¬luklar evlerimizin içerisinde, 
her türlü şiddet hareketleri, feryat figan kavgalar, 
şiddet içeren senaryolu dizi filmler, hırsızlık, gasp ve 
intihar olayları;  böylesi olaylar hayatın tâ kendisidir, 
yaşamak budur… dercesine beyinlere işleniyor. Sık 
sık tekrarlanan görüntülerin sergilediği hayat tarzı, 
kimi insanlarımız ve özellik¬le çocuklarımız için etkili 
bir referans kaynağı oluyor. Bu kaynaklar, şuur hâli-
ne getirilememiş millî ve moral değerleri aşındırıyor. 
Öğretmenlerin, anne ve babaların;  körpe dimağlar 
üzerindeki etkisi çok zayıf kalıyor. 

Her milletin temel dinamikleri vardır: Milletler, ken-
di temel dinamiklerinden güç alabilirlerse… gelişir-
ler, güçlenirler. Gelişen ve güçlenen milletlerde fert-
ler daha huzurlu olur. Milletimizin temel dinamiği 
millî kültürümüzdür. Türk Milleti, dünyanın en uzun 
ömürlü devletini, çağının en güçlü milletler toplulu-
ğunu bu temel üzerinde ve onun birleştirici-kaynaş-
tırıcı harcı ile kurdu. 

Günümüzde bu anlayışa, her zamankinden çok daha 
sıkı bir şekilde sarılmak mecburiyetindeyiz.

GÜZELLİKLERİMİZ – ZENGİNLİKLERİMİZ

M A K A L E
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İsmihan Meryem BOYRAZ

İnsan, dış dünya olarak bize gösterilen algılar 
dünyasını izlerken yani yaşarken, maddenin as-
lıyla muhatap olduğunu ve bedeninin de madde 
olduğunu düşündüğü anda büyük yanılgıların 
içine düşer. Ve bu bakış açısıyla Allahın varlığı-
nı kavrayamaz. Ahiret yaşamının nasıl olacağı-
nı, cennet ve cehennemin nerede olabileceğini 
anlayamaz. Tüm bunları, kendi maddi bedeniyle 
tabi olduğu zaman ve mekana sığdırmaya çalışır. 
Bu mümkün olmayınca da inanmakta zorlanır. 
Allahın ise kendisinden uzakta gökte olduğu-
nu düşünüp bu durumu mantığına sığdıramaz. 
Oysa gerçekte tüm maddi evrenin ruhumuza iz-
letilen soyut metafizik algılar ortamı olduğunu, 
kendisinden uzakta sandığı yıldızlar, gezegenler, 
evi, arabası ve tüm maddi objelerin tek bir satıh-
ta oldugunu kavradığında aslında kendisine en 
yakın olanın, kendisine izletilen hayali nesneler 
değil de tüm varlığı çepeçevre kuşatmış olan  
ve tüm bu algıların kaynağı olan, tek ve mutlak 
varlık Allah olduğunu anlar. Bu anlayış ise onun 
Allah ın kadrinin ve gücünün daha çok farkına 
varmasını sağlar. Allah ın farkına varmak insa-
nı başka bir bilinç boyutuna taşıyarak bir çeşit 
uyanma hali oluşturur. Bu durumun ve anlayış 
seviyesinin yaşanmadan anlaşılması ve tarif edi-
lebilmesi imkansızdır. Ayetin ifadesiyle ‘’ kesin 
bilgiyle iman’’ (Bakara 4) olayı insanın tüm yaşamını sarsan mühim bir olaydır ve sadece az sayıdaki samimi 
müminlere özel yaratılmış bir ruh halidir. Kesin bilgiyle iman edenlere, Allahtan korkup sakınan ve Allah’ı 
tecellileri yoluyla tanımaya çalışanlara Allah Kuranda özel bir anlayış vereceğini ve ona “insanlar arasında 
yürüyebileceği bir nur vereceğini bildirir. 

Kur’an-En’âm, 122.. Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar içinde yürümesi için kendisine bir nur 
verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklarda kalıp oradan bir çıkış bulamıyanın durumu gibi midir? İşte, 
kafirlere yapmakta oldukları böyle ‘süslü ve çekici’ gösterilmiştir.

Kur’an- Mâide, 16.. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle 
karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir.

Enfâl, 29.. Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış 
(furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. 

ALLAH, SADECE KESİN BİLGİYLE İMAN EDENLERE 
ÖZEL BİR ANLAYIŞ YARATIR

D E N E M E
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Muay Thai, Tayland’da ortaya çıkan ve özgün adı 
Muay Thai olan dövüş sporu. Tayland Boksu da de-
nir. Başta Tayland olmak üzere Myanmar (eski adı ile 
Burma), Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülke-
lerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin 
kullanıldığı sert bir dövüş sanatıdır.

Muay Thai eskiden Siyam olarak adlandırılan 
bölgenin bölünmesinden sonra oluşan ve bugün 
ağırlıklı olarak Tayland’da sistemlenmiş dövüş sis-
temlerinin tümünün genel adıdır. Her ne kadar böl-
ge sınırları değişse dahi bu ülkeye komşu olan Myan 
Mar (eski adı Burma) ‘da uygulanan “Bando veya 
Lethwai” ve Kamboçya’da yapılan “Khmer Boksu” 
ile büyük benzerlikler gösterir ... Muay Thai’nin 
orijini hakkında “Tayland, Myanmar ve Kamboçya 
“arasında anlaşmazlıklar günümüzde iyice şiddet-
lenmiş olup, her ülke çıkışı kendine mal etmektedir. 
Bugün Muay Thai evrim geçirerek 3 dalda “Profes-
yonel, Amatör ve Tradisyonel (Geleneksel)” olarak 
uygulanmaya konmuştur.

Tarihi 1300’lere kadar dayanabilmektedir. Eski 
antik sistemlerin tümü “Muay Boran” (Antik Döğüş 
Sistemi) şemsiyesi altındadır (Bu konuda birçok ef-
sane mevcuttur)

Muay Boran şemsiyesi altında ; “Muay Lopburi 
(bugünkü Muay Thai’nin atası sayılır,dik duruşlar 
ihtiva eder), Muay Chaiyuth, Muay Korat, Muay 
Kochasarn, Muay Nakorn” sistemleri bulunur... Ge-
leneksel sistemler bazen Myanmar, Tayland veya 
Kamboçya sınırlarında müsabaka düzenlerler, eldi-
ven yerine sargı, bandaj kullanılır ve özellikle Burma 
bu konuda gelenekselliği fazla bırakmamaktadır.

Krabbi Krabbong ise, tamamen “kılıç, mızrak, 
vb.” ihtiva eden silahlı geleneksel kendine has bir 

disiplin olup, ancak sanıldığı gibi Muay Thai sistemi 
ile bir ilgisi yoktur. Ayrıca bugün Tayland ordusunun 
bazı bölümlerinde kullanılan “Military Lerdrit” diye 
ülkeye has ayrı bir sistem mevcuttur.

Tayland’da uygulanan profesyonel sistem dö-
vüşleri için ise “Lumpini, Rachandamnern, TV 7 vb.” 
gibi özel olarak inşa edilmiş stadyumlar mevcuttur. 
Bunlar arasında özellikle Rachandamnern dünyada 
yalnızca “Boks” amacı için inşa edilmiş en büyük 
stadyumdur. Buralarda her hafta gün aşırı dövüşler 
düzenlenir ve yoğun olarak ilgi çeker... Enternasyo-
nal profesyonel muay thai konusunda başlıca dün-
ya organizasyonları “ WMC (WORLD MUAY THAI 
COUNCIL), S-1 (SONGCHAI PROMOTIONS) olarak 
adlandırılabilir.

Amatör kapsamda ise 110 ülke “IFMA (INTERNA-
TIONAL FEDERATION MUAYTHAI AMATEUR) şemsi-
yesi altında toparlanmış olup, sözkonusu kuruluş 
2006’da “GAISF” (Olimpiyatlar için kriter kuruluş-
lardan biri) tarafından üyeliğe seçilmiştir... Amatör 
Muay Thai; “Müsabaka, Yarışma (Koreografi) ve Ae-
robic Muay Thai” bölümlerinden oluşturulmuştur.

S P O R

Onur TAŞKIRAN
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İLGİNÇ BİLGİLER

Karıncalar uyumaz....

Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır..

Yunuslar gözleri açık uyurlar.

Yetişkin bir ayı, bir at kadar 
hızlı koşabilir.
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S İ L A H

GLOCK 19

Boyutları: 17x12 cm
Menşei: Avusturya
Kapasitesi:  15+1
Malzemesi: Çelik, Polimer Gövde 
Kalibresi: 9mm
Ağırlık: 595 gr

Glock, tabanca ve bıçaklarıyla ün yapmış Avusturyalı bir silah üreticisidir. Glock 19 birçok polis teşki-
latının tutulan silahı haline gelmiştir. Kapasitesi 15+1 olup, silahın x-ray cihazlarında gözükmediği ve me-
tal dedektörlerinden geçirildiğinde metal dedektörlerinin ötmediği inanışı tamamen yanlıştır. Silahın ise 
inanılanın aksine sadece ufak bir bölümü polimer’den yapılmıştır ve polimerin kullanım sebebi silahın 
daha hafif olmasıdır. Ayrıca bu kullanılan polimerin içine, çelikte karıştırılır. Zaten Glock’larda kullanılan 
polimer cinsi olan polimer 2 X-Ray cihazlarında görünebilen bir maddedir. Silah tamamıyla polimer ya da 
benzer bir maddeden üretildiği varsayımına göre bile silahın içindeki mermiler X-Ray cihazında gözükür. 
Silahın %83 civarında bir kısmı çelikten oluşmaktadır. 

Glock .40 S&W mermilerini kullanan silahı üreten (Glock 22 & Glock 23 1990 ) ilk firmadır (Smith 
Wesson’dan sonra) ve bu pazarda satış açısından Smith Wesson’u geçmiştir. Ayrıca Glock’un .357 SİG, 
380 ACP, 10mm, .45 ACP ve 45 GAP mermilerini kullanan birçok modeli bulunur. Glock’un açıklamalarına 
göre Glock tabancaları 100’den fazla ülkede 2.5 milyon’un üzerinde satmıştır.

Glock tabancaları güvenilirliği ve sağlamlığıyla bilinir. Silahların tamiri kolay ve ucuzdur. Söküp tak-
ması çok kolaydır.

Kıvanç KARADAĞ
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PAROLA:  B  A  Ş  A  K . . !

Bak Efendi:
Nadasa bırakmıştım düşüncelerimi.
Benim iklimim hep sert geçti.
Rüzgarı,karı,boranı çok şekva ettim.
Yolumu isyanla ben uzattım çoğukez.
Gözyaşımı isyan deryası,bedenimi gemi ettim!
Düşüncelerim boşa kürek çekti!
Ben batırdım gemimi,ben gemimi terkettim...
Kalakaldım tek başıma,kalmadım kimseye...
En çok kendine  kalır insan:en çok vicdanına,
en çok insafına,en çok izanına kalırmış insan.
Yalnızlığım,umudum,gözlerim:Hep ufka daldım.
Güzel günlere hasret kaldım,
Liman aradım,tövbeye geldim!

Bak,yeni yeni ektim bütün umutlarımı.
Bir kaç buğday tanesiydi hasadım.
Biraz deli başladım bu işe.
Belki biraz da rıza lokması gözettim tarlama.
Hakk’ın önüme çıkardıklarıyla nasiplenmeyi,
nasip için de gayret etmeyi gördüm.
Şimdi ekmeğim,başımın üstünde yeri!
Daha çok sarıldım,yedim,koydum azığıma çünkü:
umudum o benim!
Ben gidiyordum hep Efendi!
En çok ben gittim...
Ama bukez gitmiyorum.
Bukez kim ne derse desin artık “ben”  umrumda!
Sadece O’ ne derse kabulüm olsun,
Sadece O’ kabul etsin bizi Efendi..!

İsmail Hakkı Çoban
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T E K N O L O J İ

Yeni bir bellek teknolojisi geliyor!

Akıllı telefonlar için yeni bir bellek teknolojisi geliştirildiği açıklandı. Peki, sizce bu 
yeni belleklerin diğerlerinden başlıca farkı ne olabilir?

Akıllı telefonlar için geliştirilen yeni 
Teknolojilerin ardı arkası kesilmiyor. 
Bugün sizlere bahsedeceğimiz yeni 
teknoloji ise akıllı telefon bellekle-
ri üzerine. Geliştirilen bu yeni bellek 
teknolojisi sayesinde bir hayal gerçek 
olabilir.

Yeni bir bellek teknolojisi geliyor!

Hepimizin de bildiği üzeri Samsung, Apple, LG ve hatta Microsoft gibi başlıca tekno-
loji firmaları büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonlar üzerine çalışmalar yürütüyor.

Bu bağlamda bugün Exeter Üniversitesi’ndeki bilim adamları tarafından yazılan bir 

bildiriyle, grafenden yapılmış yeni esnek, bükülebilir ve dayanıklı bir depolama siste-
minin geliştirildiği duyuruldu.

Geliştirilen bu yeni bellek teolojisi sayesinde büyük ekranlı katlanabilir akıllı te-
lefon hayaline bir adım daha yaklaşıldı. Ayrıca bu yeni bellekler, var olan belleklere 
nazaran, hem daha dayanıklı-uzun ömürlü hem de 30 kat daha hızlı.

M. Batuhan PINARBAŞI
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S t e v i e  W o n d e r

Stevie Wonder (Stevland Hardaway 
Judkins), (d. 13 Mayıs 1950, Saginaw, 
Michigan), ABD’li şarkıcı, söz yazarı, 
müzisyen ve aktivist.

ABD’nin Michigan eyaletinin Sagi-
naw kentinde dünyaya geldi. 22 Gram-
my ödülü sahibidir (bu yaşayan bir sa-
natçı için rekordur), aynı zamanda bir 
hayat boyu başarı ödülü ve En İyi Film 
Müziği Oscar’ını kazanmıştır. Bob Mar-
ley’den etkilenen sanatçı, tüm müzik 
yaşamı boyunca ağırlık kazanan dans 
ve aşk şarkılarından sonra bu saye-
de nükleer silah karşıtı kampanyalara 
kadar uzanan bir yelpazeye müziğini 
genişletmeyi başardı. Wonder’in ilk 
protest şarkısı Bob Dylan’ın “Blowin In 
The Wind” şarkısının bir versiyonuy-
du. Tanıştığı ve birlikte şarkı söylediği 
Marley’e Wonder’in sunduğu ödül, 
“Master Blaster” şarkısı oldu. Bu şar-
kının da içinde yer aldığı “Hotter Than 
July” uzun çalarındaki “Happy Birth-
day” adlı şarkı Amerikan halkını etki-
leyen bir şarkı olacaktı. Hatta bu şarkı, 
Martin Luther King’ in yaş gününün 
ulusal tatil ilan edilmesini isteyen bir 
kampanyayı canlandıracaktı.

 Wonder, 1981’de King’in yaş gü-
nünün tatil olmasını sağlayabilmek 
için gerçekleştirilen gösteriye ve bir 
sene sonraki elli bin kişinin toplandığı 
gösteriye de katılarak destek sundu. 
Wonder, elli bin kişiye şöyle seslendi: 
“Bitmemiş bir senfoniyle ilgili çalış-
malarımızı kutlayacağımız, dayanışma 
için prova yapacağımız bir güne ihtiya-
cımız var.”

Çocukluğundan beri görme engelli 
olan Stevie Wonder, 13 yaşından bu 
yana dünya çapında yüz milyonlarca 
albüm satmıştır. Gitar, bateri, piyano 
ve mızıka gibi birçok müzik aletini ça-
labilmektedir. Birçok eleştirmen tara-
fından müzik dehası olarak kabul edil-
mektedir. Popun Kralı Michael Jackson 
ile Motown günlerine dayanan özel 
dostlukları vardır. Jackson ile beraber 
We Are The World (USA For Africa) ve 
Just Good Friends şarkılarında düet 
yapmışlardır. Wonder, hala konser-
lerinde yakın dostu Michael Jackson 
anısına “The Way You Make Me Feel”i 
coverlamaktadır. Ayrıca Skeletons adlı 
şarkısı Grand Theft Auto V adlı oyunun 
tanıtım videosunda yer almıştır.

İlker COŞKUN
ilker_csk@hotmail.com
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Aşk dolu sözlerle cana gelirsin 
Kalbimin içini tek sen bilirsin 

Senden başkasını yürek ne bilsin
Bana şiirlerle şarkılarla gel ..

Değmesin kirpigine damla gözyaşı
Dağların dumanlı sisli dir başı 
Olsada dünyanın türlü telaşı 

Bana tebessümle gülüşler le gel

Bilirim uzaksin cisminle cana 
Lakin en yakinim ruhundur bana
Kalbimde Sevdalar  yol alir sana
Bana yureginle efsunlarla gel..

Sanma ki gözümü kirparim tek an
Sensiz kalacaksa olmasın bu can 

Azrail kapina dayansa bir ân 
Al bu can senindir dualarla gel..

Fatma YAŞAR

GEL

Ş İ İ R
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SIR DERGİSİ ETKİNLİK VE TANITIM

Sır DergisiYayın Dünyamız Yayınları’ının Ev Sahipliğinde 
Onuncu Dergi Kahvaltısını gerçekleştirdi
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S A Ğ L I K

Harika PINARBAŞI

Çölyak hastalığının nedeni virüs mü?

Fareler üzerinde yapılan araştırma, şimdiye kadar genetik bir hastalık olarak bilinen 
çölyak hastalığının, viral bir enfeksiyona bağlı olarak gelişebileceğini ortaya koydu. Ge-
lişme, Çölyak aşısının da yolunu açabilir.

Şimdiye kadar genetik bir hastalık olduğu düşünülen çölyak hastalığı bir virüsten mi kaynak-
lanıyor?

Medimagazin’in New Scientist’deki habere dayanarak aktardığına göre,Chicago Üniversite-
si’nden Bana Jabri ve ekibi, farelere T1L olarak bilinen yaygın bir reovirüs enjekte ettiklerinde, 
vücuttaki gluten toleransının yok edildiğini buldu. 

Araştırmacılar, reovirüs enjekte edilen küçük bir fare grubunu, glutenin bir parçası olan glia-
dinle beslediklerinde, vücutlarında 2 gün süreyle bu birleşime karşı iki üç kat fazla antikor üre-
tildiğini gözlemledi.

VÜCUT GLUTENE ANTİJEN MUAMELESİ Mİ YAPIYOR?

Jabri, reovirüslerin, immün sisteminin gluteni algılayış şeklini değiştirdiğini söyledi. Normalde 
buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten proteininin de vücut immün sisteminin besinlere karşı 
geniş toleransının dahilinde olduğunu aktaran jabri, reovirüs müdahalesiyle vücudun yanlışlıkla 
glutene antijen muamelesi yaparak saldırabileceğini söyledi.

“Bizim deneyimiz, bir virüsün besinlere karşı antijen toleransını kaybettirebileceğini gösteren 
ilk deney” diyen Jabri, Amerika’daki yüzde 40 genetik eğilime sahip insanın neden sadece yüzde 
3’ünün çölyak hastası olduğunu anladıklarının söyledi.

ÇÖLYAK AŞISI İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Sheffield Üniversitesi’nden David Sanders da, reovirüslerin çölyak gelişiminde oynadığı bu 
rolle diğer genetik yatkınlıkların da virüslerin tetiklemesiyle oluşabileceğini belirterek, neden 
genetik yatkınlığın doğrudan hastalık geliştirmediğini artık anlayabileceklerini söyledi.

Jabri ve ekibi şimdi Çölyak hastalığına sebep olduğu düşünülen virüslere karşı bir aşı geliştir-
mek için çalışacaklarını söylüyor.
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Y E M E K

Lokum Tadında: Et Sote 
Malzemeler:
600 gram sotelik dana eti 4 yemek ka-

şığı zeytinyağı 1 adet orta boy kuru soğan 
2 adet orta boy domates 4 adet orta boy 
yeşil biber 1 tatlı kaşığı domates salçası 
1/2 tatlı kaşığı biber salçası 1 su bardağı 
sıcak su 1 çay kaşığı tuz 1/2 çay kaşığı taze 
çekilmiş tane karabiber 1 tatlı kaşığı kekik

Nasıl Yapılır?
Et sote hazırlamak için; kuru soğanı 

küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. 
Kabuğunu soyduğunuz domatesleri soğanlarla uyumlu olacak şekilde kesin.

Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberleri, yarım ay şeklinde doğrayın.
Tercihen döküm bir tavada zeytinyağını kızdırın. Küçük parçalar halinde sotelik doğradığınız dana etini 

tavaya alın.
Suyunu salmaması, lezzet ve vitamin değerini hapsetmesi için; yüksek ateşte, yaklaşık 2-3 dakika hiç 

karıştırmadan eti mühürleyin.
Mühürleme işlemi sonrasında dış kısmı renk alan etleri tavayı aralarda sallayarak yüksek ateşte sotele-

meye devam edin.
Yemeklik doğradığınız soğanları katıp, soğanlar yumuşayana kadar pişirme işlemini sürdürün. Aralarda 

karıştırarak sırasıyla, doğranmış yeşil biber ve domatesleri katın.
Biber ve domates salçasını sıcak su ile sulandırdıktan sonra azar azar tavaya ekleyin. Üzerine bir kapak 

kapatıp, pişirme işlemini yüksek ateşte sürdürün.
Salçalı suyunda lokum gibi yumuşayana kadar pişen etlere; taze çekilmiş tane karabiber, kekik ve tuzu 

katıp, son bir kez karıştırın.
5 dakika daha pişirdiğiniz et soteyi lezzetli suyuyla birlikte servis tabaklarına alın. Sıcak sıcak sevdikle-

rinizle paylaşın.

Tarçın Cepte: Muhallebi Tarifi
Malzemeler :
5 su bardağı süt 3/4 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı buğday nişastası 1/2 çay kaşığı vanilya özütü 

(tercihe bağlı)

Nasıl Yapılır?
4 su bardağı soğuk sütü geniş bir tencereye aktarın. 

Toz şeker ilavesiyle karıştırdıktan sonra ocağa alın.
Kısık ateşte aralarda karıştırarak kaynamaya bırakın.
Buğday nişastasını kenara ayırdığınız 1 su bardağı so-

ğuk sütle hızlıca karıştırın. Nişastanın kıvamını açın.
Tencerede kaynamakta olan şekerli süt karışımına 

nişastalı sütü azar azar ekleyip bir çırpma teli yardımıyla 
ara vermeden karıştırın.

Kıvam alana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirdiğiniz 
muhallebiyi servis kaselerine paylaştırın. Oda ısısında 
beklettikten sonra buzdolabında soğutun.

Toz tarçınla süsleyip tatlandırdığınız muhallebileri so-
ğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.
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Ben Asım, Ali, Mehmet. Osmanlının torunu.
Ben çözerim tarihte problemin zorunu.
Öttüremezsin hain! ithal öten borunu.

Adil olmak yolunda Rabbe yemin edenim.
Mazlumun hakkı için, feda olsun bedenim.

Ecdadın yadigarı, bu topraklar vatanım.
Kürt’ü-Laz’ı-Çerkez’i dost, akraba ve canım.
Tahlilini yapsınlar, hepsi de benim kanım.

Çatında büyükbaban, kucağında bebenim.
Yediden yetmişe dek, feda olsun bedenim.

Ay yıldızlı bayrağım arşa değin yükselir.
Biz kahraman milletiz, it sürüsü vız gelir.

Tek yürek, tek yumruğuz, tokat yiyenler bilir.

Tekbirler eşliğinde darbeye kin güdenim.
Tank paleti altında, feda olsun bedenim.

Bayrağım tek, hainler gölgesinde ölemez.
Vatanım bir, hiç kimse asla onu bölemez.
Bu Devlet’in sırrını satılmışlar bilemez.

Milletimle kolkola bu kervanda gidenim.
Gönül birliği içre, feda olsun bedenim.

Onbeş Temmuz, tarihe silinmez iz bıraktı.
Nice vatanseverin su gibi kanı aktı.

Şehitler ve gaziler, sönmez meşale yaktı.

Mazeret değil bana, nasıl-niçin-neden? im.
Ben daima hazırım, feda olsun bedenim.

 FEDA OLSUN BEDENİM

 Sezayi TUĞLA

Ş İ İ R
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Bir okul açtım.
Kurtlar kuşlar kayıt yaptırdı!

Çiçekler, kelebekler...
Açış konuşması kuşlardan…

 
Karıncalar durur mu!

En kalabalık sınıf onlar.
Ne kadar meşguller öyle;

Bir ân durmuyorlar!
 

Girip girip çıkıyorlar.
Öğretmenim,  öğretmenim!

Parmak kaldırıp kaldırıp
Kocaman kırıntılarla dönüyorlar.

 
Kelebekler ince nazik...

Rüzgârdan, tüyden hafif...
Bir resim çiziyorlar boyuna;

Huyuna göre havanın.
 

Bulutlar nazlı nazlı...
Sıraya oturmayı beceremiyorlar!
Bir lodos bir poyraz (derse) girse;

(Birden) kayboluyorlar!
 

Kar topluyorlar, gölge oluyorlar.
Yağmur, dolu getiriyorlar.

Ev ödevleri harika!
İyi de ders dinliyorlar!

 
Dağlar... en arka sıralarda...

Bulutlu, sisli, karlı…
Hep başları önde hep böyle efkârlı...

Hira mı, Uhud mu, Erciyes mi...
Himalaya mı, Toroslar mı...

Şehri selâmlayan rüyalar mı!
 

Hele yıldızlar, yıldızlar...
Göz kırpıp kırpıp duruyorlar.
Gecenin gözleriymiş meğer!

Herbiri ayrı heveste...
 

Rüzgârlar mı dediniz?
Poyrazı, lodosu duydunuz ya...

Ayrı bir beste herbiri...
 

Ormanlar... oturmuyor bir türlü!
Ayakta ders dinliyorlar.

Öylesine ağır başlılar ki…
Öylesine mütevazı;

Ufacık rüzgârı bile selamlıyorlar.
 

Birden... akarsular girdi içeri!
Nasıl da heyecanlandık öyle!

Uzak köylerin türküleri...
Uzayıp giden dillerinde.

 
Pırıl pırıl, berrak, dupduru…
Saf, tertemiz köylü çocuğu...

Bütün geçtiği yollarda ağlamış! 
Ağlamış, bulanmış, çağlamış...

 
Denizler... engin denizler...

Bu ne kadar yıldız diplerinde!
Kâh bir dalga...

Kâh bir sükûnet...
Bir sonsuz sevda gibi bakıyor;

Ne de olsa deniz elbet.
Göyüzü denizlere; 

Denizler gökyüzüne akıyor.

Ve gökyüzü: “Burdayım!” dedi.
Ta, kalbinden, kalbime…

Oturdum gökyüzünü dinledim;
Ders anlatmak neyime!

Açık Hava Üniversitesi

Ali HAKKOYMAZ

Ş İ İ R
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Lamborghini 400 GT İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini tarafından 350 GT yerine geçmesi için üre-
tilmiş 2+2 kişilik spor otomobil. İlk kez 1966 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı.

Öncül modeline göre motoru 3,929 cc’ye büyütülmüş, motor gücü 320 bhp’ye çıkartılmıştır. 400 GT 2+2 
gerçekte şasi olarak 350 GT’den farklıdır. Daha uzun bir dingil aralığı, farklı bir tavan çizgisi ve karoser fark-
lılığı vardır. Daha geniş gövde şekli, arka kısma 350 GT’nin +1 koltuğu ve bir miktar bagaj alanından farklı 
olarak +2 koltuğun konulmasına izin vermiştir. Gövde tasarımı Carrozzeria Touring tarafından yapılmıştır. 
400 GT 2+2’de ayrıca aktarmayı büyük ölçüde geliştiren Porsche stili senkromeçli Lamborghini tasarımı 
şanzıman kullanımıştır.

daha önce üretilmiş 350 GT’lere 4L V12 motor eklemiş ve onlara da 400 GT denilmiştir. 400 GT 2+2’den 
23 adet üretilmiştir, bunların 3 adedi de Superleggera versiyonu için alüminyumdan yapılmıştır.

1966-1968 arasında 247 adet 400 GT üretilmiş, daha sonra bu model Islero ile yer değiştirmiştir.

Mehmet ŞAHİN

Lamborghini 400GT
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“Başka bir ilâh yok, ancak Allah var. 
O’nun şerîki yoktur. Mülk O’nundur, hamd 
de O’nundur. O her şe ye kaadirdir. Al-
lah’ım, Senin verdiğine engel olacak da 
yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve 
servet sahi bi olanlara servetleri sana karşı 
bir menfaat veremez. Ya ni servetine güve-
nerek sana âsî olanları o servetleri kurta-
ramaz.”  Amin.

“Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, 
güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. 
Bizi ateş azâbından koru.”  Amin.

Bedenime, kulağıma, gözüme sıhhat 
ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından 
sana sığınırım.  Amin.

Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötü-
lüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan 
ve kötü komşudan sana sığınırım.  Amin.

Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul ol-
mayan ibadetten ve kabul edilmeyen dua-
dan sana sığınırım.  Amin.

Ya Rabbi, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün 
iyilikleri ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bü-
tün kötülüklerden de koru!  Amin.

Ya Rabbi, her işimizin sonunu güzel 
eyle, dünya sıkıntılarından ve ahiret aza-
bından bizi koru!  Amin.

Ya Rabbi, bizi sabreden ve şükredenler-
den eyle!  Amin.

Ya Rabbi, Sana ve Resulüne itaat etme-
mizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi na-
sip eyle!  Amin.

Ya Rabbi, bizi dostlarına dost, düşman-
larına düşman olanlardan eyle!  Amin.

Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, kor-
kaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalık-
tan sana sığınırım!  Amin.

Ya Rabbi, işinde sebat eden, nimetine 
şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru 
konuşanlardan eyle!  Amin.

Ya Rabbi, kusurlarımızı ört, korkulardan 
emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip 
et!  Amin.

Ya Rabbi, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak 
ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden 
eyle! Amin.

Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etme-
mizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona 
ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle! 
Amin.

Ya Rabbi, zulmetmekten, zulme uğra-
maktan sana sığınırım. Amin.

Peygamberimizden Dualar
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Kitabın Adı: Âzâde
Yazarı: Fazile Aşar Aydı-
nalp
Yayınevi: Uyanış Yayı-
nevi 
Sayfa: 112
Tür: Roman
Esir kalpler ülkesini terk 
eyledi Âzâde!
Ölü düşlere gark olmuş-
tu, uyandı sekerattan.
Esir kalpler ülkesini terk 
eyledi Âzâde!
Sen oldu, ben oldu, biz 
oldu, aşk oldu.
Yüreğinin yelelerini çıl-
gın bir nehir gibi savuran
Beyaz bir küheylan oldu.
Özgürlükler diyarında 
esrik bir sevdaya düştü 
Âzâde!
Rüzgâr oldu, yağmur 
oldu, mayhoş bir mey 
oldu…
Esir kalpler ülkesinden 
Âzâd oldu Âzâde!
Gece Leyla gündüz Mec-
nun oldu.
Hızırları aldı göğüs kafe-
sine, bulutlarda gezen bir 
kuş oldu.
Sırlar diyarının deryası, 
taşkın akan seli oldu!
AŞK koktu Âzâde!
Esrik bir melâl ile sana 
savrulan kırık bir Ney 
oldu.

Kitabın Adı: Çu-
çu’dan Ötüken’e Özü-
me Şiirler
Yazarı: Kültigin Hıra
Yayınevi: Deli Dum-
rul Kitap
Sayfa: 184
Tür: Şiir
Bir başkaldırıydı seni 
sevmek
Omuzlamak mavi 
gezegeni
Koparmak yıldızları 
semanın dallarından 
tek tek
Yapıştırmak kırık çı-
kık ömrü
sahi,
sürüden ayrılan Boz-
kurt, bir başına ne-
den ölürdü
ve neden,
Ok’un açtığı yaradan
Haberi olmazdı, du-
vara asılı Yay’ın...

Kitabın Adı: Gülmek 
Bedava
Yazarı: Kader Güneş
Yayınevi: Az Kitap
Sayfa: 96
Tür: Mizah

Anne: Odanı topla 
oğlum. Çocuk: Anne, 
ben toplama bilmiyorum. 
Anne: Ama ben, çok güzel 
çarpma biliyorum! Çocuk: 
Topladım bile anne. Sırf 
köpek korkmasın diye 
karşı yola geçip yü-rüyen 
biriyim. Tamamen o yüz-
den yani. Okulda; - Kan-
ka, senden bir şey isteye-
ceğim. -Ne? - Param yok, 
kulaklığım bozuk, sakızım 
bitti, şarjım az. - Kimya 
dersi kaldırılıyormuş. - 
Neden? - Kim olduğunu 
bulmuşlar. - Oğlum sınav 
çok kolaydı. - Evet, ama 
arka sayfa biraz zordu. - 
Arka sayfa mı? Babam, 
“Takdir getir bilgisayarını 
yenileyeceğim.” dedi, ben 
de getirdim. Geldi F5’e 
basıp gitti! - Geç bunu. - 
Bunu da geç. - Bu zaten 
kolay... - Bunu biliyorum. 
- Bunu sormaz. - Bunu 
yaparım… (Sınavdan 20 
aldı.) Gülmek Bedava 
7’den 77’ye hepimizi gül-
düren, eğlendiren sevimli 
mi sevimli bir kitap. Hadi 
durmayın bedavadan 
gülmeye başlayın:).

Kitabın Adı: Kadınlar & Kahı-
ristan
Derleyen: Mustafa Tenker & 
Gülşen Mavi
Yayınevi: Sisyphos Yayınları
Sayfa: 408
Tür: Öykü
Birbirinden değerli on ya-
zarın mücadelesi ile sonuca 
ulaştığımız kitabımız ni-
hayet bitmiştir. Okurken, 
yaşananlara kendinizi katıp 
hıçkıra hıçkıra ağlayacağı-
nız ve ağlarkensessiz çığlık-
ların sesi olmak isteyeceği-
niz bir kitap bu. Her zaman 
olduğu gibi kahve yapacak-
sınız. Fakat ilk defa kahve-
nizi yudumlamak dahi iste-
meyeceksiniz. Hatta kitabı 
elinizden atıp sonra tekrar 
alıp sayfalarını yırtmak is-
teyeceksiniz. İşte şimdiden 
görür gibiyim; yırttığınız 
sayfaları bizlere gönderdi-
ğinizi…
Derdimiz ne sayfa yırttır-
mak ne de şiddeti dillendir-
mektir. Derdimiz yaşanan 
onca şiddetin önüne geçip 
dur demektir. Kabrista-
na girmeden, Kahıristan’a 
giren kadınlarımızı dile 
getirmektir. Umarız ki, on 
yazar ile haykırışımız olan 
“Kadınlar & Kahıristan” bir 
nebze olsun umut taşır ve 
ümit olur…
“Dünyanın Tüm Dillerinde 
Şiddete Hayır!”
“Okurken Yaşayacaksı-
nız…”
- Mustafa Tenker

Kitap Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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Bilim ve Teknik Dergisi 
Hakkında
Bilim ve Teknik, her ayın 
1’inde çıkan 96 sayfalık bir 
popüler bilim dergisi. 1967 
yılından beri aylık olarak 
yayımlanan dergi, gençle-
re ve yetişkinlere yönelik 
olarak hazırlanıyor. Bilim 
ve Teknik dergisinin ay-
lık baskı sayısı ortalama 
50.000 adet. Derginin içe-
riği güncel gelişmeler ışı-
ğında belirleniyor. Merak 
uyandıracak bilimsel ko-
nular ve teknolojik geliş-
meler herkesin anlayabi-
leceği bir dille aktarılmaya 
çalışılıyor. Dergide yayım-
lanan özgün makaleler ve 
haberler bilim insanları, 
araştırmacılar ve popüler 
ilim yazarları tarafından 
hazırlanıyor.

AKTÜEL ARKEOLOJİ 
DERGİSİ  / TÜRKİYE’NİN 
ARKEOLOJİ DERGİSİ
Aktüel Arkeoloji Basın Ya-
yıncılık Turizm Org. Ltd. Şti
Murat NAĞIŞ
Yazı İşleri Müdürü
Ayşe TATAR
Yayın Koordinatörü - So-
rumlu Müdür
Deniz GENCEOLU
Editör
Aykan ÖZENER
Fotoğraf Editörü
İsmail YILDIZ                                  
Görsel Yönetmen - Dergi 
Tasarım
Umut Furkan ÇITAK                                 
Asistan
Aktüel Arkeoloji Dergisi 
Hakkında
Anadolu Tarihini Anadolu 
İnsanına Anlatan Türkiye´-
nin Arkeoloji Dergisi
Türkiye’nin “Arkeoloji Der-
gisi” ünvanı ile 2007 Tem-
muz ayında yayın hayatına 
başlayan Aktüel Arkeoloji 
Dergisi, Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden bir araya gel-
miş bir grup akademis-yen, 
arkeolog ve gönüllü katı-
lımcı birleşmesiyle kuruldu. 
Aktüel Arkeoloji’nin temel 
amacı yüzyıllar boyunca 
yüzlerce medeniyete ev 
sahipliği yapmış ve halen 
izlerini yoğun olarak taşı-
makta olan Anadolu’nun 
Dünya Kültürel Mirası 
kapsamında hak ettiği yeri 
almasını, buna bağlı olarak 
da Anadolu insanını bilinç-
lendirerek kültürel, tarihsel 
mirasa sahip çıkılmasını 
sağlamaktır. 

Yayıncı
Doğan Burda
Dergi Yayıncılık ve Pazar-
lama A.Ş.
İcra Kurulu Başkanı
Mehmet Y. Yılmaz
Yayın Direktörü
Murat Köksal
Yayın Danışmanı
Mehmet Yaşin
Yayın Yönetmeni
Kansu Şarman
Yazı İşleri Müdürü (so-
rumlu)
Mustafa Türker Erşen
Haber Müdürü: Nazlı Kurt
Görsel Yönetmen: Tolga 
Çoruh
Araştırma: Tevfik Taş
Foto Muhabiri: Turgut 
Tarhan
Sayfa Yapım: Bahadır Er-
şık
Atlas Dergisi Hakkında
“Her zaman keşfetmek 
için bak” sloganıyla çıkan 
ATLAS dergisi yayın haya-
tına Nisan 1993’te başladı. 
ATLAS, doğal ve kültürel 
çeşitliliği korunmak ve 
tanıtmak için duyarlılık 
yaratmayı amaçlıyor. Dün-
yaya Türkiye’den bakması, 
onu konusunda tek yapan 
en önemli özelliği. Dene-
yimli kadrosunun dışında 
çok sayıda uzman ve bilim 
insanının desteğini alan 
ATLAS, okuyucusunun 
dünyayı anlamak için baş-
vurduğu önemli ve güve-
nilir bir kaynak oldu.

Av Tutkusu Dergisi 

Hakkında

Türkiye tarihinde 
kesintisiz olarak en 
uzun süreli yayınla-
nan, gücünü tabana 
yayılmış okuyucu 
kitlesi ve konusunda 
uzman yazarlarından 
alan, dünyanın çeşitli 
ülkelerinde de oku-
nan Av Dergisi...

Dergi Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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ABONE ÖZEL

En Tatlı Takipçilerimiz

Âliye Berra EREN
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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

Bahar/Spring-Gamze PARLAK/İSTANBUL Gül/Rose-Fatih BEDİR/KÜTAHYA

Misafir/Guest-M. RASİM/İZMİRDİRİLİŞ/Resurrection-ZEHRA ŞÜKRAN/İSTANBUL
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CROSSWORD PUZZLE
ACROSS

1) You are reading at this moment. (Picture in 
the middle) 2) Not closed. – Belong to us. – Abbre-
viation of “European Union”. 3) The International 
country code for Turkey. 4) Expressing location or 
arrival in a particular place or position. 5) Abbrevi-
ation of either “Roll On” or “Roll Off”. 6) To such a 
great extent. - The symbol of Osmium, a chemical 
element. 7) Abbreviation of “Street”. 8) The symbol 
of Selenium, a chemical element. - Expressing moti-
on in the direction of (a particular location). 9) Abb-
reviation of “Television”. 10) A snakelike fish with 
a slender elongated body and poorly developed 
fins, proverbial for its slipperiness. - A small domes-
ticated carnivorous mammal with soft fur, a short 
snout, and retractile claws. – Opposite of “Yes”. 11) 
Abbreviation of “Mister”. - Move at a speed faster 
than a walk. – Harbor.

DOWN

1) The gravitationally bound system, comprising 
the Sun and the objects that orbit it, either directly 
or indirectly. 2) Abbreviation of “Internet Protocol”. 
- In addition; also. - Used for emphasis in questi-
ons and other remarks, expressing astonishment or 
outrage. 3) Prefix: once more, afresh, anew. 4) The 
symbol of Manganese, a chemical element. 5) The 
symbol of Copper, a chemical element. 6) Opposi-
te of “Come”. - The form of the indefinite article, 
used before words beginning with a vowel sound. 
7) The symbol of Gold, a chemical element. 8) The 
symbol of Zirconium, a chemical element. 9) Abbre-
viation of “Number”. 10) (Of an amount, value, or 
price) remaining after a deduction, such as tax or a 
discount, which has been made. – Mail. - Used to 
link alternatives. 11) Currency unit of the European 
Union. - (Of an event, action, or process, even this 
puzzle) come to an end.
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SAMURAİ SUDOKU

Sudoku’ya benzer şekilde beş bölüm doldurularak tamamlanır.
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