
1

sirdergisi.com
Ocak 2017 /  Rebîulâhir 1438E D İ T Ö R’ D E N

Eylül’ün döktüğü sarı yapraklar gibiyim, idam hükmü veren 

yargıcın kırdığı kalem gibi. Kırılmış bir kalbin misk kasesinden 

sızmış ilhamla kokunu duyuyorum. 

El Hamra sokaklarından Gırnata’nın yüce kapıları aralanıyor ve 

gıcırtılarla kapanıyor. Sonra Saba Melike’si Belkıs’ın eteklerini 

suya değecek zannıyla çekiştirip yürümesini görüyorum. 

Saçlarında yıldızlardan taçlarla kalbindeki hüznü Yusuf’un 

zindandaki kasveti gibi Adem (AS) titrek bekleyişini ısfahanın 

nısf-ı cihan sözünden ruhunun tatlı telaşını hissediyorum. 

Bizim de telaşımız, sancımız var. Bizim de elimizde kalemlerimiz 

yazıyoruz aşkın sevda tepelerini. Bizde okuduk Kerbela’yı, Uhud’u, 

Bedir’i, Malazgirt’i, Endülüs’ü okuruz da amentümüz var. 

Bağdat Basra çöllerinde akan kanı ve onunla yoğrulmuş çölleri. 

Kalemlerimiz yazar gider de, sevgili biz kalırız. 

Halbuki sen Fatih’in İstanbul’un fethini beşikteki halinde 

Akşemseddin’in Sultan Murat’a “kader ne eder, peder ne eder” 

sözünden önce bilmiştir. Sonra Fatih’in Muzaffer komutan olarak 

fethi sana da nasip olmuştu. 

EY VAV HALİYLE 
ŞİİRLERE HURUÇ EDEN SEVGİLİ!
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Sevginizi Sergileyin

O akşam babası eve elleri daha bir dolu gel-
mişti Zehra’nın. Bir sürü hediye paketi vardı. 
Önce sevginin simgesi olan bir demet gülü an-
nesine sunmuş, sarılırken:

– Sizi çok seviyorum, sevgililer gününüz kut-
lu olsun! Demişti.

Diğer hediye paketlerinin içinde de hem an-
nesine, hem kendisine alınmış güzel birer elbise 
vardı. Bir de kitap paketi vardı. Onu da açtıkla-
rında içinden gül kokulu bir kitap çıktı. Üzerinde 
“Sevgililer sevgilisine” yazıyordu. Allah’ın Sevgi-
li Resûlüne yazılmış şiirlerden bir demeti içeren 
bir kitaptı. Sayfalardan birini araladığında için-
den gelen gül kokusu daha da artmıştı. Açtığı 
sayfadan birkaç satır okuyuverdi hemen:

“O bir güldü solmayan
O gülmedi biz güldük…”

Annesiyle birlikte, babasına teşekkür et-
tikten sonra, onun da Sevgililer Günü’nü kut-
ladılar. Onlar da onu sevdiklerini söylediler. 
Anne-kız, birbirlerine olan sevgilerini de tekrar-
lamayı unutmadılar.

Babası üzerini çıkarıp biraz dinlendikten son-
ra, onlar da bu günü unutmadıklarını, yapmış 
oldukları hazırlıkları sergileyerek gösterdiler. 
Annesiyle birlikte yaptıkları güzel pastayı masa-
ya koyup oturdular. Yenilenen ve tazelenen sev-
gilerini güzel bir sohbetle de iyice pekiştirdiler. 
Hepsinin kalpleri pır pır ediyordu. İçlerindeki 
güzellik yüzlerine vuruyor, gözleri ışıldıyordu. 
Babası:

– Bu gün, sevgi günü. Herkes birbirine sev-
gisini duyurmalı. Peygamberimiz; “Bir kimseyi 
seviyorsanız,  ona sevdiğinizi söyleyin!” buyu-
ruyor. Yine, “Hediyeleşiniz ki birbirinize olan 
sevginiz artsın!” diyor. En büyük sevgili o. Allah, 

O’na “Sevgilim” anlamına gelen “Habibim” hi-
tabıyla sesleniyor. Bir ismi de “Habibullah: Al-
lah’ın Sevgilisi” ve bütün sevgilerin de vardığı 
nokta; Allah Sevgisi... diyerek günün önemini 
belirtince, derin düşüncelere daldı Zehra. An-
nesi de, babasını tamamlayıcı şekilde konuştu:

– Evet, insanın kalbinde sonsuz bir sevgi 
yeteneği ve kapasitesi var. Demek geçici değil 
sonsuz bir sevgili için verilmiş. Alemlere sığma-
dığını, bir mümin kulunun kalbine sığdığını ifa-
de etmiyor mu Gerçek sevgili?

Gözlerini, dalıp gittiği noktadan anne-baba-
sına çevirdi Zehra.

– Bir gülü sevdiğim gibi bir çiçek bahçesini 
de seviyorum. Bir bahçeyi sevdiğim gibi cenne-
ti de sevebiliyorum. Evet anneciğim ve babacı-
ğım, sizleri sevdiğim gibi; bu sevgileri kalbimize 
koyan Yaratanımızı da seviyorum. Kendisinin 
izinde olmaktan, ümmeti olmaktan sevinç duy-
duğumuz Peygamberimiz’i (sav) de seviyorum. 
Babası:

– Peki öyleyse onlara nasıl bir hediye suna-
lım? Deyiverdi.

Bunun üzerine annesi:
– Peygamberimiz gibi yaşamak, O’nun yo-

lundan gitmek, en büyük hediye olur sanırım. 
Allah’a kulluk ve bağlılık ta, kabul ederse O’na 
bir hediye olabilir, dedi.

Bu arada Zehra, kalktı ve koşarak odasına 
gitti. Bir süre sonra da elinde bir kutuyla içeri 
girdi:

– Ben de sevgili Peygamberimiz (sav) için 
şöyle bir hediye hazırlamıştım, dedi.

Annesiyle babası, birbirlerine baktılar. Hay-

Akif CEMİL

K A PA K
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ret ve merakla kutuyu açtılar. İçinden bir kağıt 
ve bir zarf çıktı. Kağıtta bir takım işaretler vardı. 
Zarfın içinde de bir mektup. Mektup, efendimi-
ze yazılmıştı. Önce işaretlerin anlamını sordu-
lar. Zehra şu açıklamayı yaptı:

– Onlar bir çizelge. Önce Allah’ın adını an-
dım bin kere, onu işaretledim. Sonra da Sevgili-
ler Sevgilisi’ne salavat getirdim. Bunlar, onların 
işaretleri. Bir de Peygamberimize, duygu ve dü-
şüncelerimi dile getirdiğim bir mektup yazdım.

Annesi ve babası sevinçle;

– Oh, yavrum, maşallah, aferin sana! Bunu 
düşünmen ne büyük bir incelik. Böylece bizi de 
çok sevindirdin. Bu bize de aynı zamanda büyük 
bir armağan oldu, dediler;

– Haydi bakalım, madem öyle, mektubu oku 
da hediyeni sen sunmuş ol!

Zehra mektubu uçarak okumaya başladı:

“Sevgili Peygamberim,

Ben seni çok seviyorum. Rabbim kabul etsin, 
akşam sana bin tane salavat gönderdim. Beni 
Senin ümmetinden biri olarak yarattığı için çok 
sevinçliyim. İnşallah cennette de beraber olu-
ruz. Bana da şefaat eder misin?

Güzelliğini, sevgini, şefkatini okudukça, duy-
dukça sana olan hayranlığım daha da artıyor. 
İnsanlık seninle güldü, refaha kavuştu. Şu anda 
içinde bulunduğumuz sıkıntılardan da yine Se-
nin o güzel yolundan gitmekle kurtulacağız.

Sen alemlere rahmet olarak gönderildin. 
Varlıklar senin yüzü suyun hürmetine yaratıldı. 
Kainat Seninle aydınlandı. Cahiliye karanlığı da 
Senin nurunla ışıklandı. Zamanına bu yüzden 
asr-ı saadet, yani “mutluluklar çağı” dendi. Şu 
anda karanlıklar içinde bulunan çağımızı da ay-
dınlat Ya Rasulallah!

Seni çok seviyoruz, seni seveni seviyoruz. 
O zaman olduğu gibi şimdi de bir sevgi halkası 
oluşsun. O nur tamamlansın Ya Rasulallah!

– Allahım, “Kişi sevdiğiyle beraberdir” diyor 
Habibullah. Ötede de bizi beraber eyle!

Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun Ya Ra-
sulallah!”

Titreyen sesiyle okumasını tamamladığında 
gözyaşlarıyla ıslanan mektubu bağrına bastı. 
Anne ve babası da onu ağlayarak kucakladılar. 
İçleri kıpır kıpırdı. İşte küçük bir sevgi halkası 
oluşmuştu bile…
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İnsanoğlu’nun dünya üzerinde ilk görülme-
sinden beri evlilik mevcuttur ve tarihin kaydet-
tiği bütün topluluklarda aile kurumu baştacı 
edilmiştir. Bu durum, dişi ve erkeğin aileler 
kurarak bir arada yaşamalarının fıtrat gereği 
olduğunu göstermektedir. Evlilikle iki cins bir-
birlerini tamamlarlar. İki vücud, iki kalp, iki ruh 
ve daha doğrusu iki şahsiyet birleşir.

Evlilik günlük zevklerin ötesinde erkek 
ve kadını bir birlik olarak birleştiren onlara 
müşterek mukadderat çizen, ortak ıstırap ve 
mutluluklarında ayni duyguları oluşturan ve 
gelecek kuşakları bir kan yakınlığı ile bağlayan 
bedeni, ruhi ve sosyal birleşmedir.

Aile kurumu zaruri
Özellikle, asrımızda bazı kişi ve ideolojiler, 

evlilikle oluşan aile kurumuna cephe almışlar, 
İsrail’de kibutzlar ve sosyalist ülkelerde komün 
yaşama gibi denemelere girişerek ailesiz yaşa-
nabileceğini göstermeye çalışmışlardır.

Fakat netice hüsran olmuştur. Hem kişiler 
mutsuz olmuş, hem de çocuklarda yetişme ve 
gelişme problemleri ortaya çıkmıştır.

Böylece sağlıklı gelişimin ancak ana ve ba-
banın oluşturduğu bir aile birimi ve atmosferi 
içinde gerçekleşebileceği anlaşılmıştır.

Toplumda evlenmeyip, geç yaşlara kadar 
bekar duran işiler -tabii önemli bir gerekçeleri 
yoksa- psişik yönden

iyice araştırılırsa muhakkak bir anormallik 
bulunur, ^ünki insanoğlunun yaradılışı evliliğe 
yatkındır.

Evliliğin faydaları
Evlenme kişiye pek çok üstünlükler sağlar. 

Bunları kısaca sıralayalım:
• Kişinin hayatı düzene girer. Beslenmesi, 

ısınması, giyinmesi ve barınması tertipli olur.
• Ruh sağlığını tehdit eden yalnızlık ve sıkın-

tı hissi, ailenin sıcak ortamında kaybolur.
• Annelik ve babalık gibi zevklerin en güzeli 

tadılır.

• Hanımlar ekonomik emniyet duygusu ve 
ihtiyacını tatmin ederler.

• İntihar, bunalım, ruhi rahatsızlıklar evliler-
de, bekarlara oranla daha az görülür. Çünki ev-
lilik kişiye bir taraftan sosyal bağımsızlıklar ve 
sorumluluklar getirirken, ayni zamanda sosyal 
bir itibar ve korunma kazandırır.

• İsraf, kumar, alkol ve benzeri kötü alışkan-
lıklara düşkünlük, sıkıntı, boşluk hissi, amaç-
sızlık, zaman israfı, kavgacılığa meyil, çabuk 
öfkelenmeye bekarlarda, evlilerden daha fazla 
raslanır.

Ne zaman evlenmeli?
Bizce evliliğin erken yaşlarda yapılması 

daha faydalı-Idır. Ve tercih edilmelidir. Bu şe-
kilde kişi toplum içinde ¦kendini daha iyi koru-
yabilir ve hayatını düzene koyabilir. |Sonra ço-
cuklarını büyütmek için önlerinde daha uzun 
samanlar olacaktır.

Kızlar için gelişme herhalde önemli bir kri-
terdir. Fakat erkekler için askerlik yapılmadan 
ve ekonomik dayanaklar halledilmeden evle-
nilirse bazı problemler çıkabilir. Tabii yedek 
subay olarak askerliği yapacaklar için durum 
değişiktir.

Nasıl evlenmeli?
Evlenme ve eş seçme işi tesadüflerin, duy-

gu ve heyecanların elinden kurtulmalı, daha 
sağlam temellere bağlanmalıdır. Genç yaşlar-
da kişi hadiselere gerçekçi baka-. mayabilir 
ve duygularının, hayallerinin fazlaca tesirinde 
kalabilir. Bu yüzden evlenirken muhakkak aile 
büyüklerinden yardım istemeli, onlara danışa-
rak karar vermelidir.

Geçinemeyen, anlaşamayan aileler tetkik 
edildiğinde; bunların arasında birbirlerini se-
verek yıldırım aşkla evlenen -hatta beraber 
kaçan- kişilere sıkça raslanır. Gerçekte evlilik-
ler aceleye getirilmeden mantıkla düşünerek 
kurulmalıdır.

K A PA K

Prof. Dr. Sefa SAYGILI

AİLESİZ TOPLUM OLMAZ
EVLİLİK PEK ÇOK STRESLERİ GİDERİR

EVLENME FITRATIN GEREĞİDİR
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Arıların çiçekleri tavafı nedir ya Hu! 

Nedir bu bülbüllerin güllere bitmeyen aşkı!

Bu benim de başımı döndüren adını say say dilimin dillendiği, gözlerimin renklendiği, gönlü-
mün bahara döndüğü, çiçeklerin bu masumiyeti nedir ya Hu!

Ah bu kalbim! 
Bu inleyen, ünlenen, çığlığı dinmeyen; aşkın kıvamını bulana kadar da durulacağı yok, bu ucu 

bucağı olmayan kalbim!

Mısralarda, notalarda, saatlerin tik takında, zamanların tenhalığında, kalabalıkların yalnızlı-
ğında, firakların gözyaşında, vuslatların hazzında atan kalbim, hey, Hu!

Kalbim, sen okyanuslara sığmazsın; bunu bil! 

Bil de fena ve fani aşklarda ebediyet arayıp kendini talan etme! 

Senin kanayan yaralarından damlayan kandaki yazı yüz yıllardır senin alın yazın olmuş. Bir 
çığlıktan beter... Kalbi paramparça eden, tek bir mısra; uzun bir şiir... 

Âşıkların, şairlerin, kavuşmamışların, kavuşup ayrılmışların kanlı gözyaşı: Ah minel aşk!

Ya Vedûd!

Kim ne derse desin. Hangi kalp nasıl inlerse inlesin. Aradığı sensin. Senden uzaklığın her ne-
fesi, her adımı dinmez gözyaşı oluyor. Dinmez figan oluyor. Onulmaz yaralar açmadan başına ey 
kalbim, yol yakınken dön!

Sonsuzluğa ayarlı bu aşk u muhabbet iştahını bu dar zamanlara teslim etme. 

Solacak güllerin bülbülü olmaktan dönmeni bekliyor sana sonsuz gülleri sunacak olan. 

Kokla gülleri. Acı da olsa bu aşka boyun eğ. Bir yerde istesen de istemesen de karşına çıkacak 
bu aşk hâli. Bu kalp boş bırakmaya gelmiyor; bir şeye kapılanıyor illa ki...

Bunun adını sen koy.

Ey kalbim, sen sen ol; kendini fani aşkların girdabında ağlatma!

Ya Vedûd!

Bana, aşk-ı hakikiye giden yolları her nefes lütfunla hatırlat.

K A PA K

Ali HAKKOYMAZ

Ya Vedûd!
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Yakup PASLI

AŞK  İŞTE…

Sonbahar bakışlı zaman, süzülürken 
yürek dehlizlerinden, hasret yükünü 
omuzlayıp koşar adım kaçmaktır yal-
nızlıktan… Ve kaçarken, hayat çölü-
nün orta yerinde yapayalnız kalmak-
tır belki de… Aşk işte…

Sığınıp bir gölgeye ömürler boyu, gü-
neşe hasret yaşamaktır; umudunu 
kamçılayıp koşturdukça ömür sah-
rasında, mecalsiz kalmanın hüznünü 
taşımaktır…  Mevsimi dört bilip, tek 
iklimde yanmaktır… Aşk işte… Ka-
patıp gözleri kimsesizlik gecesinde, 
ümitle, kimsesiz uyanmaktır… 

Özlemektir daima… Özlediğine ka-
vuşsan da… Ne sağda ne solda, arafta 
kalmaktır… Aşk işte… Kendini aldat-
maktır, kendine aldanmaktır… Derin 

bir nefes alıp göğüs gere gere kedere, kader satırıyla doğranmaktır… 

Geceyi sarıp sarmalayıp gündüzün heybesinde saklamak… Her yanlışın ortasında yüreği hep 
aklamak… En biçimsiz hecelerle gönlü hep uyak’lamak… Vazgeçmemek, koşturmak, ısrarkâr ol-
mak… Aşk işte… Başlamak hiç bitmeden ve bitirmeden ama hep başlamak…

Hangi dala tutunsan düşmek kimi zaman… Ve düşmeye sevdalı olmak… Düşe düşe kalkmaya 
meftun yaşamak… Aşk işte… Çözümsüz sorularda boğulmak… 

Tarif edememek hiçbir duyguyu hiçbir heceyle… Ne söylersen söyle, boşadır, bilmek… Ne yalnız 
sevmek ne de yalnız sevilmek… Aşk işte… Yolda olmak, varmaya gayret etmek, maşuğu aramak… 
Hasret kalmak, özlemek…

Aşk işte… 
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Ahmet YÜTER

İLAHİ AŞK

İlahi aşk; Allah’a muhabbettir.

İlahi aşk; insanı insan eden rahmet ve merhamettir.

İlahi aşk; faniden bakiye inkilab etmektir.

İlahi aşk; Rıza-i Bari istikametinde şaşmadan gitmektir.

İlahi aşk; mecaziden kurtulmaktır, hakikiye tutunmaktır.

İlahi aşk;  “Leyla” olup “Mecnun”unu bulmaktır, “Şirin” olup “Ferhat”ıyla dağları delmektir. “Aşk” olup, 
“Kerem”iyle yanmaktır. Mana aleminin okyanusunda yanmaktır. 

İlahi aşk;  dikenli tarlada “gül” olabilmeyi öğretir. Çöllerde “su” olmanın çilesini yudumlatır.

İlahi aşk; “Gözümde ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu, Bana seni gerek seni” dedirtir.

İlahi aşk; “hali” olmayı, “vicdani” olmayı, “irfani” olmayı, “imani” olmayı irtihaa derecesinde yaşatır, dareyn 
ikliminde “muhabbetullah”ı yakalayabilmek için kuşatır, huzurun, Sükutun, saadetin ve gayretin ekseninde 
yaşatır.

İlahi aşk; “kalem”in hızıdır, “söz”ün nazıdır, “öz”ün hazıdır.

İlahi aşk; “muhabbet kadehi”nden doya doya içip kanmaktır, sonunda mest olup kanmaktır.

İlahi aşk; “Ey Halık-ı Yezdan”ım neye baksam neyi görsem, ne duysam, neyi hissetsem bana hep seni ha-
tırlatıyor” diyebilmektir. Ne yersek helalinden yiyebilmektir, ne içsek “aşk-ı hakiki”nin meyvelerini tadarak 
kendinden geçmektir.

İlahi aşk; “sevgili”yle dolmaktır, “hiç”lik merkezinde olmaktır, “Nefis”ve “ene” ekseninde kaybolmaktır.

İlahi aşk; sevgide kemale eriştir, hakikat bahçesinin güllerini deriştir.

İlahi aşk;  aşığın “aşkta”ta yok oluşudur, darda, zorda, kolayda kalsa bile hak bir bir yol buluşudur.

İlahi aşk; “can”a “canan” olabilmektir, “asık surat”, “çatık kaş” olmaktan kurtulabilmektir.

İlahi aşk; dünü bugüne, bugünü yarına bağlamaktır, öteleri ve ötelerin ötesini düşünüp ağlamaktır, dertle-
nip, derman sancısıyla yüreği dağlamaktır.

İlahi aşk; rahmanidir, vahdanidir, rahimidir.

İlahi aşk; kalbidir, ruhidir, bakidir, hakikidir.

İlahi aşk; “aşkım”ı “refik-i canım”a ve “refika-i muhteremem”e dönüştürmektir.

İlahi aşk; yalanı yaşamamaktır, mürailiği taşımamaktır, doğruya meftun olmaktır, dorulukla dolmaktır.

İlahi aşk; nazımızdır, niyazımızdır, hızımızdır, hazımızdır, baharımızdır, yazımızdır.

İlahi aşk; “Olmazda olmaz”ımızdır.

İlahi aşk; “vesselam”ımızdır!
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“SENİN KABIN NE KADAR BÜYÜK?”

Elif Şafak, AŞK, 200-201. sayfalar (Mevlana 
ile Şems-i Tebrizi’nin ilk karşılaştığı an, Mevla-
na’nın dilinden):

 ‘Derviş (Şems) zınk diye durdu, arkasını 
döndü, ilk defa gülümsedi. “Şu ikisinden han-
gisi daha ileridedir sence: Hz. Muhammed mi, 
Sufi Bayezid-i Bistami’mi?”

“Bu ne biçim soru böyle?” diye tersledim. 
«Peygamber, Resülullah sallallahü aleyhi vesel-
lem efendimiz ile bir sufiyi, bir mi tutarsın?»

Etrafımızda meraklı bir kalabalık toplanmıştı 
ama derviş izleyicileri umursamıyor gibiydi. İfa-
desini hiç bozmadan üsteledi: «Bir düşün: Pey-
gamber Hazretleri söyle buyurmamıs mıydı? 
‘Ya Rabbi, Seni tebcil ederim. Seni layıkıyla bi-
lemedim!’ Halbuki Bayezid-i Bistami ‘Ben ken-
dimi tebcil ederim, benim şanım yücedir. Zira 
hırkamda Allah var.’ dedi. Madem biri Allah’a 
nazaran ufak hissederken kendini, diğeri Allah’ı 
içinde taşır, bu ikisinden hangisi daha ileridedir 
sence?» ...

«Ne demek istediğini anladım» dedim. «Bu 
iki kelamı karşılaştırıp, her ne kadar Bistami’nin 
sözü daha iddialı görünse de, aslında Peygam-
ber Efendimizin sözünün ondan daha ileride 
olduğunu açıklamaya çalışacağım.»

«Kulak kesildim, seni dinliyorum» dedi der-
viş.

«Allah aşkı, derya - deniz gibidir. Kendi meş-
rebince her insan ondan su alır. Fakat kimin ne 
kadar su alacağı kabinin büyüklüğüne bağlıdır. 
Kiminin kabı fıçıdır, kiminin kova; kiminin kırba-
dır, kiminin matara.» ...

«Bistami’nin kabı Peygamber Efendimizin-
kine nazaran ufaktı. O bir avuç içti, kandı. O 
kadarla mesut ve sarhoş oldu. Ne güzel, ken-
dine ilahi varlıktan eser bulmuş. Ama o halde 
kalmak, yola devam etmemek demektir. O 
mertebede bile Allah ile nefis ayrı gayrıdır. Pey-
gamber Efendimize gelince, Allah’ın sevgili ku-
ludur, onun kabı kolay dolmaz. O yüzden Allah, 
Kuran’da şöyle buyurmuş: Açıp genişletmedik 
mi senin kalbini? Kalbi böyle genişleyince, yani 
kabı büyüyünce, doymak bilmez bir susuzluk 

hasıl olmuş içinde. Boşuna değil, ‘seni layıkıyla 
bilemedik’ deyişi. Halbuki kimse Allah’ı onun 
gibi bilemedi.’ ...

Dönüp, dikkatle baktı yüzüme. Bir bulut 
geçti gözlerinden. Dudaklarını iştiyakla sıktı, 
sanki bir şeyler söylemek istiyor ama söyleye-
miyordu. Ve o an, o suskunlukta, dervişin bana 
baştan beri sorduğu asıl soruyu, saklı ve sessiz 
soruyu duydum:

“YA SEN, KOCA HATİP? SENİN KABIN NE KA-
DAR BÜYÜK?”

Yazımı bir şiirimle tamamlamak istiyorum:
BU DÜNYADA HANCI YOK
Bu dünyada yolcuyuz, uzun bir yolculuk var,
Bir ağaç gölgesinde bir fani otağ, o kadar!
Bu dünyada hancı yok, handa her şey bize 

emanette,
Ana rahminde karanlıkla başlar, kara toprak-

ta erer nihayete,
Bu aradaki yolculuğun aydınlık olması sana 

bağlı elbette!
* * *
Bir sefer var: 365 gün, 24 saat, 60 dakika ve 

saniyeler,
Kimi bir dakikanın azabını yaşar, kimi saat-

lerden bihaber,
Adem’e elmayı yasaklayan da, yediren de 

ayni: Hancı.
Havva anamızı eş kıldı, ademoğlu olduk, 

onun rahmindeyse sancı.
İsa’dan önceki tarih ve sonraki tarih yolcu-

yuz, sayısı bilmem kaçıncı,
* * *
Dinle, bu yolculuk bize şunu der: ‘Kardeş: bu 

dünyada kavga yok!
Kardeşsiniz işte, Adem’den ve Havva’dan. 

Kardeş kavgası yok!
Hancı’ya uy ve emanette emin ol. Aydınlığa 

yürü bir hevesle,
Karanlığa yürüme bugün, yazık geleceğini 

ödünç aldığın nesle.
Sev sevgiyi, kine kin besle, kardeşliği haykır 

yine, bin sesle!’

Sabit OSMANOĞLU
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Hakkımızda
29 Mayıs 1985 yılında kurulan Birlik Vakfı’nın gayesi; 

Geleceğin teminatı olan insanımızın inançlı, vatansever, 
kültürlü ilmi seviyesi yüksek, çağdaş bilimsel ve teknolojik 
bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak ve mil-
letimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine 
katkıda bulunmaktır.

Vakfımız, Vakıf senedi doğrultusunda çaba sarf ede-
rek, üniversite gençliğinin ihtiyaçlarını gidermek için her 
yıl burs ihtiyacı olan öğrencilere burs imkânı sağlamakta-
dır.

Bunu gerçekleştirmek için 1985 yılından bugüne kadar 
her yıl ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencileri burs 
komisyonuz tarafından seçilerek, 8 ay boyunca düzenli 
burs dağıtımları yapılmaktadır.

Kültürel ve eğitim faaliyetlerimiz de her yıl olduğu gibi 
düzenli olarak devam etmektedir. Vakıf senedi doğrultu-
sunda Cumartesi günleri yapılan haftalık konferanslar ilim 
ve bilim adamları tarafından verilmektedir. Çeşitli dil ve el 
sanatları kursları açarak sene sonlarında düzenlenen ser-
gilerde kursiyerlerin eserleri de sergilenmektedir.

Aynı zamanda kuruluşumuzdan bugüne kadar her yıl 
Ramazan ayı boyunca verilen iftar yemekleriyle çoğunlu-
ğu Üniversite öğrencisi olmak üzere 400 kişiye iftar ver-
mekteyiz. Her Ramazan’ın İlk Cumartesi günü düzenlenen 
Ananevi İftarlarımızı devlet büyüklerimizin katılımlarıyla 
yoğun bir kalabalık ile gerçekleştiriyoruz. Ramazan iftar-
larında hanımlar ve çocuklar iftarı da gerçekleştiriyoruz.

Vakfımız şu an 40 a yakın ilde bulunan şubeleri ile bir-
likte Vakıf senedimiz doğrultusunda faaliyetlerine devam 
etmektedir.

Eğitim Hizmetleri
Milletleri ayakta tutan millî, manevî ve ahlaki değerler-

dir. Bu değerler, milletlerin birlik beraberlik ve toplumsal 
dayanışma içerisinde yaşamasını ve milli kimliğiyle tarih 
sahnesinde yer almasını sağlamaktadır. Milletler, söz ko-
nusu değerleri gelecek kuşaklara aktardığı oranda varlık-
larını sürdürürler.

Bu noktadan hareketle Birlik Vakfı kurulduğu 29 Mayıs 
1985’ten beri, Değerler Eğitimi çerçevesinde, milli ve ma-
nevi değerlerimizin neler olduğunu ve hayatımızın neden 
vazgeçilmezlerinden olduğunu Öğrencilere güzel bir şekil-
de anlatmaktadır.

Öğrencilerin doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdem-
li, saygılı, güzel ve nazik tavır sergilemeleri, vefa, hoşgörü 
ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri hususların-
da Vakfımız katkı sunmaktadır.

Vakfımız Öğrencilere, Kariyer Planlaması sürecinde 
yardım ederek vatanına, milletine ve ailesine hayırlı birer 
insan olarak yetişmelerine vesile olmaktadır. Ayrıca Öğ-
rencilerin, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek onları 
hayata hazırlamaya, kendileri ve milletimizin huzuruna 

katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaya 
çalışmaktadır.

Milletimizin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerle-
rini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, 
milletini seven ve yücelten, yaşadığı topluma karşı sorum-
luluk duyan, başarılı ve güzel ahlaklı Öğrenciler yetiştir-
mek için Vakfımız gayret sarf etmektedir.

Vakfımız ihtiyaç sahibi Öğrencilere burs da vererek 
onlara Eğitim - Öğretim hayatları boyunca destek olmak-
tadır. Birlik Vakfı, “İnsanların en hayırlısı insanlara en fay-
dalı olandır” Hadis-i Şerif’i ışığında geleceğimizin teminatı 
olan Gençlerimize sahip çıkmaktadır. 

Birlik Vakfı, Eğitim alanında çeşitli yarışmalar düzen-
lemektedir. Vakfımızın düzenlediği bazı yarışmalar şunlar-
dır;

- Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü münasebetiyle 
“Çanakkale Ruhu ve Gençlik” konulu liseler arası kompo-
zisyon yarışması

- İstanbul’un fethinin 561. yıldönümü sebebiyle “Fetih 
Ruhu, Fatih ve Gençlik” konulu liseler arası kompozisyon 
yarışması

- Büyük Doğu Düşüncesi ve Necip Fazıl Kısakürek’in 
Eserlerinde ‘İdeal Türk Gençliğinin Nitelikleri” konulu ma-
kale yarışması

Birlik Vakfı’nın kurulduğu 1985 yılından beri en önemli 
Eğitim faaliyetlerinden biri de birçok alanda açtığı kurslar-
dır. Bu kurslardan bazıları Yazı ve Editörlük, Arapça, Farsça, 
Osmanlı Türkçesi, Ebru, Hat, Tezhip, Resim ve Çinicilik’tir.

Vakfımızın düzenlediği kurslar Öğrencilerin talebine 
göre her sene değişiklik göstermektedir. Güncel kursları-
mız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kültür Hizmetleri
Birlik Vakfı kurulduğu 1985 yılından beri geleceğimi-

zin teminatı olan gençlerimizin, milli ve manevi değerlere 
bağlı, vatansever, ahlaklı ve başarılı bireyler olarak yetiş-
melerini temin etmek adına birçok kültürel faaliyetlerde 
bulunmuştur ve halen de bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, öğrencilerle haftalık ve aylık toplantılar 
yapılarak uzman kişilerce konferanslar ve seminerler ver-
dirilmektedir. Böylelikle öğrencilerin bilgi ve birikimlerinin 
artmasına katkı sunulmaktadır.

Ayrıca, zaman zaman öğrencilerle gerek il dışı Çanak-
kale, Bursa Edirne, vs. gerekse il içi, Eyüp Sultan, Sahabe 
Mezarları, Boğaz turu vs. geziler düzenlenerek öğrencile-
rin tarihi mekanları ziyaret etmelerine imkan tanınmak-
tadır. Her sene öğrencilerimize okumaları amacıyla çeşitli 
kitaplar hediye edilmektedir.

Ramazan ayında birlikte iftar açma kültürünü ve ma-
nevi tadını yaşatmak için, kuruluşumuzdan bugüne kadar 
her yıl çoğunluğu Üniversite öğrencisi olmak üzere her 
gün ortalama 400 kişiye iftar verilmektedir.  

Her Ramazan’ın İlk Cumartesi günü düzenlenen Ana-

K A PA K
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İşkodra, Arnavutluk’un kuzeybatı ucunda bir şe-
hirdir. 1474 yılında II. Mehmet (Fatih) döneminde 
Osmanlı yönetimine girmiştir. Şehirde 40 cami, iki 
medrese, iki kütüphane, bir kapalı çarşı, bir bedes-
ten bulunuyordu.

İşkodra üzerinde Rusya, İtalya, Avusturya ve Ka-
radağ’ın bitmez tükenmez ihtirasları vardı. Balkan 
savaşında Arnavutluk askerleri dağıldıkları ve Arna-
vutluk’a bağımsızlık vaat edildiği için kendi toprak-
larını savunmaya lüzum görmüyorlardı.

Fevzi Çakmak o zaman Vardar ordusunun Hare-
ket Şubesi müdürü idi. Bir Arnavut ileri gelenine, 
“Biz askerî namusumuzu kurtaralım, siz de vatanı-
nızı kurtarın” diyor. Şu cevabı alıyor:

“-Avrupa bizim sınırımızı çizmiştir. Bizim döke-
cek kanımız yoktur.”

Yanya düştükten sonra, Osmanlı Batı Ordusu 
(20 bin kişi) yollarda Arnavutların saldırılarına uğ-
radı ve Berat-Fiyer bölgesine sığındı.

Arnavutluk Geçici Hükümeti Başkanı İsmail Ke-
mal Bey, askerlerin silahsızlandırılarak mülteci ve 
hasta adıyla Arnavutluk himayesine girmelerini 
teklif etti. Osmanlı Devletinin son döneminde üç 
Kemal vardır. Biri Mustafa Kemal, diğeri Ali Kemal, 
en az tanınanı ise İsmail Kemal’dir.

Bu kabul edilmeyerek, Türk kuvvetleri Fiyer’de 
iki nehir arasında tahkimli ordugâh kurdular.1

İşkodra
İşkodra kalesinde Hasan Rıza Paşa komutasında 

bir nizamiye ve iki redif taburu vardı.
Dört Karadağ tümeninin Kasım ayı sonunda yap-

tığı iki hücum püskürtüldü. Sonra bir Sırp tümeni 
Karadağ ordusuna katıldı. Hasan Rıza Paşa inisiya-
tifi ele alarak çıkışlar yapıyor, işgal edilen yerlerden 
kaleye yiyecek getiriliyordu. Karadağlılarla yapılan 
Kakarik savaşından sonra asıl mevziinin hemen ge-
risinde bulunan o bölgedeki (şehirdeki) karargâhın-
da ikamet ediyordu.

Hasan Rıza Paşa, bütün Arnavutları Karadağlılar 
ve Sırplar aleyhine ayaklandırmak için uğraşıyordu.

Müslüman Arnavutlar zaten Türklerin tarafında 
yer almışlardı. Katolik olanlar da önceleri Karadağ-
lılarla birleşmişlerdi. Hasan Rıza Paşa Katolik reis-
lerini ve aydınlarını Slavlar kazanırlarsa, Arnavutlar 
için doğacak tehlikeleri anlatmış, Katoliklere tehli-
keleri göstermişti.2

İşkodra baş piskoposu işe resmiyet kazandır-
mak için Arnavutluk namına Hasan Rıza Paşadan 
şahsen teminat istiyordu. İsteği Osmanlı hüküme-
tinin Arnavutluk hesabına çalıştığının işareti olarak 
Osmanlı bayrağının altına bir Arnavut bayrağı çe-
kilmesiydi.

Hasan Rıza Paşa tekmil Malisörlerin ve Katolik 
Arnavutların, Sırp ve Karadağlılar aleyhine silah 
kullanmaları şartıyla bu teklifleri kabul edeceğini 
söyledi.

Meşum Gün
30 Ocak 1913 Perşembe günü saat 15.20’de 

papaz Hasan Rıza Paşanın evine gelecek, paşa ta-
rafından verilecek talimatla, İşkodra’nın güneyin-
deki Zadrima ve Nanşat’a gidecek, Sırplar aleyhine 
ayaklanma hazırlığına başlayacaktı.

Ancak Hasan Rıza Paşa, Derviş tepelerini ince-
den inceye denetlerken randevu saatini geçirdi. 
Esat (Toptanizâde) Paşanın emir subayı Beykozlu 
Teğmen Mesut geldi. Papazın, Esat Paşanın evinde 
beklediğini söyledi ve “Esat Paşa, papazla buraya 
mı gelsin, yoksa siz mi Esat Paşaya gidersiniz?” diye 
sordu.

Hasan Rıza Paşa odasında bulunan Kolağası 
Abdurrahman Nafiz Beye bir saat sonra geleceği-
ni söyledi ve Mesut Efendi ile beraber, 150 metre 
uzaklıkta olan Esat Paşanın evine gitti.

Saat 18.45’te iki evin arasında birbiri arkasın-
dan iki el silah patladı. Biraz sonra bir silah daha 
patladı.

Hasan Rıza Paşanın evindekiler dışarı fırladılar. 
Esat Paşanın evine doğru koştular. Hava çok karan-
lıktı. Hasan Rıza Paşa iki evin arasında yaralı ve sırt 
üstü yatmış halde bulundu.

Hasan Rıza Paşa’nın Heykeli Dikilmeli

TA R İ H

Erdoğan ASLIYÜCE  
e_asliyuce@yahoo.com
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Hasan Rıza Paşa tabancasını kılıfından çıkarmış, 
fakat ateşlemeye kudreti kalmadığından ateş ede-
memişti. Evine götürülerek tedavisine başlandı. İlk 
sözü şu oldu:

“Yolda gelirken karşıma üç kişi çıktı. Ortalık çok 
karanlık olduğundan tanıyamadım. Çok yakından 
geçen bu adamlar yüzüme bakıp, birisi iki defa, 
diğer birisi de ben yere düştükten sonra bir defa 
tabanca ile ateş ettiler. Üçüncüsü atmadı. Nereye 
kaçtıklarını göremedim.”

Bir müddet sonra Esat (Toptanizade) Paşa gel-
di. Gözleri yaşlıydı. Hasan Rıza Paşa, Esat Paşayı 
görünce “Buyurun Paşa hazretleri…” dedi. Kahve 
getirilmesini emretti.

Esat Paşa fazla oturmadı, çıktı. Odanın önünde 
bazı subaylar, özellikle de 70’inci Piyade Alay Ko-
mutanı Binbaşı Hamdi Bey, Esat Paşaya çattılar, hid-
detli ve heyecanlı sözler yükseldi.

Yattığı yerden sesleri işiten Hasan Rıza Paşa 
“Herkesin vazifesi ordunun ve kalenin şeref ve na-
musunu düşünmektir. Benim şahsım konuşulamaz, 
ben ölürsem Allahıma kavuşacağım, kalırsam âlem 
arasında alnım açık gezeceğim” dedi. Haber gön-
derdi ve onları susturdu.

Bu Kanı Yerde Bırakma…
Hasan Rıza Paşa ziyaretine gelen İşkodra ağala-

rından ve kendisine yakın dostlarından Alış Ağa Lu-
hey’e “Aluş Ağa, böyle mukaddermiş, sen bu kanı 
bırakma…” dedi.

Operatör Kolağası Zihni Bey, Hasan Rıza Paşanın 
nabzının düştüğünü, yaşamak ihtimalinin olmadı-
ğını, vasiyetinin alınmasını söyleyemedi. Abdurrah-
man Nafiz Bey:

“-Beyefendi, doktorlar zat-ı alinizi vazife ile uğ-
raşmaktan men ediyorlar. Emir ve komutayı geçici 
olarak Esat Paşaya bırakır mısınız?” dedi.

Hasan Rıza Paşa son bir gayretle:
“-Olmaz, berbat eder, batırır; yazılacak emirle-

rin altına, Kolordu Komutanı namına Kurmay Baş-
kanı Abdurrahman Nafiz imzasını atarsın” dedi…

Vefatından biraz önce bir kaç kişiden gayrı di-
ğerlerinin odadan çıkmasını emretti. Kurmay Baş-
kanı Keramettin Beye Yasin okumasını söyledi. 
Yasin suresi bitmek üzere iken ruhunu teslim etti… 
Saat 22.45 idi… 

Esat (Toptanizade) Paşa Tiranlıdır. Bölgede nü-
fuz sahibidir. II. Sultan Hamid’in Arnavutluk poli-
tikasını yürütürdü, hedefi Arnavutluk’a hakim ol-
maktı.

Esat Paşa ve kardeşi Gani Bey saraya bağlı ka-

lanlardandı. Memleketlerinde işleri suikastlarla 
yürütüyorlardı. Esat Paşa, canına çok düşkündü, 
suikastten çok korkardı. Hakikatte cesur bir adam 
değildi.

Esat Paşanın en büyük gayesi tümgeneralliğe 
terfi etmek, Ayan Meclisine üye olmak, dolayısıy-
la Arnavutluk’a hakim olmaktı. Ne var ki İslam ve 
hatta Katolik Arnavutlar Hasan Rıza Paşaya çok me-
yilli idiler. Hatta en ziyade düşman olması gereken 
Katolik dinî ileri gelenlerinden birisi “Osmanlı hü-
kümeti müsaade etse de Hasan Rıza Paşayı Arna-
vutluk’a prens yapsak” demişti.

Esat Paşa’ya gelince kamu oyundaki değerlen-
dirmelere göre, hiç  bir zaman Arnavutluk’a layık 
bir baş olarak görülmüyordu.

Esat Paşa, en çok genç Arnavutlardan korkuyor-
du. Korktuğuna da uğradı. Fransa’nın baş şehri Pa-
ris’te 13 Haziran 1920 günü, Lehovalı Avni Rüstem 
adında bir Arnavut talebe tarafından öldürüldü.

Hasan Rıza Paşa, aslen Kastamonu vilayetinin 
Tosya ilçesindendir. 1871’de doğmuştur. Babası 
Namık Paşa’dır. 30-31 Ocak 1913 gecesi şehit oldu-
ğunda 42 yaşındaydı.

Sadrazamın Gözyaşları
Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket 

Paşa, Hasan Rıza Paşanın şahadet haberini aldığı 
zaman “Alçaklar, büyük bir kahramana kıydılar” 
diye bağırmış, Esat Paşa aleyhinde şiddetli itham-
larda ve hakaretlerde bulunmuş, sonra kendisini 
tutamayarak ağlamıştı.

Hasan Rıza Paşa da katilini biliyordu. Fakat ordu 
arasında ikilik çıkar ve İşkodra müdafaası sarsılır 
diye söylememişti.3 

İşkodra savaşında merhum Hasan Rıza Paşayı 
vuran Dıraç mebusu Esat Toptani’nin kardeşi (Gani) 
imiş. Esat Paşa’nın da sonu adam vurmak ve vurul-
mak olmuştu.4  

1-Bele, Fahri; 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti, Remzi 
Kit., İstanbul 1973, Sh. 167-168.
2-Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baş-
kanlığı;  İşkodra Savunması ve Hasan Rıza Paşa, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Yayını., Ankara 1987, Sh. 64.
3-Tülbentçi, Feridun Fazıl; Kahramanlar Geçidi, 
Radyo konuşmaları.
 4-Altay, Fahrettin; 10 Yıl Savaş 1912-1922 ve Son-
rası, İnsel Yay., İst 1970, Sh., 11.
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Artık evlilikler azalıyor boşanmalar hızla artıyor:

Peki neden?

Pek çok nedeni var aslında ama;

Bunun en büyük nedeni modern hayat tarzı 
dediğimiz yapı yüzünden kadına özellikle çok yük 
binmesi dolayısıyladır. Günümüzde hem kadın 
hem erkek uzun saatler çalışmakta, ana-baba işe 
çocuk kreşe verilmekte sonuç ise başarısız mutsuz 
evlilikler olmakta. Hele birde karı koca Banka’cıysa 
ve özel Banka’da çalışıyorsa iş daha zor, hafta son-
ları eğitim ve seminerlerde savunmasız müşteriler 
nasıl kandırılırın anlatıldığı bu eğitimlerde beyinler 
daha acımasız ve bencil olmaya itilmekte.

Şirketler biz anlayışını yerleştirken aileler umur-
larında bile olmamaktadır. Herkes ve her şirket 
kasasını düşünmekte, olan savunmasız ailelere ol-
maktadır. Hele çiftler genç ve tecrübesizse durum 
daha feci olmaktadır.

Aileyi Aşk bile kurtaramamaktadır, zira uzun sü-
reli ayrılıklar çiftlerin birinden soğumasına ve top-
lumun Bihter’leşmesine, Behlül’leşmesine veya 
Adnan’laşmasına yol açmaktadır.

İşte bu yüzden Aşk-ı memnu en çok seyredilen 
dizilerden oldu, toplumun genel durumuna ışık 
tutmasından dolayı milleti ekrana kitledi. Dizile-
rin tamamına bir bakın tamamı aileyi ve gençliği 
mahvoluşunu hızlandırırken düzeltmek yerine var 
olanı normalleştirmektedir. Hiç bir dizi kişisel geli-
şime katkı sağlamamaktadır, bunun biraz istisnası 
“Çocuklar Duymasın” dır ama onuda o kadar oy-
nattılarki toplum öğürecek duruma geldi.

Gelecekte evlilikler daha az olacaktır, zamanla 
kapitalist düzen aileyi yok edecektir, bu kesin. Bu 
nüfusu dahada azaltacaktır. Özellikle sahil kesim-

lerinde nüfus azalışı Doğu Anadolu’dan gelen göç-
lerle dengelenmekte şimdiden gelecekte bu daha 
fazla olacaktır.

Peki ne yapmalı? Aile nasıl kurtulur? Üzgün ve 
mutsuz çiftlerin yüzü nasıl güler? Çocuklar parça-
lanan ailelerde sıkıntı yaşayarak yada babası belir-
siz şekilde doğmaları nasıl engellenecek?

Basit bir doğal Gaz ustacılığı için bile Sertifika 
gerekirken aile olmak için neden olmasın? Herşey-
den önce devlet evlenecek çiftlere evlenmeden 
önce mutlaka kurslar açmalı, bu kurslarda devam 
mecburiyeti olmalı, ilk öğretim 7-8 ve liselerde 
mutlaka AİLE, AİLE AHLAKI, ÇOCUK Bakımı, Yaşam, 
ev ekonomisi ve bütçesi üzerinde DERSLER veril-
meli.

Bu yapılmazsa toplum yavaş yavaş çökecektir. 
Batı ülkeleri çökmeye başladı, Alman’ların nüfusu 
azalıyor, ortalama yaş 42. Bu sosyal devlet yapı-
sına inanılmaz zarar vermekte. Kapitalizm ve ben 
merkezcil ucube insan ruhuna ters sistem herşeyin 
dahada kötüye gitmesine yol açmakta. Ben bunları 
yıllar önce Batı Avrupa’da gördüm, uyarılarım bo-
şuna değil ama dinleyen yok. Seda Sayan olsaydım 
dinlerdi bu toplum.

Aile hekimliği yanında mutlaka “Aile rehberliği 
ve danışmanlığı” kurulmalı ve her yerde hizmet 
vermeli, Avrupa’nın yapmış olduğu hatayı Tür-
kiye yapmamalı yoksa toplumsal düzen çok kötü 
olacak, parçalanmış ailelerden kalan çocuklar te-
cavüzlerin yaşandığı kötü koşullardaki yurtlara git-
meyecek ve sokata ki evsiz insan ve çocuk sayısı ve 
potansiyel suçlular milyonları bulacaktır.

ABD de 15 yıl önce sokakta yaşayan insan sayısı 
32 milyondu şimdi bu rakam 60 milyona dayandı 
nerdeyse. Resesyon (ekonomik durgunluk) yüzün-
den bu dahada artacak gibi.

 AİLELER NEDEN HIZLA DAĞILIYOR

K A PA K

Ayhan ÖZCİMBİT
ayhanozcimbit@gmail.com
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Çok önemli olsada herşey eğitimlede bitmiyor 
görüldüğü gibi. Çare zenginlerin Kapitalist sistem 
içerisinde verdikleri vergiden hariç SOSYAL SO-
RUMLULUK bilinci içerisinde devletin belirlediği 
fakir ve geçinemeyen ailelere ve şahıslara ensesi 
kalınların yardımcı olmasıdır. Sevgililerine elmas 
yüzük alırlar ama ne gariban işçilerine ne de sokak 
çocuklarına zırnık koklatmaz bu onur yoksulları....

Bill Gates, servetinin bir bölümünü paylaştı. 
Fakat ABD ve Dünya’da mutlu azınlık daha da şiş-
manlamakta, zenginleşmekte, gelir adaletsizlikleri 
en çok aileyi, kadını ve çocukları hedef almakta. 
SOKAKTA YAŞAMAK ZORUNDA KALAN ÇOCUKLA-
RA BU YÜZDEN “TİNERCİ” diye isim konmuştur, 
onlar toplumun yetim ve bakıma muhtaç gariban-
larıdır.

“TİNERCİ” çocuklar severek isteyerek tinerci mi 
oluyor lar? HAYIR

Onları bu toplum ve toplumu oluşturan bozuk 
aile üzeni sokağa atıyor, çocuk ev içinde asgari üc-
retli patronun hırsını kendinden çıkaran babadan 
kaçıyor ve sokağa, sokaktaki kedi ve köpeklere sa-
rılıyor. Sokakta kedi ve köpeklerle aynı kaderi pay-
laşıyorlar, hatta kedi ve köpekler daha şanslılar zira 

Hayvanları Koruma derneği var ama “Aile şiddeti 
yüzünden sokağa itilen çocuklara yardım ve reha-
bilitasyon” derneği yok.

Sonuçta biz hepimiz var olan bu zor hayata, 
kapitalizmin zulmüne, zenginlerin züppe ve şıma-
rıklıklarına, hayatın pahalılığına ve adil olmayışına, 
bizim ruhumuza ve etik anlayışımıza hedef alan 
dizilere, duygu ve düşüncelerimizi sömüren prag-
matist yandaşlarıyla ülkeyi sömüren partilere karşı 
dayanmalı, direnmeli, herşeye rağmen okumalı, 
öğrenmeli, çabalamalı, mücadele etmeliyiz. Öyle 
çabalamalıyızki “Süt kazanına düşen Fare gibi el-
lerimiz ayaklarımız çırpınmalı, o kadar hızla çırpın-
malıyız ki boğulmayalım, altımızda tereyağı oluş-
sun ve üstüne çıkıp atlayıp kurtulalım” bu fakirlik, 
cahillik, bayağılık, ahlaksızlık batağından.

Kolay olanı seçmek ailenin ve toplumun bitişi 
demek.

Aile: Kendisi için değil sevdikleri için yaşama-
nın, başta keder hüzün sevinç olmak üzere bir lok-
ma ekmeği paylaşmanın yaşandığı en küçük komü-
nal ( Paylaşımcıl ) sosyal birimdir. Bencilleşmeye, 
kendinden daha çok başkalarını, hatta komşuyu 
düşünmeye yol açtığı için de

KAPİTALİZMİN en büyük düşmanıdır AİLE...
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1929 yılında Trabzon ili Of ilçesine bağ-
lı Tavşanlı köyünde doğdu. İlk gençlik yıl-
larında civar köylerdeki hocalardan ders 
aldı. 16 yaşında iken kendisine hocaları ta-
rafından icazet verildi. Bunun üzerine kö-
yünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, 
daha askerlik çağına gelmeden talebeleri-
ne kendisi icazet verdi. 1951 yılı Ramazan 
ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak 
atandı. Yaptığı dini sohbetlerle çevresin-
deki insanların dikkatini çekti. Teyzesinin 
kızı Zehra Hanım’la evlendiğinde 16 yaşın-
daydı. Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde 
üç çocuğu vardır. 1952 yılının sonlarında 
şeyhi Ahıskalı Ali Haydar ile tanıştı. Asker-
lik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar onu 
İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için 
davet etti. 1954’te İsmailağa’da imamlığa 
başladı. 1996’da 65 yaşını doldurduğu için 
aynı camiden emekli oldu.Halen İstan-
bul’da yaşamaktadır. 2010 yılında İstan-
bul’da düzenlenen “Uluslararası İnsanlığa 
Hizmet Sempozyumu”ndan sonra kendi-
sine ‘İslam’a Üstün Hizmet’ ödülü verildi.

EĞİTİMİ

10 yaşında iken, köyün imamlığını yapan 
babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım’ın ho-
calığında hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü 
Âşık Kutlu Hoca’dan talim dersleri aldı. Balaban 
köyünde Hoca Abdülvehhab Efendi’den Arapça 
okudu. Dersiam Hacı Dursun Feyzi Güven Ho-
caefendi’den fıkıh, tefsir, hadis gibi dini bilgileri 
öğrenerek 16 yaşında icazet aldı.

HATIRALAR 

Efendi hazretleri ehli sünnet tarikat şeyhleri 
ile madde aleminde de yakın temas içerisinde-
dir. Menzil’de bulunan Abdülbaki Hazretleriyle 
bir çok kere ziyaretleştiklerini biliyoruz. Hac dö-
nüşü ziyaretlerine gider ve sohbet ederlerdi.

    Hacı Sami Ramazanoğlu Efendilerle oturup 
memlekete meselelerini müzakere ederdi. Bir 
keresinde aldıkları kararı şöyle açıklıyor efendi 
hazretlerimiz: “Sami Ramazanoğlu kardeşimizle 
karar aldık ki, evinde televizyon olan ihvanımı-
zın ziyaretine gitmeyelim.”

   Efendi Hazretlerimiz diğer tarikat liderleriy-
le iletişim halinde olduğu gibi onların dertlerini 
de dinler, çözümler önerirdi.

SİZ DE Mİ?…

   Olaya şahit olan Veli Efendi anlatıyor. Bir 
keresinde sabah ezanı okunurken köpekler hav-
lamaya başlayınca Efendi hazretlerimiz: “Sizde 
mi? Siz bari yapmayın” deyince köpekler o anda 
havlamayı kesiyorlar. Efendi hazretleri bunu 
söylerken Allah’u Alem ezandan rahatsızo lan 
bazı kesimleri kastediyor. Ezanımızı susturmak 
isteyenler vardır ya, onlardan kinaye yaparak: 
“siz de mi?” diyor ve köpekler söz dinleyip su-
suveriyorlar…

MAHMUD USTAOSMANOGLU EFENDİ

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

Nuri KAHRAMAN
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MEDRESENİN PARASI

   Rahmetlik Hasbi Hocamızla medreseleri zi-
yaret ediyorlar. Para bozdurulması icap ediyor. 
Hasbi Hoca:“Medresenin parasından bozalım 
efendim” deyince Efendi Hazretleri “olmaz” 
diyerek medresenin parasını bozdurulmak için 
bile olsa amacı dışında kullanılmasını istemiyor. 
Bu da onun şüpheli şeylere olan yaklaşımını 
gösteriyor.

HAFIZLIK YAPANLARA ÖZEL İLGİ

   Efendi Hazretlerimiz hafızlara çok önem ve-
riyor ve seviyorlar. Hafızlık yapan talebeler hu-
zuruna çıkartıldığı zaman özel ilgi gösteriyorlar. 
Yüzünde beliren tebessümlerle dualar ediyor, 
sanki hafızlığı o bitirmiş gibi bir heyecanla se-
lamlıyor onları. O an görülmeye değer… Sonra 
bir teveccüh ediveriyor, oda sessiz. Gözlerini ka-
patıp yöneliyor kalp aynalarına…

MEVLİDDEN ALINAN PARA

   Efendi Hazretlerimiz mevlid ve evlerde 
okunan Kur’an mukabilinde uzatılan zarfların 
alınmamasını emretmiştir. Bu işin paraya dö-
külmesinin önüne geçmeye çalışmıştır. Bir çok 
hocaya bunu bizzat söyleyerek yasaklamıştır. 
Efendi Hazretlerimiz bu konuda çok titizdir.

SENDE YATARAK SOR

   Efendi Hazretlerimiz latifeyi seven bir in-
sandır. Fahri Efendi anlatıyor: Bir keresinde yat-
ma vakti gelmiş. Ben yatağını hazırladım, Efendi 
Hazretleri geldi uzandı. O zaman görüşme im-
kanları rahattı. Bir ihvan geldi bir şey soracağım 
dedi. Efendi Hazretleri “sor” buyurdu. O ihvanı-
mız “ama siz yatıyorsunuz” deyince, Efendi Haz-
retleri de; “siz de yatarak sorun” buyurdu.

,

DAKİK VE HASSAS

   Yine Fahri Efendi, sultanımızın dakikliğini, 
ibadet aşkını ve hassasiyetini şöyle anlatıyor:

   Yatmadan önce Mektubat, Risale-i Kud-
siye okuyoruz. Sonrasında ben hemen yerini 
hazırlardım, yatarken “beni şu vakitte kaldır” 
derdi. Tabi gün çok yoğun geçmiş, gayet yorgun 
olduğunu biliyorum, onun için 5-10 dakika ge-
çirirdim. Mesela “beni saat 8 de kaldır” buyur-
muş, kaldırdığım zaman sorar; “saat kaç Fahri”, 
“Efendim saat 8’i 10 geçiyor” ben böyle deyince 
“sen adam olmazsın Fahri, söz dinlemiyorsun. 
Ben sana ne diyorum, sen ne yapıyorsun?” diye 
sitem eder, sonra “söz dinlemek lazım” derdi.

ESERLERİ

Ustaosmanoğlu’nun Arifan Kitapevi’nden yayın-
lanan eserleri şu şekildedir:

Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazıl-
mıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir) (Açıklamalı 
Kur’an tefsiri)

Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbet-
ler)

Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet 
Garibullah’ın eserinin tercüme ve izahı)

Umre Sohbetleri
Fatiha Tefsiri
Âyete’l Kürsî ve Amene’r-Rasûlü Tefsiri
Kur’an-ı Kerim’in Faziletleri ve Okuma Âdabı
Efendi Babam Buyurdu ki
Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi
Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi
Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri
İrşadül Müridin
Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar
Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile 

Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011
Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül 

Töreni
Tembihat
Mektubatı Mahmudiyye

Nuri KAHRAMAN
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BİR ELMANIN İKİ YARISI

Sadettin TURHAN

Yeni kurulan bir ailenin ilk saatleri;
Ali: - Fatma Hanım, müsaadenizle size bazı hu-

susları hatırlatmak istiyorum.
Fatma: - Buyurun.
Ali: - Her şeyden önce bir ayetle başlamak isti-

yorum sözlerime. Kur’an-ı Kerim’in bir ayet-i keri-
mesinde şöyle buyurmaktadır Rabbimiz: “Erkekler 
kadınların üzerinde, sorumlu yöneticilerdir. Bu da 
Allah’ın onların bazısını (yani erkekleri) bazısına 
(yani kadınlara) üstün kıldığı içindir...” (Nisa, 34)

Fatma: - Yani siz bu ayetle erkeklerin kadınlar-
dan her yönden üstün olduğunu mu ispatlamaya 
çalışıyorsunuz? 

Ali:  - Öyle değil mi?
Fatma: - Hayır! ben buna katılmıyorum. Benim 

bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla bundan maksat 
şudur (Rabbim herkesten daha iyi bilir): Kadınlar-
da duygusallık yönünün güçlü, erkeklerde ise zayıf 
olması, artı erkeklerde tedbir yönünün güçlü ol-
ması nedeniyle müşterek hayatta tedbir ve yöne-
tim yetkisi erkeklere verilmiştir. Yoksa her yönden 
bir erkeğin kadına üstünlüğü demek değildir. Yani 
anlayacağın erkeklerin sorumluluğu daha fazladır. 
Ama manevî yönden kadın ve erkeğin birbirine 
hiçbir üstünlüğü ve ayrıcalığı yoktur. Hangisinin 
takvası ve salih amelleri daha fazla olursa, o daha 
üstündür.

Madem sen bana ayet okudun, müsadenle bir 
ayet de ben okuyayım sana. Tahrim suresinin 11. 
ayetinde buyuruyor ki:

“Allah iman edenlere Firavun’un karısını örnek 
olarak verdi. Hani demişti ki; “Rabbim, bana kendi 
katında, cennette bir ev yap, beni Firavun’dan ve 
onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler top-
luluğundan da kurtar.”

Ali:  - Bu ayetle ne demek istiyorsun sen? 
Fatma: - Şunu demek istiyorum; Allah-u Teâlâ 

bu ayette, mümine bir hanım olan Hz. Asiye’yi ka-
dın erkek bütün müminlere örnek olarak göster-
mektedir; ya!

Ali: - Peki şu hadis-i şerife ne diyeceksin baka-
lım? Allah Resulü ( s.a.v.) buyuruyor ki: Kadının 

boynunda en büyük hak sahibi olan kocasıdır; 
erkeğin boynunda en büyük hak sahibi olan da 
annesidir.” 

Fatma: - Sen annelerin de bir kadın olduğunu 
unuttun galiba! Müsaade et buna bir hadis de ben 
ekleyeyim:

Adamın birisi Resulullah Efendimize gelerek: 
“Ya Resulullah kime iyilik edeyim? Diye sorunca 
Allah Resulü “Annene” buyurdu. Adam tekrar sor-
du:  “Sonra kime?” Allah’ın Resulü (s.a.a) yine “An-
nene” cevabını verdi. Üçüncü kere sordu; Allah 
Resulü yine “Annene” buyurdu. Dördüncü kere 
sorunca bu sefer “Babana” diye cevap verdi Yine 
“Cennet annelerin ayaklarının altındadır” hadisini 
de mutlaka biliyorsundur!

Ali: - Efendimizin şu hadisi de kulağına küpe ol-
sun Fatma Hanım! 

“Yazıklar olsun o kadın’a ki kocasını öfkelen-
dirsin ve ne mutlu o kadına ki kocası ondan razı 
olsun.”   Buna ne diyeceksin Fatma Hanım! 

Fatma: - Ne diyebilirim ki, Efendimizin buyru-
ğudur ve emri başımızın üstüne! Ancak senin de 
şu hadisi bilmeni isterim Ali Bey:

Şöyle buyurmuştur Allah’ın sevgilisi (s.a.v.): “Si-
zin en iyiniz hanımına karşı en iyi olanınızdır. Ha-
nımlarına karşı en iyi olanınız da benim.” 

Yine şöyle buyurmuştur. “İmanı en kâmil olan 
mümin, ahlakı en güzel olan ve ailesine en yumu-
şak davranandır; sizin en iyiniz hanımlarına karşı 
en iyi olanlarınızdır.” Yine buyurmuştur:  “Mümin 
bir kimse Allah’a karşı olan takvadan sonra, Saliha 
bir eşten daha hayırlı bir şey elde edemez.”

Yine buyurmuştur: “Saliha bir eş, erkeğin saa-
detindendir.”  Devam edeyim mi Ali Bey?

Ali: - Dur sıra bende! Şu hadislere dikkatini çe-
kerim Fatma Hanım; sonra bilmiyordum deme!

Buyuruyor ki Efendimiz ( s.a.v): “Lanetlidir, la-
netlidir o kadın ki kocasına eziyet edip üzsün; saa-
detlidir, saadetlidir o kadın ki kocasına saygılı olup 
ona eziyet etmesin ve bütün durumlarda ona itaat 
etsin.”

Yine buyuruyor ki (s.a.v.): “Eğer bir kimsenin 

İ S L A M
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bir hanımı olur da, o hanım kendisine eziyet eder-
se, Allah onun namazını ve hiçbir iyi amelini ka-
bul etmez. Ona yardım edip onu kendinden razı 
kılıncaya kadar; bütün ömrünü oruç ve gecelerini 
ibadetle geçirse ve mallarını Allah yolunda infak 
etse dahi ve böyle bir kadın ateşe ilk giren/lerden/ 
olur.”

Fatma: -  Evet amenna, ama hadisin devamını 
da okusana!

Ali: - Devamı da mı var? Nereden biliyorsun?
Fatma: - Evet; bunları sadece siz mi biliyorsu-

nuz sandınız? Hamdolsun Allah’a artık mümine 
kadınlar da her gün geçtikçe daha bir bilinçlenme-
ye ve Allah’ın dinini en güzel şekilde öğrenmeye  
gayret gösteriyorlar!

Ali: - Peki nedir hadisin devamı?
Fatma: - Devamı şöyledir: “Erkek de hanımına 

eziyet ve zulüm ederse, onun için de aynı vebal ve 
azap söz konusudur...” 

Ali: - Şu hadise karşılık verebilecek misin acaba, 
onu merak ediyorum? Şöyle buyuruyor: “(Âlem-
de) en kötü şey, kötü kadındır.”

Fatma: - Dinle o zaman: “Saliha bir kadın, bin 
tane Salih olmayan erkekten daha hayırlı ve üs-
tündür” buyurmaktadır Efendimiz(s.a.v.).  Bu me-
yanda az önce verdiğim ayeti de unutmamışsındır 
herhalde.

Ali: - Suphanallah! Neyse burayı geçelim… Yeri 
gelmişken bilmiyorsan eğer, şu hadisi de bilmeni 
isterim doğrusu…

Fatma: - Tabi ki, niye olmasın! Vazifelerimizi ne 
kadar iyi öğrenirsek, Allah’ın izniyle o kadar daha 
iyi onları yerine getirmeye gayret gösteririz. Seni 
dinliyorum. 

Ali: - Evet şöyle okudum bir hadis-i şerifte. “Bir 
kimsenin bir hanımı olur da onunla anlaşmaz, Al-
lah’ın verdiği rızka kani olmaz ve kocasına zorluk 
çıkararak onu güç yetiremediği bir şeye mecbur 
ederse. Allah o kadının,  kendisini cehennem aza-
bından koruyacağı hiçbir iyi amelini kabul etmez 
ve bu huyuna devam ettiği müddetçe Allah ona 
gazap eder.”

Fatma: - Evet güzel bir hadistir; İnşallah Rab-
bim beni ve bütün Saliha kadınları ona amel et-
meye muvaffak kılar. Ancak sana da bazı hadisleri 
hatırlatmada yarar görüyorum Ali Bey!

Şöyle buyuruyor: “Kadınlara ancak değerli 
kimse saygı gösterir ve onları ancak âdi kimseler 
aşağılar.” 

Yine buyurmuştur: “En iyi erkeklerinizden olan-

lar, takvalı, (içi ve dışı) temiz, eli açık, hain gözlere 
sahip olmayan, anne babasına iyilik eden ve ailesi-
ni başkalarının umuduna bırakmayan kimselerdir. 
En kötü erkeklerinizden olanlar ise yalancı, cimri, 
küfürbaz, (kazandığını) yalnız başına yiyen, misa-
firi reddeden, eşini ve hizmetçisini döven, ailesini 

başkalarının umuduna bırakan ve anne babası-
na haksızlık edenlerdir.”

Bir hadisi de ekleyip sözü tekrar sana bırakaca-
ğım; buyuruyor ki: “Herhangi bir erkek hanımına 
(haksız yere) bir tokat atarsa, Allah azap meleği 
olan Malik’e cehennemde ona yetmiş tokat atma-
sını emreder...” (Tabi ki bunların hepsi tövbe et-
meyip de helâllik almayan kimseler içindir.)

Ali: -  Peki Fatma Hanım, sen bir kocanın eşinin 
üzerinde olan haklarını biliyor musun?

Fatma: Anlatırsan sevinirim…
Ali: - Benim başım gözüm üstüne; yeter ki sen 

böyle şeyleri anlatmayı benden iste! Bak Efendi-
miz (s.a.v.) bu hususta şöyle buyurmaktadır. “Er-
keğin, hanımının üzerindeki hakkı, ışığı yakması 
(eskiden bunun külfetli bir iş olduğu malumdur), 
yemek yapması, eşi eve geldiğinde kapı ağzında 
onu karşılayıp ona “Hoş geldin” demesi. Abdest 
aldığında ona kap ve kurulayıcı mendil-havlu tak-
dim etmesi ve mazereti olmadan onun isteğini 
reddetmemesi.”

Bir diğer hadiste şöyle buyuruyor Allah’ın Re-
sulü (s.a.v): “..Sizin hanımlarınızın üzerinde birta-
kım haklarınız vardır, onların da sizin üzerinizde. 
Sizin bazı haklarınız “Yabancı kimselerle    gayri 
meşru ilişkilerde bulunmamaları, iyi şeylerde size 
itaatsizlik etmemeleridir.

Bunlara dikkat ettiklerinde güzel bir şekilde on-
ların rızkını ve giyeceklerini temin etmeniz gerekir. 
Ayrıca onları dövmeyin de.” 

İşte bunlar söz konusu haklardan bazı önemli 
olanları.

Fatma: - Allah razı olsun. Fakat bir hatırlatma 
olarak sizin de şu hadisi şerifleri dikkate almanızı 
isterim. 

Şöyle buyuruyor: “Kadının kocasının üzerindeki 
hakkı, onun karnını doyurması, onu giyindirmesi 
ve ona surat asmamasıdır.” 

Diğer bir hadiste, kadının kocasının boynundaki 
hakkı sorulduğunda şöyle buyurmuştur: “Karnını 
doyurması, onu giyindirmesi (yani ihtiyaçlarını gi-
dermesi) ve bir hata yaptığında onu affetmesidir.” 

Bir diğer hadiste ise bir erkeğin evinde ve aile-
sine karşı sahip olması gereken hasletler şöyle sı-
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ralanmıştır; “Güzel bir davranış, ölçülü bir şekilde 
onlara karşı geçim imkânlarını sağlaması ve onları 
manevi tehlikelerden koruyacak bir hamiyet.” 

Hz. Ali’den (a.s) de şöyle nakledilmiştir: “Ka-
dınlara karşı her halükarda müdara (güler yüzlü) 
edin, onlarla güzel bir şekilde konuşun ki onlar da 
davranışlarını size karşı güzelleştirsinler.”

Bir hadiste de şöyle buyurmaktadır: “Kim kendi 
ailesine iyi davranır, onlara iyilikte bulunursa, Al-
lah ömrünü uzatır.” 

Ali: - Peki Fatma Hanım sen şu hadisleri duydun 
mu hiç?

“Bir kadın yedi gün kocasına (Allah rızası için) 
hizmet ederse, Allah onun yüzüne cehennemin 
yedi kapısını kapatır ve cennetin sekiz kapısını 
açar ki hangisinden isterse içeriye girsin.” 

“Bir kadın kocasına bir içim su verirse, onun 
için gündüzleri oruç ve geceleri ibadetle geçen bir 
yılın ibadetinden daha hayırlı olur. Ayrıca verdiği 
her suyun karşılığında Allah onun için cennette bir 
şehir kurar ve altmış hatasını bağışlar.” 

Hz. Ali (a.s) de şöyle buyurmaktadır: “Kadının 
cihadı, eşine karşı vazifelerini en güzel şekilde ye-
rine getirmesidir.” 

Ümmü Seleme annemiz (r.a) de Resülullah’a 
(s.a.v) kadınların eşlerine ettikleri hizmete karşılık 
alacakları fazilet ve sevabı sorunca, şöyle buyur-
dular.  “Bir kadın, eşinin evinde sırf ıslah niyetiyle 
bir şeyi bir yerden bir yere kaldırıp koyarsa, Allah 
ona (rahmet gözüyle) bakar. Allah (rahmet gözüy-
le) baktığı kimseyi azap etmez.”

Evet, Fatma Hanım, artık ona göre!
Fatma: - Ne güzel! Yeter ki Rabbim bu mükâ-

fatlara bizi layık kılsın. Ben de seni mutlu etmek 
için şu hadisleri takdim etmek istiyorum huzur-u 
âlinize Ali Bey!

Şöyle buyuruyor Efendimiz (s.a.v.): “Ancak sıd-
dık veya şehit ya da Allah’ın kendisi için dünya ve 
ahiret hayrını dilediği erkek ailesine hizmet eder.”  

Yine şöyle buyurmuştur: “Hiç şüphesiz bir er-
kek hanımının ağzına verdiği bir lokmadan ötürü 
(dahi) mükâfatlandırılır.” 

Bir başka hadiste: “Erkek eşine verdiği bir içim 
suya karşılık (dahi) mükâfatlandırılır” buyuruyor. 

Ve bilahare şöyle buyurmaktadır: “Aileye hiz-
met etmek kebire (büyük) günahların kefareti sa-
yılır ve Allah’ın gazabını söndürür.”

Ali: - Şunu da biliyor musun ki? “Ailesinin ge-
çimini (helâlden) sağlamak için çalışan, zahmet 
çeken kimse Allah yolunda cihad eden gibidir”  

buyrulmaktadır hadiste.
Fatma: - Evet çok şükür biliyorum ve şunu da 

biliyorum ki Allah Resulü (s.a.v.) Ümmü Seleme 
anamıza buyurmuştur ki. “Bir kadın hamile kalıp  
(bunun zorluklarına sabrettiğinde) canıyla, malıyla 
Allah yolunda cihad eden kimsenin sevabına hak 
kazanır; doğum yaptığında ise ona şöyle denilir. 
“Günahların bağışlandı, artık amellerine yeniden 
başla”. Çocuğuna süt vermeye başladığında, her 
defa verdiği süt için İsmail oğullarından bir köle 
azat etmenin sevabını kazanır.”

Zaten yukarıda senin verdiğin bir hadiste bunu 
ifade ediyordu: “Kadının cihadı, eşine karşı vazife-
lerini en güzel şekilde yerine getirmesidir.”

Ali: - Neyse söz uzadı! Son bir şeyi de hatırlatıp 
bitirmek istiyorum sözümü; fakat buna bir karşılık 
verebileceğini sanmıyorum Fatma hanım!

Fatma: - Buyur, söyle bakalım; göreceğiz!
Ali: - Yine Efendimizin güzel bir-iki sözüdür 

bunlar; şöyle buyuruyor: “Kim hanımının kötü 
ahlakına sabrederse ve bunu sırf Allah rızası için 
yaparsa, Allah ona sabrettiği her gece ve gündüze 
karşılık Hz. Eyyub’a (sabrına karşılık) verdiği sevabı 
verir. O kötü huylu kadına da her gece ve gündüze 
karşılık kumların sayısı kadar vizr-u vebal yazılır.”

Yine şöyle buyuruyor: “Kim kötü ahlaklı hanı-
mının huyuna sabrederse ve bunu ilahi mükâfat 
niyetiyle yaparsa, Allah ona şükredenlerin sevabı-
nı verir.” 

Hadi bakalım! buna karşılık bir söyleyecek bir 
sözün var mı?

Fatma: - Yoksa olmadığını mı zannediyorsun? 
Bu din adalet dinidir Elhamdülillah. Hiçbir kimse-
nin hakkını zayi etmez. Evvela az önce söylemiş 
olduğun hadisten dolayı Allah’a sığınırım. Rabbim 
bana ve bütün mümine hanımlara, öyle durum-
lara düşmemek ve o korkunç veballeri hak etme-
mek için yardımcı olsun. Eşlerine karşı vazifelerini 
en güzel şekilde yerine getiren ve İslamî ahlâkı bü-
tün boyutlarıyla kendine prensip edinen

saadetli kadınlardan eylesin. Karşılık dediğin 
şeye gelince madem istedin, o halde dinle! Bak ne 
buyuruyor Efendimiz (s.a.v .):

“Kim kocasının kötü ahlakına sabrederse, Allah 
ona Hz. Asiye bint-i Müzahim’in sevabını verecek-
tir (Firavun’un kötü ahlakına sabrettiği için).”       

Evet, bu da senin son cevabın, İnşallah Allah ne 
seni öyle bir sabra mecbur eder, ne de beni böyle 
bir sabra. Rabbim sonumuzu hayırlı kılsın.

Ali: - Âmin!
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  LOJİSTİK TERİMLERİ    

D I Ş  T İ C A R E T

İbrahim BİÇER

CMR Konvansiyonu : Convention on the Contra-
ct for the International Carriage of Goods by Road

Karayolu eşya taşımacılığına ilişkin konvansiyon-
dur. Taşıma sırasında ; hasar,kayıp ve gecikmeden 
doğacak sorumlulukları belirleyen uluslararası söz-
leşmedir.

 CMR belgesi en az 3 nüsha halinde hazırlanır.
Kırmızı nüsha gönderende
Mavi nüsha alıcıda
Yeşil nüsha taşıyıcıda 
Siyah nüsha ise ikinci (alttasıyıcı ) taşıyıcıda kalır.
CMR ye üye devletler yeşil alan ile gösterilmiştir.
CIM
Demiryolu eşya taşımacılığına ilişkin uluslararası 

konvansiyon. Taşıma sözleşmesinin kurulmasında 
değil ispatında kullanılır.

Dağıtım Kanalı – Distribution Channel – Trade 
Channel

İşletmenin ürettiği ve/veya sunduğu malların/
hizmetlerin, işletmeden son kullanıcıya kadar olan 
akışında, bu akış üzerinde yer alan noktaların bü-
tünü (Örneğin dağıtım merkezleri, bayiler, satıcılar 
vb.).

İşletmenin distribütör, zincir market, peraken-
deci, çağrı merkezi veya e-ticaret aracılığıyla ürün-
lerinin dağıtıldığı sistem.

Dökme Yük – Bulk Cargo
Bir ambalaj içinde olmayan yük.
Dead Weight Cargo Capacity (DWCC)
Gemilerin yaz dönemi yükleme çizgisine kadar 

tümüyle yüklendiğinde taşıyabilecekleri yükün 
ağırlığı.

Dead Weight Tonnage (DWT)
Bir geminin yük ve diğer ağırlıklar (yakıt, yağ, 

kumanya vb.) dahil, longton (1 longton = 1.016 kg) 
cinsinden taşıyabileceği en fazla ağırlık.

Dördüncü Parti Lojistik – Fourth Party Logistics 
(4PL)

Müşterilerine kapsamlı tedârik zinciri çözümleri 
sunmak için, kendi organizasyonunun kaynaklarını, 
yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik 
(3PL) şirketleri ile biraraya getiren ve tüm zincirin 

tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketler (4PL 
şirketleri, tüm tedârik zinciri boyunca değer kata-
bilme uzmanlığına ve yeteneğine sahip olmak zo-
rundadır).

Elektronik Veri Değişimi – Electronic Data Inter-
change (EDI)

Farklı kurumlar tarafından kullanılan ve sözko-
nusu kurumların yazılımları arasında amacına uy-
gun olarak gerçekleştirilen, standart formatta veri 
aktarımı veya paylaşımı.

Hava Konşimentosu: Airwaybill
IATA üyesi havayolu taşıma şirketleri tarafından 

düzenlenen, havayolu taşıma senedi
İlk Giren İlk Çıkar – First In First Out (FIFO)
Genellikle depolamada ve mâliyetlendirmede 

kullanılan, depolama için ilk giren malzemenin ilk 
çıkacağını öngören kural.

İNCOTERMS: Teslim şekilleri                           
                      INCOTERMS 2012
• EXW – EX WORKS (… named place of delivery)
• FCA – FREE CARRIER (… named place of deli-

very)
destination.
• CPT – CARRIAGE PAID TO (… named place of 

destination)
• CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (… 

named place of destination)
• DAT – DELIVERED AT TERMINAL (… named ter-

minal at port or place of destination)
• DAP – DELIVERED AT PLACE (… named place 

of destination)
• DDP – DELIVERED DUTY PAID (… named place)
      MARITIME-ONLY TERMS
• FAS – FREE ALONGSIDE SHIP (… named port 

of shipment)
• FOB – FREE ON BOARD (… named port of ship-

ment)
• CFR – COST AND FREIGHT (… named port of 

destination)
• CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT (… na-

med port of destination)

Ayrıntılı bilgi: http://lojistikci.blogspot.com/2012/02/basitce-incoterms.html

Önceki Sayının Devamıdır
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Koray KAMACI

Günümüz Haçlı Seferleri 
Vatikan Önderliğinde Devam Ediyor

TA R İ H

Günümüzde özellikle baktığımız zaman 21. 
Y.y Haçlı Seferleri devam etmektedir. Haçlı 
Seferlerinin çağa uyarlanmış şekli ile devam 
ettirenler, özellikle İslam Alemini büyük bir 
tuzağın içine çekmeye çalışıyor. Din ve Kültür 
yozlaşması Haçlı zihniyetinin en büyük projesi 
olarak günümüzde tam hızıyla devam etmek-
tedir. Misyonerliğin Çağ’a uyarlanmış şekli ile 
yani; Müslümanları Hıristiyanlaştırmak değil, 
hakiki Müslümanlıktan uzaklaştırmak için ça-
balıyorlar. Ortadoğu’da özellikle Müslüman 
Coğrafyasına bu tuzağı da Vatikan önderliğin-
de başlatılan ‘’Dinlerarası Diyalog ve Ilımlı İs-
lam’’ projesi ile yapmaya çalışmaktadırlar. Bu 
proje için Türkiye ise merkez üssü konumun-
dadır. Özellikle Fetö ile bu proje yürütülmek-
teydi. Bu proje Vatikan’ın Fetö’ye verdiği bü-
yük destekle beraber hem Afrika’da, hem Orta 
Asya’da ve hem de Ortadoğu’da pek çok yerde 
büyük bir titizlikle yürütülmekteydi. Gizli Kar-
dinal olan Fethullan Gülen deşifre olunca ve 
özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
gücünü iyiden iyiye yitirince, Vatikan bu Din-
lerarası Diyalog görevini Türkiye’den başka bir 
dini grubun cemaatin kontrolüne vermek için 
harekete geçti…

Özellikle Vatikan’ın Türkiye’deki üssü olan 
Büyükada’da San Pasifiko Kilisesinde yapılan 
önemli görüşmeyi çok önceden deşifre edip 
yazmıştım. Bazı Tv kanallarında da bu hususu 
bas bas bağırdım. Maalesef basında tam ma-
nası ile bu habere pek yer verilmedi. Vatikan’ın 
en önemli görevlilerinden, Papa’nın özel vekili 
ve Vatikan Dinlerarası Diyalog Konseyi Başkanı 
Kardinal Thomas Michel bizzat bu Dinlerarası 
Diyalog görevini Türkiye’den çok önemli bir 
dini gruba/cemaate vermiştir. Burada özel bir 

dua merasimi de tertip eden Kardinal, Papa-
lığın en önemli 3. Bin yıl hedefi olan “Dinle-
rarası Diyalog Projesi” için yeniden düğmeye 
bastı…  Görüşmenin yerini bilgisini yazıyorum 
ama tam manası ile görev verilen dini grup/
cemaati kesinleştirmeden şimdilik yazmıyo-
rum. Yakında zaten bu projenin bayraktarlığını 
yapanları görünce tespit edince, projede yeni-
den kimlere görev verilmiş anlarız. 

Uyan Müslüman
Evet sevgili dostlar geçmişte de olduğu gibi 

Alem-i İslam’a büyük tuzaklar kurulmaktadır. 
Müslümanlar üzerlerine atılmış bu ölü top-
rağından bir önce kurtulmalıdır. Bizler birlik 
olduğumuz da Tarihte neler yapabileceğimizi 
yedi düvele gösterdik. Geçmişte olduğu gibi 
yine oyun büyük! Özellikle İslam’ı Dinlerara-
sı Diyalog gibi projeler ile yozlaştırmaya çalı-
şanlar, Müslüman’ın zihnindeki İslam şuur ve 
bilincini, Cihad duygusunu, manevi gücünü 
ve her şeyden önemlisi Allah’ın kelamı olan 
Kur’an-ı Kerim’i gönlümüzden almak ve onla-
rın istediği bir şekle sokmak için var güçleriyle 
çalışmaya devam etmektedirler. Düşman 21. 
Y.y Haçlı Seferlerini sadece savaş ile değil bu 
şekilde de yürütmektedir. Peygamber efendi-
mizin de dediği gibi ‘’ Vatan Sevgisi İmandan-
dır’’ Bizler Peygamberimizin bu sözünü hiçbir 
zaman unutmayalım. Unutmayalım ki düşman 
geldiğinde Vatanımız için küffara karşı Cihad 
ve gaza duygumuzu ön plana çıkaralım. Unut-
mayın; onların istediği de bizleri Hristiyan-
laştırmaktan ziyade, hakiki Müslümanlıktan 
uzaklaştırmaktır. Ama bizler biliyoruz ki; 

‘’Kafirler istemese de Allah Nurunu tamam-
layacaktır.’’ Saff 8
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Hedef Türkiye
Bugün baktığımızda Vatikan’ın Dinlerarası 

Diyalog konusunda hala Türkiye’de bazılarına 
görev vermesini de iyi analiz etmeliyiz. Fe-
tö’den sonra kısa bir süre bu projeden bah-
sedilmedi. Hatta Diyanet özellikle kendi bün-
yesinde bu proje kapsamında geçte olsa çok 
önemli temizlik yaptı. Ama gelinen noktada 
Türkiye’de bu projenin kaldığı yerden devam 
etmesi için başta Vatikan olmak üzere pek çok 
güç odağı harekete geçmiş durumdadır. Bu 
projenin daha öncede dediğimiz gibi merkez 
üssü Türkiye’dir. Çünkü İslam Alemine bu pro-
jeyi Türkiye üzerinden yaymak istiyorlar. Türki-
ye’de bu projenin ısrarla yapılmasında önemli 
bir sebep daha var. Türkiye geçmişte de oldu-
ğu gibi Türk-İslam Birliğini kuracak tek ülkedir 
ve deyim yerindeyse İslam’ın da son kalesidir. 
Bu kaleyi özellikle son dönemde yapılan pek 
çok Küresel operasyonla devirmeye çalıştılar. 
Son olarak 15 Temmuz’da bunu denemek is-
tediler ama Millet buna izin vermedi. Ve biz 
inanıyoruz ki muhakkak üstünüz. Rabbim za-
limden hainden ve içimizdeki münafıklardan 
bu son kaleyi korusun İnşAllah…

Son olarak, zaman zaman Türkiye’de bazı ke-
simler bir takım söylemler ile gençlerin ve mil-

letimizin aklını bulandırmaya çalışıyor. Neymiş 
efendim: Küresel güçlere kafa tutmamalıyız, 
AB çok güçlü aman onlara bir şey demeyelim, 
ABD’ye söz söylemeyelim bizi yakar, İsrail’i 
eleştirmeyelim şöyle güçlü böyle güçlü, İngil-
tere ile iyi geçinelim bizi mahveder  vs. gibi 
söylemler ile milletin kafasını bulandırmaya 
çalışan malum gruba aşağıda yazı olarak kısa 
ama anlam olarak çok büyük bir kıssa payla-
şacağım...

Fil Suresi’nin Hikayesi
Asırlar önce zalim Ebrehe büyük Fillerden 

oluşan bir ordu hazırlamıştı. Ebrehe yola çık-
tığında, tüm Mekke ahalisi korkudan dağlara 
kaçmıştı. Ebrehe bu kocaman ordusu ile Mek-
ke’ye doğru yürürken, birden gökyüzünde 
Ebabil kuşları belirdi. Bu aslında kuşlar ile fil-
lerin savaşıydı. Hak ile Batıl’ın cengi idi. Kuşlar 
gagalarında tuttukları taşları üstlerine bıraka-
rak Ebrehe’nin ordusunu yerle bir etmişti. 

Şu hayatta kendinizi ne zaman kuşlar gibi 
küçük ve savunmasız hissederseniz, bu Su-
re’yi hatırlayın. Bizde büyük ya da güçlü olan 
kazanmaz; Allah kimin yanındaysa o kazanır. 
Vesselam…
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Günümüzde insanların ilgisi astrolojiye oldukça 
arttı. Artık birçok insan gezegenlerimizin hareket-
lerinin üzerimizdeki manyetik etkilerini görüp his-
sedebiliyor. Bunun en belirgin etkisini DOLUNAY’da 
görmekteyiz. İnsanın gece ve gündüz güneş etki-
siyle metabozlizması bir farklı işlemekte. Gece ve 
gündüz uykusu Güneş etkisiyle insanı etkilemekte. 
Güneş batarken uyumak insanda olumsuz enerjiler 
oluşturmakra ve Hz Muhammed (SAS) kerehat vak-
ti denilen Güneşin o anki konumundaa uyumamak 
gerektiğini sahih hadislerden söylemekte. Ya o sa-
atte doğmak? 

Allah hiçbir şeyi boşa yaratmamış ve yarattığı 
her şeyin bir amacı bulunmaktadır. Gezegenlerde 
hareketleriyle bizi etkilemekte. Bunu ister kabul 
edelim ister etmeyelim durum böyle.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki herkesin doğum 
haritası farklıdır. Tıpkı parmak izi gibi kişiye özeldir. 
Doğum haritası yorumlandığında bu kişinin neye 
eğilimi var, hangi işi yaparsa mutlu olur, zayıf ve 
güçlü yönleri nedir ve buna benzer birçok konuda 
o kişiye ait bilgiler ortaya çıkıyor. Bunları bilmek de 
o kişiye olan yaklaşımımızı ve o kişinin çevreye olan 
etkilerini belirliyor.

Çocukların doğum haritasına bakmanın önemi-
mi anlatan bir yazıyı eşim Ayhan Özcimbit bir blo-
ğunda yazmıştı. Ben de bu yazımda yetişkinlerin do-
ğum haritalarının bilinmesinin de son derce önemli 
olduğunu anlatmak istedim.

Günümüzde yaşam koşulları çok zorlaştı, ferdi-
yetçi bakış açısı arttı.Dolayısıyla insanlar evli kal-
makta zorlanıyorlar. En ufak bir fırtınada hemen 
ayrılıyorlar. Evlenmek için uygun kişi kim? Bunları 
bilmek, birbirlerini tanıma hususunda doğum hari-
tası analizlerini bilmeleri çok önemli. İnsan eşinin 
neden hoşlandığını hangi konuya ilgisiz olduğunu 
bilirse Onu istemediği şeylere zorlamaktan vazge-
çebilir boşuna ısrarcı olup tartışma konusu çıkarma-
yabilir. Hangi zamanlarda eşinin hassas günlerinde 
olduğunu bilir. Mesela Yengeç burçları dolunay za-
manlarında çok gergin patlamaya hazır olabiliyor 
bu vakitlerin de Onlara daha anlayışlı mülayim ol-
mak lazım.

Doğum haritası bildiğimizde sevdiklerimizin 
potansiyelini öğrenip bu konularda onlara destek 
de olabilmekteyiz. Hayat çoğu zaman o kadar zor 
ki bu zorluklarla başa çıkabilmek için bu ipuçlarını 
değerlendirmek çok önemli. Gezegenlerin transit 
hareketleri de kişileri yine doğum haritasına göre 
etkilemekte. Örnek verecek olursak Satürn geze-
geni bulunduğu burçta olan kişiyi biraz daraltan 
disipline eden ona gerçekleri dostunu düşmanı-
nı gösteren öğretmen bir gezegendir. Bu gezegen 
transitte insanın güneş burcuna geldiğinde yaklaşık 
iki buçuk sene öğretici rol oynamaktadır. Bunu bilen 
eş de eşine destek olmalı maddi manevi önlem al-
malı. Çünkü özellikle bu gezegen insanların 7. evin 
de yani evlilik evinde iken boşanma ihtimalleri çok 
yüksek oluyor.

Allah Al-i İmran suresinde bir ayette “kötü gün-
leri aranızda döndürürüm “diyor. Biz bu kötü gün-
lerin ne zaman başlayacağını, ne kadar süreceğini, 
bizi nelere zorlayacağını hakkında ipuçlarını yine 
astroloji bilimi sayesinde öğreniyoruz. Astroloji 
geleceği söylemez ama meteoroloji gb yağmur ya-
ğabilir şemsiyeni al der. Eee eşlerinde evliliklerini 
kurtarmak ya da işlerinin, evdeki durumlarının kö-
tüye gitmemesi için önlem almaları gayet doğal ve 
bilakis yerinde davranışlardır.

Bir de evlilik öncesi doğum haritasını bilmek 
kişiye anlaşıp anlaşamayacağı kişileri evlenmeden 
önce görmek imkanını verir. Aşıksa o kişiyle nasıl 
uyumlama gerçekleşir? Bunlar ancak Natal hari-
taların kıyaslanmasıyla mümkündür sadece güneş 
burcu kıyaslamaları uygun değil. Yükselenler, ay 
burçları vb tüm natal gezegenler kıyaslanmalıdır. 
Mesela zıt burçlarda gezegenler birbirini çeker ama 
anlaşamazlar. İnsanın kendi burcuyla aynı element-
ten bir burçtan olan biriyle evlenmesi daha mantıklı 
olacaktır. Çünkü bir çok  konuda aynı fikirde olacak-
lardır.

Netice olarak İslami Astroloji biliminden fayda-
lanmak gerekmektedir bilimler hayatımızı kolaylaş-
tırmak için vardır.

İslami Astroloji ve Doğum Haritası Analizi Neden Önemli?

A S T R O L O J İ

Gülşen ÖZCİMBİT
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İSLAM EKONOMİSİ’NDEN BİR NEBZE

Ayrı bir isim ile adlandırmanın İslam hukuku 
açısından bir mahzuru yoktur. Bu açıdan hisbe mef-
humunu bugünkü hukuk terminolojisiyle şöyle tarif 
etmek mümkündür: 

“Hisbe, amme hizmetlerinin kontrolü ve yeni 
amme hizmetleri ihdas etmek yetkisidir.”

İşte hisbe teşkilatı ve anahatları bunlardan iba-
rettir. Hisbe teşkilatı, islam hukukçularının, Allah(-
c.c)’ın hakları ile kişinin hakları ve her ikisinin müş-
terek olduğu hususları korumada ne kadar şamil 
düşündüklerinin bir başka delilidir.

KUR’ANDA EKONOMİYLE İLGİLİ AYETLERDEN BA-
ZILARI

Bakara Süresi 275.Ayet: “Faiz yiyenler kıyamet 
günü, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalkışı gibi 
kalkarlar. Bu, onların; alışveriş de faiz gibidir deme-
lerindendir. Oysa Allah(c.c.) alışverişi helal, tefeciliği 
haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir ve 
tefecilikten vazgeçerse, geçmişte olan kendisinin 
olur. Onun durumu Allah(c.c.)’a aittir. Kim tefeciliğe 
dönerse işte onlar ateşliklerdir, onlar orada temelli 
kalacaklardır.”

Bakara Suresi 276. Ayet: “Allah(c.c.) faizi daraltır, 
sadakaları artırır.”

Bakara Suresi 280. Ayet: “Borçlu darda ise, eli 
genişleyinceye kadar bekleyin; (alacağınızı) sadaka 
olarak bırakmak sizin için ne kadar iyidir bilseniz.”

Bakara Suresi 282. Ayet: “Ey İnananlar! Birbi-
rinize belli bir süreye kadar borçlandığınız zaman, 
onu yazın. Aranızdan bir yazıcı onu adaletle yazsın. 
Yazıcı Allah(c.c.)’ın kendisine öğrettiği gibi yazmak-
tan çekinmesin. Hemen yazsın. Borçlu olan da yaz-
dırsın. Rabbi Allah(c.c.)’a saygılı olsun. Yazıdan bir 
şey eksiltmesin. Eğer borçlu olan kimse aklı ermez 
veya aciz ya da yazdıracak durumda değil ise velisi 
adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki tanık getirin. 
İki erkek yoksa, tanık olarak razı olacağınız bir erkek 
ve biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatmak üzere iki 
kadın olabilir. Tanıklar çağrıldıkları zaman kaçınma-
sınlar. Borç büyük veya küçük olsun, onu süresiyle 
yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah(c.c.) katında en 
doğru tanıklar için en sağlam ve kuşkulanmanızdan 
en uzak olan davranıştır. Ancak aranızda döndürdü-
ğünüz ticaret peşin olursa onu yazmanızdan ötürü 

size bir sorumluluk düşmez. Alışveriş yaptığınızda 
da tanık tutun. Yazıcıya ve tanığa zarar verilmesin. 
Eğer zarar verecek olursanız, yoldan çıkmış olursu-
nuz. Allah(c.c.)’a saygılı olun, Allah(c.c.) size öğreti-
yor. Allah her şeyi bilir.”

Bu ayette ortaya konan hükümler, modern tica-
ret hayatında “Noterlik” kurumunun üstlendiği iş-
lemleri kapsamaktadır.

Nisa Suresi 29. Ayet: “Ey inananlar! Mallarınızı 
aranızda haksızlık yaparak değil, karşılıklı rıza ile 
yapılan ticaretle yiyin. Kendi kendinizi öldürmeyin. 
Allah size karşı çok merhametlidir.”

Nisa Suresi 30.Ayet: “Ama kim aşırı giderek ve 
haksız olarak böyle yaparsa, onu ateşte yakacağız. 
Bu Allah’a kolay bir şeydir.”

Şuara Suresi 181-183. Ayet: “Tam ölçün ve kim-
seyi zarara sokmayın. Doğru terazi ile tartın insan-
ların eşyasını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk 
yaparak karışıklık çıkarmayın.”

Haşr Suresi 7. Ayet: “Allah’ın(fethedilen) ülkeler 
halkından Peygamberine verdiği ganimetler, Al-
lah ve Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve 
yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden 
yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. 
Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size ne yasak-
ladıysa ondan da sakının. Allah’tan korkun. Çünkü 
Allah’ın azabı çetindir.”

Nisa Suresi 33. Ayet: “Ana-babanın, akrabanın 
kendileriyle akit yaptıklarınızın bıraktıklarından her 
biri için varisler belirledik; onlara paylarını verin. Al-
lah her şeye tanık olmaktadır.”

İsra Suresi 26-27-28. Ayet: “Bir de akrabaya yok-
sula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp sa-
vurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların 
dostlarıdır. Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. 
Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker du-
rursun.”

R’ad Suresi  26.Ayet: “Allah dilediğine rızkı bol 
verir, dilediğine de ölçülü verir. Onlar dünya haya-
tıyla mutlu olurlar. Oysa dünya hayatı ahretin yanın-
da kısa bir geçimlikten ibarettir.”

Cum’a Suresi 10. Ayet (Cuma günü) Namaz bitin-
ce yeryüzüne dağılın, Allah’ın lütfundan rızık iste-
yin; Allah’ı çok anın ki kurtulasınız.

İsmail ÇAPAK

E K O N O M İ

Önceki Sayının Devamıdır
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Recep KARA
Asırlardır tanır beni gökyüzü, toprak.

Kahramanlıklarımla büyür bebekler.

Destanımı yazar ulu şairler.

Adımla,

Titrer korkak zihinler, umutlanır mazlum yürekler. 

Çünkü Ben;

Halid bin Velid oldum kaybetmedim hiç bir savaşı.

Hamza gibi titrettim düşmanlarımı. 

Dostuma Ebru Bekir gibi sadıktım.

Herkese adalettim  Ömer’di.

Bedir’de, Hendek’de, Mute’ de  gösterdim inancın 
zaferini...

Oğuz Kağan ile destanlaştım. 

Attila oldum‘Ayak bastığım her yer benim’ dedim.

Cihan bana yetmedi, düşmana ise  dar geldi.

Çağrı Bey oldum bir olmak diri olmak için uğraştım.

Alparslan oldum yurt edindim Anadolu’yu.

Selahaddin oldum zafere inandım, hedefime kilit-
lendim.

Kudüs’ü kurtardım..

Tarık bin Ziyad oldum  zafer için gemiler yaktım.

Şeyh Şamil oldum , Ömer Muhtar oldum kan kus-
turdum kafire!

Ertuğrul oldum diriliş Muştuları saldım yüreklere... 

Mehmet oldum Fethin babası diye anıldım, çağ aç-
tım çağ kapadım.

Yavuz oldum çöller geçtim.

Süleyman oldum bir fermanla kralları titrettim, esir-
ler kurtardım.

Abdülhamid oldum, dünya siyasetine yön verdim.

Vahidettin oldum açlıktan öldüm, cenazem orta-

da kaldı, fareler yedi tabutumu  ama düşürmedim  
Ümmetin onurunu yerlere...

Fahrettin Paşa oldum çekirge yedim ama bırakma-
dım  herkese ve herşeye rağmen nöbeti.

Seyit On Başı oldum fizik kurallarını alt üst ettim.

Menderes oldum alçakça iftiralarla asıldım.

Özal oldum zehirlendim.

Aliya oldum, ‘Biz ölüyoruz ama onlarda kazanmı-
yorlar’ dedim. 

Ömer Halis Demir oldum kurşunları yıldız diye tak-
tım göğsüme, alnından vurdum ihaneti.

Fethi Sekin oldum geçit vermedim kalleşlere...

Şimdi başlasam kıyamete kadar saymakla bitmeye-
cek  kahramanlarım var benim  adı bilinen bilinme-
yen.

Özetle adım değişti ama ülküm davam mücadelem 
değişmedi. 

Ben VAZGEÇMEDİM!!!

Şimdi sen tek dişi kalmış canavar...

Hangi bomba ile korkutabilir hangi kurşun ile kaçı-
rabilirsin beni... 

Ben ki damarlarımdaki kandan değil yüreğimdeki 
imandan alıyorum cesaretimi...

Sen tek gözlü vampir!

Tasması elinde hangi köpeğinle kırdırabilirsin kar-
deşimi bana beni kardeşime.

Ben ki Necip Fazıl ile Nazım Hikmet’ten öğrenmişim 
aynı göğün farklı yıldızları olarak dostluk kurmayı... 

Dur ve dirilişimin ayak seslerini dinle!!! 

Yakındır Bizans kızlarının Fatihimi çiçeklerle karşıla-
ması

TARİH BU KAHRAMANLIĞI DA YAZAR
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Nerdesin, Aşk?
Gözlerime yıldızlar dolar, 
Nefes nefese rüzgâr... 
İçimde, öylesi...  bir çığlık var: 
“Nerdesin, aşk?” 

Denizlere yürüyen su, 
Hattâ suların uykusu, 
Rüzgârda dinmeyen Hu: 
“Nerdesin, aşk?”

Ay, yıldızlar, gece... 
Geceler, koyu bir bilmece...
Her nokta, her harf, her hece: 
“Nerdesin, aşk?” 

Mevsimler... Hele de bahar! 
Her çiçekte kaç sevdanın izi var! 
İzler, gölgeler, ışıklar: 
“Nerdesin, aşk?” 

Bahçe bahçe çiçekler deriyorum. 
Adını duyunca ürperiyorum! 
Çağırsın, burdayım; geliyorum: 
“Nerdesin, aşk?” 

İçimde, tâ içimde... ukdesin, aşk! 
Âh, ne olur bir gün: “Gel!” desin, aşk!
Bilirim en güzel sestesin, aşk!
“Nerdesin, aşk!”
 
Ali HAKKOYMAZ
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Bir araştırmaya göre en az 15 yıllık evli 
olan ve evliliklerini en az prob lemle sür-
düren 100 aileye, mutluluklarının sırları 
sorulmuş. Alman cevapların ortak noktası 
şöyle:

1. “Birbirimizi tanıyacak kadar zaman bıraktık.”

2. “Ailelerimizin rızasını aldık.”

3. “Dış görünüşümüzden ziyade, iç güzelliği mize, 
huyumuza ve karakterimize önem verdik.”

4. “Düşüncelerimizin, görüşlerimizin ve inan-
cımızın örtüşmesine dikkat ettik.”

5. “Siyasî ve ekonomik bakışımızın ortak ol masını 
aradık.”

6. “Aldığımız kültürün birbirimize yakın veya ta-
mamlayıcı olmasına özen gösterdik.”

7. “Bilgi, görüş ve anlayış düzenimizin birbiri ne 
yakın olmasını tercih ettik.”

8. “Mal varlığı konusunda birbirimize yakın olma-
yı istedik.”

9. “İkimizin de yaşça ve psikolojik olarak evli liğe 
hazır olduğunu test ettik.”

10. “Zararlı alışkanlıkların olup olmadığına dikkat 
ettik.”

11. “Kendimizi gizlemedik, doğal halimizle tanış-
tık.”

12. “Kimsenin telkini ve baskısıyla değil, kendi ira-
demizle evliliğe karar verdik.”

13. “Evlilik kararı öncesi, bütün soruşturma lardan 
sonra kalbimize, içimize danıştık. O arzu nun 
varlığını aradık.”

EVLİLİK NİYET SÖZLEŞMESİ

Evlilik Niyet Sözleşmesi’nin huzurlu ve mutlu bir 
aile kurulması için önemli olduğunu belirten Prof. 
Dr. Tarhan, bu uygulamanın eşler arasında yaygın-
laştırılması gerektiğini belirtti.

Evlilik Niyet Sözleşmesi” şöyle:

Aşağıdaki maddeleri ön şartsız olarak kabul 
ediyorum:

1. İki ayrı kişiyiz; ancak bir bütünün parça-
larıyız. Özgürlüklerimiz ve sorumluluklarımız 
arasındaki dengeyi unutmayacağız.

2. Ortak ideallerimiz ömür boyu sevgi, saygı 
ve güvene dayalı birlikte yaşama hedefidir.

3. Büyük kararları birlikte alacağız. Karar ve-
rirken en önemli değerlerimiz açıklık, dürüst-
lük, karşılıksız sevgi ve empatidir. Yöntemimiz 
iyi işbirliği kurabilmek için birbirimizin istekleri-
ni, duygularını ve ihtiyaçlarını anlama çabasıdır.

4. Farklı düşünsek bile birbirimizden çok şey 
öğreneceğiz, konuşarak ve sevgi dillerini kulla-
narak çözüm yolları geliştireceğiz.

5. Öncelikle bir diğerimizi değil, kendimizi 
geliştirmeye çalışacağız.

6. Birbirimizin özel ve sessiz anlarına ve es-
tetik anlayışına saygı duyacağız.

7. Evimizi evrensel değerlere uygun, kural-
lı bir ortam yapacağız ve bu kurallara birlikte 
uyacağız.

8. Diğer aile yakınlarımız ve büyüklerimiz bi-
zim için değerli ve önemlidirler. Ancak özelimi-
zin bizde kalmasına özen göstereceğiz.

9. İlişkimizde güven esas, kuşku istisnadır. 
Kriz anında aile büyüklerimin ve uzmanların 
hakemliğini kabul ediyoruz.

10. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için evimizin 
sıcak, sevimli ve mutlu eden bir ortam olması-
nın farkındayız.

MUTLU EVLİLİĞİN 13 KURALI
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   Abdurrahman PAMUK

Ş İ İ R

   ÖTELER

Öteler, öteler özledim sizi
Şu hayat ruhumu sıkıyor artık
Bir bulsam orayı gösteren izi
Cefaya katlanır koşarım artık

Öteler ateşmiş, öteler acı
Bunlardan bana ne, ebed gel artık
Yalnızca başları inleten sancı
Olsa da bekaya kavuşsam artık

Düş kurup bağrıma gömdüğüm ahtım
Gözlerim ebedi istiyor artık
Mezarlar sarayım, tabutlar tahtım
Öteler, öteler, öteler artık
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Beşer Cinsinden Erkek Ve Kadın Ayrı Ne-
vi’ler Olduğu Gibi Vazifeleri De Ayrıdır 

Buraya kadar bedenî ve rûhî vazifelerde 
-bazı istisnalarla beraber- erkek ve kadın ne-
vi’ler eşittir. Bundan sonra erkek ve kadınlara 
mahsus muayyen ve belli vazifeleri özellikle 
insanın fıtratına uygun ictimâî hayatı beyan 
ediyoruz. Mesela Allah Teâlâ cihadı erkeklere, 
evin içinde vakar şartlıyla oturmayı da kadın-
lara tahsis etmiştir. Bunun gibi her bir nev’e 
ayrı ayrı vazifeler vardır. Kadın erkeğin, erkek 
de kadının vazifesini görmeye kalkışırsa mutla-
ka aralarında bir anarşi meydana gelir. Çünkü 
erkek ve kadın nevi’leri ayrı ayrı olduğu gibi, 
vazifeleri de ayrıdır. 

َكُر َكاُلنَْث َولَيَْس اذلَّ

“...Erkek kadın gibi değildir...” mealindeki 
ayet-i kerîmede, zat ve sıfat olarak erkek ve ka-

dının bir olmadığı açıkça tasrih olunmaktadır.

İnsan kelimesi bir ism-i cinstir. Her bir ism-i 
cism en az iki nevi’den mirekkebdir. Şu halde 

insan lafzı, cins olduğu itibarıyla iki nevi’den 
ibarettir: Biri erkek diğeri kadındır. Demek va-
zifeleri de ayrı ayrıdır. 

Kadın ve erkeğin, cinsine nazaran müşterek 
vazifeleri vardır. Maatteessüf beşer cinsinin 
müşterek ve nevi’nin farklı cihetlerini birbi-
rinden tefrik edemeyen birçok gençlerimiz: 
“İslamda kadın, kadın hakları, eşitlik ve eşit 
haklar nedir?” diye durmadan soru sormakta-
dırlar. Bu çok tuhaf! Bir taraftan hak versek de, 
diğer taraftan böyle soruları soranları tenkid 
etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bir kere bu 
soruları soranlar, Garb kitablarını, gayri müs-
lim tarihlerini ve birçok romanları okuyorlar, 
amma islamdan haberleri yok. Sadece soru 
sorarlar. Tuhaf!..

Hayatımdan; rastlamış olduğum bence 
ibretli hadiselerden biri şöyledir: Bir vakit Di-
yarbakır’da kitabcılık yapıyordum. Dükkanıma 
bir genç girdi. Gözleri dolu. Esmer, dolgun ve 
çok zeki. Alnına baktım: İpek. Boyu bosu çok 
güzel, yakışıklı. “Buyrun.” dedim. “Sen de ‘Fi-
ravunun Rüyası, Şeytanın Gülmesi’ adlı roman 
var mıdır?” diye sordu. “Şu anda yok, amma 
gelecek.” dedim. Bunun üzerine ağlarcasına 
döndü, fakat peşimi bırakmadı. Takriben on - 
on beş gün her gün saat beş civarında uğrar, 
sorar: “Kitab geldi mi?” Ben: Hayır, diyorum, 
gelecek. Bir gün sabahın erkeninde geldi. İçe-
riye girince selam yok. Ve şöyle dedi: “Yahu 
insaf, beni maraz ettin. Kitabım geldi mi, gele-
cek mi?” dedi. “Gel otur.” dedim, oturdu. Çay 
ısmarladım. “Genç nerde okuyorsun?” diye 
sordum. “Ankara Tıb Fakültesi’nde.” dedi. “Kaç 
dil biliyorsun?” soruma “Beş dil biliyorum” 

Beşer Cinsinden 
Erkek Ve Kadın Ayrı Nevi’ler Olduğu Gibi

 Vazifeleri De Ayrıdır 

İ S L A M

İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh
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cevabını verdi. Şaştım! “Bunlar hangisi?” “Or-
taokulda iken mükemmel ingilizce öğrendim. 
En çok babamdan. Lisede Almanca öğrendim, 
üniversiteye geçtim Fransızca öğrendim. Türk-
çe biliyorum, Kürtçe biliyorum.” dedi “Arabca 
niye öğrenmedin?” soruma da: “Ben ne yapa-
cağım Arabcayı.” karşılığını verdi. Ben ona Ara-
bcadan birkaç kelimenin tahliini söyledim ve 
bu arada dîninden sordum. Şöyle dedi “Dil çok 
güzel amma anlayamadım, bana zevk veriyor. 
Ah şu dîni karıştırmasan işe öğreneceğim.” Bu 
sefer başladım ona dinden bahsetmeye. Sordu 
cevablandırdım. Nihayet namaza başladı. Tatil 
zamanlarında Arabca da öğrendi. İyi bir din-
dar oldu; kırk günde Kurân’ı hatmetti, birçok 
sûreleri ezberledi. Bilahare birgün ağlayarak 
dükkana geldi. Üzüntüsünü hissettim, sebebi-
ni sordum. “Hakim babam ve avukat annem, 
camiye gidersin, gece kalkıp namaz kılarsan 
haftada beş lira, bırakırsan günde elli lira sana 
harçlık vereceğiz, dediler. Kavga ettiler ve beni 
kovdular.” demesin mi! Hayret ettim. Her ne 
ise şu anda kendisi bir profesördür ve yaban-
da çalışır. Anası babası mütekâid, gece gündüz 
geçmiş hayatlarına ağlamaktadırlar. İşin garibi 
tarafı bu genç ehli beyt idi. Şükürler olsun şu 
anda hepsi İslamî olarak yaşıyorlar. Konuya 
dönelim. 

Daha evvelden “İnsan ve Vazifesi” adlı 

eserimizde, ictimâî hayatın tahlil ve tahrîrini 
va’detmiştim. Şimdi Cenâb-ı Feyyâd-ı Mutlak 
lütfetti. Ezelî inayetinin yardımıyla konuya baş-
lıyoruz, muvaffakiyeti O’ndan dileriz. Cenâb-ı 
Hâlık Teâlâ:

َكَر َاِر ِاَذا َتَلَّ َوَما َخلََق اذلَّ َّْيِل ِاَذا يَْغَش َوالنَّ  َوالل

َوااُلنَْث ِانَّ َسْعَيُكْ لَ�شَتَّ

“Andolsun bürünüp örttüğü zaman geceye, 
açıldığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yarata-
na, ki sizin gerçekte sa’yi-niz = amel, çalışmak 
ve vazifeniz çeşit çeşittir.” buyurmuştur. Ayet-i 
kerîmede iki cinsten bahsedilmektedir. Birinci 
cins, zamandır; nev’inin biri gece, diğeri gün-
düzdür. İkinci cins, insandır; birinci nev’i erkek, 
ikincisi dişidir. Gece ve gündüzün vazifesi ayrı 
ayrı olduğu gibi, özellikle “sa’yiniz çeşit çeşit-
tir.” buyurmakla, cins ve nevi’ olarak müşterek 
ve ayrı vazifeleri de beyan buyurmaktadır. Me-
sela, insanın hayr ve şer ameli olmak üzere iki 
türlü ameli olduğu gibi, her bir erkek ve kadı-
nın da ayrıca kendi nevi’lerine mahsus ve şahsî 
çalışmaları da vardır diye ifade etmektedir. Ni-
tekim gece ve gündüzün cinsi -mesela zaman- 
birdir. Ama nevi’ olarak gece, canlı mahlukatı 

kendi vazifesiyle yarım ölüme mecbur kılar, ki 
bu uyku istirahatidir. Lakin bu ölümden ibaret 
uykuyu kâmil bir istirahatın vasıtası kılmıştır. 
Öyle ya zifir karanlık daimi olsaydı kim, nere-
de, nasıl iâşesini temin edebilirdi? İşte birinci 
nevi’nin birinci vazifesi. 
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-Mufassal Medenî Ahlak 445,446,447

••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

Hazreti Ali radıyallâhu Teâlâ anhu şöyle bu-
yurmaktadır: “Ben Rasûlullah’ın kızı Fâtıma ra-
dıyallâhu Teâlâ anhâ’dan söz açayım mı?”

Hakikaten Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve 
sellem’e ehli içerisinde en sevimli, kızı Fâtıma 
idi, o da yanımdaydı. El değirmeni çevirmek-
ten avuçları kabarcıklarla dolardı. Kuyudan su 
çekmekten, gerdanında ip izi vardı. Evini sü-
pürmesinden, elbisesi toz toprak içerisinde ka-
lırdı. İşte böyle iken Rasûlullah sallallâhu aley-
hi ve sellem’e esirler getirildi. Ben kendisine: 
“Babana gitsen, bir hizmetçi istesen.” dedim. 

Fâtıma radıyallâhu Teâlâ anhâ gitti. Erkek-
lerin Rasûlullah’la konuştuklarını görünce uta-
narak evine dönmüş. İkinci gün Rasûlullah sal-
lallâhu aleyhi ve sellem evimize geldi. 

َما َكَن َحاَجُتِك

“İhtiyacın neydi ki geldin, döndün?” diye 
sorduysa da, Fâtıma radıyallâhu anhâ utancın-
dan sükut etti. Ben dedim ki:

“Ya Rasûlullah, ben sana söyleyeyim: El 
değirmenini çeke çeke, ellerinde izler bırak-
tı. Su tulumlarını çeke çeke boynuna iz yaptı. 
Hizmetçiler gelince, ben dedim; Sana -yani 
Peygamber’e- gelsin, bir hizmetçi istesin; bu 
sıcakta yorgunluktan kurtulsun diye.” Bunun 
üzerine:

َل َِّفى هللَا َي فَاِطَمُة َوَاِدّى فَرِيَضَة َرِبِّك َواْعَِل َعَ  ِات

 َاْهِلِ َوِاَذا َاَخْذِت َمْضَجَعِك فَ�شَِبِّحى ثاََلًث َوثاََلِثنَي

ِى َاْربًَعا َوثاََلِثنَي فَِتْلَ ِمئٌَة فَهِْم  َواْحَِدى ثاََلًث َوثاََلِثنَي َوَكِبّ
َخْيٌ َلِ ِمْن َخاِدٍم قَالَْت َرِضيُت َعِن هللِا َوَعْن َرُسوِلِ

“Allah’tan kork ve korun ey Fâtıma! Rabb’i-
nin sana farz kıldığı ibadetini öde. Hane hal-
kının çalışması gibi çalış. Yatağına girdiğin 
zaman otuz üç kere “Subhânallah”, otuz üç 
kere “Elhamdu Lillah”, otuz dört kere “Allâhu 
Ekber” de. Bununla yüz tamamlanır. İş bu tes-
bih, tahmîd ve tekbir sana hizmetçiden daha 
iyidir.” diye buyurdu. Bunun üzerine Fâtıma: 
“Allah’ın ve O’nun Rasûlü’nün hükümlerine 
razı oldum.” dedi.

Yuvanın Yapılışı 125, 126, 127
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ADIN AŞK
Ben Sina çölüydüm, bin çiçek açtırdın
Senin rengin Aşk’tır, Cennet Gülüşlü
Alemlerim geceydi benim, güneş açtırdın
Senin adın Aşk’tır, Cennet Gülüşlü

Gam’ı Yusuf’la dolmuş Mısır gibiyim
Züleyha’nın gözlerinde esir gibiyim
Hızır’ın heybesinde bir sır gibiyim
Senin adın Aşk’tır, Cennet gülüşlü

Yaralarıma değdin yar, gönül pare pare
Zerdüşt’te kimmiş, Avesta’sı kalır biçare
Sen zemheri ayazı, ben sende avare
Senin adın Aşk’tır, Cennet Gülüşlü

Itri’nin türküleri değmiş kalem kaşına
Yıldızları taç edeydim yar başına 
Şeyh Galip’in intizarı değdi göz yaşıma
Senin adın Aşk’tır, Cennet Gülüşlü

Sen ki hoşgeldin gönül köşküme 
Elif’in hançeriydi kıydı aşkına
Vakit huzurdur neyler gönlü taşkına
Senin adın Aşk’tır Cennet Gülüşlü

İşler yüreğime gülüşlerin nakış nakış
Lalezar’ım alev içinde bu son yakarış
Küllerim Gılgamış’da sanadır varış
Senin adın Aşk’tır, Cennet Gülüşlü

Kürşad BERKKAN
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ESMAUL HUSNA

EL VEDÛD

“Sonsuz muhabbete, yegâne lâyık olan.” 
“Mahlukatını seven ve onların hayrını isteyen.” 
“İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına er-

diren.” 
“(Rabbin), ilk olarak yaratan ve tekrar dirilten-

dir.O, Ğafur ve Vedûd’dur.” (Bürûc Sûresi, 85/14)

Bir hadis-i kutsîde, “Ben gizli bir hazine idim. 
Bilinmeye muhabbet ettim ve mahlukatı yarattım.” 
buyrulur. Nur Müellifi, “Muhabbet bu kâinatın bir 
sebeb-i vücududur.” buyurmakla bu hakikate işaret 
eder. Yani, Cenâb-ı Hak, isimlerinin tecelli etmesini 
murat etmiş ve bu âlemi yaratmıştır. 

Muhyiddin Arabî Hazretleri, “Rahmetim gazabı-
mı geçti.” hadis-i kutsîsini şöyle tefsir ve tevil eder: 

“Allah, dileseydi bütün isimlerini tecellisiz bıra-
kırdı. Zâtı, bütün bu tecellilerden ganidir, yani O’nun 
o mukaddes zâtı, hiçbir ismin tecellisine muhtaç de-
ğildir. Ama o isimler tecelli etmek ve eserlerini gös-
termek isterler. İşte Cenâb-ı Hak, esmâ-yı hüsnasına 
rahmetle nazar etmiş, onları tecellisiz bırakmamak 
için bu âlemi yaratmıştır.”

Kendi isimlerini, idrakinden aciz olduğumuz mu-
kaddes bir muhabbetle seven Allah, onların tecelli-
sine hizmet eden şu mahlukatını da sever. 

İşte bu sevgi, bu merhamet Vedûd isminden gel-
mektedir.

Allah her bir eserini sevmekle birlikte, bu sevgi 
ve merhametin odak noktası, en mükemmel eser 
olan insandır. Çünkü, bütün ilâhî isimlerin aynası, 
tecelligâhı odur. 

Allah’a inanan, ilâhî isimleri okuyan, onların te-
cellilerinden azamî ölçüde istifade etmeye çalışan 
mü’minler, ârif ve âlim zâtlar, Allah’ın muhabbetine 
daha fazla mazhar olurlar. Onların, en mümtaz va-
sıfları, kalplerinde Allah sevgisinin hâkim olmasıdır. 

Bir kulun kalbi, ilâhî muhabbetle ne ölçüde do-
lup taşarsa, Allah da o kulunu diğer kullarına nisbet-
le o kadar fazla sever. O bahtiyar kul, böylece Vedûd 
ismine parlak bir ayna olur. 

Nur Külliyatı’ndan, harika bir tespit:

“İnsan, kâinatın en câmi’ bir meyvesi olduğu 
için, kâinatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin 
çekirdeği olan kalbine dercedilmiştir. İşte şöyle ni-
hayetsiz bir muhabbete lâyık olacak, nihayetsiz bir 
kemâl sahibi olabilir.” (Sözler)

Bu ism-i şerif için kaydettiğimiz mânâlardan bi-
risi, ‘mahlukatını seven ve onların hayrını isteyen,’ 
şeklinde idi. Bu mânâya göre, bir kul diğer insanlara 
ve hatta hayvanlara ve bitkilere, rahmet nazarıyla 
baktığı, onları Allah namına sevdiği ve onlara yar-
dım ettiği ölçüde Vedûd isminden ayrı bir feyiz alır.
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Eyüp Tarihi Yaşam ve Kültür Merkezi
Eyüp Dostları Vakfı bünyesinde 2014 yılında Müze kurma hedefi ile başlatılan “Eyüp Tarihi Yaşam ve 

Kültür Merkezi” Eyüp tarihine adeta ışık tutuyor. Şener Türkmenoğlu Koordinatörlüğünde sürdürülen çalış-
ma kapsamında Eyüp Tarihini, kültürünü, mekanlarını ve yaşamış insanlarını yansıtan ve 2500 parça (obje, 
belge, eşya, fotoğraf) metaryere ulaşan proje, Eyüplülere tarihsel anlamda ev sahipliği yapıyor.   Kent Mü-
zesi projesini de hazırlatan Eyüp Dostları Vakfı, Eyüp Belediyesi ile  yaptığı görüşmeler neticesin de projeyi 
taşıyacağı ideal bir müze binası tahsisi için görüşmlerini sürdürmektedir.    
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Bu ayki yazımda size bir dünya efsanesi olan ve boks 
sporuyla klişeleşmiş ROCKY BALBOA serisinden 
bahsedeceğim. Bildiğimiz üzere ROCKY filminin yö-
netmeni ve başrol oyuncusu İtalyan asıllı Amerikan 
vatandaşı olan SLYVESTER STALONE’dir.

 Neden bu filmin bende büyük bir etki bıraktığını 
şu şekilde açıklayabilirim: Rocky filmimizin ana ka-
rakteri olmuştur. Rocky Balboa zor zamanlar geçirip 
amatör maçlara çıkıp üç beş kuruş için dövüşen ve 
ufak bir tefecinin küçük çaplarda işini halleden ha-
yatta evcil su kaplumbağaları ve petsohpta çalışan 
sevdiği kızdan başka hiçbir şeye sahip olmayan bi-
risidir. 

Ama karakterimizi özel kılan tabi ki de bu değil onu 
bu kadar özel kılan şey çok sağlam bir iradeye ve bitmez tükenmez bir hırsa sahip ol-
masıdır. Onu bu kadar ünlü yapan ise dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan APOLLO 
CREED’in amatör bir boksörle unvan maçı yapmak istemesidir. Şans eseri ise mena-
jerler olacaktan habersiz boksörler listesinden Rocky Baloboayı seçmiştir. Rocky zor 

M U H T E Ş E M  Y E D İ L İ

S İ N E M A

M.Tunahan PINARBAŞI

Bu ayki yazımda size bir dünya efsanesi olan ve boks spo-
ruyla klişeleşmiş ROCKY BALBOA serisinden bahsedeceğim. 
Bildiğimiz üzere ROCKY filminin yönetmeni ve başrol oyun-
cusu İtalyan asıllı Amerikan vatandaşı olan SLYVESTER STA-
LONE’dir.

 Neden bu filmin bende büyük bir etki bıraktığını şu şekil-
de açıklayabilirim: Rocky filmimizin ana karakteri olmuştur. 
Rocky Balboa zor zamanlar geçirip amatör maçlara çıkıp üç 
beş kuruş için dövüşen ve ufak bir tefecinin küçük çaplarda 
işini halleden hayatta evcil su kaplumbağaları ve petsohpta çalışan sevdiği kızdan başka hiçbir şeye 
sahip olmayan birisidir. 

Ama karakterimizi özel kılan tabi ki de bu değil onu bu kadar özel kılan şey çok sağlam bir iradeye 
ve bitmez tükenmez bir hırsa sahip olmasıdır. Onu bu kadar ünlü yapan ise dünya ağır sıklet boks 
şampiyonu olan APOLLO CREED’in amatör bir boksörle unvan maçı yapmak istemesidir. Şans eseri 
ise menajerler olacaktan habersiz boksörler listesinden Rocky Baloboayı seçmiştir. Rocky zor koşul-
larda ve imkansızlıklar da en büyük destekçisi olan antrenörü Micky ile birlikte hazırlanmıştır. İlk 
maçında Apollo ile beraber kalmış gibi olsa da ikinci filmde alt etmiştir. Bu filmi bu kadar özel kılan 
bir unsur ise Rocky’nin antrenman müziğidir. Bu film serisinde tek yadırgadığım kısım 3. Serisindeki 
Rus boksör karakterinin sanki fantastik bir güce sahip olmasıdır. Ama kesinlikle izlenmesi gereken 
benim için dünya klasikleri arasında yer alır. İlk filmi izlediğinizde diğerlerini zaten kendiniz izlemek 
isteyeceksiniz.

İYİ SEYİRLER…
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YAŞARKEN ÖLDÜREN NEFES

      Sigaranın Vücuda Zararlarından Yalnızca Birkaçı : 

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

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

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

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

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

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



40

sirdergisi.com
Ocak 2017 /  Rebîulâhir 1438 K A N AV İ Ç E

Muhakkak ki Allah buyurdu ki; ‘İki ortaktan biri diğerine hıyanet etme-
diği sürece onların üçüncüsü benim. Şayet biri diğerine hıyanet ederse 
ben aralarından çıkarım.”
Kenzu’l-ummal, 9295

Gerek yok her sözü laf ile beyâna
Bir bakış bin söz eder bakıştan anlayana!
Lâ Edrî

Keşke, keşke demesek.
İkrime ÜMİT

Bir büyüğümüzle yemek yerken tabağında kalanlar için:
-Sunnetlesek, israf olmasın, dediğimde;
-Yersem de israf olacak, buyurdu.

Allahım! Nefislerimize acı. Bize emrettiğin şeyler dururken, bize garanti 
ettiğin şeylerle bizi meşgul etme.
Abdulkadir Geylani 
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Bruce Jun Fan Lee, (d. 27 Kasım 1940, San Fran-
cisco - ö. 20 Temmuz 1973, Hong Kong). Çin köken-
li aktör ve Kung Fu savunma sanatı ustası. Lee Jun 
Fan Kantonca adı. 

Bruce Lee, Amerika doğumlu Çin kökenlidir. 
San Francisco’daki Chinese Hospital hastanesinde 
dünyaya gelmiştir. Babası Lee Hoi-Chuen Çinli, an-
nesi Grace Lee yarı Alman yarı Çinlidir. Bruce Lee 
Jeet Kune Do (Türkçe durduran yumruk yolu) adını 
verdiği bir savunma sanatı sistemi geliştirdi. 

Usta Sifudan Yip Man Hong Kong şehrinde ilk 
savaş sanatları eğitimi aldı. 20 Temmuz 1973 Hong 
Kong’da beyninde oluşan ödem sonucu hayatını 
kaybetmiştir. 

Hayatı 
San Francisco’da doğan Lee’nin asıl adı Lee 

Jun’dır. İsmini doğumunda hazır bulunan doktor 
verdi. Babası ve annesi, Çin operasında oyun-
cuydu. Lee doğduğunda, bir turne için Birleşik 
Devletlerde bulunuyorlardı. Doğuştan sağ bacağı 
diğerinden kısaydı. Ailesi, sakatlığının üstesinden 
gelebilmesi için Kung Fu öğrenmesini istedi. 6 ya-
şındayken bile ilerideki hırçın, sert karakterini belli 
ediyordu. Lee Kung Fu tekniklerini bilinçsiz bir şe-
kilde öğrenmeye başladıktan sonra, 1954’de ünlü 
Kung Fu Ustası Sifu Yip Man’ının öğrencisi olarak 
Wing Chun sistemini çalışmaya karar verdi. İler-
leyen zamanlarda da Wing Chun sistemine boks 
çalışmalarını da eklemeye başladı. 

Sık sık karıştığı sokak kavgalarından dolayı kötü 
şöhret edinince doğduğu Amerika Birleşik Devlet-
leri’ne gider. Washington Üniversitesi’nin Felsefe 
Bölümüne yazılır. Bir yandan okula devam eder-
ken, bir yandan da Amerikalılara Çin Kültürü’nün 
zenginliğini anlatmak için o güne kadar Çinliler-
den başkasına öğretilmesi yasak olan olan Kung 
Fu dersleri vermeye başlar. Bu amaçla kendi adını 
taşıyan JUN FAN KUNG FU adında bir okul açar. Bu 
spor okulu 1963 yılına kadar açık kaldı. Yine aynı 
yıl Amerikalı Linda Emery ile evlendi. Lee daha 

sonra Oakland’da ikinci okulunu açtı. Burada geniş 
bir kitleye, Amerikalılara yabancı olan bu sanatın 
ne kadar geniş içerikli ve derin felsefeye sahip ol-
duğunu ispatladı. 

Bruce Lee kalitesi ile Kung Fu sineması sektö-
rüne yeni bir boyut kazandırdı. Escrima ustası Dan 
Inosanto, Lee’nin özgün stili Jeet Kune Do’nun ke-
sinlikle gösteriye yönelik olmadığını, aksine çok 
gerçekçi, fantezisi olmayan, vücut hareketlerinin 
işlevine uygun bir spor olduğunu söyler. Lee’nin 
komple bir sporcu olduğunu, Jeet Kune Do’nun da 
gerçek bir dövüşte çok etkili bir sistem olduğunu 
hararetle savunur. Bunun yanında Bruce Lee’nin 
de çok iyi bir aktör olduğundan, dövüş sanatını 
beyaz perdede fantastik bir şov olarak seyirciye 
sergilemeyi becerebildiğini söyler. İşte bu yüzden-
dir ki; filmleri dünya sinema klasikleri arasına gir-
miştir. 

Bruce Lee’nin üçüncü filmi Way of The Dra-
gon(Ejderin Yolu) oldu. Bu filmde Lee’nin yanında 
yardımcı oyuncu olarak, Amerikada yedi defa ka-
rate şampiyonu olmuş Chuck Norris’i görüyoruz. 
Filmin final mücadelesinde ise adeta Karate ve 
Kung Fu’nun üstünlük mücadelesi sergileniyor. 
Bruce Lee’nin her filminde bir diğerine nazaran 
yenilikler göze çarpmaktadır. Bruce Lee’yi zirve-
ye taşıyan film ise, Dan İnosantio ve Kerim Abdül 
Cabbar ile Game of Death(Ölüm Oyunu)dur. Ame-
rikan filmlerinde başrol oynamayı çok isteyen an-
cak bunu başaramayan Lee, dördüncü filmini çe-
kerken Amerikalı yapımcılardan başrol oynayacağı 
bir film teklifi geldi. Bunun üzerine sanatçı Ölüm 
Oyunu filmini yarıda bırakarak, Çin-Amerikan or-
tak yapımı olan Enter The Dragon(Ejder Kalesi) 
filmini çekti. Amerikan Sinemasında ve Uzakdoğu 
film sanayinde süper starlığa yükselen Lee Ölüm 
Oyunu adlı filmini tamamlayamadan öldü. 

Ölmeden önce kaleme aldığı Tao of Jeet Kune 
Do adlı kitabı, ölümünden iki yıl sonra 1975 yılın-
da, karısı Linda Lee tarafından yayınlandı.
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TÜRK Yapımı MPT 76 

Ağırlık: 4.1 kg
Uzunluk: 92 cm
Şarjör kapasitesi: 20
Mühimmat: 7.62x51mm NATO
Kalibre: 7.62mm (0.30 inç)
Atış hızı: 700 atım/dakika
Etkili menzil: 600m
Azami menzil: 1200m

MPT-76, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin piyade tüfeği ihtiyacını 
karşılamak amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın oluş-
turduğu Modern Piyade Tüfeği projesi kapsamında üretilmiş 
bir milli piyade tüfeğidir. MPT-76, NATO standardı olan soğuk 
ve sıcak hava, kum yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış 42 testin 
tamamını hatasız geçen ilk ve tek piyade tüfeği olma özelliğini 
taşıyor. ABD ordusunun kullandığı M-16 bu testlerin yaklaşık 
25’ini geçebiliyor. NATO standartlarında piyade tüfekleri için bin mermi atımında ‘boş kovan 
sıkıştırma’, ‘mermiyi yuvadan dışarı atmama’ gibi 8 basit hata normal karşılanıyor. Ancak MPT 
76’da bu rakam 1000 mermide 3 basit hataya düşürülerek bir rekor kırıldı. 200.000 adet üre-
tilmesi planlanan tüfeğin şu ana kadar 500 adeti Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim 
edildi. İkişer binlik partiler halinde de teslimatın devam edeceği bildirildi.

Kıvanç KARADAĞ
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Yusuf İSLAM

Cat Stevens veya Yusuf İslam (doğum adı Step-
hen Demetre Georgiou, d. 21 Temmuz 1948, Lond-
ra), İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen. Genel-
likle müzik kariyerinin başlangıcında aldığı sahne 
adı Cat Stevens ile bilinir. 1977 yılında Müslüman 
olmuş ve bundan iki yıl sonra da adını Yusuf İslam 
olarak değiştirmiştir.

Çocukluğu ve gençliği
1948’de doğmuş, Kıbrıslı Rum bir babanın ve 

İsveçli bir annenin üçüncü çocuğu olan Cat Ste-
vens’ın asıl adı Steven Demetre Georgiou’dur.

Babası Yunan Ortodoksu olmasına rağmen Ste-
ven bir Katolik okuluna gitti. 8 yaşındayken annesi 
babası boşandı, bir süre beraber yaşadılarsa da 
annesi oğlunu alıp İsveç’e döndü. 16 yaşındayken 
okulu bıraktı, daha sonra Sanat Okuluna girdi ama 
oradan da ayrıldı.

Müzik kariyeri
İlk hit parçasını ve albümünü 18 yaşındayken 

yaptı. “I Love my Dog” şarkısı Cat Stevens’ın do-
ğuşu anlamına geliyordu. 1966 yılında Matthew 
and Son albümünü piyasaya sürdü. Bu dönemde 
Cat Stevens ismini aldı. 1967’de yayımlanan New 
Masters albümü fazla tutulmadı, bu albüm son-
radan birçok kişi tarafından yorumlanan The First 
Cut Is the Deepest parçasıyla hatırlanır.

1968’in başında 19 yaşındayken Stevens tüber-
küloza yakalandı. Aylarca hastanede yattığından 
müziğe tekrar dönmesi 1970’i buldu.

1970’te yayımladığı folk müzik temeline otur-
tulmuş, önceki albümlerinden de biraz farklı sa-

yılan Mona Bone Jakon yayımladı. Bu albümde o 
dönemki aşkı Patti D’Arbanville için yazılmış (daha 
sonra bir klasik halini alan) “Lady D’Arbanville” 
parçası da yer alır. Cat Stevens, 1970’in ikinci yarı-
sında yayımladığı uluslar arası bir başarı yakalayan 
Tea for the Tillerman albümüyle yoluna devam 
etti. Wild World parçası bu albümdeki en beğeni-
len ve popüler parça oldu.

Kendine has bir müzik oluşturan Stevens 
1971`de çıkardığı Teaser and the Firecat albü-
müyle başarının tadını çıkarmaya devam etti. Bu 
albümde “Peace Train”, “Morning Has Broken” ve 
“Moonshadow” gibi birçok hit parça yer alıyordu. 
70’li yıllarda yeni albümler yayımlamaya devam 
etti.

Müslüman oluşu
1976 yılında bir kaza sonrası boğulmak üzere 

olan ve Tanrı’ya yakaran Cat Stevens, yıllar sonra 
VH1 kanalında o anda şunları aklından geçirdiği-
ni söyler: “Oh God! If you save me I will work for 
you,” (Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için ça-
lışacağım). Bu ölüme yakın deneyim onun ruh ha-
lini değiştirdi. Kardeşi David, Kudüs’te bir camide 
görüp, içini rahatlattığını düşündüğü için[kaynak 
belirtilmeli] aldığı Kur’an-ı Kerim’i Cat Stevens’a 
hediye etti ve böylece İslamiyet`e geçişi başlamış 
oldu. 1977 yılında Müslüman olarak Yusuf İslam 
olarak ismini değiştirdi.

Din değiştirmesinden sonra uzunca bir süre 
müzik kariyerine ara verdi. Sahnelerden uzaklaştı, 
hatta müzik şirketlerinden artık albümlerinin da-
ğıtılmamasını rica etti fakat bu talebi reddedildi. 
2006 yılında oğlunun evinde eline aldığı gitar ile 
birlikte bu kararını 28 yıl sonra değiştirdi.[kaynak 
belirtilmeli] Önce kendi eski şarkısı olan Father 
and Son şarkısını Ronan Keating ile söyledi. Ardın-
dan 2006 yılında An Other Cup albümünü çıkardı. 
Ardından, 5 Mayıs 2009’da olumlu eleştiriler alan 
albümü Roadsinger piyasaya çıktı. Müzisyen son 
olarak 2014 yılının sonlarında Tell ‘Em I’m Gone 
isimli son albümünü piyasaya çıkarttı.

Şu an eşi Fauzia Mubarak Ali ve altı çocuğuyla 
birlikte Londra’da yaşamaktadır.

İlker COŞKUN
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Sayın hocam öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
Efendim Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde doğdum. 

İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamla-
dı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun 
oldum (1988). 1995 yılında İngiliz Kültür’ün bur-
sunu kazanarak İngiltere’de, Birmingham Üniver-
sitesinde Politika ve Uluslararası İlişkiler alanında 
Master Programını tamamladı. Pedagoji alında yap-
tığı çalışmalarla Pedagoji (Eğitim bilimleri) doktoru 
unvanını aldım (1999). Yine çocuk ve aile eğitimi ve 
aile sosyolojisi üzerine yaptığı çalışmalarla Eğitim 
Sosyolojisi alanında doçent oldum (2012).  Devlet 
Planlama Teşkilatı Ulusal Ajans proje değerlendir-
mesinde bağımsız (AB) hakemi dış uzmanı olarak 
görev yaptım (2005–2008). Uluslararası Malezya 
Üniversitesinde bir müddet araştırmacı öğretim 
üyesi olarak bulundu (2008). 2009’dan beri Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan 
ve Toplum Bilimleri Bölümünde Öğretim Üyesi ola-
rak görev yapmaktayım.

Uzun yıllar çeşitli günlük gazete ve dergilerde 
muhabir, editör ve köşe yazarı olarak çalışmıştıb. 
Moldova, Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Meclisi tara-
fından verilen devlet nişanı sahibiyim (2001). Çevre 
konusunda yaptığı çalışmalarıyla (“Kelaynak Kuşları 
Zorda” başlıklı çalışması, 2002; “Boğazlarımız Yolcu 
Geçen Hanı” başlıklı çalışması, 2004) INEPO (Ulus-
lararası Çevre Olimpiyatları Projesi) uluslararası 
çevre basın ve Jüri özel ödülü kazandım. Gazeteci 
ve bilim insanı olarak 60 ülkeye seyahat ettim. “Tür-
kiye Yazarlar Birliği” (1994-), “Türk Felsefe Derneği” 
(2008-) ve “Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri 
Meslek Birliği” (İLESAM, 2010-) üyesiyim.

25’i uluslararası olmak üzere 100 civarında bi-
limsel yayınım vardır. Ulusal ve uluslararası birçok 

kurum, kuruluş ve dergilere hakemlik ve bilimsel 
jüri üyeliği yapmakyım.

Yayınlanmış Kitapları:
Afganistan’da Kim Kazandı? (1993).
Keşmir’den Geliyorum (1995).
Eğitimde Başarının Şartları (1998).
Sivil Demokrasi Çağrısı (Derleme),(1999).
Şimdiki Çocuklar Harika (2001).
Çocuklar Küçük Bir Şey Değildir (2002).
Mutlu Aile Mutlu Çocuk (2003).
Başarıya Yürüyenler (2005).
Varolmanın Yolunda Zengin Olmak 
(Editör, M. Uyar ve M. Çetin ile birlikte) (2005).
Ailenin Aynası Çocuk  (2006).
Ailede Sevgi Eğitim (Editör) (2009).
İnsanlar Konuşa Konuşa 
(C. Doğan ile birlikte) (2011).
Mesnevi’den Pedagojik Telkinler (2012).
Kaybolan şiir (H.Sutay ile birlikte) (2015).
Konuşmak Lazım (C.Doğan ile birlikte) (2015).
Rektörlerin Gözüyle Üniversitelerimiz (2016).

Eğitim nedir, amaç ve gayesi nelerdir?
Eğitim, fertlerin sosyalleşmesine yardımcı olarak 

sosyal ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunur ve 
bu şekilde de toplumun sosyal bakımdan kalkınma-
sında çok önemli rol üstlenir.

Toplumda, kurulan eğitim sistemi de bir üretim 
faktörü olan emeğin niteliğini ve kalitesini gelişti-
rerek onun üretimde daha verimli hale gelmesini 
sağlamaktadır. Ayrıca eğitim sistemi değişik mes-
leklerde, farklı vasıf ve kabiliyette insan yetiştire-
rek ekonomik kalkınma için gerekli olan insan gücü 
problemini çözmeyi hedeflemiştir.

Eğitimin esas amaçlarından birisi de topluma ait 
yaşayan kültürün genç ve yeni nesillere aktarılma-
sıdır. Bu şekilde eğitim, kültür taşıyıcılığı görevini 
pekiştirerek toplumun devamlığını sağlamaktadır.

Eğitim; ailede, okulda ve yaşanan sosyal çev-
rede bütün hayat boyunca sürmekte ve edinilen 
tüm tecrübeleri kapsamaktadır. İdeal olan; ailede, 
okulda ve sosyal çevredeki eğitimin birbiriyle tutarlı 
olması ve birbirini tamamlamasıdır.

Çocuk, dünyaya sadece kendi istekleri açısından 
bakan bir canlıdır. Bu nedenle eğitimin amaçların-
dan birisi de çocuğun dünyaya, insanlara ve olayla-
ra sadece kendi istekleri açısından değil de değişik 

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi 
Doç.Dr.Süleyman Doğan ile Söyleşi

Röportajı yapan : Ahmet YÜTER

Doç.Dr. Süleyman Doğan’a Dünya Basın Mensupları Derneği Ödülü Verilirken
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açılardan bakabilme yeteneğini geliştirebilmektir.
Bir milletin hayatı eğitime bağlıdır. Bir Çin ata-

sözü bunu şöyle dile getirir: “Bir yılı planlıyorsanız 
pirinç yetiştirin, yirmi yılı planlıyorsanız ağaç yetişti-
rin, yüzyılları planlıyorsanız insan yetiştirin.”

Günümüzde eğitim neyi ifade ediyor?
Eğitim meselesi millî bir meseledir. Milletin 

karakterini belirleyen maariftir. Milletin geçirdiği 
buhranların sebebini maarif ve kültürde aramak 
gerekir. İslâm dünyasındaki medrese geleneğinden 
etkilenerek Batıda 11. yüzyıldan itibaren Bologna, 
Monpellier, Paris, Roma, Londra, Oxford ve Camb-
ridge gibi merkezlerde açılan üniversitelerde İslam 
bilginlerinin eserleri okutulmuştur.

Merhum Cemil Meriç; “İmansız ve idealsiz ne-
siller türettik. Pusuda bekleyen yabancı ideolojiler 
setleri yıkılan ırmak gibi yayıldılar ülkeye” der. Nu-
rettin Topçu ise üniversiteleri tenkit eder; “İsyanlar 
Anadolu’yu sarsarken üniversiteden tedavi ifadesi 
değil, bir cümlecik tefsir olsun işitilmedi. Birçok in-
kılâplar yapıldı. Üniversite sade siyasetin meddahlı-
ğını yaptı. Ne bir tenkit, ne bir tereddüt, ne de fikir 
ve aydınlık. Nihayet bahşişlerini aldılar” der ve de-
vam eder, “Hakk’a götüren yol diye kendini hakikate 
adamak, gerçek mektebin yoludur. Millî mektebi-
miz artık ne medresedir, ne de kozmopolit unsur-
ların karışığı olan bugünkü mekteptir. Bu mektep, 
maarif, metafizik ve ahlâk prensiplerini Kur’an’dan 
alarak Anadolu insanının ruh yapısına serpen ev-
rensel bir ruh ve ahlâk cihazıdır. Millet ruhu ile 
bağları kopartılan bugünkü okul, “millet insanı” ye-
tiştirmek için değil, fabrikaya usta yetiştirmek için 
çalışıyor. Bu gençlik ruhsuz, idealsiz, inançsız bir 
adam olacaktır. Oysa bize “insan mektebi” lâzımdır. 
Bir mektep ki bizi, kendi ruhumuza kavuştursun, 
her hareketimizin ahlâkî değeri olduğunu tanıtsın; 
hayâya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yü-
rekler yetiştirsin” 

Aslında bütün meselenin kökeninde eğitim sis-
teminin modernleşme sürecindeki bilimsel, felsefi 
altyapı zaafı vardır. Modernizmin temel vasfı, “bi-
limsel bilgi” ve “planlamaya” dayalı hayat ve gele-
cek öngörüsü bizde her zaman ıskalanmıştır.

İnsanlaşmak için eğitim şarttır. Hangi eğitim ve 
nasıl bir eğitim beşeriyeti insanlaştıracaktır?

Eğitim sistemi bugün en önemli hedefinden yok-
sundur. ‘Nasıl bir insan ve vatandaş?’ sorusu, ceva-
bını bekleyedursun, eğitimde asıl olan nicel artış, 
günübirlik çözümler ve popülist yaklaşımlar değil, 
kişilik ve kimlik sahibi kendini bilen insan yetişti-

rerek, zihnî gelişim ve değişim sağlamaktır. Bütün 
mesele, 21. yy eşiğinde maarifimiz yani eğitim sis-
temimiz, irfan ve marifetiyle çok yönlü ve vizyoner 
hedeflerini yakalayabilecek Akif’in bir asır önce ide-
alize ettiği “Asım’ın neslini” yetiştirebilecek midir?

Neslimizi gelecek asırlara göre muntazaman ye-
tiştirmemiz icap eder. Bunun için azami gayret et-
memiz şarttır.

Bu bağlamda eğitim yetişen nesillere 
neler kazandırıyor?
Eğitim; yetişkin nesiller tarafından, sosyal hayata 

henüz hazır olmayanlara tatbik edilen bir süreçtir. 
Eğitimin gayesi; insanı sosyal hayata hazırlayarak 
sosyal hayatın sürekliliğini sağlamaktır.

Çocuk, ne kadar iyi ve hayra karşı yetenekli olur-
sa olsun terbiyecisini güzel ahlakın, gerçek önderli-
ğin zirvesinde ve iyi örnek olarak görmediği taktirde 
doğruluk ilkelerine olumlu cevap vermez.

Çocuğa terbiye yollarından birini telkin etmek, 
eğitim için gayet kolaydır. Ana babasının yalan söy-
lediğini gören bir çocuk doğruluk öğrenemez! Ana 
babasından küfürlü sözler duyan ve onların sövüp 
saymalarını içselleştiren bir çocuk dil tatlığını, nezih 
konuşmayı öğrenemez!

Çağımızda modern pedagoglar eğitime bir “et-
kileme” işi olarak değil, “etkileşim” olarak bakmak-
tadırlar. Zira öğrenciler sadece “pasif” birer alıcı 
değil, “aktif” birer katılımcı olmalıdır. Bir öğretmen 
için öğrenciyi sürekli “dinleyici” konumuna sokmak, 
hem çok zor hem de öğrenme isteğini “öldürücü” 
özelliğe sahiptir.

Oysa çocuğun öğrenebilmesi için duyu organla-
rının tamamını harekete geçirmesi gerekir. Çocuk 
dinlemeli, görmeli, dokunmalı, koklamalı, tatmalı 
ve yapmalıdır.

İyi öğrenci “kuzu kuzu” dinleyen “uslu çocuk” 
değil; konuşan, soran, tartışan, yanlış da olsa fikir 
üreten insandır. Ancak bu bağlamda “duyarlı bir 
kişilik” fevkalade önem taşımaktadır. Öğrenme bir 
etki tepki olayıdır.

Eğitim aslında doğumla başlayan bir süreç 
değil mi?
Doğumdan itibaren çocuğun sosyal ve kültürel 

gelişmesi başlar. Bu, çocuğun mensup olduğu top-
luma kabul edilme sürecinin başlangıcıdır. Buna ço-
cuk açısından bakılınca onun ömür boyu çevresine 
uyması faaliyeti demek mümkündür.

Şu halde o, gelişimini sürdürürken içinde bulun-
duğu toplumun diline, ahlâkına, kültürüne, dinine, 
sanatına, alışkanlıklarına, davranış şekillerine, ge-
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lenek ve göreneklerine; bunlara uygun duygu, dü-
şünce ve inançlarına, kısacası toplumsal norm ve 
değerlerine uymaya doğru yönlendirilmiştir.

Her toplum bunları eğitim ve öğretim, taklit ve 
telkinlerle fertlerine aktarır ve onlarında buna uy-
masını bekler. Böylece toplum içinde söz konusu 
norm ve değerlerle çizilen ortak şahsiyetin özellik-
leri çocuğa da aktarılmak suretiyle onun şahsiyeti-
nin oluşmasına, tutum ve davranışlarının şekillen-
mesine yardımcı olunmaktadır.

Çocuğun şahsiyetinin şekillenme sürecinde ona 
en önemli etkilerin aile üyelerinden geldiği bilin-
mektedir. Bu sebeple başta anne olmak üzere ai-
lenin bütün fertleri, çocuğun gelişimi ve eğitimine 
önemli katkılar sağlar.

Anne, çocukla biyolojik ve psikolojik olarak derin 
bir etkileşim içindedir. Çocuk; sevgi, şefkat, yardım-
laşma ve güven gibi temel ahlaki özellikleri anneden 
öğrenir. Anadilin öğretimi, görgü kuralları, özellikle 
ev hayatındaki temel tutum ve davranışların terbi-
yesinin ilk öğreticisi annedir. Bu nedenle çocuğun 
kişilik özelliklerinin oluşumunda anne daha etkili 
diyebiliriz.

Çocuk; cesareti, güçlülere karşı koyma becerisini 
babadan alır. Yani baba, çocuğa daha çok ev dışı ha-
yata hazırlanmasında etkilidir. Çocuğun okul döne-
minde babanın etkisi daha fazladır diyebiliriz.

Anna-baba aynı zamanda ailenin lideridirler. 
Onların özgüven düzeyi ailedeki her bir üyeyin fi-
ziksel, psikolojik ve sosyal sağlık mutluluğunu belir-
ler. Nitekim özgüveni düşük ve orta düzeyde olan 
bir anne-babanın çocuklarının özgüvenide hemen 
hemen aynı düzeyde olur. Diğer taraftan, etkili ve 
başarı ebeveyn ise özgüveni yüksek anne-baba ara-
sından çıkar.

Çocuklarımızı geleceğe nasıl hazırlamalıyız?
Eğitim sistemi, bir devlet politikası olmalıdır. Zo-

runlu eğitim sekiz yıla çıkartılmıştır. Hatta ana oku-
lu dahil dokuz yıla çıkartılmalıdır. Ancak, eğitimde 
reform yapılırken önceden sosyo-kültürel ve maddi 
alt yapı oluşturulmalıdır. “Ben yaptım oldu” mantığı 
eğitim için bir yıkımdır.

Kalkınma, eğitim bilim ve üretimle mümkündür. 
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın düzgün 
bir dünya inşa etmeleri için fikirlerinin açık, berrak, 
iyi ve doğru olması gerekir.

Çocuklarımızı yarınlara hazırlarken, başta an-
ne-babalar olmak üzere, öğretmen ve toplumsal 
çevreye de büyük görev düşmektedir.

Çocuklar için kitle iletişim vasıtalarının sorumlu-
lukları da çok büyük önem taşır. Bu nedenle kitap, 
dergi, gazete, radyo, televizyon ve internetin genç 

nesiller üzerinde büyük etkisi vardır. Bu etkinin ne 
kadar doğru ve düzgün olmasını sağlarsak o kadar 
yarınlardan emin olabiliriz. Aksi takdirde insanlık 
büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacaktır.

Okumak ve yazmak sizin için neyi ifade ediyor?
Marifet’in çoğulu olan maarif; bilgi, kültür, irfan, 

öğretim ve eğitim sistemidir. Bir toplumun geliş-
mişliğini nitelikli insan sayısı belirler. Bugün maddi 
büyüme alanında pek çok işler yapıldı. Köprüler, 
barajlar, çift yönlü yollar, metrolar yapıldı ve hatta 
milli gelirimiz de arttı. Ancak insani anlamda bir da-
ralma bir sığlaşma var.  Yeni nesli inşa etmenin yolu, 
eğitim ve eğitimci anlayışımızın şekillenmesinden 
geçiyor. O nedenle okumak benim için adeta nefes 
almak gibidir. İnsan okumadığı zaman nefes borula-
rı tıkanır. Hayatın gayesi okumaktan geçer. Okumak 
sadece kitap okumakta değildir. Tabiat kitabını beş 
duyu organını kullanmak suretiyle kendine göre 
anlamlandırmak ve yeni manalar çıkartmaktır. Dü-
şünmek, akletmek, fikretmek ve insanlara faydalı 
olmakta bir nevi okumaktır.

Dua nedir, dua hakkında bir hatıranızdan
söz eder misiniz?
Dua kulun rabbine ilticasıdır. Allah’ı idrakin 

manası duadan geçer. Dualarımın kabul olduğunu 
zaman zaman şahit olmuşumdur. Ancak duayı sa-
dece elini kaldırıp Allah’tan istemek olarak görmek 
yanlıştır. Önce yapılması gerekeni yapmak ardından 
istemek icap eder. Bir keresinde Pakistan’da idi çok 
zor durumda kalmıştım dua ederek insanların beni 
öldürmesinden kurtuldum. Ayrıntıya girmek iste-
miyorum ama hayatımda belki de yüzlerce tez dua 
sayesinde olumsuzlukların olumluya çevrildiğini ve 
olumsuz gördüğüm durumlarında olumluya sonra-
dan dönüştüğünü müşahede ettim. O nedene Allah 
ile irtibatımızı sağlam ve daim olması için her dua 
etmemiz icap eder.

Ahmet YÜTER Beye Dünya Basın Mensupları Derneği Ödülü Verilirken
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İLGİNÇ BİLGİLER

Dünyanın en zengin 3 ailesi, en 
fakir 48 ülkenin toplam servetinden 
daha fazla servete sahip.

Bir erkek aslan yönetimi ele geçi-
rince tüm yavru aslanları infaz eder.

Dünyada yaşayan tüm insanları 
oluşturan atomlardaki boşluklar çıka-
rılırsa tüm dünya nüfusu bir elmaya 
sığabilir.

Pulp Fiction filminde tüm saatler 
04.20’yi gösterir.
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T E K N O L O J İ

RADYO SİRENİ

Özellikle yoğun trafikte 
yüksek sesle müzik dinlemek 
kişileri bambaşka bir dünyaya 
götürdüğü için oldukça sevilir 
ancak bu yüksek ses arabanın 
arkasındaki ambulansın si-
ren sesini duymayı engellerse 
ambulansta saniyelerin bile 
kendisi için çok önemli olduğu 
hasta için büyük tehlike oluş-

turur. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak isteyen Kraliyet Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, ambulans-
ların siren sesine rağmen kendisine yol vermeyen araçları uyarabilmeleri için yeni bir sistem 
geliştirdi.

Öğrencilerin EVAM olarak adlandırdığı sistem sayesinde ambulanslar, yakındaki bütün araç-
ların radyo ağına girerek onları uyarmaya yarıyor. Sadece radyo dinleyen değil; CD, müzik ça-
lar veya Bluetooth üzerinden müzik dinleyen her araç için uygulanabilen bu sistemin ihtiyaç 
duyduğu tek şey arabada Radyo Veri Sistemi’nin bulunması. Günümüzde arabaların çoğunda 
bulunan FM radyolar, Radyo Veri Sistemi’ni kullandığı için EVAM’ın trafikteki arabaların %90’ı 
için uygulanabilmesi öngörülüyor.

 
Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde mühendislik eğitimi alan ve projenin mimarlarından biri olan 

Mikael Ernberg’e göre sürücülerin çoğu ambulans sirenini duyduktan sonra birkaç saniye içeri-
sinde gerekli tepkiyi gösteriyor bu yüzden araçlara yollanacak uyarı mesajlarının en fazla 10-15 
saniye olması yeterli olacak.

 
Projenin bir diğer önemli ismi Florian Curinga ise EVAM sisteminin yolda bulunan tüm araç-

ların üçte ikisine ulaşabileceğini ve yapılan uyarılar ile aynı zamanda rotada bulunan araçlara 
oluşabilecek kazalar konusunda uyarıda bulunabileceğini belirtti.

 
EVAM ile araçların radyosu açılarak, sistem tarafından sesli bir mesaj yayınlanacak. Yapılan 

uyarı, aracın sirenleri veya ışıklarından farklı olarak, yerel trafik hızına bağlı olarak mesajların 
ne kadar sürede yayılabileceğini öngörebiliyor. Örneğin otoyolda yayınlanan bir uyarı, yavaşça 
akmakta olan bir şehir trafiğine göre daha hızlı yayılabilecek.

 
Pek çok insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip uygulamanın önümüzdeki aylardan 

itibaren Stockholm’de ambulanslarda test edilmesi planlanıyor.

M. Batuhan PINARBAŞI
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O T O M O T İ V

Chevrolet Camaro GM tarafından üretilen Amerika arabasıdır.
1967 yılında ilk modeli piyasaya sürülmüştür. En güçlü modeli; 7 Litre hacimli, 430 beygir 
gücünde bir v8 motordur ve bu güç ilk modelinde mevcuttur. Döneminin yasalarında sınır 
olmadığı için böyle bir güçlü motor üretmişlerdir, daha sonraları bu güç diğer modeller de 
yasalara uygun hale getirilmiştir.

Bütün Chevrolet ürünlerinin C ile başlama sebebi kesinlikle Chevrolet Camaro’dur zira Chev-
rolet firmasının göz bebeği olduktan sonra diğer tüm modelleri de hemen hemen hepsi C ismi 
ile başlamıştır.

C h e v r o l e t  C a m a r o 



50

sirdergisi.com
Ocak 2017 /  Rebîulâhir 1438

ALDANMA GÖNÜL 

Fanidir dünyanın şanına kanma 
Mal da mülk de  yalan sakın aldanma 

Bir süre bunlar seni oyalar amma 
Vadedilen günler gelecek, mutlaka anla !

Kendini düşünerek kapılma ben tuzağına 
Gider bir bir sevenlerin bir gun hepsi uzağına

Tek kurtuluş hak yoludur düşme yanlış kucağına 
Gönül ile yol al durma aşk ile git kapısına 

Senin olan ne var sanki aldığın nefes verirsin 
Çıkma gönül kapısından bir gün utançla gelirsin
Bilinmezlik  vardir sanma tek tek hepsini bilirsin

Dua ile yol al durma tövbeyle git kapısına 

Dün yanında var olanlar bugün varmi etrafında 
Düşün ve beynini yor dua et git mezarına 

Yerin altında bulunan yer üstünden  çok çok fazla
İman ile yol al durma huşûyla git kapısına 

Söylediğin yalanlarla kimi niçin kandirirsin 
Edepli dosdoğru ol ki edep ile andırırsın

Başkasını değil amma hep kendini kandırırsın
Dosdoğru ol yol al durma huzurla git kapısına 

Fatma YAŞAR



51

sirdergisi.com
Ocak 2017 /  Rebîulâhir 1438

SIR DERGİSİ
ETKİNLİK VE TANITIM
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SIR ÇOCUK

ESKİ DEFTERLERDEN 

Biz şu anda kıyafet değiştirmişiz.Sokaklarda geziyoruz acaba halkın yaşayışı nasıl?
Durun durun..Ak sakallı bir dede torunuyla elele tutuşmuş geliyor.Bakalım ne konuşuyorlar?
’’-Dedeciğim  harçlıklarım kesemi ağzına kadar doldurdu,kesemin ağzı kapanmıyor’’
Dedesi tatlı bir kahkaha atarak 
-’Aman beyzadem emir buyurun servetinizle güzel bir yatırım yapalım. Bana bir parça müsaade edin Turgut Beyza-

dem,bu işle ilgili size fikirler sunacağım.’’
Turgut’un birazcık suratı asıldı.Biz abimle hayalen peşlerindeyiz.Divan yolundan Çemberlitaşa doğru yürüyoruz.Kı-

yafetlerimiz gelip geçenlere oldukça garib geliyor olmalı bize tuhaf tuhaf bakıyorlar.Bizse önümüzde yürüyen giden ih-
tiyarla küçük çocuğu gözden kaybetmek istemediğimizden kimseye aldırış etmiyoruz.Dede kendinden beklenmedik bir 
zindelikle Çemberli taşın tam önünden aşağı kıvrılınca abim elimi tutup  çekiştirdi beni.Dedeciği gözden kaybetmemiz 
an meselesi idi.Küçük bir bakkaliye dükkanına girerken son anda gördük onları.Biz de yavaşca süzüldük içeri.Burası çeşit 
çeşit yiyeceklerin satıldığı baharat kokulu bir yerdi.İçeriyi aydınlatması için duvarlara kandiller takılmıştı.Bizim dede ken-
disine hoş geldiniz efendim diyen dükkan sahibine çekingen ve kısık bir sesle:

- ‘’ZİMEN DEFTERİniz var mı?’’ dedi.Ben meraklandım nasıl bir şey bu defter ,çizgili mi kareli mi yoksa müzik defteri 
mi diye. Birbirimize baktık dudak bükerek.O arada Turgut yanıma geldi;

-”Nerden geldin seeen? dedi ela gözlerini kocaman açarak.Ben 
gülmemek için kendimi zor tuttum, elimle aşağıyı işaret ettim.Anlamış gibi “hııı!” dedi. Kibar 
çocukmuş üstelemedi.Hemen hemen benimle yaşıt olmalı.
Zimen defterini soran dedeye, dükkan sahibi derin bir saygı içeren sesle’’ hemen efendim ‘’diyerek küçükçe bir defter 

çıkardı.
Bir müddet hesap kitabla uğraştılar.Sonunda bizim Dedecik kuşağının arasından birkaç kese çıkarıp dükkan sahibine 

verdi.Dükkan sahibi ‘’Allah kabul etsin efendim ‘’dedi.Dedecik başını hafifce sallayarak karşılık verdi.Turgutun elini tuta-
rak dükkandan çıktılar.Abimle ben dükkancının ‘’size nasıl yardımcı olabilirim ‘’demesine ramak kala bakkaldan çıktık.
Bedreddin abime dedim ki:

-”Ne kadar pahalı deftermiş o.Hem defteri almayı unuttu Turgutun dedesi .”
Beko güldü;
-”Bu defter fakirlerin veresiye defteri. Dede fakirlerin borçlarını ödedi.Hemde onların haberi olmadan.Onlar yarın 

bakkala geldiklerinde borçlarının ödendiğini görecekler .Babam bu defteri  anlatmıştı hatırlasana.” dedi.
-”Aaa evet gerçekten dinlemiştik bunu babamdan.Bunları düşünürken bir yandan da yine tabanlara kuvvet geldi-

ğimiz yöne doğru yürüyen Turgutları takib ediyorduk ki  çeşit çeşit tatlıların satıldığı bir dükkana girdiler,içeride yer 
olmadığını görünce dışarıdaki yerden fazla yüksek olmayan bir masaya oturdular.Tatlılar çok güzel görünüyordu.Bizim 
cebimizdeki paralarla bunları alabilsek ne iyi olurdu.Ağzım sulandı.Fakirlerin halini anladım.Dükkanın girişindeki çınar 
ağacının altına büzüldük.Hem de kulak kabartıp dede ile torunu dinliyorduk. Bedo beresini başına taktı.Ben de boynum-
daki şalı  örtündüm.

-”İyice tuhaf mı olduk,dedim abime.
-”Hayır” dedi.O arada Turgut beni fark etti,dedesine eğilerek bir şeyler söyledi. Dedecik “tabi tabi” der gibi başıyla 

onayladı.Servis yapan adam bize fıstıklı ve kaymaklı  bir revani ve  soğuk limonata getirdi.Turgut bize buyurun der gibi 
eliyle işaret etti biz de tatlılarla limonatayı mideye indirdik.Çıkarken de bizi beklermiş gibi yavaşlayan Turgutlara ekleştik.
Hem bi teşekkür etmeden olmazdı..Bakalım Bedreddin ne diyecekti?

-”Efendim tatlılar ziyadesiyle makbule geçti teşekkür ederiz” deyince  ben de gülme krizimi içime hapsederek bilmiş 
bilmiş başımı salladım.Dede afiyet olsun efendim dedi.O arada Turgut aklına parlak bir fikir gelmiş gibi

-”Dedeciğim eve  Ayasofya tarafından gidelim “
dedi.Dede başıyla tamam yaptı..Elinde tesbihi ve ağzı usul usul hareket ediyordu.Bembeyaz sakalı ile çok şirin bir 

dedecikti.Zaman koridoruna girdiğimiz noktaya gelmiştik artık. Turgut harçlık kesesini çıkartıp Ayasofyanın yakınındaki 
sadaka taşına birkaç akçe bırakırken dedecik Turgut’un başını sıvazladı.Kolaylıkla kapanan kese arkadaşımı  sevindirmişe 
benziyordu.Biz abimle biraz arkada kalınca Turgut başını döndürüp bizi arar gibi bakınınca,ben onlara, hüzün içinde  el 
salladım. Mahzunlaşmıştım.Hayali de olsa iyi huylu bir arkadaştan ayrılmak hiç te kolay değildi.

’’Hadi, hadiii Saraya kadar yarışalım diyordun ya’’ diyerek beni dürten abime dalgınca baktım ve  hayal aleminden 
girdiğim gibi usulcacık çıktım. Sultanahmet Meydanındaki gezimize kaldığımız yerden devam ettik.

Ayşegül KÜBRA
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KISMET DUALARI 

SUAL:
Dinimizde kısmet bağlılığı veya kısmet kapalılığı diye bir yorum var mıdır?bazı hocalar hayırlı işlerde kıs-

metinin bağlı olduğunu ve işinin tamamına eremiyeceğini söylerler. Bunlara ne kadar inanmalıyız ya da bu 
tür şeyler bir aldatmaca mıdır? Bu tür yorum eğer doğruysa, bunları nasıl aşabiliriz, hangi dualarla?

CEVAP:
Kısmetin kapalı olup olmadığını insan bilemediği için, kendi isteği olan bir şeyi elde etmek için bazı se-

beplere teşebbüs etmesi gerekir. Bu sebeplere teşebbüsten sonra şayet istediğimiz şeyi elde edersek, şük-
rederiz. Şayet istediğimz şey elde edilmez ise, o zaman “Hakkımızda hayırlı değilmiş” deyip, verilmediği için 
ve ahirette isteğimizin daha güzelinin verileceğine iman edip yine şükretmek gerekir.

Kısmet beklemelerde yanlış yorumlardan uzak kalınmalıdır. Bazı kimselerde yanlış bir kısmet bağlama 
anlayışı görülmektedir.

Evham ve suizanna kapılan bu kimseler, tereddüt etmeden konuşabiliyorlar:

“Kızımızın ya da oğlumuzun kısmeti bir türlü çıkmıyor, çıkınca da anlaşmayla sonuçlanmıyor, bir bahane 
bulunup iş bozuluyor! Demek ki kısmetini bağlamışlar. Zaten falan ve filan komşulardan da şüphe ediyo-
ruz...” diye hüküm verebiliyorlar.

Halbuki Allah (cc), hiçbir insana bir başkasının kısmetini bağlama imkan ve salahiyeti vermemiştir. Bu 
sebeple, kısmet bağlanması diye bir olay olamaz. Ama kısmet beklenmesi diye bir gerçek olur.

Demek ki mesele, kısmet bağlanması değil kısmetin beklenmesi meselesidir.

Şunu hiç unutmamak gerektir ki, Allah yarattığı kulunun kısmetini asla bağlamaz. O kadar bağlamaz ki, 
dünyada evlenemeden vefat edenleri bile cennette otuz üç yaşında en güzel bir cennet genci olarak olarak 
evlendirir, kısmetini yine karşısına çıkarır, asla kısmetsiz bırakmaz. Onlar da o zaman asla pişmanlık duymaz-
lar dünyadaki bekleyişlerinden dolayı. Çünkü cennet evliliği dünyadakiyle kıyaslanamayacak kadar özel ve 
güzel bir evlilik olur... Bütünüyle mutluluk ve saadet kaynağı halini alır.

Bence burada unutulmaması gereken en mühim nokta şu olmalıdır:

Dünyadaki kısmetini bekleyenler bekleme süresini büyük bir fırsat bilmeli, bu sıralarda kendi özellikleri-
ni geliştirip vasıflarını çoğaltmayı hedef almalı, vasıfsız işçi durumundan çıkıp aranan vasıflı aday özelliğini 
kazanmalı, kendini bir çok vasıflarla değerli durumuna getirmelidir. Çünkü denklik dünyada da ahirette de 
esastır. Dünyada vasıflı olanlar cennette de vasıflılarla evlenirler. Bu bakımdan da kısmet bekleme devresini 
güzel vasıfları kazanma, çoğaltma devresi olarak düşünmeli, yüksek vasıflılara layık hâle gelmeye gayret 
göstermelidir.

Zaten beklemenin bir faydalı yanı da, “güzel vasıflarını çoğalt” ikazını yapıyor olmasıdır.
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S I R D A Ş

En son ne zaman sorduk kendimize; bu insanlık nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz diye? 
Sormayı, cevabını almayı denedik mi hiç? 

Baştan yaptık hatayı; neden geldiğimizi, nereye nasıl gideceğimizi unutarak yaptık aslında. 
Unutulmuşluklar yaktı en çok da bizi, ne kadar unuttuysak daha fazla yanmaya razı olduk 
hep. Yakmaya alıştı insan, kaybettiği insanlığını cayır cayır ateşte yakmaya alışır oldu.

İnsanın hali saymakla bitecek bir şey değil. Düşünsenize bir maddede bile üç hal (katı-sı-
vı-gaz) varken insanda nice haller olduğunu... Mutluluk, üzüntü, şaşkınlık, heyecan, vesaire 
vesaire...

Sadece bu değil ki, insanlığın hali artık her şeyi aşar oldu. Ne bir el uzatabiliyoruz ona karşı 
ne de tek bir kelime söyleme imkanımız oluyor.

İnce bir çizgi; insanlık kurtarılmaya muhtaç.

Sahi, en son ne zaman bir insanı mutlu ettik hatırlıyor muyuz? Bir insanın mutlu oluşundan 
mutluluk duymayı hissedebildik mi hiç? Mutluluk illaki büyük şeylerle olacak diye bir kaide 
yok sonuçta. Karşındaki insana verdiğin selam bile onun kalbini hoş etmeye yetecek bir 
niteliğe sahip. Onun gözlerinin içine bakarak tatlı bir tebessüm etmen hem onu hem seni 
mutlu etmeye kâfii..

Ne yazık ki yapılması bu kadar kolay, kalpteki etkisi saatlerce dinmeyen şeylerden mahrum 
kaldı insanlık. Onun yerini şimdi kin, nefret,  kıskançlık alır oldu. Hiç düşünmez mi insan, 
karşındakine duyduğun nefretin, kinin ona ne bir fayda ne de bir zarar sağlamayacağını 
sadece kendi kalbini köreltmeye yeteceğini. 

Canımız yansa, ufacık bir şey olsa hemen başkalarında sebep arar olduk. “Benim canımın 
yanmasına sebep birisi var” düşüncesine odaklanmaktan kendini alıkoymalı insan. Tenine 
bir iğne batsa dahi nedenleri dışarıda değil içerde aramayı öğrenmeli. İşte o zaman birilerini 
yargılamaktan vazgeçip kendini sorgulayabilecek kapasiteye gelecektir. 

İnsanlık kurtarılmaya muhtaç demiştik, işte reçetesi: Hiçbir zaman dışarıda çare bulamaz-
sın. Derdinin dermanı hep içinde bir yerlerde seni bekliyor olacaktır. Ne kadar dışarıya me-
yilli olsak da, bize iyi gelen şeylerin olduğunu düşünsek de en iyi ilaç insanın kalbidir. O kalbi 
açabildiğin zaman Allah’ın bir merhem sürdüğünü unutmayıp iyileşmesini beklemektir.

İnsanlık kurtulacak azizim.. Ne kadar geç ya da ne kadar erken olursa olsun kurtulacak. 
Kendimizi kurtardığımız vakit o da kurtulacak.

Gamze Parlak

GİDİŞAT
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Y E M E K

İlker KARATAŞ

Çam Fıstıklı Maş Piyazı
Malzemeler: 
1 su bardağı maş fasulyesi
1 adet  kapya biber
2 adet köy biberi
1 adet sarı Kaliforniya biberi
1 tutam frenk soğan
¼ demet  maydonoz
1 limon suyu
Yeterli miktarda zeytinyağı
1 kahve fincanı çam fıstık

Kızartmak için sıvıyağ ve susam yağı
5-6 adet kurutulmuş domates
Tuz-karabiber

Uygulama: 2 ssat önceden ıslanmış maş fasulyesi haşlanır.
tüm biberler ve kuru domatesler   maş fasulyesi büyüklüğünde 
doğranır.frenk soğan ve maydonoz  ince kıyılır.doğranan biber-
ler bol yağa 2-3 damla susam yağı eklenerek rengi dönmeden 
kızartılır.sıcak suda bekletilen kuru domateslerde maş fasulye-
si büyüklüğünde doğranır.haşlanan ve soğuyan maş fasulyesine tüm malzemeler eklenir. Zeytinyağı,limon.
tuz.karabiber  ilave edilerek servisi yapılır.

Köz Patlıcan Ve Tulum Peynirli Tava Böreği
Malzemeler:
3 adet el açma yufka
3 adet çekirdeksiz patlıcan
½ su badağı tulum peyniri
2 yemek kaşığı yemeklik krema
Sosu  için:
½ çay bardağı sıvı yağ
1çay bardağı süt
1 yemek kaşığı yoğurt
Bir tutam tuz
2 yemek kaşığı soda
1 yumurta
Üzeri için:
2 yumurta sarısı
Susam ve çörekotu
Uygulama: öncelikle sıvıyağ,yumurta,süt,so-

da,yoğurt ve tuz eklenerek böreğin sosu hazırlanır.
ardındanda patlıcan ocakta közlenir,soyulur ve in-
ceden kıyılarak tulum peyniri ve krema ile iç karışım 
yapılır.tava inceden yağlanarak üç kat yufka aralarına 
sosu sürülerek serilir.arasına hazırlanan patlıcanlı iç 
verilerek kalan yufkalar araları soslanarak kapatılır.
üzerine yumurta sarısı ve susam çörekotu  serpilerek 
arkalı önlü pişirilir. 10-15 dakika dinlendikten sonra 
dilimlenerek servis edilir.



56

sirdergisi.com
Ocak 2017 /  Rebîulâhir 1438

H A B E R

OCAK
12 Ocak’ta, Sultanahmet Meydanı’nda, IŞİD mili-

tanının üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu, 
saldırgan dahil toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Kanlı-
ca’daki evinde sabah sporu yaparken kalp krizi geçiren 
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞUBAT
17 Şubat 2016’da Türkiye’nin kalbi Ankara’da, PKK 

terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kalleş saldırıda 
29 kişi hayatını kaybetti.

MART
2016 yılının Mart ayı Türkiye ve dünyadaki terör 

saldırılarıyla geçti. 13 Mart 2016’da Ankara Güven-
park’ta gerçekleşen bombalı saldırıda ikisi saldırgan 38 
kişi hayatını kaybetti. Terör Avrupa’nın başkenti Bel-
çika’yı da kana buladı. Havalimanı ve Metroyu hedef 
alan terör saldırıları Türkiye ve dünya gündemine ilk 
sıradan girerken, Mart ayı boyunca hakkında 2 bin 151 
haber yapıldığı tespit edildi.

NİSAN
2016 yılının en sakin geçen ayı Nisan oldu. Nisan 

ayının en çok konuşulan başlıkları Vodafone Arena’nın 
açılışı ve Türkiye’nin 4.5G’ye geçişi oldu. 4.5G’ye ge-
çişle teknolojide yeni bir çağ atlayan Türkiye, internet 
hızını 10 kat artırdı.Nisan ayının bir diğer önemli olayı 
Beşiktaş’ın üç yıllık stat hasretini bitirmesi oldu. 10 Ni-
san’da devlet protokolüne açılan Vodafone Arena’da 
ertesi gün ilk resmi maç yapıldı.

MAYIS
AK Parti’nin Mayıs ayında yapılan Olağanüstü Ge-

nel Kurul’unda hükümeti kurma görevi Binali Yıldırım’a 
verildi. Binali Yıldırım, kabinesini cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a sunup mecliste güvenoyu alarak 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 27. Başbakanı oldu.

HAZİRAN
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nde tamam mı de-

vam mı referandumundan dünyayı şoke edecek bir 
sonuç çıktı. Referandumda halkın yüzde 51,9’u AB’de 
yerimiz yok dedi. AB’de kalınması yönünde kampanya-
larını şekillendiren İngiltere Başbakanı David Cameron 
istifasını verirken, İngiltere’deki Brexit’in Avrupa için 
domino etkisi yaratır düşüncesi piyasalarda tedirginli-
ğe neden oldu. Dünyada geniş yankı uyandıran Brexit, 
Türk medyasının da gündemindeydi.

TEMMUZ
Türkiye, 15 Temmuz gecesi, alçak darbe girişimiy-

le karşı karşıya kaldı. Ordu içindeki FETÖ’cü cuntanın 
planladığı darbe girişimine milli iradeden ağır bir to-

kat geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
sokağa çıkın çağrısıyla halk meydanlara indi ve cunta-
cılara demokrasi dersi verdi. Yılın en kara günü olarak 
nitelendirilen Temmuz ayı birçok ilke de sahne oldu. 
Türkiye, milli iradeye sahip çıkarak meydanları boş bı-
rakmazken, Beştepe’de üç parti bir araya gelerek tarihi 
birliktelik pozunu verdiler. Türkiye’de tüm zamanların 
en çok konuşulan olayı olarak tarihe geçen FETÖ dar-
be girişimi, Temmuz ayı boyunca 100 bin 797 habere 
konu oldu.

AĞUSTOS
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm kuvvetlerindeki seç-

kin birliklerinden oluşturulan Müşterek Özel Görev 
Kuvveti,  24 Ağustos sabahı Suriye’nin Cerablus böl-
gesini IŞİD teröründen temizlemek için operasyona 
başladı. Yaklaşık dört aydır süren operasyonlarda 38 
şehit verilirken binlerce terör yığınağı ve terörist imha 
edildi.

EYLÜL
Hababam Sınıfı’nın Damat Ferit’i, Yeşilçam’ın ef-

sanevi aktörü Tarık Akan 16 Eylül’de hayata gözlerini 
yumdu. Sayısız filmde rol alan ve milyonların gönlüne 
taht kuran Tarık Akan’ın ani ölüm haberi, sevenlerini 
yasa boğarken, Eylül ayının en çok konuşulan haberi 
oldu.

EKİM
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhur-

başkanlığı Sarayı’nda beşinci kez toplanan Bakanlar 
Kurulu, MGK’da alınan OHAL’in 3 ay daha uzatılması 
yönündeki tavsiye kararını ele alındı. Toplantı sonrasın-
da açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, OHAL’in 90 gün daha uzatıldığını açıkladı.

KASIM
ABD, tarihinin en baş döndürücü seçim kampanya-

sını geride bırakarak 45’inci başkanını belirlemek için 
sandık başına gitti. Seçim sonuçları kuşkusuz herkes 
için sürpriz olurken ABD’nin yeni başkanı Cumhuriyetçi 
aday Donald Trump oldu.

ARALIK
2016 yılı terör olaylarıyla başlayıp terör olayları ile 

bitiyor. Terörün çirkin yüzü, yılın son ayında kendini 
bir kez daha gösterdi. Beşiktaş Bursaspor maçından 
bir saat sonra, Vodafone Arena yakınlarında gerçek-
leştirilen çifte terör saldırısında 45 vatan evladı haya-
tını kaybederken, Türkiye’de bir günlük ulusal yas ilan 
edildi. Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısının yara-
larını saramadan hainler Kayseri’de çarşı iznine çıkan 
askerleri hedef aldı. Halk otobüsünün geçişi sırasında 
bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 14 askerimiz 
şehit oldu. 

2016 NASIL GEÇTİ
20PANORAMA16
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Gezilecek Yerler
İtalya Sicilya Adası
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Kitabın Adı: Vuslat Vakti
Yazarı: Leyla Dulkadiroğlu 
Atacık
Yayınevi: Pause Yayınları
Sayfa: 192
Tür:  Roman
İşte o şehrin sakinleri, 
Efes’e nazır bir yerde otur-
muş, muhabbet ediyorlar-
dı. En derin konuşma-lar, 
bir anne ve kızın bulun-
duğu mekânda geçiyordu. 
Dışarıdan bakılınca, anne, 
“inanılması güç şeyler” 
anlatıyormuş gibiydi. Bir 
anda, “peki, seni böyle dü-
şünmeye sevk eden şey ne-
dir?” diye soruverdi genç 
kız. “Ben, bir papatyanın 
içindeki dünyaya inanıyo-
rum, onu görüyorum çün-
kü” diye cevapladı kadın. 
Bütün gözlerin kendileri-
ne çevrildiğine tanık oldu 
her ikisi de. “İyi de, ne işe 
yarayacak ki bu?” deyince 
kız, “Elimizden alınanları 
geri verecek” dedi anne, 
sanki çevrede-ki meraklı 
gözlere de yanıt olacak-
mışçasına. “Nasıl olacak 
peki?” Anne, müphemlik-
ten uzak bir tonla: “Uzun 
bir hikâye, emin ol dinle-
mek istemezsin.” “Hayır, 
hayır! Kesinlikle dinlemek 
iste-rim.” dedi kız, biraz 
sert, biraz da sivri bir dille. 
Bunun üzerine: “Madem 
bu kadar gönüllüsün, din-
le bakalım!” dedi annesi. 
Ve böylece başladı, “ina-
nılması güç hikâye...”

Kitabın Adı: Kalbim Seninle
Yazarı: M. Tolga Uluaydın
Yayınevi: Beş Şubat Yayınları
Sayfa: 168
Tür: Deneme

Bir balona bindik seninle 
bu masal boyunca. İlk kez 
buluştuk, bakıştık ve ko-
nuştuk.

Aşkın gökkuşağını bera-
ber tuttuk ellerimizle. Bir 
aşk yolculuğuna ne sığarsa 
aldık yanımıza. Yüksek-
le-re havalandıkça attık 
kelime yükümüzü üzeri-
mizden.

Ve en son kalplerimiz kal-
dı bu masal da.

İnsan bir kez âşık olur. 
Ve ilk aşk asla unutulmaz..
Bende unutmadım bak 
seni. 

Üzerinden yıllar geçse de 
bu kalp seninle.

Benim KALBİM SENİNLE.

Kitabın Adı: Yenilmez Ölü-
me Sevdamız
Yazarı: Kasım Alper Özde-
mir
Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Sayfa: 216
Tür: Şiir

Yenilmez ölüme sevdamız, biz 
zaten ölümüne sevdalıyız… 

Her yeni çalışma ve her yeni 
proje şahsım için ayrı bir he-
yecan ve mutluluk vesilesi-
dir. Şiirlerle yol olan, şiirlerle 
büyüyen ve hayatı boyunca 
şiirlerle yaşayan bir Türk ev-
ladının şiirleri sözleri ve ha-
yata dair paylaşımları var bu 
kitapta...

Hepimiz sevdik bu hayatta, 
sevginin tarifini hepimiz ya-
pabiliriz aslında...

Sevdamız ölüme yenilmesin, 
dedik. 

Ölüm sevenler için bir kavuş-
ma diyerek, yola devam ettik. 
Bazen fırtınalı, bazen hırçın-
dı bu yol ama biz kırılsak ve 
incinsek de bazen, bu yolda 
dönmek bilmeden sevgiye, 
aşka, kardeşliğe ve barışa dair 
mısralar ile yol yürümeye de-
vam ettik..

Ve biz Aşk ile yaktık bu kalbi, 
sevdamız bir başkaydı, yalan-
dan uzak, abartıdan uzak, saf, 
te-miz, berrak ve kimsenin sa-
tın alamayacağı bir sevdaydı.. 

Ve biz küçük mutluluklarla 
hayata bakabilirken yazdık bu 
sözleri ve bu satırları.. 

Kitabın Adı: Yalnızlık Lobisi
Yazarı: Mustafa Tenker
Yayınevi: Sisyphos Yayınları
Sayfa: 200
Tür: Deneme

Aslında her satırın için 
de “sen” diye bir kavram 
fakat o “sen” diye başla-
yıp “sen” diye biten öz-
neli yüklemli bir cümle, 
hem de başlı başına... 

İçine; koca bir dünyayı, 
beni, onu, seni sığdırır. 
Bazen geçmişi, bazen 
geleceği, bazen ahreti… 

Bazen cennet bazen ce-
hennem... Belki bir hay-
van belki bir melek belki 
kalemi kırılmış koca bir 
şair… 

Kim bilir belki aciz bir 
dil işçisi… Bu tarifle-rin 

hepsi koca bir sen… 
“Sen” gibi bir cümle işte 
azizim…

İşte bende koca bir 
“sene” yazıyorum, sana 
değil... Sen’e...

Kitap Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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Gerçek Hayat Dergisi
2000 yılında yayın ha-
yatına başlayan Gerçek 
Hayat Dergisi, uzun yıllar 
siyasi düşünce ala-nın-
daki önemli bir boşluğu 
doldurdu. Hakan Albay-
rak’ın önderliğinde çıkan 
haftalık dergide, dünden 
bugüne birçok değerli isim 
yer aldı. İsmet Özel, Gök-
han Özcan, Cihan Aktaş, 
Hayrettin Karaman, Mu-
rat Menteş, Murat Zelan, 
İbrahim Kiras, Ali Ayçil, 
Dücane Cündioğlu, Suavi 
Ke-mal Yazgıç, Mevlana 
İdris ve İsmail Kılıçars-
lan bu listenin öne çıkan 
kalemlerinden sadece 
bir-kaçı.

Gerçek Hayat, yayın haya-
tına başladıktan çok kısa 
süre sonra geniş kitleler-
ce sahiplenildi; ülkesinin 
derdiyle dertlenen, İslam 
dünyasının sıkıntıları-
nı şahsi meselesi sayan 
ve bunun için mücadele 
edenlerin dergisi oldu. 28 
Şubat’ın fırtınalı ortamın-
da dimdik ayakta durarak 
Müslü-manların fikri söz-
cüsü haline geldi. Bu poli-
tik misyonunun haricinde, 
15 yıl boyunca genç ve 
heyecanlı kalemlere sayfa-
larını açarak okul vazifesi 
gördü, bugün bile çok can-
lı olan bir “Ger-çek Hayat 
ruhu” oluşmasını sağladı.

Hayal Perdesi Hakkında
Sinemayla düşünen ve düşün-
mek isteyenlerin buluştuğu bir 
platform olma hedefini taşı-
yan Hayal Perdesi, sinemanın 
teorik ve pratik alanının birbi-
rinden çok da ayrılamayacağı 
kanaatini taşıyan, hem yazan 
hem de film üreten bir toplu-
luğun ortak çabasının adıdır.
Hayal Perdesi’nin ilk adımları 
Bilim ve Sanat Vakfı çatısı al-
tında 2001 yılında İhsan Kabil 
önderliğindeki sinema atölye-
lerinde atılır. Daha sonra de-
vam eden film izleme ve tar-
tışma etkin-likleri, senaryo ve 
film yapımı gibi değişik atölye 
çalışmalarıyla her yıl artarak 
gelişir. Sinema zemininde yü-
rüttükleri tartışmaların kayda 
alınması gerektiği düşüncesi 
2003 tarihinde grup üye-leri-
ne fanzin çıkarma fikrini verir. 
Böylece isimsiz bir şekilde ilk 
sayı çıkarılır. Belirli bir periyot 
gözetmeksizin çıkarılan fan-
zin, dördüncü sayıdan sonra 
Hayal Perdesi adıyla yoluna 
devam eder. On üç sayılık 
fanzin geçmişinden sonra 15 
Ocak 2010 itibariyle e-dergi 
olarak profesyonel bir mecraa 
adım atan Hayal Perdesi Sine-
ma Dergisi, yakın bir zaman 
diliminde matbu olarak da 
okuyucularıyla buluşmayı he-
deflemektedir.

Eskinin fanzini şimdinin sine-
ma dergisi Hayal Perdesi, hem 
teorik hem de pratik alanda 
öz-gün ve yetkin bir dilin pe-
şinde koşmaktadır.

İtibar Dergisi Hakkında
İbrahim Tenekeci yö-
netiminde 1 Ekim 2011 
tarihinde yayın hayatına 
başlayan İtibar dergi-sinin 
en önemli düsturu, kişisel 
ilişkilerle değil, ürünleri-
nin niteliğiyle hak edilmiş 
bir itibarı ortak payda ola-
rak kabul etmektir. İmamı 
Azam’ın “İtibar Ortaklığı” 
diyerek belirttiği bu ölçü-
yü, temel prensip olarak 
almaktadır. 
Modernizmin, hayatımıza 
ve dolayısla edebiyatımıza 
yaptığı en önemli tahri-
batlardan biri de muteber 
kimselerin, kendilerini 
geri çekme zorunluluğunu 
hisset-mesidir. Bu zorun-
luluğun edebi muhitleri 
yıktığı aşikârdır. Yıkılan 
bu muhitlerin yerini, bir 
takım imaj ve pozlardan 
ibaret içi boş birliktelik-
lerin aldığını görüyoruz. 
Editör saygınlığının ve 
işlevi-nin olmadığı bu bir-
liktelikler sonucu, ortak 
kabul gören metinler ve 
isimlerin çıkmaması da, 
ede-biyatımızda büyük 
bir boşluğa yol açıyor. İşte 
İtibar Dergisi bu boşluğu 
doldurmak üzere uzun 
soluklu bir yola çıktı. Bu 
yolda ahlaki erdemleri 
her şeyin üzerinde tutarak 
nitelikli bir yayıncılık yap-
mayı benimsemektedir.

Keşkül Dergisi Hakkında
Keşkül, “Tasavvuf hayat-
tır.” gerçeğinden yola çıktı 
ve 2004 yılı Haziran ayın-
da yayın haya-tına başladı. 
Tasavvufu merkeze alan, 
bünyesinde geleneğe ve 
kültür sanata da yer veren 
bir dergi olarak tasarlandı. 
Adını içinde birçok sırrı 
barındıran, fakrı temsil 
eden ve birleştirici özel-li-
ği olan derviş çeyizinden 
aldı. Yüzlerce yıldır bu 
topraklarda İbnü’l Arabî 
Hz.Mevlânâ, Hacı Bay-
ram-ı Velî, Akşemseddin-i 
Velî gibi zevât-ı kirâmın 
temsil ettiği tasavvuf kül-
türünü insanı-mıza ak-
tarmayı, bunu yaparken 
de hiçbir tasavvuf ve irfan 
mektebini dışarıda bırak-
madan, her türlü meşrebe 
eşit yakınlıkta durarak on-
ları Keşkül adının kuşatı-
cılığı altında birleştirmeyi 
dü-şündü. Bugün artık 
bu düşüncesini gerçekleş-
tirmiş olarak karşınızda 
durmaktadır.
Seçkin yazar kadrosu, 
kuvvetli içeriği ve estetik 
tasarımı ile okur kitlesin-
den tam not alan Keşkül, 
şu anda çizgisini bozma-
dan yoluna devam ediyor, 
kadrosuna yeni kalemler 
kazandıra-rak ve farklı ko-
nularla içeriğini zenginleş-
tirerek. Keşkül üç ayda bir 
yayımlanıyor ve 5000 adet 
basılıyor.

Dergi Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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ABONE ÖZEL

En Tatlı Takipçimiz

Gloria Rüya ÖZCİMBİT
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Kıymetli okurlarımız.

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

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

F O T O Ğ R A F

Panorama Fatih BEDİR

Panorama Fatih BEDİR

Panorama Fatih BEDİR Panorama Fatih BEDİR
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SOLDAN SAĞA

1) Aşık olunca, karşındaki sevgilinin ufak tefek kusur-
larını görmemezlikten gelmeyi anlatan bir ifade (Ortadaki 
resim). 2) Işın. - Peygamberimizin (sav) Miraç gecesinin 
bahsedildiği Kur’an-ı Kerim’in 17. Suresi. – Evin bölüm-
leri. – Eski Mısır’da bir Tanrı. 3) Nehir. - Bugünlerde çok 
popüler olan radyo veya özel kumanda ile kontrol edilen 
ve içinde kimse olmayan mini uçak. – Göz. 4) Hükümdar, 
hakan. – Mühendislik cetveli. – Çalışkan, becerikli. 5) Ge-
nellikle Peygamberimizi (sav) medh ü sena eden, öven şiir. 
– Bir çeşit bisküvi. – Nikel’in simgesi. 6) Bağışlama. – Bir 
harfin okunuşu. – Adale. 7) Ağ yatak. – Kir, pasak izi. 8) 
Bal yapan hayvan. – Dizi. 9) Öğütülmüş tahıl. – Yerine geç-
me. 10) İnsan (çoğul). – Özellikle güreşte yenilme sözü. 
11) Emir, buyruk (çoğul). – Gemilerde oda. 12) Gürültü, 
patırtı. – Bir ilimiz. – Tümör. 13) Boyut (çoğul). - Tavuğun 
aynı adlı kemiğini iki kişinin birer ucundan tutarak kırma-
sı, birinin bir şeyi “aklımda” veya “hatırımda” demeden 
ötekinden almasıyla yenilmiş sayılarak biten oyun. – Adet, 
sayı. 14) Bavul. – Kemale, yani tam olgunluğa erişmiş anla-
mında bir erkek adı. 15) Doğanın ve zamanların tanrıçaları 
olan Hora’lardan, barış sembolü bir Tanrıça. - Klasik Türk 
müziğinde bir makam. 16) Gözdeki canlılık. – Sevgili. – Na-
rin, ince yapılı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Asıl adı Şerif Cırık olan ve 17 Mayıs 2002 tarihinde 
62 yaşında Almanya’da ölen ünlü Türk halk ozanı. 2) Bir 
alanla ilgili olarak oluşturulan danışma veya istişare ku-
rulu. – Bir nota. – Sodyum’un simgesi. – Su. – Bir nota. 
3) Kırşehir’in bir ilçesi. – Su. - Özellikle çay demlemekte 
kullanılan, içinde kömür yakacak ocağı bulunan, elektrikle 
de çalışabilen, bakır, pirinç vb. metallerden yapılmış mus-
luklu kap. 4) Kıta. – Yurt. 5) İyi, hoş. - Çoğunlukla evlenen 
veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bi-
lezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü. – Satrançta yenilgi. 
– Rumen para birimi. 6) Bir spor kulübümüzün kısaltılmışı. 
– Parasal, finansal. 7) Yataktan kalkamayacak durumdaki 
erkek hastaların içine idrarlarını yaptıkları kap, lazımlık. – 
Paylama, itap. 8) İnce perde veya örtü. – Gök gürültüsü, 
şimşek. 9) Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan 
bir seslenme sözü. - Fakültede eğitim öğretim etkinlikleri-
nin düzenle yürümesinden başlıca sorumlu olan yönetici; 
fakülte başkanı. 10) Misafir (Azeri Türkçesinde). – Belde. 
11) Bir alışverişte alınan şeyin karşılığını alacaklıya ver-
mek, tediye etmek. - Özellikle İstanbul Süleymaniye ve 
Edirne Selimiye Camilerini ve Topkapı Sarayını inşa eden 
Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. - Çiğnemek. 12) 
Radyum’un simgesi. – Yılın son ayı; fasıla. - Tiyatro, sine-
ma, konser salonu vb.nde gündüz gösterisi. 13) Sanat. – 

B U L M A C A
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SAMURAİ SUDOKU

Sudoku’ya benzer şekilde beş bölüm doldurularak tamamlanır.
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