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Terör

(Katliam, Soykırım, Algı, Kapital, Medya, Siyon, Ate)

izm ve Türkiye

Dünyayı yöneten (sözüm ona )mafya
ve para baronları gezegen üzerinde, insanlığın kanı, gözyaşı ve emeği üzerinden
vampir misali beslenmeyi adet edinegelmişlerdir. Bu uğurda ne gerekirse menfi
manada hiç çekinmeden uygulamışlar ve
uygulamaktadırlar.
Terör aslında her çağda var olup şekil,
biçim ve taktik değiştirerek karşımıza çıkmaktadır. Bizim gibi Müslüman ülkelerde
cemaat, cemiyet, sağ-sol, kırsal ve iç terör şeklinde vücut bulmaktadır. Bu tür
terörün memleketimizde din adına hayat
bulması bizlerin ne kadar da duygusal
(zavallı) bilgiden yoksun olduğumuzun
bir sonucudur.
Aslında ilk terör Kabil’in Habil’i katletmesiyle başlamış Türklerde ise 11.yy
başlarında Selçuklular zamanında Hasan
Sabbah’ın Alamut Kalesi’ni yurt edinerek aslında Fatimiler içerisinde İsmailiye
Meshebi olarak tezahür etmiştir.Haşhaşiliği bedene getirip iki yüzyıl hüküm
sürdükten sonra Moğollar tarafından
son verilmiş ve Sultan Baybars kalelerini teslim almıştır. Nizamülmülk gibi bir
değerli devlet adamının başını yemiştir.
Kullandıkları silah hep zehirli hançer olmuştur. Aynısını terörist Miloş Obliç’te

Cennet mekan Sultan 1.Murat Han’ı da
aynı tarzda şehit etmiştir.
Dünya yüzünde de aynısı yaşanmakta
sanıldığının aksine sadece İslam aleminde ateş yok İra Kızıl Tugaylar, Eta, Bask vs
yani terörün ülkesi dini mezhebi olmaz
kısaca.
Memleketin terörü bununla da bitmemiş altmışlı yıllarda yeniden hortlamış
sağ-sol ve Asala(Ermeni)terör örgütü ile
yine gündeme düşmüştür. Sahne boş
kalır mı? 12 Eylül sonrası bu kez de PKK
terörü başa bela olmuştur. Tam o bitecek
derken bu defa da Fetö sahnede. Kıymetli dostlar aslında dost görünen düşman Haçlı ve Siyonist zihniyet ülkemizde
hep bir oyun sahneye koymaktadır. Bizlere düşen vatandaş olarak bu oyunlara
gelmeden bir beraber olarak din, dil, ırk,
mezhep ve sınıf ayrımı yapmadan bu
Aziz vatanda devletçi, milletçi, halkçı olarak vatansever yaşamaktır.
Başka Türkiye yok.
Saygılarımla
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TERÖRÜN HEDEFİ
Prof. Dr. Sefa SAYGILI

Çok şükür güzel bir ülkede yaşıyoruz. Memleketimizin her bir yöresi değişik güzelliklere
sahip. Tarihi ve doğal harikalarla donatılmışız.
İklimi hoş; insanlarımız sıcak, çalışkan ve
inançlı.
Yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz mevcut.
80 milyon nüfusumuzun hepsini doyuracak
yiyecekler topraklarımızdan fışkırıyor. Hayvancılığımızın durumu bazı problemlere rağmen
fena değil.
Ülkemiz dünyanın belki de en kritik, en
stratejik geçiş yerinde bulunuyor. Asya ile Avrupa, Güney ile Kuzey, Doğu ile Batı arasında
köprüyüz. Ortadoğu ülkeleri ile Balkanlar arasındayız. Hıristiyan ve Müslüman devletlerin
ortasındayız.
Değişik kadim medeniyetlere ev sahipliği
yapmışız. Halen de değişik dinden, mezhepten, kavimden, dilden insanlarımız bir arada
kardeşçe, sulh içinde yaşıyor.
Bu yüzden memleketimize kıskançlık gösteren, düşmanlık yapan da var ve elbette olacak.

Gün geçmiyor ki yeni bir eylem şekli ile değişik bir hedefe yine başka bir ilimizde, bölgemizde teröristler faaliyete geçiyor, acımasızca
insanlarımıza ve güvenlik görevlilerimize saldırıyor.
Üstelik her defasında ayrı bir terör örgütü
çıkıyorlar karşımıza. Kimi zaman DEAŞ veya
İŞİD oluyorlar, bazen PKK ya da YPG, bazı zaman da FETÖ veyahut DHKPC.
Yurtiçinde ve dışında savaşımız sürüyor.
Ancak hepsi temelde ve hedefte birleşiyor,
ülkemize düşmanlıkta ve iplerinin başka hain
güçlerin elinde olması yönünden benzerlikler
sergiliyorlar.
Amaçları Türkiye’yi Suriye benzeri bir kan
gölüne çevirmek. Bir zaman bakıyorsunuz laik-inançlı, başka bir vakit alevi-sünni, derken
Türk-Kürt ayrılığı çıkarmak istiyorlar. Su uyuyor, düşman uyumuyor. Hep hile, hep kalleşlik
ile hep kargaşa, hep terör ve kan dökme peşinde koşuyorlar.
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Sadece son günlere bakıyorum da önce
Kayseri’deki menfur katliam, derken Rus Büyükelçisinin öldürülmesi, yılbaşı gecesi Ortaköy’deki saldırı ve şimdi de İzmir’deki terör.
Hainler hain emelleri için boş durmuyor. Bir
terör olayının acısı içinde kıvranırken hiç umulmadık bir yerden bir başkası geliyor. Değişik
failler, ama gaye ve imza aynı.
Hedefleri güzelim ülkemizin huzurunu bozmak, barışı bitirmek. İnsanlarımız birbirine
düşsün, Türkiye kan gölüne dönsün isteniyor.
Adeta Sayın Cumhurbaşkanımızın isabetle
dediği gibi yeni bir Milli Mücadele Savaşı veriyoruz. Üstelik bu defa dört bir yandan geliyorlar, içimizden ve bizden görünüp maskeli
olarak da saldırıyorlar.
İşte burada bizlere düşen görev, kardeşliğimize sarılmaktır. Düşmanlıkları bitirmektir.
Kötü niyetli şer güçlerin oyununa gelmemektir.
Terör hadiselerini ayırımcı değil birleştirici
şekilde algılamak bakış açımız olmalı. Huzura,
barışa, kardeşliğe, dayanışmaya ve yardımlaşmaya daha önem vermeyi gaye olarak ısrarla

sürdürmemiz şart. O melun hainlerin yapmak istediklerinin aksine birbirimize sarılmalı,
dostlukları kuvvetlendirmeliyiz.
Gerçekten sayısız nimet içinde yüzüyoruz.
Karşılaştığımız olumsuzlukları büyütüp düşmanlıkların körüklenmesine engel olalım, oyuna gelmeyelim. Terör ve anarşi, ülke düşmanı
hainler dışında kimsenin işine yaramaz.
Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmezsek
onlar elimizden alınır, zor ve acınası durumlara
düşeriz.
Unutmayalım ki Suriyelilerin, Iraklıların,
Bulgaristan’da ve Yunanistan’da yaşayanların,
Kırımlıların, Türk Cumhuriyetlerinden olanların gidecekleri bir ülke var, güzel Türkiye’miz.
Ancak Allah korusun bir karışıklıkta bizim gidecek yerimiz de yok.
Hepimiz Türkiye gemisinde yol alıyoruz.
Gemi batarsa hepimiz denizin derinliklerine
yuvarlanır ve yok oluruz.
İnşallah bir ve beraber, huzur içinde bu
ülkede yaşamaya devam edeceğiz. Kıyamete
kadar…
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TERÖR İNSANLIK SUÇUDUR
Mahmut Topuz

Terör bir insanlık suçudur. Çünkü o bütün
insanlığı tehdit eden, bütün insani değerleri
çürüten çok tehlikeli bir hastalıktır. Terörist,
masum insanlara saldırdığı için bütün insanlığın düşmanıdır. Kurbanlarının çok büyük bir
bölümü teröristin ideolojisinden de, savaşından da, onun dost veya düşmanlarından da
habersizdir. Çoğu zaman günahsız ve her şeyden habersiz halk kitlelerini hedef aldığı için
terörist bir insanlık düşmanıdır.
Bir terörist için din, iman, aile, namus, şeref, sevgi, dostluk, fedakârlık, haram, helal
gibi toplumu ayakta tutan üstün insani değerlerin hiç birinin bir değeri yoktur. Onun tanıdığı tek değer öldürme, sabotaj ve yok etmektir.
Bir terörist için kurbanlar sadece bir hedeften
ibarettir. Bunlar kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve
hatta teröristin akrabası, soydaşı veya dindaşı
olabilirler. O bunların hepsini de sadece imha
edilecek bir hedef olarak görür. Böyle görüp
soğukkanlılıkla cinayetini işlemesi için özel
olarak eğitilmiştir.
Terörizmin arka planında şu özellikleri görürüz.
a) Terör hareketlerinin arkasında terör
amaçlı bir örgütlenme bulunur. Bu sebeple
terör hareketleri suçlu/tetikçi yakalansa veya
öldürülse bile terör devam eder.
b) Terörizm aynı zamanda elemanlarını terör eğitimi vererek özel olarak yetiştiren bir
oluşumdur. Adam öldürme, toplu katliam, sabotaj, kışkırtma, bombalama vs. gibi çeşitli terör yöntemlerini adeta bir bilim dalı gibi işleyerek eğitim verilir. Daha sonra denemelerle
pratik kazandırılır. Bu amaçla tabir caizse bir
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terör tıbbı, terör psikolojisi, terör sosyolojisi,
terör kimyasalları gibi alanlar oluşturulmuştur. Bir terörist bunların birçoğunu bilmek ve
uygulayabilmek zorundadır. Bütün bunlar ancak örgütsel bir faaliyetle yürütülebilir.
c) Bir terör örgütünün mutlaka bir siyasal amacı, çoğu zaman da bir siyasal hedefi
vardır. Siyasal hedefler bir paravan olarak
örgütün önüne konmuş bazı ütopyalar olabilir. Ama siyasal amaç değişmez; toplumu
sarsmak, topluma korku, umutsuzluk ve panik yaşatmak. Bu sebeple çoğunlukla siyasal
amaçlar satın alınmış, empoze edilmiş amaçlardır. Terör örgütünün ilk oluşumunda kendine özgü bir siyasal amacı olsa da, örgüt, zamanla herhangi bir dönemde dünya egemen
güçlerinin etkisinden uzak kalamaz. Örgütün
yatkın olduğu siyasal amaç egemen dünya
güçlerinden hangisinin hedeflerine yarıyorsa
o gücün arkasındaki devlet, terör örgütünü
desteklemeye devam eder. Arkasında böyle
gizli örgütler aracılığı ile bir devlet bulunmayan terör örgütü uzun süre yaşayamaz.
d) Terör örgütleri cinayetlerle, toplu kıyımlarla konuşan örgütlerdir. Bazen yüzlerce ve
hatta binlerce masum insanların öldürülmesi
sadece korkunç bir mesaj verme amacı taşır. Teröristlerin işledikleri cinayetlerle örgüt,
toplumu şoke etmek, güvenlik güçlerini yıldırmak ve devlet yöneticilerini şaşkına çevirmek istemektedirler. Bu amaçla kadın, çocuk
demeden özellikle masum halk kitleleri kurban seçilir. Bu nedenden dolayı eylemler çok
kanlıdır. İşte bütün bu sebeplerden dolayı da
terör bir insanlık suçu ve terörist de tam anlamıyla bir insanlık düşmanıdır.
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Yönlerin Yönü
Ali HAKKOYMAZ

Doğuya bakıyorum. Işık doğudan gelir, sözü aklıma geliyor. Bir ân seviniyorum. Güneşe kim sevinmez!

mak için bu şart... Hani ne demiş Koca Yunus:
“Her dem yeniden doğarız;
Bizden kim usanası...”

Işıktan herkes -olmasa da- nasiplenmek ister.
Güneşe taşınmak isteyenler o kadar çok ki... Geceye uzanarak sabahı bekleriz. Dingin çıkmak isteriz
sabaha.

Işık doğudan parlar, parlayacak; bu böyle ve
böyle biline...
Batıya da bu doğu illa ki lazım... Bundan kaçış
yok.
Bir müddet bulutlu, perdeli, sisli, bulanıklık; göz
gözü görmez ettiyse de bu bitti diye bir sevincin yakınlığı var içimde.
Bir deri bir kemik çocuk fotoğrafları son bulacak
ümidindeyim.

Sabahın öteki adı saadet yani uyanış... Sabah
zikrin ve fikrin en parlak saatleri...
Gözlerime, gönlüme bu pırıltıları bırakanın kusursuzluğunu görmem için en dingin saatler...
Sabah, sabbaha, subh, tesbih... Karanlığın içinden gülümsemeye başlayan güneş... Dilimizin işte
dil olduğu önemli dilimlerden: Fe Sübhan Allah...
“Güneş” doğunca görmeye başlarız. Ne var ki bir
hayli zamandır güneşin battığı yerlerden gelecek
seslere kulak kesildik. Karanlığı, fantastik isimlerle, resimlerle tezgahın üstüne sürenleri hayranlıkla
seyreder olduk.
Doğudan sonsuz saadetin anahtarıydı bize verilen. Ufka yayılan huzmelerden gözlerimize sunulan
sofranın tadına doyum olur mu! Dağların belirdiği,
kuşların sevinç çığlıklarına durduğu, çiçeklerin sabahı içtiği, yolların sonsuzluğa taşındığı demler...
Doğu ne zamandır kanlı sabahlara uyanıyor. Geceleri daha bir ürpertili... Çöl fırtınaları, dağların
yankılarına karışıyor, Nil, serin bir tebessüm oluyor
çatlayan dudaklara.
Doğuyu çölden çok cehalet fırtınaları savurmuş,
savuruyor.
Kulakları sağır, gözleri kör, kalpleri hissiz bırakan
bir fırtına, bir yağma bu cehalet fırtınası...
Kahrolası, geberesi demekle de çekip gidesi bir
şey de değil bu.
Doğunun adı{na yakışır şekilde} her dem yeniden doğmaklar istiyor. Bu pas, bu pis halden sıyrıl-

Sıcakkanlı bu coğrafyanın artık kanı akmasın
diye bir insanlık hatırlatması yapalım öteki yönlere
de. Bir yön ötekisiz olmaz. Terazinin kefeleri gibidir
bunlar da... Birleşik kaplar gibi... İnsanlığın bir yeri
kanar, yanar, ağlarken öteki yanı gülemez ki...
Şimdi bütün yönler iç içe... Zamanlar, mekanlar
iç içe... önce insanız. Aynı havayı soluyoruz. Güneşe, aya, yıldızlara hep beraber göz kırpıyoruz. Yönler, bu dünya çölünde pusulamız... Ayrı gayrı olalım
diye değil ki...
Dünyanın âcilen insanlık yönüne yönelmesi gerektiğini demeye gerek var mı; var.
Aynı gök kubbe altındayız. Aynı Sanatkâr’ın sanatıyız. Renklerimizin, dillerimizin, coğrafyalarımızın ayrı olması neyi ifade eder ki zenginlikten başka!
Bütün yönler içimizde var zaten. Bütün kıtalar,
bütün zamanlar... İçimizin yönü, coğrafyası, tarihi,
dili, matematiği, saati kaymışsa; dünya bir şaşkınlıktan ötekine taşınır; başını bir yerlere vurur.
Minyatür bir dünya kursak diyorum. Orada bütün dünyanın özeti olsa ve insan olduğumuzu görsek... Şiirlerimizi söylesek... İnsanî değerlerimizi
derleyip toplasak... Dertleşsek şöyle! Anlaşırız, ha!
Herkes kendi derdine düşmese. Hayat denilen hediyenin kıymetini bilsek... Yönlerin yönüne yönel-
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BİR BİZ VARIZ CİHANDA BİR DE KÜFFAR
Recep KARA

‘‘Kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik.Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de
küffar...
Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları...İhtiyar dev, mazideki ihtişamından utanır oldu.Sonra
utanç, unutkanlığa bıraktı yerini, Ben Avrupalıyım demeye başladı, Asya bir cüzzamlılar diyarıdır.
Avrupalı dostları, acıyarak baktılar ihtiyara, ve kulağına: Hayır delikanlı diye fısıldadılar, sen bir-az gelişmişsin.
Ve Hıristiyan Batı’nın göğsümüze iliştirdiği bu idam yaftasını, bir nişân-ı zîşân gibi gururla benimsedi
aydınlarımız.’’* der büyük düşünür Cemil Meriç.
Tarihin sayfalarına unutulmaz destanlar yazan bu milleti bir gecede cahil insanlar haline getirerek tarihinden uzaklaştırdılar. Dedesinin mezar taşlarını okuyamayan nesil haline geldi bu ülkenin insanları.
Ama unuttukları bir şey vardı? Arslan yavrusu ne yaparsan yap arslan olur.
Oldu da... Az gelişmiş yaftasını milli silahlar, insansız uçaklar, tanklar, yollar, köprüler ve hakeza üretim
çalışmalarıyla boynumuzdan attık ve mazisini bilen atiye bu maziyle ışık tutup yürüyen devlet ve mille
haline geldik.
Biz onların ne kadar ve adi ve kalleş olduklarını biliyorduk. Ama onlar bizim ‘ Bayrakları bayrak yapan
üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’**
şiirini kendimize şiar edindiğimizi bilmiyorlardı.
‘Terör denilen bin başlı yılanın zehrini zerk edip bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar tüm köpeklerini
üstümüze salsınlar. Onlara en iyi cevabı onların hep imrendiği şanlı tarihimizden şu ibretlik hatıra ile
verelim
Sultan Alp Arslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla :
300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor der.
Sultan Alp Arslan hiç önemsemeyerek şöyle der :
Biz de onlara yaklaşıyoruz...
*(Cemil Meriç-Bu Ülke)
**( Mithat Cemal Kuntay)

8

sirdergisi.com

K A PA K

twitter.com/sirdergisi
instagram.com/sirdergisi
Şubat 2017 / Cemâziyelevvel 1438

DOĞU*YA DOĞRU
Akif CEMİL

“Zavallı Türk Aydını. Batılı dostları alınmasın
diye hazinelerini gizlemeye çalışır.
Sonra da unutur hazineleri olduğunu…”
Cemil MERİÇ
Kendi vücudunun âzâlarını yiyerek yaşamaya çalışan zavallı gibi, manevi değerlerimizi gönlümüze
gömdüğümüz gün, bünye-i millet sarsıldı ve çöküşümüzü terakki zanneder olduk.
İnsanı yüceltme ve yükseltme adına yapılan her
faaliyet, keşifler, icatlar ve teknolojik harikalar; insanı alçaltma, ezme ve yok etmede kullanıldı.
Maddenin hâkim olduğu günümüzde insan unutuldu, insanlık unutuldu, toplum, ekonomi ve para
bir tabu haline getirildi.
Mehlika Sultan’ın mekânının yaydığı koku sarhoş etti bizi, mest ü sermest olduk. Batıya o kadar teveccüh ettik ki kendimizi unuttuk, kaybettik.
Kendimize dönmek istediğimizde, özümüze gelmek
istediğimizde ise, kendimizi kaybettiğimiz yerde bulamıyorduk. Bizi bize hatırlatacak biri lazım, birileri
lazım, bir şeyler lazımdı.
Halbuki önce biz kullanırdık güneşi… Batıya giden güneş önce buradan geçerdi. Şimdiyse o büyük
kıyamet alameti mi gerçekleşiyor ne, güneş batıdan
doğmaya başladı?!
Fakat kararan ve kızaran dünyamız aydınlatmaktadır. Alnı akların alı ak ettikleri an gelmiştir. Dünyaya geliş gayesini idrak eden insanlar çoğalmaktadır.
Yirmi birinci günün sabahına uyanmıştır civcivler. Ümit verenler, ümitli olanlar ve ümitler artmaktadır. Artık iki günümüz birbirine eşit değildir.
Aradığımızı bulmaya,bulduklarımızda aradiklarimizi görmeye başladık.
Kanlı-deli bir nesil yerine, delikanlı hatta velikanlı bir neslin zuhuru ümitlerini ışıklandırdı.
Bir medeniyetin başka bir medeniyete istihare
edilemeyeceğini anlar olduk. Kendi medeniyetlerimizi aramaya başladık. Hazineleri hatırladık, aramaya koyulduk. Ve geçmişten bugüne azın çoklardan
bol olduğunu inancın sihirli ikliminde müşahede
etmeye başladık.

Evet Dünyada iyi ve güzel şeyler de oluyor. İyilikleri ve güzellikleri de görmek lazım. Güzel düşünür
olmak için güzel görmek gerek. Hayattan lezzet almak için iyi düşünmeli. Her şeyin iyi yanını görmek
lazım. Hatta kötü gibi görünen şeylerin bile, doğurabileceği iyi sonuçlardan söz etmeli. Ama maalesef bazen iyiliklerin içinde bile kötü yönleri çekip
almaktayız.
“Lütuf ile kahrı herkes farkeder, lakin kahırda
gizlenmiş lütfu ve lütuf içindeki kahrı az kimse bilir”
der Mevlana.
Bir gün de Peygamberimiz Aleyhisselam: “ Kul
bir günah işler; bu günahı onu cennete götürür” büyüyünce, “Bu nasıl olur?” diye soruldu. O(S.A.V.);”Günah işleyip Tevbe ederek ve günahtan kaçarak
gözlerini Allah’ın (CC) dergâhına diker. Neticede
cennete girer” şeklinde cevap verdi.
Olaylara bakış açısı çok önemli. Aynı zamanda
insanın iç yapısını aksettirir. Afrikaya giden iki işadamının değerlendirmelerinde olduğu gibi: biri bakar;
hiç kimsede ayakkabı yok. “Burada kimse ayakkabı
kullanmıyor, bize iş yok” der, geri döner. Diğeri ise
“Burada kimsenin ayakkabısı yok, bize iş çok. Müthiş bir fırsat ve pazar” diyerek işe girişir.
Her ne kadar “Aptallar mutlu ve olur” dese de
biri, biz mutluluğu aramaya devam edeceğiz. Dünyanın rahat yeri olmadığını biliyoruz. Dünya mutlu
olma yeri değil, mutluluğu arama yeridir.
Kimbilir, belki de mutluluk aramakta…
Çünkü bulanlar, arayanların içinden çıkıyor.
____________
(*)Hem şark hem doğuş anlamında
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31 Mart Vak’ası İhaneti
Erdoğan ASLIYÜCE
e_asliyuce@yahoo.com

Kendisi gibi tarihi de karışık bir ibretlik hadise...
XX. yy başında kullanılan Rumi takvimle 31 Mart
1325,
Miladi takvime göre 13 Nisan 1909
Hicri takvime göre ise 22 Rebi’ül-evvel 1327 tarihinde meydana gelen olaya 31 Mart Vak’ası denir.

Neden Oldu?
23 Temmuz 1908’de ikinci meşrutiyet ilan edilmesinden irticanın şaha kalktığı güne kadar geçen 8 ay, 21 günlük karma karışık devirde gizli açık
sureti haktan gözüken sorumsuz bir “komite”nin
zulmü ile geçmiş halk kitleleri sukutu hayale uğramıştır.
Epir’de Yunan çetelerinin faaliyete başlaması
İstanbul’da bulunan Helenlerin yaygaraları, Meclis-i Mebusan’daki azınlık gruplarının faaliyetleri,
sonuçta İttihat ve Terakki’nin “İttihâd-ı anasır”
hülyası iflas etmiş.
O meşum “Komite”nin İstanbul’da tertip ettiği
siyasi cinayetler şehirde anarşi havası oluşturmuş
özellikle Sultan Abdülhamid’in adamlarından İsmail Mahir Paşa’nın evinden Harbiye nezaretine
çağrılarak öldürülmesiyle başlamış, “Serbesti” gazetesinin baş muharriri Hasan Fehmi Bey’in köprü
üzerinde vurulması ertesi gün talebe ile halkın
“Adalet isteriz!” diye bağrışarak büyük bir gösteri
yapmalarına sebep olmuştur.
Alaylı zabitlerin ordudan çıkarılmasına karar
verilmiş olması daha 1908=1326 Teşrinievvel =
Ramazan ayında bunların galeyanına sebep olmuş, başlarında bulunan 1. süvari fırkası kumandanı ferik Refik Paşa altı ay hapse mahkûm edilmiş, ondan sonra alaylıların çoğu tasfiye edilerek
bütün bunların 31 Mart Vakası’nda mühim bir rol
oynamalarına yol açmıştır. Askerlik yapmayan
softaların askerliği hakkında Meclis-i Me-busan’a
verilen kanun Lahiyası bütün medrese talebeleri-
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nin muhalif saflarına geçmeleriyle neticelenmiş.
“İkdam” gazetesinin yalan haberine göre olaydan üç gün önce zabitlerin askerlere: “Hocalarla
katiyen görüşmeyeceksiniz! Askerlikte diyanet
meselesi aranmaz!
Alaylı zabitlerin, mektepli okumuş zabitleri
“kâfir” gösteren aleyhteki propagandası ve “masonların” softaların askerliği hakkında kanun
projesi dini tedrisata karşı bir darbe sayılması,
Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Girit’in “Gavura Satılmış” olduğu yalanın yayılması.
Meşhur “İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti”nin
kurulması ve Ce miyetin “Volkan” isimli bir gazetesi vardır: “Kıbrıslı Hafız Derviş Vahdeti’nin tesis
ettiği bu Fransızca isimli gazete halkın taassubunu
tahrik eden şiddetli neşriyatıyla meşhurdur.”
Derviş Vahdeti Kimdir?
Bu Kıbrıslı Hafız! Derviş Vahdeti azılı bir Intelligence Servis ajanıdır!... İngilizler tarafından sureti
mahsusada yetiştirilmiştir.
Ve bu adamın adından gayri İslam’la hiçbir alakası yoktur.
Yoktur ama 31 Mart sabahı sokağa dökülenleri
“ŞERİAT” adına kıyama hazırlayan alçak, işte budur!...
Gençliğinde medrese tahsili gören, Kur’an-ı Kerim’i hıfza muvaffak olan ve sonra bunlara ihanet
edip İslâm şeriatı dışına çıkan Derviş Vahdeti adlı
alçağın “31 Mart” arifesinde dilinden hiç eksik etmediği tek kelime “ŞERİAT” olmuş ve bu satılmış
uşak, Müslümanları perişan etmek için kurduğu
cemiyete efendimiz, kurtarıcımız ve müdjecimizin
ismi şeriflerini koymak suretiyle geniş halk kitlelerini kendisine bağlamayı bilmiştir.
Askeri birliklere çengel atıp, ittihatçıların “Avcı
Taburlarını dahi kontrolüne alacak derecede melanetlerinde muvaffak olan bu ajan, o devirde
askerlikten muaf olan medrese öğrencilerinin
imtihana tabi tutulması ve imtihanda başarılı
olamayanların askere alınması yolunda Harbiye
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Nezaretince ileri sürülen talebi istismar etmesini
bilmiştir.”
Mizan Gazetesi
Paris’te bir müddet Jön-Türklük ettikten sonra
İstanbul’a gelip Şuray-ı Devlet azası olan müverrih (tarih yazan) Murat Bey de o sırada “Mizan”
gazetesini tekrar neşre başlayarak İttihad ve Terakki’ye karşı çok şiddetli hücumlarda bulunmuştur. “Volkan” ve “MİZAN” gazetelerinin 31 Mart’ı
hazırlayan amillerdendir.
Prens Sabahattin
Bu da İngilizler tarafından özel yetiştirilmiş
Derviş Vahdeti adlı hainin, ihanetinde onun gibi
yetiştirilmiş bir başka ajandır Prens Sabahattin...
Avcı Taburları
“Meşrutiyet Muhafızı” olarak İstanbul’da Taşkışla’ya yerleştirilen meşhur Avcı Taburları okumuş-mektepli zabitleri kışlaya hapsettikten gece
yarısına doğru Sultanahmet meydanında toplanmaya başlamışlar.
İsmail Hami Danişment, “bu hareketin başında
Arnavut Hamdi Çavuş, Bölük-emini Mehmet ve
kamacı ustası Arif isimlerinde üç asker” bulunduğundan bahseder.
31 Mart 13 Nisan = 22 Rebi’ül-evvel Salı sabahından 24 Nisan = 3 Rebiül-ahir Cumartesi sabahına kadar 11 gün süren meşhur irtica vakasında
meclis binasına yürüyen asilerin “ŞERİAT İSTERİZ!.” naralarıyla başlamıştı...
“Şeriat isteriz” diye yollara düşenlerin “şeriatla hiç ilgileri” olmadığı halde ajanların teşvikiyle
azmış eşkiyalara bazı sarıklı mebuslar aşağı inip
nasihat etmek istemişlerse de hiç bir tesiri olmamıştır. Asiler yalnız şeriat değil, daha başka şeyler
de istemiş Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa ile Meclis-i Mebusan Reisi Ahmed Rıza Bey’in istifalarıyla
alaylı zabitlerin vazifelerine iadesi de istenmişti.
On bir gün devam eden irtica ayaklanmasının
en mühim olaylarından biri de Yıldız sarayını topa
tutmak istediğinden bahs edilen ‘ASAR-TEVFİK’
süvarisi Ali Kabuli Bey’in gemisindeki bahriyeliler
tarafından yıldız sarayına götürün asiler sultan
Ab-dülhamid’in pencereye gelmesini istemişler
ve Kabuli kaptanı onun önünde öldürmüşlerdir.
Sokaklarda ve köprü üstünde bazı genç zabitlerin de ‘Mektepli’ diye şehit edilmişlerdir...”
Harekat Ordusu adı verilen bu ordu Türk birliklerini küçük bir azınlık olduğu halde ekseriyeti

Sırp, Yunan, Makedon, Arnavut ve Bulgar çeteciler de bu ordunun içinde çoğunluktaydı.
Hareket ordusunun İstanbul’a girmeyeceği
hakkında verilen teminat, Sultan Abdülhamid’in
hal’edilmeyeceği hakkında verilen teminatlar...
Ve sekiz defa gidip dokuz defa gelen Sait Paşa’nın
sinsi planları önemli rol oynamıştır.
Hainler Firarda
Hareket ordusu Abdülhamit Han’ın “Asker
Zinhar kurşun atmasın. Eğer kurşun atacaklarsa
evvela beni vursunlar” emrinden sonra Yıldız Sarayındaki ikinci fırkanın bütün askerleri Ihlamur
kasrında Şevket Turgut Paşa teslim olmuşlardır.
Hareket ordusunun İstanbul’a hakim olduğunu
öğrenenlerden ilk kaçak “Volkan” gazetesi sahibi
hain Derviş Vahdeti.
Kamil Paşa ile oğlu Sait Paşa, gazeteci Ali Kemal üç Kemal’den en az bilinen meşhur İsmail Kemal, Mevlanzâde Rifat vb. derhal firar etmişlerdir.
Abdülhamid’in Hal’i
Fetva Emini Hacı Nuri Efendi bütün baskı ve
tehditlere yiğitçe direnerek Sultan Abdülhamid’i
“hal” için istenilen fetvayı:
“Hal’de şeamet vardır, teklif edin padişah feragat etsin” diyerek ret etmiştir.
İsmail Hami Danişmend, seçilen “hal” heyet
için, “Sultan Hamid’e hal’ini tebliğ edecek olan
Ayan ve Mebusan heyetinin intihabın da (seçme)
ittihadcılar, Türk tarihinin hiç bir zaman unutmayacağı müthiş bir dalalet irtikab etmişlerdir. Der.
Seçilen heyet:
1)
Ayandan Ermeni Aram
2)
Bahriye Feriki Gürcü Arif Hikmet Paşa
3)
Selanik Mebusu Yahudi Karasu
4)
Draç Mebusu Arnavut Esat Toptani.
Kısaca yazdığımız tarihimize 31 Mart Vak’ası
olarak geçen bu irtica hareketinin özetinin özetidir.
1869’da Lefkoşe’de doğan Kıbrıslı Hafız Derviş
Vahdeti, 31 Mart Vakası’ndan sonra kaçtığı İzmir’de yakalanarak İstanbul’a getirilmiş yargılandıktan sonra Ayasofya meydanında idam edilmiştir. Bu İngiliz ajanı idam edilmesine rağmen, ektiği
nifak tohumları hala devam etmektedir.
31 Mart Vak’asında Ayasofya meydanında toplanan başı bozuk kalabalıktan cinayetlerini hatırlamak gerekir.
Devamı Sonraki Sayıda
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FİTNELER
Bilal EREN

Ahir zamanın en belirgin özelliği fitneler dönemi olmasıdır. Arapça olan fitne kelimesi yerine günümüzde batı kaynaklı olan anarşi kelimesi yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Fitne, kelime olarak, ‘altın ve gümüşü, yabancı
maddelerden temizleyip saf olarak elde etmek için
ateşe sokup eritmeye’ denmiştir. İyiliğinin ve kötülüğünün ortaya çıkması ve belli olması için insana
yapılan muameleye de bu manada fitne denilmiştir.
Fitne, insanın imtihanı içindir. Yani insan imtihan için yaratılmıştır. (Mülk 67/2) O, çeşitli şekillerde imtihan edilmektedir: Hayırla-şerle (Enbiya
21/35), bollukla-darlıkla, hastalıkla-sağlıkla (Bakara 2/155), dünyevi derece ve nimetlerde üstünlük
ve alçaklıkla.. (En’am 6/165) vs..)
Hz. Peygamber de (sav) şöyle buyurur: “Kişinin
fitnesi, ailesinde, malında, nefsinde, çocuğunda
ve komşusundadır. Bu fitneyi, oruç, namaz, sadaka emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker (iyiliği
emir, kötülükten men etmek) yollarıyla örter (telafi
eder)”
Fitne deyince daha çok sosyal kargaşa (anarşi)
anlaşılır. Yani, toplumdaki huzursuzluk, bozgun,
kavga, kargaşa, birbirine girme, dedikodu, fesat
gibi olaylar fitne olarak kabul edilir.
Hadislerde ise, ısrarla bulaşılmaması istenen
fitne şöyle tarif edilir: “Fitne, dünyevi iktidar talebiyle düşülen ihtilâf olup, bu ihtilafta kimin haklı
kimin haksız olduğu belli değildir.”
Şu halde, Hz. Peygamber’in (sav) hadislerinde
geliş şartları ve özellikleri belirtilen, önleme ve
ortadan kaldırma çareleri bütün ayrıntılarıyla açıklanan asıl fitne bu fitnedir. Keza Kur’an-ı Kerim’de:
“Öyle bir fitneden sakının ki (geldiği zaman) içinizden yalnız zulmedenlere çatmaz (herkesi içine alır
ve hepsini perişan eder)” (Enfal 8/25) buyurulmaktadır. Bu âyette kastedilen fitne de bu fitnedir.
Fitne kelimesi ile yakın manaya gelen kelimelerden bir de herc kelimesidir.
Hz. Peygamber (sav), kıyametten önce ortaya
çıkacak sosyal kargaşayı anlatırken “herc”in de artacağını söylemiştir. Bunun ne demek olduğunu soran bir kişiye “Herc, ölüm demektir, ölüm demektir,
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ölüm demektir” diye cevap vermiştir.
Cemaatten bazıları tekrar sorar: “Ey Allah’ın Resulü, o zaman aklımız başımızda olduğu halde mi
bunu yapacağız (yoksa delirmiş mi olacağız?). Hz.
Peygamber (sav) şu cevabı verir: “Hayır, bu esnada
akıl kalmaz. (aşırı hırs ve cehalet sebebiyle o devir
insanlarının ekseriyetinin aklı ortadan kalkar. Bu
durumda, halk içinde ortaya çıkan, akıldan mahrum bir ayak takımı, öncekilerin yerine geçer).
Hz. Peygamber (sav) fitneleri haber vermiştir:
Hz. Peygamber (sav), kendisinden sonra ortaya
çıkacak birçok mühim hadiseyi ümmetine haber
vermiştir. Bu haber veriş, onların o hadiseler karşısında uyanık olmaları, yanlış yapmamaları içindir.
Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz; İstanbul’un fethi,
Kıbrıs’ın fethi, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin
şehid olacakları vs. gibi birçok hadiseyi haber vermiş ve verdiği haberler aynen gerçekleşmiştir. Fakat bunlar arasında ahir zaman fitneleri ile ilgili
haberlerin ayrı bir yeri ve önemi vardır.
Bu çeşit rivayetler, diğerlerine nisbetle sayıca
pek çoktur. O kadar ki, hemen hemen bütün hadis
kitaplarında “Kitabü’l-Fiten”, “Kitabü’l-Melâhim”
adları altında müstakil bölümlere yer verilmiş ve
bu bölümlerde bu konu ile ilgili hadisler zikredilmiştir.
Hz. Peygamber (sav) kıyamete kadar meydana
gelecek bütün fitneleri bildirmiştir:
Hz. Huzeyfe (ra) anlatıyor: “Allaha yemin ederim ki, ben, benimle kıyamet arasında vaki olacak
bütün fitneleri bilmede insanların en bilgili olanıyım. Bunları size bildirmeme mani olan şey, Rasûlüllah’ın (sav) bunları bana sır olarak tevdi etmiş
olmasıdır. Ancak şu da var ki, içerisinde benim de
bulunduğum bir mecliste fitne hakkında (sır olmaması gereken) açıklamalarda bulunmuştu. Fitneleri
sayarken şunu da söyledi: “Bu fitnelerden üç tanesi
var ki, hemen hemen hiçbir şey bırakmaz, bunlardan bazıları da var ki, yaz mevsiminde esen rüzgar
gibidir, bu fitnelerden küçük olanları var, büyük
olanları var.”
Hatta, Hz. Peygamber (sav) kıyamete kadar gelecek fitneleri sadece saymakla kalmamış, ‘çevresinde üçyüzden fazla adamı olan üçyüz’den fazla

sirdergisi.com

twitter.com/sirdergisi
instagram.com/sirdergisi
Şubat 2017 / Cemâziyelevvel 1438

fitnebaşını isimleriyle, baba ve kabile isimleriyle
söylemiştir. Hatta bu bilgiler verilirken yanında
başkalarının da bulunduğunu kaydeden Huzeyfe
(ra) ilave eder: “Vallahi anlamıyorum, bunları arkadaşlarım gerçekten unuttu mu, yoksa unutmuş mu
gözüküyorlar?..”
ÜMMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ: Fitne ve kargaşa
Hz. Peygamber (sav) ümmetinin kıyamete kadar
devam edecek, temel özelliklerinden birinin dahili
fitne ve kargaşalar (iç karışıklıklar) olacağını çeşitli
şekillerde ifade etmiştir. Şöyle ki:
1. Bu ümmet kendi arasında savaşacaktır:
Peygamber Efendimiz (sav) Cenab-ı Hak’dan üç
şey istemiş onlardan ikisi kabul edilip biri kabul
edilmemiştir. Bir hadis-i şerif şöyledir: “Rabbimden
üç şey istedim. Bunlardan ikisini bana verdi, birini vermedi. Rabbimden ümmetimi kıtlıkla helak
etmemesini istedim, bunu kabul etti. Keza ümmetimin (Nuh kavminin başına geldiği şekilde) suda
boğularak helak edilmemesini istedim, bu da kabul
edildi. Rabbimden ümmetimin birbirini belaya atmamasını istedim; bu reddedildi.”
Yine bu konu ile ilgili bir başka rivayette Hz.
Peygamber (sav) şöyle der: “Benim ümmetim,
ümmet-i merhumedir (yani diğer ümmetlerden
farklı ve fazla bir lütfa mahzardır) Ahirette (ebedî) azap görmeyecektir, onun azabı (daha ziyade)
dünyadadır. Dünya hayatında (aralarında çıkacak
harp şeklinde) fitneler, (bir kısım şiddet ve korku)
çalkantıları ve öldürmeler şeklinde azab ve ibtilâ
olunacaklar.”
Bir diğer rivayette: “Allah bu ümmet üzerinde iki kılıcı birleştirmeyecektir: Kendi kılıçları ve
düşmanlarının kılıcı” (Ebu Davud, Melahim 7) buyurulmuştur. Âlimler bunu, “Müslümanların ortadan kalkmasıyla sonuçlanacak böyle bir durumun
olmayacağı, dışa karşı birleşecekleri, ancak dış
düşman tehlikesi kalkınca birbirlerine düşecekleri”
şeklinde anlamışlardır.
2. Ümmetim yetmiş üç gruba ayrılacak:
Diğer bir kısım rivayetlerde bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağı, bunlardan 72’si sapık olup sadece
birinin hidayet üzere olacağı belirtilir: “Muhammed’in nefsini elinde tutan Zat’a yemin ederim ki,
ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan biri Cennetlik, geri kalan 72’si Cehennemliktir…”
Bu rivayetlerde, ayrıca, Hıristiyanların 71, Yahudilerin de 72 fırkaya ayrılmış oldukları da ifade
edilir.
Anlaşılıyor ki, Müslümanlar daha çok ayrılıklara düşeceklerdir. Bu rakamların çokluk ifade ettiği,
yoksa bizzat rakamın gösterdiği sayının kastedilmediği söylenmiştir.

3. Dinden çıkanlar olacak:
Hz. Peygamber (sav) bazı insanların İslam’dan
çıkacaklarını da şöyle haber vermiştir: “İnsanlar,
bu dine kitleler halinde (fevc fevc) girdiler, ondan
tekrar kitleler halinde çıkacaklar” Ümmetimden
bazı kabileler (dinlerinden dönüp) müşriklere iltihak etmedikçe kıyamet kopmaz.”
4. Fitneler kıyamete kadar devam edecek:
Hz. Peygamber (sav) fitnelerin bazı fasılalarla da
olsa kıyamete kadar devam edeceğini söylemiştir.
Bu konuda Huzeyfe’den gelen bir rivayet şöyledir:
“İnsanlar, Hz. Peygamber’e (sav) hep hayırdan
sorarlardı. Ben ise, ‘bana da ulaşır’ korkusuyla hep
şerden sorardım.
-Bir defasında dedim ki: “Ey Allah’ın Resulü,
biz bir cahiliyet ve kötülük devrinde yaşadık. Allah
bizi bu hayırla, İslam’la müşerref kıldı. Bu hayırdan
sonra tekrar herhangi bir şer var mı?”. “Evet var”
dedi.
-Tekrar sordum: Bu şerden sonra tekrar hayır
gelecek mi?” “Evet, dedi, gelecek, ancak, bu hayır
bulanık olacak (yani önceki şerrin kalplerde bıraktığı kin, husumet, ve itimatsızlık gibi fenalıklar belli
bir ölçüde devam edecek).
-Tekrar sordum: “Bu bulanıklık da ne?” Dedi ki:
(önceki şerle ortaya çıkan) bir zümre (varlığını devam ettirecek. Bunlar) benim sünnetimden, benim
getirdiğim hidayetten ayrılacaklar. Sen bunların
bazılarını (veya bazı davalarını güzel bulur) (tasvib
edersin), bazılarını (veya bazı davranışlarını kötü
bulur) (reddedersin).”
-“Ben tekrar sordum: “pekala, bu hayırdan sonra da şer var mı?” Cevaben: “Evet,” dedi ve devam
etti: “Bunlardan sonra Cehennem kapısında durup
(bid’ata, küfre) ÇAĞIRANLAR (yani emîr’ler, reisler,
gizli-açık teşkilatlar, militanlar, hatipler, yazarlar vs.
var. Çağrılarına uyanları oraya (Cehenneme) atarlar.
-“Tekrar dedim ki: Ey Allah’ın Resulü, bu ÇAĞIRICILARIN vasıflarını bana bildir (de onları tanıyayım
ve çıktıkları zaman uymayayım). Dedi ki: “Onlar bizim bedenimizdendir (soydaşlarımızdır, dindaşlarımızdır, milletimizin efradındandır).
-“Tekrar dedim ki: “Onlar bana ulaşacak olsa ne
yapmamı emredersiniz?” Cevaben: “Müslümanların cemaatlerinden ve imamlarından ayrılma”
dedi.
-“Ben tekrar sordum: “Onların cemaatleri ve bir
imamları yoksa (ne yapayım?)” Dedi ki: “O zaman
mevcut fırkaların hepsini terk et. Hatta bir ağacın
köküne dişlerinle tutunmuş vaziyette bile olsan,
ölüm sana ulaşıncaya kadar öyle kal, (yine de onlara katılma)” (Buhari, Fiten 11, Müslim, İmaret 51)
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TERÖRİZM; TÜRKİYE’YE YÖNELİK İÇ VE DIŞ
TEHDİTLER ANALİZİ
Ayhan ÖZCİMBİT
ayhanozcimbit@gmail.com

Dünyada konjonktürler hızla değişiyor, güç dengeleri hızla değişmekte ve bu değişimden sadece
Türkiye değil hemen hemen her ülke ve hatta terör
örgütleri yada Özgürlük(!) savaşçıları da etkilenmekte. Zira eskiden terörist olan şimdi müttefik,
eskiden müttefik olan şimdi terörist veya tehdit
sıralamasının başına yerleşti. Türkiye bağımsızlığını
ele almak için çabalamakta zira YENİ TÜRKİYE’nin
açılımında bağımsızlık ve güç ön plana çıkarken
Türkiye’nin güçlenmesine ve bağımsızlığına yönelik
tehditlerde arttı. Zira sözde bazı müttefiklerimizin
çıkarlarına ters gelmekte yeni söylem. Nedir bu tehditler birlikte inceleyelim?
1- İÇ TEHDİTLER: ( Gladio, Paralel, Jön Kürtler,
Jön Türkler (Beyaz Türkler), Mezhepçilik )
A) Türkiye’nin en öncelikli ve birinci tehditi adına
PARALEL ÖRGÜT denen devlet içine yıllardır yapılanarak sorgulamadan üstten gelen emirleri cennete
gitmek için imama itaati farz gören ve asıl tepedeki
emirleri İllimünati’den ve dolayısıyla onun başı Kraliçe’den alan yapı var. Bu yapının en altta bulunanlarının tepede olanlardan asla haberi yok. Tepede
olanlarda cemaat gazetelerinde daima ülke içindeki
siyaseti gündeme getirip örgütün üyelerinin gözleri
bağlanmakta asla İngiliz Kraliçesi ve İllimünati’nin
yaptıklarından veya dış siyasi rüzgarlardan bahsedilmemektedir. Paralel Devlet’in dış siyasetten anladığı İsrail’in dostluğunu kazanmak ve İran’ın düşmanlığını sıcak tutmaktır. Bu noktada Ehli Sünnetin
mezhepçi bakışından yaklaşarak Siyonizmle dost
ama Şia ile düşman olunması gerektiğine inandırılmaktadırlar. Aynı yapı yine büyük bir iki yüzlülükle
Türkiye’de ki Alevilerle kontak halinde olup onların
sempatisini kazanma ikiyüzlülüğü siyasetini de ustaca yürüterek Türkiye’de genelde aykırı bir ses olan
ve (geçmişte Dersim’de yapılan yanlış siyaset sonucu) tüm radikal komünist örgütlerin tepesinde bir
güç olan Alevilere sahte gülücükler atmaktadırlar.
Paralel unsur Yargıdan ve Emniyetten temizlenmiş
değildir ve şu an üyeleri AK Partili görünme çabası
ve şirinliği içinde ya yerlerinden olmama çabasın-
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da yada terfi yarışında hükümetten nemalanma
gayretindeki diğer cemaatlerle yarıştadırlar. Her şekilde bu unsurun Devlet içindeki yapılanmasından
kurtulmak kolay değildir kolay da olmayacaktır. AK
Parti kendi içinde, bu cemaatin başardığı kardeşliği
ve dava aşkını tam kuramamıştır. Devlet bu tehdidin
ortadan kalkması için daha fazla güç ve çaba harcamak zorunda kalacaktır.
B) BEYAZ TÜRKLER: Yıllarca ülkenin kaymağını
yiyen finans, medya, sanat ve sinemayı elinde tutarak halkın uyutulurken soyulmasını
sağlayan kesimi şu
an GEZİ’ye en büyük destek veren
kesimi oluşturmaktadır. Gizli gizli yapılanarak SAVCI’nın katledilmesinden, Fenerbahçe Kulübüne suikasttan bunlar
sorumludur. Görüntü’de DHKP-C vardır ancak geri
planda GEZİ’deki tüm kadro buradadır. Bu grup PARALELLERLEDE İŞ BİRLİĞİ içerisindedir. Halkın iradesine karşı ellerinden geldiğince gücü kendi ellerine
almaktadırlar. Bunlar halkı ve tercihlerini MAKARNACI, APTAL KOYUN vb sözlerle küçük görmekte
aşağılamaktadırlar. Demokrasi’den aslında nefret
eden bu grup halkı Demokrasi adına ve Laiklik adına
geçmişte yaptıkları soygunlarla bıktırdılar.
C) KCK ve PKK içindeki Laf Anlamaz JÖN KÜRTLER: 38 yıldır süren kavgayı bitirmeye azmetmiş
olan Hükümet aslında bütün şimşekleri bu yüzden
çekti üzerine. Zira
savaşın bitmesi
demek Teksas silah fabrikalarına
yeni siparişlerin
ve yeni silah ihalelerinin yapılamayacağı anlamına
gelecekti. TSK içinde Ergenekon davaları ile jakoben
subayların uzaklaştırılması sonucunda siyaset barış
adına adımlar atabilmiş ve kendi içinde akan kanın durmasını sağlamıştı. Başlangıçta Kürt Halkının
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kimlik mücadelesi şeklinde gelişen ve sonunda kimlik haklarının yavaş yavaş alınmasının arkasından
aceleci genç Kürtlerin ( JÖN KÜRTLER)in KCK içinde
Öcalan’ın barış ve silahsız mücadelesine en büyük
karşı koyuşu ortaya attılar. Öcalan’ı Devletle iş birliği
içinde gören bu kesim yaşlı ve masa başında barışın
sağlanacağına inanan Kürtleri de “Türkleşmiş ve yeterinde Kürtçü olmamakla” suçlayan kendini yurtsever sanıp idealist faşist olduğunu göremeyen uzlaşmaz kesimler Hendek siyasetinin destekçileridir.
Bu kesimleri doğu Anadolu’ya giden sözde gazeteci
kılığındaki Alman, İNGİLİZ ajanlar kışkırtmaktadırlar. Kazdıkları hendeklere yaklaşık 18.000 Jön Kürtçü gömüldü. Dağlarda ise ölen PKK’lı sayısı yaklaşık
4500 kişidir. Şu an örgüt eleman bulamamaktadır.
Kürt halkının nezdinde de “Çözüm Sürecini” bozdukları için gözden de düşmüştür.
D) MEZHEPÇİLİK YAPAN CEMAATLER: Paralel
örgütün kışkırtmalarına kanarak ülkenin bağımsızlığı için çabalayan HALK Cephesini Millet iradesini
MEZHEPÇİ muhafazakârlıkla tehdit etmekteler. Bu
kesime Paralel yapı, “devletin
İran
ajanları tarafından ele
geçirildiğini,
devletin bu
yüzden şiaya sempati beslediği” yalanını uydurarak
fitne ve fücurun en alasını işlemektedirler. Cahil bazı
geleneksel cemaatler siyasetten ve ilimünatiden ve
ilimünati’nin sanatta ve siyasette yaptıklarından bir
şey anlamadığı için onlara kanmaktadır. Mezhepçiler ilerde çıkartılmaya çalışılan Alevi ve Sünni çatışması için en tehlikeli atarları yapmaktadırlar. Suriye
olmamamız için buna dikkat etmek lazım.
E) DEVLETİN BÜROKRATİK YAPISI: Hantal devlet
mekanizmasının oluşturduğu bürokrasi içerisinde
onbinlerce Makam aracı, gereksiz kamu harcamaları, vatandaşı çileden çıkartan bürokratik hatalar,
vatandaşı düşünmeyen umursamayan ve ona kamusal hizmetin verimli bir şekilde verilmesini için
çabalama konusunda eksik ve yetersiz devlet yapısı
da tehdittir. Zira devletin sosyal devlet olmanın gereklerini tam olarak yerine getirmeye çalışmak yerine, Almayandan lüks onbinlerce makam aracının
satın alınması, bunların masrafları, Diyanet ve TRT
Bütçlerinin çok büyük olmasına rağmen sosyal Yarımlaşma konusuna yeterince özen gösterilmeden
halkın vergi gelirlerinin bu şekilde çarçur edilmesi
devletin kendisinin yeterince mali disiplin içine

sokmak istememesi ve bürokratik saltanat kafasından bir türlü uzaklaşılmaması, demokratikleşme ve
ifade özgürlüğünün tam sağlanamaması ve buna
benzer çeşitli nedenler yüzünden Terör örgütlerinin
kendilerine meşruiyet zemini bulması ve bu alanı
Britanya’nın medyası ile kışkırtması da tehdit bataklığının kurutulamamasına da etkendir.
2- DIŞ TEHDİTLER: (İlimünati, Emperyalist Efangelistler, Siyonist Aşkenaziler )
A) İLLİMUNATİ: Bu örgütle ilgili daha önce yazı
yazmıştım. Okumayanlar için kısaca tekrar değineyim. İllimünati anlamı Latince “aydınlanma” demek
olan ve Dinlerin karanlığından dünyayı kurtararak
kendi Bilimsel aydınlanmalarına halkı çekerken zamanla sömürü düzeni şeklinde kendi gücünü oturtmuş bir yapılanmadır. Bu örgütün başı kesinlikle
“Britanya Kraliçesi ve Makamı”dır. İllimünati Dinler
içinde en fazla Emperyalist Anglikan Protestanlıkla
ve Siyonist Yahudi Aşkenazilerle iş birliği içindedir.
Örgütün alt yapısında ABD’li zenginler Rotschild
gelmektedir. ABD’li Cumhuriyetçi Parti alt yapısı ve
Demokratların üst yapısı en büyük kurumsal destekçisidir. Amaçları her on yılda bir büyük savaşlar
çıkartıp TEKSAS’ın silahlarını satabilmek ve kapitalist çarkı ABD lehine döndürmektir. Türkiye’de
savaşın bitmesini hem ekonomik hem de siyasal
nedenlerden dolayı istememekteler. Onlar Türkiye’de mutlaka bir çatışma ortamının gerekliliğine
inanmakta olup, Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Laik-Müslüman, Gelenekçi-Kurancı çatışmalarının olmasını
istemektedirler. Bu itibarla dış tehdit sıralamasında
bulunmaktadır;
I) Britanya: Tarih boyunca İslam ve Türk Düşmanlığını gizli ve açık devam ettirmiş bir ülkedir.
Haçlı Bayrağını ulusal Bayrak olarak kullanan İngiltere Britanya’yı yönetmektedir. Osmanlı’nın son
döneminde hızla dağılıp parçalanmasını Britanya
sağlamıştır. Tamamen yok edilmek yerine Batı değerleriyle ve Müttefikliğinde kontrolünde Lozan’la
Türkiye Cumhuriyeti olarak kurulmasını o sağlamıştır. Şimdiye kadar Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve
Başbakan’ın kim olacağı konusunda icazet alınan
makam da burasıdır. Bunlar tuhaf ve saçma sapan
iddia gibi gelebilir ama değil. Bu devlet Londra’da
dünyanın en büyük ve en etkin siyasal okullarını
kurmuş ve inanılmaz şeytani bir bilgi birikimine sahiptir.
Devam Edecek...
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M A N E V İ D İ NA M İ K L E R İ M İ Z

ALVARLI MUHAMMED LÜTFİ “EFE” HAZRETLERİ
(1868-1956)
Nuri KAHRAMAN
Erzurum’un Hasankale (Pasinler) İlçesinin Kındığı köyünde doğdu. Babası Hoca Hüseyin Efendi’den
tahsil gördü. Babasından icazet aldıktan sonra Erzurum’da tanınmış bazı âlimlerin derslerini takip etti.
1891 yılında Hasankale’nin Sivaslı Camii’ne imam
tayin edildi. Aynı yıl babasıyla birlikte Bitlis’e giderek Nakşibendî şeyhi Muhammed Pîr-i Küfrevî’ye
intisap etti. Riyazetini tamamladıktan sonra Pîr-i
Küfrevî’nin halifesi olarak Hasankale’ye döndü. Bir
süre buradaki görevine devam etti, daha sonra Erzurum’un Dinarkum köyüne giderek imamlık yaptı.
12 Şubat 1916’da Ruslar’ın Erzurum çevresini İşgale
başlaması üzerine babasıyla birlikte Erzurum’a geldi.
Rus istilâsı süresince Tercan’ın Yavİ köyünde
imamlık yaptı. Ruslar’ın çekilmeye başlamaları ve
Ermeniler’in katliama girişmeleri üzerine Yavi ve
komşu köylerden topladığı altmış kişilik bir müfrezeyle Ermeniler’e karşı koydu. Oyuklu köyü yakınlarında Ruslar’a ait büyük bir silâh deposunu ele
geçirdi. Daha sonra Haydari Boğazı’ndaki Zergide
köyünde Türk ordusuna katıldı ve ordu ile birlikte
Erzurum’a girdi. Aynı gün babası şehid düştü.
Erzurum’un kurtuluşundan sonra tekrar Hasankale’ye döndü. Kendisine teklif edilen Hasankale
müftülüğü görevini kabul etmeyerek Hasankale’ye
bağlı Alvar köyü halkının isteği üzerine oraya yerleşti. Halk arasında “Alvar imamı” ve “Efe hazretleri”
unvanıyla tanındı. Bir Nakşibendî Hâlidî şeyhi olarak
1939’a kadar bu köyde, bu tarihten sonra da Erzurum’da bölge halkını irşad ile meşgul oldu. 12 Mart
1956’da vefat etti. Cenazesi Alvar köyüne götürülerek oraya defnedildi.
Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazan Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi’nin şiirleri ölümünden sonra
oğlu Seyfeddin Mazlumoğlu tarafından derlenerek
Hulâsatü’l-hakâyık adıyla yayımlanmıştı. Bu divanda çeşitli nazım şekilleriyle söylenen 700’ü aşkın
şiir mevcuttur. Hece vezni ve oldukça sade bir Türkçe’nin kullanıldığı bu şiirlerden bazıları da bestelenmiştir.
Bibliyografya
Muhammed Lutfî, Hulsatü’l-hakâyık, İstanbul
1974, s. 508, 512;
Talip Aktepe, Alvar İmamı Muhammed Lutfi
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Efendi’nin Şiirleri (1969), Atatürk Ünv. Merkez Ktp.,
Dokümantasyon kısmı, nr. T 811, 316, A 47.
Kaynak: Selahattin Kıyıcı, “Alvarlı Muhammed Lütfî Efe”, DİA, II.

Mevla bizi affede
Gör ne güzel ıyd olur
Cürmü hatalar gide
Bayram o bayram olur
Merhamet ede Rahîm
Dermanı ver Hakîm
Lutfede Lutf-ı kadim
Bayram o bayram olur
Feyz-i muhabbeti hak
Nuri hidayet siyak
Cennet-i ala durak
Bayram o bayram olur
Hakkı seven merd-i şir
Kalbi olur müstenir
Allah ola dest-gir
Bayram o bayram olur
Merhametin kânıdır
Afv vu kerem şanıdır
Hep onun ihsanıdır
Bayram o bayram olur
Hakkı seven dil ü can
Aşkı ede heyecan
Feth ola bab-ı cinan
Bayram o bayram olur
Bahr-ı keremden hüda
Gark ede nur-i huda
Afv ola bay u geda
Bayram o bayram olur
Ganiler ede kerem
Ref ola derd-i verem
Sahi ola muhterem
Bayram o bayram olur
Nur-i hidayet dola

Dilde hidayet bula
Nasırın Allah ola
Bayram o bayram olur
Tevhid ede zevk ile
Hakkı sev şevk ile
Tasdik inerse dile
Bayram o bayram ola
El dua kitabını
Dil duta hitabını
Can duta şitabını
Bayram o bayram olur
Mevlayı Candan seven
Rıza-ı hakka iven
Lütfu hüdaya güven
Bayram o bayram ola
Dildeki Rahman olur
Dertlere derman olur
Azade ferman olur
Bayram o bayram olur
Can bula cananını
Bayram o bayram olur
Kul bula sultanını
Bayram o bayram olur
Hüsnü keder def ola
Dide hicap ref ola
Cümle günah af ola
Bayram o bayram olur
Lutfiye lutfi kerem
Dahil-i babı harem
Daima Allah direm
Bayram o bayram olur
(Alvarlı Efe Hz.)
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İSLAM DÜNYASI VE MÜSLÜMANLAR
Sadettin TURHAN

İslam dünyası dediğimizde, biraz durup düşünmemiz gerekiyor. İslam dünyası nereden, nasıl
başlıyor ve nerede bitiyor? Ben bu makalemde günümüz coğrafyası ve sorunlarından bahsetmeyeceğim. Malumunuz üzere sosyal medya ve iletişim
araçları ile hepimiz bir miktar bilgi ve fikir sahibiyiz.
İslam dünyası için kişinin kendi dünyasındaki dinamiklerini, yapılarını ve özelliklerini İSLAM haline
getirmesi gerekir. Açıkçası bu gün en büyük sorunu
ben kendimizde görüyorum. Söylediklerimiz ile hayata geçirdiklerimiz arasındaki farktan kaynaklanan
sorunlar yüzünden bu gün İslam dünyası bir buhran
içerisinde.
Bu halde iken efendimiz A.S. ın hayatına bir bakma ihtiyacı hissediyorum. Cahili yenin zirve yaptığı
içki, kumar, fuhuş, haksızlık, faiz ve birçok zulüm’ün
hâkim olduğu bir toplum içerisinde tek başına devlet kurmaya çalışan bir fert. Tabi’i ki o bir peygamberdi, Allah’ın ona yardımı vardı. Bu bir gerçek, ama
aynı zamanda bize kuvvetli bir örnektir. Toplumun
yozlaşmış kurallarından kendini muhafaza etmeye
çalışan, özü sözü bir, gayretli, azimli, verdiği sözlerin arkasında duran, bildiği doğruları söylemekten
ve yaşamaktan geri durmayan ve en önemlisi de
kendini yaratan Rabbi’nin onu asla yalnız bırakmayacağını bilen bir fert. Sabır ile mücadelesini tek başına vermesi, zorluklara karşı yılmaması, yorgunluk
ve umutsuzluk göstermemesi ona nasıl bir Medine
devletinin yolunu açmış ise.
Bu gün Müslüman olduğunu söyleyen bizler; Allah’a olan inancımızda, bu inanca bağlı yaşam tarzımızda, bu yaşam tarzına bağlı ibadet yapımızda,
bu ibadet yapımıza bağlı amel ve icraatlarımızda ne
kadar başarılı, gayretli ve sabırlıyız. Ekran başlarında, sosyal medya hesaplarımızda ve bulunduğumuz
ortamlarda gündemi değerlendirirken, İslam dairesinin içerisine biz kendimiz ne kadar görebiliyor ve
birlikte hareket edebilme adına neler icra edebiliyoruz.

Evet, bu gün bir Mekke dönemi yaşıyoruz. Şekli
ve materyalleri değişmekle birlikte, zulüm, eziyet,
yokluk, baskı ve saldırı. Tabiri caiz ise tüm dünya
küfür ehli bir olmuş her taraftan büyük bir taarruz
içerisinde ve inanınki bu taarruz kıyamete kadar
devam edecek. Çünkü bu hak ile batılın, iman ile
imansızlığın, tek olan Allah’a ibadet etmek ile dertleri sadece dünya olanların bitmeyen bir savaşıdır.
Bu savaş dünya var olduğu müddetçe de var olacak.
Peki, biz Medine devletine ne zaman kavuşacağız? Ne zaman biz kendi dinimizi yaşamaya başlar.
Ayrıştırıcı özelliklerimizi bir tarafa bırakır birleştirici özelliklerimizi ortaya koymaya gayret eder buna
özgün projeler üretir. Sadece sözde kalan bir iman
ve ibadet anlayışımızı kenarı koyar. Üst perdeden
değil kardeşlik penceresinden birbirimize bakmaya başlar ve en önemlisi Peygamberin ordusunda
isimsiz bir fert olmayı arzular buna göre çalışır isek
o zaman önce yürek, sonrada dünya devletimiz kurulacaktır.
Dünya devletimize kavuşmak için önce yürek
devletlerimizi inşaa etmeliyiz. Haydi, ilk hareketi
verelim ve Allah’a söz vermiş bir kul olmanın gereklerini yerine getirelim. Rabbim vaadinden asla
dönmeyendir.
Hiç boşuna başka yol arama,
Sağa sola bakıp dünyaları tarama,
Görmezden geldin, kandın her tür yalana,
Doğru yol İslam, başkasını arama.
Şiir ve sözle doğru yol bulunmaz,
Hiçbir şey yapmadan oturmakla olmaz,
Rabb’ine iman eden boş durmaz,
Verilen emre sebep sorulmaz
Sadettin TURHAN (Seccadem ıslanmıyor şiir kitabı alıntı)
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YAHUDİ VE SİYONİST AYRIMI ŞART!
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald
John Trump, henüz Başkanlığa atanmadığı 24 Aralık
2016 tarihinde twitter hesabından attığı tweet mesajı
ile (*) başlamak istiyorum:
“The big loss yesterday for Israel in the United Nations will make it much harder to negotiate peace. Too
bad, but we will get it done anyway!” (Dün Birleşmiş
Milletler’deki (BM) İsrail için yaşanan büyük kayıp, barış müzakerelerini zorlaştırıyor. Çok kötü, ama yine de
halledeceğiz!)
Evet, halefi Obama’nın bile üstünde İsrail yanlısı bu
mesaj; bir önceki gün, 332 sayılı ve 23 Aralık 2016 tarihli
BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail’in Yasadışı Yerleşim Faaliyetleri Hakkında Kabul Edilen –sadece ABD’nin karşı
oyuyla- Karar (**) üzerine atılmıştır. Yani; ABD yönetimi, kuruluşundan beri, başında hangi Başkan olursa olsun, İsrail’in menfaatleri doğrultusunda hareket etmek
zorunda kalmıştır. Twitter hesabının adını bile, sanki
adıyla başkalarının kullandığı twitter hesaplarına karşı,
yani “Onlar sahte, ben gerçeğim!” dercesine, “realDonaldTrump” olarak koyacak kadar –en kibar ifadeyleanormal bir adamın, gelecek 4 yıl içinde neler yapacağını düşünmek dünyanın üzerinde adeta bir kâbus
ve karabasan olarak durmaktadır. Hatta göreve başlar
başlamaz; Trump’ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman
7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağı ve Meksika
sınırına duvar örülmesini öngören kararnameye imza
atması bunun başlıca örnekleridir (***).
Konumuz; aslında, ABD yönetimi değil, İsrail’in arkasındaki Yahudi topluluğuna gelmektir ama bütün
dünyayı karşısına alan ABD’nin sahip çıkması ile bu
gücü elde ettiğine dikkat çekmektir. Yine; belki yazımın
sonunda demem gereken ifadeyle, İsrail’in -yakında
“gasp” diye adlandırılabilecek- Filistin toprakları üstündeki bu “yasadışı yerleşimi” üzerine, Yahudi topluluğuna tamamen karşı çıkılmamasına dikkat çekmektir. Yoksa 2. Dünya Savaşında Nazilerin soykırımından kaçan
Yahudilere; Osmanlı, kucak açar mıydı? Örneğin; bu konuda (****), “Turkey’s Modernization, Refugees from
Nazism and Atatürk’s Vision” (“Türkiye’nin Modernleşmesi, Nazizmden Kaçan Mülteciler ve Atatürk’ün Vizyonu”) adında kitap yazan Arnold Reisman, kendisiyle
birlikte İstanbul’a gelen bilim adamlarının sayının 190
olduğu belirtilmektedir.
Nazileri aratmayacak şekilde, İsrail’i kurduran bu
ırkçı ve Müslüman karşıtı olan Yahudi topluluğun adı
Siyonistlerdir. Başlıkta da belirttiğimiz üzere; tepkilerimizi gösterirken, Yahudi ve Siyonist ayrımı şarttır.
Siyonizm, 1897 Basel Konferansı ile teşkilatlanmaya
başlayan bir ideolojik oluşumdur (*****). O dönemde,
parayla Abdülhamit’ten elde edemediği Filistin topraklarını elde edemeyen bu yurtsuz, dünya üzerinde da-
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ğınık ama güçlü ve zengin Siyonistler, çeşitli örgütleri
de ele geçirmiş ve/ya oluşturmuşlardır. Ya da, Dünya
Derin Devleti veya Gizli Dünya Devleti adları verilen
bu yapıda yuvalanmışlardır. Kudüs’te kurulan Tapınak Şövalyeleri’nin bu adı almalarının sebebi ise iddia
edildiğine göre Kudüs kralının Süleyman mabedinin
bulunduğunu ileri sürdükleri bölgeyi koruma görevini
kendilerine vermesiymiş. İllüminatı, Masonluk, Gladyo
ve diye diğer bütün örgütler, Tapınak Şövalyeleri’nin
devamı olarak kurulmuş ve varlıklarını sürdürmüşlerdir. Wall Street denilen New York Borsası gibi dünyanın servetinin toplandığı para merkezine, Orta-Doğu
ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere yönetimlerine ve
ulusal ekonomik kaynaklarına ve CNN gibi dünyaya yayın yapan televizyona sahip olan –bütün bu eylemlerini
büyük bir sırla gerçekleştiren- Siyonistlerin etki alanını
tespit etmek çok zordur. Yine; bu yazının içeriği Siyonistlere karşı mücadele gereğini belirtmek yazılmamıştır. Ancak; sadece, değil bireysel –yani bu yazının okuru
bir Müslüman- olarak, bütün bir İslam dünyası olarak,
sorunun teşhisinin iyi konulmasının ve/ya boyutlarının
tespitinin, çözümün yarısı olacağını bilinmesini vurgulamak isterim.
Nitekim; zaman zaman, Siyonistlerin Filistin zulmüne karşı ayaklanan Yahudi toplulukların tepkilerini
haberlerden duyuyoruz. Bu nedenle; ister Filistin’de,
ister Halep’te, ister Doğu Türkistan’da, ister Arakan’da
–bunların sayısını artırabilirsiniz ama hep Müslümanlara karşı- yaşanan zulmü lanetlerken, alacağımız muhatabın, Yahudi topluluğun tamamı olmaması gereklidir. Son olarak; Haçlı Seferlerini de dâhil ederek, bu
bir Hristiyan olabilir veya bu yazıda konu ettiğimiz bir
Yahudi olabilir, vicdani, demokrat ve barışçı hareket
edenleri dikkate alarak toptancı bir anlayışla Hristiyan
ve Yahudilerin tamamını lanetlememeliyiz. Yine; Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin, özellikle gençler
ve bütün insanlığın dinsizlik ve Allahsızlık tehdit ve
tehlikesi karşısında dayanışmasını kastederek, dediği
gibi (Emirdağ Lahikası, 202.sayfa), “Şimdi ehl-i iman;
değil Müslüman kardeşleriyle, belki Hristiyan’ın dindar
ruhanîleriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilâf meseleleri
nazara almamak, niza etmemek gerektir. Çünkü; küfr-ü
mutlak, hücum ediyor.”

(*): https://twitter.com/realDonaldTrump/status/812773204561379330?ref_src=twsrc%5Etfw
(**):
http://www.mfa.gov.tr/no_-332_-23-aralik-2016_-bm-guvenlik-konseyi_nde-israil_in-yasadisi-yerlesim-faaliyetleri-hakkinda-kabul-edilen-karar-hk_.tr.mfa
(***): http://www.aljazeera.com.tr/haber/trumpin-vize-kararina-gecici-durdurma
(****): http://www.hurriyet.com.tr/soykirim-tarihinde-turkiye-ye-kacan-yahudi-bilim-adamlariyla-ilgili-tek-satir-yok-10523447
https://www.amazon.com/Turkeys-Modernization-Refugees-Nazism-Ataturks/dp/0977790886
(*****):
https://derinmillet2023.wordpress.com/2013/08/10/illuminati-hakkinda-tum-bildiklerinizi-unutun/
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SEVDİĞİNE SÖZÜ OLAN
İsmail Hakkı ÇOBAN

-Seni buraya niye çağırdım biliyor musun delikanlı?
+Hayır bilmiyorum ama tahmin edeyim:
Hımm,kızınızın sevdiği delikanlıyla tanışmak istediniz belki?Yanlış mıyım?
-Hayır!Ne munasebet,aç şu kulağını aç ve dinle sersem!Kızımdan uzak duracaksın,ne istersen veririm
sana,anlaştık mı?
+Ne kadar uzak?Nefes almayacak aralık kadar mı ?Ya da dur ,Yeşil Çam Filmleri geldi aklıma:
“Nayırrrr,nolamaz,kızınızı bendenizden ayıramazsınız!Benim aşkım satılık değil matmazel..!Satılık değilllll,anlıyor musunuz!!!”
demeyeceğim tabiki de!
Evet satılık aşkım.Ne istersem verirsin ha?Tamam ozaman:Oturduğun evden,arabana kadar,hic bir seyin
kalmayacak!Evet bunu yapabilir misin?Hiçbirşeyin olmayacak.
Sıfıra sıfır,hım?
-Bunu yapamazsın,bu gaddarlık resmen!
+Neden ki? Kızınıza karşılılk herşeyiniz işte?
-Bu gaddarlık!Senin sevgin bukadar demek !harcadın hemen şuracıkta...
+Ne münasebet efendim!
Ha şöyle yola gelin !
O zaman açın şu kulağınızı, açın da dinleyin hanımefendi :
Kızınız ile birbirimizi seviyoruz.Siz onun duygularini önemseme yolunda onu nefessiz bırakacaksınız;biz
hissettiklerimizden ayrı olunca hiçbirşeysiz kalmış olmayacağız ve siz bunun bedelini ödetmenin mutluluğuyla gurur duyarken gaddar olmayacaksınız ha!öyle mi?
Neden onun mutlu olduğu birşeyden uzak tutmayı isteyesiniz?Sizinki mi gaddarlık benimki mi?Ha ben
gaddarsam şayet:benim gaddarlığım size olmuş olacak,yani yalnızca size.
Peki ya siz,siz nasıl kızınıza gaddar olursunuz!
Bence siz ne yapın biliyor musunuz:’Sevdiğine bir kilim dokuyan aşıkları’anlamadan okumaya kalkışmayın hanımefendi!
Hım,bu arada tanıştığıma çok memnun oldum.Bence sizde memnun olmaya uğraşın,sonuçta çok karşılaşacağız ...
Ve kızınızın bu memnuniyetinize çoook ihtiyacı var!
İyi günler...
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Kar Günlüğü
Bak; kar kefenine büründü şehir.
Bir ölü gibi göründü şehir.
Bak; bitti telâşeler; tuttu kar.
Şimdi bir seyir var; dinle; bu kar sesi...
Ah, kızaklarla çıktığımız sonsuz yolculuk...
O kızaklar çok uzak şimdi, nerde o çocuk?
Kardan adamlar, dünya fani derdi.
Bak; çocukluğum, gençliğim çoktan eridi.
Kardan adamlarımız çoktan öldü;
İçimde hâlâ ölmeyen o kar çocuk...
Tekrarı yok ömrün; bu kar gibi her şey yeni...
Aynalarda seyret hep bu yeni elbiseni.
Uyandım, gece; ağarmış gökyüzü.
Ağarmış yer; beni bekler dışarda çocukluğum.
Sokak lambalarına kar yağıyor.
Şehir uyuyor; fısıltıyla konuşuyor kar.
Hayat... tertemiz kar gibi bembeyaz...
Ölüm... kar gibi tertemiz bembeyaz...
Kar beyaz zamanlar gönder Rabbim!
Bu kan zamanı günleri gönder Rabbim!
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LOJİSTİK TERİMLERİ -3
Önceki Sayının Devamıdır

İbrahim BİÇER

Gümrük Beyannamesi – Customs Declaration
Gümrük idâresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak,
ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili
gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük
mevzuatı uyarınca doldurularak imzalanan ve işlem
görmek üzere gümrük idâresine sunulan, beyan
sahibi olarak imzalayanlara hukukî ve cezaî sorumluluk doğuran, gümrük idârelerinin muayene-tespit
işlemlerinde baz alarak üzerinde gümrük mevzuatının öngördüğü işlemleri yaptıkları yazılı beyanda
kullanılan standart bir belge.

Ana hatlardan depo, fabrika gibi tesislere çekilen
demiryolu bağlantı hattı.
Kabotaj – Cabotage
Bir ülkenin kendi ülkesi içinde taşımacılık yapma
yetkisini salt kendi bayrağını taşıyan taşıyıcılara vermesi.
Karayolu taşımacılığında ticarî araç sürücülerinin
başka ülkelerde çalışma hakkı.
Kamçı Etkisi – Bullwhip Effect ; Whiplash Effect

Gümrük Birliği – Customs Union

Tedârik zincirinde geriye doğru ilerlerken, talepteki
değişikliklerin etkilerinin çok daha fazla artan oranda değişikliklere neden olması.

Bir veya daha fazla ülke arasında ithalat işlemlerini
kolaylaştırmak, gümrük vergilerini kaldırmak ya da
azaltmak, tüm ülkelerde aynı gümrük tarfesinin geçerli olmasını sağlamak amacıyla yapılan anlaşma.

Tedârik zinciri boyunca sipârişlerin gittikçe artan
değişkenliği ve bilgi bozulması (Tedârik zinciri yönetiminin temel amaçlarından biri, bu olumsuz etkiyi
azaltmaktır.).

Gümrük Tarifesi – Customs Tarifesi

Kloz – Clause

İthalat ve ihracat ürünlerine uygulanacak vergi
oranları çizelgesi.

Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel koşullarındaki
noktaları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi
gereken koşulları gösteren uyarılar.

Hamüle Senedi – CIM Rail Consignment Note ; Bill
of Carriage

Kombine Taşımacılık – Combined Transportation

Trenle yapılan taşımacılıkta kullanılan, makbuz niteliğindeki belge (Kıymetli evrak özellğine sahip
değildir).

Taşımanın başlangıç ve bitiş aşamalarında karayolunun kullanıldığı ve aradaki uzun mesafeli taşımanın
demir, nehir, kanal veya deniz yolu ile yapıldığı taşımacılık sistemi.

FIATA – International Federation of Freight Forwarders Association (FIATA)

Konşimento – Bill of Lading (BL)

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Federasyonu’nun kısaltması.
IATA – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği – International Air Transport Association
Havayolu taşıyıcı ve aracı şirketleri temsil eden
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin kısaltması.
İltisak Hattı – Connection Line

Gönderici ile taşıyıcı arasında kuralları belirleyen ve
üzerinde taşınan yükün içeriği ile ilgili bilgiler (çıkış
ve varış noktaları, gönderici ve alıcı, yük cinsi ve
miktarı, taşıyıcı adı vb.) bulunan yük taşıma senedi.
Küşat Mektubu
Mal sahiplerinin, beyannâmelerini düzenleyebilmek için beyandan önce eşyalarını muayene etme,
numûne alma ve tartma hakkı.
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TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN
BÜYÜK SINAVI: SADEDDİN KÖPEK
Koray KAMACI

Türkiye Selçuklu Devleti (1075-1308), tarih
içerisinde büyük bir öneme sahip bir devlet olmuştur. Özellikle I. Alâeddin Keykubâd döneminde (1220-1237) en parlak devrini yaşamış ve onun
ölümünden sonra Moğol istilasıyla duraklama, gerileme ve çöküş devrine girip yıkılmıştır. Türkiye Selçuklu Devletinin yıkılışında, Moğol istilası ilk bakışta
en önemli dış etken gibi gözükse de meselenin temelinde devlet yönetimindeki bozulmalar yatmaktadır. Çocuk yaştaki dirayetsiz hükümdarlar ve şahsi
iktidarını kurmaya çalışan muhteris devlet adamları
yüzünden bozulan idare mekanizması, buna bağlı
olarak ülkede meydana gelen siyasî, sosyal ve ekonomik düzensizlikler devleti yıkılışa sürüklemiştir.
Devletin içine düştüğü bu siyasi buhran döneminde
Moğolların saldırıları ve ülkenin iç işlerine müdahaleleri, içte bozulmuş bir devletin dışarıdan gelen
saldırı ve müdahaleler karşısında ne kadar çaresiz
kaldığının en acı örneklerinden biri olmuştur.
Türk devlet geleneklerine göre bir kişinin hükümdar olabilmesi için onun hanedan üyesi olması
ve hükümdarlığının devlet ricali tarafından kabul
edilmesi yani ona biat edilmesi şarttı. Başa geçen
yeni hükümdar devlet içerisinde özellikle merkez
teşkilatında kendine yakın insanları önemli görevlere getirir ve kendi kadrosunu kurardı. Devlet
adamları oluşacak yeni hükümette önemli görevlere gelmek ve dışlanmamak için seçilecek yeni
hükümdarın kendi destekledikleri kişi olması için
mücadele ederlerdi. Devlet ricali içerisinde farklı
nedenlerle oluşan grupların kendi aralarındaki mücadeleleri yeni hükümdarın seçilip yönetime tam
hâkim olmasıyla sona ererdi. Yeni hükümdar seçildikten sonra kendini desteklemeyen kişileri çeşitli
yollarla tasfiye eder ve yönetimden uzaklaştırırdı.
Ancak hükümdarın çocuk yaşta olması ve buna
bağlı olarak dirayetsizliği söz konusu olunca, yeni
hükümdarı belirleyen devlet adamları kendi iktidarlarına karşı tehdit olarak gördükleri karşı zümreyi ortadan kaldırmak için mücadele verirlerdi. Bu
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mücadeleler değişik suç isnatları ile idam, recm,
suikast ve sürgün gibi çeşitli şekillerde yapılırdı.
Mevcut hükümdarın ölümü ardından yeni seçilecek hükümdarı belirlemek isteyen devlet adamları
bazen adî yollara başvururlardı. Seçtikleri hanedan
üyesini hükümdar ilan etmek için şartları hazırlayan bu zümre mevcut hükümdarı sinsi bir şekilde
öldürür ve plânlarını uygularlardı. Bu yolla seçtikleri
hükümdar sayesinde güçlenmeyi plânlamak devlet
geleneği şöyle dursun insanlığa bile yakışmayan bir
davranıştı. Türkiye Selçuklu Devleti tarihinde devlet
adamlarının hükümdarın üstünde güç sahibi olması
konusunu iki ayrı dönemde ele almak gerekir. Birincisi, I. Alâeddin Keykubâd’ın ölümünden sonra çocuk yaşta (13-14) olan II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in
hükümdar olması (1237-1246) ile yönetimin vezirlik
makamı ile Sadeddin Köpek (1220-1239) adlı devlet
adamına geçtiği süreçtir. Konya’nın saygın ailelerine
mensup olduğu ve annesinin adının Şehnaz Hanım
olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır. Yaptırmış
olduğu kervansarayın kitâbesinden adının Köpek
b. Muhammed, lakabının Sâdeddin olduğu anlaşılmaktadır. Sadeddin Köpek bin Muhammed oldukça
kurnaz ve çeşitli hasletlere sahip bir kişilikti. Kendisi
vezir-i azamlığı dışında iyi bir de mimardı. I. Alaeddin Keykubad’ın 1226-1236 yılları arasında Beyşehir
gölü yakınlarında yaptırdığı Kubadabad Sarayı’nın
mimarının Sadeddin Köpek olduğu kaydedilmektedir. Sadeddin Köpek kendisini köken olarak anne
tarafından Selçuklu şeceresine bağlamakla kıvrak
zekâsını kullanmaya çalışarak payitahta dolaylı yönden göz koymuştur. Hedeflerini içten içe başarmaya
çalışan Köpek, Moğolların politikalarından da kendisine fırsatlar çıkarmaktaydı. Özellikle Moğolların Kösedağ galibiyeti ile Anadolu’yu istila etmeye
başlamalarının ardından yönetimi kendilerine yakın
olan İran kökenli devlet adamlarına teslim ediyorlar
ve çocuk yaştaki hanedan üyelerinin varlığını sürdürmelerine müsaade etmekteydiler.
Nitekim II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahta
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çıkmasından sonra Sadeddin Köpek tarafından,
sultanın kardeşinin tarafını tuttuğu gerekçesiyle
Anadolu’ya yerleşmiş olan Harzemşahlar’ın önemli
liderlerinden Kayır Han’ ı tutaklatıp ve sonrasında
öldürtmesiyle Harzemşah beyleri Anadolu’ da geçtikleri yerleri yağmalayarak Harran, Urfa, Rakka ve
Suruç gibi yerleri ele geçirerek buralara yerleştiler.
Daha sonra devlet yönetiminde iyice güçlenen Sadeddin Köpek, kendisi için tehdit gördüğü önemli
devlet adamlarını ve kişileri çeşitli sebeplerden
öldürtmeye başladı. Atabey Şemseddîn Atunapa,
Tâceddîn Pervâne, saltanat naibi Kemâleddîn Kâmyar gibi önemli devlet adamlarını öldürttü ve Hüsâmeddîn Kaymerî, Celâleddîn Karatay gibi devlet
adamlarını da görevlerinden uzaklaştırttı. Saltanat
naibliği ve Pervanecilik görevlerine getirildi. Gücünü kanıtlamak amacıyla Melikü’l-Ümerâ unvanıyla
çıktığı seferde, Eyyubiler’in denetiminde olan Samsat kalesi ile diğer bazı kaleleri ele geçirdi ve bütün
bu başarılarından sonra Anadolu Selçuklu tahtına
geçmeyi düşünen Sadeddin Köpek, tahtta hak iddia
edebilmek için I. Gıyaseddin Keyhüsrev’ in gayrimeşru çocuğu olduğu yönünde hikâye ortaya attı.
Sultan olabilmek için hanedan ailesinin bir ferdi
olması gerektiğini gayet iyi bilen Köpek, hanedan
mensubu olduğunu kanıtlamak için annesi Şehnaz
Hatun’un Sultan I. Gıyaseddin Keyhusrev ile gayr-ı
meşru ilişkisi olduğu ve bunun sonucu kendisinin
doğduğu fikrini ortaya atacak kadar alçalmış, lakin
buna kimseyi inandıramamıştı. Devlet gücünü eline
geçirmek için her yolu mubah gören Saadettin Köpek’in sadareti boyunca verdiği haksız kararlar ken-

disi ile ilgili şikâyetlerin artmasına neden oldu. Bir
süre sonra durum daha da kontrol edilemez bir hal
alınca artık Sultan II. Gıyaseddin Keyhusrev harekete geçmek zorunda kaldı ve bir plan yapıldı. Plana
göre Saadettin Köpek, Kubadabad Sarayına ziyafete
davet edilecek, burada sultanın en güvendiği isim
olan Sivas Subaşısı Hüsameddin Karaca tarafından
öldürülecekti. Saadeddin Köpek’in gücünün aşırı
derecede artmasından endişelenen II. Gıyaseddin
Keyhüsrev, 1238 yılının sonbaharında Sadeddin
Köpek’ le birlikte Kubadabad Sarayı’na geldi. Saadettin Köpek, eğlence ve ziyafetin doruk noktasına
ulaştığı bir anda Hüsameddin Karaca tarafından
ani bir hamleyle öldürülmek istendiyse de başarılı
olunamadı. Tam da bu sırada orada bulunan Emir-i
Âlem Togan’ın kılıç darbesiyle yere serilen vezir, yaralı bir şekilde kaçmaya çalıştı fakat yakalanarak feci
şekilde öldürüldü.(1239) Bununla da yetinilmeyerek geçmişte yaptığı zulümlerin bir karşılığıymış gibi
cesedi Kubadabad Sarayında demir bir kafes içerisine konulup kale duvarına asılarak halka gösterildi
ve günlerce orada kaldı.
Maalesef Tarihimizin her döneminde güç, makam ve mevki ihtiraslarından dolayı yanlış yollara
sapmış, Hak yolundan ayrılmış pek çok Devlet adamı vardır. Her dönemde de olacaktır. İnsanoğlunun
en büyük sınavlarından biri de makama gelmiş insanların izlediği yoldur. Ve Tarih bize yine gösteriyor ki Hak yolda olan Devlet adamları ile Şeytan’ın
ağına düşmüş olan Devlet adamları arasındaki en
büyük fark: Yüzyıllar geçse de birinin dua ile, diğerinin ise beddua ile anıldığıdır…
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YAĞMUR DUASI
Allah’ım
Sen ki rahmansın, rahimsin, din günü sahibisin,
Hamd sana, şükür sana, kullarını affedersin.
Allah’ım
Senden başka ilah yok, dilediğini yaparsın,
Sen zengin, biz fakiriz, yağmurları yağdırırsın
Allah’ım
Yağmur rahmetini bizim çevremize indir
Yağmur kuvvetinle sıkıntılarımızı dindir
Allah’ım
Yağmurun yardımındır, onu bize faydalı kıl
Her yanımızı onunla sula, bize ver akıl
Allah’ım
Yolunda bizi çalıştır, bizi hayra ulaştır,
Sevdiğin kullarınla, cennetlerinde buluştur.
Allah’ım
Yağmurunla imdad eyle afiyet ver bizlere
Hakkımızda hayırlı aciliyet ver bizlere
Allah’ım
Bize Yağmur ver bize yağmur ver bize yağmur ver
Toprağımıza bereket ,evimize hamur ver
Allah’ım
İhsan, ikram, in’amın bizi mutlu kılan bağdır
Dere, tepe, ova, dağ, çevremize yağmur yağdır
Allah’ım
Kullarını, hayvanlarını, canlarını sula
Rahmetini indir, susuz topraklarını sula
Allah’ım
Bize hayat ver, güç ver, bize nimet ver, sevinç ver
Yeşillensin, bereketlensin, rahmetinle her yer
Allah’ım
Bizleri ümit kesenlerden eyleme Ya Rabbi!
Hiçbir kimseye küsenlerden eyleme Ya Rabbi!
Allah’ım
Ekinimiz yetişsin, hayvanımız süt versin hep
Arzın, semanın bereketleri sevindirsin hep
Allah’ım
Mağfiretine, bağışlamana muhtacız bizler
Hâzinende ki yağmuruna muhtacız bizler
Allah’ım
Yağmurunu hakkımızda hayırlı rızık eyle
Rızana uygun, ahiretimize azık eyle
Allah’ım
İmtihanımızı kolay, kıl rızkımızı bol ver
Hayırlı şeyleri sebep kıl bahtımıza yol ver
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İSLAM EKONOMİSİNDE HİSBE
Önceki Sayının Devamıdır
İsmail ÇAPAK

İslam ekonomisi ile yakında ilgili müesseselerden
biri de hiç şüphesiz ki hisbe müessesesidir. Bu yakın ilgisine rağmen, İslam hukuku kitaplarında az
incelenmiştir denilebilir. Hisbe mevzuu üzerinde
özellikle duran ve eser veren Müslüman müelliflerde iki elin parmaklarının sayısını aşmaz.
Halbuki hisbe genel olarak islam amme hukukunun
önemli müesseselerinden biridir.
Doç. Dr. Cengiz Kallek hisbe kurumunu şöyle açıklıyor: “Hangi perspektiften incelenirse incelensin
neticede hisbe kurumu İslam İktisat sisteminin en
önemli kurumlarından biridir. O kadar ki belki biraz abartarak İslam İktisadını bir “hisbe ekonomisi”
olarak tanımlamak bile mümkün olabilir.
Hisbe müessesesinin ana fikri, Kuran’da birçok
yerde belirtilen “Emr’i bil maruf ve nehyi ani’l
münkerdir.” Yani “Doğruyu emretmek, kötülükten
sakındırmaktır.” Kur’an’ın bu emri sadece hisbe
ile ilgili değil, gerekli şartlar mevcut olunca bütün
Müslümanlara müteveccihtir. Ama hisbe mevzuunda eser vermiş müelliflere göre hisbe müessesesinin İslami dayanağıdır.

Nitekim Allah(c.c) şöyle buyurmaktadır: “Sizden
öyle bir cemaat bulunmalıdır ki, Onlar herkesi hayra çağırsınlar, İşte onlar muradına erenlerin ta kendileridir.” (Ali İmran 104)
Onlar (O Müminler ki) eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar mevkii verirsek dosdoğru namaz kılar,
zekatı verirler, iyiliği emrederler kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar.(Hac 41)
Bir müessese olarak hisbenin ortaya çıkışı yani teferruatlı hükümleri ve bu vazifeyi ifa eden muhtesibin yetkilerinin belirtilmesi Abbasi Devlet zamanında başladığı kabul edilmektedir.
Abbasilerden sonra ise muntazam bir şekilde hisbe teşkilatı çeşitli islam devletlerine tatbik edilerek
devam etmiştir. Keza Osmanlı İmparatorluğu’nda
da hisbe teşkilatı tatbikatı görülmüştür.
Arap-İslam devletlerinde hisbe teşkilatının başkanına “Muhtesip” ismi verilmiştir. Osmanlı Devleti’nde ise “İhtisap Ağası” denilmekteydi. Ancak
bugünkü modern idari ilimler ve anayasa hukuku
terimleri ile ifadesi ve isimlendirilmesi farklı olmaktadır.
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BURÇLAR VE ESMALARI
Gülşen ÖZCİMBİT

Allah Kuran’I Kerim de insanı pişmiş çamurdan
yarattığını anlatır. Pişmiş çamurda; çamur olduğu
için su ve toprak, piştiği için hava ve ateş elementleri vardır. Bir de bu dört elementten başka Allah’ın
ruhundan üflediği beşinci elemet ruh vardır. Allah’ın 99 adı yani sıfatı vardır ve bize de bu isimlerin
küçük küçük tecellileri yansır. 12 tane burcun da
Esmaül Hüsnası vardır. Çünkü her burcun karakter
özellikleri farklıdır bu yüzden Esmaları da farklıdır.
Her burca tecelli eden Esmalar ve dikkate alması
gereken Esmalar bulunmaktadır.
Koç Burcu insanları güçlü, cömert, adil ve liderdir aynı zamanda sabırsız, ısrarcı, inatçı, kavgacı olabilirler. Koç Burcunun Esmaül Hüsnası, en çok temsilci olduğu, ilham aldığı isimler; El Azim (Azamet
sahibi), El Cabbar (dilediğini zorla yaptırabilen), El
Kerim (Cömert), El Kahhar (Kahredici), El Alim (Bilginin sahibi), El Vali (Her şeyi yöneten) Dikkate alması gereken Esmaül Hüsnası; Es Sabur (Sabırlı), El
Halim (Sertlik yanlısı olmayan), El Muzil (Düşüren),
bu isimleri hatırda tutarak, sabrı ve bir şeyin olma
vaktini beklemeyi öğrenmelidir.
Boğa Burcu insanları sanatkar ruhlu, yaratıcı ve
tasarımcıdır aynı zamanda hırslı, kıskanç, maddeye fazla önem verebilen bir yapısı da vardır. Boğa
Burcunun Esmaül Hüsnası en çok temsilci olduğu,
ilham aldığı isimler; Es Sani (Sanatkar), El Musavvir
(Tasarımcı), El Malik Ul Mulk (Mülkün sahibi), Er
Rafi (Yükselten), El Halik (Yaratıcı), El Vedud (Çok
seven), Es Sabur (sabırlı), Dikkate alması gereken
Esmaül Hüsnası; El Kerim (Cömert), Er Rezzak ((Rızkı veren), El Gani (Zengin ), bu isimleri aklında tutmalı ve yüreğinde dilinde yaşatmalıdır.
İkizler Burcu insanları zeki, konuşkan, çok iyi
gözlemci, analizci aynı zamanda havai, asabi, dedikoducu, kaprisli olabilirler. İkizler Burcunun Esmaül
Hüsnası en çok temsilci olduğu, ilham aldığı isimler;
El Habir (Haberdar olan), El Basir (Gören), Es Semi
(Duyan), El Alim (Bilen)
Dikkate alması gereken Esmaül Hüsnası; Es Sabur (Sabırlı), El Muzil (düşüren), El Hafıd (Alçaltan), El Mumin (İnancı veren) bu isimleri düşünmeli ve ilham
almalıdır.
Yengeç Burcu insanları merhametli, sözün-
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de duran, sevgi dolu, duygusal ruhludurlar aynı
zamanda alıngan, kötümser, endişeli, huysuz
olabilirler. Yengeç Burcunun Esmaül Hüsnası en
çok temsilci olduğu, ilham aldığı isimler; Er Rahman (Çok merhametli), El Vedud (Seven ), Zul
Celal Vel İkram (İkram sahibi), Es Selam (Huzurun Kendisi), Es Sadık El Vaad (Sözüne sadık)
Dikkate alması gereken Esmaül Hüsnası; Seriul Hisab (Hesabı zamanında gören), El alim (Bilen), Es
Semi (Duyan), El Basir (Gören) bu isimleri düşünmeli ve ilham almalıdır.
Aslan Burcu insanları aşırı cömert, iyi niyetli, coşkulu, zeki, yönetmeyi seven yapıdadır aynı
zamanda kendini beğenmiş, inatçı, talepkar, dik
kafalı, emredici de olabilir. Aslan Burcunun Esmaül Hüsnası en çok temsilci olduğu, ilham aldığı isimler; El kerim (Cömert), El Hasib (Her şeyin hesabını bilen), Al Azim (Azamet sahibi), El
Hakim (Hükmün sahibi), El Kahhar (Zalimleri er
ya da geç kahreden), El Vali (Her şeyi yöneten).
Dikkate alması gereken Esmaül Hüsnası; El Afüv
(Affedici), Et Tevvap (Özür ve bağışlanma dilemeleri
Kabul eden), El Muzil (Zillete düşüren) bu isimleri
düşünmeli ve ilham almalıdır.
Başak Burcu insanları çalışkan, üretken, yardımsever, ayrıntıcı, şefkatli dir aynı zamanda aşırı
titiz, evhamlı, eleştirici, mükemmeliyetçi olabilirler. Başak Burcunun Esmaül Hüsnası en çok
temsilci olduğu, ilham aldığı isimler; El Kayyum(Her şeyi düzenle elinde tutan) El Halik (Yaratan),
El Hafız (Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan)
Dikkate alması gereken Esmaül Hüsnası; El Keri
(Cömert), El Azim (Yücelik sahibi), Malik Ul Mülk
(Eşyanın sahibi) bu isimleri düşünmeli ve ilham almalıdır.
Terazi Burcu insanları kibar, temiz, adaletli, dengeli, sevgi doludur aynı zamanda saf, havai, tembel,
müsrif, kararsız olabilirler. Terazi Burcunun Esmaül
Hüsnası en çok temsilci olduğu, ilham aldığı isimler; El Vedud (Seven), El Alim (Bilen), El Musavvur
(Tasarım yapan), El Gani (Zengin), El Vekil (Yeten)
Dikkate alması gereken Esmaül Hüsnası; El Mütekebbir (Büyüklüğün sahibi), El Azim (Yücelik sahibi9, Malik Ul Mülk ( Eşyanın sahibi), El Kayyum (Her
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şeyin hem yratanı hem de varlığını sürdürme de ihtiyaç duyduğu hakim güç) bu isimleri düşünmeli, ilham almalı ve Yaratıcıya güven duyarak yaşamalıdır.
Akrep Burcu insanları sezgisi yüksek, enerjik,
çalışkan, hırslı, korkusuzdur aynı zamanda kindar,
kolay affetmeyen, etki altında kalan, alaycı, kıskanç,
maddiyatçı olabilirler. Akrep Burcunun Esmaül Hüsnası en çok temsilci olduğu, ilham aldığı isimler; El
Kadir (Kudretin tek sahibi ), El Halik (Yaratan), El
Hayy (Hayat veren), El Memat (Canı, hayatı alan)
Dikkate alması gereken Esmaül Hüsnası; El Adil(Adaletli), El Alim (Bilen), El Kahhar ( En şiddetli cezayı veren), El Basıt (Ferahlatan), Es Semi (Duyan),
El Afüv (Affeden) bu isimleri düşünmeli ve ilham
almalıdır.
Yay Burcu insanları insancıl, merhametli, adil, iyi
niyetli, çoşkulu, maceracıdırlar aynı zamanda aceleci, istikrarsız, düzensiz olabilirler. Yay Burcunun
Esmaül Hüsnası en çok temsilci olduğu, ilham aldığı
isimler; Er Rahman (Çok merhametli), El Adil (Adaletli), El Kerim ( Cömert), El Vedud (Seven) Dikkate
alması gereken Esmaül Hüsnası; El Hasib (Her şeyin
hesabını bilen), Es Sabur (Sabırlı) bu isimleri düşünmeli ve ilham almalıdır.
Oğlak Burcu insanları disiplinli, tertipli, çalışkan
azimlidirler aynı zamanda soğuk görünen, ciddi,
depresif, maddiyatçı da olabilirler. Oğlak Burcunun
Esmaül Hüsnası en çok temsilci olduğu, ilham aldığı
isimler; El Hayy (yaşamı var eden diri), El Kayyum
(Her şeyi elinde tutan varlık sahibi ), El Vali ( Yöne-

ten), El Kadir (Güç sahibi), Es Sabur (Sabırlı), El Cabbar (Zorla dahi yaptıran)
Dikkate
alması gereken Esmaül Hüsnası; El Vedud (Seven),
Er Rahim (Merhametli), El Kerim (Cömert), Zul Celali Vel İkram (İkram sahibi) bu isimlerin üzerinde
çok düşünmeli ve ilham almalıdır.
Kova Burcu insanları zeki, yenilikçi, toplumcu,
dostlarına düşkün, esprili neşelidir aynı zamanda
kibre kolay kapılan, bencil, dik kafalı, soğuk, ön yargılı olabilirler. Kova Burcunun Esmaül Hüsnası en
çok temsilci olduğu, ilham aldığı isimler; El Mütekebbir (Büyüklük sahibi), Es Sabur (sabırlı), El Alim
(Bilen), El Kayyum (Her şeyi gözeten Allah), El Hayy
(Diri olan) Dikkate alması gereken Esmaül Hüsnası;
El Mütekebbir (Büyüklük sahibi), El Mani (Engelleyen Allah), El Kahhar (Kahreden Allah), El Ahir (
Sonsuz), Eş Şekur (Şükre layık olan) El hamit (hamda layık olan) bu isimlerin üzerinde çok düşünmeli
ve ilham almalıdır.
Balık Burcu insanları merhametli, iyi yürekli,
fedakar, yaratıcı, duygusaldırlar aynı zamanda hayalci, karamsar, değişken, güvensiz, umutsuz da
olabilirler. Balık Burcunun Esmaül Hüsnası en çok
temsilci olduğu, ilham aldığı isimler; Er rahmanur
Rahim (Merhametli allah), El Kerim (Cömert), El
Afüv ( Affeden), El Halim (Hemen hiddetlenmeyen),
El Vedud (Seven) Dikkate alması gereken Esmaül
Hüsnası; El Alim (Bilen), El Kayyum (Her şeyi düzenle elinde tutan) El Hakim (Hüküm veren),
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K A PA K

GÜN KARDEŞLİK GÜNÜ
Halim GİRGİN

Suriye Şam topraklarına beş yıl içerisinde yirmibeş defa yardım maksatlı gitmek nasib oldu. Yaşananları
gördükten sonra dertli olmamamak mümkün değil. Kudüs’ün başkent olduğu Şam topraklarını ziyaret edip
oradaki insanlarla hemhal olmaya çalışan biri olarak intibalarımı dile getirmek istedim.
Esed Hanedanı elli seneden beri ülkeyi sömürü ve katliam politikaları ile yönetmektedir. Bu yönetime
karşı özgürlük ve adalet talebiyle halk sokaklara dökülmüştür. Rejim tarafından insanlar sindirilmiş, korkutulmuş, cahil ve yoksul bırakılmıştır. Son beş yılda dünyanın gözü önünde zulüm had safhaya ulaşmıştır.
Amerika, Rusya, İsrail ve İran’ın bölge üzerindeki emelleri ve ikiyüzlü politikalarıyla kaos derinleşmektedir.
Onbinlerce şehid, sayısız yaralı, binlerce iffeti kirletilmiş kadın ve çocuk, organ mafyalarının kaçırdıkları
insanlar, yüreğimizi dağlamaktadır. Onbinlerce yetim, öksüz, dul, yıkılan yuvalar, şehirler, bombalanan tarih
ve evlerini terketmek zorunda bırakılan milyonların ruh hallerini anlamamız gerekir.
Ramazanda Halepte bir camide iftar verirken bir çocuğun “ Vücudumuza kurşun yersek orucumuz bozulur mu?” suali karşısında donup kalmıştım.
Bir kardeşimiz bir çocuğun resmini çekmek istediğinde fotoğraf makinesini silah sanan çocuk korkudan
ellerini havaya kaldırmıştı.
İlaç kampanyası yaptığımızda ilaçları alan bir gencin “Bunların üzerinde tok içilir yazıyor, ama bizim
karnımız aç!” sözleri hâlâ kulaklarımda çınlamakta.
En son, Halepe Yol Açın konvoyuyla gittiğimizde yaşlı bir teyzeye “ Bizden ne istersiniz?” diye sorduğumuzda;”Evladım, beş senedir bu çadırda yaşıyorum. Sizden SIRTIMI DAYIYACAK BİR DUVAR İSTİYORUM”
demişti.
Oradaki gariplerin geneli:”ABD, Rusya, İran kaç kilometre öteden gelip bizim tepemize neden bomba
atıyor, biz onlara ne yaptık?!” diyor.
“Sizlerin gönderdiği yardımlar çok ihtiyacımızı karşılyor Allah razı olsun, ama bombalanmamızı ve tecavüzleri önlemiyor” diyorlar.
Alimlerin ve kanaat önderlerinin de buralara gelip destek olmalarını, yanlarında olduklarını göstermelerini arzu ediyorlar.
Sahada olan bir kardeşiniz olarak, mümkünse yerinde görerek ya da güvenilen sivil yardım kurumları ve
devlet kuruluşları aracılığıyla yardıma koşmanızı diliyorum.
Yahudi ve Hristiyan ittifakıyla devam eden haçlı seferleri ve yahudilerin dünyaya hakim olma emelleri
dünyayı müslümanlara karşı bir üçüncü dünya savaşına ve yine yahudilerin kıyameti hızlandırma emellerinin gerçekleştirilmesine sürüklemektedir. Hadislerde işaret edilen Melhame, Halep yakınlarındaki A’mak
ve Dabık şehirleri, Hz. İsa Aleyhisselam’ın Şam’a ineceği rivayetleri kargaşayı derinleştirmektedir.
“Ayıyı dansa kaldırdığında dansın ne zaman biteceğine karar verecek olan sen olmazsın” Rus atasözü
kimlerle dans edileceğine dair bir fikir vermektedir.
Bizler de Maide Suresinin 51. Ayeti olan; “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dostlar edinmeyin.” Prensibini hatırlayalım. Ne yapabiliriz ki demeden İbrahim Aleyhisselam’ın ateşine gagasıyla su taşıyan kuş misali, ümitsizliğe düşmeden, Allah’ın nurunu tamamlıyacağı inancıyla elimizden gelen yardımları
dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur müslüman kardeşlerimize ulaştırmaya çalışalım.
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Abdurrahman PAMUK

BU DEVRAN
Yaşamak ne demek, sözlükte ölüm
Tahtını kurdukça bu devran döner
Meçhul bir tabutta ve süklüm püklüm
Sıkışıp kalsan da bu devran döner
Ağlama tabutta uyuyan adam
Duyulsun istersen, göklere sedam
Dünyada olmadı dersen ki faydam
Ağlasan, inlesen bu devran döner
Allah’ım bu devran ne kadar acı
Bağrımda firarın acısı sancı
Tahtlarda otursan, başında tacı
Verirler faniye, bu devran döner
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Beşer Cinsinden
Erkek Ve Kadın Ayrı Nevi’ler Olduğu Gibi
Vazifeleri De Ayrıdır
İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh

Ekser insanlar, bedenden ayrıldıktan sonra ruhun ebediyeti hakkında müttefiklerdir. Ancak ruhun sırrını bilmekten aciz kalmaktadırlar. Merhum
Necib Fazıl Şairimiz: 			
					
“İşte hadîs-i kutsîde Allah’tan bir yıldırım: Ben insanın sırrıyım, insan da Ben’im sırrım.” demişti.
			
Bu sırrın bilinmesine
insanı sevk eden fikir yine o insandaki o ruhtur. Bu
sırra vakıf olan insanlar çok nâdirlerdir. “Zaten insanlara bu hususta çok az bir bilgi verilmiştir.” Eskiden beri bunca felsefeciler, bunca fikirciler bu sırrın
çözülmesine gayret göstermektedirler. Demek ki
hepsi ruhun bedenden sonra bâkî kalacağı hakkında ittifak halindedirler. Fakat teessüf yeri şu ki -zamanımızın ekmel-ul-ulemâsının dediği gibi madde
ve maddî şartlar insanı içindeki sırrından bahsetmiş
ve rûhâniyetten uzaklaştırmış ve bu yüzden bunalım çoğalmıştır. İnsanların birçoğu mücerred maddecilik fikri ile uğraşmakta; maddi hayat da beşer
âlemini kaplamış, dolu yağdırır bir felakettir. Anarşi
de işte bundan çıkıyor. Hali hazırda yetişen birçok
gençlerimiz insanın kemâliyetini, ruhun edebîliğini
idrak etmemektedir. İşte huzursuzluğun neticesi
budur. Sefâhat, dalâlet yerleşmiştir. Ve bütün imkânlar insanı aslî gayesinden uzaklaştırmaktadır.
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Allah’ın Rasûlü, nifakın tepesine bir hemze

َالنَّ َفاق

َا ِالنْ َفاق

ekledi, yani
“nifak”ı
“infak” yaptı.
Dünyaya böylece huzur ve saadet geldi. Nifakın eli
hırs, ayağı hased olduğu gibi, infakın da eli fedakârlık, ayağı vefadarlıktır. İnfakın olduğu yerde nifak
yoktur. İşte riba ağaç ise çekirdeği nifaktır. Riba ile
alışveriş yapanlar, sar’aya girmiş kimseler gibidir.
Kur’ân-ı Hakîm’de faizcilerin hali şöyle tasvir olun-

ون ِاالَّ َ َك ي َ ُقو ُم
َ ون ّ ِالر َب َال ي َ ُقو ُم
َ َا َّ ِل َين َ ْي ُ ُك
َ ِ َّ ِالى ي َ َت َخ َّب ُط ُه ال�شَّ ْي َط ُان ِم َن الـ َم ِ ّس َذ
ال ِ َبنَّ ُ ْم قَالُوا
هللا ال َب ْي َع َو َح َّر َم ّ ِالر َب فَ َم ْن
ُ ِان َّ َما ال َب ْي ُع ِمثْ ُل ّ ِالراب َو َا َح َّل
َجائ َ ُه َم ْو ِع َظ ٌة ِم ْن َ ِرب ّ ِه فَا ْنتَ َ�ى فَ َ ُل َما َسلَ َف َو َا ْم ُر ُه ِا َل
ِ
ون
َاب النَّ ِار ُ ْه ِفهيَا
ُ هللا َو َم ْن عَا َد فَ ُاول ِئ َك َا ْص
َ“Faiz,خ ِ َُالmurâbaha,
tefecilikten ibaret az çok Riba alıp
maktadır:

yiyenler, kendilerini şeytan çarpmış birer mecnuntan başka bir halde kalkmazlar. Öyle olmaları da onların: “Alım satım da ancak riba gibidir.” demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi helal, cins-i ribayı da
haram kılmıştır. Kim Rabb’inden kendisine bir öğüt
gelip de ribânın her çeşidinden vazgeçerse geçmişi = haram olmadan evvel alınan faiz yahud yasak
emrinden sonra yalnız ana sermayesi ona, işi de
Allah’a aiddir. Kim de tekrar faize dönerse, onlar o
ateşin yârânıdırlar, ki onlar orada ebedî kalıcıdırlar.”
(El Bakara Sûresi ayet 275) buyrulmuştur. Bu ayet-i
kerîmeden anlaşılıyor ki, riba ile uğraşanlar kabir ve
ahiret azabından başka bir de dünya hayatlarında
sar’aya tutulmuş şaşkın bakışlarla görünürler. Hırs
ve hasedin hastalığından birer mecnun gibidirler.
İşte bu faizcilik hastalığı alıcı ve vericiyi elem, keder,
oburluk hastalıklarına sevkeder; nifaktan başka bir
şeyle tarif edilemez. Faizcilik, meşru ziraati, ticaret
ve sanatı da yok eder, ruhu zedeler. İktisâdî bakımdan da insanları birbirine düşürür. Çünkü kalplerde
hırs ve hased çarpışır. Bundan dolayıdır ki Allah’ın
Rasûlü o müessesenin kâtibine, şahidine, sahibi-
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ne lanet okur.

َ ِ هللا � آ
ك ّ ِالر َب َو ُم ِوكَ ُه َو َك ِت َب ُه
ُ ل َ َع َن

“ َو َشا ِهدَ يْ ِهAllah Teâlâ faiz alanı, kefalette bulunan

vekilini, şahidlerini, katibini lanetlemiştir. Onlara
gazab etmiştir.” (Hadis-i Şerif) buyrulmuştur. Bu
lanetin eseri de dünyada da bariz görülmektedir.
Alâmeti hırs ve haseddir. Faizin yerleştiği ülkelerde
hırsızlık ve gasb çoğalır. Faiz ise gizli soygunculuktur.
Diyebiliriz ki tüm anarşinin kökü hırs ve haseddedir.
Bunun da yegâne kökü faizdir. Hadîs-i Şerîfteki riba
yiyenden murad, alan; vekilinden murad, yardımcılarıdır. Öyleyse “Kardeş banka nerededir?” diyene
işaretle olsa bile yardım etmemek şarttır.
Eğer bir müslüman, mü’min kardeşinin ufak tefek hatalarını örtbas etmez ve onu yalnız bırakarak
düşmanının eline teslim ederse, bu takdirde şeytan
ferdlerin dimağlarındaki vehmî hislerini tahakküm
altına alarak gazab ve subuiyye kuvvetlerini fiile
geçirmekle onları birbirine düşürür. Bu takdirde
nefs-i emmârenin hoşuna gitmeyen kırıcı ve tahkir
sebeplerini ifade eden ağır söz ve harekette bulunur, bedenin içindeki bütün asabî damarları gazab
halinde kullanarak taşkınlık gösterir. Böylece irade
elden çıkar ve nefs alabildiğine gider. Anarşinin
kökü bu çekirdekten çıkar. İşte bunun için Rasûl-u
Muhterem “Bana nasihat et.” diye soran adama ce-

َل تَغْضَ ْب

vabında üç kere:
“ Kızma.” buyurmuştur.
Çünkü kızgınlık ve öfke insanın iradesini elinden alır.
Eğer burada nefs istek ve arzusuna ulaşırsa haddini

aşarak zulmeder; ulaşamazsa yani mağlub olursa
intihara kadar sahibini götürür. Bu hususta sar’a
meydana gelir. Bunun içindir ki Rasûl-u Muhterem:

ُ ِ لص َع ِت ِان َّ َما الشَّ ِديدُ َّ ِالى ي َ ْم
ل
ْ ُّ لَيْ َس الشَّ ِديدُ ِب
“ ن َ ْف َس ُه ِع ْندَ الغَضَ ِبGüçlü olmak insanları yenmek
değildir. Bilakis gerçekte güçlü, öfke anında nefsine
hâkim olan kimsedir.” buyurmuştur. Demek oluyor
ki öfkelenmek insan hakkında noksanlık değildir.
Ancak öfke anında hareket etmek ve onu bertaraf
etmemek nakstır. Bunun da, yani hem behime hem
de gazab kuvvetinin terbiye edilmesi infakla mümkündür.

Topluca Allah’ın dînine sarılmak, dînin yaşamasını sağlamak
ve saadet nimetlerinden faydalanmak nimetini kazandırır. Allah’ın emirleri ve nizamı ancak
toplu olarak dînine bağlanmak
ve ona sarılmak sûretiyle tatbik edilir. Bu birlik ve beraberlik kurulmadıkça müslümanlar
aslî gayelerine ulaşamaz ve
hayatlarından faydalanamazlar.
Özellikle müslümanların işlerini
görmek ve onları idare etmek
için Allah Teâlâ’nın başa getirdiği müslüman emîrlere ve idarecilere itaat etmek ve onlarla
yatıp kalkmak, onlara yardımcı
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yahud asabeye ırkçılığa davet eder
yahud asabe namına yardım ederseöldürülmesi cahiliyye devrinin öldürülmesi gibidir.” (Hadîs-i Şerîf) buyrulmuştur. “Toplum Ferdleri Irkçılık, Şahsî
Övünmek ve Kibirlilikten Sakınmalıdır” başlığına müracaat buyrulsun.
Ayrıca her ferdin hıyanetten kesinlikle

ِّ ُ ِل
ك غَا ِد ٍر ِل َوا ٌء
ي َ ْو َم ال ِقيَا َم ِة فَ ُي َق ُال ه ِذ ِه غَدْ َر ُة فُ َال ِن ْب ِن
فُ َال ٍن َا َال َو َال غَا ِد ٌر َاع َْظ ُم ِغدْ ًرا ِم ْن
“ َا ِم ِري عَا َّم ٍةKıyamet gününde her alsakınmaları farzdır.

olup iyi geçinmek, devlet idaresinin ve millet asayişinin en önemli esaslarındandır. İdareciler de İslam
dîninden çıkmadıkça, namaz kıldıkları müddetçe,
ma’rûftan ve Allah’ın emirleri dışına taşmadıkça,
onlara itaat etmek şarttır. Bu yapıldığı takdirde o
memlekette anarşi ve isyanlar kalkar. Aksi takdirde
huzur ve tayyibe hayat kalkmış olur. İnsanca yaşamak hayvânî yaşamak haline döner. Onun için müslümanların müslüman idarecilerine bağlanıp onları
seçme, sevme ve onlara itaat etmeleri Allah’ın emrettiği en büyük vazifedir.
Toplum ve memurların beşinci vazifesi, anarşi
ve kavgayı kaldırmak, milletin birliğini ve ittifakını
temin etmek için hakları korumaktır.

ون
َ َالـ ُم ْس ِل ُم

اه
ْ ُ “ ي َ ٌد َوا ِحدَ ٌة عَ َل َم ْن ِس َوMüslümanlar başkaları

üzerine bir tek kuvvettir. Ve bir tek eldir.” buyrulan
hadîs-i şerîfe binaen Ehli Sünnet vel’Cemaat ittifakla dediler ki: İslam dînini hâkim kılmaya çalışmak,
milletin ittifakını temin etmek, birlik ve birleşmek

َّ َم ْن خ ََر َج ِم َن
الطاعَ ِة َوفَ َار َق
ات ِمي َت ًة َجا ِه ِل َّي ًة َو َم ْن قَاتَ َل َ ْت َت
َ ات َم
َ اجلَ َماعَ َة فَ َم
َراي َ ٍة ِ ِّعيَّ ٍة يَغْضَ ُب ِل َع َص ِبيَّ ٍة َا ْو يَدْ عُو ِا َل َع َص ِبيَّ ٍة
ص َع َص ِب َّي ًة فَ ُق ِت ِل فَ ِق ْتلَ ُت ُه َجا ِه ِل َّي ٌة
ُ ُ “ َا ْو ي َ ْنKim tâatten çıkar ve cemaatten ayrılarak ölürse, cahiliyye
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datıcı, vefasız için bir sancak çekilecek
ve: İşte filan oğlu filanın vefasızlığı ve
hıyaneti budur, denilecektir. Dikkat edin, ammenin
işi başına gelen vefasız kimsenin hıyanetinden daha
büyük hıyanet yoktur.” (Hadis-i Şerif) buyrulmuştur.
Bir şeyi yapacağına söz verip de yapmayan vefasızdır. Her vefasız için bir sancak dikilmekten murad,
onu halk huzurunda da teşhir edecek bir alâmetin
dikilmesidir. “Bu filanın vefasızlığıdır.” denilecek. Binaenaleyh kaymakam, vali, devlet reisi gibi amme
hizmetinde
bulunanların verdikleri sözü tutmamaları
vefasızlığın
ta kendisidir. Çünkü
böylelerinin
vefasızlığından doğacak zarar birçok kimselere bulaşır. Gerek
amir ve gerek tebaaların eminlik, sadakat ve ahde
vefakârlıkla hareket etmeleri farzdır.

farzdır. Birlik dirliktir.

Rabbimiz bir ..kıblemiz bir...peygamberimiz bir...
dinimiz bir...maksadımız bir...yani...ilau kelimetillahi
hiyel ulya...öyleyse tefrika ne için....nifaksız cemaat
olalım...müslüman...hangi mezhepte...hangi meşrepte...hangi ırkta olursa olsun.....islam dinini hakim kılmak için...olduğu gibi safa gelmeli...ve bir tek
can olmalıdır...milli bütünlük...

devrinde günahkâr olarak ölmüş gibidir. Ve kim kör
bir bayrağın altında vuruşursa -asabe için buğzeder

Müellifin mufassal medeni ahlak adlı eserinden alıntıdır...
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ESMAUL HUSNA
El MU’MİN

Allah’ın (azze ve celle) iman ve güven veren;
imân nûrunu veren; İman nurunu Yaratan; bunun
getirdiği emniyeti bahşeden; gaybın sonsuz sırlarına açık idraki oluşturan Adıdır Mü’min.
El Mü’min, iman ve hidayet bağışlayarak, her
türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran Adıdır Allah’ın
(azze ve celle).
Allah (azze ve celle) korku içinde olanlara emniyet ve güven verendir.
Bu bakımdan her türlü korkudan emin olmak
için Allah’a (azze ve celle) iltica edilmeli, O’na sığınılmalıdır.
Gönüllerde îman ışığı yakan, uyandırandır Allah!
(azze ve celle)
(Allah,(azze ve celle) Kendisine sığınanlara aman
verip onları koruyan; rahatlatan ve emniyete Alandır.
“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir;
Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir;
Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.” (Haşr Suresi
23. Âyet Meali)
Ey imân nurunu Yaratan Allah’ım!
Ey gaybın sonsuz sırlarını müminlere Açan Allah’ım!
Ey hidayetin Sahibi!
Ey yerin göğün Sahibi!
Ey eman Veren!
Ey en Mukaddes!
Ey Mümin!
Ey Allah!

Kalbimizi imân nuruyla
parlat bizim!
Bizi, Seni zikredenlerden
kıl!
Zikreden, Zikredilen olur
Mümin Adınla Rabb’im!
Zikredenlerden Seni Ve
Senin Zikrettiklerinden eyle
bizi!
Kulaklarımızın pasını temizle Mümin Adınla!
Mümin Adınla Rabb’im;
Çöz dilimizdeki düğümü!
Gözümüzden gaflet perdesini kaldır Mümin
Adınla!
Mümin Adınla Kalbimize imân nurunu nakşet!
Şüphe ve öfke membaından baş veren Kederi sil
gönlümüzden Mümin Adınla!
Mümin Adınla Rabb’im!
İnşirahın anahtarı Rızanı kazı kalbimize!
Sen razı olursan eğer;Gönüller açılır ferah feza
bir âleme!
Adınla Allah’ım;Gök kapıları açılır sonsuz semada!
Sonsuz ihsanınla Allah’ım;Sana açılan ellerimizi
boş çevirme!
Lütfunla Rabb’im ve Kereminle; Bizi de eriştir
Rızana!
Nefsin tasallutundan kurtar bizi Samimi bir kalp
ver bize Mümin Adınla!
Samimi olanın riyası olmaz asla Rabb’im!
İhlâsla kâmil olan samimiyet bahşet bize Mümin
adınla!
Mümin Adınla Rabb’im kalbimize iman ve ihlas
nasip et!
Bizi bu karanlıklardan kurtar; Kurtar bizi karanlıklardan Mümin Adınla!
İman nurunu yerleştir kalplerimize!
Bilmediği için şeytanın bozamadığı; Meleğin bilmediği için yazamadığı, Bir ihlâs ver bize Rabb’im
Mümin Adınla!
“Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” (Tekvir Suresi 29. Âyet Meali)
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SANAT, SANATÇI VE TOPLUM
Erhan BAYLADI

Sanat, sanatçı ve toplum arasındaki derin ilişkiyi
anlamak için öncelikle sanat ve sanatçının anlamını
iyi bilmek gerekir. Şimdiye dek sanat üzerine birbirinden farklı birçok tanım yapılmıştır. Kısa cümlelerle tarif etmeye çalışırsak sanat: Yaratıcının içinden
gelen duyguyu, heyecanı ve hissettiklerini elindeki
imkânlarla bir ahenk içerisinde dışa aktarıp ortaya
çıkartması, yani göz önüne sermesidir. Sanat, hoşa
gideni yaratma, yaratılanı başkalarına beğendirme
çabasıdır. İşte bu çaba içersinde olup da ortaya eser
çıkartana “Sanatçı” denir.
Sanatçı, tanrının kendisine verdiği yeteneği belli
bir disiplin içersinde kullanarak üretendendir.
Sanatçı, sıradan insanların duyduğu gibi duymayan, onların gördüğünü onlar gibi görmeyen,
düşüncelerini farklı yönde oluşturup, farklı şekilde
yorumlayan, sonuçta hissettiklerini kendine göre
tasarlayarak eserlerine yansıtıp üretendir. O, yetenek sahibidir. Herkes gibi duymaz, herkes gibi görmez. Onun nasıl duyduğu; bestelediği bir eserde,
nasıl gördüğü; yaptığı bir resimde, heykelde, ya da
çektiği bir fotoğrafta, nasıl hissettiği ise sergilediği
bir oyunda anlaşılır.
Sanatçı, hiç bitmeyecek bir estetik kaygı içindedir. Eserlerini daima bu kaygı içersinde oluşturur ve
insanlara sunar.
Sanat, yeteneğin yanında bir aşktır, bir üretme
güdüsüdür. Herkes sanatçı olamaz, yani yeteneği,
sanata karşı sevgisi ve kendini disiplin altında tutamayan insan sanatçı olamaz.
Sanatçı güzelin, ilgi çekecek olanın, fark yaratanın peşinden koşandır. Bütün bunların yanında sanatçının hayal gücü de farklı çalışır.
Sanatçının toplum içindeki yerine bakıldığında
çok önemli bir konuma yerleştiği görülür. Belli bir
disiplin içinde yetişmiş sanatçı, topluma ışık tutan,
yol gösterendir. Ancak sanatçı, sıradan insandan
farklılığını; sosyal hayatta ve yaşamının her anında
gösterdiği davranışlarla da belli eder. Kırılgandır,
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alıngandır, mükemmeliyetçiliğinden dolayı her şeyin doğru ve düzgün olmasını ister. Sanatçı protesttir; isyankârdır, toplum menfaatinin tersine gelişen
olaylarda her zaman en önde o yer alır. Öte yandan
sanatçı vefalıdır; hocasına, ustasına, geçmişte sanata katkıda bulunanlara her zaman vefa duygusu
taşır. Bu sebepten sanatçısı bol olan; sanata önem
veren, sanatta ileri gitmiş toplumlar, demokrasi
bilincinde, kolektif düşünmede, paylaşımcılıkta,
sorumluluk yüklenmede yol almış ve gelişmiştir.
Çünkü sanata önem ve değer veren toplumların bireylerinin bilinci ve algılaması açık olur.
Sanat, aynı zamanda bir mukayese bilimidir. Ressam renkleri, müzik adamı sesleri mukayese ederek
eserlerini oluşturur. Piyanonun klavyesini düşünelim! Tuşlar siyah ve beyazdır. İşte sanatçı bir eseri
icra ederken aldığı öğreti ve disiplin eşliğinde tuşları renklerine (sesleri ise frekansına) göre mukayese
eder ve doğru sesi verir. Bu durum resimde de farklı
değildir. Ressam da paletteki değişik renkleri -daha
açık veya daha koyu- birbiriyle mukayese ederek
kullanır.
Sanat, insandaki mukayese gücünü arttırdığı,
algılamayı geliştirdiği için sanatla iç içe, ya da sanatla yakından ilgilenen insan; güzeli ve doğruyu
daha rahat mukayese edebilir ve seçenekler arasında doğruyu bulmakta zorlanmaz. Lev Tolstoy’un:
“Sanat, düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu
anlayabilen insanların işidir” sözü işte tam da bunu
vurgulamaktadır.
Sanatla ilgilenen insanın ruhsal gelişimi de farklıdır. Kendini güzeli üretmeye adamış; ya da güzel
üretilenin peşinden giden insanın ruhsal gelişimi,
sanata uzak duran bir insandan çok daha öndedir.
Ruhsal olarak kendini geliştiren insan, her zaman
estetiksel ve ahlaki değerlere önem verir, yaptığı
her işi en doğru yapmak için sürekli çaba gösterir.
Sanata gerçek anlamda önem veren bireyler
daha hoş görülü ve insancıl olurlar. Şiddet onlar için
akıllarının ucundan bile geçmeyecek bir olgudur,

sirdergisi.com

twitter.com/sirdergisi
instagram.com/sirdergisi
Şubat 2017 / Cemâziyelevvel 1438

her şeyi konuşup anlaşarak halletme yolu onların
daima birinci tercihidir.
Ancak başta da söylediğim gibi sanatçı, tanrının
kendisine verdiği yeteneği belli bir disiplin içersinde
kullanarak üretendendir. Bu yönden bakıldığında
bugün “Sanatçı” diye ortada dolaşanların hepsine
“Sanatçı” demek doğru mudur, ya da ne derece
doğrudur?
Her insanın en az bir yönde de olsa bazı şeylere
yeteneğinin olduğuna hepimiz şahit olmuşuzdur.
Pekâlâ! Öyleyse her yeteneği olanın ortaya çıkardığı
ürüne “Sanat” ya da yeteneğini kullanıp ortaya her
iş çıkartana “Sanatçı” diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz, dememeliyiz de… Çünkü böyle yaparsak bu;
sanata gönül vermiş, eğitimini almış, onun disiplinine tâbi olmuş gerçek sanatçılara haksızlık olur. İyi
de bu durumda sanatçı olanla olmayanın ayrımını
nasıl yapacağız? Hâlbuki neredeyse herkes sanatçı
olarak anılmak, her fırsatta kendisine sanatçı olarak
hitap edilmesini ister. Aslında bu ayrımı yapmak
pek zor değil, hatta oldukça basittir. Örneğin eser
besteleyen biri ortada yokken, yani yoktan var ettiği, yani ürettiği için sanatçıdır. O, eserini hissettiği
duygularla yaratmış; bir disiplin içersinde öğrendiği
nota, armoni, nazariyat, prozodi bilgisini de içine
katarak topluma sunmuştur. Beğenilip beğenilmemesi toplumun algı seviyesiyle ilgilidir ve tamamen
de görecelidir. Sahnede şarkı söyleyen biri ise üreten değil, sanatı icra edendir. O, başkası tarafından
üretilen, bestelenen bir eseri seslendirendir. Bu
sebepten o kişilere “İcracı, ya da ses sanatçısı” denir ki buradaki; “Ses sanatçısı” kavramı onun eseri
seslendirirken kattığı yorum sonucu eseri zenginleştirmesinden dolayı ona bahşedilmiştir. O, tanrının
kendisine verdiği güzel sesi kullanarak hissettiği
duygular eşliğinde eseri okumuş, hissettiği, içinden
geldiği gibi söyleyerek karşısındakine beğendirmiştir. Aynı durum saz üstatları için de geçerlidir. Enstrümanıyla ilgili eğitim ve disiplin almış; o konuda
kendisini geliştirmiş sazına hâkim biri, önüne konan
notayı sazıyla sese dönüştürürken içindeki sanatçıyı öne çıkartır, yani hissettiklerini parmağıyla, tuşlarla, ya da arşesiyle karşısındakine yansıttığında
artık “Saz icracısı” olmaktan çıkmış, “Saz sanatçısı”
na dönüşmüştür. Yani öğrendiği ve bildiği tekniği
duygularıyla birleştirdiği an artık o da üreten sınıfına girmiştir ve bu durumda ona “Sanatçı” demek
yanlış olmayacaktır. Bunu diğer sanat dallarına da
taşımak mümkündür. Tüm görsel sanatlarda yaşanan kavram, ya da tanım karmaşası resim sanatında

da yaşanır. Ressam olmak ile resim yapmak aynı şey
değildir. Gerçek ressam eserlerini kendi iç dünyasına göre hayal ederek içinden geldiği gibi özgün ve
özgürce oluşturur. O kendisini istediği, zevk aldığı
bir tarz içersine hapsetmiştir. Tarzı onun aynasıdır,
kişiliğidir. Her eserinde kendinden, hissettiklerinden bir iz vardır; yine her eserinde tuvalin bir köşesinde muhakkak kendisinden bir parça saklıdır.
Oysaki ressam olmayıp resim yapan biri için bunlar
çok önemli değildir. Onun için önemli olan; tuvalin
renklendirilmesi ve birilerinin çıkıp ona “Ne kadar
güzel yapmışsın, eline sağlık!” demesidir. O yaratma kabiliyetine sahip olmadığından genellikle başkasının yaptığı resimleri kopyalar, çünkü onda tarz
yaratma kaygısı yoktur, dolayısıyla bu tarz resim
yapanlara -kendi eserini üretemediğinden- ressam,
yani “Sanatçı” demek doğru değildir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür ve bu durum; heykelde, fotoğrafta, edebiyatta, şiirde ve benzeri dallarda her
zaman tartışma konusu olmuş ve her zaman da
olmaya devam edecek gibi görülmektedir. Bütün
bunlara rağmen olaya toplumsal gözle bakıldığında ne olursa olsun, sanatın hangi dalıyla uğraşırsa
uğraşsın, ister profesyonel, ister amatör olsun, sanatla ilgilenen bireyi çok olan toplumun gelişme süreci, sanatla ilgilenen bireyleri az olan topluma göre
çok daha hızlıdır. Ancak şunu belirtmekte de fayda
vardır ki; toplumun her bireyi sanatsal yeteneklere sahip olamayabilir, olup da ona ayıracak zamanı olmayabilir, ancak iyi bir izleyici, iyi bir dinleyici
olmak da kayda değer bir özelliktir. Zaten bilmemiz gereken bir şey de vardır ki, sanatta yol almış
toplumlardaki sanat eleştirmenlerinin pek çoğu, sanatçı olmadıkları hâlde sanatçılara yön vermiş, onlardan kabul görenler yücelmiş, göremeyenler ise
tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. Sanatçı,
topluma önderlik eder, yol gösterip yön verir ama
bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir unsur
daha vardır, o da; toplumdaki yön vereceği bireylerin sanattan anlıyor, gerçek sanatla popüler sanat
arasındaki farkı ayırt edebiliyor olmasıdır. Popüler
sanatın; eğitmeye, öğretmeye yönelik değil de eğlendirmeye yönelik olduğunu, ortaya çıkartılanların
sabun köpüğü gibi kısa zamanda yok olacağını fark
eden toplumların her zaman gelişme içinde olacakları kaçınılmaz bir gerçektir. Unutulmaması gereken
bir gerçek de şudur: Bir toplumun uygarlık ve refah
seviyesi; sanata ve gerçek sanatçıya nasıl baktığıyla,
onu nasıl kollayıp koruduğuyla, onu nereye oturttuğuyla orantılıdır. Bunu en iyi anlatan sözlerden birini “Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır” diyerek
ulu önder Mustafa Kemal Atatürk söylemiştir.
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SİNEMA

M.Tunahan PINARBAŞI

Malumunuz dergimizin bu ayki konusu terör olmasına binaen terörden bahseden ve henüz
daha DAEŞ terör örgütü ortaya çıkmadan önce vizyonlarda yer almış olan bir John Travolta
filminden bahsedeceğim.
Bir Fransız filmi olan PARİSTEN SEVGİLERLE gerçekten şaşırtıcı bir senaryoya sahip. Jonathan
Rhys Meyer adlı oyuncumuz James karakteriyle karşımıza çıkıp bir konsoloslukta konsolos
yardımcısı olarak yer almaktadır. James’e yardım etmek amacıyla Amerika’dan Wax (John Travolta) gelir. Baştan sona kadar aksiyon dolu bu filmin şaşırtıcı olan kısmı ise, Arap asıllı bir
örgütün bombalı saldırı çabasını engellemeye çalışmalarıdır. Diğer bir benzerlik ise bu gün
terör örgütlerinin her yere sızmış olmasına benzer bir nitelikte filmde suikast saldırısını gerçekleştirmeye çalışan James’in kız arkadaşı olmasıdır.
Gerçekten İslamı kötü göstermeye çalışan bu film izlenmeli çünkü bu gün ülkemiz üzerinde
yabancı ülkelerin uyguladığı seneryolarla benzer nitelikler taşımaktadır.
Şimdiden iyi seyirler diliyorum.
Saygılar, Sevgiler.
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Av. Mehmet ALACACI

Kültür Hizmetleri
Birlik Vakfı kurulduğu 1985 yılından beri geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, milli ve manevi değerlere bağlı, vatansever, ahlaklı ve başarılı
bireyler olarak yetişmelerini temin etmek adına
birçok kültürel faaliyetlerde bulunmuştur ve halen de bulunmaktadır.

bu kültürü aktarmak amacıyla da toplu bayramlaşma toreni düzenlenmektedir.
Vakfımızın düzenlediği Konferans ve Seminerlerden bazıları;
- Dursun GÜRLEK
- Kültür Şehri İstanbul’dan Tablolar

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

- Ahmet İYİMAYA
- Yeni Anayasa Modellemesi

Ayrıca, zaman zaman öğrencilerle gerek il dışı
Çanakkale, Bursa Edirne, vs. gerekse il içi, Eyüp
Sultan, Sahabe Mezarları, Boğaz turu vs. geziler
düzenlenerek öğrencilerin tarihi mekanları ziyaret
etmelerine imkan tanınmaktadır. Her sene öğrencilerimize okumaları amacıyla çeşitli kitaplar hediye edilmektedir.

- Zhang ZHİLİANG
- Tarihte Türkiye-Çin İlişkileri Ve Ortak Hedefler

Ramazan ayında birlikte iftar açma kültürünü
ve manevi 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 Ananevi İftarlarımız Devlet Büyüklerimizin
katılımlarıyla yoğun bir kalabalık ile gerçekleştirilmektedir. Ramazan ayında sadece hanımlar ve
çocuklara yönelik iftar da düzenlenmektedir.
Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplu bayramlaşma kültürünü canlı tutmak ve yeni nesillere

- Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
- Diyanet’in Dış İlişkileri

- Sibel ERASLAN
- Zamanı Kuran Kadınlar: Hz.Asiye, Hz.Meryem,
Hz.Hatice, Hz.Fatıma
- Rasim ÖZDENÖREN
- Yenilenmek, Durmadan Yenilenmek
- Mehmet Nuri YARDIM
- Edebiyatımızda Kaybettiklerimiz
- Muzaffer DOĞAN
- Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in Şiir ve Düşünce
Dünyası
- Av. Ali ÖNCEL
- İslam’da Miras Hukuku Uygulamaları
- Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ
- Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale
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KUKA
Mehmet ŞAHİN

Kuka tesbihleri her tesbih kullanan mutlaka duymuştur. Ancak kuka tesbihlerden bahsetmeden önce
kuka hakkında size birkaç bilgi verelim.
Kuka nedir?
Kuka, genel olarak bilinenin aksine ağaç değil, tropikal bir ağacın meyvesidir. Dışarıdan bakıldığında
tıpkı Hindistan cevizine benzeyen bu meyvenin yapısı oldukça serttir. Meyvenin içerisinde bulunan ana
kısmı temizlenir, kalan yerlerinden de tesbih yapılır. İşlemeye uygun ve sert yapısı sayesinde tesbih yapımında kullanılır.
Kukanın meyvesini veren ağaç genellikle Endonezya, Brezilya ve Hindistan’da yetişir.
Osmanlı’da Kuka Tesbih
Kukanın işleme uygun ve sert yapısı olduğundan bahsetmiştik. Bunun dışındaki en önemli özelliklerinden biri el değdikçe koyulaşmasıdır. Kaygan ve pürüzsüz bir yapısı vardır. Hafif olması da tercih
edilmesinin bir diğer sebebidir.
Sağlık açısından antibakteriyel özelliği vardır. Bu nedenle uzun yıllar kullanılma sebebi olmuştur.
Osmanlı döneminde de yaygın olarak kullanılmıştır. Tesbihin öneminin büyük olduğu Osmanlı’da, her
meslek grubunun kendine has tesbihi vardı. Doktorlar da kuka tesbihi tercih ederdi. Antibakteriyel ve
antiseptik özellikleri bulunan kuka, bu dönemde mikrop kırıcı olarak kullanılırdı. Öyle ki; elinde kuka
tesbihbulunmayan doktorlar, hijyenik olmadığı düşüncesiyle saraya bile alınmazdı.
Kuka tesbihin kararması için ise elle temas şarttır. Tesbihi sık sık kullandığınız takdirde renginin değiştiğini yani koyulaştığını göreceksiniz. Ne kadar çok çekerseniz o kadar çabuk kararacaktır.
Kukanın yaygın kullanılmasını sağlayan bir diğer özelliği de
1. Mikrop kırıcıdır. Mikropları ve bakterileri öldürücü özelliğinden dolayı doğal bir antibakteriyeldir.
2. Eldeki terlemeyi azaltır.
3. Rahatlatıcıdır. Dinlendirici ve sakinleştirici özelliğinden dolayı rahatlama sağlar; stresi azaltır.
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MAT’EM
“Bu ilaçların üstünde
‘Tok karına içilir’ yazıyor.
Ama doktor Bey
Bizim karnımız hiçbir zaman tok olmuyo ki!
Ne zaman içelim?”
Diyen Suriyeli can...
Şimdi de
“En çok ne istersin nineciğim?”
Sorusuna çadırından
“SIRTIMI DAYIYACAK BİR DUVAR İSTİYORUM!”
Cevabınla
Bir kez daha MAT ettin bizi…
İkrime ÜMİT
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SİL AH

FN FİVE-SEVEN
Kıvanç KARADAĞ

Uyruğu: Belçika
Tasarlandığı tarih: 2000
Ağırlık: 0.618 kg
Şarjör kapasitesi: 10
Uzunluk: 208 mm
Mühimmat: 5.7x28 mm
Atış hızı: 650 m/sn
Etkili menzil: 200 m
FN Five-Seven Fabrique Nationale de Herstal (FN) tarafından üretilen bir tabancadır. 2000
yılında NATO tarafından belirtilen standartlara göre geliştirilen 5.7x28mm mermiyi kullanan
FN P90 üretildikten sonra bu silahla aynı mermiyi kullanan ve FN P90’ın yanında kullanılabilecek bir tabanca olarak geliştirildi. Bu tabancanın kullandığı mühimmat diğer tabanca mühimmatlarına göre daha etkili ve çelik yeleği delici özelliğe sahiptir. Ayrıca silahın bir avantajıda
hafifliğidir. Örneğin standart 9mm mermiler 5.7x28mm mermilerden 2 kat daha fazla ağırdır.
Ayrıca FN firması bu merminin yaptığı geri tepmenin, 9mm mermilerin kabaca yarısı kadar
olduğunu belirtmiştir. Silahın şarjörü hemen hemen her tabancadan daha fazla mermi alabilir (20’li şarjör ile). Silahın standart modeli yalnızca 617 gramdır (boş iken). Doluyken ise
740 gramdır ve kompakt bir silahtır. Şehir içinde çok etkili hatta dünyanın en etkili tabancası
olarak görünmesine karşın silah pek yaygın olarak kullanılmamaktadır. Şimdilik Fransız GIGN
kuvvetleri dahil sadece birkaç özel kuvvet tarafından kullanılmaktadır ve biraz daha yaygın
biçimde lokal polis özel timleri tarafından kullanılmaktadır.
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ELVİS PRESLEY
Elvis Aaron Presley (8 Ocak 1935, Tupelo,
Mississippi – 16 Ağustos 1977, Memphis, Tennessee), ABD’li şarkıcı, müzisyen, aktör. Dünya
çapında Rock’n Roll’un kralı ya da kısaca kral
olarak tanınır. Diğer lakabı olan Elvis The Pelvis
ise 1950’li yıllarda kendisine takılmıştır. Böyle
söylenmesinin nedeni ise ilginç dansı olduğu
kadar argo bir ifade ile o zamanların tutucu
toplumunda yakışıklı ve seksi olduğunu ifade
etmek amaçlı uygun bir argo söylem daha doğrusu modern bir deyim olmasıdır. Presley’in
sahip olduğu en büyük avantajlardan biri ise
sesiydi. Zenci ve beyaz tonlarını rahatlıkla kullanabiliyordu. Kilise müziğinden, popüler müziğe; Rock’n Roll’dan Blues tarzına kadar çok
çeşitli türlerde eserler verdi. It’s Now or Never
gibi opera tarzında yakın parçalar seslendirdi.
My Way gibi bazı cover çalışmalarının şöhreti
asıllarını dahi geride bıraktı.
Yaşamı boyunca her türlü şöhret, unvan ve
zenginliği yaşayan Presley’in şöhreti hayata gözlerini kapatmasından bu yana onyıllar geçmesine
rağmen hiç azalmadı. Dünyanın her köşesinde taklit yarışmaları yapıldı. Hayran klüpleri ve web siteleri kuruldu. Sayısız televizyon, radyo programı ve
belgesele konu oldu. Hayranları ona o kadar bağlandılar ki halen onun ölmediğine ve ıssız bir yerde şöhretten uzak bir yaşam sürdüğüne inananlar
dahi vardır. Ayrıca özellikle ABD’de ölümden dönen insanların Işıklı bir tünel gördüm. Elvis bana
tünelin sonundan el sallıyordu anlatımları bilimsel
araştırmalara konu olan bir fenomene dönüştü.

Ölümü
Elvis son yıllarda obezite’ye yakalanmıştı. Sabahları kahvaltıda onlarca sosis, bal, tereyağı ve ekstra
malzemeler içeren hemen hemen yarım metrelik
bir sandviç yiyordu. 1973 yılında eşinden boşanan

Elvis Presley, 1977 yılında Indianapolis’deki son
konserinden sonra 16 Ağustos 1977 tarihinde öldü.
Ölümünden sonra açıklama yapan Doktor Jerry
Francisco ölümüne kalp yetmezliğinin neden olduğunu söyledi. Tüm dünyada milyonlarca hayranı
bulunan Elvis Presley, Rock’n Roll müziğinin öncüsü, kralı ve babası olarak anılır. Onlarca filmde oynamıştır ve milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuştur. Kral’ın cenaze törenine yüzbinlerce hayranı
ve seveni katılırken, o dönemin ABD Başkanı Jimmy
Carter ın isteği üzerine resmî bir başsağlığı mesajı
yayınlamış, Elvis Presley’in Graceland’daki evi ise
daha sonra müzeye çevrilerek önemli bir turizm
mekanı haline dönüştürülmüştür. Elvis’in evi önünde her sene ölüm yıldönümünde sevenleri toplanarak onu anarlar. Sayıca hiç de az olmayan bir kısım
hayranı ise onun ölmediğini, ölemeyeceğini başka
bir diyarda olduğunu anlatan sözler sarfeder ve
bunu anlatan giysiler giyerler.
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Efsane Başkan Süleyman Seba
İlker COŞKUN
ilker_csk@hotmail.com

Beşiktaş Futbol Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba aramızdan ayrılalı 2 yıl oldu.
Siyah beyazlı kulüpte 16 yıl başkanlık Yapan Süleyman Seba kimdir, futbol hayatına nasıl atıldı?
Efsane Başkanın hayatıyla ilgili merak edilenler...
1984-2000 yılları arasında Beşiktaş’ın onursal
başkanlığı görevini üstlenen Süleyman Seba, Türk
sporuna centilmenliği ve beyefendiliği ile damga
vurmuş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış bir isim.
SÜLEYMAN SEBA KİMDİR?
Süleyman Seba, 5 Nisan 1926 tarihinde, Hendek’te dünyaya geldi. Sakarya?da ilkokul eğitimini
aldıktan sonra, lise eğitimi görmek için İstanbul?a
geldi.
Seba, Galatasaray Lisesi?nde iki yıl okudu ve
ardından Kabataş Erkek Lisesi?ne geçiş yaptı. Süleyman Seba’yı spor dünyasına sokan ilk adım,
Kabataş Erkek Lisesi’nde futbola başlamasıdır.
Takımda oynadığı ilk yıllarında da, ömrü boyunca
ismi ile birlikte anılacak olan Beşiktaş futbol takımına alındı.
KARİYERİNİN İLK YILLARI
Beşiktaş formasını giydiği yıllarda, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazandıysa da,
eğitimine devam etmedi. Süleyman Seba, 1946
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yılında, Refik Osman Top zamanında, Beşiktaş A takımına yükselmeyi
başardı. 1946 – 1947 sezonunda, Fenerbahçe derbisi ile ilk İstanbul Ligi
maçına çıktı. Bu maçta, ilk golünü de
atmış oldu. Aynı sezon, Milli Küme?de
ilk şampiyonluğunu yaşayarak, profesyonel futbol hayatına büyük bir başarı
ile başladı. Bir sonraki sezon olan 1947
– 1948 futbol sezonu, Süleyman Seba
için oldukça parlak bir dönem oldu.
İstanbul Ligi?nde oynadığı 14 maçta,
toplamda 8 gol atarak, takımının en
golcü ikinci ismi olmayı başardı. Sezon başında
aldıkları Başbakanlık Kupası?nın yanına herhangi bir başarı koyamasalar da, Seba oldukça göze
çarpmıştı.
Süleyman Seba, 1949 – 1950 sezonunda, kariyerindeki ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu elde
etti. Oynanan 14 karşılaşmanın tamamında görev
alan Seba, yalnızca 1 gol kaydedebilmişti. Takip
eden yıllarda, çeşitli maçlarda Beşiktaş formasını sırtında taşıyan Seba, 1954 yılında geçirdiği
menüsküs rahatsızlığı sebebiyle, henüz daha 28
yaşındayken, futbolu bırakmak zorunda kaldı.
Beşiktaş’ın ünlü stadyumu İnönü Stadı’nın açılış
maçında (1947), AIK Stockholm takımı ile yapılan
maçta, stadyumda atılan ilk golü kaydederek Beşiktaş ve İnönü Stadı tarihine geçmeyi başarmıştı.
3 yıl sonra, Beşiktaş’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde yapacağı kampa da, babasına rağmen katılacaktı.
Süleyman Seba, 15 Mayıs 1952’de oynanan ve
Türkiye’nin 1-0 kaybettiği Yunanistan karşılaşmasında, ilk ve son defa milli formayı giymiştir. Seba,
1957 yılında, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, resmi
üye oldu. Üyeliğinin üzerinden henüz altı yıl geçmişken, 1963 yılında, ilk defa yönetim kurulunda
görev aldı. Bu yıldan itibaren, dönem dönem Beşiktaş yönetiminde söz sahibi oldu.
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EFSANE BAŞKAN SÜLEYMAN SEBA
Süleyman Seba’yı efsane başkan statüsüne çıkaran olay ise, çok zorlu bir dönemde, 1984 yılında üstlendiği başkanlık görevini, 2000 yılına kadar
aralıksız olarak sürdürmesiydi.
Seba, başkan olduğu 16 yıllık dönemde, 8 defa
düzenlenen seçimli genel kurulların hepsinde,
farklı kazandığı seçimlerle başkanlık koltuğunda
kaldı. Seba’nın başkanlığı döneminde, 5 Süper
Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD
Kupası Beşiktaş müzesine kazandırıldı.
BEŞİKTAŞ’IN ALTIN ÇAĞI
Süleyman Seba’nın başkanlığı döneminde kazanılan başarılar, şampiyon olunmasa da ilk iki
içinde yer almalar, Beşiktaş futbol takımının altın
çağı olarak nitelendirildi. Seba’?nın en çok eleştirilen yönü ise, futbol dışındaki branşlara ve özellikle de amatör yapılanmalara yeterince eğilmemesi
oldu. Başkanlığını üstlendiği dönem içinde, maddi
olarak oldukça güçlük çeken kulübü, tesisleşme
konusunda ileri taşıyarak zenginleştirdi. Seba döneminde, Akaretler?deki BJK Plaza, Fulya Stadı,
çeşitli kamp ve antrenman tesisleri ve BJK Koleji
inşa edildi. 1998 yılında ise, Beşiktaş İnönü Stadı,
49 yıllığına kulübe devredildi. 2000 yılının Mart
ayında gerçekleşen kongrede, futbol takımının o
sezon aldığı kötü sonuçlar neticesinde başkanlığa
aday olmadı. Ancak, kongre tarafından kendisine
onursal başkan ünvanı verildi.
16 yıllık başkanlık dönemini noktaladığı 2000

yılında, Seba’nın anısına, Akaretler ile Maçka
arasında yer alan Spor Caddesi’nin ismi, Süleyman Seba Caddesi şeklinde değiştirildi. Süleyman
Seba, spor dünyasının dışında olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde de bir
dönem görev yaptı. 13 Ağustos 2014 tarihinde,
88 yaşında, hayatını kaybetti. Cenazesine ise, her
kulüpten yönetici ve taraftarların yanı sıra, siyaset
dünyasından da çok sayıda isim katıldı.
DAMGA VURAN SÖZLERİ
Süleyman Seba’nın 16 yıllık başkanlık görevini
bıraktığı Beşiktaş Kongresi’nde yaptığı veda konuşması siyah beyazlılar için unutulmaz ve dramatik bir andı. 16 yıl boyunca başkanlık koltuğunda oturan, sayısız başarıya imza atan ve Beşiktaş
Kulübü’ne çok sayıda tesis kazandıran Seba’nın
camisına son sözleri şöyleydi; “Herkesi bir zaman
için aldatabilirsiniz, bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz ama herkesi her zaman aldatamazsınız!
Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım! 1984
yılında huzurlarınıza hangi heyecan ve duygularla
gelmişsem, bugün de huzurlarınızda, aynı heyecan ve duygularla başım dik gönlüm rahat ve huzur içerisinde sizlere veda ediyorum!’’
Seba’nın ‘Dostlarım, dostlarım... Ben en çok
dostlarımdan korkarım!’, ‘Şerefli ikincilikler, şerefsiz şampiyonluklardan daha değerlidir’ ve ‘Beşiktaş’ı üzmesinler’ sözleri de her zaman onunla
birlikte anılan ve unutulmayan sözleri oldu.
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RÜYAMIZDAKİ RUHSUZLAR
İsmihan Meryem BOYRAZ

Bir rüya görüyoruz ve bu rüyada denenmekteyiz.
Ne var ki denenen insan sayısı çok az. Çünkü zihinlerde algılanan kalabalıkların çoğu akletmeyen ruhsuz imtihan vesileleri.. Her insan kafasının içindeki
kişisel görüntüler aleminde imtihan olur. Bu görüntüler dünyasında karşısına çıkarılan özel yaratılmış
bazı insanlar, her bir zerresi muhteşem, akıl almaz
tasarımlarla dolu olan evrenin ve bedenimizin anlamsız boş ve tesadüfler sonucu ortaya çıktığını
söyler ve bu hayret verici iddiya büyük kitleler katılır. Düşünebilen akıl sahibi insanlar için ise bu iddia
güneşi inkar etmekten cok daha abes ve saçmadır.
Örneğin temiz akıl sahibi ve bozulmamış bir mantıkla doğal düşünen biri, bir bilgisayara baktığında
onun milyonlarca yıl bile olsa tesadüflerle ortaya
çıkma ihtimalinin neredeyse sonsuzda bir olasılık
olduğunu yani imkansız olduğunu hemen kavrar. Bu
şuursuz varlıklar da aynı şekilde onun ancak bilinçli
biri tarafından tasarlananileceğini düşünür ama ondan çok daha karmaşık, kapsamlı mükemmel, tasarım harikası ve mikroskobik boyutlardaki bir makina

olan hücrenin tesadüfen oluşmuş ve anlamsız olduğunu iddia edebilecek kadar garipleşirler. Düşünebilen, şuuru açık temiz akıl ve ruh sahipleri için bu
iddia olağanüstü hayret verici tuhaf bir mucizedir.
Bu durum karşısında akıl ehli insan, KUR’AN’a bakarak düşündüğünde, olayı kolayca kavrar. Bu garip
durumun kurandaki ayetlerin tecellileri olduğunu
fark eder. Allah KUR’AN’da sadece akıl sahiplerinin
denendiği bu görüntüler aleminde bir çok ruhsuz
yaratacağını ve onların bakan ama görmeyen, kalpleri gerçeğe kapatılmış şuursuz zombi varlıklar olacağını haber vermektedir. Sadece az sayıdaki gerçek
müminlerin denendiği, görüntüler alemindeki ayetlerden olan bu varlıklar, zeki ama gerçeğe karşı kör,
sağır olan özel yaratılmış imtihan dekorlarıdır. Allah
onları KUR’AN’da şöyle anlatır:

Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken
sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.
Neml, 80
Eğer onları, doğru yola çağırırsanız işitmezler. Sen onların sana baktıklarını görürsün, hâlbuki onlar görmezler.
A’râf, 198.
Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Yâsîn, 9.
Onları gördüğün zaman kalıpları
hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler.
Münâfikûn, 4.
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İLGİNÇ BİLGİLER

Atlar bir ay kadar ayakta kalabilirler.

Baykuş, mavi rengi görebilen tek kuştur..

Bir okyanusun en derin yerinde,
demir bir topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer..

2.600 değişik cins kurbağa vardır.

47

sirdergisi.com

twitter.com/sirdergisi
instagram.com/sirdergisi
Şubat 2017 / Cemâziyelevvel 1438

TEKNOLOJİ

“Yerli arama” motoru Geliyoo kullanıma açıldı
M. Batuhan PINARBAŞI

Yerli bir arama motoru için hazırlıkların başladığı aralık ayının sonunda belli olmuştu. İsmi Geliyoo olarak açıklanan bu arama motoru kullanıma sunuldu.
İnternet devlerine alternatif sunacak yerli arama motoruna dair arzuyu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan dile getirmişti. Bu çağrının ardından on senedir arama motoru konusunda
çalışma yürüten Hakan Atabaş ve Fatih Arslan harekete geçti. Yerli ve milli arama motoru sloganıyla yola
çıkan www.geliyoo.com sonunda kullanıma açıldı.
BloombergHT‘nin haberine göre Geliyoo’nun CEO’su Hakan Atabaş bu önemli gelişmenin ardından
“Birçok ülke Google’ın dünya genelindeki üstünlüğünü ortadan kaldıran çalışmalar ortaya koydu. Bunun
ilk örneği şu anda Türkiye’de de hizmete giren Rus arama motoru Yandex oldu. Sonrasında bunu Çin takip
ederek Baidu adındaki arama motorunu hizmete açtı. Ülkemizde de bu ve buna benzer girişimler yapıldı
ancak kesinlikle kayda değer bir çalışma ortaya koyulamadı. Neden ise maddi olanakların yetersiz olması
ve yeterli destekli teknik personelin bulunmamasıydı. Aynı zamanda güçlü maddi imkanlara sahip yatırımcıların anlık para getiren yatırımlara daha çok önem vermesi bunu tetikleyen unsurlardır. Bu nedenle Türkiye’nin yerli bir arama motoruna sahip olması gerekiyor ve bu arama motoru ‘Geliyoo’ ile neden olmasın”
sözlerini sarf etti.
10 milyon Türk lirası harcanarak kurulduğu söylenen yerli arama motorunun ismi Türkçe’de en çok
kullanılan kelimelerden biri olan gelmek fiilinden dolayı seçildi. Ancak geliyor yerine yaygın olarak tercih
edilen “Geliyoo” da karar kılındı. Geliyoo.com’un hızlı bir ivme kaydederek 2018’te 3 milyon kullanıcı sayısına erişmesi ve %7’lik kullanım oranına ulaşması hedefleniyor.
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Abdulsamet CELAYİR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE
Sabahın ışımasını beklerken.
Karanlığın kabusu üstümüze çöktü
Anladık ki bugün yarından daha geçti
Allahü ekber nidalariyla çıktık karanlık sokaklara
Bu sokakta çiçek yerine uçak var, tank var, kurşun var
Ölüm kusuyor caddeler, sokaklar, köprüler
Bugün düğün günüdür gelmez bir daha bu düğün
Karanlığa el at ,ayak at silahsız olsanda bir tur at
Karanlıkları aydınlatmaya ortak ol korkma!
Sayısız can versende kalk yerden tekrar tekrar
Attığın adımdır senin kaderin ey sevgili ey sevgili
Tankın ağırlığı senden hafiftir imanla kaldır yerden onu
Silahın kurşunu öldürmez seni dur de imanla
Düşsen bile yerden kalk , bir daha kalk
Yarınlar seni konuşacak nasıl bir imanı var diye
Gayya kuyuları beklerken onları
Firdevste hazırdır yerin şehidim şehidim
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Fatma YAŞAR

AĞLAYAN ŞİİR (Hüzün Ağladı)
Yazmaya kalkınca senin adını
Kalem gözyaşı döktü kağıt ağladı
Silmeye kalkınca tüm anıları
Keder boynunu büktü hüzün ağladı
Hiç haber gelmedi yarınlarından
Zamanlı zamansız duygularından
Bir meçhule kayıp giderken her an
Akrep gözyaşı döktü zaman ağladı
Hasretin bilinmez çarkında yıllar
Uzadı gitgide amansız yollar
Seni sarıyorken yabancı kollar
(Vuslatı hayale bağlar ken sonlar)
Vuslat gözyaşı döktü hasret ağladı .
Bekleme dönemem senle maziye
İnanmam sendeki sevdaya söze
Şiirler seninle gelirken dile
Mısra göz yaşı döktü sözler (şiir)ağladı.
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SIR DERGİSİ ETKİNLİK VE TANITIM
Sır Dergisi Her Yerde Sinoplu İş Adamları Yemeği
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SIR ÇOCUK
UNUTMAYALIM

Otobüs durağında,dışarıda sıra bekleyen kalabalık,içeride ise arka taraflarda bulunan boşluklar karşısında yolcular sabırsızlanıyordu. Söylenmeler,mızıldanmalar,bağrışıp çağrışmalar artmıştı. O sırada
şöför ayağa kaktı ve arkaya doğru seslendi: “UNUTMAYALIM BEYLER!”.
Evet sadece o kadar.Biz;”İlerleyelim,beyler,arkadaki boşlukları dolduralım” demesini beklerken bu
sıradışı sesleniş ile irkildik.Başka bir şey söylemiyor,sadece “UNUTMAYALIM!” diyordu.Bir kaç defa bu
kelimeyi tekrar edince söförü takdir ettim.Ne kadar
veciz bir ifade ile ne kadar çok şey anlatıyordu…
Bunu alalım ve hayatın her alanına uygulayalım.
Evet şöför empatiyi hatırlatıyordu.Kendimiz biraz
önce aynı şartları yaşıyor,otobüse binme mücadelesi veriyorduk.İçeriye giriverince hemen ne de çabuk
unutuverdik arkada bekleyenleri?!Bu hemen herkesin yaşayabileceği hayatın içinden bir misal.60’ın
üzerindeki Muhittin amcanın”Otobüste ineceğim
yere gelmeden birkaç durak önce kalkarım ki bir vatandaşımız biraz daha erken otursun” sözü hayatın
ve vicdanın ta ortasından…
17 Ağustos 1999 zelzelesini bizzat Adapazarı’nda
yaşadım.O güne kadar televizyonda izlediğimiz felaket haberlerini film gibi izliyorduk.Gerçi ateş sadece
düştüğü yeri yakmamalıydı.Ama yine de birinci dereceden yaşamak gibi olmuyordu.Merkepten düşen
Nasrettin Hoca’nın merkepten düşen birinin yardıma gelmesini istemesi gibi…
Aslında bir başkasının yerine kendimizi koyabil-

BİRLİK
İkilik yok birlik var,
Yalnız bunda dirlik var,
Yalnız bundadır felâh;
		
Lâilâheillâllah!
Bir aşk için gönüller,
Çırpınırken beraber,
İkiye tapmak günah.
		
Lâilâheillâllah!
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ÇOCUK

Ayşegül KÜBRA

memiz için illa o kişinin yaşadığını yaşamış olmamız
şart değil. “Her koyun kendi bacağından asılır” hatalı sözünü eleştirmek için;her ne kadar öyle olsa da
kokunun zamanla bütün mahalleyi saracağı cevabının verildiğini biliyoruz.
Japonya’daki 11 Mart 2011 Tsunami ve nükleer
santral fâciasından sonra,seyrederken Hollywood
filmlerine benzettiğimiz görüntülerin tesir derecesi,
radyasyon dalgalarının Amerika,Avrupa’dan sonra
Türkiye’ye doğru gelmesi ile daha da artmıyor mu?
Günümüzde Suriye’de yaşananları düşünelim...
Bir yangında evi yanmadığı için şükreden bir
velî’nin o hamdine kırk yıl tevbe ettiğini bildirmesi,bu konuda önemli bir hassasiyet timsalidir.
İnsanlığı bir aile,hatta tek vücut olarak görüp bir
âzânın rahatsızlığının diğerleri tarafından hissedilmesi düşüncesi cihanşümul olmanın semeresidir.
Açlık hissinin tattırılarak,yaşatılarak muhtaçları
düşünmeye ve yardım etmeye sevk eden oruç farizası bir empati talimidir,eğitimidir.
Çıktığı yumurtayı beğenmeyenler gibi olmayalım,unutmayalım:
“Mayan itibariyle bir nutfe meni
Madden itibariyle söyletme beni!”(Ömer KİRAZLI)
O durumları yaşamış olma şartı aramadan başkalarının derdiyle dertlenelim.”Onların yerinde biz
olabilirdik” hakikatini unutmayalım.
Biliyorsunuz;”Unutulanlar,unutanları unutmazlar.”

Şu münafık karanlık,
Sona erecek artık,
Sabah olacak sabah!
		
Lâilâheillâllah!
Her türlü nimet bunda,
Beklenen cennet bunda,
Yalnız bir din bir ilâh,
		
Lâilâheillâllah!
			
Orhan Seyfi ORHON

S I R L I D UA L A R
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Elhamdülillahi Rabbil alemîn. Vessaletü vesselâmü alê rasûlinê Muhammedin ve alê êlihî ve sahbihî
ecmeıyn.
“Lâ ilâhe illâ ente, sübhâneke, innî küntü mine’z-zâlimîn”
Ülkemize Huzur Ver ALLAHIM
Askerimizi Polisimizi Emniyet Mensuplarımızı Koru Muhafaza EyleALLAHIM
İşimizi Gücümüzü Rast GetirALLAHIM
Meleklerinle Yardım Eyle ALLAHIM
Borçları Olanlara Ödeme Kolaylığı İhsan Eyle ALLAHIM
İşleri Olmayanlara Hayırlı İşler VerALLAHIM
Dertleri Olanlara Dermanlar VerALLAHIM
Yolunu Kaybetmişlere Hak Yollarını Buldur ALLAHIM
Şu Amin Diyen Kullarını Cehenneminden Azad Eyle ALLAHIM
Kalplerine Namaz Sevgisi Kuran Sevgisi İbadet Sevgisi İhsan EyleALLAHIM
Şüphesiz Senin Bilipte Benim Bilmediğim Ne Sıkıntıları Varsa GiderALLAHIM
Şüphesiz Senin Bilipte Benim Bilmediğim Ne Hayır Muradları Varsa Ver ALLAHIM
Bizleri Hayra ANAHTAR Şerre KİLİT Eyle ALLAHIM…
Bize Ve Sevdiklerimize Hangi Şekil Ve Hal Üzere Zarar
Vermek İsteyenlerin Niyet Ettikleri Zararları Kendi Başlarına ÇevirALLAHIM
Nazarlardan Büyülerden Şeytanların Şerrinden Şeytanlaşmış İnsanların Şerrinden Bizleri Muhafaza EyleALLAHIM
Sen Ümmeti Muhammed’i Sahipsiz Bırakma ALLAHIM
Vatanımızı Bayraksız BırakmaALLAHIM
Minarelerimizi Ezansız BırakmaALLAHIM
Saflarımızı Cemaatsiz BırakmaALLAHIM
Asker Polis Annelerimizi Evlatsız Bırakma ALLAHIM
Hastalarımızı Şifasız BırakmaALLAHIM
Sen Bizlere Zarar Vermek Isteyenleri Cezasız Bırakma ALLAHIM
Alnımızı Secdesiz Bırakma ALLAHIM
Dilimizi Kuran’sız Bırakma ALLAHIM
Kalbimizi Imansız Bırakma ALLAHIM
Amin Amin Amin…
Dua’larımızı ALEMLERİN EFENDİSİ HAZRETİ MUHAMMEDİN ( Sallallahu Aleyhi Vesellem )’ in Hatrı Hürmetine Kabul Eyle ALLAHIM…
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SAĞLIK

Sofradaki tehlikeye dikkat!
Harika PINARBAŞI

Yemek masalarından eksik etmediğimiz ilaçlı ve hormonlu gıdalar tehlike saçıyor. Meyve-sebzeden kırmızı ete, tavuktan ekmeğe kadar yediğimiz her gıda zehir saçıyor. Dr. Ümit Aktaş, sofradaki tehlikeye dikkat
çekti.
Lastik gibi kıvrılan biberler, 15 dakikada pişen hormonlu tavuklar, antibiyotikli etler, ilaçla kızartılmış
domatesler, zehirli kakaolar, jelatinli yoğurtlar, kireçli peynirler, kiremit tozlu kırmızı biberler, vitamin değeri kalmamış margarinli kutu süt ve kaşarlar, beyazlatılmış ekmekler, tekstil boyalı zeytinler, çürümeyen
meyveler... İlaçlı ve hormonlu bu ve daha nice gıda insan sağlığı açısından tehlike saçıyor. Fitoterapi uzmanı
Dr. Ümit Aktaş, herkesin tükettiği bu gıdalarla ilgili çarpıcı açıklamalar yapıyor:
Sağlığımızı bozan bir numaralı faktör beslenme! Şeker ve gluten vücutta bağımlılık yapar. Tıpkı morfin
gibi... O yüzden insanlar şeker ve ekmek yedikçe daha çok yemek ister.
Çocuklara kesinlikle şeker verilmemeli. Çocuğunuza şeker vermekle, alkol vermek arasında teknik olarak bir fark yok. Şeker yiyerek, hem fiziksel hem de ruh sağlığınızı belirleyen bir sistemi, bağırsaklarınızı alt
üst ediyorsunuz.
GENLERİYLE OYNANIYOR
Bugünün genetiği değiştirilmiş buğdayı, gluten intoleransına ve diyabete neden olur. Bu yüzden, her
türlü ekmek (beyaz, kepekli, tam buğday, yufka, lavaş, köy ekmeği), un, bulgur, makarna, erişte, şehriye ve
hatta ev tarhanasından bile uzak durulmalı, bir lokma bile yenmemelidir.
Margarin sağlığa zararlı değildir demek vebal taşır. Margarin doymuş yağ olarak insan sağlığına zararlıdır.
PALMİYE YAĞI KİMSAYAL BOMBA
Palmiye yağı kimyasal bombadır. İçinde bir sürü katkı maddesi, lezzet artırıcı madde, bir sürü şeker ve
mısır şurubu var.
Zeytinyağını da rafine edip, Riviera yağı yaparsanız o da insan sağlığına zararlıdır.
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SU BÖREĞİ
Malzemeler
3 adet yumurta2 yemek kaşığı sıvı
yağ1/2 su bardağı süt1 tutam tuz400
gram beyaz peynir1/2 demet maydanoz5 adet yufka
Püf Noktası
Yumurta ve sıvı yağlı karışımı bolca kullanınız.
Pişirme Önerisi
Fansız program böreğinizin eşit
pişmesine yardımcı olacaktır, ancak
dilerseniz fanlı programda daha kısa
sürede pişirebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?
Beyaz peynir ve maydanozu karıştırın.
Bir kasenin içerisinde yumurta ve tuzu çırpıp sıvı yağı ve sütü ekleyin.
Yuvarlak fırın tepsisini yağlayın ve en alt katmanına ilk yufkanızı kenarları dışarıdan sarkacak şekilde yerleştirin.
Kalan 4 yufkayı 4 eş parçaya bölün, sıvı yağ, tuz ve yumurta ile hazırladığını iç harcın içerisine atarak, tamamen harca
bulanmasını sağlayın.
Yufkaları ilk kat yufkanın üzerine gelişi güzel serin ve iç harcı tamamen bu kata koyun.
Kalan yufkaları harcın üzerini örtecek şekilde yerleştirin. En son ilk yufkanın kenarlarını tepsinin içerisine doğru kapatın ve yumurta, yağ karışımını döküp yayın.
Buzdolabında 1 saat bekletin.
Dolaptan çıkardığınız böreği dilimleyerek 190 derece fansız programda ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin. İşte bu
kadar, afiyet olsun!
Servis Önerisi
Sıcak sıcak afiyetle tüketiniz.
KAKAOLU KEK
Malzemeler
3 adet yumurta2 su bardağı toz şeker1 su bardağı süt2 su bardağı un125 gram eritilmiş tereyağı ya da margarin5 yemek kaşığı
kakao1 paket kabartma tozu1 paket vanilyaKek kalıbını yağlamak
için:1 yemek kaşığı tereyağı
Püf Noktası
Kekin daha iyi kabarması için; unu ve kabartma tozunu eledikten
sonra ilave edin.Kabartma tozunu 1 çay kaşığı kadar limon suyu ile
karıştırıp, ekleyin.
Nasıl Yapılır?
Yumurtaları ve toz şekeri derin bir kapta bir mikser yardımıyla çırpın.
Sütü, eritilmiş tereyağını ve vanilyayı ekleyip çırpma işlemini sürdürün.
Kek harcına kakaoyu, elenmiş unu ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın.
Hazırladığınız kakaolu kek karışımını yağladığınız kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika kadar pişirin. İçini çekmesi için beklettiğiniz keki, ılınınca kalıbından
çıkartın.
Arzuya göre; hazırladığınız çikolata sosu, renkli şekerler ya da rendelenmiş Hindistan cevizi ilavesiyle servis edin.
Dilim dilim sevdiklerinizle paylaşın.
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BİLMECE

AK I L O YU N U 4X4’ L ÜK B İ L M E C E L E R
(4 S O R U VE Ç Ö Z Ü ML E R İ Y L E B İ R L İ K T E )
SORU 1:
İki kardeş, 100 metrelik yarış yapmaktadır. Ağabey 3 metre fark ile yarışı kazanır. Yani ağabey yarışı bitirdiğinde, küçük kardeş 97. Metrede kalmıştır.
Yarışı tekrar ederler, bu sefer ağabey yarışa 3 metre geriden başlar ve her ikisi de aynı hızla tamamlar.
Bu durumda yarışı kim kazanır?
SORU 2:
Ölüm cezasına çarptırılan bir adama son sözü sorulmazdan önce şöyle deniliyor.
“Son sözünü yalan söylersen asılarak, doğru söylersen kesilerek öleceksin.”
Bu adamın kurtulma şansı olduğuna göre ölüm cezasından kurtulmak için ne söylemelidir?
SORU 3:
Eğer bir ailenin 8 oğulları ve oğullarının birer kız kardeşi varsa; bu aile, kaç kişiden oluşmaktadır?
SORU 4:
Bir çalar saat; 3 vuruşu 4 saniyede yapıyorsa, 9 vuruşu kaç saniyede yapar?
***
ÇÖZÜM 1:
Yarışın bitimine 3 metre kala ağabey ve kardeş aynı hizaya gelirler. Son 3 metreyi hızı daha fazla olan
ağabey önde bitirir.
ÇÖZÜM 2:
“Beni asarak öldüreceksiniz” derse kurtulur.
Çünkü; onu asmaya götürseler doğru söylemiş olur, o zaman başı kesilmesi gerekir.
Diğer taraftan; başını kesmeye götürseler, o zaman yalan söylemiş olacak ve asılması gerekecek.
Böylece; adam ne asılabilir, ne de kesilebilir.
ÇÖZÜM 3:
Aile, 11 kişiden meydana gelmektedir; yani, 1 ana + 1 baba + 8 oğul + 1 kız kardeş olmak üzere toplam
11 kişidir.
ÇÖZÜM 4:
Çalar saat 3 vuruşu 4 saniyede yapıyorsa, 1. ve 2. vuruş arası 2 saniye, 2. ve 3. vuruş arası da 2 saniye
olmak üzere toplam 4 saniyedir. Demek ki, 2 vuruş arası 2 saniyedir.
9 vuruş için 8 aralık varsa toplam 2x8= 16 saniye gerekir.
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Sır Gezi Ekibi

G ez ilec ek Y e r l e r
CALİFORNİA
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Kitap Tanıtım

KİTAP

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Kitabın Adı: DamlaKitabın Adı: Son Parya
larımdan Fısıltılar
Yazarı: Ayfer Yıldız
Yayınevi:
İkinci
Adam Yayınları
Sayfa: 168
Tür: Şiir
İnsan
Ne varız, ne yokuz,
Ne hiçiz, ne hepiz,
Ne doluyuz, ne boşuz,
Ne yarıyız, ne tamız,
Ne tokuz, ne açız,
Ne suyuz, ne aşız,
Ne canız, ne cananız,
Hem gideniz, hem
kalanız,
Sözde insanız da
İspattan hep kaçarız
Şu üç günlük evrende
Önce
Sudan bir katre
Sonrasında ise
Bir avuç toprağız işte.
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Yazarı: Erol Kılıç
Yayınevi: Az Kitap
Sayfa: 176
Tür: Roman
Güz gelince sararan
yaprak dalına nasıl veda
eder? Hangi dua, çölde
kurumuş toprakla yağmurun vuslatı olabilir?
Karanlık, zifiriye bezense bile Güneş’e gelme
diyebilir mi? Uzaklık
uzamışsa günden evvel, şimdi söyle menzil
kimin elinde? Takat çekilmişse dizden, istek
kimin dilinde? Henüz
takvim yapraklarına bir
anlam veremezken, mavi
gökyüzünden usul usul
sokuldun yüreğime…
O an yüreğim, gözlerin
atar oldu. Sıkı tuttum
sana dair düşlerimi kimseler bölmesin diye…
Adını fısıldadım küçük
harflerle, yüreğe kazılsın
diye. Bir masal misali az
gittim, uz gittim, dere
tepe düz gittim… Sonu
yoktu gittiğim yolların...
Oysa her başlangıcın bir
sonu, her sabahın bir gecesi varmış.

Kitabın Adı: Aşkın Sırrı
Fatiha’nın Serinliği
Yazarı: Erhan Özgün
Yayınevi: Bera Kitap
Sayfa: 176
Tür: Tasavvuf
Aşkın Sırrını mı ararsın?
Unutma! Bulanlar ancak
arayanlardır.
Ve bu yolda bir yere kadar kendin gidersin fakat bir yerden sonra ise
sadece götürülürsün.
Bu ise dünyevi menfaatlerden ve nefsin arzularından tamamen vazgeçmek ile mümkündür.
İşte bu kitabımız, Allah
Teâlâ’nın (C.C.) rızasını kazanmak isteyenler
için yazılmıştır.
Nitekim en büyük
mükâfat elbette ki Allah
Teâlâ’nın (C.C.) rızasını
kazanmaktır.
Halktan vazgeçip, yeri
göğü ve bu ikisi arasındakileri yaratan Hakk’a
yönelmektir.
Çünkü bu bir sırdır. Bu
sır Aşkın Sırrıdır. Ve
Aşkın Sırrı ise Allah
Teâlâ’dır. (C.C.)
Ruhu İlahi Aşk ile yananlara...

Kitabın Adı: Aşk-ı Sani
Yazarı: Engin Dinç
Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Sayfa: 144
Tür: Tasavvuf
“Bu eseri kaleme almak benim için ilahi bir mesajın
gelmesiyle başladı. Bir gün
Allah’ın (Celle Celalühu)
hikmetiyle rüyamda kendimi cennette peygamberler
arasında gördüm. Hazreti
İsa (Aleyhisselam), hazreti
Musa (Aleyhisselam) ve hazreti Yusuf ’u (Aleyhisselam)
cennette sohbet ederlerken
görmüştüm ve yanlarında
Abdülkadir-i Geylânî hazretleri (Kuddise Sırruhu) de
vardı. Rüya içerisinde; ben
bu makama nasıl ulaşmış
olabilirim diye hayret edip
düşünürken bir yandan da
peygamberler arasında bir
evliyanın var olma sebebini
de düşünüyordum. Bu makama nasıl ulaşmış olabilir
diye düşünüyordum. Uyandığımda rüyanın çokça etkisinde kalmıştım ve Abdülkadir-i Geylânî hazretlerinin
(Kuddise Sırruhu) hayatını
araştırmaya karar verdiğimde gerçekten de onun bu üstün makamın sahibi olduğunu gördüm. Daha sonra da
bu kitabı kaleme alma kararı
aldım.” Engin Dinç

DERGİ

Eğitim ve Kültür Dergisi
Fazilet Neşriyat ve Tic. A.Ş.
Adına İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Güney
Yazı İşleri Müdürü
Harun Özdemir
Yayın Editörleri
İsmail İshak Gür,
Ümit Yüksel
Yayın Kurulu
Adem Fidan, Abdullah Satun,
Ahmet Akça, Fahrettin Tanır,
Eyüp Özütemiz, Hicabi Yıldız,
Abdullah Aksan, Mehmet Çapar, Tunahan Coşkun, Harun
Tuncer, Erhan Genç, İlyas
Kartal, Osman Erkan, Ferhat
Kaya, Ömer Demir, Hüseyin
Nergis,
Grafik Tasarım
Kerem Nalın
Reklam ve Halkla İlişkiler
İsmail İshak Gür,
Kemal Aydın
Web Editörü
Siraceddin El
Yayın Türü
Aylık Yerel Süreli Yayın
İnsan ve Hayat Dergisi Hakkında
Dergi, Mart 2010’da yayın hayatına başladı. Hayatın içerisinden insanı bulup onu layık
olduğu değere çıkartma gayesi
ile yola çıkan dergi, kirlenen
toplum hafızasını temizleme
düsturuyla ulaştığı her insanın
hayatında ayrı bir güzellik kapısı açmaya devam ediyor.
Etkili yazarları ile sizin için
en doğru sosyal bakış açısını
yakalamaya çalışan İnsan ve
Hayat Dergisi, her geçen gün
yeni yazar ve okurlarıyla büyümesini sürdürüyor.
Siz de hayatı daha iyi anlamak
ve insan dünyasında farklı bakış açıları yakalamak istiyorsanız bize katılabilirsiniz.
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Dergi Tanıtım

İmtiyaz Sahibi:
Ahmet Dündar
Genel Yayın Yönetmeni:
Ulvi Kubilay Dündar
Yazı İşleri:
Abdullah Kasay
Yayın Danışmanları
İbrahim Demirci
Köksal Alver
Abdullah Harmancı
Mahalle Mektebi Hakkında
Mahalle Mektebi Dergisi,
iki ayda bir yayınlanan
edebiyat dergisidir. Mahalle Mektebi’nin yayın
dili Türkçe’dir. Gerekli
görüldüğü takdirde farklı dillerdeki yayınlara da
yer verebilir. Ma-halle
Mektebi’nde çeviri, düşünce, şiir, öykü, makale, sadeleştirme, kitap
değerlendirme ve dosya
konuları için çalışmalar yayımlanır. Mahalle
Mektebi’nde yayımlanmak üzere gönderilen
çalışmalar Yayın Kurulu
tarafından incelendikten
sonra ilgili editör onayları ile de dergi kapsa-mına
alınır. Yazıların, yayımlanıp yayımlanmayacağına
ya da derginin hangi sayısında yayımlanacağına
editörler karar verir. Mahalle Mektebi tarafından
yayınlanacak yazılarda,
yazarlarına bilgi verilir.

Türk Edebiyatı Dergisi
Hakkında
Üyeleri arasında Celâl
Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş,
Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri
Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin
Hacıeminoğlu,
Prof. Dr. Nevzat Atlığ,
Ahmet Aydın Bolak, Ali
Naili Erdem, Prof. Dr.
Tahsin Banguoğlu, Prof.
Dr. Sabahattin Zaim gibi
ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk
Edebiyatı Vakfı, Ahmet
Kabaklı’nın girişimiyle
1978 yılında kuruldu.
Türk Edebiyatı Vakfı,
1972’de Ahmet Kabaklı
tarafından çıkarılmaya
başlanan ve o günden bu
güne kadar her ay muntazaman yayınlanan Türk
Edebiyatı dergisinin desteklenmesi ve edebiyatımızın önemli eserlerinin
neşredilmesi için faaliyete geçirildi.
Günümüzde adını duyurmuş birçok şair, romancı,
fikir ve bilim adamına
Türk Edebiyatı dergisi
rehberlik etti, onların seslerini duyurdu ve onları
geniş kesimlere tanıttı.

twitter.com/sirdergisi
instagram.com/sirdergisi
Şubat 2017 / Cemâziyelevvel 1438

Pınar Yayınları Tic. Ve San.
A.Ş. Adına Sahibi
Şemsettin Özdemir
Genel Yayın Yönetmeni
Cevat Özkaya
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Metin Çığrıkcı
Yayım
Ayda Bir Yayınlanır, Süreli
Yayın.
Umran Dergisi Hakkında
Yayıncılığı bir “iyiliği emredip
kötülükten alıkoyma” faaliyeti
yani bir “ibadet türü” olarak
gören Umran, bu bilinçle,
nicelik itibariyle az görünse
de, devamlı ama nitelikli bir
dergicilik yapmayı kendisine
ilke edindi. Umran’ın yaklaşık
20 yılda tam 200 sayı/“damla”
ile, hiç ara vermeden, sürekli
aynı hedefleri döverek İslami
yayıncılıkta uzun soluklu bir
performans ortaya koyması,
işte bu “ibadette devamlılık”
ilkesinin bir gereğidir.
Umran, 22 yıl önce, Nisan 1991’de tek formalık
AKV-Bülten’le ‘bismillah’ deyip yayın hayatına başlamıştır. İlk yıl üç aylık, ikinci yıl
iki aylık periyotlarla çıkmış,
1993’te de Umran adını alarak
uzun soluklu yürüyüşüne hız
vermiştir. 1998’den itibaren de
artık aylık periyotlarla yayınlanmaya başlamıştır.
Kökü kültür, meyveleri ise
medeniyet olan bir ağaç
“umran”… Tarih, insan; dinî
içtimaî hayat… İsmiyle müsemma bir vizyonla; köklerini tarihin derinliklerine salıp
kadim İslâmi kültürümüzden
beslenmeye çalışırken, meyve
yüklü dallarını insanımızın istifadelerine sunmaktadır..
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ABONE ÖZEL

En Tatlı Takipçilerimiz

Emir AYATA

Ahmet Hamza DERVİŞOĞLU
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AYNADAKİ SIR
Kıymetli okurlarımız.
Fotoğraf hayatın aynısını yansıtmasa da hayatın aynasıdır. Biz de “Aynayı gösteren sır” olmak istiyoruz.
Aynayı gösteren arkasındaki sırdır. Biz de sizin eserlerinize ayna olmak isteriz. Çektiğiniz fotoğraflara
bu sayfada yer verebiliriz. Çalışmalarınızı sir@sirdergisi.com adresine gönderebilirsiniz. Güzel manzaralı
günler dileklerimizle...

SIRa kadem basmak/ M. RASİM- İZMİR

Fatih BEDİR

Yuva-Zehra ŞÜKRAN / TRABZON

Merhaba-Neriman BETÜL /RİZE
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SOLDAN SAĞA
1) İrlanda Adası’nın doğusunda yer alan, üzerinde İngiltere, Galler ve İskoçya’nın bulunduğu
Birleşik Krallık’a bağlı ada. 2) Memelilerde ve diğer hayvanlarda amino asitlerin yıkımı ile oluşan
boşaltım maddesi; idrarın esas organik maddesi. –
İstenç. – Halk dilinde “ağabey”. 3) Toplam. – İnce
yapılı, narin. 4) Arapça: anne. – Kaçma. – Sıçan. 5)
Latince: tek, bir. – Belirti, iz, işaret. 6) Devlet Malzeme Ofisi’nin kısaltılmışı. – Kesin. 7) Bir ilimiz. –
Çevik. 8) Benzer. – “Hangi şey” anlamında bir soru.
9) İzmir’in bir ilçesi. – “Terbiye eden” anlamında
Allah’ın bir ismi. 10) Rusça: evet. – Molibden’in
simgesi. 11) Elektronik Fon Transferi işleminin kısaltılmışı. – Mahsul, eser. 12) Özen. – Bir telefon sözü.
13) “Groupe Spéciale Mobile” şirketinin de kısaltılmışı olarak geçen, dünyada en çok kullanılan mobil
telefon sistemi. - Yoksullara yardım olarak karşılıksız
verilen şey. 14) Tümör. - Bir şeyin fiyatını artırma,
bindirim. – Evcil bir hayvan. 15) Mesele, problem. Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim. 16) Hayvan
barınağı, mağara. – Yolculuk. - Toplumsal Olaylara
Müdahale Aracı’nın kısaltılmışı.

62

BULMACA

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) 1943-1978 yılları arasında, Necip Fazıl Kısakürek’in
(ortadaki resim) değişik evrelerde yayınladığı dergi. 2)
Faiz, nema. – “Bay” anlamına gelen İngilizce “Mister” sözcüğünün kısaltılmışı. - Üstüne öteberi koymak için duvara
veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş,
genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha. – Bir sayı.
3) Tavlada “bir” sayı. - Bir özelliği olan nesne veya kişi. –
Türk Moğol İmparatoru. 4) “Belirlenemeyen Uçan Nesne”
anlamına gelen İngilizce “Unidentified Flying Object”
sözcüğünün kısaltılmışı. – Yamak anlamına da gelen bir
ilimiz. - Rusya Federasyonu’nda yaşayan Doğu Slav halkı
veya bu halkın soyundan olan kimse. 5) Kınakınadan elde
edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit.
– Duman kiri. - Neon’un simgesi. 6) Brom’un simgesi. –
Yunan alfabesinin 17. Harfi. – Cilve, eda. 7) “Güzel, göze
hoş görünen” anlamına gelen bir kadın adı. – Kas. 8) Yönetim. – “Emir veren” anlamına gelen, genellikle emniyet
personeli arasında sıkça geçerli yönetici kişi. 9) Çabuk,
acele. – Beyaz. 10) Hastalıktan sonraki iyileşme dönemi,
ayılma. – Görüşme, röportaj. 11) Bir şarkıda her kıtadan
sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça, kavuştak.
– Bir deniz taşımacılığı ve bu taşımayı yapılan gemilerin
adı. – Yankı, akis. 12) İterbiyum’un simgesi. – Gözde ağ
tabaka. – Erkek kişi. 13) Toplumun yapıtaşı addedilen en
küçük birimi. – Bir Japon çiçek düzenleme sanatı. – Verme, ödeme.
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SAMURAİ SUDOKU

Sudoku’ya benzer şekilde beş bölüm doldurularak tamamlanır.
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