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METAFİZİK  varlığı, varlığın ilk ilkelerini ve ne-
denlerini konu alan en genel ve temel disiplindir. 
Varlıkları birbirinden ayıran özellikleri bir tarafa bı-
rakınca geriye kalan ilke ve nedenler metafiziğin ko-
nusudur. Neyin gerçekten var olduğu ve görünüşün 
ardındaki gerçeği arar. Fizik ötesi ya da doğa ötesi 
olarak Türkçeleştirilmiş, maddenin ötesindeki ne-
dene odaklanmıştır. Fiziğin ardındaki temellerle ilgi-
lenir. Çağdaş zamanlarda fiziğin ilgilenmediği şeyler 
metafizik olarak algılanmıştır. Bunun sebebi deney 
ile ulaşılan bilgiyle yetinmemesi, varlığın ardındaki 
sebepleri merak etmesidir. Din veya sezgi metafizik 
olmakla itham edilmişse de aslında metafizik öte 
dünyalarla değil bu dünyadan yola çıkar. Yaşadığı-
mız varlığın özünü araştırır.

Metafizik Aristo ile müstakil bir çalışma olarak 
ortaya çıkmıştır. Aristo doğa ile ilgili çalışmaları “Fi-
zik” adı ile derlenmiş, bundan sonra gelen çalışma-
larına da “metafizik” adı verilmiştir. Metafizik adı 
verilen ve Fizik’ten sonra gelen çalışmada Aristo 
“ilk felsefe” dediği bir disiplin ortaya koymaya çalış-
mıştır. Şeylerin ilk nedenlerini, prensiplerini ve var 
olmayı sorgulamıştır. Metafizik olarak art zamanlı 
biçimde tanımlanan bu çalışma genel yargılara iliş-
kin temel çıkarımlar disiplini olarak da algılanabilir. 
Şeylerin esasını merak etmek bu uğurdaki en belir-
gin davranıştır. Aristo “ilk felsefe” dediği şeyi me-
tafizik olarak adlandırmamış, kendinden sonrakiler 
bu ilk felsefeye metafizik demiştir.

Metafizik varlığın ilk ilkelerini ve nedenlerini 
konu alan en genel ve temel felsefe disiplini olarak 
tanımlanmaktadır. Var olan her şey için geçerli olan 
ilkeleri, neyin gerçekten var olduğunu ve görünü-
şün ardındaki kalıcı gerçekliği araştırır. Görünenin 
ardına baktığı için bilimsel bilgiye zıt olduğu düşü-
nülmüş ve eleştirilmiştir. Antik Yunan filozofların-
dan beri deneysel bilginin karşıtı olduğu sanılmıştır. 
Bunun temellerinde Aristo ve antik Yunan filozofla-
rının etkilerini görebiliriz.

Aristoteles gerçeği ararken görünen dünyaya ve 

gözleme dayanmaya çalışmıştır. Ne var ki kadınla-
rın erkeklerden daha az dişi olduğunu söylemesi ile 
de Bertrand Russel’dan bir eleştiri almıştır. Russel’a 
göre Aristoteles kadınların erkeklerden daha az dişe 
sahip olduğunu düşünmüştür. Aristoteles kadınla-
rın diş sayısını bildiğini sanmış, gözlem yapmamıştır. 
Kadınların diş sayısı gibi birçok konuda gözlem yap-
madan, deneysel olmayan çıkarımlar türetmiştir. 
Russel  Aristo’nun gözleme olan tutkusunu övenleri 
de gözlem yapmamakla eleştirmektedir. Bu popüler 
hale gelen örnek ile gözlemi vurgulamış olan Aris-
to’nun  dahi bugünkü anlamda gözlem şartlarını 
oluşturmadığını düşünebiliriz. Biz gözlem denince 
deneyi ve arka planda laboratuvarı aklımıza getir-
sek de, Antik Yunan’da esas olanın metafizik oldu-
ğu ve gözlemin onun yanına getirilmeye çalışıldığı 
unutulmamalıdır.

Burada antik Yunan’da ideal olanın gözlem ile 
karşılaştırılması akla gelir. Antik Yunan’da ideal olan 
fizik olandan daha evladır. Russel’ın Aristo’ya  eleş-
tirisinde ve modern bilimlerin Aristo’nun  yanlışla-
masında gözlem eksiği görmesi art zamanlı bir du-
rumdur. Aristo’nun  gözlemi vurgulayan en önemli  
filozoflardan olmasına rağmen gözlem eksiği yap-
ması gözlemin karşısında ideal olanın önemsenme-
sidir. Antik Yunan’da aslolan ruhtur ve ölümlü mad-
de gerçeğe ulaşmada ikinci plandadır. Metafiziğin 
tarihi de bu idealist anlayışta ortaya çıkmaktadır.

Varoluş Gerçeği  
(Metafizik)
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METAFİZİK MERAKI

Herşeyin çift yaratılmasının umumi 
bir tecellisi olarak bütün maddi âlemin(-
somut) bir de manevî ciheti(soyut) var. 
Bu alem varoluşundan bu yana insanoğ-
lunun merakını celbetmiştir. Maddenin 
işleyişinin madde ile izah edilememesi 
mâna âlemine ilgiyi derinleştirmistir. Fa-
kat görülmediği, elle tutulamadığı için 
muhtelif görüş ve düşüncelere yol aç-
mıştır. Bu dünya ötesi âlemleri anlatmak 
için Yaradan Elçi ve Kitablar gönderse de 
insanın merakı bitmemiştir. Ayet ve Ha-
dislerin değişik tevilleri ise sonsuz olan 
manevî alem gibi sınırsız anlayış ve uy-
gulamalara yol açmıştır.

Dünyada iyiler ve kötüler olduğu gibi 
mâna aleminin de iyi ve kötüleri var. Her 
iki alemde de her iki unsurun mücadele-
si devam ediyor. Bu güçlerin birbiri üze-
rinde tesirleri var. İnsanların ferd, aile ve 
toplum yaşantıları cinler aleminin hayat-
larını yapılandırılıyor. Bir taraftan da cin-
ler de insanları etkilemeye çalışıyorlar. 

Maddi olarak tesir edemediğini ma-
nevi olarak etkileme isteği ve merakı in-
sanoğlunu bu hususu suiistmale sürük-
lemiştir. Büyü, fal, nazar gibi hususlar bu 
düşüncelerin tezahürüdür.

Her şeyin saptirildigi günümüzde kor-
ku bir sektör haline getirilerek sinema 
gibi değişik şekillerde kullanılmaktadır.

Evet cin, melek, şeytan vardır. Nazar 
haktır. Ruhlar gerçektir. Tedbirli olundu-
ğu takdirde korkmak yersizdir. Tedbiri 
ibadet ve duadır. 

Bir de fal hususu vardır ki; kimse gai-
bi, geleceği bilemez. 

Bu gibi şeylerle meşguliyet, vesvese, 
evham oluşturur, ruhî dengeleri etki-
leyebilir. Üzerine gittikçe büyür, şişer. 
Ehemmiyet verilmezse söner. Kur’an ve 
sünnet çizgisinde, istikamet üzre olunur-
sa zarar görülmez.

K A PA K

Akif  CEMİL
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CİN MESCİDİ

Cin Mescidi, Mekke’de Cennetü’l-Mualla 
adlı mezarlıktan Harem-i Şerif’e doğru giden 
caddenin hemen sağında yer alıyor. Burası, 
Peygamber Efendimiz’in (asm) cin kavmiyle 
buluşup tebliğde bulunduğu, cinlere namaz 
kıldırdığı ve Kur’ân’da yer alan Cin Sûresinin 
nazil olduğu yerdir. 

Burası Harem-i Şerif’e 2 km kuzeyde şehre 
hâkim bir tepenin üzeridir. Başlangıçta burada 
mescit yoktu. İlk dönemlerde Ferhadiye de-
nen bu yerde gece bekçileri toplanır ve nöbet 
değiştirirlerdi. 

Hicri 5 Zilhicce 1072 (22 Temmuz 1662) 
tarihinde burayı ziyaret eden Faslı Ayyaşi bu 
tepenin ağaçlık olduğunu ve üzerindeki düz-
lükte fakirlere yemek verildiğini gördüğünü 
söylemektedir.  

Malûm Peygamber Efendimiz (asm) aynı 
zamanda cinlerin de peygamberidir. Kur’ân’da, 
“Ben cinleri ve insanları ancak Bana ibadet 
etsinler diye yarattım”4 buyruluyor. Resul-i 
Ekrem Efendimiz (asm) onlara da tebliğde bu-
lunur, Kur’ân’dan âyetler okurdu. Peygamber 
Efendimiz (asm) 619 yılında İslâm’ı tebliğ için 
gittiği Taif şehrinden dönüşünde, Mekke’de 
Batn-ı Nahle de denilen bu yerde namaz kıl-
mıştı.

Bir defasında geceleyin Abdullah ibn-i Me-
sut (ra) ile birlikte Hacun yakınlarında bulunan 
bu yere geldiler. Orada Peygamber Efendimiz 
(asm) toprağa bir daire çizip, Abdullah ibn-i 
Mesud’a (ra) dairenin içinde kalmasını emir 
buyurarak daha ileride cinlerle toplantı yaptı. 
Cinlere Kur’ân okudu ve onları imana dâvet 
etti. Peygamber Efendimiz’in (asm) cinlere 
Kur’ân okuyup imana dâvet ettiği ve cinlerin 
burada Müslüman oldukları Cin Sûresinin 

1-16. âyetlerinde belirtilmektedir. Burada 
Müslüman olan cinlerin sayısının yedi olduğu 
ve Nusaybin cinlerinden olduğu rivayet edilir. 

Cinlerden iman edenler kavimlerini de ima-
na dâvet etmek üzere yurtlarına döndüler. 
Şafak sökünce Peygamber Efendimiz (asm) gö-
rüşmesini bitirdi ve İbn-i Mesut (ra) ile birlikte 
Mekke’ye döndüler.

Bu tepeye ilk mescit, 5 Temmuz 1700 (18 
Muharrem 1112) tarihinde buraya gelen Mi-
mar İbrahim Ağa tarafından yer altında, kub-
besiz ve minaresiz olarak yapılmış ve adına Cin 
Mescidi denmiştir. Mescit kuzey ve güney ta-
raflarından 8, batı tarafından 16 ve doğu tara-
fından 11 adım uzunluğunda idi. 1943 yılında 
yeniden onarılan cami, nihayet 2000 yılında 
modern bir cami olarak ve minareli bir biçim-
de yer üstünde yeniden inşa edilmiştir. 

Günümüzde modern bir cami görünümün-
de bulunan Cin Mescidi, yakınında yer alan 
Cennetü’l-Mualla kabristanı ile birlikte hacılar 
tarafından ziyaret edilmektedir. 

Bununla beraber Cin Mescidini ziyaret et-
mek haccın bir menasiki değildir.

Mehmet ALACADOĞAN

K A PA K
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K A PA K

ÜMMETİN 5 HARFLİLERİ YANINDA 3 HARFLİLERİ

Şemseddin SABRİ

Halk arasında; “Cin”lerden bahsederken, ken-
dileri hakkında pek konuşmayı tercih edilmediği 
için onlar, “Üç Harfliler” diye adlandırılır. Ben de 
başlıkta bundan esinlenerek “İnsan”ları da “Beş 
Harfliler” diye adlandırmak istedim. Esasen; cinler 
de insanlar gibi, İslamiyet kapsamında kutsal kita-
bımız Kur’an-ı Kerime ve Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’e ümmet olmaya muhatap, Müslüman 
olup olmama tercihi ile karşı karşıyadır. Hatta; bir 
defasında, Peygamberimizi (s.a.v) dinlemeye ge-
len bir kısım cinlerin Diyarbakır civarında bulunan 
Nusaybin’den oldukları bildirilmiştir (Buhari, Me-
nakıbu’l-Ensar, 32). Cinler, dumansız ateşten ya-
ratılmış olduğu için onları göremeyiz; ancak onlar, 
bizimle beraber aynı yer ve mekânda fakat başka 
bir boyutta yaşayan canlılardır. İslam’a göre cinler; 
akıl, idrak, irade ve şuur sahibi varlıklardır. Bu se-
beple Allah’a iman etmekle, Onun emirlerine itaat 
ve ibadet etmekle mükellef oldukları da kaçınılmaz 
olacaktır. Bu gerek Kur’an-ı Kerim’de Cin Suresinde 
ve diğer ayetlerde, gerekse hadisi şeriflerde bildi-
rilmektedir.

Surede cinlerin Kur’an dinleyip hidayete geldik-
leri anlatıldığından, Cin Suresi adını almıştır. Sure, 
Mekke’de nazil olmuştur ve 28 Ayetten ibarettir. 
Nitekim; cinlerin de mümin, münafık ve kafirleri 
bulunmaktadır. Söz konusu Surenin 15. Ayetinde: 
“Hak yoldan sapanlara gelince; onlar, cehenne-
me odun olmuşlardır.” denilmektedir. Araf Suresi 
179. Ayetinde de şu ifade edilmektedir: “Andolsun 
ki, Cehennem için de birçok cin ve insan yarattık. 
Onların kalpleri vardır ama anlamazlar, gözleri var-
dır görmezler, kulakları vardır ama işitmezler. İşte 
bunlar; hayvanlar gibi, hatta yol bakımından daha 
sapıktırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.” 
Yukarıda da belirttiğimiz üzere; dumansız ateşten 
yaratılmış cinlerin kâfir olanlarının, ceza olarak ce-
hennemde nasıl yanacağı sorusu akla gelmektedir. 
Bu sorunun cevabı, -sanırım, en doğrusunu Allah 
bilir- şeytanın cezalandırılmasında yatmaktadır. 

Çünkü; aşağıdaki hadislerden anlaşıldığı kadarıyla, 
cinlerin kafirlerine şeytan denilmektedir:

“Müslim’in rivayet ettiği bir hadisi şerifte, “Her 
insanın meleklerden ve cinlerden bir yoldaşı bu-
lunduğu” bildirilmiştir (Müslim, Münafikin, 69). 
Cabir’den nakledilen bir hadis-i şerifte, Peygam-
berimiz (sav); “Yanlarında kocaları bulunmayan 
kadınları ziyaret etmeyin. Çünkü şeytan, herhangi 
birinizin damarlarında, kan nasıl akıyorsa o şekil-
de dolaşmaktadır.” buyurmuştur. Bunun üzerine 
ashab-ı kiram: “Senin de mi ya Resulullah?” diye 
sordular. Peygamberimiz (sav): “Benim de; fakat 
Allah, şeytana karşı bana yardım etti de, o bana 
teslim oldu (veya Müslüman oldu).” buyurmuştur 
(Tirmizi, Rada, 17/1172).”

Ateşten yaratılan şeytanın cehennemde yaratıl-
masına gelince; cevabı da, aşağıdaki şekilde veril-
mektedir (*):

İnsan topraktan yaratıldığı halde; toprak, ona 
zarar verebilmektedir. Bunun gibi şeytanın ateşten 
yaratılması, ateşin ona zarar vermeyeceği anlamı-
na gelmez. Mahiyet değiştiğinden ateş de zarar 
verecektir. Ateş olmak ayrıdır, ateşten yaratılmak 
ayrıdır. Ağaç da topraktan yaratıldığı halde toprak 
değildir. Nitekim, Kadızade Ahmed Efendi buyuru-
yor ki: “Cehennemde bir yere zemherir denir, yani, 
soğuk cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir 
an dayanılmaz. Kâfirlere, bir soğuk bir sıcak, sonra 
soğuk sonra sıcak cehenneme atılarak, azap yapıla-
caktır.” Hatta; Şeyh Safiyüddin Hazretlerinin Reşa-
hat kitabında deniyor ki: “Zemherir denilen soğuk 
cehennemin azabı çok şiddetlidir.”

Sonuçta; üç harfli “cin”ler de, beş harfli “insan”-
lar olarak bizler gibi, hesaba çekilecek ve ceza ve 
mükafatla karşılaşacaktır.

(*): https://sorularlaislamiyet.com/seytan-ates-
ten-yaratildigi-halde-ates-onu-nasil-yakacaktir-1
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BİRİNE KARŞI HEM KORKU HEM SEVGİ 
DUYMAK MÜMKÜN MÜ?

Sabit OSMANOĞLU

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, öğütlerle 
dolu şiirlerinin toplandığı Safahat adlı eserinde (Ha-
tıralar), Allah korkusuna vurgu yapmaktadır:

“Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdan-
dır,

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı Yez-
dân’ın*,

Ne irfanın kalır te’siri kat’iyyen, ne vicdanın.”

(*: Havf: Korku, Yezdan: İslâm sonrası dönemde 
tek tanrıyı (Allah’ı) ifade eden Farsça kelime, bura-
da: Allah korkusu)

Muhakkaktır ki, Allah korkusu çok önemlidir, 
nitekim: “Kork, Allah’tan korkmayandan!” denil-
mektedir. Rahmetli babam, çocukken bana söyle-
diği; “Oğlum; insan çiğ süt emmiştir, yani kötülüğe 
meyyaldir (eğilimlidir). Ancak; devletin, her insanın 
başına bir polis koyması mümkün değildir. Hatta, 
o polis de insandır ve giydiği üniforma bile onun 
kötülük işleme olasılığını ortadan kaldırmaz. İşte; 
Allah korkusu, insanın kalbinde bir polistir, vicdan 
da rotasını Allah korkusu ile doğru çizer” sözünü ha-
tırlarım. Peki; özellikle çocuk eğitiminde Allah kor-
kusundan ziyade Allah sevgisine vurgu yapmamız 
söylenegelmektedir. O’nun (cc) affeden ve affı se-
ven bir Yaratıcı ve rahmet ve merhamet sahibi oldu-
ğuna ve doğan her güneşte ve yağan her yağmurda 
evrende sevgi ile hükmettiğine dair insanları ikna 
etmeye çalışılmaktadır. Peki; başlıkta sorulduğu 
üzere, insanın, sevdiği birine aynı zamanda, korku 
ile bağlanması mümkün müdür? Evet; anneye bir 
çocuğun bağlılığı, bu şekildedir. Nitekim; -teşbihte 
hata olmasın- Allah’ın yaratıcı, yani Halk eden (Ha-
lik) ismine aracı kıldığı yaratık annedir. Annenin 9 
ay karnında taşıdığı yavrusunun beslenmesine ve 
gelişmesine uygun ortam ve mekanizmayı yaratan 
Allah’ın bir ismi (Rahmet sahibi anlamındaki Rahim 
ismi), o ortama (cenin veya plasentanın yerleşim 

yerine) verilmiştir. Nitekim; Allah, Hz. İsa’yı (as), 
Hz. Meryem’e aracısız doğurtmuştur. Dolayısıyla; 
çocuk, annesinden azarlamasına, bağırmasına, 
hatta tokat yemesine kadar ceza almasına rağmen, 
ondan korktuğu halde onun kucağına koşar, orada 
huzur bulur.

Ayrıca; biz hem korkuyu, hem sevmeyi içeren 
ve/ya içine alan, Allah rızasını elde etmek için, yani 
ona kul olmaya, Abdullah (Allah’ın abdi veya kulu) 
olmaya talip olmalıyız. Cüneyd-i Bağdadî Hazretle-
rine atfedilen bir sözde denir ki; kimi, Cennet sev-
gi ve/ya sevdasıyla kulluk eder ona Abdülcennet 
(Cennet’in kulu) denir; kimi de, Cehennem korku-
sundan ve sadece -dünyadaki gibi- ağzı veya dilinin 
değil, aynı zamanda gözünün, kulağının, elinin, aya-
ğının, vb. uzuvlarının konuşup, dünyadaki yaşadığı 
her anın hesabını vereceği o günden korkar ona 
da Abdünnar (Narın, yani ateşin veya Cehennemin 
kulu) denir; ama, önemli olan Abdullah olmaktır, 
yani Allah’a kul olmaktır. Dikkat ederseniz; Kelime-i 
Şehadet dediğimiz İslamiyet ile şereflenen herkesin 
ilk cümlesi, son nefesimizde de kurtarıcımız olan, 
-Müslüman olduğumuza dair- Tanıklık Kelimesin-
de “Eşhedü en la İlahe illallah” ile Allah’tan başka 
İlahın olmadığına tanıklık ettikten sonra, İslam’ın 
Son Peygamberi Hz. Muhammed’in elçiliğine ta-
nıklık ederken O’nun (sav), elçi olmasından önce 
kul olduğunu, “abdühü”, sonra “resulühü” şeklinde 
belirtiriz.

 Bu itibarla; başlıkta insanın, sevdiği birine 
aynı zamanda, korku ile bağlanması mümkün mü 
sorusuna “Evet” diye cevap vermek mümkündür. 
Bu da, O’na (cc) ne sadece korku, ne de sadece 
sevgi ile bağlanmak, her ikisini de içeren Allah’ın 
rızasını aramak ve Abdullah olmaya çalışmak ile 
mümkündür. Hatta, başka bir yazı konusu olabilir 
Rıza Makamı tasavvufta en üst, en ulvi ve en yüksek 
makam olarak adlandırılmış ve onu elde edenler 
övülmüştür. Allah cümlemizden razı olsun. (Amin)
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N. Kemal HÜRDOĞMUŞ

PANORAMA

*Muska ve büyü hakkında bilgi verir misiniz?

Korku ve nazar gibi şeylerden korunmak için 
dua etmek ve âyet ile hadis gibi şeyleri yazıp taşı-
mak dinen caizdir. Abdullah bin Ömer Peygamber-
den (sav) şöyle rivayet etmiştir:

“Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin: 
‘Allah’ın gazab ve azabından ve kullarının şerrin-
den, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gel-
melerinden eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine 
sığınırım.’ O zaman, hiçbir şey ona zarar vermez.”

Abdullah bin Amr onları temyiz çağına gelen 
çocuklarına öğretir, temyiz çağına gelmeyen ço-
cukları için yazıp onların boynuna asardı. (Tirmizi, 
Daavat, 94)

Ancak bunları istismar edip sanat haline ge-
tiren ve saf kadınlarla teşriki mesai edip onlarla 
haşr ve neşir olmak kesinlikle haramdır. (Halil Gü-
nenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, II/258)

*BURÇLARIN TESİRİ

Hayatımız üzerinde Rabbimiz’den başka bir te-
sir sebebi aramak boşunadır. Gaybı Allah’tan baş-
ka bilen olmadığı gibi, onun kullarını yaratırken 
verdiği karakter ve diğer özellikleri de yıldızlardan 
gelen ışınlara bağlamak da yanlıştır. Dünyada bir-
birinin eşi iki insan yoktur. Aynı gün, aynı saat, 
aynı yer ve aynı anneden doğan eş yumurta ikiz-
leri bile çok farklı karakterlere sahip olmaktadır. 
Kardeşliğin ötesinde bu ikizleri bağlayan genetik 
yapı da dahil olmak üzere binlerce sebep varken 
bu ayrılık niye? Eğer karakter ve kaderimize yıldız-
lar yön verseydi, en azından bunun gibi ikizlerin 
her özelliğinin aynı olması gerekirdi. Ayrıca insana 
gerçek mânâda karakter ve diğer hissî özellikleri-
ni veren varlık ruhtur. Ruhlarımız ise yıldızlardan 

önce yaratılmıştır.

Semada gördüğümüz harikulade düzen Yara-
tıcısını göstermenin yanında bazı olaylara gerçek-
ten işaret ediyor olabilir. Fakat bu bizim maddi 
manevî özelliklerimizin kaynağı değil, ama olsa 
olsa göstergesidir.

*Nazar / göz değmesi gerçek midir ve büyüy-
le ilgisi var mıdır?

Parapsikoloji dilinde “psikokinezi” denilen na-
zar, yani göz değmesi bir çeşit büyülemedir. Bak-
tığımız kişilerden veya eşyalardan çok defa gözle-
rimizi alamadığımız olur. Gözler ruhi fonksiyonları 
ve beyin gücünü en rahat ve en tesirli şekilde kul-
lanabildiğimiz organlarımızdır. Bilim adamlarının 
da tespit ettikleri gibi, göz yoluyla bir çeşit hipnoz 
olayı gerçekleşmektedir. Yılan, fareyi, kuşu veya 
diğer avlarını böyle yakalar. Gözlerinden gönder-
diği zehirli şualar yoluyla avının beyin fonksiyon-
larını bozmakta ve talihsiz av, bir anlık göz göze 
gelmenin bedelini hayatiyle ödemektedir.

İşte aynen insanlar için de geçerli olan bu hu-
sus, göz yoluyla karşı tarafa zarar verebilmektedir. 
Bir kısım gözlerin nazar konusunda daha etkili 
olması da saydamlığının fazla olması ile ilgili olsa 
gerektir. İnsan özellikle kıskançlıkla ve kötü niyet-
le, yani kem gözle bir şeye baktığı zaman daha ça-
buk zarar verebilir. Bu yüzden kişinin beğendiği bir 
şeye ısrarla bakması hâlinde ona, “Allah dilemez-
se hiçbir şey olmaz.” anlamına gelen “Maşaallah” 
veya “Allah’ın bereketi üzerine olsun” anlamına 
gelen “Barekallah” demesi tavsiye edilmiştir.

Nazar haktır; nazara inanmak günah değildir.

Göz değmesi hakkında rivayet edilen hadisler, 
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bunun hak ve gerçek olduğunu açıklığa kavuştur-
makta ve nazara karşı yapılması gereken hususları 
da ortaya koymaktadır. Yani nazar, bazılarının zan-
nettiği gibi “batıl” bir inanç değil, hak ve gerçektir. 
Buhari, Müslim ve Ebu Davud’un İbn Abbas’tan 
rivayet ettikleri bir hadisi şerifte Hz. Peygamber 
(s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

“Göz değmesi haktır. Eğer kaderi (delip) geçe-
cek bir şey olsaydı, bu, göz değmesi olurdu.” [Müs-
lim, Selam 42, (2188); Tirmizî, Tıbb 19, (2063)]

Hz. Aişe (r.a)’den rivayet edilen bir hadiste de 
Hz. Peygamber (s.a.v)’in,

“(Göz değmesinden) Allah’a sığının. Zira göz 
değmesi haktır.”

buyurduğu nakledilmektedir.

Yine Sahiheyn ve Ebu Davud’da Ebu Hüreyre 
(r.a)’tan:

“Rasulullah (s.a.v)’in: “Göz değmesi haktır.” 
dediği rivayet edilmiştir.”[Buhari, Tıbb 36, Libas 
86; Müslim, Selam 41, (2187); Ebu Davud, Tıbb 
15, (3879)]

Ebu Davud’un Hz. Aişe (r.a)’den rivayet ettiği 
bir hadisi şerifte ise, gözü değen ve kendisine göz 
değmesinin zarar verdiği kimselere ait yapılacak 
işlemden bahsedilmektedir:

“Gözü değene (ain) abdest alması emredilir, 
onun abdest suyu alınır, bununla göz değmesine 
uğrayan (main) yıkanırdı.”[Ebu Davud, Tıbb 15, 
(3880)]

Ayrıca, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin 
de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu 
söylenmektedir.

Nazardan korunmak için en sağlıklı yol dua et-
mek ve yukarıda Hz. Aişe validemizden nakledilen 
hadise göre hareket etmek gerekir. Yoksa nazar 
boncuğu, öküz boynuzu, at nalı, sarımsak vs. gibi, 
halk arasında yaygın olan batıl inançlara itibar 
edilmemelidir. Bunların hepsi yasaklanmıştır.

*Fal bakmanın ve baktırmanın hükmünü ha-
dislerle açıklar mısınız?

Dinimizin kesinlikle yasakladığı falcılık, bir 
çeşit gaybdan haber vermedir. Halbuki, Kur’an-ı 
Kerîm; gaybı, Allah’tan başka hiçbir kimsenin bi-
lemiyeceğini, peygamberlerle melekler dahi, ken-
dilerine vahyedilmedikçe gaybdan haber vereme-
yeceklerini açıkça bildirmektedir:

“De ki: ‘Göklerde ve yerde olan gaybı, Al-
lah’tan başka bilen yoktur.” (Neml, 27/65) ve

“De ki: Size ‘Allah’ın hazineleri elimdedir de-
miyorum, gaybı da bilmiyorum...” (En’âm, 6/50),

“Eğer gaybı bilseydim, daha fazla hayır yapar-
dım...” (A ‘râf, 7/188)

âyetleri buna yeterli delildir.

Kendilerine “arrâf” yahut “kâhin” denilen fal-
cıları ve bu falcılara gidip fal açtıran, onlara inanan 
veya destekleyenleri Peygamber (s.a.s.) ağır bir 
dille kınamış hatta kâfirlikle nitelemiştir.

“Her kim bir arrafa gidip de ona bir şey so-
rarsa, kırk gecelik namazı kabul olmaz.” (Müslim, 
Selâm, 125)

buyurmuştur. Ebû Dâvûd’da geçen bir hadis 
ise şöyledir:

“Kim bir kâhine gider, dediklerini doğrularsa; 
şüphesiz ki Muhammed’e indirilmiş olanı inkâr et-
miş olur.” (Ebû Dâvûd, Tıb, hadis no: 3904).

Bu konuyu Peygamberimiz (a.s.m.) bir tek 
cümleyle ifade etmiş:

“Kâhinler bir şey değildirler.” (Müslim, Selam 
123)

Yani geleceği okuduklarını iddia edenlerin söz-
leri boş, bir değeri ve bir anlamı yoktur.
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KENDİ GİTTİ
 FACEBOOK’U KALMADI YADİGÂR

Nabi KÜÇÜK

H İ K AY E

Facebook’un aktif kullanıcılarından Ali Bey dün gece, arkasında binlerce sayfalık duvarı yetim 
bırakarak vefat etti. Oysa, Facebook vasiyetini dahi yazamamıştı. Cenaze duyurusunu, cenaze 
etkinliğine davet işini kim yapacaktı? En önemlisi de Ali Bey’in bu dünyadaki son etkinliği olan 
cenazesinin fotoğraflarını kim çekip paylaşacaktı?

Elli altı yaşında kalp krizi sonucu hayata veda eden Ali Bey tam bir internet fenomeniydi. Ver-
gi dairesinde normal bir memur olmasına rağmen Facebook’ta on binden fazla arkadaşı vardı. 
Sosyal medyayı, gençlere taş çıkartacak kadar aktif kullanıyordu. Özel hayatında tuvalet, banyo 
vb. özel durumları hariç, paylaşım yapmadığı saat yoktu. 

Sabah kahvaltıda ne yediğinden tutun da azan basuruna kadar neyi var neyi yoksa paylaşı-
yordu sanal arkadaşlarıyla. Her gün profil fotoğrafını beş defa değiştirmek, Ali Bey için ibadet 
kabilinden bir davranıştı. Kiminle ne yemiş ne içmişse, yolda kime selam vermişse o günkü du-
varında görebilirdiniz bunları. 

Ali Bey, Facebook ile yaklaşık on yıl önce tanışmıştı. O güne kadar, kişiliğini koyacak bir kalıp 
bulamamış olan Ali Bey, Facebook ile tanıştıktan sonra “işte bu…” demişti. “Hayata geliş gayem 
bu olmalı, bundan sonra maddi ve manevi varlığımı Facebook’a adamalıyım.”

Ali Bey, Facebook’u kullanmaya başladıktan bir yıl sonra tam bir bağımlı olmuştu. Cep te-
lefonunda sürekli çevrim içi olması yetmiyordu. Ekran görüntüsünü on dakika görmese, kalp 
atışları hızlanıyor, elleri titriyordu. Tuvalete telefonsuz girememesinin nedeni de buydu. Aslında 
işyerinde de yarı zamanlı çalışıyor sayılırdı. Toplam sekiz saatlik günlük mesai süresinin yarısını 
Facebook, Whatsapp, Twitter, İnstagram…; diğer yarısında da vergi dairesinin gişesindeki vatan-
daşla bire bir muhatap oluyordu. Verimli bir personel olma derdi yoktu zaten. 

Ali Bey’in sosyal medya ile imtihanı, sadece paylaşım yapmak değildi. Günde yirmi tweet, 
on beş Facebook paylaşımı, dört defa profil fotoğraflarını güncellemek, yirmi Whatsapp mesajı 
atmak, İnstagram’da on beş fotoğraf paylaşmak… Ali Bey’i ciddi anlamda yoruyordu.

Ali Bey’in sosyal medyada asıl vaktini alan işler, günlük olarak yaptığı bu paylaşımlar değil, on-
larca sosyal medya kanalından adeta yağmur gibi gelen paylaşımları okumak,  paylaşılan fotoğ-
raflara bakmak, bu fotoğraflar ve paylaşımlar hakkında duygularını emojilerle ifade etmek idi.

Sosyal medya ile halvet olduktan sonra eşi dostu ile görüşmeyi askıya almıştı. Nasıl olsa çev-
rim içi görünüyordu. Ne derdi vardı ki yüz yüze görüşmeyle, trafik, yol angarya zaten… 

Ölümüne yakın, Ali Bey’in hayatındaki her şey sanallaşmıştı. Arkadaşlıkları, ilişkileri, hatta işi, 
ailesi… Kendisini, sanal bir dünyada, rüyada gibi hissediyordu. Annesinin cenazesinde, ağlamak 
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Nabi KÜÇÜK

istedi, ağlayamadı. Kalbi ve gözyaşları da adeta sanallaşmıştı. Annesinin matemini de Facebo-
ok’ta tuttu. Annesinin eski fotoğraflarını paylaştı. Sanal taziyeleri burada kabul etti. Bu şekilde 
vicdanını sanal olarak rahatlatmış oldu. 

Kinci bir insan olduğunu, elli yaşından sonra keşfetti. Twitter’dan kendini takibi bırakanları, o 
da bırakıyor; Facebook’tan kendini engelleyenleri o da engelliyordu. Hatta bir keresinde eşinin 
ve genç kızının fotoğraflarını paylaşmıştı da o fotoğraflara karşı duyarsız kalıp, o fotoğraflara 
beğenide bulunmayan yakın iş arkadaşını engellemişti.

Ali Bey’in kızı, onun öldüğü gece, babasının cep telefonuyla sırasıyla bütün sosyal medya 
uygulamalarına girerek, babasının ölümü ve cenaze merasimi hakkında bilgilendirmelerde bu-
lundu. Ali Bey’in kendi hesabında kendi ölüm haberini gören sosyal medya arkadaşları bu duyu-
ru karşısında çok şaşırsalar da tepkilerini geleneklerine göre verdiler. Taziye mesajları üst üste 
geldi. Ama gelin görün ki ertesi gün yapılan cenaze merasiminde yakın akrabadan oluşan otuz 
kişilik bir cemaat grubu vardı. On binlik Facebook arkadaşlık grubundan, on bin Twitter takip-
çisinden kimsecikler gelmedi. Cenaze namazı, evlerinin hemen yanı başındaki camide kılındı. 
Cami cemaatinden hiç kimse Ali Bey’i tanımadığı için,  öğle namazı çıkışı kılınan cenaze nama-
zına cemaatten az bir topluluk katıldı. Bu duruma en çok Ali Bey’in hanımı üzüldü. Her akşam 
on binlerce insana hitap ettiğini söyleyen kocası geldi gözlerinin önüne. O sayıların ve ilişkilerin 
naylon olduğu gün gibi su yüzüne çıkmış, cami avlusundaki fotoğrafa yansıyordu. Ali Bey’in kızı 
bir ara, bu sanal vefasızlığın fotoğrafını çekip akşama, babasının telefonundan, babasının sanal 
arkadaşlarına sitem mesajları atmayı düşündü, sonra vazgeçti. Sanal dostlukların neyini, kimin 
yüzüne vuracaktı… İmam efendinin: “Nasıl bilirdiniz?” sorusuna, cılız bir karşılık geldi cemaat-
ten. Fenanın sanalından bekanın gerçeğine yürümüştü bir fani daha…

Ali Bey, vefatından sonra, Facebook’ta sanallaşmış arkadaşları tarafından çok çabuk unutuldu. 
Sosyal medya işlerinden anlamayan hanımı, kızına, babasının hesaplarının para edip etmeyece-
ğini sordu. Kanaatince, büyük paralar etmeliydi. Çünkü Ali Bey, yatırımını bunlar üzerine yapmış-
tı. Ömrünün son yıllarını bu hesaplara yatırmıştı. Kızından aldığı cevap üzerine kadıncağızın kolu 
kanadı kırıldı. Ne yani, o kadar emeğin bir karşılığı yok muydu? Kimsenin bir işine yaramaz mıydı 
bunca emek… Yoktu işte, sanaldı her şey… Hesaplarının durağanlaştığını fark eden sosyal medya 
şirketleri, onun hesaplarını birer birer silerek Ali Bey’e son darbeyi de indirmiş oldular.

Kendi gitti, Facebook’unu da kapattılar, yazık oldu Ali Bey’e. Kendi gitti, Facebook’u da kal-
madı yadigâr.
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Dergi, Hür Tefekkürün Kalesi

Cemil MERİÇ

K Ü LT Ü R  S A N AT

“Kapanan her dergi, kaybedilen bir savaş, hezimet veya intihar.” - Cemil Meriç

Şöhreti fethe koşan bir aydınlar ordusu. Kimi yarı yolda kalacak, kimi yol değiştirecektir bu 
akıncıların. Belki hiçbiri varamayacaktır hedefe. Genç düşünce, dergilerde kanat çırpar. Yasak 
bölge tanımayan bir tecessüs; tanımayan, daha doğrusu tanımak istemeyen. En çatık kaşlılarda 
bile insanı gülümseten bir “itimât-ı nefs”, dünyanın kendisiyle başladığını vehmeden bir saffet 
var. Tomurcukların vaitkâr gururu.

Bir şehrin iç sokakları gibi mahrem ve samimidirler. Devrin çehresini makyajsız olarak onlarda 
bulursunuz. Müzeden çok antikacı dükkânı, mühmel ve derbeder. 

Kitap, istikbale yollanan mektup… smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür. Kitap ve ga-
zete… biri zamanın dışındadır, öteki “an”ın kendisi. Kitap, beraber yaşar sizinle, beraber büyür. 
Gazete, okununca biter. 

Kitap fazla ciddi, gazete fazla sorumsuz. Dergi, hür tefekkürün kalesi. Belki serseri ama taze 
ve sıcak bir tefekkür. Kitap, çok defa tek insanın eseri, tek düşüncenin yankısı; dergi bir zekâlar 
topluluğunun. Bir neslin vasiyetnamesidir dergi; vasiyetnamesi, daha doğrusu mesajı. Kapanan 
her dergi, kaybedilen bir savaş, hezimet veya intihar. 

Bizde hazin bir kaderi var dergilerin; çoğu bir mevsim yaşar, çiçekler gibi. En talihlileri bir 
nesle seslenir. Eski dergiler, ziyaretçisi kalmayan bir mezarlık. Anahtarı kaybolmuş bir çekmece. 
Sayfalarına hangi hatıralar sinmiş, hangi ümitler, hangi heyecanlar gizlenmiş, merak eden yok. 

“Mecmua-i Fünûn” (1863-1865) tam bir mektepti, diyor Tanpınar. “Bu mecmua bizde, Büyük 
Fransız Ansiklopedisi’nin on sekizinci asırdaki rolünü oynar.” Ne garip mukayese ! Fransız An-
siklopedisi, yükselen bir sınıfın kavga silâhıydı. Nassları devirmekti amaç; nassları, yani kiliseyi. 
“Mecmua-i Fünûn”, bir avuç bürokratın nâşir-i efkârıdır; daha doğrusu Batı’dan ithal edilen posa 
fikirlerin sergilendiği bir meydan. Ne milleti temsil eder, ne içtimâi bir sınıfı. Bununla beraber, 
düşünce tarihimizin bir sayfasıdır; bedbaht veya bahtiyar bir sayfası. Hangimizde kolleksiyonu 
var?

Dergiler, İkinci Meşrutiyet’te bir hitâbet kürsüsüydü, hitâbet kürsüsü veya bayrak. Altın çağ-
ları yeni harflerin kabulü ile sona erdi. Eski okuyucularını kaybettiler, yeni okuyucu nesilleri yeti-
şinceye kadar devletten yardım beklemek zorunda kaldılar. Cumhuriyet intelijansiyasının en âcil 
vazifesi, maziyi tasfiye ve hâli takviyeydi. Takrir-i Sükûn Kanunu’ndan 1940’lara kadar, dergileri-
miz hiçbir “aşırı düşünce”ye daha doğrusu düşünceye yer vermezler. 

Sonra, zaman zaman çığlıklar duyulur, tek parti devrinin kesif ve kasvetli havasını dağıtmaya 
çalışan çığlıklar. Nihayet politika, haftalık kavga dergilerine görülmemiş bir alâka sağlar. Ve bu 
hayhuy içinde, sesi büsbütün kısılan edebiyat, birkaç zavallı derginin soluk sayfaları arasında 
nebatî bir hayat yaşar. 
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“HAYY’DAN GELEN HU’YA GİDER”

Cemil MERİÇ Mehmed ALACADOĞAN

TA H L İ L

Herkesin yanlış bildiği ve günlük hayatta anlamı dışın-
da kullanılan bir söz vardır: “Haydan gelen huya gider” Bu 
söz, günlük hayatımız içinde “Kolay ve emeksiz kazanılan 
şeyler elden kolay çıkar” gibi bir anlam yükleyerek kullan-
dığımız bir atasözüdür. Oysa; bu cümlenin aslı: “Hayy’dan 
gelen Hu’ya gider” olmalıdır. Yani; bu söz, Allah’ın “Hayy” 
(Hayat sahibi veya diri ve zinde) ve “Hu” sıfatları kastedi-
lerek, “Her zaman diri olan Rabden gelen yine o Rabbe 
dönecektir” manasına gelen bir sözdür. Nitekim; bu söz, 
kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi’ndeki 
(156. ayetinde geçen ve “Biz, Allah için teslim olmuş kul-
larız, O’ndan geldik ve elbette biz, -yine- O’na döneceğiz” 
anlamı taşıyan) “İnna lillah ve inna ileyhi raciun” ayetinin,  
tasavvuftaki karşılığıdır. Ceddimizin bu sözleri, hatta arala-
rında Nasreddin Hoca’nın fıkra diye okuduğumuz sözleri, 
belki onlarca, yüzlerce yılın tecrübe ve birikiminden süzül-
müş çok ince bir zekanın ürünü sözlerdir. Aşağıda birkaç 
örneğini sıraladığım bilmecelerimiz bile, bu kapsamda 
değerlendirilebilir. Örneğin; sadece kadınların yaşadığı bir 
adaya çıkan erkek, kurban seçilmiştir ve karar yine tama-
men kadınlar tarafından verilecektir. Ancak, erkeğe son 
isteği sorulur. Erkek; öyle bir cümle kurar ki, asılmaktan 
kurtulur. O cümle: “Beni en çirkininiz öldürsün!” olacaktır. 
Yine; padişah, bir tutsağı ölüme mahkum etmiştir ama iki 
şekilde, ya idam sehpasında asılarak, ya da kurşunlanarak 
öldürülecektir. Tutsağın söyleyeceği cümle, eğer doğruysa 
asılacak, yanlışsa kurşunlanacaktır. Yine; tutsak, öyle bir 
cümle söylemiş ve kurtulmuştur. O cümle; “Beni kurşun-
layarak öldüreceksiniz!” Yani; eğer kurşunlayarak tutsağı 
öldürseler, cümle doğru olacaktır ama doğru söylediğinde 
asılması gerekecektir. Ancak; asıldığında tutsağın cümle-
sine göre yanlış bir hüküm verilmiş olacağından, durum 
içinden çıkılmaz bir hal aldığından serbest bırakılmasına 
karar verilmiştir. Üçüncü ve sonuncu padişah bilmecesin-
de de ölüme mahkum bir tutsak vardır. Padişah, halkın 
önünde güya tutsağa bir şans tanımaktadır. İki ayrı yaprak 
kağıdın her ikisine de “ölüm” yazılmış ama tutsağa şöyle 
denilmiştir: “Bu kağıtlardan birine ölüm, diğerine kurtuluş 
yazılmıştır. Her ikisini kapatıp sepete atacağız ki, halkın 
önünde seçtiğin kağıda göre karar verilecektir” Tutsak, 
halkın önünde bir kağıt seçmiş ama kurtulmuştur. Bu na-
sıl olmuştur? İpucu: tutsak her iki kağıtta da “ölüm” yazılı 
olduğunu sezmiştir ve kağıdı seçtikten sonra bir hareket 
daha yapmıştır. Cevap: o kağıdı hemen ağzına atıp yutmuş 
ve halka seslenmiştir: “Sepete bakınız, benim seçmediğim 
kağıtta ne yazılıysa tersini seçmişim demektir” Dolayısıyla; 
iki kağıtta da ölüm yazılı olduğu için sepette yine “ölüm” 
yazan diğer kağıt vardır ve halk tutsağın seçip yuttuğu 
kağıdın “kurtuluş” olduğu sonucuna ikna edilmiş olur ve 

padişah, tutsağı serbest bırakmak zorunda kalır. Bir de 
matematik ve fizik bilgisi gerektiren sorular sorayım: ek-
vatorun çevresi yaklaşık 40 bin km’dir. Ekvatora çizgi şek-
linde bir duvar örelim. Her biri 25X25 cm’lik kare tuğlalar 
kullanılsın ve boyu 1 metre olsun, yani 1X1 metre kare 
duvar için 4 tuğla üst üste ve 4 tuğla yan yana olmak üzere 
16 tuğla kullanılsın. Her bir 25X25 cm’lik kare tuğla ise ya-
rım kilo gelmektedir. Buna göre; duvar örüldükten sonra, 
dünyanın ağırlığı ne kadar artmaktadır? İnsan matematiğe 
boğulduğu için hesap sonucu önemli değildir. Çünkü; tuğ-
lalar da yeryüzünün, yani dünyanın bir parçası olduğu için 
cevap; dünyanın ağırlığının artmayacağı olacaktır. Yine; bu 
kez dünyanın yaklaşık 13 bin km’lik ekvator çapından ge-
çecek şekilde bir kuyu kazılıp bir demir boru döşenmesi 
istenmektedir. Yüz metreye kadar her bir metre için ya-
rım saat harcanmaktadır. Ancak; bir sonraki yüz metreye 
toprağın geri yeryüzüne çıkarılması giderek ilave zaman 
aldığı için yarım saate her yüz metrede ilave 10 dakika da 
ilave edilmesi istenmektedir. O halde; 1 Ocak 2012’de saat 
12:00’de kazmaya başlanırsa, ekvatorun diğer tarafından 
çıkıldığında tarih ve saat kaç olacaktır. Yine; çarpma ve 
toplamalara girişmeye gerek yoktur. Cevap: yeryüzünün 
ortasında sıcaklığı 4000 derece civarında olan magma de-
nilen ateş tabakası bulunmaktadır ve demir boru burada 
eriyeceği için bu boru, hiçbir zaman döşenemeyecektir. 
Hatta; Bediüzzaman, Mektubat adlı eserde (1. Mektup, 
cehennemin yerinin sorulduğu 3. Suale cevaben), magma 
tabakasını “Cehennem-i suğra” (Küçük cehennem) olarak 
adlandırmakta ve haşirde küre-i arz (yeryüzü) nasıl ki in-
sanları meydana dökecekse, ayni şekilde içindeki Cehen-
nem-i suğrâyı dahi Cehennem-i kübrâya (Büyük ve gerçek 
cehennem) emr-i ilâhî (ilahi emir) ile teslim edeceğini be-
lirtmektedir.
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Neden Kitap Yayınları tarafından 2. Baskısı 
Ekim 2009’da basılan, orijinal adı “The 100: A 
Ranking of the Most Influential Persons in His-
tory” olup (*), Türkçeye “Dünya Tarihine Yön 
Veren En Etkin 100” diye çevrilen kitabın ya-
zarı, astrofizikçi Michael H. Hart’tır. Yazar; şu 
anda, ABD’nin Maryland eyaletinde (Riverdale), 
Systems and Applied Sciences Corporation’da 
kıdemli bilim adamı olarak çalışmaktadır ve 
American Astronomical Society’nin (Planetary 
Science- Gezegen Bilimleri bölümünün) üyesidir. 
Kitabın arka sayfasında şunlar yazılıdır: “Micha-
el Hart’ın tartışmalara yol açan kitabı “En Etkin 
100”, 1978 yılında ilk kez yayınlandığında eleş-
tirmenler, yazarın oldukça cesur olduğundan 
bahsediyordu. Hart; kendince en etkili bulduğu 
kişilerin listesini yapmakla kalmamış, onları etki 
derecelerine göre de sıralamıştı. Söylemek gere-
kir ki, eleştirmenler yanıldı: Kitap, o günden bu-
güne iyi bir satış grafiği elde etti. Yıllar geçtikçe 
Hart’ın elindeki liste azalıp çoğaldı, listeye yeni 
isimler eklendi, revize edilmiş yeni baskılar ya-
pıldı ve kitaba olan ilgi hep taze kaldı. Elinizde 
tuttuğunuz, kitabın yenilenmiş ve genişletilmiş 
baskısı. Hart’ın listeyi hazırlarken en önemli öl-
çüsü; en büyük değil, en etkili olanları, milyon-
larca insanın kaderini belirlemiş, medeniyetle-
rin yükseliş ve çöküşüne sebep olmuş, tarihin 
gidişini etkilemiş insanları bir araya toplamaktı. 
Derinlikli biyografileriyle birlikte Hart, onların 
kariyerlerini ve sosyal hayatlarını gözler önüne 
seriyor. Tarihe yeni bir bakış açısı kazandıran ya-
zar, dünyanın en önemli dinsel ve politik lider-
leri, mucitleri, yazarları, felsefecileri, kâşifleri ve 
sanatçıları ile ilgili doğal faktörleri ortaya koyu-
yor. Hart’ın en etkin 100’ü, bazılarını şaşırtabilir; 
İsa ya da Marks değil de insanlık tarihinin en et-

kin insanının Hz. Muhammet olması ve listenin 
en başında yer alması tartışılabilir. Yazar ortaya 
koyduğu olgularla okurlarını ikna edecek gibi 
gözüküyor. Ona katılın ya da katılmayın, Hart’ın 
sıralaması oldukça yenilikçi ve eğlenceli. En Et-
kin 100, yenilenmiş ve geliştirilmiş bir başya-
pıt. Tartışma yaratacak, itham verecek, tarih ve 
felsefe kitabı raflarına önemli bir katkı olacak.” 
Evet; bu notun İngilizce ve tüm Hıristiyan okur-
lara hazırlandığını hatırlatmalıyım. Yayıncı (Carol 
Publishing Group); yazarın, Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’i (sav) En Etkin 100 listesinin başına 
koymasını kabullenirken, ne kadar zorlansa da 
Sezar’ın hakkını Sezar’a veriyor. Nitekim; yazar, 
bunu Peygamber Efendimizi (sav) tanıttığı ilk bö-
lümde şöyle açıklamaktadır: “Dünyanın en etkili 
insanlar listesinin başına Hz. Muhammed’i koy-
mam bazı okurları şaşırtabilir, bazılarını da kuş-
kuya düşürebilir, ancak Hz. Muhammet; tarihte, 
hem dini, hem de laik düzeyde üstün başarılı 
olan tek insandı.” … “Mütevazı bir aileden gelen 
Hz. Muhammet, dünyanın en büyük dinlerinden 
birini kurmuş, yaymış ve çok etkili bir politik lider 
olmuştur. Bugün, ölümünden on üç yüzyıl sonra, 
etkisi hâlâ güçlü ve yaygındır.” ... “İslam gelenek-
leri, bize O’nun (ümmi olduğunu) okuma yazma-
sı olmadığını söylemektedir.” ... “Ancak; tarihte 
ilk kez, Hz. Muhammet tarafından birleştirilen 
ve tek gerçek Tanrıya inanan bu küçük Arap or-
duları, insanlık tarihindeki en şaşırtıcı fetihler 
dizisine giriştiler. Bu fetihler, (bugünün ABD ve 
Rusya’sı denebilecek) Arabistan’ın kuzeydoğu-
sunda Sasanilerin büyük Pers (İran) İmparator-
luğu’na; kuzeybatıda merkezi Konstantinopolis 
olan Bizans ya da Doğu Roma İmparatorluğu’na 
kadar uzandı.” ... “Dünyada Müslümanların yak-
laşık iki katı Hıristiyan olmasına karşın Hz. Mu-

TARİHTE EN ETKİN İNSANLARIN İLKİ 
KİM?

S E N T E Z

N. Kemal HÜRDOĞMUŞ
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hammet’in Hz. İsa’dan daha üst sırada yer alma-
sı garip gelebilir. Bu kararın verilmesinde başlıca 
iki neden vardır. Birincisi; Hz. Muhammet, İsla-
miyet’in gelişmesinde, Hz. İsa’nın Hıristiyanlığın 
gelişmesinde oynadığından daha önemli bir rol 
oynamıştır. Hz. İsa Hıristiyanlığın (Yahudilikten 
farklı olan) başlıca etik ve ahlaki hükümlerinden 
sorumluysa da, Hıristiyan teolojisini asıl gelişti-
ren kişi, Hıristiyanlığın en önemli savunucusu ve 
Yeni Ahit kitabının büyük bir bölümünün yaza-
rı Aziz Paulus olmuştur.” ... “Ayrıca, Hz. İsa’nın 
aksine Hz. Muhammet, dini olduğu kadar laik 
bir liderdi. Aslında Arap fetihlerinin ardındaki 
itici güç olarak tüm zamanların en etkili politik 
lideri derecesine ulaştığı söylenebilir. Böylece; 
VII. yüzyıl Arap fetihlerinin insanlık tarihinde, ta 
günümüze kadar önemli bir rol oynadığını görü-
yoruz. İşte dini ve laik etkinliğin bu eşi görülme-
miş birleşimi nedeniyle bence Hz. Muhammed 
insanlık tarihinin en etkin tek kişisi olmaya hak 
kazanmıştır.”

Sıralamada; Hz. İsa, Isaac Newton’dan sonra 
3. sıradadır. Yazar; En Etkin Yüz Kişinin listesini 
takiben, sırayla AQUINALI AZİZ THOMAS, ARŞİ-
MED, CHARLES BABBAGE, KEOPS, MARIE CURIE, 
BENJAMIN FRANKLİN, MOHANDAS MAHATMA 
GANDHI, ABRAHAM LINCOLN, FERDINAND MA-
GELLAN ve LEONARDO DA VİNCİ’nin yer aldığı 10 
kişilik Şeref Listesi de yapmıştır. En Etkin 100 Lis-
tesinde geri kalan isimler şöyledir: 04 BUDA, 05 
KONFÜÇYÜS, 06 ST PAUL (AZİZ PAVLUS), 07 TS’AI 
LUN, 08 JOHANN GUTENBERG, 09 KRİSTOF   KO-
LOMB, 10 ALBERT EINSTEIN, 11 LOUIS PASTEUR, 
12 GAÜLE (GALILEO GALILEI), 13 ARİSTOTELES, 
14 EUCLİD, 15 HZ. MUSA, 16 CHARLES DARWIN, 
17 SHİH HUANG Tİ, 18 AVGUSTOS CEASAR, 19 
NICOLAUS COPERNICUS (KOPERNİK), 20 ANTOI-
NE LAURENT LAVOSIER, 21 BÜYÜK KONSTANTİN, 
22 JAMES WATT, 23  MİCHAEL FARADAY, 24 JA-
MES CLERK MAXWELL, 25 MARTIN LUTHER, 26 
GEORGE WASHİNGTON, 27 KARL MARX, 28 OR-
VILLE WRIGHT ve WILBUR WRIGHT, 29 CENGİZ 
HAN, 30 ADAM SMITH, 31 EDWARD DEVERE bi-
linen adıyla “WILLIAM SHAKESPEARE”, 32 JOHN 
DALTON, 33 BÜYÜK İSKENDER, 34 NAPOLYON 
BONAPART, 35 THOMAS EDISON, 36 ANTHONY 
VAN LEEUWENHOEK, 37 WILLIAM T.G MORTON, 
38 GUGLIELMO MARCONI, 39 ADOLF HITLER, 

40 PLATON (EFLATUN), 41 OLIVER CROMWELL, 
42 ALEXANDER GRAHAM BELL, 43 ALEXAN-
DER FLEMING, 44 JOHN LOCKE, 45 LUDWIG 
VAN BEETHOVEN, 46 WERNER HEİSENBERG, 
47 LOUIS DAGUERRE, 48 SIMON BOLIVAR, 49 
RENE DESCARTES, 50 MICHELANGELO (MİKE-
LANJ), 51 PAPA II. URBAN, 52 HZ. ÖMER (ÖMER 
İBNÜL HATTAB), 53 ASOKA, 54 ST AUGUSTINE, 
55 WILLIAM HARVEY, 56 ERNEST RUTHERFORD, 
57 JOHN CALVIN, 58 GREGOR MENDEL, 59 
MAX PLANCK, 60 JOSEPH LISTER, 61 NIKOLA-
US AUGUST OTTO, 62 FRANCİSCO PIZARRO, 63 
HERNANDO CORTES, 64 THOMAS JEFFERSON, 
65 KRALİÇE I. ISABELLA, 66 JOSEPH STALIN, 67 
JULIUS CEASAR, 68  FATİH (THE CONQUERER) 
WILLIAM, 69 SIGMUND FREUD, 70 EDWARD 
JENNER, 71 WILHELM CONRAD RONTGEN, 72 
JOHANN SEBASTIAN BACH, 73 LAO TZU, 74 VOL-
TAIRE, 75 JOHANNES KEPLER, 76 ENRICO FERMI, 
77 LEONHARD EULER, 78 JEAN  JACQUES ROUS-
SEAU, 79 NİCCOLO MACHIAVELLI, 80 THOMAS 
MALTHUS, 81 JOHN F. KENNEDY, 82 GRECORY 
PINCUS, 83 MANİ, 84 LENİN, 85 SUİ WEN Tİ, 86 
VASCO DA GAMA, 87 BÜYÜK SİRUS (Cyrus, the 
Great), 88 BÜYÜK PEDRO, 89 MAO 2EDUNG, 90 
FRANCIS BACON, 91 HENRY FORD, 92 MENCIUS, 
93 ZERDÜŞT, 94 KRALİÇE 1. ELIZABETH, 95 MIK-
HAIL GORBAÇOV, 96 MENES, 97 CHARLEMAG-
NE, 98 HOMEROS, 99 İMPARATOR 1. JÜSTİNYEN 
ve 100 MAHAVİRA. Ayrıca yazar; 2. baskıda, 
Gorbaçov, Rutherford ve Ford’u eklemek için, 
ilk baskıda yer alan üç kişiyi (Niels Bohr, Pablo 
Picasso ve Antoine Henri Becquerel) listeden çı-
karmasını şu gerekçeye dayandırıyordu: “Elbette 
ki bu; hiçbir şekilde, onları önemsiz addettiğim 
anlamına gelmemektedir. Tam tersine; bu üç 
kişi, şeref listesinde yer alan, diğerleri ve adlarını 
-yerim yeterli olmadığından- anamadığım erkek 
ve kadınlar gibi, içinde yaşadığımız şu büyüleyici 
dünyayı yaratmakta yardımları olmuş yetenekli 
ve yetkin kişilerdir.”

(*): http://www.iupui.edu/~msaiupui/the-
top100.html

http://arankingofthe100.blogspot.com.
tr/2011/09/michael-h-hart.html

15



sirdergisi.com
Temmuz 2017 /  Şevval 1438

Dr.Münir Derman 1910 yılında Trabzon’da doğdu. 
Baba tarafından büyük dedesi Kafkasya’dan Şeyh Şâmil. 
Ana tarafından büyük dedesi Ahmet Ziyâeddin Gümüş-
hanevî “Uçan Şeyh”. Büyük nenesi meşhur evliyâ kadın 
GÜL hatun... Annesi Şehvar hatun. Babası Ahmet Rasim 
efendi...

Trabzon’da 4 yaşından itibaren Buharalı Hocası Ömer 
İnan Efendi’nin mânevî eğitiminde ilerlemiş ondan feyz 
almışlar, 9 yaşında hafız olmuşlardır.

İlkokulu özel Fransız okulunda bitirip liseden sonra 
üniversite tahsili için devlet tarafından Fransa’ya gönde-
rilmiş, burada Felsefe-psikoloji okumuştur. Üstün başarı-
ları sayesinde sınıf atlamış ve Tıp fakültesini de bitirerek 
doktor olmuştur.

Öğrenim yıllarında Mısır’da El Ezher Üniversitesine 
kaydolmuş ve ilahiyat tahsilini tamamlamıştır.

Askerlik yılları gençliğinin zor dönemleridir. Kore ve 
Ekinava harblerinde bulunmuş burada doktor olarak hiz-
met vermişlerdir.

Yurda dönünce Dil Tarih Coğrafya fakültesinde öğre-
tim üyesi olup felsefe doktorluğu yapmış, kısa süre sonra 
da bu görevinden ayrılarak Tıp doktorluğu hizmeti için 
Doğu bölgemizde göreve başlamıştır. Uzun yalnız yıllar, 
çileler onu Bozuyük’e sürükler. Hükümet tabibi iken evle-
nir ve bir kız evlâdı olur. Hâlen bir kızı ve üç torunu vardır.

Japonya’da bulunduğu sıralarda Judo üzerinde ça-
lışmış tekvando ve aykido sporlarını Eskişehirde tatbik 
eden ilk kurucu sporcu olmuştur. Türk tıbbında ilk defa 
kopan bir ayağı ameliyatla takarak uluslar arası tıp dün-
yasında ilgi çekmiş, ilk tebrik telgrafı Sovyetler Birliği’n-
den gelmişti. Sonra Amerika’dan, Almanya’dan ve başka 
ülkelerden...

Davet üzerine Almanca’yı çok iyi bildiği için Alman-
ya’ya gitti. 15 yıl Almanya’da anatomi profesörlüğü yap-
mış sonra da yurda dönmüştür. Burada da camilerde va-
azlar vermiş çok sevilmişlerdir.

Fransızca, Almanca, Rusça, Arapçayı mükemmel bilir 
konuşurlardı. Bu dillerin kültür ve edebiyatları hakkında 
derin bilgi sahibi idiler. Yabancı dillerin yanı sıra bilhassa 
Fizik, Kimya Matematik gibi fen bilimlerinde, astronomi-
de şaşılacak derecede bilgiliydiler.

Daha sonra Eskişehir’de “Genel Cerrahi” uzmanı ola-
rak doktorluğuna devam etti ve buradaki görevinden 
emekli oldu. Eskişehir’de Akademi’de misafir öğretim 
üyesi olarak ders vermiş; aynı zamanda çeşitli camilerde 
kürsüye çıkarak halka vaazlar da yapmıştır..

 Manevî ilimlerde ise O, velâyet ve tasarruf sahibi ilmî 
ledün sultanı ârif-i billah.... Zamanın son Velîsi... Büyük 
sultan...

Eserleri başka kitablardan derleme değildir. Bizzât 
kaynak. Velâyet-i Resûlullah kendi gönül havzından fışkı-
ran mübârek bilgilerdir.

 Yazıları önceleri “İslam” dergisinde yayınlanmıştır; 
bu dergideki yazılarında okurlardan kendisine ulaşan ve 

çoğunlukla manevi incelikler dair soruları da cevaplandır-
dığı bilinmektedir. Daha sonra “Allah Dostu Der ki” başlığı 
ile yayınlanan notlarını titizlikle hazırlar; yanlışsız olması 
için dikkatle yazdırırlardı.

 Derman Hazretleri hiç bir maddî servete sahib de-
ğildi. Almanyadan döndükten sonra Ankara’da bir otel 
odasının mütevazi şartlarında yaşadı son demlerini... Evi 
yoktu. Eşi ile birlikte yalnız başına, eski tanıdığı dostlarıyla 
yetindi.

 Ömürlerini ağır riyâzat ve çilelerle, büyük sıkıntılar, 
dertler içinde insanlardan uzak, namsız nişansız bir kul 
olarak geçirdiler. Çok az yer, pek az uyur, suyu çok az 
içerdi. Günde bir iki lokma veya bir zeytinle yıllarca oruç 
tuttular.

 Tarikat kurmamışlardır. Tavır ve anlayış olarak günü-
müz dergâh tekke vs. sine rağbet etmemişler, talebe, mü-
rid, şeyh namları altında etrafına kalabalık insan yığınları 
toplamamışlardır. Ancak vaazlarından ve doktorluğundan 
kendisini tanıyan ve hakiki seven sayılı kimseler ona ya-
naşmışlar ilminden istifade etmeye çalışmışlardır.

 Çeşitli akımlara bölünmüş anarşiye, aslını kaybeden 
tarikat kamplarına ayrılmış, özü sevgiden yoksun, birlik-
ten kopmuş insan manzaralarına baktıkça derinden üzü-
lür memleketin selâmeti için dua ederlerdi.

 HAKK’ın heybetini taşıdığı mübârek bedeni daima 
güzel kokar, cezbesi tesir altına alırdı insanı... Peygamber 
ve Ehl-i Beyt sevgisi hücrelerine kadar yayılmış görünür 
bir ahlâk idi onda... Nokta kadar şikâyet, bıkkınlık taşıma-
yan duru, sükûn ve teslimiyetin göründüğü tertemiz bir 
simâ... Ağır sıkıntılar çileler ve dertlere rağmen yüz bu-
ruşturduğu, of bile dediği görülmemiştir.

 Dertlilere, hastalara şifâ verir yardımlarına bıkmadan 
usanmadan koşardı. Tıbbın çâre bulamadığı felçli bir ço-
cuğu, görmeyen âmâ bir genci himmetleriyle iyileştirdi-
ler.

 Bunun gibi sayılamayacak kadar menkıbe hâline gel-
miş çok hadiseler olmuştur.

 Yanaşılması güç, kendisini ele vermeyen, içini göster-
mekten uzak duran, celâlli yapısının altında, derya gibi 
sevgi, merhamet ve şevkat görünürdü... Çok celâlliydiler.

Bazen gürler konuşurlar fakat aynı zamanda da gözle-
rinden yaşlar akar yine konuşurlardı.

Sakal bırakmamışlardır.
Fakat omuzlarına sarkan yele gibi beyaz ipek saçlarına 

itina gösterir onları ensesinde toplardı.
 Manevî emânetlerini, kendisine yakinen hizmet eden 

ona yanaşmış sevdiklerinden birine bırakacağını söylemiş 
fakat isim açıklamamışlardır.

 Son zamanlarını ikibuçuk sene hastanede geçirdi. Va-
siyetlerinde : “Dünyaya garip geldim, garip gitmem lâzım. 
Garibin yeri tenhadadır” ifadesiyle sessiz bir köy kabrista-
nına gömülmek istediler.

 2 Aralık 1989 Cumartesi günü HAKK’a yürüdüler.

MÜNİR DERMAN

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

Nuri KAHRAMAN
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SEN VE ONuri KAHRAMAN

Sen sin ol o şın
Gönlünü fethet 
Sen dil ol o gül
Rengini methet.

Sen bir ol o bin
Hepsini setret
Sen el ol o sel 
Benini bendet.

Sen sen ol o o
Sırrını keşfet
Sen ay ol o şems
Nurunu göstert.

Sen cezr ol o med
Ruhunu mest et
Sen an ol o gün
Zamanı fevt et.

Sen nur ol o nar
Od’unu dûr et
Sen kaş ol o göz
Sevgini iş’ar et.

Sen sinn ol o na’ş
Nefsini setr et
Sen us ol o su 
Akışı fikret.

Sen ney ol o def 
Ritmini inlet
Sen halk ol o hak
Sesini dinlet.

Sen çay ol o göl
Seyrini seyret
Sen mey ol o dem
Kadehi çâk et.

         İkrime ÜMİT
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CİNLER NASIL VARLIKLARDIR?

Öncelikle siz değerli sır okuyucularının geçmiş 
bayramını tebrik eder, sevdiklerinizle beraber nice 
hayırlı bereketli ve sağlıklı bayramlara ulaşmanızı te-
menni ederiz. Bu ayki sayımızda cinlerden bahsede-
ceğiz. Cinler kimlerdir? Nasıl varlıklardır? Onu tarif 
etmeye çalışacağız. Cinlerin âlemi insan ve Melekle-
rin âlemi farklıdır. Ancak insanlarla ortak özelliklerin-
den bir tanesi de onların da mesul olmalarıdır. Ken-
dilerine Emirler ve yasaklar vardır. İman edip Mümin 
olan cinlere Cennet ve mükâfat, küfredip inkâr eden 
cinlere ise cehennem ve ceza vardır. Peki, bunlara 
ne için cin denildi. Cinni’nin lügat manası örtmektir. 
Anne karnında olan çocuğa cenin denir. Gece gün-
düzü örtüğü zaman ona cenne denir. Cennet gözle-
rimizden örtülü olduğu için kendisine şahit olmadı-
ğımız için mükâfat yerine Cennet denilmektedir. Bu 
mahlûkatlar da bizlerin gözünden örtülü olduğu için 
kendilerine cin ismi konulmuştur.

 Allahü Teâlâ:

نَّ 
إ
�  ۗ تََرْوَنُْم  َل  َحْيُث  ِمْن  ۥ  َوقَِبيُلُ ُهَو  يََرٰىُكْ  َُّهۥ  ن

إ
� 

يَن َل يُْؤِمنُوَن ِ آَء ِللَّ ـِٰطنَي �أْوِلَي� يَ َجَعلْنَا �ٱلشَّ
Muhakkak ki onlar ve onların tarafları taraftarları 

sizin onları görmediğiniz cihetten görürler(Araf 27)  
Cinlerin asılları nelerdir? 

Allah Teâlâ Hazretleri onların ateşten yaratıldığını 
bizlere haber vermektedir.

“Biz onları ateşin dumansız yerinden yarattık.” 
(Hicr 28) 

Cinler ateşin dumansız yerinden yaratıldı (Rah-
man 15) 

Burada “Maricin” manası dumansız olan ateş de-
mektir. 

Rasülullah Aleyhisselam hadisi şeriflerinde: 
Melekler nurdan cinler nardan insan ise size vas-

fedilen şekil olan çamurdan yaratılmıştır. (Müslim) 
Cinler ne zaman yaratıldı? 
Hiç şüphe yok ki cinlerin yaratılışı insandan ön-

cedir. 

Allahü Teâlâ: 
Andolsun biz insanı kokmuş bir balçıktan, cinleri 

ise onlardan önce ateşten yarattık. 
Cinlerin isimleri: 
İbni abdilber ehli lugatın cinlere bazı isimler koy-

duğunu beyan etmiştir 
Bunlar genel olarak Cin denilir. 
İnsanlarla beraber yaşayan taife ’ye “Amir” 
Çocuk olanlara “Ervah” 
Azgın olanlara “Şeytan” 
Kuvvet ve güç bakımından kuvvetli olanlara “İf-

rit” denilmiştir.
Cinleri ve âlemini yalanlamak doğru değildir. Kim 

yalanlarsa İslam dairesinden çıkar. Çünkü cinlerin 
varlığı ayet ile sabittir. İnsanın Cinleri görmesi şart 
değildir. Kuranı Kerim’de birçok gaybi haberler den 
bizlere bahsedilmektedir. 

Allahü Teâlâ Hazretleri gayba iman eden kimse-
leri övmektedir. 

Kuranı Kerim’de Allahü Teâlâ Hazretleri: 
Habibim deki; Bana cinlerden bir taife Kuran’ı 

dinlemek için geldiği vahyolunuyor. 
Şeytan cin midir? 
Şeytan Allahü Teâlâ tarafından cin olarak yara-

tılmıştır. Kendisi Semada melekler ile beraber cen-
netteydi, sonra Allahü Teâlâ Hazretlerinin Âdem 
Aleyhisselam’a secde emrini yerine getirmedi kibir-
lendi, Haset etti Allah onu huzurundan kovdu. Şey-
tan lügatte kovulmuş manasındadır. İblis ise Allahtan 
ümidini kesen manasındadır. Allahü Teâlâ Hazretleri 
şeytanı farklı isimlerle Kur’an’da zikretmiştir. Allahü 
Teâlâ cinler hakkında üzerine basa basa şeytanın in-
sana apaçık düşman olduğunu beyan etmiştir. Ken-
disi insana Musallat olup onun ebedi hayatını ateşe 
cehenneme girmesi için elinden gelen her türlü hile-
yi yalanı yapacağına dair yemin etmiştir 

      
   Devam edecek…

Hamza ALGÜL

K A PA K
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Yakup PASLI

Gün Batıyor Ereğli’de

Şehir şehir geziyorum, ben nereye sen oraya,
Nüfus, rakım fark etmiyor, rüzgârda  sen iklim de sen,
Mazi olmasaydı mazi, geliverirdin buraya,
Gün batıyor Ereğli’de, aklımda sem fikrimde sen...

Düşerdik yollara hani, zorluk göze gelmezdi hiç,
Bir an karşılıklı olsak, bitmezdi gönülde sevinç,
Şimdi sensiz divaneyim, ayıklanmaz taştan pirinç,
Söz Dizerim mısralara her hecede zikrimde sen...
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“FELAKETİN DE BİR İYİLİĞİ VAR”

Realizmin, gerçekçi romanın öncüsü 
olan Fransız edebiyatçı Honore de Balzac, 
“Felaketin bir iyiliği varsa, hakiki dostları-
mızı tanıtmasıdır” der. Aşağıdaki hikaye, 
adeta bu sözü doğrulamak için yazılmıştır. 
Şöyle ki; genç adam iyi bir terziymiş. Bir di-
kiş makinesi ve küçücük bir dükkânı varmış. 
Sabahlara kadar uğraşıp didinir ama pek az 
para kazanırmış. Çok soğuk bir kış gecesi 
dükkanı kapatırken, elektrik sobasını açık 
unutmuş ve çıkan yangın onun felaketi ol-
muş. Artık; ne bir işi varmış, ne de parası. 
Günler boyu, iş aramış ama bulamamış... 
Yük taşımış, bulaşıkçılık yapmış, yine de 
evinin kirasını ödeyecek kadar para kaza-
namamış. Sonunda ev sahibinin de sabrı 
taşınca, küçük bir bavula sığan eşyalarıyla 
sokakta bulmuş kendini... 

Mevsim kış, hava ayaz olsa da genç ada-
mın köşedeki parktan başka gidecek yeri 
yokmuş. Bir sabah iş arayacak derman bu-
lamamış bacaklarında. Açlıktan ve soğuk-
tan bitkin bir şekilde bankta otururken, ko-
caman bir araba yanaşmış kaldırıma. Arka 
kapıyı açmaya çalışan şoförü kızgınlıkla 
yana itmiş arabadan inen yaşlı adam, “Yal-
nız bırakın beni, parkta dolaşırsam belki si-
nirim geçer” diye söylenmiş. Zengin bir işa-
damı olduğu her halinden belli olan ihtiyar, 
birkaç adım attıktan sonra bankta titreyen 
terziyi görmüş. Terzi, adamın üzerindeki 
paltoya bakıyormuş dikkatle. Birden siniri 
geçiveren ihtiyar, “Zavallı adamcağız kim bi-
lir nasıl üşüyordur, ona nasıl yardım etsem 

acaba?” diye düşünmeye başlamış. Oysa 
terzinin düşlediği paltonun sıcaklığı değil-
miş. O, çok kalın ve kaliteli bir kumaştan 
üretilen bu paltonun sahibine hiç de yakış-
madığını ve onun vücuduna uygun şekilde 
dikilmediğini düşünüyormuş. 

Yaşlı işadamı, terzinin yanına yaklaşıp, 
“Ne o evlat, bu ayazda parkta donmuşsun. 
İstersen paltomu sana verebilirim” deyin-
ce, “Hayır, teşekkür ederim. Ben sadece bu 
paltonun size göre olmadığını düşünüyor-
dum. Kumaşı fazla kalın ve sizi olduğunuz-
dan şişman göstermiş” diye yanıt vermiş 
terzi. Yaşlı adam bu cevabı alınca hayli şa-
şırmış. Çünkü, o da üzerindeki paltoya onca 
para ödediği halde kendisine bir türlü ya-
kıştıramıyormuş. “Soğuktan titrerken nasıl 
böyle bir şeye dikkat edebiliyorsun?” diye 
soran yaşlı adam, “Ben terziyim” yanıtını 
alınca “Benimle gel, hayat hikayeni yolda 
anlatırsın” diyerek arabaya bindirmiş bizim 
terziyi. Bu karşılaşma, terzinin hayatındaki 
dönüm noktası olmuş. Böyle yetenekli bir 
insanın işsiz ve evsiz kalmasına çok üzülen 
iyiliksever yaşlı adam, terziye bir dükkan 
açmasına yetecek kadar para vermiş. Bu-
nun karşılığında tek istediği, kendi giysileri-
ni bu genç adamın dikmesiymiş. 

Terzi yeniden bir işe, hem de kendi işine 
başlamanın heyecanıyla deliler gibi çalış-
maya başlamış. Bu arada, yaşlı işadamı da 
desteğini esirgemiyor, onu kendi çevresin-
den zengin kişilerle tanıştırarak yeni sipa-
rişler almasını sağlıyormuş. Küçük dükkân 

D E N E M E

Mümtaz BEDRİ
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önce kocaman bir modaevine dönüşmüş, 
sonra da pek çok ünlü marka için üretim 
yapmaya başlamış. Terzi artık “ünlü işada-
mı” diye anılır olmuş. Bir gün ihtiyar adam 
onu ziyarete gitmiş. Terzi çok büyük bir iş 
bağlantısı yapmak üzere yurt dışına gide-
cekmiş ve uçağa yetişmesine az bir zaman 
varmış. Biraz sohbet ettikten sonra yaşlı 
adam birden fenalaşmış, kalp krizi geçiri-
yormuş. Hemen bir ambulans çağırılarak 
hastaneye kaldırılmasını sağlamış. Yeni işa-
damımız ise büyük işi kaçırmak istemediği 
için uçağa yetişmiş. 

Yaşlı adam krizi atlatmış ve uzun süre 
hastanede yatmış, bir yandan da sadece 
bir kez telefon ederek durumunu soran ter-
ziyi bekliyormuş. Fakat terzi daha çok para 
kazanmak için oradan oraya koştururken 
bir türlü yaşlı adamı ziyarete gidememiş. 
Aradan o kadar uzun bir süre geçmiş ki bu 
sefer de utancından yaşlı adamın kapısını 
çalamaz olmuş. Bir süre sonra, terzinin iş-
leri yolunda gitmemeye başlamış. Fabrika-
larını kapatmak zorunda kalmış ve elinde 
kala kala yine küçücük bir dükkan kalmış. 
Utana sıkıla yaşlı adama koşmuş hemen ne-
rede hata yaptığını sormak için. Son derece 
kırgın olan ihtiyar yine de onu kabul etmiş 
ama anlatacağı öyküyü dinledikten sonra 
hemen çıkıp gitmesini istemiş. Ve başlamış 
anlatmaya: “Bir zamanlar fakir bir oduncu 
varmış. Ormandaki bir kulübede yaşar ve 
odun keserek hayatını kazanırmış. Bir gün, 
kulübesinde yangın çıkmış ve bu yangın bü-
tün ormanı kül etmiş. O çevrede, kimse ona 
güvenip iş vermeyince, çıkınını alan odun-
cu, eşeğine binip yola koyulmuş. 

Ağaçların arasında yürürken birinin ken-
disine seslendiğini duymuş. Başını kaldırın-
ca konuşanın bir bülbül olduğunu görmüş. 
Bülbül, ona “Senin haline çok üzüldüm, 

şimdi öyle bir büyü yapacağım ki eşeğin çok 
güzel şarkı söylemeye başlayacak, sen de 
onunla gösteriler yapıp çok para kazanacak-
sın” demiş. 

Gerçekten de eşek, birbirinden güzel şar-
kılar söylemeye başlamış. Oduncu; o şehir 
senin, bu kasaba benim dolaşıp eşeğine 
şarkı söyletiyor ve herkes onları izlemek 
için birbiriyle yarışıyormuş. Oduncu ve şarkı 
söyleyen eşeği bütün ülkede ünlenmişler. 
Bir gün yine bir gösteriye yetişmek için koş-
tururlarken, bülbülün yardım isteyen sesini 
duymuş oduncu. Bir kedi bülbülü yakalamış 
ve yemek üzereymiş. Şöyle bir duraklamış 
ama gösteriye gitmemeyi, onca parayı ka-
çırmayı gözü yememiş, arkasına bakmadan 
kaçmış oradan.

Gösteri başladığında ise; eşeği, her za-
manki gibi güzel şarkılar söylemek yerine, 
sadece bir eşeğin çıkarabileceği sesleri 
çıkarmış. Oduncu, kendisini şarlatanlık-
la suçlayan izleyicilerin elinden canını zor 
kurtarmış. İşte o zaman, bülbül ölünce bü-
yünün bozulduğunu anlamış. Ben de senin 
bülbülündüm ve sen beni öldürdün, büyü 
de o yüzden bozuldu. Keşke güzel giysiler 
dikerken dostluk ipliğini koparmasaydın...” 
Öyküyü dinleyince hemen çıkıp gitmiş terzi, 
çünkü söyleyecek bir sözü yokmuş... 3 SÖZ: 
1) Baki’ye dostları sorar: “Kaç çeşit dost 
vardır?” diye. Baki, “3 çeşit dost vardır” 
der: “Bir dost vardır: gıda gibidir, sen onu 
her gün ararsın. Bir dost vardır: ilaç gibidir, 
gerektiğinde ararsın. Bir dost vardır: hasta-
lık gibidir, o seni arar” 2) “Gerçek dostlar, 
iyi günlerinizde, davet edince sizi ziyaret 
ederler; kara günlerinizde davetsiz gelirler” 
Theophrastus 3) “İnsanların en acizi, dost 
aramayandır. Ondan da, daha acizi var. O 
da bulduğu dostu, kaybedendir” Halid bin 
Safvan.
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Sultan Abdülaziz Han’ın Öldürülme Hususu

A N A L İ Z

Bir Şehid Sultan Abdülaziz Han! Osman-
lı Devleti’nin en önemli Padişahlarından biri 
olan Abdülaziz Han’ın katli incelenmesi gere-
ken bir hadisedir. Olayı dönemin kaynakları-
nın ışığında incelediğimizde, bu hususun sıra-
dan bir olay değil bizzat bir darbe olduğunu 
görebiliriz. 

1876 tarihinde hal edilen ve yıllarca ika-
met ettiği Dolmabahçe Sarayı yağma edilen 
Sultan Abdülaziz, görevden alındıktan sonra 
Hüseyin Avni Paşa’nın adamları tarafından 
Topkapı Sarayı’na nakledilmiştir. 

Burada ölüm korkusu ile büyük sıkıntılar 
çeken ve kendisine bakım yapılmayan Sultan 
Abdülaziz, yeni Padişah’a hitaben kendisinin 
Çırağan Sarayı’na nakli için insanı hüzne bo-
ğacak manalarda tezkireler kaleme almıştır.

Bunun üzerine Çırağan Sarayı’nın üst ta-
rafında V.Murad için yapılan dairelere geti-
rilmiştir. Burada da ölüme terk edilmiş gibi 
bakımı yapılmayan Sultan Abdülaziz’in haya-
tından bıktığı ve hatta ölümü arzuladığı doğru 
olabilir.

Ancak intihar ettiğine inanmak mümkün 
değildir. Bugün dahi pek çok Tarihçi tarafın-
dan bu konu araştırılıp tartışılmaktadır. Ama 
o dönemin kaynaklarına baktığımız zaman 
olayın gerçek yüzünü anlamak mümkündür.

4 Haziran 1876 sabahı haremdeki kadın-
ların çığlıklarıyla Abdülaziz’in vefat ettiği öğ-
renilmiştir. Duruma müdahale eden Serasker 
Hüseyin Avni Paşa, hemen Fahri Bey isimli 
Abdülaziz’in yakın hizmetkârlarından biri-
ne,’’Sultan Abdülaziz’in sabahleyin validesini 

ve cariyeleri yanından kovarak oda kapısını 
kapattığını, sakalını düzeltmek için bir makas 
istediğini ve bu makas ile kollarının damarla-
rını kestiğini ve içeriye girildiğinde hayatını 
kurtarmanın mümkün olmadığını’’söylet-
mişler; getirdikleri kendi tabiplerine doğru 
dürüst muayene bile ettirmeden subaylar eli 
ile cesedini açık bir şekilde Karakol’a iletmiş-
lerdir.

Maalesef, resmi olarak tutulan ölüm rapo-
runda, son zamanlarda akli dengesini bozdu-
ğu ve neticede intihar ettiği yazılarak mesele 
kamuoyuna böylece duyurulmuştur. Konu 
daha sonra çok tartışılmıştır. Çünkü tarih 
çarpıtılmış ve gizlenmiştir. Mesele incelen-
diğinde görülmektedir ki, olay intihar değil, 
açıkça bir cinayettir. Zira evvela, Ahmed Cev-
det Paşa’nın ifadesi ile makasla sol kolunun 
damarlarını kestikten sonra yaralı kol ile sağ 
kolunun damarlarını kesmesi inanılmaz bir 
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durumdur.1

İkinci husus olarak, koskoca Osmanlı Padi-
şahı’nın bu şekilde ölümü üzerine, şer’en ve 
kanunen her çeşit soruşturma ve tıbbi ince-
lemenin yapılması gerekirken, asla bu yola gi-
dilmemiş ve sadece Fahri Bey denen birinden 
sorularak alelacele sahte ölüm raporu hazır-
lanmıştır. Hüseyin Avni Paşa, muayene talep-
lerini şiddetle reddetmiştir2

Üçüncü olarak, asıl kendilerine sorulması 
gereken ailesine yani valide sultan ve cari-
yelere konu sorulmamış, tam tersine gelen 
subaylardan Nazif isminde birisi, Valide Sul-
tan’ın kulağındaki altın küpeyi çekip alacak 
kadar alçalmış ve hadiseyi bilen yakınları, 
olaydan sonra zulme ve baskıya maruz bıra-
kılmıştır. 3

Dördüncü olarak, Ahmed Cevdet Paşa’nın 
nakline göre, sonradan V. Murad’ın yakınla-
rından biri olayı kendisine anlatınca, Padişah 
olayın dehşetinden aklını kaçırmış ve delir-
miştir. Ahmed Cevdet Paşa, Hüseyin Avni 
Paşa’nın bir ara olayı kendisine anlatmak 
istediğini ve ancak anlatmadan öldüğünü 
bizzat nakletmektedir. Hatta Ahmed Cevdet 
Paşa1298/1881 tarihine kadar olayın müp-
hem ve şüpheli kaldığını, o tarihe kadar her-
kesin intihar ettiğine inandığını ve bu tarihten 

1  Ahmed Cevdet Paşa,Tezakir,cilt IV,sf.155-160.
2 Mahmud Celalettin Paşa,Mir’at-ı Hakikat,cilt 
1,sf.116-121.
3 Abdurrahman Şeref,’’Sultan Abdülaziz’in vefatı 
intihar mı katl mi’’TTEM,sf.321-325.

itibaren meselenin anlaşıldığını kaydetmek-
tedir.4

Beşinci olarak, o dönemin ve bizzat olay 
günlerini yaşayan muteber Tarihçilerin (Ah-
med Cevdet Paşa ve Mahmud Celaleddin Paşa 
gibi),son dönem Tarihçilerin(Abdurrahman 
Şeref ve Mahmud Kemal gibi),ve de olay sıra-
sında yayınlanan Avrupa basınının da kanaati 
olayın bir cinayet olduğu yönündedir. Kısaca, 
İngilizlerin kuklası olan Mithad Paşa, Hüseyin 
Avni Paşa ve benzeri hırslı kişiler, kendi gayr-i 
meşru emellerine ters gördükleri Abdülaziz’i, 
İngilizlerin tahriki ile öldürmüşlerdir. Hatta 
Mithad Paşa ile ilgili olduğu rivayet edilen şu 
söz dikkate değerdir; “Bunda ne var ki? Al-i 
Osman olacağına biraz da Al-i Mithat olsun!” 
dediği rivayet olunmaktadır. Padişah, kan dö-
külmemesi için yine bunları is başına geçirdi. 
Böylece ihtilalciler, istedikleri yere ulaştılar. İş 
padişahı ‘’hal’’ etmeğe kaldı.

Abdülaziz ölümünden bir gün önce, bazı 
devlet adamlarının çevirdiği oyunları anlamış 
ve annesine şöyle demiştir: ‘’Bunlar beni III. 
Selim’e mi döndürecekler? Ben bunu kimlerin 
yaptığını biliyorum…’’diyerek İhtilalcileri say-
dı. Daha sonra dilinden şu ifadeler döküldü:

‘’Ben bu felaketi, otuz-kırk defa rüyamda 
gördüm, Takdir-i ilahi böyle imiş!’’ dedi.

Sultan Abdülaziz Han’ın hunharca katli 
üzerine kız kardeşi Adile Sultan’ın yüreğinden 
şu ızdıraplı mısralar dökülmüştür:

Cihan matem tutup kan ağlasın Abdülaziz 
Han’a                                 

Meded Allah, mübarek cismi boyandı kızıl 
kana!..

Nasıl hemşiresi bu Adile yanmaz o Hakana

Ki kıydı bunca zalimler karındaş-i cihan 
bana...

4 Ahmed Cevdet Paşa,Tezakir,cilt IV,sf.155-160.
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Dünya üzerinde yaşayan tek canlılar elbette ki 
bizler değiliz, insan gözünün görme algı boyutunun 
dışında kalan pek çok canlı çeşidini artık biliyoruz. 
Mikroorganizmalardan ruhların varlığına kadar bo-
yut ötesi varlıkların da farkındayız.. 

Bu varlıkların arasında insan gibi yaratılış mü-
kellefiyeti bulunan bir diğer varlıklar da cinlerdir. 
Cinlerin mahiyetini öğrenebilmek için evvela “Cin” 
kelimesi üzerinde durarak konuyu açmak gerekir 
ki konu tam anlaşılabilsin. Cin kelimesi köken bilim 
açısından “Cenn” kelimesinden türemiştir ve Cen 
kelimesi ise lügatlerde “örtülü” manasına gelen ke-
limeyi teşkil eder.

Örneğin bir bebeğin anne karnındaki geçirdiği 
süreç boyunca o bebeğe “cenin” ismi verilmektedir 
aslında Cenin kelimesi de yukarıda beyan ettiğimiz 
üzere bir insan yavrusu anlamına gelmeyeceği gibi 
sadece “gizli olan” anlamına gelmektedir ki hayvan-
ların da böyle bir süreç geçirmesi sebebiyle onların 
anne karnındaki süreçlerine de cenin denmektedir.

Hülasa buradan şunu anlıyoruz ki Cin kelimesi 
insanın duyu organları ile idrak edilemeyen anla-
mına geldiği gibi özet bir kelime ile beyan edecek 
olursak “gizlenen” anlamına gelmektedir.

Ancak Cin kelimesini sözlüklerden ziyade bizim 
inandığımız kitap olan Kur’an’da da görüyoruz ve 
tıpkı lügatlerde de yer aldığı gibi “gizlenen” kelime-
siyle özdeş gizlenmiş olan varlıkları anlattığını idrak 
ediyoruz.

Ancak Kur’an bize Cinler hakkında daha salt 
bilgiler sunuyor ve mahiyetlerini açıklayarak çok 
önemli başka bir ayrıntıyı daha sunuyor...

Şöyleki Kur’an Cinlerin de Allah’a ibadet ettikle-
rini beyan ediyor ve anlatıyor.

Zariyat suresinde ve başka ayetlerde de bildiril-
diği üzere Cinlerin de tıpkı insanlar gibi dünyada bir 
sınav sebebiyle bulunduklarını ve bu sınav netice-
sinde mükafatlandırılacaklarını görebilmek müm-
kündür.

Ayete kulak verelim;

Zariyat Suresi / 56
“Cinleri ve İnsanları ancak bana kulluk etsinler 

diye yarattım”
Bu ayetten de anlaşılacağı üzere Kur’an bizlere 

Cinlerin de tıpkı insanlar gibi kulluk görevi ile mü-
kellef oldukları, ibadet ettikleri, tıpkı insanlar gibi 
bazılarının günahkar oldukları hususunda bilgiler 
sunuyor ki Cinlerin mahiyeti konusunda da önemli 
bilgileri veriyor.

Buna en büyük  delilde peygamber efendimiz 
Hz.Muhammed (S.A.V)’i dinlemeye gelen cinlerin 
anlatılmasıdır ki buradan da İslam’a tabiliklerini gö-
rebilmek mümkün olmanın yanı sıra yine insanlar 
gibi ibadet ehli oldukları ve insanlarınkine benzer 
bir yaşam sürdüklerini anlayabilmek batıni manada 
mümkündür.

Peki bu olay nerede geçiyor?
Peygamber efendimizin Kur’an’dan ayetler oku-

duğu sırada onu dinlemeye gelen bir Cin kabilesini 
yine Kur’an bize haber vermektedir. Cin suresi başlı 
başına Cinler bahsine ayrılmış bir suredir. 

Kur’an’ı kerimin bu ayetlerinden de öğreniyoruz 
ki Cin aynı zamanda tıpkı insanlar gibi ibadet ehli ve 
idrak sahibidirler. Peygamber efendimiz Kur’an oku-
duğu sırada ondan dinlemeye gelmişlerdir.

Kur’an’ı Kerim Hz.Muhammed’e indirildiği dö-
nemin öncesine cahiliye dönemi deniyordu ve bu 
cahiliye döneminden kalan cin topluluğu yukarıda 
ki Cin suresinden de görüleceği üzere o döneme ait 
bir topluluktu.

Peki ama Cahiliye topluluğunun Cinler hakkında-
ki görüşleri nasıldı?

Cahiliye döneminde farklı inanış kültürleri mev-
cuttu ki bunların arasında putperestlik ayyuka çık-
masına rağmen Yahudilik ve Hristiyanlık da görü-
lüyordu. Ancak bu inanışların içine cinlerde sirayet 
etmiş ve ziyadesiyle insanları saptırır hale getirmiş 
ve büyü ile onları yoldan çıkartıyorlardı.

Ancak günümüze de ulaşan bir inanış bu inanış 
biçimlerinde öylesine yaygındı ki neredeyse her 10 

CİNLER ALEMİ : NEDİR BU CİNLERİN SIRRI ?

K A PA K

Kürşad BERKKAN
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haneden 6 tanesi Cinlerden yardım alınabileceğine 
inanıyor ve dolayısı ile cinlerden medet umarak on-
ları hizmetine almak için uğraşıyorlardı.

Buna delil olarak da cinlerin kendilerine hizmet 
etmesi için verildiği inanışıydı ki bu da cinlerin uy-
durduğu bir bilgiydi keza insanlara yardım ederken 
onlardan da bazı istek ve taleplerde bulunuyorlar 
bu istek ve talepleri ise “mühürleme” olarak açık-
lıyorlardı.

Peki ama ne idi bu mühürleme?
Mühürleme dediğimiz olaya göre Cinler evvela 

insanın daveti üzere veya direk görünmek sureti 
ile sirayet etmelerinin ardından insanın hizmetine 
gireceğini ifade ediyor bunun için ise bazı şartlar ol-
duğunu beyan ediyor bu şartları yerine getirdiğinde 
Cin’in kendisine mühürleneceği iddiasında bulunu-
yorlardı.

Sizce mühürleme için ne istiyor olabilirler?
Buna kısaca bir kaç örnek verebiliriz. Mühür-

leme dediğimiz olayın yapılabilmesi yani cinlerin 
iddiasına göre anlaşma olması gerekiyordu bu an-
laşmanın şartları yerine getirildiğinde Cin insana 
her istediğini yapacak bir köle olacağını söylüyor ve 
mühürleme olmadan insanın hizmetine girmeyece-
ğini ifade ediyordu.

Mühürleme içinse çok korkunç ve utanç veri-
ci şeyler isteyebiliyorlardı. Örneğin aile içerisinde 
anne ile, kız ya da erkek evlat ile, baba ile seks yap-
ma yani ensest ilişki kurma, insan kurban ederek 
kan akıtma, yine bakir kız çocuklarını toprağa gö-
merek katletme, yine kadının hayız kanı ile işlemler 
yapma gibi sıralayacağımız pek çok şey istiyorlardı.

Peki bunlar ne idi?
Bunlar aslında mühürleme falan değil bunlar 

Allah’ın ayeti ile yasakladığı ve esasında ise büyü 
olan ahlaki olarak da doğru olmayan şeytana hiz-
met eden cinlerin arzuladığı ve “babamız” dediği 
şeytanın istekleri olan ŞEYTAN RİTÜELİ sayılan is-
teklerdi...

Tüm bunlara bakıldığında aslında o günden bu-
güne değişen pek bir şey yok keza günümüzde dahi 
Cinler bu istekleri istemeye devam ediyor ve insan-
larımız da ne yazık ki Cinler’den yardım dilenmeye 
ve bu ve buna benzer isteklerini yerine getirmeye 
devam ediyor!

Yukarı da beyan ettiğimiz üzere cahiliye döne-
minde putlara tapınma had safhaya ulaşmış hemen 
hemen her evde onlarca put bulunuyor ve onlara 
tapınıyorlardı. Böyle bir devirde tapınma ayinleri-

nin bulunduğu yerlerde ise büyük putlar oluyor ve 
bu büyük putlar insanlarla konuşuyorlardı.

Evet evet yanlış duymadınız bugün ismine hey-
kel dediğimiz bu putların pek çoğu insanlarla konu-
şuyorlar onlara öğütlerde bulunuyor, adaklar, kur-
banlar istiyor ve geçmiş ya da gelecek hakkında pek 
çok bilgi sunuyorlardı.

Peki bu nasıl oluyordu?
Putlar aslında insanla konuşmuyorlar büyük 

putların yanına görevli kılınan Cinler tıpkı putun 
içinden konuşuyormuş gibi insanlara sesini duyuru-
yor ve onlara komut veriyor, kader defterinde yazılı 
olan pek çok bilgiyi insanın yanında bulunan karin 
isimli (vesvese veren) cinden öğrendikleri için sanki 
gelecek bilgisiymiş gibi insanlara sunuyor böylelikle 
kendilerinin birer Tanrı olduğuna insanları inandırı-
yorlardı.

Kendilerini bu oyuna öyle kaptırmışlardı ki pey-
gamber efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) tebliğe 
başladığında ve putlara tapınmanın doğru olma-
dığını ifade ettiğinde müşrikler kendilerini “biz taş 
olan bir heykele değil, içinde bizimle konuşan Tan-
rı’nın sesine inanıyoruz” demişlerdi. Oysa ki Tan-
rı’nın sesi dedikleri Cinlerden başka bir şey değildi.

Eski devirlerde Cinlerin “Levh-i Mahfuz” isimli 
kitaptan bilgileri alarak yer yüzüne indiren melek-
lerin emirleri bir diğer görevli meleğe aktardıkları 
sırada cinleri bu bilgileri duyarak kulak hırsızlığı 
yaptıkları ve bu bilgileri de cahiliye döneminde ki 
bir çok kimseye verdikleri çoğu kaynaklarda mevcut 
olduğu gibi Kur’an’ı Kerim’de de mevcuttur.

Kahinler, büyücüler ile iletişimde olan ve isim-
lerine “Hatif” denilen bu cinler hem meleklerden 
çaldıkları bilgileri bu kahinlere içlerine yalanlarda 
katarak anlatırlar ve dahası büyü yaparak diğer in-
sanları mağdur ederlerdi.

Hatta öyle ki bir Yahudi kahin peygamber efen-
dimize de büyü yapmış ve Cebrail’in büyünün yerini 
söylemesi ile büyü çözülmüş ve çok şükür ki Nas ile 
Felak ayetleri de indirilmişti. 

Cinlerden korunabilmek için rabbimizin Kur’an’ı 
Kerim’de İsra Suresi 82’de bildirdiği üzere şifa ve 
muhafazateyn ayetlerinden faydalanmak gerekir. 
Bu yöntemi peygamber efendimiz de uygulamış ve 
peygamber efendimize yapılan büyüden kurtulması 
için indirilen Nas ve Felak ayetleri de buna en güzel 
örnektir. Rabbim şeytana uymuş cinlerden ve in-
sanlardan bizleri muhafaza buyursun... 
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 Bu çalışmada sadece âyetle-
rin meali verilmekle yetinilmemiş; 
o âyetle ilgili daha başka âyetlere de 
dipnotlarında yer verilmiştir. Aynı 
şekilde, Peygamber Efendimizin 
Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili açıklamaları 
da, yine ilgili âyetlerin dipnotlarında, 
Hadis ilminin ilkeleri doğrultusunda 
ve kaynakları gösterilmek suretiyle 
kaydedilmiştir.

 Bu iki özellik, elinizdeki meâ-
lin diğer bütün meâllerden ayrılan 
en önemli yönünü teşkil etmektedir. 
Bu sayede, okuyucu, Kur’ân-ı Kerîm’in 
hangi sayfasını açarsa açsın, okudu-
ğu âyetlerle ilgili diğer âyetleri bir 
arada inceleme fırsatı bulduğu gibi, 
kendisine Kur’an indirilen Peygam-
berin âyetlerle ilgili açıklamalarını 
da o âyetlerin dipnotlarında bulacaktır.

Âyet ve Hadislerle Açıklamalı 
KUR’ÂN-I KERÎM MEÂLİ 

Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir - Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsız - Ümit Şimşek

 

 

 Bu “tefsir”in temel mantığı, 
Kur’an-ı Kerim’in nüzûl ortamında 
ifade ettiği anlamı, klasik tefsirlerden 
de istifade ederek okuyucuya özlü 
bir şekilde sunmaktır. Mâlûm olduğu 
üzere Kur’an’ın en temel mesajı 
“tevhit”tir. Allah’ın birliği anlamına 
gelen tevhit, onun denginin ya da 
zıddının bulunmaması, ulûhiyyete 
lâyık yegâne mâbut olması demektir.

 Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Hasan Elik ve 
araştırma görevlisi Muhammed 
Coşkun “Kur’an’ın yeniden anlaşılması” 
bağlamında kendini hissettiren 
ihtiyacı; başta Taberî ve Matüridi’nin 
tefsirleri olmak üzere temel kaynakları 
ve bu ihtiyacı gidermeye yönelik 
çalışmaları göz önünde bulundurarak 
bu çalışmayı günümüz Türkçesi ile 
gerçekleştirmişlerdir.

TEVHİT MESAJI

İNDİRİLDİĞİ DÖNEMİN IŞIĞINDA

KUR’AN TEFSİRİ

Prof. Dr. Hasan ELİK – Muhammed COŞKUN

Prof. Dr. Muhsin Demirci

Prof. Dr. Muhsin Demirci'nin 
"Kur'ân Tefsirinde Farklı Yorumlar" 
adıyla kaleme almış olduğu bu eser-
de Kur'ân'ın 114 sûresi, mevcut terti-
be göre ele alınarak 30 civarında 
tefsir otoritesinin farklı bakış açıla-
rıyla tefsir edilmeye çalışılmış, ardın-
dan da her âyetle ilgili bir değerlen-
dirme yapılmıştır. Söz konusu çalış-
mada ele alınan âyet sayısı 1000, 
yorum bağlamında nakledilen rivâ-
yet sayısı 4000, rivâyetleri nakledi-
len müfessir sayısı da -mükerrerle-
riyle birlikte- 10.000 civarındadır. 

Burada şunu da öncelikle ifade 
edelim ki, söz konusu eserde müfes-
sirlerin üzerinde ençok ihtilâf ettik-
leri müteşâbih, müşkil, müphem, 
mücmel, mutlak ve mukayyed içe-
rikli âyetlerin tefsirine yer verilmiş-
tir. Bu bakımdan müellif çalışmasın-
da yer verdiği rivâyetlerin sıhhati 
konusunda büyük bir titizlik göste-
rip, her sözü sahibine isnâd ederek 
nakilleri râvi isimleriyle zikretmiştir. 
Ayrıca çalışmada her bilginin refe-
ransı gösterilerek, öncelikle okuyu-
cuyla müfessirler başbaşa bırakıl-
mış, ancak hemen ardından yapı-
lan değerlendirmelerle bir çıkış 
yolu gösterilmiştir. Kısacası tüm bu 
özellikleri yanında konu bütünlü-
ğü, yaklaşım özgünlüğü, gerekçe-
lendirme, değerlendirme, dil hâki-
miyeti ve anlaşılabilirlik gibi nitelik-
leriyle onun, Kur'ân ve tefsir gönül-
lüleri tarafından zevkle okunabile-
cek bir eser olduğu söylenebilir.

tespitler - değerlendirmeler

KUR’ÂN TEFSİRİNDE

FARKLI YORUMLAR
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DAHA NELER?
Dil, milli bir meseledir. Duruşumuzun 

net, tavrımızın kesin olduğu bir mesele…
Aynı zaman da eğlenceli ve insana bir şey-
ler katan bir mesele. Şükürler olsun ki bu 
meseleyi kendine dert edinmiş, bu işin 
sancaktarlığına soyunmuş güzel insanlar 
var. Hepimiz bu davanın bir ucundan tut-
malıyız; mesela yabancı isimde olan işlet-
melerden alış-veriş yapmayıp nedenini de 
her ortamda dile getirerek dile bir nebze 
de olsa sahip çıkmış olabilirsiniz.

Dil meselesi derin bir felsefe mesele-
sidir aslında. Bazı şeyler aklınızı yoklar 
ve düşündürür. Peşine düşer sonunda bir 
şeyler öğrenmenin keyfini yaşarsınız.Buna 
bir örnek de kıymetli dostum değerli prog-
ramcı ve sunucu İbrahim Emre. İbrahim 
Emre benim hatta bir çoğumuzun aklına 
gelen bir sorunun cevabını aramış ve bul-
muş.

İNDİ-BİNDİ’ Mİ ‘BİNDİ-İNDİ’ Mİ?
Kıymetli sunucu İbrahim Emre’nin Türk 

Dil Kurumuna sormuş olduğu soruyu ve 
Türk Dil Kurumunun cevabını sizlerle pay-
laşmadan önce; bu soruyu sorarak mera-
kımızı gideren İbrahim Emre’ye ve soruya 
verdiği cevapla bizi aydınlatan Türk Dil Ku-
rumuna teşekkür ederim. İşte soru:

Halk arasında indi bindi olarak ifade 
edilen toplu taşımadaki en kısa mesafe 
ücreti konusunda “indi bindi” ifadesini 
Türk Kurumu nasıl değerlendiriyor?

Bu ifade doğru mudur? Bir şeyden in-
mek için önce binmek gerekir. Ayrıca bu 
ücret inip binenlerden değil, binip inenler-
den alınan bir ücret olduğuna göre neden 
“indi bindi” deniliyor?

Bu konuda bir düzeltme ya da açıklama 
yapabilir misiniz?

Cevap:
İkilemelerde mantık aranmamakta bir-

likte sıralama önemlidir. Birinci kelime 
ünlü ile başlarsa ikinci kelime ünsüz ile 
başlar. Eciş bücüş, eski püskü vb. gibi birin-
ci kelime ünsüz ile başlarsa ikinci kelimede 
ünsüz ile başlar. Salkım saçak, sere serpe, 
soy sop vb. gibi bu sebeple de ‘indi-bindi’ 
kelimesinin yazımı doğrudur.

DİL MESELESİ

Recep KARA

M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
VAKFI YAYINLARI

www.ilahiyatvakfi.comNuhkuyusu Cad. No: 110  Bağlarbaşı - Üsküdar

 Bu çalışmada sadece âyetle-
rin meali verilmekle yetinilmemiş; 
o âyetle ilgili daha başka âyetlere de 
dipnotlarında yer verilmiştir. Aynı 
şekilde, Peygamber Efendimizin 
Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili açıklamaları 
da, yine ilgili âyetlerin dipnotlarında, 
Hadis ilminin ilkeleri doğrultusunda 
ve kaynakları gösterilmek suretiyle 
kaydedilmiştir.

 Bu iki özellik, elinizdeki meâ-
lin diğer bütün meâllerden ayrılan 
en önemli yönünü teşkil etmektedir. 
Bu sayede, okuyucu, Kur’ân-ı Kerîm’in 
hangi sayfasını açarsa açsın, okudu-
ğu âyetlerle ilgili diğer âyetleri bir 
arada inceleme fırsatı bulduğu gibi, 
kendisine Kur’an indirilen Peygam-
berin âyetlerle ilgili açıklamalarını 
da o âyetlerin dipnotlarında bulacaktır.

Âyet ve Hadislerle Açıklamalı 
KUR’ÂN-I KERÎM MEÂLİ 

Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir - Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsız - Ümit Şimşek

 

 

 Bu “tefsir”in temel mantığı, 
Kur’an-ı Kerim’in nüzûl ortamında 
ifade ettiği anlamı, klasik tefsirlerden 
de istifade ederek okuyucuya özlü 
bir şekilde sunmaktır. Mâlûm olduğu 
üzere Kur’an’ın en temel mesajı 
“tevhit”tir. Allah’ın birliği anlamına 
gelen tevhit, onun denginin ya da 
zıddının bulunmaması, ulûhiyyete 
lâyık yegâne mâbut olması demektir.

 Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Hasan Elik ve 
araştırma görevlisi Muhammed 
Coşkun “Kur’an’ın yeniden anlaşılması” 
bağlamında kendini hissettiren 
ihtiyacı; başta Taberî ve Matüridi’nin 
tefsirleri olmak üzere temel kaynakları 
ve bu ihtiyacı gidermeye yönelik 
çalışmaları göz önünde bulundurarak 
bu çalışmayı günümüz Türkçesi ile 
gerçekleştirmişlerdir.

TEVHİT MESAJI

İNDİRİLDİĞİ DÖNEMİN IŞIĞINDA

KUR’AN TEFSİRİ

Prof. Dr. Hasan ELİK – Muhammed COŞKUN

Prof. Dr. Muhsin Demirci

Prof. Dr. Muhsin Demirci'nin 
"Kur'ân Tefsirinde Farklı Yorumlar" 
adıyla kaleme almış olduğu bu eser-
de Kur'ân'ın 114 sûresi, mevcut terti-
be göre ele alınarak 30 civarında 
tefsir otoritesinin farklı bakış açıla-
rıyla tefsir edilmeye çalışılmış, ardın-
dan da her âyetle ilgili bir değerlen-
dirme yapılmıştır. Söz konusu çalış-
mada ele alınan âyet sayısı 1000, 
yorum bağlamında nakledilen rivâ-
yet sayısı 4000, rivâyetleri nakledi-
len müfessir sayısı da -mükerrerle-
riyle birlikte- 10.000 civarındadır. 

Burada şunu da öncelikle ifade 
edelim ki, söz konusu eserde müfes-
sirlerin üzerinde ençok ihtilâf ettik-
leri müteşâbih, müşkil, müphem, 
mücmel, mutlak ve mukayyed içe-
rikli âyetlerin tefsirine yer verilmiş-
tir. Bu bakımdan müellif çalışmasın-
da yer verdiği rivâyetlerin sıhhati 
konusunda büyük bir titizlik göste-
rip, her sözü sahibine isnâd ederek 
nakilleri râvi isimleriyle zikretmiştir. 
Ayrıca çalışmada her bilginin refe-
ransı gösterilerek, öncelikle okuyu-
cuyla müfessirler başbaşa bırakıl-
mış, ancak hemen ardından yapı-
lan değerlendirmelerle bir çıkış 
yolu gösterilmiştir. Kısacası tüm bu 
özellikleri yanında konu bütünlü-
ğü, yaklaşım özgünlüğü, gerekçe-
lendirme, değerlendirme, dil hâki-
miyeti ve anlaşılabilirlik gibi nitelik-
leriyle onun, Kur'ân ve tefsir gönül-
lüleri tarafından zevkle okunabile-
cek bir eser olduğu söylenebilir.

tespitler - değerlendirmeler

KUR’ÂN TEFSİRİNDE

FARKLI YORUMLAR
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Tarihi Ermeni Yalanı 

Erdoğan ASLIYÜCE  
e_asliyuce@yahoo.com

Armenya, Armenie coğrafi bir isimdir. Milli-
yetle, Ermenilikle bir alakası yoktur.

Vivien de st-Martin; 1879’da Paris’te, neş-
rettiği “Yeni Umumi Coğrafya Lügati”nde yer 
aldığı gibi Armenie ismi,hiç şüphe götürür yeri 
olmamak üzere; Sami aslından ARAMYÜKSEK 
kelimesindendir. Ve Mezopotamya ovalarına 
nisbetle irtifayı, yüksekliği gösterir. 1 

Prof. Dr. N. Marr’da “Ermeni kilisesinin Or-
todoks kilisesinden ayrılmasına kadar Ermeni-
lerin milli bir ismi yoktu, Ermeni tarihinin eski 
zamanlara ait naklettikleri masaldan başka bir 
şey değildir” der.Daha doğru bir ifadeyle bun-
lar millet değil, birçok ırkların karışmasından 
meydana gelen bir topluluktur.

* * *
“Türklerin Ermeni topraklarını aldıkları” id-

diası da  bütün Ermeni iddiaları gibi kuyruklu 
bir yalandır.

Doğu Roma İmparatoru II. Basilei-
os(976-1025) “Anadolu’da yerli asalet sınıfı-
nın büyük düşmanı”ydı. Basileios, Kafkasya’da 
Bagratuni Devleti, en parlak devrini Gagik I, 
(990-1020) döneminde yaşamış, Gagik’in ölü-
münden sonra Armenia’da çıkan karışıklık üze-
rine Basileios müdahale ederek Vaspurakan 
bölgesini de Doğu Roma’ya ilhak etmiştir.

Ayrıca Ermeni Ani krallığı hayatı boyunca 
Gagik’in oğlu ve halefi olan kral İoannes Sm-
bat’a kalacak, ölümünden sonra toprakları 
Doğru Roma’ya intikal edecekti. 2

* * *

1 Hilmi Göktürk, Anadolu’nun Dağında Ovasında 
Türk Mührü, Erzurum-1974, s. 23 (Dunanak’tan)
2 Georg Ostrogorsky, Bizas Devleti Tarihi (Çev. Prof. 
Dr. Fikret Işıtan) T.T.K., Ankara 1999, V. Baskı s. 291 vd.

– 1021-1022 kışını Trabzon’da geçiren Kay-
ser II. Basil’e gönderdiği elçi ile Sivas bölgesin-
de verilecek yerlerle değiştirmeye razı olmuş-
tu.

– 1000 yılında Tayk Beği Bagratlı Kuropalut 
David’in, evlatsız ölürken yaptığı vasiyetine 
göre, Doğu Roma’ya geçmişti. 3

– 1828’de Ruslar Erzurum’u aldıklarında 
bölgedeki Ermenileri şiddet hareketlerine teş-
vik etmişlerdir. Bunun neticesindedir ki Ruslar 
çekilirken Ermeniler de onlarla birlikte gitmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 4

– İstanbul’da bulunan Ermeni Patriğinin 
Aralık 1876 günü İstanbul’da İngiliz Sefiri Hen-
ry Eliot yaptığı ziyarette yaptığı konuşmayı Dı-
şişleri Bakanlığına şöyle yazdı;

“Ermeni Patriği dün ziyaretime geldi. Ga-
yesi, başında bulunduğu büyük Hıristiyan 
toplumu adına, konferansın hükümete karşı 
ayaklanmış (1875 Hersek isyanı) eyaletlere ve-
rilecek imtiyazları, sakin kalmış ancak müsavi 
muameleye hakkı olan eyaletlere tanınma-
sı için Bab-ı Ali üzerine tazyikte bulunulması 
ümidini dile getirmekti.Kendisine ihtiyatla ce-
vap verdim. Konferansın gayesinin

genel barışı tehdit eden isyanın çıktığı vila-
yetlerde sükûnu tesis etmek olduğunu, ancak 
bütün Osmanlı Devleti’nin genel idaresi konu-
sunu ele alacağını tahmin etmediğini söyle-
dim.

Patrik, milletinin çok heyecanlı olduğu ceva-

3 M. Fahrettin Kırzıoğlu; Anı Şehri Tarihi (1018-1236), 
San Matbaası Ankara-1982, s. 7 vd.
4 Kâmuran Gürün; Türk Tarihinde Ermeniler 
Sempozyumu 26.5.1983, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını No: 2, 
İzmir-1983, s. 16
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bını verdi ve Avrupa devletlerinin sempatisini 
çekmek için isyan zaruri ise böyle bir hareketi 
başlatmakta zorluk bulunmadığını belirtti.”5 

* * *
23 Aralık 1876’da toplanan İstanbul (Top-

hane) konferansı, Patriğin çaba ve gayretlerine 
rağmen Ermeni konusunu gündemine almadı.

* * *
Ermeni Patriği 17 Mart 1878 günü Berlin 

Konferansı toplanmadan önce İstanbul’da 
İngiliz sefirini ziyaret ediyor. Sefir Patrikle gö-
rüşmesini uzun bir telgrafla Bakanlığına bildir-
miş.6 

Telgrafın Özeti:
“Patrik geçen yıl Türk idaresinden şikâyet-

leri bulunmadığını ve Rusya’ya katılmak yerine 
Osmanlı hâkimiyetinde kalmayı tercih ettikle-
rini, hatta askere gitmeyi bile kararlaş-

tırmış olduklarını, ancak Rus zaferi katiyet 
kazanıp ve üstelik bazı doğu illerinin Rusla-
ra geçeceği haberinin durumu değiştirdiğini, 
şimdi evvelce Ruslara karşı cephe almış ol-
duğu için Ermeniler kendisine karşı çok kızgın 
olduklarını ve hatta kendisini taşlayabilecekle-
rini söylüyordu.”

– Layard’ın bu raporu bütün Ermeni iddiala-
rını kökünden yıkmak için yetmez mi?

İtiraf devam ediyor:
“Patrik sözüne devamla Ermenilerin şimdi 

haklarını takibe kararlı olduklarını, diğer Hıris-
tiyan toplumlarla aynı hukuku takip ettiklerini, 
eğer bu taleplerini Avrupa’nın müdahalesi ile 
elde edemezlerse Rusya’ya müracaat edecek-
lerini ve Rusya tarafından ilhak edilinceye ka-
dar tahrikata devam edeceklerini söylüyor ve 
muhtar bir Ermenistan için iltimas talep edi-
yordu.

Patrik’ten Ermenistan ile ne kastettiğini sor-
dum.

5 G. Gürun, a.g.m., s. 24.
6 İngiliz Devlet Arşivi 424/68 sayılı dosyanın 639 
numaradan

• Patriğe göre; Ermenistan Van ve Sivas pa-
şalıklarını,

Diyarbekir’in büyük kısmını, eski Kilikya 
Krallığını ( Çukurova) ihtiva edecekti.”

• Sefir Layard’ın bu pek büyük bölgenin nü-
fusunun kahir ekseriyetinin Müslüman oldu-
ğunu belirtmesi üzerine,

“Patrik bunu doğruluyor, ancak Müslüman-
ların da bugünkü idareden memnun olmadık-
larını, bu sebeple bir Hıristiyan Hükümeti ter-
cih edeceklerini” söylüyordu.

• Sefir Layard’ın bu kadar büyük bir proje-
nin tahakkuk şansından şüphe ettiğini belirt-
mesi üzerine ise,

“Patrik, Ermenilerin haklı taleplerine ku-
lak asılmayacak olursa bahsettiği bu bölgenin 
Türk idaresine karşı toptan ayaklanıp Rusya’ya 
iltihak edeceğini ifade ediyordu.

BU RAPOR da, Ermeni niyetlerini açıkça or-
taya koymaktadır. Bir süre sonra başlayan Er-
meni isyanlarına başkaca  bir sebep aramaya 
gerek olmadığını Patrik NERSES’in açıklamaları 
doğruluyordu.

İşbirlikçi Bakan
Osmanlı Devleti’nin teslimnamesi Mondros 

Mütarekesi
sonrası Osmanlı Hükümeti kabinesinde 

Dahiliye (İçişleri) Bakanı Cemal Bey Monitor 
Oriental Gazetesine: “İttihat ve Terakki Partisi 
800.000 Ermeni’yi öldürttü. 400.000 Rum’u

da sürdü.” diyordu. Tarih 13 Mart 1919 
Perşembe Paris Barış Konferansında Ermeni 
sözcüsü Bogos Nubar Paşa bile 300 bin Ermeni 
derken İçişleri Bakanı Cemal Bey ise 800 bin 
Ermeni’nin öldürtülmesinden bahisle ekme-
ğini yediği, suyunu içtiği ve bakanlık seviyesi-
ne çıkmış kendi Devletine ihanet ederek iftira 
ediyordu.
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“Sâdık ve emîn tüccar (tâcir) şehitlerle, sıddıklar-
la ve nebîlerle beraberdir.”

Sıdk; doğru sözün yanında doğru davranışı da 
ihtiva eder ve bu kelime her türlü uydurma beyan 
ve tavırdan arınmış olmayı da çağrıştırır. Ayrıca, 
sıdk, insanın iç-dış, gizli –açık her halini aynı çizgi-
de götürmesi, gerçek dışı her şeye kapanıp hayatını 
doğruluğa göre planlaması manalarına gelen gâyet 
şümullü bir kelimedir. 

Emniyet ve emânete riâyet de mü’minin temel 
şiarıdır. Allah Rasûlü (sav) henüz peygamber olma-
dan önce insanlar arasında ‘emî’” olarak bilinirdi. 
O, bu konuda rüşdünü ispat etmiş ve herkes tara-
fından emânete sahip çıkan bir kimse olarak tanın-
mıştı. 

Allah Rasûlü hakiki mü’mini; ‘insanların, malları 
ve canları hususunda emniyet içinde oldukları kişi-
dir’cümlesiyle tarif eder. Yine O; “siz bana altı mese-
lede söz verin, ben de size cennet’i tekeffül edeyim 
(garanti edeyim)” der.

O altı şey şunlardır: Konuşurken doğru konuş-
mak, vaad edileni yerine getirmek, emânette emin 
olmak, iffetli davranmak, gözleri harama karşı ka-
pamak ve elleri başkalarına zarar vermekten uzak 
tutmaktır. 

Güvenilirliğe işaret eden bir başka hadisinde de; 
“size en iyi ve en kötü olanınızın kim olduğunu söy-
leyeyim mi?” diye sormuş ashâb; “Evet ya Rasûlal-
lah,” deyince de şöyle buyurmuştur:

“En iyiniz, kendisinden iyilik beklenen, en kötü-
nüz de kendisinden iyilik beklenmeyen ve kötülü-
ğünden de emin olunmayan kimsedir.” buyurmuş-
tur.

Sıdk ve emânet her peygamberde bulunması 
gereken beş temel özellik arasında yer alır. Hz. Ebu 
Bekir’i tarihe ‘sıddîk’ olarak nakşededen temel hu-
sus da sadâkat’ı ve emânet’e riâyetidir. Bunun ya-
nında şehitler de sâdık ve emin insanlardır. Allah’ın 
va’dine sadakatla inanmış bu uğurda canını feda 
etmiş ve emâneti hakiki sahibine hakkıyla teslim 

etmişlerdir. Biz mü’minler her gün namazlarımızda 
Fatiha sûresinde Allah’tan bizleri sırat-ı müstakime 
hidâyet etmesini isteriz. Kur’an, sırat-ı müstakim 
erbabını tarif ederken onların; Allah’ın kendilerine 
nimet verdiği nebiler, sıddıklar ve şehitler olduğunu 
haber verir. Dolayısıyla doğruluğu ve emânete riâ-
yeti tescillenmiş bir tüccar Allah’ın hidâyete erdir-
diği salih insanlarla beraber olacak, onlarla birlikte 
anılacaktır.

Sevgili peygamberimiz zühdün ferde ve topluma 
bakan yanlarını fark edemeyen, çok çalışıp kazan-
mayı ve zengin olmayı gereksiz, hatta zararlı gören 
düşünce ve anlayış sahiplerini uyarmak için “sadık 
ve emin tâcir şehitlerle, sıddıklarla ve nebilerle be-
raberdir” demiş ve zikredilen vasıflara sahip tücca-
rın çarşı – pazardan yürüyerek nebiler ve sıddıklar 
arasına gireceğini müjdelemiştir. 

Diğer taraftan, O bu hususa vurgu yapan bir 
başka sözünde “sözü ve muamelesi doğru tüccar, 
kıyamet gününde arşın gölgesi altındadır.” buyur-
muştur. 

Şurası bir hakikat ki, Allah’ın en sevgili kullarıyla 
beraber haşredilmesi için ticaret adamının mutlaka 
doğru, dürüst ve güvenilir bir insan olması gerek-
mektedir. Zira peygamberimiz bu vasıflara sahip 
olmayan tâcirleri şu şekilde ikaz etmektedir: “Ey tâ-
cirler topluluğu, muhakkak ki, Allah’tan korkun, iyi 
ve doğru olan tüccarın dışındaki tâcirler günahkâr 
ve şerli kimseler olarak haşrolacaklardır.

İslâm’ın ticaret ahlâkını kendisine esas alan her 
tâcir, dürüstlüğü, doğru sözlülüğü ve güvenirliliği 
ile insanlara itimat telkin etmelidir. Müşterisinin 
bilgisizliğini, gafletini ve ihtiyaç içinde olmasını su-i 
istimal etmemeli ve kimseyi aldatmamalıdır. Öyle 
ki, aldatan ve hilekâr bir insan olmayı, İslâm dairesi-
nin dışına çıkma gibi görmeli ve böyle bir akibetten 
endişe etmelidir. Evet, hakiki mü’min aldansa da 
aldatmaz. 

“Kim kusurunu söylemeden ayıplı malı satarsa, 
Allah’ın gazabı ve meleklerin laneti onun üzerine 
yağmaya devam eder” 

DÜRÜST TÜCCAR’IN ÂHİRETTE BERABER 
OLACAĞI DOSTLAR

E K O N O M İ

Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi
İsmail ÇAPAK

30



sirdergisi.com
Temmuz 2017 /  Şevval 1438

Metafizik; Felsefi bir ilimdir.
Metafizik; Meta: ‘’öte’’, Fizik: ‘’madde’’ keli-

melerinin iç içe kaynaşmış halidir.
Metafizik; Öteler alemiyle hemhâl olma 

merakını uyandırır.
Metafizik; Varlık aleminin ve ötesinin kün-

hüne vâkıf olma vasıtasıdır.
Metafizik; Görebildiklerimizin ve görmeden 

var olduğuna inandığımız eşyanın âhengidir.
Metafizik; dışı ile soğuk ve sert; içiyle lâtif 

ve sıcak bir denklem yumağıdır.
Metafizik; Fizik ve ötesi 5 duyu organıyla 

idrâk edilemeyen hususları bünyesinde topla-
mıştır.

Metafizik; Madde ötesi hayatın ve varlıkla-
rın hususiyetleriyle meşgul olur; aynı zamanda 
fiziğin gölgesindeki ‘’temellerin duruşmasıyla’’ 
buluşturur insanı.

Metafizik; Yaşadığımız hayatın akışını, nakı-
şını, motifini, yanışını, yâkınını, ırağını, hülâsa 
her ulvi ahvâlin buudlarını tedkik imkanı verir.

Metafizik; Eşya ile birlikte yaşadığımız mad-
di varlık âlemi ve ötesini-berisini özünü, usa-
resini, araştırma ve sorgulamaya sevk eder 
insanı.

Metafizik; Hayatın gerçek anlamını, yaşa-
mın zindeliğini, İnsanın varlık alemindeki mev-
kiini, zihnimizde var olan şeylerin ötesini ilham 
eder.

Metafizik; Mevcudatı, eşyayı, varlık alemini 
fiziğin daraltılmış geometrisinden öte bir anla-
yış ile idrâk imkanıdır.

Metafizik; İlimlerin mevzuatını müteselsil 
bir hiyerarşi içerisinde tasnif ve tashih ile tes-
bit eder.

Metafizik; Öz’ü mükâşefe imkanı verir, ce-
sedi tanımaya vesile, eşyayı idrâke yardımcıdır.

Metafizik; Nedeni sorgulatır, Niçini algılatır, 
Nasılı düşündürür.

Metafizik; Zâhiri ve görüntüleyebildiğimiz 
âlemin ötesi demektir.

Metafizik; Varlığın, eşyanın özü ve hakika-
tini ele alan pozitif bilimlerin yardımcı aklıdır.

Metafizik; Gücün keşfine çıkılan bir seya-
hattir.

Metafizik; Nur’un aydınlık iklimini; ateşin, 
sesin, kokunun, sözün, şuurun derununu ve 
tesirini anlamaya yardımcı olan manevi labo-
ratuvardır. 

Metafizik; Sır’dır, esrârlıdır…
Metafizik; Dağların ihtişamını, ovaların du-

rurşunu, bahar ve yazın arz alemindeki mey-
velerinin olgunlaşmasını seyrü temâşa eder-
ken ancak bu kadar kaleme alabildim.

İşin doğrusu işi erbabına havale etmektir…
Metafizik merakımı gidermek çabasıyla bu 

yazı zuhur etti…

METAFİZİK MERÂKI

K A PA K

Ahmet YÜTER
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Ülkemizde kurulduğu günden itibaren sadece sınırlı sayıda kişi ve kurumların başvurularına 
bakan inceleyen Anayasa Mahkemesi bilindiği gibi 2010 yılında yapılan Anayasa Değişikliği ile 
artık bireylerin de başvurularına bakabilmektedir. 

Özellikle Kamuoyunda bu şekilde bir açıklama girildiğinde insanlar sanki her konuda hemen 
direkt olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabileceğini zannetmektedirler. Bu ya-
zımızda özellikle bu hususun altını çizmekteyiz. 

Zannedildiği gibi insanlar başlarına gelen her hak ihlalinde doğrudan Anayasa Mahkemesine 
başvuramazlar. Aynı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ( AİHM) olduğu gibi öncelikle iç hukuk 
yollarının ( idari/hukuki) tüketilmesi zorunludur. Zorunlu olması demek bu yolların herhangi bir 
aşaması henüz bitmemiş ise Anayasa Mahkemesinin size vereceği cevap olumsuz olacaktır. 

Tüm iç hukuk yollarından bir sonuç alamayan ve hakkının ihlal edildiğini düşünen vatandaşlar 
2010 yılında referandum sonucu yapılan değişiklik sonrası Anayasa Mahkemesine bireysel baş-
vuruda bulunabilir. Ancak burada gözden kaçırılan bir başka husus Anayasa Mahkemesinin bu 
başvuruyu inceleme kriterinin 1) Anayasamızda yer alan Temel Hak ve Hürriyetlerin ihlali 

2)  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerinde güvence altına alınan hak ve hürri-
yetlerin ihlali olduğunu da hatırdan çıkarmamalıyız. Aslında yukarıda belirttiğimiz gibi AİHM de 
zaten AİHS ( Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) penceresinden olaylara bakmakta ve Sözleşmeci 
Devleti haksız gördüğünde tazminata hükmetmektedir. 

Anlaşılacağı gibi burada kişinin KAMU GÜCÜ tarafından ihlal edilen bir hakkı olmalıdır. Mese-
la çoğunlukla anlaşıldığı gibi kişinin bir başka kişiyle olan nizası/ihtilafı denetim dışında olacaktır. 
Kişilerin öznel / sübjektif haklarının ( hukuki yararının) incelemesini yapmaz Anayasa Mahkeme-
si. Ancak kişinin açtığı davada yargılama sürecinde mesela adil yargılanma hakkı ihlal edilmişse 
( Hem Anayamızda hem de AİHS de güvence altına alınmıştır) bu açıdan dava olarak bakar ve 
verilen hükmü bozar. 

Bir başka yazı konusu olacak kadar uzun bir mevzu. Ancak yukarıda bahsettiğim iki hususun ( 
a) İç Hukuk yollarının tüketilmesi ve ( b) Temel Hak ve Hürriyetlerin Kamu gücü tarafından ihlal 
edilmiş olması  şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiğini Bireysel Başvuru yoluna başvurmak 
isteyenlerin veya bu konuyu merak edenlerin dikkatine sunmaya çalıştım. 

Av. Kamil Tolga GÜRBÜZ 
ktgurbuz@gmail.com

ANAYASA MAHKEMESİ’NE 
BİREYSEL BAŞVURU HAKKI 

H U K U K
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5) İhracında “Sağlık Sertifikası” Aranan 
Ürünler Nelerdir?

Sağlık Sertifikası Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ya 
da Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmakta 
olup; bitki ve bitkisel ürünler ile canlı hayvan, hay-
vansal ürünler ve deniz ürünlerinde aranmaktadır.

5.1. Bitki ve Bitkisel Ürünler
Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısı, ihraç edeceği 

ürünle ilgili hastalık, zararlı maddeler ve ilaç ka-
lıntılarının bulunmadığını gösteren Bitki Sağlık 
Sertifikası’nı T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım 
İl Müdürlüklerinden temin ederek gümrük idaresi-
ne ibraz edecektir.

Ticaret Borsasına Kote Edilmiş zirai bir ürünün 
ihracında ise, ayrıca Borsa Tescil Beyannamesi’nin 
de gümrüğe ibrazı gerekmektedir.

5.2. Canlı Hayvan, Hayvansal Ürünler ve De-
niz Ürünleri

Canlı hayvan, hayvansal ürünler ile deniz ürün-
leri ihraç edeceklerden, Tarım İl Müdürlüklerinden 
temin edilmek üzere, söz konusu ürünlerin insan 
ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan temiz ol-
duğunu gösterir Sağlık Sertifikası istenmektedir.

Canlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin ihra-
catında düzenlenen Sağlık Sertifikaları hedef ülke 
ve ürün bazında farklılık göstermektedir. Tarım ve 
Köy işleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Mü-
dürlüğü’nün,

http:// www.kkqm.qov.tr/birim/hav har/havv 
hark/sertifikalar.html internet adresinde ülke ve 
ürün bazında düzenlenen sağlık sertifikaları ör-
nekleri yer almaktadır. Hayvan Sağlık Sertifikaları 
düzenlenirken alıcı ülkenin istekleri ve belirlemiş 
olduğu sertifika formatı dikkate alınmaktadır.

6) Hangi Malların İhracında “ Ekspertiz Ra-
poru” Aranmaktadır?

6.1. Halı İhracatı
Satıcının beyanına dayanılarak faturaya konu-

lan “yeni imalattır” ibaresi ile halı ihracatı esna-

sında müzelerce ekspertiz işlemi yapılmamakta, 
gümrük idarelerince gerekli görülmesi halinde 
müzelerden ekspertiz için uzman talep edilmek-
tedir.

6.2. Hediyelik Eşya İhracatı
Bakır, pirinç ve sarı’dan mamul hediyelik eşya 

ihracında, bağlı bulunulan Oda’ya bir dilekçe ile 
başvurudan sonra, ilgili müze eksperlerince dü-
zenlenen raporun gümrük idarelerine ibrazı ge-
rekmektedir.

6.3. Lületaşından Mamul Pipo İhracatı
Ham lületaşının yurtdışına gönderilmesini ön-

lemek amacıyla, ihraç edilecek lületaşı mamulleri 
ekspertize tabi tutulmaktadır. Ekspertiz işlemi için 
ihracatçı, bağlı bulunduğu Oda’ya müracaat ede-
cektir.

7) İhracat Yapmak İçin Hangi Belgeler Ge-
reklidir? l)Faturalar

Fatura, satılan bir malın cinsi, ismi, miktarı, bi-
rim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli gibi 
bilgilerin beyan edildiği, satıcı tarafından alıcıya 
gönderilen bir hesap belgesidir. Fatura, ihraç mal-
ları hazırlandıktan ve sevkiyat yapılmadan önce 
düzenlenen ilk belgedir. Genellikle bir İngilizce ve 
bir Türkçe olmak üzere iki nüsha olarak düzenle-
nen ticari faturaların nüsha adedi taraflar arasın-
daki anlaşmaya göre değişebilmektedir. Ticari fa-
turalar, Maliye Bakanlığı’nın kaşesi ve/veya noter 
tasdiki ile ihracatçı tarafından düzenlenir.

Faturada neler bulunması gerekir?
• Alıcı ve satıcının unvan ve adresleri,
• Tanzim tarihi,
• Malların cinsi/tanımı, miktarı, ağırlığı ve 

ambalaj numaraları,
• Yükleme limanı,

Sorularla İhracat Mevzuatı - 4
İbrahim BİÇER

T İ C A R E T
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BALIK HAFIZALILAR

Bulunduğumuz coğrafya, kaynayan kazan 
misali her anı her saniyesi olaylarla dolu dolu 
yaşanıyor. Tarihten günümüze dek hızı hiç kesil-
meden her an yeni bir şeylerle karşılaşıyor insan.

Medya, yazarlar, ağzı laf yapan herkes insan-
ları balık hafızalı olmakla itham ediyor suçluyor 
küçük görüyor.

BALIK HAFIZALI DEĞİLİZ KESİNLİKLE…

İnsanın beyin zihin kapasitesi sınırlı, hafıza 
her şeyi kaydedemiyor. Birçoğunu önemsiz kabul 
edip siliyor. 

Her an her an bir şeyler yaşanıyor, zihin yeti-
şemiyor ki kaydetmeye. Unutmaya silmeye mec-
bur birçoğunu.

İnsanın kimyasını, biyolojisini bilmeyenlerin 
yarattığı balık hafızalı terimi bizim coğrafyamız 
için geçerli değil…

Açın televizyonu ve yaklaşık bir saatte verilen 
haberleri hafızanıza hadi kaydedin, ertesi gün 
yine televizyon izleyin ve onlarca haberi yine ha-
fızanıza kaydedin. 

Ertesi gün…

Ertesi gün…

Ertesi gün…

Hangi haberi kaydedecek zihin, her gün kaza-
lar, patlayan bombalar, şehitler, kavgalar, ölenler, 
yaralananlar, başına pencere düşenler, çukura 
düşüp ölenler, intihar edenler, koca şiddetine 
kurban gidenler, tacizler, tecavüzler, çocukla-
ra yapılan saldırılar, uyuşturucudan yitip giden 
gençler…

Öyle yoğun ve çılgınca yaşanıyor ki olaylar, al-
gılarımız bozulmuş durumda.

Eee, tüm bu haberleri her gün izleyen kişinin 
zihni neyi kaydedebilir?

Gün içinde onlarca bu tarz haber olunca be-
yin alarm veriyor ve olayların hızına yetişemiyor 
tabii…

Ve bir süre sonra duyarsızlaşıyoruz, tepki ve-
remiyoruz, zombiye dönüyoruz. 

Birkaç ay sonra da unutuyoruz, çünkü her gün 
başka şeyler olmaya devam ediyor…

Kanıksıyoruz ki en tehlikeli durum bu…

İnsan beyninin de bir kapasitesi var, sonsuz 
hatırlama gücüne sahip değil ve unutuyor olması 
balık kadar hafızası olduğu anlamına gelmiyor.

Kısaca balık hafızalı değiliz, milletçe kaynayan 
kazan misali bir coğrafyada yaşıyoruz ve zihin ka-
pasitemiz olayların hızına yetişemiyor sadece…

Tüm bu hıza ve yoğunluğa rağmen unutma-
mamız gereken değerlerimiz var. 

Özümüzü, kim olduğumuzu, değerlerimizi, 
kıymetlerimizi, ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı, 
cumhuriyetimizi, Ata’mızı unutmayalım, sahip çı-
kalım yeter…

Bir de insanlığımızı unutmayalım, tüm bu 
olaylara duyarsızlaşsak da özümüzdeki iyi insan 
olma görevimizi hatırlayalım. 

İyi insan demek saflık derecesinde iyilik dü-
şünmek değil, iyi ve kötüyü bilip iyi olmayı seç-
mektir. 

İyi olmayı seçelim, değerlerimizi kıymetleri-
mizi bilelim ve asla unutmayalım…

Semra ATASOY

G Ü N D E M
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Sevgi Nihan AKINCI

KORKU VE ÜMİT ARASINDA KULLUK

Hikâye ederler ki: Günün birinde veresiye et satan ka-
sap çırağı olan çocuğa seslenir ve “yaz” der . “-Filan bu 
kadar borç aldı, falanda bu kadar alacağımız var.” Veresiye 
defterine not tutturur. Zaman gelir leş yiyen bir kuş uçup 
kasabın dükkânına giriverir. Ve bir parça et kapıp havala-
nır. Kasap yine çırağına seslenir:

 “-Hemen yaz, etin dörtte bir parçası şu uçup giden 
kuşta, ondan da şu kadar alacağımız var.” Kuş bu işi adet 
edindiğinden bir gün yine gelir ve et kapmaya uğraşır. An-
cak bu kez tedbirli olan kasap, bir düzenek kurmuştur, kuş 
tuzağa tutulunca başını koparır ve öbür kuşlara ibret olsun 
diye kapıya asar. Bir kenardan ustasını izleyen çırak daya-
namaz ve kasaba şöyle der:

 “-Usta! Senin kuştaki alacağını yazmıştım ancak Zü-
mer suresi 53 ‘te buyrulduğu gibi: ”Ey nefislerine uyup 
haddi aşanlar” hükmünce hani şimdi de kuşun sende ala-
cağı var ne kadar yazayım?”Der.

 Çırağının bu ikaz dolu hatırlatmaları üzerine kasap bü-
yük bir pişmanlıkla yenini, yakasını yırtar ve:

 “-Eyvah!” Der. “-Etin hesabı kolay fakat baş isterlerse 
ne yaparım ben?” 

İşte bir anlık gafletle ve bencillikle yapılan işlerin sonu 
büyük pişmanlıklar yaşatabilir insana. Ve farkına varıldı-
ğında da çok geç olabilir. Hırs ve arzularına yenik düşen 
kişi merhametten uzaklaşıp ihtirasla nefsini tatmin yoluna 
giderse varacağı son nokta şüphesiz ki hüsran olacaktır. 
Her hatada ve yapılan her kötülükte kalbe düşen siyah 
noktalar çoğalacak ve kalp bu ağır yükle kirlenecektir. 
Sonrası malum; yaşıyor görünse de manen ölmüş, mühür-
lenmiş ve ceza olarak kendi haline terk edilmiş bir kalp. 

Allah sevgisinden, peygamber sevgisinden, şefkatten, 
merhametten bihaber nasipsiz bir ömür ve kaybedilmiş 
bir ebediyet. 

Daha kötü ne olabilir ki? 
Tüm bunlar insanın kendisine yaptığı zulümdür ve töv-

be edip temizlenmedikçe bu zulüm böylece devam eder 
gider. Oysa bizlerin derdi kalbimizi karartmak değil te-
mizlemek ve parlatmaktır. Çünkü aydınlık bir kalp sevgiyi, 
şefkati kısacası iyi olan her şeyi daha derin ve kolay hisse-
decektir. An gelir kul, pişmanlık duyup tevazuuyla Rabbine 
yönelir ve bağışlanmayı murad ederse ne ala. 

İşte o zaman yürekteki feryatlar lisanla birleşir ve töv-
be terennümleri semayı sarar. Onca kötülük işleyen, eziyet 
eden, Allah’ın yarattıklarına ve hatta kendi nefsine zulme-
den birisinin tövbesi kabul olur mu? Demeyin. 

Nisa Suresi 110. Ayette “Kim kötülük işler veya nefsine 
zulmedip sonra Allah’tan bağışlanma dilerse Allah’ı bağış-
layıcı ve merhamet edici olarak bulur. “ 

Yine bu soruya verilebilecek en güzel cevaplardan bir 
tanesi adaletin ve merhametin timsali olan Ömer r.a’dan 
geliyor. 

*Hz Ömer buyuruyor ki: “Semadan birisi, ‘Ey insanlar! 
bir kişi hariç hepiniz cennete gireceksiniz!’ demiş olsaydı, 
o bir kişinin kendim olmasından korkardım. Yine semadan 
birisi, ‘Ey insanlar, bir kişi hariç hepiniz cehenneme gire-
ceksiniz’ demiş olsaydı, cehenneme girmeyecek olan o tek 
kişinin ben olacağımı ümit ederdim.” 

Bu cümlelerde öyle bir teslimiyet ve iman saklı ki ;ço-
rak topraklara yağan yağmur misali rahmeti müjdeliyor 
adeta. Çünkü O, Rabbi’nin merhametinden şefkatinden 
çok emin. 

Ve : Ahzab, suresi 43. Ayette buyrulan: “Allah, mümin-
lere karşı çok merhametlidir.” Zümer, 53. Ayette: “De ki: Ey 
(günah işlemekte) nefislerine karşı haddi aşmış kullarım! 
Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün 
günahları bağışlar.” Vaadine tam bir iman ve tasdikle ken-
disini emanet ediyor adeta. 

Bizler imtihan için gönderildiğimiz Dünya hayatında 
kimi zaman nefsimize uyarak kimi zaman istemeyerek, 
kimi zaman da farkında olmadan yanlışlar yapıyoruz ta-
bir-i caizse tökezliyoruz. Fakat mühim olan yanlışta ısrarcı 
olmamak ve zararları kara dönüştürmeye çaba sarf et-
mektir. Tövbe etmek için geç kalmamak gayreti hep var 
olmalıdır. 

Unutmayın! İnsanın günahından tövbe etmesi için ne 
bir aracıya ne de özel mekânlara ihtiyaç vardır. Zaman ve 
zemin tamamen kişiye bağlıdır. Her zaman ve her yerde 
tövbe edilebilir Çünkü Allah zamandan ve zeminden mü-
nezzehtir. Dolayısı ile O, kulunu her an duyar. Yeter ki kul 
tövbesinde samimi olsun. Tövbenin kabul olup olunmadı-
ğına dair şüpheye düşmek yersiz aynı zamanda hadsiz bir 
davranış olur. Çünkü Allah: “Hiç şüphesiz Rabbin insan-
ların kötülüklerine karşı çok mağfiret sahibidir” (Ra’d, 6) 
buyuruyor ve O asla vaadinden dönmez. En sıkıntılı anla-
rımızda tüm kapıların kapandığını düşünüp, tüm çarelerin 
bittiğini zannettiğimiz ve “ kimse yok mu!” diye seslen-
diğimiz sırada yüreğimize bir şefkat elinin dokunduğunu 
hissederiz. 

Tövbe arzusuyla yanmış, kaynamış gözyaşları dökeriz, 
arınmak için kapandığımız secde de anne kucağına soku-
lur gibi seccadeye iyice sokuluruz ve kulluk mertebesine 
yeniden yükselen, Yaradan’a karşı mahcup ama Dünya’ya 
karşı onurlu duruşumuzla: “-Rahman ve Rahim olan Al-
lah’ın adıyla” deyip yeniden ayağa kalkarız düştüğümüz 
yerden. Ve yeniden kul oluruz.

 Alim olan Mevla bizleri kulluk bilincine erdirsin…. 

D E N E M E
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Ey EFendi; sen de ONUR yok ise, 10 ŞER ve/ya 10 UR var demektir:

1) Alçaklık veya hayvandan da aşağılık,

2) Vicdansizlik,

3) Namussuzluk,

4) Karaktersizlik,

5) Utanmazlık,

6) Hayasızlık,

7) Edepsizlik,

8) Yalan,

9) Haset,

10) Kibir.

10UR
O.Nur
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M.Tunahan PINARBAŞI

Kobra kod adıyla bilinen Marrion Cobretti (Syl-
vester Stallone), Los Angeles Polis Teşkilatı’nda 
görevli gözü pek bir polis memurudur. Bir mar-
kette gerçekleşen rehin alma olayında polisin 
ikna çabaları başarısız olunca Cobretti’den mar-
kete girip suçluyu etkisiz hale getirmesi istenir. 
Suçluyu vurarak etkisiz hale getirir. Vurduğu 
adam ölümünden hemen önce O’na, güçsüzlerin 

yaşamaya hakkı olmayıp, yalnızca güçlülerin yaşaması gerektiğini savunan ve dünyaya hük-
metmeyi hedefleyen bir grup psikopatın kurduğu “New Order” ismindeki çetenin varlığından 
bahseder. Olaydan sonra Kobra, marketteki olayın bu yasa dışı örgütle bağlantısı olduğu so-
nucuna varır.

Çetenin işlediği bir dizi seri cinayetten sonra, ör-
güt lideri The Night Slasher (Brian Thompson)”in 
bir gece geç saatlerde işlediği cinayetin tek tanığı 
olan manken Ingrid Knudsen (Brigitte Nielsen), ör-
gütün birincil hedefi haline gelir. Kendisine düzen-
lenen öldürme girişiminden kurtulmayı başaran 
Knudsen’i koruma görevi, Los Angeles Polis Teşki-
latı’nca Cobretti ve iş ortağı Çavuş Tony Gonzales 
(Reni Santoni)’e verilir. Knudzen’in farklı kişilerce 
birkaç kez saldırıya uğraması, Kobra’yı harekete geçirir ve Knudsen’i şehir dışına çıkarmanın 
daha güvenli olduğuna karar verir. Beraberlerinde götürdükleri bir diğer polis memurunun 
bu çeteyle bağlantısı vardır ve nerede oldukları konusunda çeteyi gizlice bilgilendirmektedir. 
Daha sonra kahramanımız bu çetenin tamamına son verir. Gerçekten çok güzel ve aksiyon 
dolu bir film izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim.
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VEFASIZ
Ben istemem dedikçe gelip girdin gönlüme
Bütün söylediklerin yalan mıydı vefasız
Sönmüş iken içimde ateş oldun külüme
Atacağın yer beni zindan mıydı vefasız

Boşa koysam dolmuyor, dolu da hiç almıyor 
Günler gelip geçtikçe ümidim hiç kalmıyor
Gözlerimdeki hicran gülsem de azalmıyor
Aşkın zemherideki boran mıydı vefasız

Ah ben nasıl aldanıp sana tekrar inandım
Gelgeç heveslerine kanıp sırtım dayandım
Canımdan can olana, sana kıyamayandım
Ahdin yine dönecek devran mıydı vefasız

Elveda dediğimde sakın etme feveran
Gözyaşların sel olsa ağlasan feryat figan
İşe yaramayacak bu aşkın sonu hüsran
Ayrılık aşkımıza ferman mıydı vefasız

HATİCE TOPRAK ÇEVİK
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Bediuzzaman Said Nursi’nin Dua’sı

Ey Beni Sonsuz Keremi İle Yaratan Merhametli 
Rabbim

Beni Günahlarımın Utancından Kurtar.

Ey Rabbim Sen Af ve Mağfiretini Bekliyorum

Apacık Görüyorum ki,Senden Başka Sığınak Ve 
Dayanak Yok

GünahLarın Çirkin Yüzünden Hataların korkutu-
cu Şekilinden

ve O Mekanın Darlığından Bütün Kuvetimle 
Sana Sesleniyorum

Verdiğin Nimetlerden Dolayı HErşeyi Sana Borç-
Lu Olduğu Rabbim.

Beni Çirkin Güahlarımın Arkadaşlığından Kurtar

Yerimi Genişletir

İlahi,Senin Rahmetin Sığınağımdır

Ve Alemlere Rahmet Olan Sevgili Resulun Senin 
Rahmetine Yetişmek İçin VesiLemdir.

Ey Keremi İle Beni Yaratan Rahmeti İle Beni Ter-
biye Eden Rabbim

Senin Kapına Gelmiş Olan Ben

Hem Asi, Hem Aciz,Hem Gafil,Hem Efendisinden 
Kaçmış Bir Köle Olduğu Halde Kırk Sene Sonra Piş-
man Olmuş Sana Dönmek istiyor.

Kuşku Ve Her TürLü Manevi Hastalıklarından Tu-
tulmulmuş Senden deva İStiyor

Çünkü Sen Rahman Ve Rahimsin

Ey Efendim Kendi Güç Ve Küvvetimden Senin 
Güç Ve Kudretine Sığınıyorum.

Beni Kendi Güç Ve Kuvvetime Güvenmekten 
Koru .

İlahi, Günahlarımın Ve Hatalarım İçin Beni Azar-
Lama!

Çünki Sen Kitabın Kur’an-ı Kerimde Buyuruyor-
sun ki;

Onlar Af DİlerKen Allah Onları Azap Edecek De-
ğiLdir!

Beni Hüzünlerimden Kurtaracak Ve Sevinçlere 
Ulaştıracak Olan Yalnız Sensin.

Güldürende Sensin Ağlatanda Sensin Hasyalık-
lardan Kurtarıp Sıhhat ve Afiyet Veren de Sensin .

Ey Rabbim

Sana Sığınıyorum! Benim Her TürLü Kötülüğümü 
ßağışla Öyleki Beni Sorguya Çekeceğin Hİç Bİr şey 
Kalmasın

Ey Hİçbirşey yokken Var Olan

Ey Herşeyi Herkesi Emir Altında ßulunduran Al-
lah’ım.

Sana Sığınanları Koru!

Ey Nurların Nuru Ey Sırları Bilen Ey Gece ve Gün-
düzü Döndüren Ey İzzet Sahibi Ey Günahları Affeden

Kapına Geldim Beni ßağışLa ßeni ßağışLa ßeni 
ßağışLa Rabbim

BÜYÜKLERDEN DUALAR
Emrullah ÇINAR

S I R L I  D UA L A R

40



sirdergisi.com
Temmuz 2017 /  Şevval 1438

Abdurrahman PAMUK

O’NA

Bir parça ışıktın, kalbime giren
Hayatı sevdiren, hayatlar veren
Bağrımı inleten acı bir siren
Ruhumdan  yok oldu gitti sevgilim

Sarhoşlar gibiyim, ruhum elinde
Bir neşe, mutluluk keder yerinde
Mutluluk şarkısı, sazın telinde
Çaldıkça çalıyor güzel sevgilim

Sensizlik hayatta, boş ve karanlık
Sevdiğim dışında her şey bir anlık
Ruhunda asillik, muhteşem varlık
Sarhoşa çevirdi beni sevgilim
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Bugatti Veyron EB, Alman Volkswagen Grubu ta-
rafından tasarlanıp geliştirilen ve Fransız otomobil 
üreticisi Bugatti tarafından üretilen, ortadan motor-
lu bir spor otomobildir. Adını, Bugatti’nin efsanevi 
yarış pilotu olan Pierre Veyron’dan alır. Bugatti EB 
110’un halefi, Bugatti Chiron’un selefidir.

Özellikler
Aerodinamik[
Bugatti Veyron’da sürüş hakimiyeti üç farklı 

aşama ile sağlanmaktadır: Standart, Hakimiyet ve 
Maksimum Hız.

Standart: 180 km/s’e kadar optimum aerodina-
mik sağlanması açısından standart mod devrededir. 
Otomobilin ön ve arka yüksekliği 115 mm’dir. Bu 
sayede Veyron, 0’dan 100’e 2.6 saniyede ulaşabil-
mektedir.

Motor
Bugatti tarafından “Veyron’un kalbi ve ruhu” 

olarak nitelendirilir. Standart ve Grand Sport mo-
dellerinde 1000 HP, Super Sport ve Grand Sport Vi-
tesse modellerinde ise 1184 HP’lik, dört turboşarjlı 
8.0 W16 motor kullanılmıştır. Motorda yer alan 2 
hava kanallı hava giriş sistemi, her biri iki turboşarj 
sağlayan iki hava filtresine hava akışı yönlendirir. 
Her turbo şarj, iki ara soğutucu ve gaz kelebeği 
vasıtasıyla iki giriş manifoldunu beslemeden önce 
havayı sıkıştırır. Egzoz gazı, dört turbo şarjı güçlen-
dirir ve katalizörlerden geçerek 68 litrelik titanyum 
egzoz sisteminin içine aktarılır. Buradan egzoz gazı, 
dört egzoz borusu vasıtasıyla açık havaya verilir (iki-

si aracın arkasında görünür ve ikisi arka difüzörde 
gizlenir).

W16 konfigürasyonuna sahip olan bu motorun 
her silindirinde dört valf mevcuttur. Dört valften iki-
si hava girişi, diğer ikisi ise egzoz gazını dışarı atmak 
içindir.

Şanzıman
Bugatti, DSG’nin yedi vitesli bir varyantını kulla-

nan ilk üreticidir. Bu şanzıman, 1500 Nm’ye kadar 
olan motor torkunu yol yüzeyine aktarır. 2-4-6 ve 
geri vitesler uzun bir şaftla çift kavramaya bağlanır-
ken, 1-3-5 ve yedinci vites ise kısa, koaksiyel boşluk-
lu şaft ile çift kavramaya bağlanır.

Frenler
Ön aksta 400 mm ve 38 mm kalınlığında, arka ta-

rafında 380 mm ve 36 mm kalınlıkta seramik diskler 
mevcuttur. Frenleme esnasında 0.4 saniye gibi bir 
sürede üst arka kanat 55°, alt kanat ise 27°’lik açıya 
kavuşur. Yavaşlama esnasında 2G’den daha yüksek 
bir kuvvet açığa çıkar. Bu sayede yavaşlama çok ça-
buk meydana gelir ve kontrol kaybı yaşanmaz. ESP 
sistemi 385 km/s’e ulaşana dek sürekli aktiftir. 

Bugatti Veyron
Mehmet ŞAHİN
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İsmihan Meryem BOYRAZ

Rüyalar bize evrenin metafizik olduğunu 
anlatan en etkin örnektir. Allah bize ruhu-
muzda seyrettirdiği evrende hiç bir çelişki an-
lamsızlık ya da batıl olay göstermez. Her olay 
sayısız hikmetle ve büyük sırlarla yaratılır. 

Allahın rüyaları ve hayalleri yaratmasında 
da çok sayıda hikmetler vardır. Bunlardan biri 
ise Allahın kusursuz gerçeklikte bize sunduğu 
maddi evrenin hakikatini kavramamıza yar-
dımcı olmaktır. Karşımızda etiyle kemiğiyle 
ve tüm somutluğuyla duran evren, kendi be-
denimizde dahil olmak üzere kolay yöntem-
lerle soyut olduğunu kavrayabileceğimiz bir 
yapıda yaratılmıştır. 

Örneğin gözlerimizi kapadığımızda zihni-
mizde beliren anılar ve hayalimizde canlan-
dırdığımız geçmişe ait manzaralar soyut birer 
bilgi olmasına rağmen büyük ölçüde gerçek-
çiliğini koruyarak zihnimizde belirir. gerçekte 
hakikati hayaller olan geçmiş anılarımız ise 
zihnimizde soyut bilgiler olarak bulunur.

 Ayrıca karşımızda duran maddi yapılara 
bakarken gözümüzün kenarına bastırdığımız-
da sabit ve mutlak gerçekliğe sahip olduğu-
nu sandığımız maddi evrene ait objeler sağa 
sola yukarı aşağıya kaymaya ve sallanmaya 
çiftlenmeye başlar. Derin düşünenler için Al-
lah kolay ve basit yöntemlerle bile bazı sır-
ları ve hikmetli detayları kavratabilir. sadece 
akıl ve ruh sahibi insanlar için ap açık ortada 
olan ve herkes tarafından gözlemlenen ev-
rendeki her detayda açık ve net elle tutulur 
somut deliller sırlar ve derin hikmetler var-
dır. Çoğunluğu oluşturan kalabalıkların bu 
hikmetleri fark edemiyor oluşu varlığın batıl 
yani anlamsız ve hikmetsaiz amaçsız olduğu-
nu göstermez çünkü Allahın sistemi gereği 

hakikatler, sadece az sayıdaki ruh sahiplerine 
yani hakikati anlamaya, doğruluğa ve Allahı 
tanımaya eğilimli olan seçkin müminlerin  
kavrayacağı şekilde yaratılmıştır. Allah bir 
ayette cennet ve cehennem için bir topluluk 
yarattığından bahsediyor ve cehennem hal-
kının, gerçek müminlerin imtihanı için gös-
terilen ruhsuz görüntüler olduğu bu ayetlere 
dikkatle baktığımızda anlaşılıyor.  (En doğru-
sunu Allah bilir)

Andolsun, cehennem için cinlerden ve in-
sanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). 
Kalbleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar, 
gözleri vardır bununla görmezler, kulakları 
vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar 
gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar 
gafil olanlardır.  A’RÂF-179

 Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse 
kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan 
şu söz gerçekleşecektir: “Andolsun, cehenne-
mi cinlerden ve insanlardan (inkâr edenlerle) 
tamamıyla dolduracağım.” SECDE-13

ALLAH EVRENDE SADECE GÖREBİLENLER İÇİN 
SAYISIZ HİKMETLER YARATMIŞTIR.  (Rüyalar)

D E N E M E
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Matrak, Osmanlı’ya Matrakçı Nasuh tarafın-
dan 1500’lü yıllarda ortaya çıkarılan bir savaş 
oyunu... Kanuni döneminde Yeniçeriler ve si-
pahilere kılıç-kalkan eğitimi öğretmek amacıyla 
başlıyor ve yayılıyor.

Matrak, Arapça’da değnek ve sopa anlamına 
geliyor. Biz “matrak” kelimesini daha çok “ko-
mik” anlamında biliyoruz. Çünkü matrak oyunu 
yasaklandıktan sonra, bize sadece sözü gelmiş: 
Matrak ya da matrak geçmek şeklinde...

Bu sporun amacı ne?

Oyunun 3 ayrı yarışma formatı var. Birincisi 
kalkan-matrak...

Sol elde yumuşak bir yastık, sağ elde ise ucu 
yumuşak malzeme ile sarılmış, dışında ise deri-
den bir matrak sopası var.

Oyunda amaç rakibin kafasına dokunmak. 
Tabii ki sert vurmak yasak. Her dokunuş bir 
puan değerinde.

İkinci metotta ise elde çifte matrak sopası 
var. Üçüncüsü ise, kalkan-tahta kılıç formatı... 
Tahtadan yapılmış bir Türk kılıcı ile oynuyorlar.

Bu formatta ise koruma olarak sadece miğfer 
kullanmıyoruz, vücuda zırh benzeri bir kıyafet 
de giyiyoruz.

Bu yarışmada rakibin vücuduna her türlü 
vuruş serbest oluyor..

Matrakı diğer sporlarla karşılaştırsanız, hangi-
si en yakın spor?

Eskrim... Ama matrakla karşılaştırdığınız 
zaman, eskrim olimpik bir spor ama matrağın 
keyfini asla veremiyor.

Matrakta hem eğlence var, hem de daha faz-
la teknik yapma şansına sahipsiniz. Hem kafaya 
dokunmak var, hem de vücuda da vuruyorsu-
nuz.

Vuruşun nereden geleceği belli olmadığın-
dan, strateji ve taktik geliştirmeniz lazım. Zekâ 
da çok önemli.

Bu yüzden matrak kılıç sporunun satrancıdır. 
Rakibi çözecek ve ona göre taktik geliştirecek-
siniz.

Bu spor ile ilgili http://www.matrak.gen.tr 
internet sitesinde geniş bilgi bulabilirsiniz.

S P O R

Onur TAŞKIRAN

Bir
OSMANLI 

TÜRK 
SPORU 

 MATRAK

44



sirdergisi.com
Temmuz 2017 /  Şevval 1438

İLGİNÇ BİLGİLER

Sallanan sandalyede hiç durma-
dan sallanma rekoru 440 saattir.

Kereviz yerken harcanan kalori, ke-
revizin içindeki kaloriden daha fazladır.

Beethoven beste yapmadan 
önce kafasını soğuk suya sokar-
dı.

İlk kule saati 1404 yılında Mos-
kova’da yapılmıştır.
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STEYR AUG

Uyruğu: Avusturya
Tasarlandığı tarih: 1970-1977
Ağırlık: 3.6 kg
Uzunluk: 790 mm
Mühimmat: 5.56x45mm NATO
Kalibre: 5,56 mm
Atış hızı: 650 mermi/dk
Etkili menzil: 450-600 m
Steyr AUG, Avusturya yapımı saldırı tüfeği, 1970’lerde tasarlanan ve 1978’ten bu yana 

Steyr Mannlicher firması tarafından üretilen 5,56mm’lik tam otomatik bir bullpup piyade tü-
feğidir. AUG ismi ise Almanca Armee Universal Gewehr yani Evrensel Ordu Tüfeği kelimesinin 
baş harflerinden oluşmuştur. Üretimine 1978 yılında başlanmıştır. Dünyadaki bullpup tasa-
rıma, yani şarjör yerinin tetik yerinin arkasında olma özelliğine sahip ilk tüfektir. Avusturya, 
Avustralya, YeniZelanda, İrlanda ve Lüksemburg orduları tarafından kullanılmaktadır. Bullpup 
tasarımı sayesinde namlusu daha geriye verilmiş, böylece silahın boyunu uzatmadan nam-
lunun boyu uzatılabilmiştir. Standart olarak dürbün ile gelir. Yapımında genelde alüminyum 
madde kullanılır, şarjörleri ise plastiktir. Uzun namlusu sayesinde normal saldırı tüfeklerinden 
daha uzun mesafelere atış yapabilir.

Kıvanç KARADAĞ
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T E K N O L O J İ

Steve Jobs yaşasaydı bunu istiyordu!

Steve Jobs hakkında yeni sırlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu-
gün yayınlanan bir kitap ile birlikte, Steve Jobs’ın iPhone hakkında 
bir fikri daha ortaya çıktı!

Steve Jobs hakkında her geçen yeni bir sır ortaya çıkmaya devam ediyor. Apple’ın kurucu ortaklarından 
biri olan Steve Jobs, genç yaşında vakitsiz gelen pankeras kanserine yenik düşerek, aramızdan ayrılmıştı.

Steve Jobs, iPhone’da bunu istiyormuş!

Steve Jobs’ın vefatı üzerinden her geçen iPhone hakkında yeni bir detay ve tasarım planları ortaya çık-
maya devam ediyor. Eğer Steve Jobs’ın iPhone ile ilgili yapmış olduğu tasarım hayata geçirilmiş olsaydı 
Jobs, telefonda fiziksel bir geri dönme tuşu ekleyecekti.

Çoğu telefon kullanıcısının iPhone’a geçtiği zaman bir süre çektiği sıkıntıyı çok önceden kökünden kaldı-
racak olan Jobs’un bu fikri ne yazık ki uygulanamadı.

Apple’da bir süre çalışan tasarımcı İmran Chaudhri, iPhone için hiç bir zaman geri buttonunun yapıl-
madığı ve Steve Jobs’ın bunu görerek, fiziksel bir geri buttonunun yapmayı düşündüğünü ortaya çıkarttı.

Brian Merchant tarafından yazılan kitapta iPhone’un gizli tarihi gözler önüne seriliyor. Chaudri Jobs’un 
da önemli düşünceleri ve röportajlarının yer aldığı bu kitapta, Steve Jobs’un planladığı bu geri dönme tu-
şunun gereksiz olduğu ve kullanıcıların buna ihtiyacı olmadığını belirtti.

Dünya’da milyarlarca kullanıcının sahip olduğu iPhone’un gizli tarihini anlatan kitap bugün itibariyle 
satışa sunuldu. Eğer sizde iPhone tarihini yakından incelemek istiyorsanız bu kitabı Amazon üzerinden 
satın alabilirsiniz.

M. Batuhan PINARBAŞI
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DÖRT ELEMENT VE  İNSAN

   Dört element Toprak  Su Hava Ateş insanı oluşturan etken maddelerdir. Kuran’I Kerim’de de 
anlatıldığı gibi Allah insanı pişmiş çamurdan yaratmıştır. Çamur da toprak ve su, pişme olayında 
ateş ve havaya vurgu yapılır. İnsanı tamamlayan beşinci element de diyebileceğimiz şey ise Ruh 
‘tur.

     Ruhumuzda da vardır dört elementin etkileri ve çok daha fazlası ancak dört elementten 
bizde bulunanların etkisi daha baskın gelebilir. Aslında sınav da yaradılış itibari ile nereye çekilir-
sek çekilelim doğru olandan ayrılmamamızla alakalı.

       Her element üç adet burca etki eder, anlatır. Elementelerin etkisini anlatacak olursak 
Toprak elementi; Boğa, Başak ve Oğlak burcunu içerir. Toprak elementi özünde köksalmayı, yer-
leşmeyi, yere sağlambasmayı ihtiva eder. Bu etkiler burclarda yayılır. Boğa burcu  istikrarı, parayı, 
doğayı, sanatı, emlak işlerini, yeme içmeyi, konforu sevme yapı etkisi verir. Başak burcu etkisi 
sağlığı, hijyeni, düzeni, temizliği, mekanik bilgisi, detaycı yapı etkisi verir. Oğlak burcu etkisi işi, 
çalışmayı sevmeyi, azmi, geleneklere bağlılığı, otoriter yapı etkisi gösterir.

      Su elementi; Yengeç, Akrep ve Balık burcunu içerir. Su elementi özünde hisli, yardımsever, 
duygulu, uyumlu, sezgili, hassas, kırılgan olmayı ihtiva eder. Bu etkilerin burçlara yayılışı şöyledir.  
Yengeç burcu duygusal, anaç, yurt sever, evcil, geleneksel, yardımsever yapı etkisi verir. Akrep 
burcu sezgili, etkileyici, idareci, bilimsel, araştırıcı, inceleyici, tutkulu, azimli, kinci, intikamcı yapı 
etkisi verir. Balık burcu şefkatli, sevecen, fedakar, müzisyen, sanatkar, hisli, melankolik, kötüm-
ser yapı etkisi verir.

       Ateş elementi; Koç , Aslan ve Yay burcunu içerir. Ateş elementi özünde lider, ateşli, gay-
retli, şevkli, atılgan, kendi kendine yetebilen, romantik olmayı ihtiva eder. Bu etkilerin burçlara 
yayılışı şöyledir. Koç burcu lider, idareci, canlı, cesur, bağımsız, hızlı, aceleci,hevesli yapı etkisi 
verir. Aslan burcu idealist, dramatik, gururlu, hırslı, yaratıcı, cömert, iyimser, asil, kibirli, çocuksu 
yapı etkisi verir. Yay burcu dürüst, filozofik, özgürlükçü, açık fikirli, atletik, bilgin, seyahatçi  yapı 
etkisi verir.

     Hava elementi; İkizler, Terazi ve Kova burcunu içerir. Hava elementi özünde mantıklı, açık 
fikirli, iletişimi güçlü, tarafsız, idealist olmayı ihtiva eder. Bu etkileri burçlara yayılışı şöyledir. 
İkizler burcu zeki, cana yakın, hazır cevap, edebi, dikkatli, akıllı yapı etkisi verir. Terazi burcu barış 
sever, ikna edici, saf, sanatsal, diplomatic, tatlı dilli, kararsız yapı etkisi verir. Kova burcu bilimsel, 
mantıksal, insancıl, entelektüel, bağımsız, toplumcu, toleranslı yapı etkisi verir. 

       Bir kişinin yapısında tüm etkilerden az ya da çok bulunmaktadır. Maddeye önem veren 
kişilerde toprak elementi etkisi fazlayken, korkusuz maceracı kişillerde ateş elementi etkisi faz-
ladır diyebiliriz. Bu elementlerin etkisi bizi farklı yerlere çekerken ruhumuz dengede kalmayı, 
doğru olanı yapmayı hissettirir bize.

Gülşen ÖZCİMBİT

A S T R O L O J İ
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Ben bilmezsem aşk ehlinin halini 
Saz çalarım dem tutarım beyhude 

Sana ermez hiç bir fani aşk ehli 
Hiç olmaz biz olmazsan beyhude 

Dervişin yüreği yanar  nar-ı Aşk ile 
Yanmayınca yürek söz düşmez dile 
Bu aşkın ateşi kızgındır kordan bile 

Dönmezsen çözemezsin bir avuç kule 

Hak ehli Aşıklar dergahıdır bu dem 
Doldurmuşlar Kevseri sunmuşlar bade’m

Onun yolunda mecnun olmak varsa ki madem 
Varsın kor olsun yürekler yansın bu Sinem 

Tevhiddir onun yolu bir olmaya varmaktır 
Onun adı hürmetine sevgi ile sarmaktır 
Bir garip meczubun nedir ki hal ahvali

Hak için Benlik ten geçip, hakkı için yanmaktır…

Meyletme dünya haline gelip geçer hevesi 
Boş uğurda harcama tüketme bu nefesi 
Ruhun kanatlarını tutmuşsa ten kafesi 
Aşk ile sevda ile kanatlanıp uçmaktır

AŞK EHLİ NAR-I AŞK 

Fatma YAŞAR
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Emine CEYLAN

İbrahim As. bir gün 300 tane koyun kesti, 
100 tane deve kesti ve insanlara Allah için ikram 
etti. İnsanlar İbrahim ne cömert bir insan dedi-
ler, hayret ettiler. İbrahim As. da siz buna hayret 
ediyorsunuz Allah’a yemin ederim ki eğer benim 
bir erkek evladım olsa onu da Allah yolunda kur-
ban ederim diyor. Aradan yıllar geçiyor İbrahim 
As. Hacer validemiz ile evleniyor, Allah’tan çocuk 
istiyor, erkek evlat istiyor. Bir süre sonra İsmail 
dünyaya geliyor. Ne zaman ki İsmail büyüyüp 
koşar çağa geliyor o zaman İbrahim As. Bir rüya 
görüyor. Ey İbrahim bize verdiğin sözü yerine 
getir, oğlunu kurban et. Bu rüyayı İbrahim As. 
Tevhit gecesi (yani perşembeyi cumaya bağlayan 
gece, gece yarısı.) görüyor.  İbrahim As. Bu rüya 
Allah’tan mı? Yoksa şeytan’ tan mı? Diye tered-
düt ediyor. İkinci gece tekrar aynı rüyayı görüyor. 
Ey İbrahim bize verdiğin sözü yerine getir, oğlu-
nu kurban et. İbrahim As. Anlıyor, biliyor rüya-
nın Allah’tan olduğunu. İsmail’ in yanına geliyor 
(ya büneyye), ey oğul cağazım ben dün gece bir 
rüya gördüm, rüyamda seni kestiğimi gördüm ey 
oğul cağazım, bu hususta sen ne dersin? Diyor. 
Babaya bakın çocuk deyip geçmiyor, fikrini alıyor. 
İsmail As. İse ey babacım Allah sana neyi em-
rediyorsa onu yerine getir. Allah’ın izni ile beni 
sabredenlerden bulacaksın diyor. Süslüyor Hacer 
validemiz İsmail’i şeytan var ya o şeytan görünü-
yor Hacer’e ve kocan diyor, kocan İsmail’i kesme-
ye götürüyor. Sus diyor sus melun şeytan. Benim 
kocan Allah’ın Peygamberidir o ne yapıyorsa 
doğru yapıyordur diyor Hz. Hacer ve yerden bir 
taş alıp şeytana atıyor. Bu defa da İsmail’e görü-
nüyor şeytan. Ey İsmail baban seni kesecek diyor, 
o da yerden bir taş alıp şeytana atıyor. İbrahim 
asma görünüyor bu defada şeytan. Ey İbrahim 
senin gördüğün rüya şeytandandır. Şeytan bu 
kelimeleri söyler iken insan kılığında görünüyor 
İbrahim as ma ve Allah hiçbir kuluna çocuğunu 
kesmeyi emreder i? Diyor. Sus diyor İbrahim as 
da sus melun şeytan. Anlıyor İbrahim şeytanın 

olduğunu yerden bir taş alıyor ve şeytana atıyor 
sol gözünü kör ediyor şeytanın. Cebeli kaus deni-
len yere getiriyor İsmail, ellerini bağlıyor, gözle-
rini de bağlıyor. İsmail babasını ey babacım ben 
Allah’ın emrinden mi kaçıyorum ki benim elimi 
bağlıyorsun, çöz ellerimi ben Allah’ın emrine 
teslimim. Gözümdeki bağıda çöz, babasın yuf-
ka yüreklisin Allah’ın emrinden geri kalırsın, al 
bağı kendi gözünü bağla diyor. İbrahim as. Bıçağı 
iyice bileylerken gökyüzündeki bütün melekler 
Allah’ım bu kuluna acı, Allah’ım İbrahim’e mer-
hamet et diye yalvarıyorlardı. İbrahim as. Elinde 
bıçak ile İsmail’e Bismillah Allahu Ekber diyerek 
vuruyor bıçağı ama bıçak kesmiyor. Hz. İbrahim 
imtihana devam ediyordu, acaba bıçak kesmedi 
diye bırakacak mıydı? Allah kes dedi keseceğim 
dedi ve Bismillah Allahu Ekber diyerek vuruyor 
bıçağı ama bıçak yine kesmiyor. Sinirlendi Hz. İb-
rahim yanındaki kayaya bıçağı vurunca kaya ikiye 
ayrılıyor. Bıçağa sesleniyor bu defa ey bıçak senin 
derdin nedir? Et parçası olan İsmail’i kesmiyor-
dun ama kaya parçasını kesiyorsun diye sorunca 
bıçak dile geliyor. Halil olan İbrahim kes diyor, 
Celil olan Allah kesme diyor. Ben seni mi dinle-
yeceğim ey İbrahim diyor. Cebrail as. Elinde Hz. 
Allah’ın yarattığı koçu almış gökyüzünden Allah’u 
Ekber Allah’u Ekber diyerek geliyor. Bunu gören 
Hz. İbrahim La ilaha illallah hu Allahu Ekber diyor. 
Buna şahit olan İsmail as da Allah’u Ekber ve lilla 
ilham diyor. İşte tekbir de buradan geliyor ve tek-
birin aslı budur. Cebeli kaus diye geçen İbrahim 
as. ‘ın İsmail as. ‘mı kurban etmek istediği yerde 
başlıyor tekbir. Rabbim eşlerimizi bir baba olarak 
Hz. İbrahim’in teslimiyetini, bizlere Hz. Hacer va-
lidemizin teslimiyetini ve evlatlarımıza Hz. İsma-
il’in teslimiyetini nasip eylesin. Allah celle celali 
o teslimiyeti, o makamı, o manevi yükselişi cüm-
lemize ikram eylesin. Hz. İbrahim’in, Hz. İsmail’in 
Hz. Hacer’in ve cümle ehli imanın ruhu için ve 
Allah rızası için el Fatiha

İBRAHİM A.S. VE TESLİMİYETİ  
(TEKBİRİN GELİŞİ VE BAŞLAMASI)

D E N E M E
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Necmiye EROL

CEMRE
Sevdalar uyanır, aşklar büyürdü,
Bu kara toprağa cemre düşende,

Halaylar çekilir düğün olurdu,
İki aşık birbirini sevende,

Gök gürleyip şimşek şimşek çakanda,
Bahtı kara yiğit nara atanda,

Her yürekte koca arslan yatanda,
Su toprağa Aşk yüreğe akardı.

Gönüle akanda selin coşkusu,
Bahara karışmış aşkın türküsü,

Gözlerinde arayışı tutkusu,
Sanki name name süzülürdü gel.

Yürekler kabarır gözler sönerdi,
İki aşık birbirine yanardı,

Aşkı bulmayanın kalbi kanardı,
Aşk mevsimi coşku coşku gelende.

Cemre düşüp yüreğimi yakanda,
Gönülden kalplere sevgi akanda,
Bahar gelip çiçek çiçek açanda,
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Şiir Yazma Sebebi
Kırk yaşım zorladı beni şiir yazmaya.
Gelen bahar, babamın ölümü, 
İçimdeki yaşam sevinci,

Günahlarım...
Her an tövbe isteğim,af dileğim.
İnsani zaaflarım zorladı beni. 
Bir bebeğin; kaygısızca ve inatla sürünmesi,

Yaprağın dalında sallanması.
Dünyadaki ahenk ve gelen Ramazan zorladı,
Beni şiir yazmaya. 
İnsanların bitmek bilmeyen hırsları, 

Dünyalık için ahireti yıkan yalanları...
Her sabah yeniden hayata uyanışım zorladı.
Karıncaların azimle çalışması,yığması,
Esen rüzgar,yağan yağmur, yakan güneş,

Zorladı benş şiir yazmaya.
Gölgesinde dinlendiğim ağaç,
Maviliğinde huzur bulduğum deniz,
Enginliğinde kaybolduğum gökyüzü zorladı beni.

Şimdi hayalimde canlandırdığım çocukluğum
Ve o zamanın muhlis, samimi insanların hatıraları zorladı.
Ve yıllardır içimde sakladığım şiir yazma isteğim.
Kırk yaşım zorladı beni şiir yazmaya. 
                                         

Tevfik PINAR
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B o b  M a r l e y
Robert Nesta “Bob” Marley (6 Şubat 1945 - 11 

Mayıs 1981), Jamaikalı reggae sanatçısı. Bob Mar-
ley, 130’un üzerinde plağı, yüzlerce şarkısı bulunan 
bir reggae efsanesi olarak kabul edilir.

5 yaşındayken, annesi Kingston’a taşınmaya ka-
rar vermiş ve orada Bob ve ailesi, yaşamı boyunca 
Bob’un en iyi arkadaşlarından biri olan Bunny Livin-
gston ve ailesi ile birlikte yaşamışlar. Bob ve Bunny, 
o yıllardan beri müzik ile uğraşmışlar.

Bob Marley, reggae müziğinin sadece Jamaika 
sınırları içerisinde kalmasından ziyade, onu bütün 
dünyaya duyuran en önemli isimlerden biridir. Bü-
yük bir kesim tarafından bu tür müziğin kralı olarak 
ifade edilen Bob Marley, söz yazarı, şarkıcı ve gita-
risttir. Profesyonel anlamda müziğe The Wailers gru-
bu ile başlamıştır. The Wailers, Peter Tosh ve Bunny 
Livingston’dan oluşuyordu ki, bu isimlerde daha 
sonradan Bob Marley gibi solo kariyer çalışmalarına 
devam ettiler. İlk hitleri “Simmer Down” olmuştu.

Bob, The Wailers’dan ayrıldıktan sonra, üç kadın 
reggae sanatçısının oluşturduğu The I-Threes adlı 
gruba müzikal alanda yardım etti. Topluluğun ele-
manlarından Juddy Mowatt, tecrübeli sanatçı için 
şu ifadeyi kullanmıştı; “Bob Marley’in şarkı sözü ve 
müzik altyapısı öylesine gelişmiş ki, kendisi bir mü-
zik ansiklopedisi gibi”

Bu ünlü Jameikalı söz yazarı, sadece kendisi ile 
değil bu grubu ile de, “ada müziğinin” evrensel bir 
boyut kazanmasını sağladı. Şarkılarında politik an-
cak basit bir içerik vardı.

“Catch A Fire”ı 1972 yılında yayımladı. Bu ça-
lışmayı; 1973 çıkışlı “Burnin’”, 1975’te kaydedilen 
“Natty Dread” ve 1975 tarihli “Live” albümleri izledi. 
İngiltere, Almanya gibi önemli Avrupa ülkelerinde 
de hatrı sayılır bir dinleyici kitlesine sahip oldu. Bu 
sayede Avrupa’da özellikle o yıllar için büyük önem 
taşıyan konserler verdi.

En popüler şarkılarından biri olan “Get Up, Stand 
Up”, sosyal karmaşayı konu edinir. “ No , Woman No 
Cry” gibi politik olmayan içerikte parçaları da vardır.

Birleşmiş Milletler “Barış Madalyası”, 1978’de Af-
rika insanına yapılan insancıl yardımlara şarkılarıyla 
destek olduğu için, Bob Marley’e verilmiştir. Ve bu 
ödülü aldığı sene insancıl yardım amacıyla Jamai-
ka’da konsere çıkmıştır. Müzisyenliğiyle uluslararası 
alanda kabul gören Marley, insani yönüyle de büyük 
takdir kazanmıştır.

Yaptığı “I Shot The Sheriff” ve “Get Up, Stand 
Up” gibi şarkılar ünlü sanatçı Eric Clapton tarafından 
yıllar sonra yeniden düzenlenmiştir.

Bob Marley çok az kişinin inandığı Rastafarianizm 
dinine mensuptur. Bu din eski Etiyopya toprakların-
dan çıkmıştır ki saçını “Rasta” yapmasının nedeni de 
dini inancıdır. “Rasta” saç stili bu gün moda olarak 
kullanılsa da Bob Marley buna karşıdır .Bu saç sti-
linin gerçek adı Dreadlock olmasına rağmen Rasta 
olarak bilinmektedir.

1977 yılında futbol oynarken ayak başparmağın-
da açılan bir yaradan dolayı deri kanseri (melano-
ma) olduğu ortaya çıktı. Parmağının kesilmesini is-
temedi. Çünkü Rastafarianizm inancında mezara tek 
parça halinde girilmek istenir. 1981 yılında ağırlaşan 
Marley, son günlerini yaşamak için Almanya’dan ül-
kesi Jamaika’ya uçakla dönerken durumu kritikleşti. 
Uçağı acil tıbbi yardım için Miami’ye iniş yaptı. Mi-
ami, Florida’daki Cedars of Lebanon Hastanesinde, 
11 Mayıs 1981 sabahı 36 yaşında hayatını kaybetti. 
Son sözleri oğlu Ziggy’ye “Para hayatı satın alamaz” 
oldu.[1] Ölmeden önceki ay kendisine ülke kültürü-
ne katkılarından dolayı Jamaika’nın en büyük ödülü 
Merit verilmişti ama almaya ömrü yetmedi.
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Metafizik, aslında temel olarak varlığın teme-
lini edinmiş fizikötesi sebeplerle beraber bilginin 
ilkelerini araştırmak üzere teşekkül etmiş bir fel-
sefe biçimidir.

Metafizik kavramının ortaya çıkmasında ve 
deyim yerindeyse ete kemiğe bürünmesinde 
Aristo’nun Metafizika adlı eserinin büyük önemi 
vardır. Kelimeyi yapı bakımından incelediğimizde 
Fizika’dan sonra gelen anlamında Meta kelimesi 
kullanılmıştır. Yani fizikten sonra gelen, fizikötesi 
anlamındadır.

Klasik İslam çağında da İslam filozofları genel-
likle Metafizik anlıma yakın olan kelimeler kullan-
mışlardır. (ilm-i ilahi, ilahiyyat, hikmet gibi.) Bu 
kelimeler Metafizik teriminin karşılığı olarak kul-
lanılmıştır 

Sonraki zamanlarda Metafizika’nın Arapçaya 
tercüme edilmesiyle Müslüman bilginler de bu 
konuya alakadar olmuşlardır. İlk Müslüman filozof 
olan Kindi Aristo’nun eserindeki Metafizik terimi-
ne dikkat çekerek bu metafizik kavramı ile varlığın 
temelinin ve ilk gerçeğin de Allah olduğu arasın-
daki ilişkiye değinmiştir.

Muallim-i sani kabul edilen büyük İslam Filozo-
fu Farabi, metafiziğin mevcudatı fiziksel bir bakış 
açısından daha farklı bir yöntemle ele aldığından 
bahseder. Elbette Aristo’nun yetersiz olduğunu ve 
bu düşüncenin daha ileri götürülmesinden bahse-
der. Nitekim Farabi’nin görüşü Allah (cc)ın isimle-
rinden olan –El Evvel ’in tüm varlıklar ve kâinatın 
temelini oluşturduğudur. Zira Aristo kendisine ait 
şemasında semaların hareketlerine dikkat çek-
miştir. Farabi ise buna karşı çıkar çünkü asıl dikkat 
çekilmesi gereken semaların varlığıdır. 

 İbn-i Sina’ya göre ise metafizik sadece 
kendi alanı değil diğer ilimlerin de konularını tan-
zim eder.İbn-i Sina’ya göre Metafiziğin konusu da 
Yaratıcı değil Varlık’tır. Zira Tanrı, ibn-i Sina’ya göre 
“sırf varlık” tır.

Nitekim İslam inancında hiçbir şey Allah (cc) 
izni dışında değildir O, Evvel ve Ahir’dir.

Ayet-i Kerimede:

“Gaybın anahtarları O’nun Katındadır, O’ndan 
başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde 
olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak 
dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş 
ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve her şey) 
apaçık bir kitaptadır.” (Enam Suresi, 59)

Yine bir başka ayet-i celilede:

ٍء عَِلمٌي اِهُر َو�لَْباِطُن َوُهَو ِبُكِّ َشْ ُل َو�ْلآِخُر َو�لظَّ  ُهَو �ْلأوَّ

O (her şeyden önce mevcud olan) evveldir ve 
(her şey helak olduktan sonra geriye kalacaktır) 
ahirdir,(varlığı sayısız delillerle) Zahirdir ve (akılla-
rın idrak edemeyeceği zatı ise) batındır, o her şeyi 
bilendir. (Hadid suresi 3.ayet)

Hülasa, evvel olan da ahir olan da varlık da var-
lığın temeli de Allah azze ve celledir.O, (cc) öncesi 
ve sonrası olmayandır.

Büyü, sihir ve Tılsım hakkında;

İnsanoğlu doğuşta her türlü eşit hak ve haki-
katlere bağlı olarak doğar. Doğuştan gelen hiçbir 
üstünlük yoktur. Hiç kimse şu veya bu şekilde bir 
ayrıcalığa sahip de değildir. Zira var ise bir üstün-
lük; o da muhakkak ki takva’dır. 

İşte bu şekilde âlemlerin Rabbinin büyük bir 
hediyesi olan “akıl” ve “irade” ile yaratmış oldu-
ğu insan  bizzat kendi iradesiyle iki farklı noktaya 
sürüklenir. Bunlardan biri Salih bir kul olup ‘Eşref-i 
Mahlukat’ olmak bir diğeri ise manevi güzellikle-
rin tamamından yoksun olup ‘Esfeles-safilin’e in-
mektir.

İSLAMDA  METAFİZİK, BÜYÜ, SİHİR 
VE TILSIM

Yavuz Selim BAĞCI

K A PA K
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Maalesef insan, yaşadığı çevre ve inandığı de-
ğerler ölçüsünde gerek rahmani kudrete gerekse 
şeytani vesveseye açık bir yapıdadır. İnsanı böyle 
doğru yoldan saptıran  ise şeytan ve zalim nefsim-
dir. Nitekim Allah resulü (s.a.v) :

Ey Allahım, senin rahmetini umuyorum. Beni 
göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa )nefsimle baş 
başa bırakma. (Ebu Davud)

İşte tüm bunlardan hareketle diyebiliriz ki in-
sanoğlu bazen şeytanın vesveselerinin bazen de 
nefsinin heva ve heveslerine kapılarak son derece 
çirkin ve nahoş işlere meyledebilmektedir. Bunlar-
dan bazıları da İslam’da yasak olan büyü ve sihir 
gibi çirkin fiillerdir. Zira terbiye edilmemiş bir ne-
fis ,insanları kontrol etme, üstünlük kurma ya da 
yönlendirme gibi durumlara meyledebilir. Nihaye-
tinde bu insanlar da bazen kaba kuvvetle bazen 
de doğaüstü güçlere kendilerince başvururlar. İşte 
bunlar özellikle SİHİR ve BÜYÜDÜR.

Belki de bin yıllardır süre gelen bu illet günü-
müzün teknolojisinde bile hala farklı isimler altın-
da olsa da varlığını devam ettirmektedir. Gerek 
diğer semavi dinler, gerek yapma dediğimiz suni 
dinler ve maalesef gerekse hak din-i Mübin olan 
İslam’da da büyü, tılsım ve sihir varlığını devam 
ettirmektedir.

Hz. peygamber (sav) Tevhidi anlatmaya başla-
dığı zamanlarda da müşrikler onu sihir, ve büyü 
yapmakla suçlamışlardı. Demek ki Araplarda ön-
ceden de böyle bir durum söz konusu idi. 

Her ne kadar sihir ve büyü kelimeleri benzer 
anlamda olsalar dahi günümüzde büyücü ve si-
hirbaz kelimeleri aynı anlamı içermemektedir. Bü-
yücü, daha çok çeşitli nesneler üzerine bir şeyler 
yaparak ve yazarak insanlara zarar verme amacı 
güden kişilere denirken; sihirbaz ise el çabuklu-
ğuyla eğlence maksatlı şaşırtıcı hareketler yapan 
kişilere denmektedir.

Kur’an se sünnet ışığında bakıldığı zaman di-
nimizde de büyü/sihirin var olduğu açıkça görül-
mektedir.

Bakara suresi 102. Ayette alemlerin Rabbi:

 “Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup 
izledikleri şeyin ardına düştüler. Oysa Süleyman 
inkâr edip kâfir olmadı, fakat o şeytanlar kâfir-
lik ettiler; insanlara sihir öğretiyorlar ve Bâbil’de 
Harut ve Marut’a, bu iki meleğe indirilen şeyleri 
öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi; “Biz ancak ve an-
cak imtihan için gönderildik; sakın sihir yapıp da 
kâfir olmayın!” demeden kimseye birşey öğret-
mezlerdi. İşte bunlardan koca ile karısının arasını 
ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah’ın izni 
olmadıkça bununla kimseye zarar verebilecek 
değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir 
fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin 
olsun ki, onu her kim satın alırsa, onu alanın ahi-
rette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlar-
dı. Hakkıyla bilselerdi, uğruna kendilerini sattıkları 
şey ne çirkin bir şeydi.”  

Tılsım da şekilsel olarak büyü ve sihire benzer 
aslında. Elmalılı Hamdi Yazır; Tılsım hakkında Hz 
İbrahim a.s döneminde yaşamış olan Kaldenilerin 
yapmış olduğu bir sihir türü olduğunu söyler.

Tılsımla ilgili söylenen pek çok duruma tefsirin-
de değinmiş olan Allame Alusi; Tılsım ilmiyle haşir 
neşir olanların söylemiş olduklarının yanlış olma-
ması mümkündür fakat işin gerçek mahiyetini bi-
len ancak ve ancak âlemlerin Rabbidir der.

Tüm bunlara binaen Hak Teala bizi ve tüm 
Müslümanları her nerede bir şer var ise ondan 
uzak eylesin, bizi kötülüklerin ve şerrin her cinsin-
den beri eylesin. (Âmin)
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3-Cahiliyye devrinde “Sahralardaki 
kaplumbağa şeklinde olan cin ve şeytan-
lar gecede renkten renge geçerek sıfatla-
rını değiştirmekle insanları yok ederler.” 
diye itikad ediyorlardı. Bu o kadar kafa-
larını meşgul etti ki bâtıl inançla âdeta 
bundan taparcasına korkarlardı. Allah’ın 
Rasûlü onların bu fikirlerini ve itikadlarını 
da şöyle reddeder:

َل عَْدَوى َوَل ِطرَيَة َوَل َصَفَر َوَل ُغوَل

“Sirayet, tıyere, kuşun uğursuzluğu, 
karındaki kurtların bulaşması ve ğul = in-
sanları korkutmak veya öldürmek üzere 
şekil değiştiren cin ve şeytanların tesiri 
de yoktur.” Bunların tesir etmeleri sade-
ce hayalî ve vehmîdir. Bunlardan bir kıs-
mına da uçan daire denilir. Eğer böyle bir 
itikad kalbde yerleşirse, hiçbir şey olma-
dığı halde insan vehimlenir ve vehimden 
dolayı da kendi kendini öldürür diyebili-
riz. Maatteessüf birçok ilim adamlarında 
bile bu gibi inançlar bulunmaktadır. Yine 
bir hadîs-i şerîfte: 

فَِانَّ ِبَلَذ�ِن  فَنَاُدو�  �لَغْياَلُن  لَُكُ  لَْت  تََغوَّ  ِ�َذ� 

َع �لِنَّد�َء َ�ْدبََر َوَلُ ُحَصاٌص �لششَّْيَطاَن ِ�َذ� َسِ

“Cinler ve şeytanlar sûretlenip sizi 
korkuttukları zaman, yüksek sesle ezan 
okuyun, zira şeytan ezanı işittiği zaman, 

geri tarafa kaçar, arkasından ses çıkarır.” 
buyrulmuştur. Yani şeytan, cin ve vehmî 
cisimler, aklınızın yolunu şaşırtırsa, Al-
lah’ın zikriyle bunların şerlerini defedin, 
korkmayın demektir. Özellikle zikir ve 
ibadet esnasında bu gibi vehimler ve 
hayalî sûretler, insanların nefslerini kor-
kutur. Bunun çaresi zikir ve tevekkülden 
başkası değil. 

ِيّئَاِت ِت ِبلَْحسشَنَاِت ِ�لَّ َ�نَْت َوَل يَْدفَُع �لسَّ  َ�للّهُمَّ َل َيْ

ّ �لَْعاِلِ ِبلّلِ  ِ�لَّ  َة  ُقوَّ َوَل  َحْوَل  َوَل  َحْوَل  َوَل  َ�نَْت   ِ�لَّ 

�لَْعِظمِي

duasıyla birlikte Tevbe sûresinin son 
iki ayetinin on bir kere okunmasıyla bun-
ların şerleri defolunur. Demektir ki bu 
gibi zikir ve duaların ağızdan çıkan nur 
kıvılcımları ve kalıblaşan kelimeler, cin 
ve şeytanların üzerine yağmakla onları 
yakar. Rûhî ve ciddi bir tevekkülle dua 
eden zevâta cin, şeytan ve özellikle gece 
korkutucu olan ğul aslâ zarar veremez, 
kaçarlar. Burada selamet-i fikir, Allah’a te-
vekküllerdir. Onun dışında kalanlar bâtıl 
itikadlardır.

4-Cahiliyye devrinde kuşun ötmesini, 
yolda kedinin, tavşanın bulunmasını hay-
ra veya şerre yorumlamakla insanların 
birçoğu yaptıkları işlerine devam eder 
veya terk ederlerdi; bu hayalî ve bâtıl 

BEŞİNCİ RUHİ VAZİFE DOĞRU İTiKAT 
VE SELAMETİ FİKİRLE DİMAĞ VE KALBİ 

TAMİR ETMEKTİR
İsmail ÇETİN

Rahmetullahaleyh

K A PA K
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itikad ile hayatlarını devam ettirirlerdi. 
Binnetice kendi nefsleriyle uğraşa uğraşa 
ve müşahede olunan efsanevi yorumlar-
la ölüm korkusu kalblerini istila ederdi. 
Böylece rûhî hastalıklara yakalanırlardı. 
Allah’ın Rasûlü bu efsanevi itikadları red-
detmek maksadıyla:

ُو� ُتْ فََاْمُضو� َوعََل هللِا فَتََوكَّ ْ ِ�َذ� تَطريَّ

“Tıyerelendiğiniz zaman ondan vaz-
geçin ve Allah’a tevekkül edin.” buyur-
muştur. Yani bunlardan vazgeçin, Allah’a 
tevekkül edin ve tıyerenin tesirine inan-
mayın. Nitekim bir hadîs-i şerîfte de şöyle 
buyrulmuştur:

ٌء فَلَْيُقْل �للّهُمَّ َل ِة َشْ رَيَ  َمْن َعَرَض َلُ ِمْن هِذِه �لِطّ

َك َك َوَل ِ�َل غرَْيُ َك َوَل َخرْيَ ِ�لَّ َخرْيُ ِطرَيَ ِ�لَّ ِطرَيُ

“Kime baykuş gibi bir fal veya uğursuz-
luk hissi ve inancı peyda olursa şöyle de-
sin:

َك َوَل ِ�َل َك َوَل َخرْيَ ِ�لَّ َخرْيُ  َ�للّهُمَّ َل ِطرَيَ ِ�لَّ ِطرَيُ

َك غرَْيُ

“Allâhumme! Sen’den başka kimseden 
hayr ve şer gelmez ve Sen’den başka tesir 
edici bir ilah yoktur.” Yani bu duayı oku-
sun. Hülâsa  tıyere ve evhamdan, cin ve 
şeytanın tesirinden kurtulmak için itikadî 
olarak tevekkül, fiilî olarak da zikir şarttır. 
İnsanda itikad ne kadar zayıf olursa o ka-
dar zarar görür.

5-Kişinin başına bir hal gelişinde kahin-
lere yahud da büyücülere koşarak onlar-
dan bir meded beklemek itikadıdır. On-
larda insafsızca banyoda çarpıldın sıcak 
su döktün bilmem ne ettin diyerek daha 
iyice meded bekleyeni şalırtırlar. Bu da 
tiyere bölümünden bir bölümdür. Arrafe 
kısmı da buna dahildir. Bu gibi inançlardan 
da tedavi etmek için Allah ın Rasulu şöyle 
buyurur

Hac mevsimi günlerinde ümmetler 
bana arz edildi de benim ümmetimin çok-
luğu hoşuma gitti ; dağ ve ovayı doldur-
muşlardı. Melekler dediler ki : Ya Muham-
med razı oldun mu ? Ben: “Evet ya Rabb 
“ dedim. Rabb :” Şunlarla beraber yetmiş 
bin daha vardır ki dorgusuz cennete gite-
ceklerdir. Bunlar o kimselerdir ki , efsun 
yapmazlar , dağlanmazlar , uğursuzluğa 
yormazlar ve Rabb lerine güvenip daya-
nırlar.” buyurdu.”.....

Mufassal Medeni Ahlak 372-374
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SIR ÇOCUK
Kişisel Gelişimde Özgüven

İnsanın kendisini geliştirmesi için önce kendisine güvenmesi gerekir. Özgüven, bazı insanlar tarafından, 
hatta çok insan tarafından yanlış anlaşılmakta. İnsanlar, muhataplarını baştan savma, bahane üretme, hat-
ta onlara kayıtsız kalma gibi davranışları da özgüven olarak tanımlamaktalar ki, bu çok yanlış bir şey…

 
Bence özgüvenin içine “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına da yapma” davranışı da girer. 

Başkalarını baştan savan, değer vermeyen, sözünde durmayan ve havasından geçilmeyen insanda özgü-
venden çok “közgüven” vardır. Yani o güvenin ateşi vardır, ama köz gibi geçicidir. Bizler ise kendimize değer 
verdiğimiz gibi başkalarına da değer veren insan olmalıyız.

 
Gelişmek demek, gelişmiş insanların gelişme sırlarını keşfetmek demek. Yani kişisel gelişim, insanın 

bencilce sadece kendini geliştirmesi değil, çevresini de geliştirmesi demek. Hemen hemen tüm ideolojik 
ve dini felsefeler de bu ve buna benzer şeyler söyler.

 
Paylaşmak, bilgiyi ve sevgiyi çoğaltır. Bizler kişisel gelişim yolcusu olarak paylaşmayı sevmeliyiz mutlaka. 

Sorunlar da paylaşıldıkça azalır. Bazıları, kendi yaşıt ve kendi bilgi düzeyinde insanlar dışındaki insanlarla 
muhatap olmazlar ve “Ben yeterliyim, ben kendime yeterim.” demekteler. Bu en büyük yanlıştır. Çünkü 
gelişmek “Beşikten mezara kadar” olan süreçtir. Gelişmenin sınırı yoktur.

 
İnsan kendini geliştirdikçe, belki uzun vade de olsa, başkalarını er ya da geç etkileyerek onlarda da ken-

dini geliştirme arzusunun doğmasına sebep olur.
 
Bir arkadaşım anlatmıştı. Arkadaşım, kişisel gelişime önem veren, okuyan, uygulayan ve okudukça oku-

yası gelen insan. Bu arkadaş, kendisi üniversite mezunu iken, ilköğretim mezunu bir hanımla evlenmiş. O 
da okumak isteyen ama aile baskısı ile okuyamayan biriymiş. Bir süre sonra çocukları olmuş. Çocukları da 
büyüyerek zeki, çalışkan, başarılı insanlar olmuşlar.

 
Evlendiklerinden 10 sene sonra, çocuklarının isteği ile “Acaba bu yaşta okuyabilir miyim?” diye tered-

dütle açık liseye yazılmış. Tereddütleri, ders çalıştıkça ve ilk sınavlarda yüksek not aldıkça dağılmış ve okul-
da başarılı sonuçlar almış.

 
Yukarıda anlattığım hikâyede arkadaşımın eşi, “Bu yaştan sonra işe mi gireceksin?” diyen insanlardan 

uzak kalarak okuluna devam etmiş, daha da başarılı olmuş. Bir süre sonra, alay edenler bile onu tebrik 
etmeye başlamışlar. Kişisel gelişim bence bu demek, özgüven bu demek. Başkalarının ne dediğine aldırma-
dan, ama onları da küçümsemeden ve alay etmeden...

Ç O C U K
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ESMAUL HUSNA

El HÂLIK

Hâlık ismi, خلق (hâlk) kökünden türetilmiş. Hâlk ise bir şeyi takdir etmek, tasarlamak, ölçmek, biçmek, 
ona kimlik ve düzen vermek, ona bir şekil ve şemail giydirmek demektir. Bu anlamıyla daha insanî görünen 
kelime, El Hâlık olduğunda bambaşka bir anlama bürünür. Çünkü El Hâlık,  hiçbir asıl ve örneği yokken ve 
başka hiçbir maddeden faydalanma ihtiyacı duyulmadan yaratan yani yoktan var eden anlamına gelir. Ve 
bu anlamıyla yalnızca Allah’a izafe edilir. Çünkü insan, ortada bir hammadde yok iken bir şey icat edemez. 
Yani mucitlerin bugüne kadarki gelmiş geçmiş tüm icatları, kainatı keşfetmek yahut kainatta olanı verimli 
kullanmakla meydana gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında, hiçbir bilim adamı ve hiçbir mucit ortaya koyduk-
ları şeyin hâlıkı olamaz. Çünkü kendi ellerinden çıkan maddelerin dahi tüm tafsilatını bilmeleri mümkün 
değildir. Örneğin gök bilimciler her geçen gün yeni bir yıldız ve yeni bir gezegen buluyorlar. Ya da zoologlar 
aynı isim verilen fakat aslında bambaşka bir tür olan binlerce hayvanla karşılaşıyorlar. Biyologlar her gün 
yeni bir bitki keşfediyor yahut olan bitkilerin yüzlerce faydasını açıklıyorlar. Ve doktorlar yıllardır uğraşıyor 
olmalarına rağmen beynin bütün fonksiyonlarını hala tam anlamıyla çözemediler. Bu şekilde çoğaltılacak 
birçok örneğin, asırlardır binlerce uğraşanı var. Fakat hiçbiri uğraştıkları ilmin tam anlamıyla hâlıkı olamı-
yorlar, olamazlar da. Çünkü Hâlık olan yalnızca Allah’tır.

Kainattan faydalanarak ortaya bir şeyler çıkaran insanların durumunu Said Nursî Hazretleri şöyle açık-
lıyor: “Allah’ın iki tarzda icadı var. Biri; ihtira’ ve ibda’ iledir. Diğeri; inşa ve san’at iledir.” Yani biri, bir şeye 
hiçten, yoktan vücud verirken, ona lâzım olan her şeyi de hiçten icad edip eline vermesidir. Diğeri ise 
esmâsının cilvelerini göstermek gibi ince hikmetlerle kâinatın unsurlarından varlıklar inşaa etmesi yahut 
edilmesine izin vermesidir. Her ikisi de Allah’ın ilmi ve kudreti dahilinde seyreden olaylardır. Bu yüzden 
âlimin bilgisi de, mucidin icadı da, bilim adamının kuramı da ancak Allah’ın izin verdiği ölçüde ilerleyebilir.

Geleneği bozmadan Kur’anî çerçeveye baktığımızda görüyoruz ki, Kur’an-ı Kerim’de bu kökten türemiş 
iki yüz elli küsür kelime bulunmaktadır. Bunlardan yalnızca sekiz tanesi Allah’a sıfat olarak kullanılmıştır. 
Ve Hâlık ismi bu ayetlerin dördünde “Allahu hâliku kulli şey” yani “Allah her şeyin yaratıcısıdır.”  şeklinde 
karşımıza çıkar. Biz ismin anlamını daha derinden ele alıyor olsak da, Kur’an-ı Kerim’deki çevirisi genel 
olarak “yarattı, yarattın, yarattım, yarattık, yaratır” gibi fiillerle yapılmıştır. Yaratmak fiilinin en çok yakıştığı 
varlık hiç şüphesiz insandır. Bu konuda Kur’an, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak görmektedir. Aynı 
zamanda Kur’an’da insanın yaratılmasıyla ilgili ayetler incelendiğinde karşımıza Allah’ın “El Hâlık, El Bâri, El 
Musavvir” isimleri çıkar. Yani ilk yaratan, ilk tasarlayan ve ilk örneklendiren. Ve ilk örnek olarak bildiğimiz 
Hz. Adem’den bu yana her gün Allah’ın bu isimlerine ayna olan milyarlarca insan dünyaya gelir. Her biri 
farklı görüntüsünün altında aynı muntazam program ile Allah’ın Hâlık isminin taşıyıcısı olurlar. Bu taşıyıcı-
lıkta insanın üstüne düşen görev ise; yegâne yaratıcısının Allah olduğuna inanmak, kulluğunu yalnızca O’na 
yapmak ve yaratılan her canlıya baktığında onu yaratan kudreti düşünüp tevekkül etmektir.
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S A Ğ L I K

Harika PINARBAŞI

Çocuklara neden süt içirmeliyiz?

Günümüzde biz anneler, çocuklarımızın 
tükettiği gıdalara oldukça dikkat ediyoruz. Zi-
hinsel ve bedensel gelişimleri ile ilgili oldukça 
faydalı yazılar ve bilgiler sayesinde, pek çoğu-
muz beslenmenin öneminin farkındayız.

Fakat bazı gıdalar, şahsi takdirimizden çok 
mecburen tüketilmesi gerekenler listesinde. 
Bunlardan biri de süt.

Bizim evde, süt tüketimini tek başına sağ-
layamadığım için süt ile tüketilecek ve sütü 
çocuklarıma sevdiren kahvaltılık gevrekler sa-
yesinde en azından günde 2 bardak süt tüket-
melerini sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum 
açıkçası.

Çünkü sütün maalesef oldum olası sorun 
yaşadığım diş ve kemik gelişimindeki önemi-
ni, küçükken süt tüketimini önemsemeyen 
bir anne olarak çok iyi biliyorum.

NEDEN SÜT TÜKETMELİYİZ?

• Gerçek şu ki, süt inanılmaz bir kalsiyum 
kaynağıdır. 

• Kemik gelişiminde kalsiyum gereksinimi-
ni mutlaka süt ile karşılamak gerekmektedir.

• Her gün 2 bardak süt tüketmek özellikle 
2 yaş sonrası adolesan döneminde aksatılma-
malıdır.

• Süt ayrıca, içerdiği yüksek protein saye-
sinde beyin ve vücut dokularının gelişimi açı-
sından önem taşımaktadır.

• Kalsiyum yönünden zengin bir içecek 
olan süt, kalp- damar sağlığı ve tansiyona 
bağlı hastalıklar açısından vücudu dengeleyici 
ve riskleri azaltıcı özellik taşımaktadır.

• Özellikle hava kirliliği sebebiyle çocukla-
rımızda yaygın şekilde yaşadığımız bronşio-

lit rahatsızlığı riskini süt içerek azaltabilmek 
mümkündür.

Sütün faydalarını hepimiz bilmemize rağmen 
düzenli şekilde tüketmek konusunda çoğumuz dik-
katli ve disiplinli değiliz sanırım. Öyle ki, dünyadaki 
istatistiklere bakıldığında Türkiye süt tüketimi konu-
sunda maalesef listenin oldukça aşağısında.

Bu durum, geçiminin büyük bölümü tarımcılık 
ve hayvancılık olan, pek çok sağlıklı süt üretim tesisi 
bulunan ülkemiz adına üzücü. Her ne kadar kendi-
miz için dikkat etmiyorsak da, çocuklarımız için süt 
tüketiminin önemini kavrayarak ve farkındalıkla 
yükseltebiliriz diye umuyorum.

Süt tüketiminin azlığını vurgulamak, süt tüketi-
mini yükseltmek ve bu çerçevede farkındalık yarat-
mak adına, Nestle kahvaltılık gevrekler bana göre, 
bu yılın şu ana kadar yapılmamış en bilinç düzeyi 
yüksek yarışmasını yapıyor. 

250 aileye 1 yıllık ihtiyacı kadar, 1000 aileye ise 1 
aylık ihtiyacı kadar süt hediye ediliyor.

Süt tüketiminin bu tip kurgulanmış hem eğlen-
celi hem de besleyici kampanya ve yarışmalarla 
desteklenmesi bence çok faydalı. Kazanıldığı anda 
keyif verse de sonrasında bir köşeye atılan hediye-
ler yerine, “sağlık“ hediye ediliyor bana göre.

Süt tüketiminin arttırılacağı ve farkındalık yaratı-
lacağına gönülden inandığım bu kampanyanın son 
olmaması ve devamının gelmesini diliyorum.
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Y E M E K

Izgara Köfte Tarifi
Malzemeler :
Malzemeler600 gram
orta yağlı kıyma (dana-koyun karışık)
1 dilim
bayat ekmek içi
1 adet
küçük boy kuru soğan
1 adet
yumurta
1 çay kaşığı
kimyon
1/2 çay kaşığı
tuz
1/2 çay kaşığı
karabiber

Püf Noktası
Hazırladığınız köfteleri, buzdolabında ve kapalı bir kapta en az 2 saat kadar dinlen-

direcekseniz yumurta eklemeden de yapışmayan ve lezzetli köfteler hazırlayabilirsiniz.
Izgara köfte yapımında kullanacağınız kıyma, dana ve koyun etinden karışık olarak ha-
zırlanan orta yağlı kıyma olmalı, uzun süre yoğurulduktan sonra şekil verilmelidir.

Pişirme Önerisi
Arzuya göre köfte harcına ince kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.Hazırladığınız köfteleri, çok 

hafif yağlanmış ızgara izli tavada yüksek ateşte de pişirebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?
Orta yağlı kıymayı karıştırma kabına alın.
Ortadan ikiye kestiğiniz kuru soğanı ve suda beklettikten sonra suyunu sıktığınız bayat ekmek 

içini rendenin ince tarafıyla rendeleyin.
Köfteleri uzun süre dinlendiremeyecekseniz yumurta, rendelenmiş kuru soğan, bayat ekmek 

içi, kimyon, tuz ve karabiberi katın.
Tüm malzemelerini eklediğiniz köfte harcını kıvam alıp, toparlanana kadar yoğurun.
Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yağladığınız ya da su ile ıslattığınız 

ellerinizle köftelere yassı şeklini verin.
Vaktiniz varsa buzdolabında kısa bir süre de olsa beklettiğiniz köfteleri, önceden ısıttığınız 

ızgarada ters yüz ederek kızartın.
Tereyağlı pirinç pilavı, baharatlı fırın patates gibi garnitürlerle birlikte sıcak olarak servis edin. 

Sevdiklerinizle paylaşın.

Ayşegül KÜBRA
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Kitabın Adı: Medet Ya Hu
Yazarı: Sadettin Turhan
Yayınevi: Yayın Dünya-
mız Yayınları 
Sayfa: 160
Tür: Deneme

Bu eser öncelikli olarak 
aciz, günahkâr nefsimize 
hitaben yazılmıştır. Ama 
insan denen en şerefli 
yaratılmışın sevda ve 
haykırışları hep aynıdır. 
Her bir satırda sizler de 
kendinize ait bir bölüm 
görecek ve belki de bu 
güne kadar üzeri örtülü 
kalmış Rabbe olan yö-
nelişlerin nidasını duya-
caksınız.

Kitabın Adı: A’dan Z’ye Hastane 
Sağlık Hikâyeleri
Yazar: Ezgi Perktaş
Yayınevi: Çamlıca Çocuk Ya-
yınları
Sayfa: 20
Tür: Hikâye

Çocuklar için hasta olmak ve has-
tanede kalmak zor bir durumdur.  
Çoğu çocuk, hastaneye gitmek ve 
orada kalmak konusunda kay-
gı duyabilir ve karşılaşacakları 
durumları zihinlerinde canlan-
dıramayabilir. Çocuklar kadar 
aileler için de güç olan bu durum 
karşısında kendinizi olduğu kadar 
çocuklarınızı da bu yeni ve farklı 
ortama hazırlamanız büyük önem 
taşır. 
Seride yer alan bütün hikâye 
kitapları; çocuğunuz ile birlikte 
hastaneye gelmeniz ve bir süre 
kalmanız durumunda, orada 
karışılacağınız deneyimler konu-
sunda size ve çocuğunuza doğru 
bilgiler vermesi ve yol göstermesi 
amacıyla hazırlanmıştır. 
Bu hikâyelerle, çocukların hasta-
nede karşılaşacakları durumlara 
aşırı tepkiler vermelerini önle-
yerek duygusal olarak daha az 
etkilenmelerinin sağlanması he-
deflenmiştir.
Hikâye kitaplarında yer alan aşa-
malar bazı hastanelerde farklılık 
gösterebilir. Bu noktada lütfen, 
bulunduğunuz hastanedeki bu 
farklılıkları çocuğunuza, yaşına 
uygun bir şekilde açıklamaya ya 
da bu alanda uzman bir personel-
den yardım almaya çalışınız.
Bütün hikâyeler; çocukların yaş 
ve gelişim özellikleri dikkate alı-
narak hazırlanmıştır. Hikâyeleri 
çocuğunuzla birlikte okurken 
lütfen, çocukların bu deneyimleri 
için farklı bireysel gelişim özellik-
leri olduğunu unutmayınız.

Kitabın Adı: Yarım Kalan Öy-
küler
Yazarı: Erdal Arslan
Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Sayfa: 176
Tür: Hikâye

Yarım Kalan Öyküler; 
farklı yaşamları, aşkları, 
sevdaları, kâh tebessüm 
ettiren, kâh hüzünlen-
di-ren kıyıda köşede kal-
mış yaşanmışlıkları barın-
dıran bir kitap…
Günümüz genç yazarla-
rından, Erdal Arslan’ın, 
bu kitabı da zamanın 
daha değerli olduğu, ha-
yatın daha çok mahalle 
aralarında zuhur bulduğu 
doksanlı yıllardan bu güne 
bizleri nostaljik öykülerle 
buluşturmaktadır.
Yazarın, dönemin Türki-
ye’sinin doğusundan batı-
sına hatta ülke sınırlarını 
aşan öykülemeleri hepi-
mizin gördüğü, yaşadığı 
veya bizzat yaşamasa da 
duyduğu hayat hikâyeleri-
ni ele alır. 
Yazarın; yaşantılarının 
arasından cımbızla çekti-
ği ve ustalıkla işlediği bu 
öyküler, görünen o ki; dö-
neminin nitelikli eserleri 
arasında yerini alacak.
Zaten her hayatta yarım 
kalan bir öykü yok mu-
dur? 
Yasemin Küçük

Kitabın Adı: Anadolu Kültürü 
Üzerine Makaleler
Yazar: Hilmi Ziya Ülken
Yayınevi: Doğu Batı Yayınları
Sayfa: 493
Tür: Deneme

Türk kültür tarihinin oluşumu ve 
gelişimine dair yepyeni bir bakış 
ilk kez Hilmi Ziya Ülken’in yo-
rumlarıyla gündeme geldi.
Anadolu kültürünün kaynakla-
rına indiği bu çalışmasında Ül-
ken, Orta Asya’dan Anadolu’ya 
İran üzerinden geçen ve yerle-
şen Türk boylarının, Türkmen 
obalarının bu yeni yurtlarında 
binlerce yıllık kültür değerlerin-
den sağladıkları zengin özleri 
birleştirip nasıl yeni bir öz, yeni 
bir kimlik yarattıklarını irdeledi 
ve bu yeni özün, yeni kimliğin 
niteliklerini araştırdı.
Mevlâna, Hacı Bektaş Veli… Ahi 
Evran, Gülşehrî, Âşık Paşa… 
Sadreddin Konevî, Davud Kay-
serî, Molla Fenarî… Geyikli 
Baba, Barak Baba, Sarı Saltuk… 
vd. Anadolu düşüncesine ruhu-
nu, irfanını veren, onu mayala-
yan “Anadolu bilgelik denizinin” 
erenleri, abdalları, gazileri üze-
rinden inançlar, gelenekler, örf 
ve âdetlerdeki eski kültürlerin 
izlerini arayan Ülken, 50 yıldan 
fazla süren çalışmalarında bir 
cümlede özetlediği şu düşünce-
sini derinlemesine işledi ve yazı-
larında ortaya koydu:
“Anadolu’ya yerleşen Türkler 
buraya kendi geleneklerini getir-
diler, bunları İslâm dinî kuralla-
rı, medrese ve tekkenin verdiği 
Arap ve Fars kültürü unsurları, 
yerli Anadolu kültürü izleriyle 
birleştirdiler. Bu sentezden Ana-
dolu Türk kültürü doğdu.”

Kitap Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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BİZİM AHISKA
Üç Aylık Kültür Dergisi
Yerel Süreli Yayın

Sahibi – Genel Yayın Yö-
netmeni
ve
Sorumlu Yazı İşleri Mü-
dürü
Yunus Zeyrek

Yayın Kurulu
Nevzat Pakdil
Prof. Dr. Yavuz Akpınar
Dr. Ali Kurt
Ünal Kalaycı
Orhan Uravelli
Yunus Zeyrek

Redaksiyon
Yusuf Uramalı

Gaziantep Kırkayak Dergisi 
Hakkında
VİZYON
“Ulusal ve uluslararası alan-
da, Gaziantep Yerel Kültü-
rünün yaşaması için tarafsız 
ve bağımsız bir yayın olarak 
varlığını devam ettirecek bir 
kimliğe sahip olmak.
MİSYON
“Gaziantep’in kaybolma-
ya yüz tütmüş ve kaybolan 
Yerel Kültürünün  yeniden 
yaşatılması için kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içerisin-
de, bilimsel ve etik değerler 
ışığında araştırma, eğitim ve 
yayın faaliyetlerinde bulun-
mak, projeler geliştirmek ve  
bu konudaki çabaları destek-
lemektir.”

221B Dergisi Dergisi
 
Hakkında

Mylos Yayın Grubu 
tarafından hazırlanan 
2 aylık polisiye dergi 
221B; polisiyede ev-
rensel olanla yerli ola-
nı bir araya getirmek, 
memlekette polisiyenin 
merkez üssü olmak için 
geliyor! 

TARIM TÜRK DERGİSİ KÜNYE
 Bey Medya San. Tic. Ltd. Şti. Adı-
na İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü 
ZELİHA BEYHAN
Genel Koordinatör
AHMET BEYHAN
Genel Yayın Yönetmeni
FIRAT BEYHAN
Haber Departmanı
MERVE ÖZTÜRK
Reklam Departmanı
DUYGU KARAKURT
Tarım Türk Dergisi Hakkında
Tarım Bakanlığından ödüllü 
Türkiye’nin tek tarım dergisi 
Tarım Türk 11. gurur yılında 
Türki-ye’nin en eski dergisidir. 
Türkiye’de en çok baskı ade-
dine ve abone sayısına sahip 
olan dergimiz bu özelliği ile 
Türkiye’nin en iyi tarım dergi-
si seçilmiştir.
ÖDÜLLER:
1-Tarım sektörünün lider der-
gisi Tarım Türk 120 ülkeden 
14 bini aşkın firmanın üye 
olduğu Trade Leaders Club’ın 
(Ticaret Liderleri Kulübü) 
düzenlediği “Yeni Milenyum” 
“Uluslar arası Avrupa Kalite 
Ödülü”
2-Tarım Türk, Avrasya’nın en 
büyük tarım fuarı olma özelli-
ğini taşıyan Growtech Eurasia 
Fua-rı’nda “En İyi Tarım Der-
gisi Ödülü”
 

Dergi Tanıtım

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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ABONE ÖZEL

En Tatlı Takipçilerimiz

Enes EREN - Emir EREN 
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 Çalışmalarınızı sir@sirdergisi.com adresine gönderebilirsiniz. 

F O T O Ğ R A F

Mahmut ULUTÜRK / Sivas Leyla GÜNEŞ / Urfa

Ege İŞÇİ / Eskişehir Arif ÖZDEMİR / Artvin
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Misyon
	 Tüketicilerine	 mutluluk	 veren,	 müşterilerini	 iş	 ortağı	 kabul	 eden,	 faliyet	 gösterdiği	
toplumlara	güven	veren	sürdürebilir	ve	karlı	bir	şirket	inşa	etmek.

Vizyon
	 Sektörüne	liderlik	eden,		çalışanlara	ilham	veren	ve	mükemmelik	ile	katma	değer	yaratan	
seçkin	bir	şirket	olmak.

Hedefler
	 Çalışanlar	 ve	 Organizasyonel	 Liderlik:	 Çalışanlar	 tarafından	 tercih	 edilen	 yetkin	 bir	
organizasyon	inşa	etmek.

 
*		 Müşteriler	için	en	uygun	maliyetle	ve	karlı	şekilde	üstün	değer	yaratmak.

*		 Sürdürülebilirlik	ve	sosyal	sorumluluk	çerçevesinde	en	düşük	maliyet	ve	en	yüksek	kalite	
yaklaşımıyla	müşterilerin	taleplerini	beklentilerinin	de	üstüne	çıkarak	karşılama	konusunda	
en	iyi	olmak.

*		 İş	 sürecimizde	 ve	 iş	 sistemlerimizde	 sürekli	 iyileşmeyi	 destekleyen	 operasyonel	
mükemmellik	kültürünü	oluşturmak.

	 Artık	 pek	 çok	 işi	 olduğu	 gibi	 tanıtım	 ve	 reklam	 işlerinizi	 de	 bilgisayar	 başında,	
online	 olarak	 yapabilmemiz	 mümkün.	 İnternet	 sitelerine	 verilen	 reklamlar,	 ürünlerinizi	
satabileceğiniz	alışveriş	siteleri,	sosyal	medyayı	kullanarak	tanıtımınızı	yapmak	gibi	pek	çok	
imkanınız	var.	Ama	tabi	ki	bunların	hiçbiri	bir	kağıt	üzerinde	baskıyla	yapılan	reklam	kadar	
etkili	değil.

	 “Söz	 uçar,	 yazı	 kalır”	 sözünü	 en	 iyi	 şekilde	 temsil	 eden	 Orient	 Basım,	 	 bu	 işi	 özenle	
yapıyor.	İşletmenizin	tanıtımını	yapmak	için	pek	çok	seçenek	sunan	Orient	Basım,	işletmeniz	
için	broşür	ve	katalog	üreten	firmanın	bunların	yanında	pek	çok	hizmeti	de	mevcut.	

	 Kısa	 bir	 sürede	 sektörde	 kendisine	 kalıcı	 bir	 yer	 edinmeyi	 başarmıştır.	 Teknolojinin	
getirmiş	 olduğu	 yenilikleri	 kullanarak	 baskılarınızı	 en	 yüksek	 kalitede	 ve	 seri	 bir	 şekilde	
teslim	etmektedir.

	 Siz	de	işletmenizin	tanıtımı	ve	diğer	her	türlü	ofset,	matbaa	işlerinizi	Orient	Basım	ile	
halledebilirsiniz.	Tüm	ofset	ve	matbaa	siparişlerinizi	gönül	rahatlığıyla	verip,	Orient	Basım	
kalitesiyle	hızlı,	eksiksiz	ve	kaliteli	bir	hizmet	alabilirsiniz.	

İkitelli OSB Mah. Giyim Sanatkarları 5A - 6A Blok  No: 5A - 6A Blok Depo 315 Başakşehir / İSTANBUL

Tel: 0212 549 65 85
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SOLDAN SAĞA

1) Göz değmesinin gerçek ve/ya doğru olduğuna dair 
bir hadis-i şerif. (Ortadaki resim). 2) Bir tür palmiye. - Bir 
çember ile çemberin iç bölgesinin bileşiminden oluşan 
düzlem parçası. 3) Bir ilimiz. – Beyaz. 4) Zayıflık, arıklık. 5) 
Evliya, ermiş. – Yunan Alfabesinin 12. Harfi olan L’nin oku-
nuşu. 6) Ahır.- Kemiklerin toparlak ucu. 7) Demokrat Par-
ti’nin kısaltılmışı. – Şan, şöhret. 8) Üstüne öteberi koymak 
için duvara veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak 
tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal lev-
ha. 9) Atın ayakkabısı. – Ben, ego. 10) Aritmetik. - Belli bir 
yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insan-
lara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya. 11) Küçük bitki. 
– İçten, candan. 12) Sonuç olarak. 13) Bir ilimiz. -Bir nota.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Selçuklular zamanında yaşamış, Akşehir, Sivrihisar 
Medreselerinde okumuş, mizahi, güldürücü ama düşün-
dürücü söz ve fiilleri ile meşhur bir zat. 2) Fasıla, mesafe. 
– Askerlerin merasim yürüyüşünde çıkan ses. – Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’nun kısaltılmışı. 3) Kâbe çevresindeki 
ünlü kuyu ve bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan 
suyu. - Kas bozulmasına ve bölgedeki hücrelerin bozulma-
sına neden olan, derece derece ilerleyen beyin ve omuri-
likteki motor sinir hücreleri hastalığı. – KANI sözcüğünün 
2nci hecesi. 4) Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye 
özgü söyleyiş özelliği. – Kısmet, nasip. 5) Esirgeyen, acı-
yan, çok merhametli anlamından Allah’ın adlarından biri. 
– Uzaklık işareti. 6) Mısır’dan geçen Akdeniz’e dökülen 
nehir. – Zehir; işitme. 7) İsim. – Bir şaşkınlık ifadesi. - Giy-
silerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü. 8) Yemin, ant. 
– Duadan sonra denir. 9) Boru sesi. – TABU sözcüğünün 
ünsüz harfleri. – İstihsal. 10) Karakter. – Tesisat, döşem. 
11) Ticari duyuru, tanıtım. - Eşi benzeri olmayan anlamın-
da kadın adı.

Misyon
	 Tüketicilerine	 mutluluk	 veren,	 müşterilerini	 iş	 ortağı	 kabul	 eden,	 faliyet	 gösterdiği	
toplumlara	güven	veren	sürdürebilir	ve	karlı	bir	şirket	inşa	etmek.

Vizyon
	 Sektörüne	liderlik	eden,		çalışanlara	ilham	veren	ve	mükemmelik	ile	katma	değer	yaratan	
seçkin	bir	şirket	olmak.

Hedefler
	 Çalışanlar	 ve	 Organizasyonel	 Liderlik:	 Çalışanlar	 tarafından	 tercih	 edilen	 yetkin	 bir	
organizasyon	inşa	etmek.

 
*		 Müşteriler	için	en	uygun	maliyetle	ve	karlı	şekilde	üstün	değer	yaratmak.

*		 Sürdürülebilirlik	ve	sosyal	sorumluluk	çerçevesinde	en	düşük	maliyet	ve	en	yüksek	kalite	
yaklaşımıyla	müşterilerin	taleplerini	beklentilerinin	de	üstüne	çıkarak	karşılama	konusunda	
en	iyi	olmak.

*		 İş	 sürecimizde	 ve	 iş	 sistemlerimizde	 sürekli	 iyileşmeyi	 destekleyen	 operasyonel	
mükemmellik	kültürünü	oluşturmak.

	 Artık	 pek	 çok	 işi	 olduğu	 gibi	 tanıtım	 ve	 reklam	 işlerinizi	 de	 bilgisayar	 başında,	
online	 olarak	 yapabilmemiz	 mümkün.	 İnternet	 sitelerine	 verilen	 reklamlar,	 ürünlerinizi	
satabileceğiniz	alışveriş	siteleri,	sosyal	medyayı	kullanarak	tanıtımınızı	yapmak	gibi	pek	çok	
imkanınız	var.	Ama	tabi	ki	bunların	hiçbiri	bir	kağıt	üzerinde	baskıyla	yapılan	reklam	kadar	
etkili	değil.

	 “Söz	 uçar,	 yazı	 kalır”	 sözünü	 en	 iyi	 şekilde	 temsil	 eden	 Orient	 Basım,	 	 bu	 işi	 özenle	
yapıyor.	İşletmenizin	tanıtımını	yapmak	için	pek	çok	seçenek	sunan	Orient	Basım,	işletmeniz	
için	broşür	ve	katalog	üreten	firmanın	bunların	yanında	pek	çok	hizmeti	de	mevcut.	

	 Kısa	 bir	 sürede	 sektörde	 kendisine	 kalıcı	 bir	 yer	 edinmeyi	 başarmıştır.	 Teknolojinin	
getirmiş	 olduğu	 yenilikleri	 kullanarak	 baskılarınızı	 en	 yüksek	 kalitede	 ve	 seri	 bir	 şekilde	
teslim	etmektedir.

	 Siz	de	işletmenizin	tanıtımı	ve	diğer	her	türlü	ofset,	matbaa	işlerinizi	Orient	Basım	ile	
halledebilirsiniz.	Tüm	ofset	ve	matbaa	siparişlerinizi	gönül	rahatlığıyla	verip,	Orient	Basım	
kalitesiyle	hızlı,	eksiksiz	ve	kaliteli	bir	hizmet	alabilirsiniz.	
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KUR’AN-I KERİM
VE

KOLAY ANLAŞILMASI İÇİN
TÜRKÇE AÇIKLAMASI

Osman Nur
624 sayfa / Şamua Kağıt / 16.5x24 cm

CENNETE GİRMENİN
KOLAY YOLU

320 sayfa
Enzo kâğıt
13.5x21 cm

CEHENNEMDEN 
KURTULMANIN

KOLAY YOLU
320 sayfa

Enzo kâğıt
13.5x21 cm

KONULARINA GÖRE
KUR’AN’IN TÜRKÇE

AÇIKLAMASI
720 sayfa

Enzo kâğıt
16x24 cm

w w w.matk itap.com
bi lgi@matk itap.com

Tüm seçkin kitabevleri ve web satış mağazalarında


