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SIR
Tasavvuf ve tarikat semavi hükümleri kavra-

yıp yaşamaktaki asıl gâyeyi hiçbir zaman unutma-
maktır. İslamın yalnızca zâhirî kısmına takılıp bâtın 
yönünü ihmâl edenler, onun özünü kavrayamaz, 
maksadını anlayamaz, ana gâyesini gözden kaçır-
mış olurlar. Bu şekilde, dîni sırf gâfil bir “okuyucu” 
gözlüğüyle seyredenler, onun beden ve kalp âhengi 
içinde yaşanmasıyla elde edilebilen “hâl ve ruh” ci-
hetinden mahrum kalırlar.

Bu yüzden gerçek tasavvuf  ehli, ilâhî hakîkatle-
ri sadece şeklen, zâhiren, aklen ve bedenen değil; 
mânen, kalben ve rûhen de kavrayıp hayatlarında 
fiilen tatbik etme gayreti içinde olurlar. Kalp ve be-
den âhengiyle ibadet eder, bu âhenkle Kurʼân okur, 
okuduklarını da bu âhenk içinde hâl ve davranışla-
rına müessir kılarlar. Her âyet-i kerîme ve hadîs-i 
şerîf, onların rûhunda ulvî bir derinlik meydana 
getirir.

Aslolan  tasavvuf da dînin derûnî ciheti, özü ve 
kalbî derinliğidir.  O çıkarıldığında, geriye kuru bir 
kâideler manzûmesi kalır.

Ye’s
Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak… 
Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak. 
 
Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle. 
İmânı olan kimse gebermez bu ölümle: 
 
Ey dipdiri meyyit, ‘İki el bir baş içindir.’ 
Davransana… Eller de senin, baş da senindir! 
 
His yok, hareket yok, acı yok… Leş mi kesildin? 
Hayret veriyorsun bana… Sen böyle değildin. 
 
Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz? 
Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz? 
 
Âtiyi karanlık görüvermekle apıştın? 
Esbâbı elinden atarak ye’se yapıştın! 
 
Karşında ziyâ yoksa, sağından, ya solundan 
Tek bir ışık olsun buluver… Kalma yolundan. 
 
Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk! 
Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk! 

Herkes gibi dünyâda henüz hakk-i hayâtın 
Varken, hani herkes gibi azminde sebâtın? 
 
Ye’s öyle bataktır ki; düşersen boğulursun. 
Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun! 
 
Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar; 
Me’yûs olanın rûhunu, vicdânını bağlar 
 
Lânetleme bir ukde-i hâtır ki: çözülmez… 
En korkulu câni gibi ye’sin yüzü gülmez!
 
Mâdâm ki alçaklığı bir, ye’s ile sirkin; 
Mâdâm ki ondan daha mel’un daha çirkin 
 
Bir seyyie yoktur sana; ey unsur- îman, 
Nevmid olarak rahmet-i mev’ûd-u Hudâ’dan, 
 
Hüsrâna rıza verme… Çalış… Azmi bırakma; 
Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma! 
 
Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş… 
Sesler de: ‘Vatan tehlikedeymiş… Batıyormuş! ‘ 
 
Lâkin, hani, milyonları örten şu yığından, 
Tek kol da demiyor bir tarafından! 
 
Sâhipsiz olan memleketin batması haktır; 
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır. 
 
Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar… 
Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var. 
 
Feryâd ile kurtulması me’mûl ise haykır! 
Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır! 
 
‘İş bitti… Sebâtın sonu yoktur! ‘ deme, yılma. 
Ey millet-i merhûme, sakın ye’se kapılma. 
 
Mehmet Akif Ersoy 
 
(14 Mart 1913) 
 
Kıymetli dostlarım rabbim bizleri Sırat’ı Müstakim 
üzere kılsın doğru yoldan ayırmasın. Saygılarımla.
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Dünyadaki Yönetim Biçimleri

• Totalitarizm

Küçük bir politik grubun önemli 
bütün yetkileri tekelinde toplayarak, 
demokratik olmayan bir biçimde, dev-
letçilikle ve sıkı bir denetim rejimiyle 
toplumu yönetmesi akımı ve uygula-
masıdır.

• Teokrasi

Yasama, yürütme ve yargı fonk-
siyonlarına ilişkin bütün devlet gü-
cünün, ancak ilâhî kaynaklı olması 
halinde meşruiyet ve hukukîlik kaza-
nacağını savunan ve bu gücün sadece 
Tanrı’nın yeryüzündeki vekiller tarafın-
dan kullanılabileceğini öngören teoriyi 
ifade eder.

• Federasyon

Birden fazla devletin kendi istekle-
riyle bir araya gelerek dışarıya karşı 
tek bir siyasal güç olarak görülmeleri 
ve bu amaçla kurdukları örgütün oluş-
turan devletlerin üzerinde olması; iç 
işlerinde ise, gene aralarındaki anlaş-
maya göre geniş veya dar ölçüde özerk 
olmaları. Bu devlet içinde yaşayan çe-
şitli uluslar da büyük bir özerklik içinde 
ama aynı devlet içinde dışarıya karşı 

birliklerini bozmadan yaşamlarını sür-
dürebilirler.

• Konfederasyon

Bağımsız devletler tarafından, ege-
menliklerini muhafaza etmek şartıyla, 
ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak 
maksadıyla, bir antlaşma ile kurulan 
devletler topluluğudur. Konfederas-
yonda, devletler ancak belli ve sınırlı 
maksatlarla birleşmişlerdir. Konfede-
rasyonu meydana getiren konfedere 
devletlerin devletlik vasfı, konfede-
rasyon halinde de devam eder. Ortak 
menfaatlerini gerçekleştirmeye yara-
yacak nispette bir işbirliği yaparlar; bu-
nun dışında müstakil devlet sıfatlarını, 
hak ve vazifelerini tamamıyla korurlar.

• Monarşi

Bir hükümdarın devlet başkanı oldu-
ğu bir yönetim biçimidir. Bir monarşiyi 
diğer yönetim biçimlerinden ayıran en 
önemli özellik, devlet başkanının bu 
yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulun-
durmasıdır.

• Oligarşi

Sadece belirli bir zümrenin bir ülke-
yi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim 

G Ü N D E M

M.Tunahan PINARBAŞI
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biçimidir. Genelde yönetimdeki grup, 
askeri, siyasi veya maddi olarak ülke-
nin önde gelen gruplarından birisidir. 
Bazı siyaset bilimciler, yönetim şekli ne 
olursa olsun, her devletin yönetiminde 
mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtir-
ler.

• Doğrudan Demokrasi

Doğrudan hükümet de denilen doğ-
rudan demokrasi, halkın egemenliğini 
bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı 
demokrasi tipidir. Doğrudan demok-
raside devlet için gerekli olan bütün 
kararlar, yurttaşlar topluluğu tarafın-
dan aracısız ve temsilcisiz olarak bizzat 
alınırlar. Doğrudan demokrasi, halkın 
halk tarafından yönetilmesini öngör-
mektedir. Dolayısıyla doğrudan de-
mokrasi sistemi, demokrasinin ideal 
anlamına en yakın olan sistemdir.

• Temsili Demokrasi

Demokratik ülkelerde milletin ege-
menlik hakkını doğrudan değil de, 

seçtiği temsilciler (milletvekilleri) ara-
cılığıyla kullandığı bir demokrasi uy-
gulamasıdır. Genellikle nüfusu yüksek 
ülkelerde kullanılır.

• Mutlakiyet

Bir hükümdarın kayıtsız şartsız ida-
resi altında bulunan hükümet şekli-
dir. İdareyi elinde bulunduran mutlak 
hâkimdir ve kimseye hesap vermez. 
İktidar miras yoluyla alınabildiği gibi 
seçimle de olabilir.

• Despotluk

Hiçbir yasaya bağlı kalmaksızın ve 
buyrukçunun çıkarından başka hiçbir 
amaç gözetmeksizin, zorbaca uygula-
nan ve buyruklara dayalı yönetim biçi-
midir.

• Meşrutiyet

Hükümdarların mutlak yetkilerinin 
bir bölümünü anayasal kurumlara ve 
meclise devrettiği yönetim biçimidir.



Tasavvuf ve Tarikatların Sosyal Faydaları

İÇTİMÂÎ KEMÂLÂT
Tasavvuf, şahsi kemâlât olarak bilinir. Fa-

kat kuşbakışı, umumi olarak atf-ı nazar edil-
diğinde sosyal yönü de müşahede edilebilir. 
Esasen “Halk içinde Hak’la beraber olma” 
cihetinin daha muteber olması itibariyle 
cemiyeti tanzimdeki rolü aşikardır. Zira Hal-
vet’ten sonra Celvet vardır. Yani Hira misal 
alınarak önce Uzlet ve Çile sonra halk ara-
sına karışma. “Kum feenzir-Kalk ve uyar-”(-
Müddessir 2) emr-i İlahisine mazhar Efendi-
miz(Sallallahu aleyhi vesellem) bu hususta 
nümune-i imtisal olmuş, bütün evliyaullah 
tebliğ/temsil maksadıyla insanlığa açılmıştır. 

Nâsın verdikleri eza ve sıkıntılara katlan-
manın, onlardan tecerrütten daha efdal ol-
duğu ifade edilir. Şehir evliyasının, uzletteki 
velîlere üstünlüğü anlatılır.Şahsın kemale 
ermesi esas olsa da, cemiyet ferdlerden mü-
teşekkil olduğuna göre insanın mükemmel 
olmasıyla topyekün insanlık fazilet ufkuna 
seyeran etmiş olacaktır. Bireyin çiçek açma-
sıyla toplum bahçesi şenlenir.Zira insanın 
düzelmesi aileyi, onun güzelleşmesi millet-
leri ve dünyayı huzur iklimine teali ettirir. 
Herkesin evinin önünü temizlemesi halinde 
şehrin paklanması misillu...

Tasavvufun esası ve hedefi olan “Mari-
fetullah-Muhabbetullah(Allah’ı Bilme-Sev-
me)”nin temeli ve yolunun “Kendini/Nefsini 
Tanıma” olduğunu biliyoruz. Bunun tahak-
kukuyla diğer insanları tanıma ve anlama 
imkanının tevellüd edeceği zahirdir.

Tasavvufun nazarilikten ziyade ameli ol-
ması, yaşananların sirayetiyle güzelliklerin 
halk arasında daha çok ve çabuk tesirine ve 
intişarına sebebiyet verir.

İmanın kuvveti nispetinde “Yaradılanı Ya-
radan’dan ötrü sevme” tecelli edecek. Hak-
kal Yakin’e vasıl olma gayreti ölçüsünde in-
sanların birbirine faidesi dokunacaktır. Ben 
değil Biz hatta O anlayışı çizgisi yani…

“İlahi Ahlakla tahalluk”ta yarışanların hu-
sule getirdiği toplulukta huzursuzluk olur 
mu?İhsan şuurunun idrakiyle her an huzur-
da bulunmanın getirdiği murakebe hissi, gü-
nah ve suçları azaltmaz mı? Biz O’nu görme-
sek dahi O bizi görmüyor mu?”Güzel Ahlakı 
tamamlayan”ın arkasında ahaliyi bir fazilet 
bulutu ihata eyler.”Rabb’in edeblendirdiği”-
ne riayet yolunda evc-i kemalata uruc eder.
Hürmet, muhabbet, muavenet, ihsan ve îsar 
ruhuyla “yaşatmak için yaşama” şuuru inki-
şaf edince sarsılmaz bir birlik ve beraberlik 
ile herkes kenetleniverir.

Dürüstlük içerisinde, aldatmayan esnaf, 
ticaretinin hayrını görecek. Vazifesini hak-
kıyla ifa eyleyen memur ile memleketler 
teali edecek. Fiili ve kavli duaya riayet eden 
çiftçi mahsulünün bereketine mazhar ola-
cak. Hürmet, muhabbet ve muavenet ile ha-
neler cennet bahçelerine çevrilecektir.

Alem-i İslam, Asr-ı Saadetten beri sufi 
anlayış ve yaşayışından uzak kalmamıştır. 
Nübüvet ve Velayet-i Ahmediyye’nin (Aley-
hissalat ü vesselam) tasarrufu altında tasav-
vufun Ashab-ı Suffa ile başladığı, tasavvuf 
isminin menşeinin bu kelime olduğu beyan 
edilir..Silsile-i Velayetin başı Hazret-i Ali Ker-
remallahu veche’ye isnad edilir.

Hicri II. asırdan itibaren bu anlayışın sis-
tematik hale gelmesi, tarikat-tekke ve zaviye 
şeklinde müesseseleşmesi ile daha geniş ve 
derinlemesine intişar ve inkışafı tahakkuk 
etmiştir. Hasan-ı Basri, Malik bin Dinar(Rah-
metullahi aleyhim ecmain) gibi isimler ilkler 
olarak zikredilmektedir. 

Abdülkadir-i Geylani, Şah-ı Nakşibend, 
İmam-ı Rabbani(Kaddesallahu esrârahum) 
gibi kâmet-i bâlâ, Başyücelerin toplumlar 
üzerindeki tesirleri tarihi ve sosyal bir ger-
çektir.Bu tesisler birer ilim-irfan yuvası, 
mektep-medrese, mabed, kütübhane, soh-
bethane, imaret, kervansaray-misafirhane, 
meşveret yeri, dar-ül aceze vazifeleri yap-
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mışlar. Vakıflar kurularak nice hayrlara se-
beb olmuşlardır.

Üstad, Mektubat’ında; “Tarikatin dinî ve 
uhrevî ve ruhanî çok mühim ve ulvî neticele-
rinden sarf-ı nazar, yalnız Âlem-i İslâm için-
deki kudsî bir rabıta olan uhuvvetin inkişafı-
na ve inbisatına en birinci, tesirli ve hararetli 
vasıta tarikatler olduğu gibi, Âlem-i küfrün, 
nur-u İslâmiyeti söndürmek için müthiş hü-
cumlarına karşı dahi, üç mühim ve sarsılmaz 
kale-i İslâmiyeden bir kalesidir. Merkez-i 
hilâfet olan İstanbul’u beş yüz elli sene mu-
hafaza ettiren, İstanbul’da beş yüz yerde fış-
kıran envâr-ı tevhid ve o merkez-i İslâmiye-
deki ehl-i imanın mühim bir nokta-i istinadı, 
o büyük camilerin arkalarındaki tekkelerde 
Allah Allah diyenlerin kuvvet-i imaniyeleri 
ve marifet-i İlâhiyeden gelen bir muhabbet-i 
ruhaniye ile cûş u huruşlarıdır.

İşte, ey akılsız hamiyetfuruşlar ve sah-
tekâr milliyetperverler! Tarikatin, hayat-ı 
İÇTİMAİyenizde bu hasenesini çürütecek 
hangi seyyiatlardır, söyleyiniz.” der. (Haşiye)

“Kalbin Zümrüt Tepelerinde” eserinin 
Takdim yazısının ilk paragrafı Tasavvufun 
içtimai cihetine vurgu yaparak başlar: “Bi-
lindiği gibi tasavvuf, İslami toplumlar üze-
rinde asırlar boyunca biçimlendirici bir rol 
oynamıştır. Müslümanlar hiçbir dönemde 
tasavvufi varidattan uzak kalmamışlardır. Ta-
savvuf, özellikle geniş halk kitleleri için hem 
İslam dairesinde kalmanın şevk ve iştiyak 
verici bir yolu hem de İslami bilinçlenmenin 
cazip bir yöntemi olmuştur. Bu yüzden İslam 
Medeniyeti bir ‘Fıkıh ve Metodoloji’ mede-
niyeti olduğu kadar bir ‘tasavvuf, mâna ve 
irfan’ medeniyetidir de.Bu geniş etkisiyle 
İslam sufizmi bize; İslami tevhid inancı ve 
anlayışının zihnî,fikrî ve sosyal realitelerin 
ötesinde, İslami dünya görüşünün uzandığı 
metafizik sınırları da gösterir. 

Başka bir açıdan tasavvuf, müslümanların 
kendi manevi ve ahlaki ideallerine olan du-
yarlılıklarının açık bir göstergesidir. Bundan 
dolayı o her devirde, İslami geleneğin can 
verici ruhu olmuştur. İslam Tasavvufunun 
temel ilke ve dayanaklarını bilmeden, onun 
İslam düşüncesi ve TOPLUMları üzerinde 
uzun asırlar oynadığı özel rolün mantığını da 
anlamaya ortaya koymaya imkan yoktur.”

Aldığı manevi/ruhi terbiye ile; dünya-
yı misafirhane kabul eden, Mâlik-ülmülk-i 
Hakiki’nin idrakinde bulunan kimse israf et-
meden cömert, cimrilik yapmadan mukte-
sid olacaktır.İbadet ve zikirle meşgul olarak 
şerlerden ve kıyl ü kalden uzaklaşan kul her 
dem huzur ve saadet soluklar elbet.“Kalb ve 
ruhun derece-i hayatına girerek” aklı, kalbi 
ve ruhu beslenen nesil psikolojik marazlar-
dan da necat bulur.Büyüğe hürmet, küçüğe 
muhabbet düsturunun tatbikiyle talim ve 
terbiye sahasında büyük bir sühulet ve mu-
vaffakiyet temin edilecek.”Kalbin Zümrüt Te-
pelerinde” dolaşanlarla dünya cinnet değil 
cennet yurduna tebdil olacaktır.

Bütün bu anlatılan hususlar muvacehe-
sinde Hak Dostlarının kelam ve menkıbeleri 
tedkik edildiğinde hayat bahşeden misal-
lerle karşılaşılacaktır.Böyle insanlardan te-
şekkül eden topluluklarda kötülükler azalır.
Kendini başkalarından üstün görmeyen ki-
şilerden meydana gelen toplumda çatışma 
olmaz, insanlar adeta melekleşerek dünya 
cennetleşir.Mutasavvıfin; İslâm’ın yeryü-
zünde intişarı, bu mana ve irfan medeniyeti-
nin tecessümüne de rehberlik etmiştir.”Ardı-
na çil çil kubbeler serpen ordu”nun manevi 
mimarları bu gönül erleridir. O eserlerin al-
tında da nice alp/erenler çimlenmiştir.

Çağların yapısına münasib bir tarzda bu 
Gönül Seferberliği günümüze kadar gelmiş, 
bundan sonra da ila yevm-il kıyam devam 
edecektir.

HAŞİYE: Bu mevzuda kaynakça olarak da 
istifade edilen eserler mütalaalarınıza arz 
edilir;

1-MEKTUBAT-Bediüzzaman Said Nursi 
(29. Mektup-9. Kısım-Telvihat-ı Tis’a)-Şahda-
mar Yayınları

2-KALBİN ZÜMRÜT TEPELERINDE-NİL Ya-
yınları

3-MARİFETULLAH VE TASAVVUF(Risale-i 
Nur’da Külli Kaideler 6)-Ali ÜNAL-Şahdamar 
Yayınları

4-TASAVVUF VE TARİKATLER-Prof. Dr. Ka-
mil YILMAZ-Ensar Yayınları
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Türkçe’de “deli” anlamında kullandığımız 
“aptal” kelimesinin etimolojik olarak “abdal” 
kelimesinden geldiği bilinmektedir. Hatta “Ab-
dal’a malum olur.” gibi anlamlı bir sözü bile, 
alay konusu ederek “Aptal’a malum olur.” diye 
telaffuz etmekteyiz. Çünkü; “abdal” kelimesiy-
le, ermiş ve/ya manevi sırlara vakıf olan der-
viş kimseler kastedilmektedir. Hatta; Dücane 
Cündioğlu, 02 Kasım 2008 tarihli Yeni Şafak 
Gazetesi’ndeki köşe yazısında -yine Türkçe’de 
anlamını saptırdığımız- “budala” kelimesinin, 
“abdal” kelimesi ile ayni kökten geldiğine işa-
ret etmektedir:

“Bu kelimelerden ‘’budala’’ ve ‘’aptal’’ (ab-
dal) aynı kökten, ve Arapça.

Budala ‘’bedîl’’in çoğulu, b-d-l kökünden. 
Hâli değişen, istikrarsız, davranışlarına hâkim 
olamayan, kontrolsüz kişi demek. İlginç bir bi-
çimde biz Türkler kelimenin çoğulunu tekilinin 
yerine ikame etmişiz.

Bir farkla ki bugün budala kelimesini, idiot 
karşılığında kullanıyoruz. Meselâ Dostoyevs-
ki’’nin ünlü romanı ‘’Idiot’’ bizde çoktan ‘’Bu-
dala’’ adıyla şöhret buldu bile.”

16. yüzyıl edebiyat tarihimizde yer alan Ab-
dal ünvanlı ediplerimiz vardır. Bektaşi edebi-
yatının kurucularından Kaygusuz Abdal, hem 
tasavvufla ilgili hem de halk şiirinin genel ko-
nuları ile ilgili şiirler yazmıştır. Tasavvufi şiirle-
rinin yanında tekerlemeleri, şathiyeleri (alaylı, 
iğneli ve şiirler) de önemli bir yer tutar. Yunus 
Emre’ye hayranlık duyan şair onun yolunda 
onun tarzında olan güzel şiirler yazmıştır. Ni-

tekim; Hacı Bektaş-ı Veli’den sonra Bektaşîlik 
tarikâtının başına geçen -yine Abdal lakabı ile- 
Abdal Musa’ya bağlanarak tasavvuf yoluna 
girmiştir. Pîr Sultan Abdal’ın en çok etkilendiği 
şairin Hatâî’den sonra Kaygusuz Abdal olduğu 
kaydedilmektedir. Aruz vezni ile yazdığı 130 
şiirinin yer aldığı Divanı ve Mesnevi tarzında 
Dilguşa, Sarayname, Gülistan gibi manzum ve 
mensur eserleri bulunmaktadır. Öyle ki; 25 Ey-
lül 2012 tarihinde vefat eden Büyük Ozan Ne-
şet Ertaş’ın, Abdal geleneğinin gelmiş geçmiş 
en önemli temsilcisi olduğu da söylenmekte-
dir.

Abdal mertebesi, Türkiye Diyanet Vakfı İs-
lam Ansiklopedisi’nin Çile maddesinde (**) 
açıklanmaktadır. Tasavvufun doğuş dönemi 
hakkında bilgiler veren ve 4 Ciltten oluşan 
Ebu Talib El-Mekki’nin Kutü’l-Kulub Kalplerin 
Azığı (4 Cilt Takım) adlı kitabının 1. Cilt, say-
fa 159’daki şu bilgiyi paylaşmaktadır: “Abdal 
mertebesine ulaşmak için gerekli görülen dört 
prensip az yeme (cû‘ veya açlık, kıllet-i tâam), 
az konuşma (samt veya susmak, kıllet-i kelâm), 
az uyuma (seher, kıllet-i menâm) ve inziva (uz-
let, insanlardan uzaklaşma ve/ya izole olma) 
şeklinde sıralanmaktaydı.”

Bu itibarla; başlıkta da belirttiğimiz gibi, 
inşallah “Dünyada Abdal Olan, Ahirette Cen-
netlik Olur.” Diğer taraftan; atasözü olarak 
kullanageldiğimiz üzere, “Deli Olmadan Veli 
Olunmaz.” sözünün boş bir söz olmadığı açık-
tır. Nitekim; insan ruhunun en iyi psikoloğu 
Victor Hugo; şu sözüyle adeta bu atasözünü 
anlamlı kılmaktadır: “Delilik, hassas insanların 
protestosudur.”

DÜNYADA ABDAL OLAN AHİRETTE…

Sabit OSMANOĞLU
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Türkiye özellikle yeni dönemde uzun zamandır 
hazırladığı ama Devlet içindeki bazı Fetö ve fetö 
benzeri oluşumların engellemesinden dolayı bir 
türlü Avrasya stratejisini uygulayamamıştı. Devlet 
içindeki bu kanserli hücrelerden kurtuldukça milli 
bir politika olarak ve Türkiye’nin tarihi mirası ve de-
rin köklerine en yakın politika olan Avrasya politika-
sını sahada uygulamak için harekete geçmeye baş-
lamıştır. Avrasya Politikası yeni dönemin en önemli 
politikasıdır. Türkiye’nin güçler dengesinde ki güç 
merkezi haline gelmesidir. Bu konuda ekonomik, 
enerji, siyasi ve dahi pek çok hususta değişimler 
gözle görülmeye başlanmıştır. 

Devlet gelecek dönemde yeni stratejisini Av-
rasya bloğu yönünde kullanacak. Türk Devleti bu 
bağlamda Nato’nun devlet içindeki kanatlarını tek 
tek kırmak için zorlu bir süreç içine girdi ve bu sü-
reç önümüzde ki dönemin de şifresidir. Nato dev-
let içine kanserli bir hücre gibi yerleşmiş ve içten 
içe büyük bir kemirme ile devletin kurumlarının 
hareket kabiliyetini sınırlandırıyordu… Fetö operas-
yonlarından sonra kurumlar az da olsa nefes alınca 
Fırat Kalkanı operasyonunu yaptı. Akabinde pek çok 
önemli operasyon da yapıldı... Devlet artık kurum-
ların içine yerleşmiş Fetö gibi bir yapılanma içine 
girmiş her oluşumu, cemaati vs. kesip atmak için 
önemli bir strateji izliyor. Dolayısı ile içte çok bü-
yük bir operasyon hazırlığı var ve bu operasyonlar 
silsilesi bir süre daha devam edecek gibi... Avrasya 
politikası ve stratejisi gereği, Türk Devletinin Yeşil 
Kuşak projesinin ürünü olan yapay özelliğe sahip 
her cemaate ve gruba büyük operasyonlar kapıda!  
Anadolu’nun doğal olan yapay olmayan (ABD’nin İs-
rail’in ve Vatikan’ın projesi olmayan) geçmişten beri 

süre gelen ve Osmanlı dahil olmak üzere Türk-İslam 
Devletlerinin kuruluşunda büyük pay sahibi olan ve 
destek olan cemaatler/Tarikatlar ve gruplar bundan 
etkilenmeyecektir. Ama diğerleri için aynı şey söz 
konusu değil! 

Yıllardır Nato-Batı ve Gladyo yanlısı bir politika 
ve strateji izleyen, daha doğrusu içine yerleşmiş 
Fetö gibi kanserli hücrelerden dolayı izlettirilmek 
zorunda bırakılan devlet, bu kanserli hücrelerin 
temizlenmesi ile daha farklı ve milli bir politika 
ekseninde Avrasya’ya yönelmiştir. Yapılan bu yeni 
politika ve strateji gereği Devletin kırmızı kitabında 
da radikal değişiklikler olmuştur. Bu saydığım Na-
to-ABD-Gladyocu kanadın basının içinde yer alan 
isimlerine de operasyon yakındır. Basın içinde milli 
gibi görünen ama gayri milli olan ve Nato-ABD-İsrail 
kafasında düşünen bazı gazeteci müsveddelerine 
de gereken Devlet tarafından yapılacaktır. 

Benim tüm bu yazdığım hususları anlaması ge-
rekenler anlayacaktır. Dediklerim biraz kapalı gibi 
olsa da, aslında her şey çok açık ve net! Türkiye’nin 
Avrasya politikası ve stratejisini hala ısrarla anlama-
yanlar için söylüyorum; bu proje bizzat DEVLET pro-
jesidir. 2200 yıllık kadim Türk Devletinin temsilcileri 
tarafından belirlenmiştir. Sn. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan da bu projenin 2023 vizyonu 
doğrultusunda uygulayıcısıdır. Sn. Cumhurbaşkanı-
mızın çevresinde bu projeye gizliden gizliye muhalif 
olan desteklemeyen kişiler ve gruplarda var. Bu ko-
nuda Sn. Cumhurbaşkanımız çok ama çok dikkatli 
olmalıdır…

Ve son söz: ‘’Türkiye gelecek dönemde Avras-
ya’nın parlayan yıldızı olacaktır’’

Koray KAMACI
koray_kamaci@hotmail.com

Türkiye’nin Avrasya Stratejisi 
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TASAVVUF GERÇEĞİ

Bu yazımızda mümkün olduğunca tasavvuf ve 
mutasavvıflığın ne olduğu üzerinde durmaya çalışa-
cağız. Tasavvufun temeline baktığımız zaman,karşı-
mıza şöyle bir ibare çıkar:Tatmayan bilmez.Tasavvuf-
ta asıl mesele budur.Aksi halde tatmayan cahillerin 
gerek tasavvuf gerekse mutasavvıflar hakkında içi 
boş,ileri geri sözlerini maalesef duymaktayız. Tasav-
vuf şeriatın yaşanmış halidir. Tasavvuf imânı kemâle 
erdirmektir.Tasavvuf,marifetullahta mesafe alabil-
me yoludur.

Resulullah döneminde tarikat,tasavvuf,hakikat 
yoktu diyen içi boş zihniyet,bunun olmadığının is-
patını nasıl yapmaktalar acaba?Bize kur.’an yeter,-
hadisler kâfidir gibi mülahazalar.Ki bunlar çoğun-
lukla Selefilik yolu üzerine olanların sözleridir.

Ashâb-ı Suffe yahut Ashâb-ı kiramın hayatları-
na bakmak lazım.Bilindiği üzere veda hutbesinde 
124 bin ashab vardı.Bunlardan kaç tanesi Allah cc 
Reşûjüne biat etmişti?

Ashab-ı Kiram,bizzat Hz peygamberden besleni-
yordu.Benim ashabım yıldızlar gibidir diyordu Allah 
rasûlü.Yani onları takip etmek Hz Peygamberi takip 
etmek ile aynı idi.

Buna karşı çıkan zihniyet haliyle mezheplere kar-
şı çıkmaktadır.

Bu Allah dostlarına,mürşitlere karşı çıkan,bunla-
ra ne gerek var diyenlere sormak gerekir:

Annemiz,babamız,ağabeyimiz Kur’an biliyorken 
biz neden gidip medrese hocasından öğreniyoruz 
diye!

İlim muhakkak ki kitaptan öğrenilir ama bunun 
yaşanmış şekli yani pratik kısmı insandan öğrenilir 
ki bu tam anlamıyla uygulanırsa Allah’ın hukukuna 
uygun olur.

Ebu Cehil,Ebu Leheb ve daha niceleri ki bunlar 
Allah cc resulünün Hak peygamber olduğunu çok 
çok iyi biliyorlardı.Fakat nefisleri ona tabi olmayı,o-
nu kabul etmeyi engelledi.Çünkü o da bizim gibi 
gayet normal bir insan dediler,neden onun üstün-
lüğünü kabul edeyim ki,diye düşündüler elbette.

Tıpkı günümüzdeki nefsine kurban gidenler gibi.
Evet, Mürşid-i Kâmile baktığımız zaman, fiziki olarak 
senden bir farkını göremeyebilirsin.Nasıl baktığına 
bağlı.Manevi olarak bakarsan Hz Ebu Bekir;zahiri 
olarak bakarsan Ebu Cehil gibi olursun! Başa dö-
necek olursak tasavvuf,şeriatın yaşanmış şekildir.
Tasavvuf,tüm farzlara,sünnete riayet edip ona göre 
ibadet ettikten sonra fayda sağlar.Yoksa namazı ya-
rım yamalak kılıp da tasavvufun gereklerini gerine 
getirmek zerre-i miskal kadar fayda sağlamaz.

Şu topraklarda tarikatlar ve tasavvuf yüzlerce 
yıldır devam ediyor,etmektedir de.Tasavvuf düş-
manlığının yapılması kişiye fayda sağlamaz.Bir 
devlet kurumuna alınacak kişilere,avazının çıktığı 
kadar:Hiçbir tarikata,şeyhe,cemaate bağlı olma-
yacaksınız diye seslenen beyefendiler bilmelidir 
ki oraya bağlı olmasa da ya ateisttir ya Kemalist.
Uyarılar yapılacaksa düzgün ve adabına uygun ya-
pılmalı.Tüm Osmanlı padişahları bir manevi terbiye 
altındaydı.İntisap ettikleri bir şeyhi vardı.İşte bu, 
Osmanlıyı 600 yüz yıl dünyaya hükmetmeye engel 
olmadı.FETÖ olarak bildiğimiz ve adı cemaat diye 
anılan cemaat görünümlü örgüt yüzünden cema-
atlere aynı nazardan bakmak,aynı kefeye koymak 
cahillik ve hatta haddini bilmezliktir.

Benim bizatihi bildiğim cemaat lideri diyor ki:
Bizim peşimizden gelenler yaptıklarımıza baksın-

lar.Şayet şeriata,İslama uygun olmayan bir şey gö-
rürlerse bizi bıraksınlar. Yani sana koyun olma diyor.
ilim oku,bizi sen denetle diyor.

Son olarak şunu söylemek istiyorum:
Benim Allah cc,Kur’an ve peygamberden başka 

bir şeye ihtiyacım yok,onlar bana yeter diyenlere 
karşı; evet,onlar bizim olmazsa olmazımızdır,ama 
bana yetmiyor.Çünkü ben tek başıma öğrenecek 
yahut islamı yaşamaktan acizim.Siz değilseniz ne 
ala.Teorik olarak kitaptan savaş bilgileri okumakla 
asla iyi bir savaşçı olunmaz.Pratik olarak onu yaşa-
makla olunur.Tasavvuf ehli kimseye karışmıyor ise,-
diğerleri de o kirli dillerini artık tasavvuf ehlinden 
çeksinler....

Mustafa ÂSÂF

K A PA K
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GİDERSEM
Gidersem birgün, senden habersiz 
Benden bilme
Denizler kudurmuş, çölde kum yanar 
Aç gözlerini, yoksa kıyamet kopar 
Gidersem birgün, sorgusuz, sualsiz 
Sana doyamadan 
Sürgün etme gönül vatanından 
Gülümserdin oysa her ayrılığın ardından 
Bırakma, tut ellerimden 
Girersem birgün dönüşsüz yollara 
Kuşlar da ölür, bilirim 
Sana doyamadan bir temmuz sabahında

Dokunurken mezar taşına,
Benimdin bir zamanlar diye fısılda 
Beklerdi bizi sonsuzluk, sonsuzluğun eteğinde 
Kim duyar sesimi, taşlar sağır 
Gidersem birgün, semaya dalıp 
Hani gitmeyecektin diye haykır

Zaman şaşırınca hangi zamanda olduğunu 
Bülbül de görür son gülün solduğunu 
Haber getirmez, suskundur göçmen kuşları 
Almışsın kokunu cennet sümbülünden 
Ve yüzün, zencefil misali gül rengi 
Geçer nice bin yıllar 
Bulunmayacak bu matemin dengi

Her yıl üç mevsim ve noksan
Çatlar, o ceylan bakışınla toprağa baksan
Aman deyip af diledim, çok geç
Bir temmuz sabahı, sana doyamadan
Ben gidersem kuşlar ölür
Güvercinler susuz kalır
Gelemezsem beklediğin an
Affet...

Mustafa ÂSÂF
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 Parisli Mutassavvif  Bir Azize  
(Prof. Dr. Eva Vitray - Havva) 

Dr. Ahmet ALTUN

Temmuz 1999 ayının son haftasında vefat 
eden Fransız araştırmacı, müsteşrik ve daha 
sonra İslam’la şereflenen ve vasiyetine rağ-
men ancak 10 yıl sonra Mevlana’nın yakınına 
gömülen Prof. Dr. Eva Vitray de Meyerovitch 
(HAVVA) nın çalışmaları ve Müslüman oluşu-
nun hikayesi, Kuveyt’te yayınlanan El Mucte-
ma dergisinde şöyle : Şöyle anlatılıyor. 

Prof. Dr. Eva Vitray de Meyerovitch, Hıristi-
yan dinine sıkı bağlı katolik bir Fransız aileye 
mensuptu, bu yüzden İslam dinine girmesi 
kolay bir şey olmdı. Profesörlük kariyerini elde 
ettikten sonra, etkisinde kaldığı Mevlana Ce-
lalettin er-Rumi’nin şiirlerini okumak ve onları 
doğru bir şekilde Fransızcaya tercüme etmek 
için Paris’te Sorbon Üniversitesi şarkiyat bö-
lümünde 3 sene süreyle Farsça öğrenmeye 
başlar.

Mevlana’yı okudukça yavaş yavaş İslam’a 
yaklaştığını görür. Ruhunun susuzluğunu gide-
remeyen, aklını ikna edemeyen Hıristiyanlığı 
sorgulamaya başlar. İslam’ı araştırırken, uzun 
müddet aradığı halde bulamadığı hayat ve kâi-
natin mutlak gerçeğine yaklaştığını hisseder. 
Böylece ancak tadanın hissedebileceği bir ruhi 
deneyime girişir. Ancak bu iş pek kolay olmaz, 
şiddetli bir nefis mücadelesi başlar: Alıştığı ve 
Katolik bir ailede ve Katolik arkadaşlar arasın-
da öğrendiği din ile Hak din olduğunu sezdiği 
yeni din arasındaki ruhi mücadele. Kalbi bu iki 
kutbun değirmen taşları arasında parçalanı-
yordu sanki. Kim diyebilir, iki milyara yakın Hı-
ristiyan batıl; O ise hak üzeredir?! Aradığı ger-
çek belki Hıristiyanlığın derinliklerinde saklıdır 
kendisi doğru olarak anlamamış olabilir? gibi 
şüphe ve endişeler gelip gidiyordu zihninde.

Dr. Eva dinini değiştirmeden önce bu te-
reddütlerden tamamen kurtulmak istiyordu, 

onun için Sorbon Üniversitesinde bulunan 
Kitab-ı Mukaddes sahasında meşhur bir uz-
manın derslerine üç sene süreyle devam eder. 
Ancak bu süre zarfında niyetini değiştirecek 
yeni bir şey bulamaz.

Daha sonra ruhundaki esen fırtınaları ve 
sırrını, çok takdir edip saygı duyduğu, Hallac-ı 
Mansur’un beyitlerini Fransızcaya tercüme 
eden meşhur Fransız müsteşrik Luıs Masını-
yon’a açar. O da Onu, Hıristiyan dininde derin 
bir vukufiyete sahip bir arkadaşına gönderir. 
O’na gider ve O’nunla uzun uzun tartışır... Ha-
yır.! Rahipten yeni bir şey ve sadre şifa bir ha-
kikatı bulamaz.

Ve nihayet bir gece, büyük bir vecdle göz 
yaşları içerisinde Allah’a yönelerek ellerini kal-
dırır ve şu duayı yapar:

‘Ya İlahi ey Alemlerin Rabbi, bilirsin ki ben 
senin hak dinini arıyorum.. bu yolda ne kadar 
gayret ettiğimin şahidi sensin..Sana yalvarıyo-
rum bana bir yol göster, bana bir işaret ver.. ey 
Erhamürrahimin...’

İşte o gece Eva, hayatında unutamayacağı 
bir rüya görür, rüyasında kendisine bir kabir 
gösterilir, kabre yaklaşır, kabrin Hıristiyan ka-
birlerine benzemediğini görür, kabre iyice yak-
laşır, kabrin içinde bir yazı gözüne ilişir, iyice 
yaklaşır ve o yazıyı okur: Arapça olarak HAVVA 
yazılıydı ve kulağına, ruhunda yanklar yapan 
bir  fısıltı: “Bu senin kabrin ve sen müslüman 
olarak öleceksin”.

Bu rüya bardağı taşıran son damla oldu ve 
Eva bunun üzerine hemen Müslümanlığını ilan 
ederek ismini de HAVVA  olarak değiştirir. Yıl 
1964.

İşte bu, mütesavvif Eva’nın  hidayete erme-
sinin hikayesidir.
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Havva, hayatı boyunca İslam’a hizmet için 
çalışmış ve bu alanda bir çok kitap telif etmiş-
tir. Kitapları arasında iki kitap vardır ki büyük 
önem arz etmektedir. Yazar Cemal Aydın tara-
fından Fransızcadan Türkçeye tercüme edilen 
bu iki kitap “İslam’ın Parlak Yüzü” ve “Duanın 
Ruhu” adını taşımaktadırlar. 

Vefatından sonra O’nunla ilgili olarak Cemal 
Aydın yazdığı hatıratında şunları söylüyor:

“Kitaplarını Türkçeye çevirme konusunda 
muvaffakatını almak için kendisine gönderdi-
ğim mektubun cevabında bana. “ Paris’e gel-
diğinde bizi ziyaret etmeyi ihmal etme” diye 
yazmıştı.

Türkiye’yi çok seviyordu, onun için kitapla-
rının Türkçeye çevrilecek olmasına çok sevin-
mişti. 

“Duanın Ruhu” adlı ikinci kitabın tercüme-
sinden iki ay sonra bir nushasını alarak Paris’e 
gidip Onu ziyaret etmek ve kitabın bir nusha-
sını  kendisine takdim etmeye karar verdim 
ve Paris’e gittim. 20 yıldan beri Paris’te ika-
met eden ve “İslam’ın Parlak Yüzü” adlı kita-
bın Türkçe tercümesiyle Fransızcasını ayrı ayrı 
okuyup sonra yazarı Havva ile tanışan mimar 
mühendis kızımız Mükrime’ye O’nunla görüş-
me istediğimi ilettim. Kızımız bana, O’nun çok 
hasta olduğunu, ancak seni görmek istediğini 
ve ziyaret için bir randevu vereceğini söyldi. 
Randevu vaktinin tayinini beklerken bir sabah 
telefon geldi:

 -Haberi duydun mu?
- Hangi haberi dedim?
- Havva’nın vefat haberi..Bütün radyo ve TV. 

kanalları haberi verdiler.
Donakaldım, içimin yandığını his ettim, san-

ki Paris’e gelmemi beklemiş, bir gün bekliyo-
rum ve ikinci gün O vefat ediyor. O’nu annem 
gibi seviyordum. Kitabını tercüme ederken çok 
kere gözyaşları döktüğümü hatırlıyorum.

Onu göremedim fakat kızımız Mükrime 
beni merhumenin evine götürdü. Mütevazi 
bir apartmanın 5. katında asansörsüz bir dai-

rede oturuyordu. Eve girdiğimde kendimi bir 
zahidin evinde sandım. Evde mobilya denile-
bilecek bir şeye rastlayamadım. Evde olan bazı 
eşya parçaları ise 30-40 senelikti. Anadolunun 
klasik evlerinden bir evdeymişiz gibi yere otur-
duk.

Evden çıkarken Mükrime şunları söylüyor-
du:

“Ah son haftalarda onun yüzünü görmeliy-
din, yüzü ay gibi parlıyordu, yüzüne bakmak-
tan doyamadım, kaç kere fotoğraf makinesini 
getirip resmini çekmek istemişimdir fakat her 
defasında unutuyordum, nasip olmadı.

Merhum Prof. Dr. Havva, Rabbine kavuştu-
ğu güne kadar Batıya İslam’ı ve Mevlana’nın 
şiirlerini tanıtmaya çalıştı. Birçok İslam bü-
yüklerinin eserlerini tercüme etti. Bu çalışma 
ve gayretler sayesinde Batının İslam’a bakışı 
değişti. Batı artık eski batı değildir. İslam artık 
Batının kapılarını çalıyor ve İslam bugün bütün 
yönleriyle, duygu ve düşünceleriyle, mantığıy-
la, gerçeğiyle, kainata ve yeryüzünün en şerefli 
varlığı olan insana layık olan hayata bakışıyla 
batının kalbinin kapısını çalıyor.

On yıl önce Mevla’sına kavuşan Eva, on yıl 
sonra nihayet hayranı olduğu Mevlana’sına da 
kavuştu. 

1998 yılında Konya’da katıldığı konferansta, 
“ Yorgun bedenim ile kilometreler kat etmek 
bile Hz. Mevlana’nın huzurunda yorgunluk 
değil, mutluluk verir. Onun manevi gölgesinde 
kıyamete kadar kalabilmek için beni Konya’ya 
gömün’ diye vasiyet etmişti.” vasiyetinde bu-
lunmuştu. Fransız yazar Prof. Dr. Eva de Vitray 
‘in, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin girişim-
leriyle 17 Aralık 2008 de  Fransa’dan getirilen 
kemikleri, Sultan Selim Camisi’nde kılınan ce-
naze namazının ardından Mevlana Müzesi’nin 
karşısında bulunan Üçler Mezarlığı’na defne-
dildi.

  Vefatının 19. Yıl dönümü vesilesiyle 
Onu rahmetle anıyoruz.  Allah O’na rahmet 
eylesin ve cennetiyle Cemalıyla müşerref ey-
lesin. Amin
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K A PA K

DOSTLUK İMTİHANI

Yıllar gelip geçmiş, Hazret-i İsmail büyü-
müş, güzel ve yakışıklı bir çocuk olmuştu, 
ismi gibi huyu da güzel ve temizdi. Baba-
sının kendisine öğrettiği şekilde namazı-
nı kılıyor, duasını ediyor, Allah’a ibadette 
bulunuyordu. Hazret-i İbrahim, bu güzel 
oğlanı ara sıra dağlara, birlikte odun top-
lamaya, yiyecek bulmaya götürüyordu.

İşte böyle günlerden birinde, Zilhicce 
ayının 8. günü (yani şimdiki takvime göre 
kurban bayramının başlangıcından iki gün 
öncesinde) Hazret-i İbrahim rüyasında: 
“Ey İbrahim. Allah, oğlun İsmail’i kurban 
etmeni emrediyor.” diye bir ses işitti. 

Hazret-i İbrahim korkuyla uyandı. Gör-
düklerinin gerçek olup olmadığını düşün-
dü. Bu rüya Allah tarafından gönderilen 
bir mesaj mıydı, yoksa şeytandan kaynaklı 
bir vesvese mi, bir anda kestiremedi. Fa-
kat içine bir şüphe düşmüştü. Ertesi gün 
(Zilhicce’nin 9’u) yine aynı rüyayı gördü. 
Rüyanın Allah’tan olduğuna kanaat ge-
tirmeye başlamıştı. Zilhicce’nin 10. günü 
(kurban bayramının 1. günü) de aynı va-
kitte, yine aynı rüyayı görünce, artık rü-
yanın Allah’tan olduğunda hiç tereddüdü 
kalmadı.

Bu, büyük bir imtihan idi. Gerçek dost, 
dostu için sevdiği her şeyini feda ederdi. 
Allah Hazret-i İbrahim’i kendine “halil” 
yani dost seçmişti. Şimdi de onun bu dost-
luğa lâyık olup olmadığı deneniyordu. Bu 
dostluğa en sevdiği varlığı feda edebilecek 
miydi? Ne var ki, bu isteği yerine getirmek 
son derece güç ve ağırdı. Onun için Allah, 
bu emri, Hazret-i İbrahim’e doğrudan doğ-

ruya vermemişti. 3 gece üst üste rüyada 
göstererek, onu yavaş yavaş alıştırmıştı.

Neticede Hazret-i İbrahim’in kalbi it-
mi’nan bulmuş, emri tereddütsüz yerine 
getirmeye razı olmuştu. Şimdi tek korku-
su kalmıştı. Acaba oğlu ve hanımı bu emri 
nasıl karşılayacaktı? Mes’eleyi öğrendikle-
rinde boyun mu eğecekler, yoksa isyanda 
mı bulunacaklardı? Şayet itaat ederlerse 
mes’ele yoktu. Ya isyan ederlerse? O tak-
dirde İlâhî azaptan kurtulamazlardı.

Bu bakımdan, İsmail’i kurban etme 
emri, yalnız Hz. İbrahim için değil, ailesi 
için de ağır bir imtihandı. Hazret-i İbra-
him’den biricik ciğerparesini kendi elle-
riyle kurban etmesi isteniyordu. Hazret-i 
İsmail’den ise, Allah yolunda hayatını ve 
canını verme fedakârlığı bekleniyordu. 
Hazret-i Hacer’den beklenen de, biricik 
oğlunun Allah yolunda feda olmasına sab-
retmesiydi.

Hazret-i İbrahim o sabah oğluna ip ve 
bıçak almasını, birlikte oduna çıkacak-
larını söyledi. Bu, onların her zamanki 
âdetleriydi. Hz. İsmail hiçbir şeyden şüp-
helenmemişti. Yanlarına ip, bıçak ve bal-
ta alarak yola koyuldular. Minâ mevkiine 
gelince Hz. İbrahim gördüğü rüyayı yavaş 
yavaş oğluna anlatmaya başladı. Allah ta-
rafından büyük bir imtihana tâbi tutulduk-
larını bildirdi.

Hz. İsmail’de, babasının anlattıkları kar-
şısında en ufak bir üzüntü, tereddüt ve 
telâş meydana gelmemişti.

Mehmet DİKMEN
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Hayatı veren ve alan Allah değil miydi? 
Hayatın sahibi olan Allah, şimdi ondan, 
verdiği hayatı, kendisi için geri istiyordu. 
Bundan daha şerefli bir ölüm olabilir miy-
di? Hazret-i İsmail bunları düşünerek, tam 
bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi. Baba-
sına şu cevabı verdi:

— Babacığım. Ne ile emrolundunsa o 
işi yap. Beni inşaallah sabreden bir insan 
olarak bulacaksın...”

Oğlunun bu cevabı Hazret-i İbrahim’i 
hem sevindirmiş, hem de duygulandırmış, 
gözlerini yaşartmıştı. Büyük bir sevgiyle, 
yüksek bir imanın sahibi olan oğluna bakı-
yordu. Böyle bir oğul sahibi olmakla iftihar 
ediyordu.

Bir süre sonra Hazret-i İbrahim, oğlunu 
sağ yanına yatırarak Allah’ın emrini yerine 
getirmeye hazırlandı. Oğlunun gözlerini 
bağlamış, bıçağı görerek acı duymasını is-
tememişti. Bu hâdise, Minâ’da, şimdi kur-
banların kesildiği yerde cereyan ediyordu.

Hazret-i İbrahim oğlunun boynuna bı-
çağı sürmek üzere Bismillah çekti. “Ey 
Rabbim, işte emrini yerine getiriyorum” 
diye söylendi.

Bıçağı Hz. İsmail’in boynuna sürdü. Fa-
kat bıçak kesmedi.

Çünkü, Allah’ın muradı, Hazret-i İsma-
il’in kurban edilmesi değildi. Bu hâdise 
ile İbrahim ailesinin sadakat ve sabırlarını 
meleklere ve bütün insanlığa göstermek 
istiyordu.

Bu bir dostluk ve bağlılık imtihanı idi. 
Allah dostu olan Hazret-i İbrahim ile oğlu, 
en sevdikleri varlıklarını seve seve Allah’a 
verebileceklerini ispatlamışlardı. Allah’a 
bağlılıklarını tereddütsüz göstermişlerdi. 
Kısacası bu müthiş imtihanı, en güzel şe-
kilde kazanmışlardı.

Hazret-i İbrahim, bıçağı yeniden İsma-
il’in boynuna sürmeye hazırlanırken bir 
ses duydu:

— Ey İbrahim. Allah’a ne kadar bağlı bir 
kul olduğunu isbatladın. Allah dostu bu-
lunduğunu herkese gösterdin. Dur artık. 
İsmail’i kesmene lüzum kalmadı” diyordu.

Hazret-i İbrahim durdu. Etrafına bakın-
dı. Gökten Hazret-i Cebrail’in gözleri sür-
meli, boynuzlu bir koç ile yere inmekte ol-
duğunu gördü. Cebrail Aleyhisselâm, Hz. 
İbrahim’i tebrik ediyor,

— Ey İbrahim. Bu koç kırk senedir Cen-
nette beslenmektedir. Şimdi oğlun İsma-
il’in yerine onu kurban etmen için yeryü-
züne gönderildi...” diyordu.

Hazret-i İbrahim, büyük bir sevinçle oğ-
lunun gözlerini çözdü. Koçu Cebrail’den 
alıp kurban etti. Bu büyük lütfundan dola-
yı Allah’a şükretti.

O günden beri bütün Müslümanlar, 
Hazret-i İsmail’in kurtuluşunu kutlama ve 
Allah’a şükran borçlarını ödemek ve bağ-
lılıklarını göstermek üzere, her sene aynı 
gün kurban keserler. Kurban kesmek, hali 
vakti yerinde olan Müslümanların üzerine 
vacib bir ibadettir.
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İslam Tarihi 

yazarı, şair, muta-
savvıf olan Mus-
tafa Asım Köksal, 
İslamî ilim gele-
neğinin son tem-
silcilerinden birisi 
olarak kabul edil-
mektedir.

Mustafa Asım 
Köksal 5 Eylül 
1913 tarihinde 
Kayseri’nin Deve-
li ilçesinde doğ-
muştur.  Yüksek 

seviyede öğrenim görmediği halde kendisini yetiş-
tirerek özellikle İslam tarihi alanında eser vermiş ve 
bu alanda adından söz ettirmiştir.

İlköğrenimini 1927’de Develi Numune Mekte-
bi’nde tamamlayan Köksal, 1933 yılına kadar Kay-
seri Ulemasından Develi Müftüsü İzzet Efendi’den 
medrese usulüne göre ”Mukaddimat-ı Ulum” eğiti-
mi aldı. 1927’de Safahat’tan etkilenerek dini man-
zumeler yazmaya başladı.  1928-1930 arasında De-
veli Ticaret ve Sanayi Odası Başkatibi olarak çalıştı.

1933 yılında Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı’nda memurluğa başladı; bu kurumda 31 yıl çalış-
tı. Ankara’da bulunduğu sıralarda Kerkük ulemasın-
dan Muhammet Efendi’nin öğrencisi oldu. İskilipli 
İbrahim Etem (Gerçekoğlu)’den tasavvuf terbiyesi 
alan Asım Köksal, aynı kişiden icazet aldı.

1936’da Mehmet Akif’in Mısır’dan döndükten 
sonra İslam peygamberinin hayatı üzerine bir eser 
yazmak isteğini gerçekleştiremeden ölmesi üzerine 
onun bu isteğini yerine getirmek üzere “Peygambe-
rimiz” adlı eseri yazdı. Eser, 1944 yılında yayımlandı.

1939 yılında manzum eseri “Armağan” ve 
1946’da manzum şiirlerinden oluşan “Ezanlar” adlı 

kitaplarını yayınladı. 1946’da yayınladığı bir diğer 
eser olan “Gençlere Din Kılavuzu”, daha sonra ya-
yımlayacağı “İslam İlmihali” adlı eserin çatısını oluş-
turdu.

1964 senesinde İslâm Tarihi adlı eserini yazabil-
mek için emekli oldu. 34 yıl boyunca eserleri üzerin-
de çalıştı. 1950’li yıllarda Diyanet İşleri adına radyo-
da haftalık dini konuşmalar yaptı. İslam Tarihi kitabı 
Türkiye Yazarlar Birliği yönetim kurulunun kararı 
ve teklifi ile1983 yılında Siret’ün-Nebî Yarışmasına 
katıldı. Eser, “9. Milletlerarası Siret Kongresi”’nde 
birinci geldi. Türkiye Yazarlar Birliği, kendini 1995 
yılının kültür adamı seçti.

30 yılın üzerinde Diyanet İşler Başkanlığı’nda 
çalışmış olan Mustafa Asım Köksal, 28 Kasım 1998 
tarihinde Ankara vefat etmiştir. Ankara’nın Keçiö-
ren ilçesine bağlı Bağlum semt mezarlığına medfun 
bulunmaktadır.

Eserleri:
İslâm Tarihi-Hz Muhammed Aleyhisselam ve İs-

lamiyet (18 cilt)
Hz.Hüseyin ve Kerbela Faciası
Peygamberler Tarihi
Gençlere Din Kılavuzu
Tevbe
Reddiye (caetani’nin islam tarihi reddiye)
Peygamberler (manzum)
Peygamberimiz (manzum bir siret)
Sohbetler
Armağan
Ezanlar
Bir Amerikalının 23 Sorusuna Cevap
Türkçe Ezan Meselesi
Şeyh Bedreddin (basılmamıştır)
Şeyh Ahmet Kuddisi hayatı, mesleği, üstün kişi-

liği ve eserleri
İslâm İlmihâli 

Mustafa Asım Köksal Kimdir?

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

Abdurrahman PAMUK
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‘’ Kula teşekkür etmeyen Allah’a teşekkür et-

memiştir’’  buyrulmuştur.
İhtiyaç sahibinin ihtiyacı görülmediyse üzül-

mez, kederlenmez
‘’Patron beni işe almadı.’’;  ‘’ Şeyh bana him-

met etmedi.’’; 
 ‘’ Profesör yüzüme bakmadı.’’; ‘’ Hoca bana 

şunu öğretmedi.’’ demez.
Bilakis  ‘’ Bu işte hayr var. Rabb’im Teâlâ bir 

kapıyı kapatır, bin kapıyı açar. Eğer bunları vesile 
etseydi maksadıma ulaşırdım.’’ der. 

Dolayısıyla bunların aleyhine dönmez, yüz çe-
virmez, dua eder, küsmez, hoş görür. 

Netice-i meram, izzet ve zilleti Allah’tan bildi-
ği için, hiç bir şahsı işinin görülmesinden dolayı 
sevmez, aksi halde de nefret etmez.

Ancak Allah Teâlâ’nın  sevmesini emrettiği en-
biyâyı, evliyâyı ilmiyle amel eden ulemâyı, salih-
ler ve takva sahiblerini sever.

Binaenaleyh takva ve salih bir Mü’minden ih-
tiyacını temin etmese ve ondan dünyevî bir zarar 
görse dahi dostluk ve sevgisini kesmez. Allah için 
sevgi budur.

Hadîs-i şeriflerde buna ‘’el- Hubbu Fillah’’ ve 
‘’el- Muvâlâtu Fillah’’ denilmiştir.

Demek salihleri sevmek, onlarla hemdem ol-
mak, işi görülmese dahi sevgiyi azaltmamak da 
vesiledir.

Şeyh İsmail Çetin rahmetullâhi aleyh 
Tevessül  
Biz tasavvuf ilmimiz,kile = denildi, kâle = filan 

dedi gibi sözlerden almadık . Bilakis tasavvuf il-
mimizi aç kalmaktan, dünyayı bırakmaktan, nef-
simizi alışkanlığından ve güzel gördüğü süsünü 
kesmekten aldık. Zira tasavvuf, Allah ile saf ve 
temiz muameleden başkası değildir. Tasavvufun 
asıl kaynağı, Hâris’in buyurdugu şu sözüdür: “ 
Nefsimi dünyevi bütün alakalardan kesmiş ol-

duğum, gecemi uykusuzlukla geçirdiğim, İslam 
diniyle mutmain olduğum halde gündüzümü 
susuzlukla geçirdiğim, ben, gerçekte Rabb’imin 
arşına açık olarak baktığım ve cennetlilerin bir-
birini ziyaret etmelerine baktığım ve cehennem-
lilerin feryatlarının ugultusuna baktığım, düşün-
düğüm halde kendimi bulundurduğum halde 
sabahların.” [182] Hicrî 297 ‘de vefat eden Reîs-
ut-Tâifeyn, Allah’ın aşığı ve sevgili kulu Cüneyd 
Bağdâdî rahimehullahi Teâlâ. Aşk. S .133-134 

...Mü’minlerden bir kişi, kafirlerden on kişiye 
bedeldir. Bu, ayetle sabittir. Acaba bir kalb üzere, 
bir safta sık ve düzgün duran onbin kişiden müte-
şekkil cemaatin ferdleri, bir ağızdan, hep beraber 
Allâhu Ekber demekle ne kadar enerji yağdırır.. 
Ne kadar yağdırırsa o nisbette şeytanları yakar 
ve kafirleri korkuturlar. Eğer şimdiki cemaatlerin 
kalblerinde samimiyet, muhabbet ve teslim olsa, 
elbette bu cemaatten bir ferd, on şeytanı öldür-
müş, on kafirin kalblerine korkuyu doldurmuştur. 
İşte bu üç kutup kalbe hâkim olmadığından, on 
mü’min bir kafirden korkar.

     Ashâb-ı kiram, tâbiîn, etbâi tâbiin ve ardın-
ca giden din mücahidlerinin kafirlere verdikleri 
korku, kılıçlarından daha fazla tesir ederdi.

Şeyh İsmail çetin Rahmetullahi aleyh
Cemaat /S. 53

Kula teşekkür etmeyen 
Allah’a teşekkür etmemiştir

İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh

K A PA K
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İnsan doğası gereği her şeyin güzelini, güçlüsü-

nü,  özelini arar. Pazara gittiğimizde en güzel seb-
zeyi dış görünüşüne göre değerlendirip alırız çünkü 
yüzyıllar önceden genlerimize işlemiş ve aktarılmış 
bilgide bu kayıtlıdır. Bu bağlamda bilinç,  otomatik 
bir şekilde en iyisini seçmeye programlıdır diyebi-
liriz . Veriyi ise ilk insandan beri DNA mıza kayıtlı, 
atalarımızdan bize aktarılan tecrübelerden alıyoruz. 
Düşünür mü sünüz! İlk çağlardan beri ne tecrübeler 
edindi insanoğlu. Elbette ki sadece yeme içme ko-
nusunda değil ilişki  ve eş seçimi konusunda da yine 
büyük oranda  DNA lardaki kayıtlardan faydalanırız. 
Nasıl mı? Meyve sebze alırken ki otomatik mekaniz-
mada  (bilinçaltı kayıtları ve bilinçaltında)  kişi karşı 
cinse bakıyor ve bilinçaltı kayıtlarıyla uymayan veri-
leri hızlı bir şeklide tarıyor.  İki cinsinde ortak baktı-
ğı şeylerden başlarsak; Dış görünüş : bu sadece ne 
giydiği olarak algılanmamalıdır. Genel sağlık duru-
munu, cilt yapısını, rengini,  duruşunu, ses tonunu, 
fiziksel kuvvetini tartıyor bilinçaltı.    Kadını ele alır-
sak erkeği için;  dış görünüşte güçlü duran bir erkeği 
seçiyor. Erkek ise sağlıklı görünen genç hücrelere 
sahip kadınları bilinçaltında seçiyor. 

Aslında her iki cinste soyunu devam ettirecek 
güçlü özelliklere sahip eşi, saniyeler içerisinde  bi-
linçaltı kayıtları ve bilinçaltı sayesinde seçiyor. Bi-
linçte bu kadar hızlı bir mekanizma ile seçim yaptı-
ğını çoğu insan fark etmiyor bile   ilkel benliğimiz 
iş başında o bizim yerimize en sağlıklı,  en güçlü, en 
güzel/yakışıklı  olanı seçiyor içgüdüsel olarak biz de 
ona tabii oluyoruz. Erkek kadınını seçerken sağlık 
parametresinden değerlendirdiği için dış görünüş 
büyük önem arz ediyor. Bir erkek bilmeden kadı-

nın saçının sağlıklı uzunluğundan ve parlaklığından 
gençliğini,  cildindeki sivilceden rahiminde var olan 
sorunu, içgüdüsel olarak görüyor. Sağlıklı soy için 
sağlıklı yumurta lazım  bu seçimi uzunca düşünerek 
yapmıyor atalarının DNA verilerinde uzun parlak 
saç,  genç ve sağlıklı yumurta olarak nakledildi. Kişi 
ister istemez buna yöneliyor. 

Doğada ise bütün hayvan türlerinde erkek,  seçi-
lebilmek için en güzeli   ( bize göre yakışıklısı ) olu-
yor. Tavus kuşlarının en güzel tüylüsü erkektir. Dişi-
sine kendisini beğendirmek için tüylerini açar ya da 
iki erkek zürafa güç savaşı yapar ve en güçlü olan 
dişiyi kapar. Bunların hepsi hepi topu en güçlü soyu 
devam ettirebilmek için doğanın bize sunduğu bir 
cilvedir. En dipte (ilkel benlikte) sadece bunun için 
yaşıyoruz gibi duruyor. 

Spermin, vajinal kanala döküldüğü  ilk andan  iti-
baren sperm hücrelerinde  başlayan rekabet yumur-
tayı dölledikten sonra bitmiyor elbette. Doğduktan 
sonra da rekabet her konuda kendini hissettiriyor. E 
rekabetin olduğu yerde, tıpkı bir sperm hücresinin 
diğer bir sperm hücresinin önüne geçmesi gibi  gü-
nümüz insanları maniplasyon yaparak öne geçmek 
seçilmek için çaba sarf ediyor. Ya da günümüz em-
peryalist düzeni bu zaafın yüzyıllar ötesinden gelen 
bir zaaf olduğunu bilerek bizleri kendi çıkarları için 
kullanıyor. 

Tüm medya organlarında reklamlar hep daha 
güzel, daha iyi, daha çekici, daha güçlü  görünmek 
adına sunulan veya dayatılan şeylerden oluşuyor. 
Günümüz şartlarında bir erkeğin seçilmesi  için  re-
kabet ettiği kişiyle kavga dövüş etmesini beklemek 

P S İ K O L O J İ

Kadınları Kesiyorlar!!
Özlem YAŞAR

Yaşam Koçu
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insanları can evinden vurarak  en iyi arabaya/ en 
büyük eve  sahip olan erkeğin rakiplerinden daha 
güçlü  olduğuna inandırarak herkesi manipüle etti. 
Artık en iyi araba/ en büyük ev sahibi olan erkekler 
, kadınlar için güçlü anlamına geldi !! Güçlü algısını 
çok güzel yerleştirdiler zihinlerimize. 

Asıl vahim durum kadınlarda çünkü onların daha 
genç ve güzel  görünmesi yani rakiplerinden her 
daim farklı olmaları için daha çok çaba sarf etmele-
ri gerektiğine inandırıldılar. Rakiplerine fark atmak 
için kolları sıvayan kadınların çoğu kendini estetik 
cerrahlarının kapısında buldular ve Hunharca ken-
dilerini kesmelerine müsaade ettiler. Estetiğe elbet-
te karşı değilim bununla beraber sadece kendini, 
dayatılmış güzellik normları dışında olduğu için be-
ğenmeyen, çirkin bulan ve gidip estetik olmak için 
borçlanan insanlara yazıyorum. 

Bu konuyu yazmama ilham olan gerçek ise sos-
yal paylaşım sitelerinin birinde,  plastik  cerrahın 
reklamını görerek irkilmemle oldu. Aslında bun-
dan bir süre önce bulunduğum bir ortamda,  mide 
ameliyatı olan bir kadınla muhabbetim esnasında 
anlattıkları ! beni negatif anlamda  etkilemişti ama 
bir hekimin bu şekilde reklam yapıyor olması daha 

da can sıkıcıydı. Hiç ihtiyacı olmayan insanlara bile 
sadece para kazanmak için estetik yapan çok yer 
var. Arz talep meselesi olabilir ama talepte bulunan  
kesime biraz merhametli yaklaşmakta sanki daha 
insani olacaktır.  

Her zaman zanlardan bahsediyorum, evet zan-
ların içinde yaşayıp gidiyoruz. Her ne kadar ilkel 
benliğimiz öne çıkmak, seçilmek  için bize olmadık 
şeyler yaptırıyorsa da insanları hayvanlardan ayıran 
en önemli kritik değer olan aklı biraz kullanarak işe 
başlayabiliriz.  Nefs açtır ne verirsen ver daha fazla-
sını ister hani biz insanız ya!  aklı kullanarak belki bu 
anlamsız döngüyü aklımızla kırarız. Herkes iç güzel-
lik dese de yapmaz , belki  yazıyı okuduktan sonra 
bu değeri artık yaşamayı seçebilirsiniz. Zaten bütün 
olay  kabulden geçiyor. Kendisiyle bedeniyle barışık 
olmayanı, bu sebeplerden kendisini yadırgayanı bir 
başkasının yadırgaması sizce ilginç mi?  Bir insanın 
kendi olmaya ihtiyacı olduğu dışında hiçbir şeye ih-
tiyacı yoktur. İç kaynaklara ulaşıldığında mutluluk, 
huzur, bereket, güzellik kendiliğinden var olur ve 
tükenmez. Şartlara bağlanmadan mutlu olunabilir. 

İnsanlar değerli şeylerle var olmaz değerleriyle 
var olur.
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Türkiye; Avrupa, Asya, ve Afrika kıtalarının bir-

leştiği noktada bir köprü      durumunda, dünyanın 
güç dengesini etkileyebilecek sürekli ve çok yönlü 
çıkar ve güç çatışmalarına  sahne olan, Ortado-
ğu’daki  petrol kaynaklarına yakınlığı ve Orta Asya’  
daki Türk devletleri ile entegre olabilme avantajı 
nedeniyle önemli bir jeopolitik ve jeostratejik ko-
numa sahiptir. Bölgede cumhuriyet ve demokrasi 
ile idare edilen, tek müslüman devlet olan Türkiye, 
seksen milyonluk nüfus potansiyeli, zengin yeraltı 
ve yerüstü kaynakları, ayrıca her geçen gün geliş-
mekte olan ekonomik ve teknolojik gücü ile böl-
gede mevcut politik, askeri ve ekonomik dengeyi 
bulunduğu tarafa kazandıra bilecek milli güce ve 
coğrafyaya sahip bir devlettir. Güçlü devletlerin et-
kin politikaları karşısında kendisi için bir çıkış nokta-
sı bulamayan bazı devletler, terörü engelleri aşma-
da bir araç olarak görmüşlerdir. Güçlü devletlerde 
ulus-lararası alandaki  gücünü arttırabilmek, politi-
kalarının  işlerliğini kolaylaştırmak ve ra-kiplerini et-
kisiz kılabilmek için terörü ve gizli örgütleri araç ola-
rak kullanmaktadırlar. Türkiye’ninde küresel alanda 
etkisiz kılınması amacıyla, terör ve gizli örgütler (dış 
güçlerin desteğiylede) ülkenin zayıflatılması ve is-
tikrarsızlaştırılması yönünde siyasi mücadele aracı 
olmaktan çıkmıştır.  

Türkiye’de baskın faaliyet gösteren en temel 5 
örgüt: 

1) DHKP-C

Aşırı sol uçlarla ideolojik bir yapıda olan bu ör-
gütün, yakın tarihte Yunanistan, Lübnan, Suriye gibi  
ülkelerdeki kamplarda askeri eğitim alarak Türki-
ye’de eylemler yaptığı bilini- yor. Marksizm- Leni-
nizm felsefesiyle hareket ettiği iddia ediliyor. 

2) IŞİD/DAEŞ

Ülkemizde farklı isimler ile anılan ancak tüm 
dünyada Irak Şam İslam Devleti ismi altında klase 
edilen bu örgütün faaliyetleri özellikle son zaman-
larda zirve yapmıştır. Amacı isminden de anlaşıla-
cağı gibi Levant adı verilen Orta Doğu topraklarında 

bir İslam devleti kurmaktır. Tarihin en kanlı  eylem 
ve savaşına sebep oldukları biliniyor. 

3) PKK

Türkiye’nin aslında en fazla alt örgüt ve yapı-
lanma ile mücadele ettiği terör oluşumu PKK’dır. 
PKK aslında birçok aşırı sol örgütte olduğu gibi 
içinde parçalanma ve farklı yapılanmalar ile ken-
dine yeni isimler bulmuş olsa da, toplum tarafın-
dan tek bir isimle algılanmaya devam etmektedir.                                                                                              
70’lerden bu yana Türkiye’nin çözülmeyen sorunu 
olarak günümüze kadar taşınmıştır. 

4)FETÖ

Fettullahçı Terör Örgütü ya da Paralel Devlet 
Yapılanması, adında isimlendirilen ve 17-25 Aralık 
2013 tarihleri  hükümet güçlerince  terörün vasıf-
larının değiştirilip, emniyet belgelerinde bu grubun 
bir  terör örgütü olarak anılmaya başlanmasına ne-
den olmuştur. 

5) ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜ 

Son zamanların ve gündemin en önemli ha-
beri olarak  yer almıştır. Kendisinin ‘’Mehdi’’ ol-
duğunu iddia eden Adnan Oktar ve örgütü; dini 
saptırma yoluna giderek  farklı bir İslam dini 
yaratarak algı yanıltma yoluna başvurmuştur.                                                        
FETÖ ile benzerliği söz konusu  olduğu içinde, bu 
iki örgüt arasında bir ilişkinin olması ihtimali gözler 
önünden kaçmamaktadır.   

Türkiye uzun zamandır çoklu ve farklılaşan te-
rör ve örgütlerin tehdidiyle mücadele etmektedir. 
Verilen bu mücadele dış dünyadan bazı devletler 
tarafından destek alırken, bazı devletlerde kendi çı-
karları için bu mücadeleyi kınamaktadırlar. Oysa ki 
Türkiye’nin geleceğini tehdit eden tüm örgütler kar-
şısında, halkın huzuru ve güvenliği gözetilerek  yeni 
politikalar geliştirilmeli ve önlemler alınmalıdır. Ve 
bu çerçevede de sadece yerli kurum ve kuruluşların 
çabaları yeterli kalmayacaktır. NATO, BM ve AB gibi 
küresel çapta etkiye sahip kurumlarında stratejile-
rinde değişiklik yapmaları  gerekmektedir.  

TÜRKİYE’NİN 
 GİZLİ ÖRGÜTLERLE MÜCADELESİ             

Nefise BAYGÜT

G Ü N C E L
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İbrahim BİÇER

İthalat
Başka ülkelerde üretilmiş malların, ülkedeki alı-

cılar tarafından satın alınmasıdır. Dış alım da denil-
mektedir. İhracatın karşıtıdır ve onunla birlikte bir 
ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. İthalat, özel 
ya da tüzel kişilerce kamu iktisadi kuruluşları ya da 
devlet tarafından doğrudan yapılabilir. İthalat çeşit-
leri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Akreditifli ithalat: Alıcının, malın sevkinden önce 
bir banka aracılığıyla satıcının bulunduğu yerdeki 
bankası nezdinde malın sevk belgesinin teslimi kar-
şılığında ödenmek üzere kredi açtırmasıdır.

Mal karşılığı ithalat: Malın gümrüklenmesi işle-
minden sonra bedelini ödeyerek belgenin çekilmesi 

ile gerçekleşen ithalattır.
Bedelsiz ithalat: Vergisi olmaksızın ülkeye soku-

lan mallar (özel eşyalar hediyeler vb)dır.
Belge karşılığı ithalat: Malın gelmiş olma şartı 

aranmaksızın ithalat yapılan ülkeden yola çıkarıl-
mış olduğunu gösteren belgenin bedelini ödeyerek 
bankadan belge alınması ile gerçekleştirilen ithalat-
tır.

Kredili İthalat: Bedeli daha sonra ödenmek üze-
re yapılan vadeli ithalattır.

Geçici Kabullü İthalat: İhraç etme amacıyla ya-
pılan ithalattır.

Ankonsinyasyon İthalat: Satışın yapılması ve be-
lirli bir vade sonunda mal bedelinin transfer edil-
mesi şartıyla yapılan ithalattır.

İhracat
Bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan 

satışına ihracat denir. Ürünün ihracata yönelik bi-
çimde kaliteli ve uluslararası standartlara ve piya-
sa şartlarına uygun biçimde üretilmesinden, yurt 
dışında pazarlanması, reklam ve tanıtımının yapıl-
ması, dış satımının gerçekleştirilmesi, en uygun am-
balaj ve nakliye biçiminin seçilmesi, ihracatçının ül-

kesindeki dış ticaret mevzuatını bilerek zamanında 
gerekli işlemleri tamamlaması ve ürünün istenilen 
yere zamanında teslimine kadar uzanan çeşitli aşa-
malardan geçerek gerçekleşir.

İhracatçı gerçek usulde vergi mükellefi olup bu-
lunduğu ildeki Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı ve 
diğer kanunlara göre ihracat yapmasına bir engel 
bulunmayan gerçek veya tüzel kişi, tacirdir. İhracat 
yapan firma, ihracat yapacağı ülke için hazırlamış 
olduğu formu Odalardan temin ederek doldurur. 
Yurt dışına gidecek malzemenin faturasını da ekle-
yerek bir dilekçe ile ilgili Odaya başvurur ve gerekli 
incelemeden sonra belgeler tasdik edilir. İhracatçı 
Birliklerinin kapsamına giren malları ihraç edecek 

olan firmaların, Birliklere üye olmaları gerekmekte-
dir. Birlik üyelik belgesine sahip olmadan bu malla-
rın ihracı yapılamaz.

Transit Ticaret
Transit ticaret, yurt dışında veya serbest bölgede 

yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan 
malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğ-
rudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede 
yerleşik bir firmaya ya da antrepoda satılmasıdır. 
Transit ticaret talepleri, “Transit Ticaret Formu” 
düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır. Transit 
ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve 
ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edil-
mez. Gümrük İdarelerince verilebilecek izne istina-
den malların

Türk gümrük hattını aşarak işçilik görmek üze-
re fiktif depo veya antrepolara alınması “fiili ithal” 
hükmünde değildir. Uluslararası anlaşmalarla tica-
reti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın madde 
politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını 
uygun görmediği mallar transit ticarete konu ola-
maz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülke-
lerle transit ticaret yapılamaz.

T İ C A R E T

DIŞ TİCARET TÜRLERİ
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TA R İ H

Altın Türk Nesli ile 
Karanlıktan Aydınlığa

“Türkleri mahvedene kadar savaşa de-
vam edeceğiz.”

Kitchener
İngiltere Savaş Bakanı

1648 Vestelya antlaşmasından itibaren Avru-
pa’da din savaşları bitmiş. Hedef tahtasına Osmanlı 
Türk Devleti konmuş. Avrupa dağınıklıktan kurtul-
masının ilk başarısını 1683 Viyana’da gösterirken 
bizim için de geri sayım başlamıştı. 

Trablusgarp, Balkanlar, Birinci Dünya Harbi ve 
Türk İstiklâl mücadelesi tamı tamına tam on yıl Türk 
Milleti var olma yok olma kavgasından başarı ile 
çıkmıştır.

Birinci Dünya Savaşında en çok söz edilen Ça-
nakkale müdafaası olduğunu herkes bilir ve her yıl 
Mart ayında hep Çanakkale savaşlarından ve 18 
Mart’tan bahsedilir... Temmuz ayında hiç Çanakkale 
savaşlarından bahsedilmez...

En çok bahsedilen Çanakkale Savaşlarında Mus-
tafa Kemal Paşa’yı yok sayan sureti haktan gözüken 
işbirlikçiler olduğu gibi, diğer taraftan da sadece 
Mustafa Kemal Paşa varmış gibi hareket edenler de 
vardır.

Bana göre bu görüşlerinden birincisi Türk Dev-
letini yeniden kurana düşmanlıktan, ikinci ise tarihi 
çarpıtmaktır.

Ben on yıllık var olma yok olma mücadelesinde 
Temmuz ayının olaylarından kısa kısa kesitler suna-
cağım...

●25 Temmuz 1915  “... Düşmanın asıl maksadı 
genel harekatında kesin hedef aldığı Kocaçimen sil-
silesine, aynı zamanda 19. tümeni geri atarak ulaş-
maktan ibaretti...” 

●26 Temmuz 1915 “... Düşman pek erkenden 
anlatılması pek mümkün olmayan bir şiddetle iler-
ledi. Gerek Arıburnu cephesinde obüs ve sahra top-
larıyla gerekse denizdeki harp gemileriyle Conkba-
yırı’nı ateş altına aldı.”

Düşman Kocaçimen’i ve Şahinsırt’ı işgal etmiş-
ti. Kendim de bulunduğum gözetleme yerinden 
Conkbayırı’ndaki hücum dalgalarını görüyordum. 
O taraftan gelen düşman mermileriyle karargahım-
daki subaylardan yararlananlar vardı. Düşman diğer 
taraftan Suvla limanından da, onun güneyindeki kı-
yılardan da asker çıkarmıştı. Bir taraftan da taarruz 
ediyordu.

●26-27 Temmuz 1915 gecesi 9.50 (sonra) da idi 
ki kuzey grubu kumandam Liman Von Sanders Paşa 
hazretleri tarafından Anafartalar Grubu Komutanlı-
ğına tayin edildim.  

●27 Temmuz 1915 “... Saat 1.30 (evvel) de Güm-
bürdek bayırının güneyinde bulunan grup kararga-
hına vardım.

“... Suvla doğusunda bulunan düşmanın bir ko-
lordusu ve Büyük Anafarta doğrultusunda da bir 
tümen kadar kuvveti yenilmiş ve hepsi elverişsiz 
bir duruma sokulmuştu. Ben yenik düşmanın bu 
derece üstünlüğünü gördükten sonra kazanılan ba-
şarı ile yetindim. Taarruzu durdurdum. Elde edilen 
siperlerin tahkim olunmasını, orada yerleşilmesini 
emrettim.  

●28 Temmuz 1915 “... Hamilton iki taburunun 
boğazlanıp yere serildiğinden bahsediyor. Bu doğ-
rudur. Fakat bizim Conkbayırı’na yaptığımız hü-
cumla mağlup ettiğimiz İngiliz Kuvveti Arıburnu ve 
Damakçık bayın arasındaki bölgede bulunan tekmil 
kuvvetleridir”.

● “... 28 Temmuz’da cereyan etmiş olan Conkba-
yırı muharebesi Anafartalar’daki başarıların en şanlı 
safhasıdır.”

İşte kısacık Çanakkale savaşlarının Temmuz ayın-
da cereyan eden zorlu mücadelenin sadece dört 
günü.

Birinci Dünya Harbi başlamadan önce İngilte-
re’nin Savaş Bakanı Kitchener; “Türkleri mahvede-
ne kadar savaşa devam edeceğiz.” diyordu.

Şüphesiz ki Türk tarihinde temmuz ayından yüz-
lerce olay cereyan etmiştir. Ben sadece acılı ıstıraplı 

Erdoğan ASLIYÜCE
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günlerde kol gezen ihanetlerden bir kaçını sunuyo-
rum.

Istıraplı Günler

●2 Temmuz 1919, İngiliz Amiral Calthorpe’nin 
Mustafa Kemal ve Cemal Paşaların İstanbul’a geri 
çağrılmaları için Hariciye Nezaretine nota vermesi.

●5 Temmuz 1919, Harbiye Nazırı, Ali Ferit Pa-
şa’nın Mustafa Kemal Paşa’yı padişah adına İstan-
bul’a çağırması.

●6 Temmuz 1919, Mustafa Kemal Paşa, Harbiye 
Nazırı Ali Ferit Paşa’nın  İstanbul’a çağıran telgrafına 
cevabı:

- “Vilayet-i Şarkiye ahalisi arasından çıkıp gelmek 
hususundaki yüksek tekliflerinizi yerine getirmede 
şahsimi irademi kullanmaktan manen ve maddeten 
memnu buluyorum.”

●8 Temmuz 1919 İstanbul hükümeti Mustafa 
Kemal Paşa’nın 3. Ordu müfettişliğinden alınması 
kararı.

Mustafa Kemal Paşa’nın Harbiye Nezareti ve Pa-
dişaha “resmi göreviyle birlikte askerlikten de istifa 
ettiğini” bildirmesi.

●9 Temmuz 1919, Mustafa Kemal Paşa bir ge-
nelge ile: “Askerlikten istifa ettiğini kutsal milli gaye 
için milletin sinesinde bir ferdi mücahit olarak bu-
lunduğunu” ilan etmesi Hüseyin Rauf (Orbay) Bey 
de aynı mealde bildiri yayınlar.

İngiliz Albay Ravlinson, M. Kemal Paşa’ya Erzu-
rum kongresinin açıldığı halde zor kullanacağım bil-
dirmesine karşılık Mustafa Kemal Paşa da;

“- O halde bizde mecburi ve zaruri olarak kuvve-
te kuvvetle karşı koyar ve herhalde milletin kararını 
yerine getiririz. Ne pahasına olursa olsun kongre 
açılacaktır. Görüşmemiz bitmiştir.” demiştir.

●13 Temmuz 1919; Giresun’a çıkmak isteyen 
Yunan destekli çetelerin ordu birliklerince imha 
edilmesi.

●14 Temmuz 1919; İstanbul Kemal Paşa’nın as-
kerlikten istifası sonrasında Mustafa Kemal Paşa’nın 
Erzurum Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin başına geçi-
şi, Erzurum Albayrak gazetesinde halka ilan edildi.

●16 Temmuz 1919, Emperyalistlerce yağmala-
nan Türk topraklarının Batı bölgesi İtalyan ve Yu-
nanlıların işgal hattı konusunda anlaşmaları.

●18 Temmuz 1919; Denizli Milli Heyeti’nin Se-
ferberlik ilânı.

●19 Temmuz 1919, Pontuscu sahtekârların Ba-
tum’da kongre toplamaları.

●20 Temmuz 1914, Mazhar Müfit (Kansu) Bey’in 
Erzurum’da Mustafa Kemal Paşa’ya “Başarı takdi-
rinde hükümet şekli ne olacak?” sorusuna açıkça 
söyleyeyim: “- Hükümet şekli zamanı gelince Cum-
huriyet olacaktır.” cevabını verdi.

●21 Temmuz 1919; Üçüncü Damat Ferit Hükü-
metinin kurulması.

●22 Temmuz 1919; İngiliz ve Fransız Yüksek ko-
miserlerinin ortak kararı; “Padişahın desteklenmesi 
ve her çeşit ihtilale karşı konulması.”

●23 Temmuz 1919; Erzurum Kongresi’nin açıl-
ması ve Mustafa Kemal Paşa’nın kongre başkanı 
seçilmesi (16 gün devam eden kongrenin 7 Ağustos 
1919’da sona ermesi)

●24 Temmuz 1919 Üçüncü Damat Ferit Hükü-
metinde Ali Kemal’in yerine Dahiliye Nazırlığına 
getirilen... Adil Bey’in ERZURUM kongresinin dağı-
tılması emrini vermesi.

●25 Temmuz 1919 Yüksek Komiser (İngiliz) Colt-
horpe’nin raporu “Damat Ferit hükümetine Musta-
fa Kemal’i kanun dışı ilan edip ona göre davranma-
lı.”

Bekir Sami (Kunduh)’nin Mustafa Kemal Paşa’ya 
ABD mandasını yeğlediğini” bildirmesi.

●29 Temmuz 1919; Vükela Meclisi, Mustafa Ke-
mal Paşa ve H. Rauf (Orbay) Bey’in derhal yakalana-
rak İstanbul’a gönderilmelerini kararlaştırdı.

●30 Temmuz 1919 Harbiye Nazırı Nazım Pa-
şa’nın Erzurum’da kolordu kumandanı ve Kazım Ka-
rabekir Paşa’ya şifreli emri:

“- Mustafa Kemal Paşa ve H. Rauf beylerin ya-
kalanması ve durumdan haberdar edilmeleri”nin 
istenmesi.

●1920 yılının Temmuz ayı ise Anadolu ve Paşae-
li’nin bütün şehirlerinin emperyalistlerin maşası Yu-
nanlılar tarafından işgali ve işbirlikçilerin ihanetleri

●1921 Temmuz’u da işgallerin devamı yer yer 
başkaldırı hareketlerinin başlaması.

●1922 Temmuz’u ise sessiz bir şekilde kurtulu-
şun temellerinin atılması.

Anadolu coğrafyasında yaşadığımız katliamların, 
baskıların, zulümlerin, insanlık dışı alçaklıklara rağ-
men emperyalistler karşısında alçalanlara rağmen 
Türk milletinin sinesinden çıkan yardan, serden ge-
çen vatanseverlerin yiğitçe mücadelesi sonunda bu 
topraklarda yaşamamızın teminatı olmuştur.

Karanlıklardan aydınlığa geliş kolay olmamıştır.
Mekanları cennet olsun.
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Ay tutulması 27 Temmuz’da gerçekleşecek. 

Bu tutulma, Ülkemizde yaklaşık saat 20.00 ci-
varında başlayacak ve gece 02.15’e kadar de-
vam edecek. Kanlı ay tutulmaları bir dönemin 
kapanıp diğer yepyeni bir dönemin başlangıcı 
demek. Bunu kötüye yormayan astrologlardan 
biri de benim. Burada sıkıntı her başlangıcın 
beraberinde bir zorluğuda getirmesi demek. 
Tutulmalarda cesur ve dikkatli adımlar atılırsa 
özellikle doğum haritanızda tutulmanın oldu-
ğu evle ilgili konularda rahatlama sağlanabilir. 
28 yaş öncesi ve sonrası da önemli. 28 Yaş ön-
cesinde Güneş, sonrasında ise Yükselen daha 
fazla baz alınarak bakılmalı o yüzden aşağıda 
yaşınıza göre ve stelyumunuza göre kanlı ay 
tutulmasını okumalısınız. ( Son senelerde en 
fazla sıkıntı çeken burçların açıklamaları yazıl-
mıştır )

Burcu Yükseleni veya Stelyumu KOVA: Ha-
yatın genelinde yapılması gereken çok önemli 
değişiklikleri ifade eder. Artık almanız gereken 
kararı ne olursa olsun almanız gerekmekte. 
Bunu ne kadar ertelerseniz sizin için o kadar 
zararlı bir durum ortaya çıkar. Sizin için en öne 
çıkan esmalar özellikle sabaha karşı veya sa-
bah saat 9-11 arasında Kayyum Basıt Fettah 
Rahman Rahim Alim ve Hakim esmaları.

Burcu Yükseleni veya Stelyumu OĞLAK: 
Özellikle mali konularda yapmanız gereken 
köklü değişikliklere hazır olun. Zaten Satürn 
1. Evinizde bu yüzden bu kararları ince eleyip 

sık dokumak zorundasınız. Sabah 3-5 arasında 
Rezzak Kerim Basıt Fettah Alim ve Hakim es-
maları öne çıkmaktadır.

Burcu Yükseleni veya Stelyumu YAY: Son 
iki seneniz berbat geçti, şu anda da mali ko-
nularda bazı zorlanmalar yaşıyor olabilirsiniz. 
Ay tutulmasının size olan en büyük etkisi bu 
dönemde konuşmalarınıza dikkat etmeniz 
şeklinde, ayrıca kardeşlerinizle ilgili meseleleri 
konuşurken daha cesur olmalısınız. Gece 1-3 
arasında gece namazınızda Basir Semi Basıt 
Fettah Selam esmalarıyla yardım dileyiniz Ya-
ratıcıdan.

Burcu Yükseleni veya Stelyumu AKREP: 
2012-2015 arası ananızdan emdiğiniz süt bu-
runuzdan gelmiş olmalı. Sonrasında da ciddi 
zorlanmalarınız oldu. 2017 Ekimden buya-
na biraz yüzünüz gülmeye başlamış olmalı. 
Bu tutulma sizin anne baba ve taşınma mülk 
edinme gibi konularınızda olmakta. Ailede 
bazı zorlu sıkıntılı meseleler cesur tavrınız 
sayesinde aşılacaktır inşallah. Ayrıca taşınma 
veya mülk alma gibi planlarınız artabilir. Gece 
23-01 arasında Rahman Rahim Malikül Mülk 
Afüv Kayyum Tevvab esmalarıyla dua etmeniz 
yerinde olur.

Burcu Yükseleni veya Stelyumu TERAZİ: 
Sevgi, aşk, çocuklar, sanatsal meseleler ön pla-
na çıkarak çocuklarınızın sorumluluğuna daha 
fazla eğilebilirsiniz. Ayrıca bu konularda sorun-

A S T R O L O J İ

27 Temmuz 2018 KOVA Burcu KANLI AY 
TUTULMASI VE BURÇLARA ETKİLERİ

Ayhan ÖZCİMBİT

24



sirdergisi.com
Ağustos 2018 /  Zilkade 1439

SIR

ların halledilmesi için Vedud Cami Halik Hay 
Musavvir gb esmalarla özellikle 21-23 arasın-
da Allahtan destek istenerek cesur girişimlere 
başlanmalı.

Burcu Yükseleni veya Stelyumu BAŞAK: Ba-
şaklar sağlık ve iş konularında dikkatli adımlar 
atmak zorunda ani para kayıpları veya iş yer-
lerinde yaşanabilecek sıkıntılara dikkat etmek 
zorundalar. Özellikle Güneş batımından itiba-
ren saat 21:00 e kadar olan zamanda Şafi Hafız 
Muiz esmalarıyla destek almalı ve iş veya sağ-
lıkla ilgili kati kararlar almalılar. Bağırsaklarına, 
dizlerine ( Kilolu başaklar) ayak bileklerine 
dikkat.

Burcu Yükseleni veya Stelyumu ASLAN: Ev-
lilikler ve ortaklıklar konuları gündemde. Özel-
likle de boşanmayı düşünen aslanlar eşleriyle 
yapıcı ve cesur konuşmaları yapmalılar. Evlilik 
veya ortaklıktan ne anlıyorlar görmeleri gerek. 
Hala sevgileri varsa bu durumda Vedud Cami 
Kadir Kayyum esmalarıyla Allahtan destekle-
rini İkindi ezanından Gün batana kadar ki za-
manda çabalarına dua ile katkıda bulunmalı-
lar. Bu eşref saatlerinde bu dualar ile destek 
almalılar ve çabalamalılar.

Burcu Yükseleni veya Stelyumu YENGEÇ: 
Yengeçler özellikle kendilerine çeki düzen ve-
recekleri bir dönme girecekler, ölüm ahiret, 
davalar mahkemeler konusunda araştırma 
sorgulama vb ön plana çıkacaktır. Miras ve 
hukuksal konularda cesur ve zekice planlar ya-
parak ilerleyebilirler yeni başlangıçlara Gaffur 
Gafur Rahim Hakim ile merhaba diyebilirler.

Burcu Yükseleni veya Stelyumu İKİZLER: 
İkizler yurtdışı eğitim ve inançlar konusunda 
cesur kararlar almak zorundalar. Kararsızlıkları 

onları çok oyaladı. Son iki seneleri de özellikle 
evlilik konularında oldukça zorlu geçti bir çok 
ikizlerin, ortaklarından ve eşlerinden ayrılışla-
rına şahit oldu toplum. Hadi Rab Basıt Fettah 
esmaları özellikle Öğle ve ikindi arası öne çık-
makta.

Burcu Yükseleni veya Stelyumu Boğa: Ka-
riyer konularında cesur adımlar onları bekli-
yor, bu konuda özellikle sanatçı olan boğalar 
aradıkları popülariteyi bulacakları bir döneme 
girmektedirler. Bu konuda ciddi planlamalar 
yapmalılar.

Burcu Yükseleni veya Stelyumu KOÇ: Koçlar 
plan organizasyonlar arkadaşlıklar konuların-
da kendilerine çeki düzen vermek zorundalar. 
Üzerlerine ağır programlar yüklenebilir. Özel-
likle saat 11-13 arasında Aziz Muiz Basıt Fettah 
esmaları öne çıkmakta.

Burcu Yükseleni veya Stelyumu BALIK: Ruh 
dünyalarında büyük bir değişime gidecek burç-
lardan biri. Sorgulamaları artacaktır ve yan-
lış yolda olan Balıklar kendilerini doğru yola 
iteceklerdir bu dönemde. Selam Basıt Fettah 
esmalarıyla Gün doğumundan saat 9 a kadar 
olan zamanda Selam Esmasıyla dua edilerek 
spirütüel gelişime çare aranmalı dua  ile… 
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NECİBE ABLANIZ SİZLERLE

KARŞILIKLI SEVİN SAYIN
Necibe AKÇA KOCATOP

Sır sır saklar dediler aldım kalemi elime tüm kadınlara ulaşamam bilirim olsun SIR 
sırdaşım ya? Paylaşayım dedim bu ay yazacağım biz kadınlarla ilgili acizane. Bildiğim-
den değil gördüğüm kadarıyla iki alem yaşıyoruz, sır ediyoruz ev içini dış aleme duyur-
muyoruz. İyi mi yapıyoruz bilemem, hani büyüklerimiz derler “kol kırılır yen içinde” 
hala var bu gelenek.  Alem ne der deyip susuyoruz. Çok değil biraz ilgi biraz sevgi, adına 
mutluluk diyorlar. Veren ellere ne mutlu,  ana gözüyle eş gözüyle bacı gözüyle kardeşlik 
bu olmalı. Farkında iseniz Anneden bahsediyoruz.

Anadolu var anayurt var anaokulu var ana var anne var, toprak gibidir hep verir, itiraz 
etmez edemez. İyi bir eş olmalı iyi bir aşçı olmalı iyi biri evde tertipli dışarıda becerikli 
ve hiç hasta olmamalı. Yani mükemmeli oynamalı susmalı itiraz etmemeli alem duyar 
komşular duyar eşinin bağırmaması için dövülse de susmalı. Çok zor durumda bildik-
lerim var, onlar adına yazmak istedim. Gözünüzü iyi açın her kasketli adam olmaz her 
şalvarlı kadın olmaz. Dışarıya aldanmayalım biz iç alemi bırakıp dış aleme mükemmeli 
oynuyoruz. Elden gelen özgün olmaz oda vaktinde bulunmaz. Ne olur eşler bir biriniz 
iyi tanıyın, çünkü dünya bir gün o da bugün.

Tek kalınca keşkeler başlıyor, öncelikle eşler sizin hırpalama aracınız, değil hoş tutun. 
Peygamberimiz ne demiş; onlar size emanettir, kul hakkına girer eziyet etmeyin. Dilleri 
söyleyemez koruyucu ister yoksa sabır çeker tek verilecek şey sevgi. Hanımlar sizler de 
eşinizi sevin sayın hak edeni. Peygamberimizden sonra sevgi ile sarılacağımız can onlar 
bilmeliyiz bizde. Ben acizane bir şeyler yazdım vuran ellere sözüm seven ellere saygım 
anlayan anlamıştır umarım.

Ha bu arada sır sır saklar dediler, YAZDIM hoşça kalın 

S I R DA Ş
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E S M AÜ L  H Ü S N A

El-Hakem

Hakkı batıldan ayıran ve kıyamet günü kullarının 
arasında hükmedip haksız ve zalimlerden mazlu-
mun hakkını alıp sahibine verendir.

Hükmeden, hakkı yerine getiren.
Allah Teâlâ Hâkim’dir, her şey’in hükmünü O 

verir ve hükmünü eksiksiz icra eder. Hâkimlerin hâ-
kimliğine, hükümdarların hükümdarlığına hüküm 
veren de ancak O’dur. O’nun hükmü olmadan hiçbir 
şey, hiçbir hâdise meydana gelemediği gibi, O’nun 
hükmünü bozacak, geri bıraktıracak, infazına mâni 
olacak hiçbir kuvvet, hiçbir hükûmet, hiçbir makam 
da yoktur.

El-Hakem : احلمك 
Cenab-ı Hak buyuruyor:
“Allah size Kitab’ı açık açık indirmişken O’ndan 

başka bir hakem mi isteyeyim? “ (Enam, 114)
“… Allah aranızda hükmedinceye kadar bekle-

yin. O hakimlerin en iyisidir.”  (Araf, 87)
Allah’ın bu ismi, bütün üstün sıfatları ve güzel 

isimleri içine almaktadır. Çünkü işitmeyen, görme-
yen ve haberi olmayan birinin Hakem olması müm-
kün değildir.  O, bu dünyada ve ahirette açık ve 
gizli olarak kulları arasında hüküm verendir. Verdiği 
emirlerin, koyduğu yasaların, icra ettiği hükümlerin, 
varlıklar üzerinde sözlü  vefiili olarak uyguladığı ka-
rarların hepsi O’nun gerçek hakim olduğunu göster-
mektedir.

Hakem ismi, O’nun  zati sıfatlarındadır. Hüküm 
verme yetkisi sadece Allah’a aittir. Hükmü  elinde 
tutan, iyiyi kötüden ayırdeden ve verdiği hükmü 
kimsenin bozamayacağı yegane merci O’dur. Kim-
seye zerre miktarı kadar haksızlık yapmaz. Kimseye 
günahından fazla ceza vermez.

Allah’ın hükmüne karşı, hükmüne müracaat 
edilebilecek hiçbir hakem tasavvur olunamayacağı 
gibi, ilâhî hükmü anlamak ve tebliğ etmek için de 
diğer âyetlerin, mucizelerin delaleti, icazı, kitabın 
mucizesi kadar kuvvetli, açık ve tafsilatlı değildir.

El-Hakem Esması
El-Hakem Esması

Kul hüküm yetkisinin yalnız Allah’a ait  olduğuna 
inanmadıkça iman etmiş sayılmaz.

Bir müslüman ihlasla, “Yâ Hakem” diye bu mü-
barek ismin zikrine devam ederse onun eserlerine 
nâil olur. Sözü etkili olur. Davalarında başarılı olur. 
İlim ve hikmet sahibi olur.

Tenbih:  Her müslüman, Allah’tan başka Hakim 
ve Hakem olmadığını, O’nun bütün fiillerinin dava 
ve hüküm; bütün sözlerinin hikmet ve vasiyetler 
olduğunu, peygamberlerin hikmet kaynağı ve hik-
met ehli kimseler olduğunu, Allah’ın yalnız onlara 
hüküm verme yetkisi verdiğini, peygamberlerin dı-
şında herkesin onlara uyması gerektiğini bilmelidir.

Her müslüman, Allah’ın hükümleriyle hükme-
den bir mahkemeye çağırıldığı zaman bu çağrıya 
cevap  vermek ve aleyhinde bir hüküm çıkması 
halinde buna uymak zorundadır. Aksi halde zulme-
denlerden olur.

Hakim ve yöneticiler, Allah’ın çizdiği sınırların dı-
şına çıkmamalı ve koyduğu yasaları çiğnememelidir. 
İnsanlar arasında adil davranmalı, kimseye ayrıcalık 
tanımamalıdır. Aleyhlerinde bile olsa doğruluktan 
ayrılmamalı ve hak ile hüküm vermelidirler.

El Hakem Ebced değeri ve zikir saati: El-Hakem 
esmasının zikri(68) adettir.Zikir saati Güneş, günü  
Pazardır.
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Mecbure İnal Vela

Müjdecim, kurtarıcım, efendim, Peygam-
berim;

Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim…

Şu an, râşelerle sarsılan yüreğimden il-
hamla titreyen parmaklarımın arasında tut-
tuğum kalem Ya Rasulallah, Seni layıkıyla tas-
vir edememenin ıstırabı içinde. Hangi nesir 
Seni tam manasıyla anlatabilmiş, hangi şair 
Seni gerektiği kadar övüp yüceltebilmiş ki, bu 
âcizin yazdığı satırlar ne kadar, nereye kadar 
anlatabilsin Seni? Söz sultanı Sensin, söz nasıl 
tasvir edebilsin Seni?.

Mevsim bahar olmuş, kış olmuş fark et-
mez. Aylardan Nisan olmuş, ya da Ağustos, 
hiç mühim değil. İlahi aşk ikliminde, mevsim 
hep gül mevsimidir Efendim.

“Seni kelimelere ısmarlamak, durgun suda 
mehtabı balık kepçesiyle yakalamaya davran-
mak gibidir.” Derken ne kadar haklıymış şair. 
Seni, Yaratan Rabbin övmüşte yaratmış, Seni 
layıkıyla övmek bizim ne haddimize. Yine de 
Seni sesim, nefesim yettiği kadar anlatmaya 
kalmıştım, bu cür’etimi bağışla Efendim!

Varlığınla şereflendirdiğin asra boşuna sa-
adet asrı dememişler; Sen yürüdüğün yolları 
gülşene çevirensin Ya Rasulallah!  Sen yetim-
lerin yanağında çakan gamzesin, öksüzlere 
sevinmeyi öğreten Sensin.

“Allah kulları içinde ancak rahim olanlara 
rahmeder” buyurarak garibin, mazlumun ba-
şını okşamayı, dertliyle hem-dert olmayı bize 
ders verdin.

Sen sevgi peygamberi, yeryüzüne konup 
göçmüş insanlar arasında en çok sevilen, 
en çok sevendin. “Birbirini seven iki kişiden 
Allah’a en sevgili olanı, arkadaşını daha çok 
sevendir” buyruğunla, sevmenin nasıl olması 
gerektiğini bize öğrettin. Senin kâinatı kucak-
layan sevgi ummanından bir katre nasibi ol-
mayanlar, sevgisizlik imparatorluğu kurmak 
gayreti ile yeryüzünde masum kanı akıtıyor-
lar. Senin hoşgörü ufuklarına gözü kör yaşa-
yanlar, ebedi helaketleri, ebedi felaketleri 
uğruna gece gündüz çalışıyorlar.

Sevmek sorumluluktur. Seni sevmenin 
yüklediği sorumluluğun farkındayım ve Seni 
seviyorum Ya Rasulallah! Bütün can-ı ruhum-
la, kalbimin olanca takatiyle…

Önce Allah, sonra Sen…

***

Ravzana ilk ziyaretimi hatırlıyorum Ya Ra-
sulallah… Çiçeğe meftun kelebekler misali 
ravzanın etrafında yürek yürek uçuşuyordu 
mü’minler. Senin karşında hücre hücre tutu-
şup, gözyaşı gözyaşı dağılıyorduk. Tozlarımız 
havaya savruluyor, benliğimizi silip yok edi-
yordu. Hiç olmuştuk adeta karşında. Bir insan 
için hiçlik mertebesinin, varılabilecek en üs-
tün mertebe olduğunu idrak edercesine…

***

“Saadet o kimseye ki, beni görüp iman 
etti; yedi kere saadet o kimseye ki, beni gör-
meksizin iman etti” müjden gönüllerimizi fe-

GÜL  MEVSİMİ

D E N E M E
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rahlatsa da Ya Rasulallah, Sana layık ümmet 
ben gibi olmaz biliyorum. Senin avuçlarında 
taşlar dile gelirken, dilsiz hayvanlar Peygam-
berliğine şehadet edip, ağaçlar kökünden 
sökülerek yamacına koşarken, yaslanarak 
hutbe okuduğun kütük, Senden ayrılığın ga-
mıyla hıçkırıp ağlarken, Peygamberler bile 
Sana ümmetlik makamına hasret çekerken, 
ben gibi geda, olanca liyakatsizliğiyle Senin 
ümmetin olabilmeyi nasıl dilemez, böyle bir 
sevdaya nasıl ömrünü feda eylemez Ya Rasu-
lallah?

Sana uymayan ölçü hayat olmuyor Ya Ra-
sulallah! Ölüm oluyor, zulüm ediyor, kan kus-
turuyor. Sana uymayan ölçüyle yeryüzünü öl-
çüp biçmeye kalkışanlar talan ölçüyor, kan ve 
gözyaşı biçiyor. Sana vahyedilene uymuyorsa 
insan, insanlıktan çıkıyor, esfeli safiline iniyor 
efendim.

Hz. Ali (r.a.) Sensiz kalışın acısını şöyle tas-
vir etmişti:

“Yeryüzünde, her acının bir tesellisi var. 
Ama senden ayrılmanın hiç tesellisi yok…”

Onlar seni görmüş, seninle birlikte, omuz 
omuza yaşamış, problemlerini Senin öğüt-
lerinle çözüme ulaştırmış, Senin soluduğun 
havayı solumanın lezzetini ve mutluluğunu 
tatmıştı. Halbuki biz, Seni hiç göremeyen 
mü’minler ne ile, nasıl teselli bulalım Ya Ra-
sulallah? Senin için, sensizliğe akan gözyaşla-
rımızı ne ile kurutalım?

Yetimler, Sen buradan göçünce yetim kal-
dılar. Gittin gideli düşkünlerin kanadı kırıl-

dı, yoksullar sahipsiz Ya Rasulallah! Gittin 
gideli taş toprak suskun, bülbül güle değil, 
sensizliğe hasretin hazin bestesini şakıyor 
seherlerde… Gittin gideli gönlümüzde gam, 
gözümüzde yaş eksilmiyor Efendim. Seni çok 
özlüyoruz…

Şair, bir şiirinde:

“Eğer Muhammed Peygamber ziyaretinize 
gelse

Yalnız birkaç günlüğüne

Merak ediyorum neler yapacağınızı?” diye 
başlayan bir fantezide bulunmuş. Eğer Sen 
gelseydin, birkaç günlüğüne değil, bir günlü-
ğüne gelseydin; ümmetinin toparlanmasına 
kâfi gelirdin. Sadece Seni görmek, gül cemali-
ne nazar kılmak, hazan vurmuş mana ufukla-
rımızda baharın yeniden tulû etmesine sebep 
olurdu.

Senin geçtiğin yollarda taşlar-kuşlar-ağaç-
lar dile gelirken, Seni gören ümmetinin ruh-u 
perişanına can gelmez mi Ya Rasulallah!

Seninle aynı asrı, Seninle aynı coğrafyayı, 
Seninle aynı zamanı, aynı mekânı paylaşama-
dık. Sana hasretimiz kâinattan daha büyük. 
Seninle aynı sancak altında toplanmayı, se-
ninle cennet komşuluğunu Mevlam rahmeti 
ile bütün mü’minlere nasip buyursun.

Sana selam verene bizzat karşılık verirsin. 
Yeryüzündeki bütün zerreler Seni selamlar; 
yeryüzündeki zerreler adedince salat Sana, 
selam Sana…
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İnsanın en ezeli duygusudur sevmek 

ve sevilmek. Hayata, hayatın içindekilere, 
hayatla bağ kurduğunuz ne varsa hepsinin 
ortak paydası, kilidi ve anahtarı sevmektir. 
Konu evlilik olduğunda istekler daha da 
belirgin oluyor. Belki de bu yüzden birçok 
insandan şöyle cümleler duyuyoruz: 

“Âşık olmak istiyorum. 

Beni seven, sayan bana huzur veren bir 
eş istiyorum. 

Gözlerine baktığımda huzur bulacağım 
bir eş… Başımı dizlerine koyup dünyanın 
bütün sıkıntılarından sıyrılacağım şefkatli 
bir eş istiyorum. 

Arkamda dağ gibi duracak, beni koru-
yacak kollayacak bir hayat arkadaşı istiyo-
rum. 

Hata yaptığım zaman affedecek, hatamı 
bırakın yüzüme vurmak; beni başkalarının 
yanında mahcup etmeye çalışmayacak bir 
eş istiyorum.

Benimle ağlayacak, benimle gülecek; 
hayatın yükünü benimle beraber omuzla-
yacak bir eş istiyorum.”

Bu istekler daha da çoğaltılarak devam 
edebilir. İnsanız nihayetinde... Ne istekle-
rimizin sonu gelir ne de ihtiyaçlarımızın.

Günümüzde çoğu evlilikte içe kapanık-
lığa, eşler arasında soğukluğa neden olan 
isteklerden yalnızca birkaçı bunlar. Aslında 

varken unuttuğumuz, gözden kaçırdığımız, 
belki gözümüzün önündeyken göremedi-
ğimiz şeyleri istiyoruz. Bir erkek için gön-
lünü aydınlatan, yüzüne baktığında şefkat 
ve şehvet nazarını kendine celbeden bir 
hanımının olması isteği ne kadar yerinde 
bir istekse; bir kadın için de başını huzur-
la omzuna yaslayacağı, yüzüne baktığında 
kendisinden emin olacağı, güvenebileceği 
ve bir ömrü paylaşmayı isteyebileceği bir 
eşle birlikte olmak o kadar masum ve ye-
rinde bir istektir. 

Şimdi şöyle bir geriye gidip hayatınızı 
birleştirdiğiniz o birkaç heyecanlı, hele-
canla, tatlı bir telaşla geçen günleri ha-
tırlamanızı istiyorum. Bir olmak, evlenip 
kendinizi diğer yarımınızla tamamlamak, 
hastalıkta ve sağlıkta eş olmak için koş-
turduğunuz o günleri… Günler, aylar hatta 
yıllar geçince ne oluyor da eşler mutsuz, 
yorgun, monoton bir hayatın içerisine sı-
kışıp kalmış oluyorlar ki yeniden “âşık ol-
mak, mutlu olmak sevmek ve sevilmek” 
istiyorlar? 

Evliliğin temel prensiplerinden biri 
“sevgi” olduğu kadar “saygı”dır. Bunu unu-
tan bir eş ilk prensibi ıskalamış ve bu bir 
birlikteliğe 1-0 mağlup olarak o başlamış 
sayılır. Toplumsal yargıları, dini ritüelleri 
ya da evlilik kurallarını bir yana bırakacak 
olursak bir insanın en fıtri ihtiyacını söyle-
yebilir misiniz?

 Yemek mi, içmek mi, lüks içinde yaşa-

EŞİNE ÂŞIK OLABİLİRSİN 

Yasemin Eser DAYIOĞLU

M A K A L E
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mak mı, kariyer mi çocuk mu, para mı?  
Belki de hepsi. Bir insanın ilk ve en evvel 
ihtiyacı belki burada biraz mübalağa ede-
ceğiz ama nefes almaktan sonra sevil-
mektir. Yemek içmek ve arkasından diğer 
temel ihtiyaçlar sırayla gelmektedir. Her 
insan sevmekten önce sevilmek ve saygı 
görmek ister. Bunları günümüzde sıkça 
karşılaştığımız noksanlıklarımızdan yola 
çıkarak söylüyorum.

Peki biz sevgimizin ne kadarını birlikte 
dünyaevine girdiğimiz eşimize verebildik? 
Ne kadar sevdik ki “sevilmek” bekledik? 
Ne kadar saygı duyduk ki “saygı” bekledik?

Maalesef ki gelişen teknolojiyle bera-
ber evlerden, eşlerden, çocuklardan es-
kilerde televizyon; şimdilerde ise bilgisa-
yarlar ve akıllı telefonlar yüzünden uzak 
kaldık. Öyle uzak kaldık ki kocaman bir 
boşluk oluştu. Yalnızlık hissi giderek ço-
ğalıyor. Bu yalnızlık hissi zamanla eşlerin 
farklı arayışlara yönelmesine neden olu-
yor. Karşılıklı tatminsizlik, bir yoksunluk ar-
tan beklentiler evlilikleri yıpratıyor. Daha 
da ileriye giderek sonucu boşanmalara 
kadar giden yollara giriyoruz. Gündelik 
hayatımızı kolaylaştırmak için hayatımıza 
aldığımız bu gibi teknolojik aletleri ama-
cının dışında kullanmaya devam ettikçe 
bu yalnızlık kaçınılmaz oluyor. El kasları 
henüz gelişmemiş bebeklerin ellerinde 
telefonlar, tabletler müzik, çizgi film; okul 
çocuklarımız ve ergenlerimizin ellerinde 
ismini telaffuz edemeyeceğimiz bilgisayar 
oyunları gırla… “Yetişkin” dediğimiz belki 
yetişmesini tamamlayamamış, belki de 
kendini tam anlatamamış olmanın verdiği 
hisle bir çoklarımız farklı sitelerde geziyor; 
adına “sosyal” demekten imtina ettiğimiz 
7’den 70’e insanı asosyalleştiren bir yığın 
sosyal medya sitelerinde, sanal âlemlerde 
giderek yalnızlaşıyor.

Eşler, birbirlerinde “aradıkları” değil, za-
manla “körelttikleri, kaybettikleri” sevgiyi, 
ilgiyi maalesef ki buralarda tatmin etmeye 
çalışıyor. Bu da her iki tarafın giderek yal-
nızlaşmasına, toplumun temel taşı, hatta 
çatısı olan aile birliğinin çatırdamasına se-
bep oluyor.

Bütün bu sebeplerden dolayı “Ben âşık 
olmak istiyorum” diyenlere: “Buyurunuz 
ilk adımı siz atın. Eşinize Âşık Olun!” di-
yorum. Sevilmek için sevmek gerekiyor. 
Önce sevmeyi öğrenin. Sevin sevilin çünkü 
hayat sevince güzel.

Evlilik zamanı 3 ay, 5 yıl, 20 yıl hatta 30 
yıl olsun fark etmez, bir yastığa baş koydu-
ğunuz eşlerinize bakınız. Belki de en çok 
onlar hak ediyordur size sevgi vermeyi, 
sizden sevgi görmeyi. Madem verecek çok 
sevgimiz var sevmek ve sevilmek istiyoruz, 
bu sevgimizi şefkat abidesi çocuklarımızın 
annelerine, evlatlarımızın cefakâr babala-
rına verelim. Ölçüsüzce, sorgusuzca akı-
talım içimizdeki sevgi pınarını… Yeni doğ-
muş bir bebeğe duyulan iştiyak gibi, sevgi 
nehrinin çağıldaması gibi... 

Eşler arasında ne yaşandıysa yaşanmış 
olsun, başınıza bir saksı düşmüş gibi yahut 
depremden bir siz, bir eşiniz ve çocukları-
nız sağ salim çıkmış gibi hatta ve hatta ilk 
günkü gibi sevin ve onlara olan sevginizi 
dile getirin. Sihirli kelime belli:

“Seni seviyorum. Sana âşığım.” 

Haydi susamış gibi sevgi dilenen eşleri-
nize -daha ileri gidip kelimeyi lügate şöyle-
ce sokalım- “sevgisemiş” eşlerimize sevgi-
mizi verelim. Kana kana sevgiye doyalım, 
doyuralım.
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Nazmiye Gül Köse

 Bir şehir düşünün ki adına ‘’Belde-i Tay-
yibe’’ densin. Toprağı Kâbe toprağı kabul 
edilsin. Mezarlarında ashaptan büyükleri-
miz şefaat etsin, Allah’ın dostları himmet… 
Hafızası kadim, tarihi kadim, servileri, mi-
marisi kadim bir medeniyet. “Güleni şöyle 
dursun ağlayanı bahtiyar” diyen üstadın 
şehri, İstanbul’un nadide ilçesi Üsküdar. 
Gözlerin denize değdiği, martıların göğü 
süslediği, sarayların onu izlediği bir güzel 
şehir. 

Valide sultanların seçkin eserleriyle es-
tetik kazanmış, mimarisi ve tezyinatlarıyla 
gönüllere yerleşmiş müstesna ilçelerden 
biri. Sokaklarında dâhi mimarımız Sinan’a 
ait irili ufaklı pek çok yapı mevcut. Yürü-
yerek gezildiğinde onlarca eserin dimdik 
ama mahzun nazarlarına şahit olabiliriz. 
Şehirleşmeyle birlikte apartmanların, iş 
hanlarının arasında kalmış pek çok çeşme, 
türbe, hamam, mescit, sebilhane ve cami 
var. Hassas bir gözle bakarsak, sayılarının 
çokluğu şaşırtabilir. Daha önce görmediği-
mize hayıflanabiliriz. Her birinin üzerinde 
asırlar öncesinden bir mesaj... Kitabelerde 
yapının banisi, tarihi ve bazılarında da kısa 
bir öğüt. Sülüs, talik gibi yazı çeşitleri kul-
lanılmış. Bir kısmında Kur’an-ı Kerim’den 
iktibaslar yapılmış. Günümüze kadar ula-
şan bu hazinenin, bugün bizler ve gençle-
rimiz tarafından okunup anlaşılamaması 
işin en hazin tarafı. 

Üsküdar, cami ve çeşmelerinin yanı sıra 
tekkeleri ile de meşhurdur. En önemlilerin-
den biri Aziz Mahmut Hüdai Efendi Tekke-
si’dir. Aynı adı taşıyan mahallede yüksekçe 
bir tepede bulunur. Külliye şeklinde inşa 
edilmiş, cami, imaret, çeşme, kütüphane 
ve hamam gibi bölümlerden oluşur. Ülke-
mizin her yerinden turlarla veya bireysel 
olarak ziyaretçisi hiç kesilmeyen özel bir 
tekkedir. Edeple girenin lütufla çıkacağı 
müjdelenmiştir. 

Türbeler üzerinden değerlendirildiğin-
de, nicelik bakımından ziyadesiyle nasip-
lidir Üsküdar. Aynı zamanda manevi huzur 
ya da sıkıntı için adeta bir tedavi merke-
zidir. Nereden davet gelmişse, gönüller 
oraya yönelir ve Şafi ismi hürmetine şifa 
dilenir. 

Tekkeler ve tasavvuf, bir halk edebiya-
tı geleneği olarak literatüre girmiştir. 12. 
Asırdan itibaren Türkistan’ın Yesi şehrinde 
can bulmuş, gönüllerde varlık göstermeye 
başlamış ve bugün de aynı misyonla, tarik 
devam etmektedir. Ancak eski dönemler-
deki tekke geleneği günümüzde birtakım 
farklılar göstermektedir. Hakka ulaşmada 
dost bir mürşidin izini takip ederek men-
zile varma çabasıdır tasavvuf. Hak yoluna 
giren kişi için ilk adım edeptir. Edep evvela 
kalpte, ardından sözde ve en son eylem-
de olur. Aşıklar, lafzın en güzeli olan şiir 
ile irşad ederler. Divanlar dizip, nesillere 

K Ü LT Ü R

 ÜSKÜDAR’DA GÜZİDE BİR MEKÂN 
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aktarırlar. Bu nedenle münacaat denilen, 
yaratıcıya yakarışla başlar şiirler. Ardından 
naat ile devam edilir. 

Halvetiye Tarikatı’nın Nasuhiye kolu 
kurucusu, Mehmet Nasuhi Hazretleri’nin 
türbe ve haziresi Doğancılar Parkı’nın 
karşısındadır. Üsküdar’ın küçücük ama 
maneviyatı büyük en güzide mekânların-
dandır. Türbeye girdiğiniz anda, size çok 
şey anlatan bir sükûnetle karşılanırsınız. 
Sandukanın heybeti, hazretin derecesini 
temsil eder. Yanında irili ufaklı birkaç san-
duka daha vardır. Ayak ucunda diz çöküp 
dua ederken, bir seyyidin huzurunda bu-
lunmanın hazzı yaşanır. Onun hürmeti-
ne Rahman’a açılır eller. Çünkü biliriz ki 
Rabb’e nazı geçer. 

Nasuhi Hazretleri haziresi, defalarca 
önünden geçilen ancak, pek çok kimsenin 
varlığını fark etmediği bir yerdir. Bunun 
yanı sıra bilenlerin de uğrak yeri olduğu-
nu söyleyebiliriz. Sakin, huzurlu, himmet 
bekleyenlerin de bonkörce nasiplendiği 
nadide bir mekândır.

Nasuhi Hazretleri, Üsküdar’da Kuşoğlu 
yokuşunun karşısındaki bir evde dünyaya 
geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinme-
mekle birlikte 1647-1648 yılları olduğu 
tahmin edilmektedir. Küçük yaşında ilim 
öğrenmeye başladı. Hadis, fıkıh gibi ilim-
ler ile edebiyat ve fen ilimlerinde de âlim 
oldu. Halvetiyye şeyhlerinden Karabaş Ali 
Efendi’nin hizmetine girdikten bir süre 
sonra veli derecesine yükseldi. Bir dönem 
hocasının emriyle Mudurnu’da irşat etti. 
Daha sonra Üsküdar’a döndü. Hocasıy-
la gezerken, şu an dergâhın olduğu yere 

geldiklerinde hocası: “Evladım, burası in-
şallah senin sayende mamur olur ve kı-
yamete kadar Nasuhi Dergâhı diye anılır.” 
buyurmuştur. 

Dergahında pek çok talebe yetiştirmiş-
tir. Haftada bir gün Eyüp Sultan Hazretleri 
Camii’nde vaazlar vermiştir. Uzak yakın 
demeden insanların akın akın vaaza gel-
dikleri kaynaklarda bildirilmiştir. Hazret’in, 
özellikle hastaların şifalanması hususunda 
pek çok kerametleri vardır. Edebiyat ala-
nında da yetkin olduğu bilinir. Hemen he-
men bütün mürşitlerde olduğu gibi onun 
da bir divanı vardır. 

Şefaatlerine nail olmak duası ile… 

YA RESÛLALLAH 

Eyleyen Uşşak-ı şeydâ daima 

Tal’atındır senin Ya Resûlallah senin 

Derd ile âh ettiren subh-u mesâ 

Hasretindir Ya Resûlallah senin! 

Rûz ü şeb kârım benim efgân eden 

Nârı hasretle dilim sûzan eden 

Dembedem bu gözlerim giryân eden 

Furkatındır Ya Resûlallah senin! 

Asfiyânın gördüğü lütf-i hüdâ 

Eviyanın sürdüğü zevk-ü sefa 

Enbiyanın bulduğu rifa’t şehâ 

Devletindir Ya Resûlallah senin!
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ANTİKA DOSTLUKLAR

Bir bilgeye sormuşlar;
“Efendim, kaç çeşit dost vardır?” diye. 
Bilge cevap vermiş; 
“Üç çeşit dost vardır”:
1- Günlük gıda gibi dost; onsuz ede-

mezsin, her an ihtiyaç duyarsın. Eksikliği, 
insanı sarsar.

2- İlaç gibi dost; ihtiyaç duyulunca ek-
sikliği fark edilir ve aranır. Tedavi için 
şarttır.

3- Bela gibi dost; sen onu aramazsın, 
ama o gelir seni bulur. Yani kurtulamaz-
sın.

Siz, kati surette 3.sü olmayın.
Mevlana hazretleri buyuruyor; “Ol ma-

hiler ki, derya içredirler, deryayı bilmez-
ler.” 

Bizler de birinci grup dostlarla devam-
lı iç içe olduğumuzdan kıymetlerini bil-
meyiz. Hatta zaman zaman beğenmeyip 
tenkit ederiz. Oysa bir parça acıksak, yani 
yokluğunu hissedecek kadar biraz uzak 
kalsak, o zaman göz ve gönül, dostunu 
arar. 

Üçüncü grup dostluğu da yabana atma-
mak lazım. İsminden de anlaşıldığı gibi, 
her ne kadar istemesek de yinede dost-
tur. Nice belalar vardır ki, onun sayesinde 
sağlığın, afiyetin, diğer dostların kıymeti-

ni daha iyi anlar, Mevla’yı hatırlarsın.
Ben, ikinci grup dostluğun üzerinde bi-

raz durmak istiyorum.
Her halde yaş ilerledikçe olacak, insan 

eski dostlarını arıyor. Bir toplulukta biri-
lerine eski dostlarını soruyor veya yalnız 
kaldığı zaman, gönül gemisiyle çok uzak-
lara seyir ediyor. Ancak hayallerde dostla-
rıyla hemhal oluyor. Ta ki, bir dış etkenin 
kendisini uyandırmasına kadar.

Neden dostlardan bu kadar kopuğuz? 
Hiç mi ilaca ihtiyacımız yok? Oysa dünya 
ne kadar küçüldü. İletişim, bir “tuş” kadar 
kendimize yakın. Ceplerimizi şöyle bir ta-
rayacak olsak, bir sürü ıvır zıvır çıkar da, 
bir eczane mahiyetinde olan dostumuzun 
telefonunu başkalarından sorup öğren-
meye kalkışırız. 

Ne olur, tozlu raflardan, kitaplarımızın, 
defterlerimizin sayfalarından, “hatıra” 
diye bir yerlerde sakladığımız eşyaları-
mızın arasından dostlarımızı çıkaralım ve 
bir “gün yüzü” gösterelim.

Gelin dostlar; gıda ile ilacı birbirine 
daha fazla yaklaştıralım. Belayı da arala-
rına alıp, dostluk kazanında eriterek yok 
edelim. Yani, hep birlikte “hemdost” ola-
lım.

Sezayi TUĞLA

YA Ş A M
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DOST

 Üzümünde, elmasında, narında,
Geçmişinde, bu gününde, yarında,
Gönül dostu arar, rüyalarında,
 Yıllar geçer, ben dostumu özlerim,
 Onun için yollarını gözlerim.

Hep severim, yokluğunda, varında,
Hatırlarım, genişinde, darında,
Ölmüş ise; gül kokan mezarında
 Ağlarım da yüreğimi közlerim,
 Düş de olsa, onu arar gözlerim.

Yaz da geçti, ömür sonbaharında,
Gözler şimdi karakışın karında,
Gönül mahzun, dostun ahu zarında,
 Bir öğüttür, herkese bu sözlerim,
 Ölene dek dost yolunu gözlerim. 

Sezayi TUĞLA
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D E N E M E

İfrat : Bu hangi konuda olursa olsun (ibadet, 
günlük hayat, fikirler) o konu üzerinde aşırıya git-
mek demektir. Normalden fazla anlamına da gelir.

Tefrit : Tefrit ise ifratın tam tersidir. Normalden 
az anlamına gelir.

Bir başka ifadeyle ifrat, normal ölçülerden ile-
riye gitmek; tefrit ise normal ölçülerin gerisinde 
kalmaktır. Güç ve enerjiyi yerli yerinde kullanmak 
ve haddi aşmamak şeklinde tanımlanan itidal ise; 
ölçülü ve dengeli olmak, vasatta yani orta yolda bu-
lunmak, istikamet çizgisinde olmak demektir.

İslâm nizamı, insanın hiç bir duygu ve eğilimini 
yok etmek istememekte; ancak hayatın bütünüyle 
ölçülü olmasını, ifrat ve tefritten kaçınılması ge-
rektiğini bildirmektedir. Bu sebeple “itidâl” (ölçü 
sahibi olmak) son derece önem!i kabul edilmiştir. 
Saldırganlık ve cimrilik ifrat, korkaklık ve israf tefrit, 
cesaret ve cömertlik ise orta yoldur. Müslüman orta 
yol (vasat) üzere bulunur. Aşırılıklara, taşkınlıklara 
temayül etmez.

Her işte ifrat ve tefritten yani aşırılıklardan uzak 
olmak ve vasat yani orta yolu tutmak gerekir. Dini-
miz, aşırılıklardan uzak, orta yolda olmayı emret-
mektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(İfrat ve tefritten uzak durun.) [Buhari]

(Aşırı giden helak olur.) [Müslim]

(İşlerin en iyisi vasat olanıdır.) [Deylemi, Beyha-
ki]

(Din kolaylıktır. Vasattan ayrılıp aşırı gideni din 
mağlup eder.) [Nesai]

(İfrat ve tefritten uzak dur, vasatı tercih et; çün-
kü işlerin en hayırlısı orta olanıdır.) [Beyhaki]

(Zenginlikte, fakirlikte orta yolu güzel tutmayan, 
kullukta da orta yolu güzel tutamaz.) [Bezzar]

(Doğru yolda olun, orta yolu tutun!) [Buhari]

(Her hususta orta yolu tutmak, peygamberliğin 
yirmi beşte bir parçasıdır.) [Tirmizi]

(Orta yolu tutun, istikametten ayrılmayın!) 
[Müslim]

(İlim amelden efdaldir. Amelin efdali de, orta 
yolda olmaktır. Allahü teâlânın dini ifrat ve tefrit 
arasındadır. İkisinin ortası sıratı müstakim, yani 
doğru yoldur.) [Beyh

Demek ki vasat, ifrat ve tefritten yani aşırılıklar-
dan uzak olmak demektir. İslamiyet vasat bir dindir. 
Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:

Ve işte böylece Biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki 
insanlar nezdinde Hakk’ın şahitleri olasınız ve Pey-
gamber de sizin hakkınızda şahit olsun. Daha önce 
yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yapmamızın sebebi, 
sırf Peygamberin izinden gidenlerle ondan ayrılıp 
gerisin geriye dönecekleri meydana çıkarmaktır. 
Gerçi bu oldukça ağır bir iştir. Ancak Allah’ın doğ-
ru yola erdirdiği kimseler için mesele teşkil etmez. 
Allah imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah 
insanlara karşı pek şefkatlidir, çok merhametlidir. 
(BAKARA, 143)

İfrat, tefrit ve vasata birkaç örnek verelim:

1- Cimrilik tefrit, israf ise ifrattır. Cömertlik ise 
vasattır. Bir âyet-i kerime meali:

(Harcarken, israf ve cimrilik etmezler; ikisi ara-
sında bir yol tutarlar.) [Furkan 67]

2- Tembellik tefrittir, acele ise ifrattır. Tembellik, 
şimdi yapılması gereken bir işi geciktirmek, daha 
sonraya bırakmak demektir. Bir hadis-i şerif meali:

(Yarın yaparım diyenler, helak oldu.) [Berika]

Acele edip düşünmeden o işi yapmak ise, ifrat-

İFRAT VE TEFRİT NE DEMEKTİR?

Emine CEYLAN
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tır. Acele edende gevşeklik ve bezginlik hasıl olur. 
Hayırlı bir işin olması için, acele eden, gecikince, 
bezginliğe, ümitsizliğe düşer. Dua eder, hemen dua-
sının kabul olmasını ister. Duası gecikince, duayı bı-
rakır, isteğinden mahrum kalır. Acele edenin ihlası, 
takvası bozulabilir. Şüpheli şeylere, hatta haramlara 
dalabilir. Bazı şeylerin istisnası olduğu gibi, acele et-
menin de istisnası vardır. Bazı yerlerde acele etmek 
sünnettir.

3- İnsan bir şeye kızabilir. Bunun da, ifratı ve tef-
riti vardır. Öfkenin aşırı olmasına, saldırganlık denir. 
Saldırgan kimse, hiddetli olur, kendine ve başkasına 
zarar verir, bu hâl, küfre götürebilir. Hadis-i şerifte, 
(Aşırı öfke, imanı bozar) buyuruldu. (Beyheki)

Öfkenin normal olanına şecaat [kahramanlık, 
yiğitlik], lüzumundan az olmasına da korkaklık de-
nir. Şecaat orta yoldur. Şecaat halindeki öfke, iyidir. 
İmam-ı Şafii hazretleri, (Şecaat gereken yerde, kor-
kan kimse, eşeğe benzer) buyurdu. İki âyet-i kerime 
meali:

(Kâfirlere ve münafıklara sert davran.) [Tevbe 
73]

([Eshab-ı kiram] kâfirlere karşı çetindir.) [Fetih 
29]

Düşmanlara karşı korkaklık, caiz değildir. Korka-
rak kaçmak, Allahü teâlânın takdirini değiştirmez. 
Korkak kimse, karısına, kızına karşı gayretsizlik ve 
hamiyetsizlik gösterir, onları koruyamaz. Zillete ve 
zulme boyun eğer, hainlik yapanı görünce susar.

4- Çok yemek ifrattır, gerekenden az yemek tef-

rittir. İhtiyaç kadar yemek vasattır. Bir hadis-i şerif 
meali:

(Çok yiyip içmek hastalıkların başıdır.) [Dâre Kut-
ni]

Dayanamayan kimsenin, açlık çekmesi de caiz 
değildir. Açlık çekmenin tahrimen mekruh olması, 
buna dayanamayanlar, bedenine ve aklına zarar 
verecek olanlar içindir. Çünkü, kendini tehlikeye 
düşürmek haramdır. Açlığın da, tokluğun da zararı 
bulunduğu için, yiyip içmekte, aşırılıktan kaçmak, 
orta yolu tutmak gerekir. 

5- Havf, Allah’tan korkmak, reca da Allah’ın rah-
metini ümit etmek demektir. Allah’ın rahmetinden 
ümit kesmek veya Allah’tan korkmayıp, kendini ga-
ranti Cennetlik bilmek ifrattır. Bir hadis-i şerif meali:

(Her istediğini yapıp, rahmete kavuşacağını ümit 
eden ahmaktır.) [Tirmizi]

Bir âyet-i kerime meali de şöyledir:

(Rabbinin rahmetinden ancak sapıklar ümit ke-
ser.) [Hicr 56]

Vasat yol ise, ikisi arasında olmaktır! Bir hadis-i 
şerif meali:

(Havf ve reca [korku ile ümit] arasında bulunan 
mümin, umduğuna kavuşur, korktuğundan emin 
olur.) [Tirmizi]

Hal ve ahval böyle olanda: hem dünyamız hem 
de ahiret emniyetimiz için bize şart olan “gah ilerde 
gah geride” aşırıya kaçmadan orta yolu tutturup va-
sata sebat etmektir…
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Marlon Brando’nun oyunculuk kariyerinin belkide en önemli filmi olan 
The Wild One, Onun Dünya çapında en iyi oyuncu olduğunu kanıtlar nite-
liktedir. Filmdeki rolünü adeta yaşamış gibi oynamıştır. 

Konusu: Hadleyvile kasabasının başarılı şerifi Will Kane, Amy ile evlen-
dikten sonra tehlikeli işini bırakıp, karısıyla kasabadan ayrılmaya karar ver-
miştir. Aynı gün, yıllar önce hapse attırdığı bir haydut olan Frank Miller’ın 

hapisten çıktığını ve intikam almak için kasabaya dönmekte olduğunu 
öğrenir. Kasaba halkının ve karısının ısrarlarına rağmen onunla yüz-

leşmeye karar verir. Fakat kimse destek olmaz.Bir anda yalnız ka-
lan şerif, Frank ve çetesiyle tek başına yüzleşmek zorunda ka-

lır. Tek yardımcısı eski sevgilisi Helen Ramirez’dir. Son anda 
karısının desteğine kavuşan Will, dört haydutla savaşır ve 

kötü anında yalnız bırakan kasabasını onurlu bir şekilde 
terk eder.

Onur TAŞKIRAN

The Wild One (Kanlı Hücum)
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 “Ey bizi örtüler arkasında bırakan, gözle-
rimize gerçeği göstermeyen! Perdeleri kal-
dır, kaldır da artık kimse murdar nefse av ol-
masın, esir olmasın. Dünya sevdasına düşüp 
de mana açlığı çekenlere acı.”

“Güneş duvara vurunca rengi sararır. Biz 
de yarin derdi ile böyle sararmışız. Bazen 
yarin derdinden, bazen de onu görmemek-
ten perişanız. Eğer işimiz hep böyle giderse 
vay halimize! Yarabbi, sakın bizi bu halde 
bırakma.”

“Senin perişanınım, mecnununum, elim-
den tut... Kendi kendine yürümeye gücü ol-
mayan her zavallının bir elinden tutanı var-
dır. Ben ise senin yoksulun ve muhtacınım, 
elimden tut.”

“Allahım! Senin takdir buyurduğun derdi, 
hep deva olarak görüyorum. Kahrı, cefayı da 
senin bir lütfun, bir vefan olarak karşılıyo-
rum.” 

“Yarabbi! Sen beni dünyayı istemekten 
de, ahiret zevkini istemekten de kurtar. 
Yokluk tacını başıma giydir de, beni manen 
yücelt. Vuslat hareminde aşk sırrına erdir-
mekle beni kendine mahrem et. Has kulla-
rının arasına karıştır. Sana doğru gitmeyen 
yoldan beni geri çevir. Nefsin isteklerinden 

beni kurtar.”

“Beni devlete erdiren kutlu kapının topra-
ğından ayrılmamak için kendime yatak yeri 
istiyorum. Kötü huylarımdan, hoş olmayan 
hallerimden bıktım, usandım.” “Vah bana, 
vah düzelmeye!” 

“Bana sarhoşluk vermiş, aklımı başımdan 
almışsın, beni eli boş hale getirmişsin. Sen-
den gelen sarhoşluğa, senin verdiğin eli boş 
oluşa ben kulum, köleyim.” 

“Ben kendi nefsimin hilesinden, fitnesin-
den daima sana sığınmadayım. Ben seni-
nim, beni tekrar bana verme.” 

“Senden başka başım varsa yok olsun; 
sensiz varsam yak, yandır varlığımı.” 

“Ben ilâhi tecellilerin heyecanına kapılı-
rım da bütün vakitlerinin bir vakit olması 
için aşk yolunda gece gündüz mum olup 
yanmak isterim.”

“Efendim, Mevlâm! Ben, eskiden işlenmiş 
günahlara, geçmişteki yaptıklarıma tövbe 
edenim. Telef olmuş, yok olup gitmiş âşıkın 
özrünü kabul etmez misin? Benim pişman-
lığım, her ne kadar senin bol kereminden, 
merhametinden, kendi varlığıma yönelmek 

Hazreti Mevlâna Böyle Dua Etti

S I R L I  D UA L A R
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lahım beni affet, beni affet, beni affet.” 

“Bir kez daha kulluğumu kabul et. Bu aciz-
liğime, bu perişanlığıma acı...”

“Beni vuslatının ırmağına at.”

“Ey zorlukları kolaylaştıran yüce Allah! 
Selviler, güller, bağlar, bahçeler senin lüt-
funla, ihsanınla mest olmuşlar. Gül senden 
hoş bir koku almış, senin güzelliğini görmüş, 
sana hayran olmuş, kendinden geçmiş. Gü-
lün yanındaki diken de sarhoş ve baygın hal-
de. Bana bir sevgi kadehi lütfet de, ben de 
kendimden geçeyim, böylece hepimiz senin 
sarhoşun olup çıkalım.” 

“Ne olur mahmurların başına ağzına ka-
dar dolu bir kadeh döküversen? Ne olur biz 
kullar, senin gibi bir sultandan yepyeni bir 
elbise giysek?” 

“Ey verdiği dert, ahiret rahatlığından bile 
hoş olan!” 

“Göğü iniltilerimle doldursam mazurum. 
Çölü, çığ taneleriyle doldurursam mazurum. 
Sen benim canımsın, ben senin arkanda ko-
şarım, ben canımı etek gibi senin peşinde 
sürüklersem mazurum.”

“Dağılanı toplayan, bitkileri bitiren, ölü-
leri dirilten, sesleri duyan Hak, en güzel bir 
halde, en kutlu bir zamanda kavuşup buluş-
mamızı kolaylaştırsın; sebeplerini hazırla-
sın.” 

“Allah isteklerimiz neyle gerçekleşecekse, 
işlerimiz neyle düzene girecekse onu ilham 
etsin, bildirsin; öyle olsun ey Alemlerin Rab-
bi.” 

“Zindan köşesinde bin kulhüvallah ile 
usanmadan seni sadakatle çağırıyorduk ve 
sen dileğimizi bağışladın. Şimdi bu zindan 
dışında da, içinde olduğumuz gibi yine sana 
muhtacız. Bizi bu karanlık alemin zindanın-
dan çıkar. Nebilerin alemine ulaştır.”

Âmin...
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Allah yapılan ibadet, amel ve iba-
detlerin gizli yapılmasını sever. Riya, 
gösteriş, desinler yâda bilsinler düşün-
cesi ile yapılan her türlü faaliyet, biz-
lere fayda vermesinden daha çok nefsi 
böbürlendirmeye ve Allah katında se-
vilmeyen bir davranışa dönüşür. Allah 
kendini küçük yerlere saklar. Neticede 
“Şüphe yok ki ben, sizin görünüşlerini-
ze ve dış güzelliklerinize bakmam, an-
cak kalplerinize bakarım” buyurmuyor 
mu? Allah’ın nazar ettiği yer; insanda 
yaşam merkezi olan kalptir. Eğer kalp 
temiz ise, Rabbi zikrederek bu temizli-
ğini ispat eder. Sadece söylemde olan 
“sen bana bakma, kalbime bak kalbim 
temiz” gibi ifadeler sadece kendini 
kandırmadır. Sevgi, ispat ister bu unu-
tulmamalıdır. Allah’ ı sevginin ispatı 
ise her an O’nu düşünerek emirlerine 
uymak, yasaklarından sakınmakla olur.

Allah’ın izin vermediği, Resulullah 
efendimizin (S.A.V.) uygulamadığı hiç-
bir davranış, insanı felaha ulaştırmaz. 
Ruhsatsız ve müsaadesiz yapılan hiçbir 
davranış selamet getirmez. Bu müsa-
ade nasıl alınmalı diye bir soru hatıra 
gelirse, bize bırakılan iki tane kıymetli 
kaynak mevcuttur. Bunlar bu güne ka-
dar değişmeyen ve kıyamete kadar da 

değiştirilemeyecek olan Kuran’ı Kerim 
ve onun canlı bir temsilcisi olan Efen-
dimizin (s.a.v.) sünnetleridir. Bunların 
men bağından ayrılmadan bu güne ka-
dar gelen, Allah dostlarının, âlimlerin, 
evliyaların, seyitlerin ve ilim adamla-
rının tespitleridir. Şu da asla hatırdan 
çıkarılmamalıdır ki eğer niyet hayır ise, 
akıbette mutlak hayır olacaktır.

Mesailerimizi Hak yolunda çalışarak 
tamamlamalıyız. Buradan hemen dün-
yalık işler ile ilgilenmeyelim, kendimizi 
ibadet ve ilme verelim gibi yaklaşım 
anlaşılmamalıdır. Bir mümin yaptığı 
her harekette Allah rızasını gözetir ve 
ona göre davranır ise yaptığı her şey 
onun manevi arenasında yükselmesi-
ne sebep olur. Eline aldığı bir lokmayı 
besmele ile ağzına götürmesi bir ha-
yırdır.  O lokmayı kazanmak için helal 
çalışması bir hayırdır, kazanmak için 
hakka ve hukuka riayet etmesi bir ha-
yırdır.  Hakka hukuka riayet ederken 
kimseyi kırmaması bir hayırdır. Kırma-
dığı insanlara güzel muamele ederek 
güzelliklerin yayılmasına vesile olması 
hayırdır. Yayılan güzelliklerin devamlı 
olması için mücadele etmesi hayırdır, 
ailesiyle ilgilenmesi hayırdır. Eş-dost, 
akraba ile ilgi alakayı kesmemesi hayır-

MESAİLER HAK YOLUNDA

K A PA K
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dır. Bu şekilde davranması ibadet hük-
müne geçer ve onun her an Allah için 
mesaide olmasını sağlar.

Bu hal üzerindeyken musibetler, 
güçlükler, felaketler, uğursuzluklar, sı-
kıcı bir takım durumlar ile karşılaşabi-
lir. Elbette ki her zaman, her şey insa-
nın istediği gibi olmaz (olamaz). Ama 
kâmil bir imana sahip mümin bunla-
rın birer imtihan olduğunun bilincin-
de olmalıdır. Gelecek günler Hak için 
ise, çekilen çileler önemli değildir. Bu 
musibetlerden en az zarar ile kurtula-
bilmenin ve felaha ulaşabilmenin yolu 
da yine iman ile yüce Mevla ya iltica 
etmekledir. Her sıkıntının çözümü, tek, 
bir yalvarıştır. “Allah sabredenlerle be-
raberdir” bu asla hatırdan çıkartılma-
malıdır. Bu beraberlik Kuran’ı Kerimde 
defalarca müminlerin önüne serilmiş 
ve teyit edilmiştir.

Hayatlarımızı ileriye doğru sürmek 
zorundayız. Hep geçmişe bakarak ora-
da yaptığımız hataları irdeleyerek bir 
yere varamayız. Geçmişten ders alarak 
yarınlarımıza daha hızlı bir şekilde iler-
lemeliyiz. Hayatta en zor kazanılan şey 
tecrübedir ama tecrübe edilmişi de 
tekrar tecrübe etmek yersizdir. Bir biri-
mize uygun hal ve tavırlar ile destek ol-
mamız, geçmişteki yanlışlara dönme-

memiz ve kısacık ömrümüzü hayır ile 
tamamlamamız açısından önemlidir. 
Nitekim Allah dostlarının hayatlarına 
bakarak bunu daha net bir şekilde gö-
rebiliriz. Hata ve isyan dolu bir hayatın 
bir noktasından sapılan Salih bir tövbe 
ile hızla alınan mertebeleri müşahede 
edebiliriz. Allah dostlarını asla yalnız 
bırakmaz.

Sonradan imama yetişen bir kişide 
cemaate uyduğunda aynı sevabı ve 
rahmeti alır. Bu yüzden geç kalmadan 
ve yavaş davranmadan hemen mü-
minlerin safına katılmalı ve üzerimize 
düşeni yapmalıyız. Kimse kimseden 
geri değildir, kimsenin kimseye de bir 
üstünlüğü yoktur, üstünlüğü tespit 
edecek olan Hak Teâlâ Hazretleridir. 
Bize düşen sorgulamak ve yargılamak 
değil, yerine getirmektir. Derhal ilmi-
hal bilgilerini öğrenip hata ve eksikle-
rimizi tamamlamaktır.

Mümin olarak en kıymetli olmak, 
örnek olmak ve söz sahibi olmak açı-
sından önemlidir. Sözlerimizin tesir 
etmesini istiyor isek, öncelikli olarak 
sözlerimiz ile fiiliyatlarımızı aynı güzer-
gâha getirmeliyiz. Başkalarının hata ve 
kusurlarını gözetlemek yerine kendi 
eksiklerimizi tamamlamalı ve emsal 
teşkil etmeliyiz
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Paraşüt, insanların yüksek yerlerden, daha çok uçaklardan yere atlamasında kullanılan araçtır. Dayanıklı bir 

bezden, özellikle bu iş için dokunmuş ipekli kumaştan yapılır. Atlayan kimsenin sırtına yerleştirilir.

Uçaktan atladıktan belli bir süre sonra, atlayan, paraşütün ipini çekerek açılmasını sağlar. Paraşüt açılınca 
geniş bir yüzey meydana getirir. Bu geniş yüzeye düşen havanın kaldırma kuvveti de büyük olacağı için insanı 
yere çeken kuvvete karşı yönde bir kuvvet doğar. Bu kuvvet sayesinde insanın yere düşmesi yavaşlar. Böylece, 
hareket halindeki bir uçaktan yere atlamak mümkün olabilir.

Paraşüt en çok savaş sırasında insanların, savaş araçlarının bir yerden bir yere taşınmasında kullanılır. Ancak 
özellikle son dönemlerde paraşütçülük ayrı bir spor dalı olarak değerlendirilmeye başlanmış ve hem paraşüt-
çülük kulüpleri sayesinde iyice yaygınlaşmaya başlamıştır.

PARAŞÜT

S P O R

Emrullah ÇINAR
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Her türlü varoluşun insanın düşüncesinde var 

olduğu görüşünü savunan felsefi akımdır. İdea, 
Platon felsefesinde, her türlü maddî varlığın ve 
kavramın idealar dünyasında ve insan zihnindeki 
orijinal şekli idi. Bu kavram, daha sonraki filozof-
larda da düşünce, düşüncenin bir tipi, doğuştan 
ruhumuzda veya zihnimizde var olan doğru kav-
ramlar olarak kullanıldı.

Platon, gerçek dünya olarak idealar dünyasını 
alıyordu, Varlık dünyasındaki her şey, idealar dün-
yasından pay alarak maddi gerçekliğe ulaşıyor; 
ama madde bozulup yok olduğu halde idealar ya-
şamaya devam ediyordu.

İdea fikri, Tanrı’nın bu dünyadaki varlıkları ve 
oluşu yaratıp yönettiği fikirleri olarak Ortaçağ filo-
zoflarında da yaşadı.

Descartes, Locke ve Hume’da ideler, varlık dün-
yasının insan bilincindeki doğru tasarımları idi. İn-
sanların sübjektif olarak oluşturdukları tasarılara 
dayanan bu idealizm, ideleri tanrısal kaynaktan 
ayırıp insan psikolojisine bağlıyordu. 

Ancak “idealizm” kavramı ilk kez 18. yüzyıl or-
talarında Berkeley’in felsefesini adlandırmak için 
kullanıldı. Berkeley, “hiç bir zaman tasarımlarımız-
dan başkasını bilmediğimize göre, niçin, onların 
herhangi bir şeyi temsil ettiklerini varsayıyoruz” 
diyordu. Herhangi bir şeyin varlığı, onun algılan-
masından ve zihinde bir tasarım olmasından iba-
rettir. Bir nesnenin bilinçten bağımsız olarak va-
rolduğunu söylemek, boş şey söylemektir. Varlık 
dünyası sadece düşünüp tasarlayabildiklerimizdir. 
Doğa veya evren dediğimiz şey de Tanrı’nın algısı-
nın bütününden ibarettir.

17. yüzyıl filozoflarından Leibniz, evrenin esas 
ilkesi olarak “kuvvet” kavramını kabul etmiş; evre-
nin, “monad” adını verdiği bu enerji birimlerinden 
ibaret olduğunu savunmuştur. Sınırsız değişme ye-
teneğine sahip olan bu monadlar onu idealist bir 
atomculuğa götürmüştür.

İdealizmin en aşırı şekli Berkeley’de gözükse 
bile, idealizmi sürekli bir felsefe okulu haline ge-
tirenler 18. yüzyılda Kant ile başlayan Alman ide-
alist filozoflardır.

Kant’a göre, gerçi insan zihninden ve düşünce-
sinden bağımsız bir gerçek nesne dünyası vardır. 
Ama biz onu tam gerçek şekliyle bilemeyiz. Biz, 
sadece algıladığımız şeyi biliriz. Gerçek dünyanın 
da özünü (numen) algılayamayız, sadece görünüş-
leri (fenomen) algılarız. Algılarken de duyu organ-
larımız, anlama ve değerlendirme kategorilerimiz 
hem algılarımızı hem de bilgimizi düzenler. Bilgide, 
dış dünya kadar insanın iç dünyası da etkili olur. 
Kant, gerçek dünyanın var olduğunu kabul ediyor 
ama bizim onu tanımamız ve bilmemiz konusunda 
oldukça idealist davranıyordu.

Fichte’ye göre, ister biçim ister içerik olsun bü-
tün bilgilerimiz ruhumuzdan, benliğimizden çıkar. 
Bütün varlık dünyası “ben”in faaliyetinin ürünü-
dür. Fichte böylece Berkeley’in sübjektif idealizmi-
ne geri gitmiştir. 

Fichte’nin idealizmini “öznel” bulan Schelling, 
öznenin oluşumunu nesneye, doğaya bağladı. Var-
lık dünyasının sadece zihinsel ve ruhsal çaba ve 
kavramlarla tanınabileceği doğru idi. Ama doğa 
ve zihin birdirler, doğadaki reel bilgilerle insan 
zihnindeki ideal bilgiler birbiri ile uyumluydu (bu 
nedenle Schelling idealizmine “realist idealizm” 
denir).

Schelling’in çizgisinde giden Hegel, düşünce ile 
varlığın aynı şey olduğunu söyler. Gerçeğe sadece 
düşünce ile varmak mümkündür. Varlık dünyası 
da düşünme de aynı aklın bir başka şekillenmeleri 
olduğu için; düşünce, dışarıdan bir desteğe veya 
onaya gerek duymadan, kendi kendisini besleye-
rek gerçeğe ulaşır. Duyumlar bizi gerçeğe götür-
mekten ziyade, gerçeğin çokluğu ve bölünmüşlüğü 
ile oyalanırlar.

Varlık Felsefesi - İdealizm

M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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S İ L A H

FN F2000
Kıvanç KARADAĞ

Tip: Bullpup saldırı tüfeği
Uyruğu: Belçika
Tasarlandığı tarih: 1995-2001
Ağırlık: 3.6 kg
Mühimmat: 5.56x45 mm NATO
Atış hızı: 850 mermi/ dk
Etkili menzil: 500 m
FN F2000 , Belçika’da FN Herstal tarafından 

tasarlanan 5.56 × 45mm’lik bir NATO bullpup 
saldırı tüfeğidir . F2000, Mart 2001’de Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde Abu Dhabi’de düzenlenen 
IDEX savunma fuarında tanıtılmıştır. Hem gü-
venlik sistemi hem de tetik mekanizması P90 
kişisel savunma silahından benimsenmiştir. Di-
ğer tüm bileşenler naylon enjeksiyon kalıplama 
iken çekiçler, grup pimleri ve yaylar çeliktir. Tü-

feğin kabuğu kompozit malzemelerden yapılmış-
tır. Tüfek iki ana tertibattan oluşur: namlu alıcı 
grup ve çerçeve, tetik muhafazasının üzerinde 
bulunan bir eksen pimi vasıtasıyla birbirine bir-
leştirilir. Varil grubu optik manzaraları monte 
etmek için kullanılan entegre bir MIL-STD-1913 
Picatinny rayına sahiptir . Çerçeve veya alt alıcı 
tetik grubu, cıvata ve cıvata taşıyıcı grubu, dönüş 
mekanizması ve şarjör haznesini içerir. Tetik mu-
hafazasını tamamlayan ve kapatan tetikleyicinin 
önüne çıkarılabilir bir el koruması takılmıştır. İs-
tifleme kolu, alıcının sol tarafına, el tutamağının 
hemen üstüne yerleştirilir ve sol elini kullanan 
atıcılar tarafından çalıştırılabilir. Kir veya dökün-
tülerin silahtan içeriye girmemesi için silahın eri-
şim noktaları kapatılmıştır.
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T E K N O L O J İ

Uçan otomobil için tarih 
(Volvo’nun çatı şirketi)

Uçan otomobiller artık bir hayal olmaktan 
çıkıyor!

Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi gözü-
ken modeller ile ilgili bir hamle de Volvo’dan 
geldi. 

Volvo’yu bünyesinde bulunduran Geely 
geçtiğimiz yıl uçan otomobil geliştiren Terra-
fugia isimli firmayı satın almıştı.

Firmanın uçan otomobillerini satışa çıka-
cağı tarih ise sonunda belli oldu.

Şirket uçan otomobilin prototipinin 
2019’da satışa çıkacağını duyurdu. Ancak 
model için istenecek ücret ile ilgili henüz bir 
açıklamaya yer verilmedi.

Massachusetts merkezli Terrafugia şirket 
daha önce katlanabilir kanatlara, dört teke-
re ve sinyal lambalarına sahip iki kişilik uçan 
otomobili ile basında sıklıkla yer bulmuştu.

Şirketin ürettiği araç geçtiğimiz yıl Federal 
Havacılık İdaresi’nden (FAA) onay almayı da 
başarmıştı.

Terrafugia’yı bünyesine katan Geely’nin 
gelecek planlarında Volvo ile bu alanda bir 
çalışma yapıp yapmayacağını ise zaman gös-
terecek.

Volvo’yu da bünyesinde bulunduran Geely’nin geçtiğimiz yıl satın al-
dığı Terrafugia, geliştirdiği uçan otomobil modelinin satışa çıkacağı tari-
hi açıkladı.

Mehmet ŞAHİN
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Safımı soranlara cevaben - Üstad’ın vasiyeti!

M A K A L E

Şeyma Kısakürek SÖNMEZOCAK

Bu sıralar bana “safımı” belli etmediğim itha-
fıyla; edeb dışı konuşma hitaplarında bulunanlara 
açık ve net cevabım şudur ki; benim safım yalnız 
ve yalnız Üstad NECİP FAZIL KISAKÜREK’tir, O’nun 
dışında hiçbir şahıs, onun “emaneti” adı altında 
etiketlenmiş olsun veya olmasın; benim safım de-
ğildir!

Ben yalnız Üstad’ın kelamının savunucusu, ben 
yalnız O’nun emrettiği gibi “ham yobaz, kaba sof-
ta”lardan “arındırılmış”, yalnız ve yalnız kalplerde 
nakış gibi işlenen, kuru akıldan çok uzak, görünenin 
çok ötesinde, şekilde değil gönülde aşkla büyüyen; 
güzeller güzeli dinim İslam’ın yolcusuyum. Adım 
adım, hazmederek büyüyen, gönüllerde sindirerek 
aşkla bağlanan, edebin, ahlakın çizgisinde kâmille-
şerek, her adımında” Rabbim” diyen, ham yobaz-
lıktan çok uzak masum ve mazlum Müslümanların 
yanındayım. Safım da, kelamım da belli; Üstad! 
Allah yolunda çileler çekmiş Üstad’ımın, adını ka-
ralamaya çalışan,  “İslam’ı buldurma” adı altında, 
güzelleştirme yerine çirkinleştirme, müjdeleme 
yerine korkutmaya çalışan, “doğru yolun sapık kol-
ları”yla güzel dinimi,güzel Allah’ımı, bu yoldaki Üs-
tad’ımı karalamaya çalışanlar ; Üstad’ın beklediği 
gençlik, asla sizin yanınızda olmayacaktır! Üstad’ın 
adını kullanarak, sapık işlerine âlet edenler; başka 
çevrelerin Üstad’ın tertemiz yolunu bir vahşet yo-
luymuş gibi tahayyül etmelerine;   sapıklığın; bizzat 
şahıslardan çıktığına değil de, Üstad’ın fikriyatından 
çıktığını düşünmelerine sebep olmakta; ve tahayyül 
bile edemediğiniz güzellikteki dinimin yolunu göl-
gelemektedirler! Safım; gayet net; yalnız ve yalnız 
Üstad Necip Fazıl Kısakürek! Başka hiçbir isim yok-
tur!  Yolumda ilerlerken desteklediğim fikriyatlar, 
yalnız ve yalnız Üstad’ın düsturundan çıkma olduk-
ları için desteklenmiş, karşısında durduğum her fikir 
ve her isim de , Üstad’ın hayatında, ailesinde, ide-
olojisinde ters düşmüş köktedir. Üstad’ın kendi ha-
yatında da bahsettiği  “yaşanmış gafletler” gibi, bir 
köşesinden Üstad’ın eteğine yapışmış ;  daha sonra, 
aynı o gafletlerin def’i gibi; def edilmiş hiçbir isim, 
benim yolumda yoktur.  Bu yolda yürürken, karala-
ma yapmak isteyen, hakaret etmek isteyenler arzu 

ettikleri ve kendilerine yakıştırdıkları her hareketle 
bulunabilirler . Bu tip tutumların, yolumu ve beni 
yıpratmaları mümkün bile değilken; aksine ne ka-
dar başarılı yolda olduğumu ispatlarken, Üstad’ın 
yoluna taş koymaya çalıştıkları gibi; aynı şahısların 
çerme hamleleri beni yalnız ve yalnız şereflendirir!

Bu yolda; Üstad’ın beklediği gençliğin görevle-
rinden biri; dinimizi “Ham yobaz ve kaba softa”lar-
dan arındırmaktır! Bu “görev”i  layıkıyla yerine geti-
rebilmek için, kimdir bu ham yobaz ve kaba softalar 
önce öğrenelim!  Üstad’ın kelamıyla;

“HAM YOBAZ VE KABA SOFTA
Mezhep olmaktan ziyade, mezheplerin en teh-

likelisinden betermeşrep sapıklığını, Bektaşîlikten 
sonra hemen “Ham yobaz ve Kaba softa” diye yafta-
layabileceğimiz modalaşmış ruh haleti koluna bağ-
layabiliriz. Yaygın bir modalaşma ve kronikleşme …

Felaketin felaketi bu kol, despotça hükümranlı-
ğını, Tanzimat’tın başına kadar getirmiş, ve nihayet 
memleketin tam muallakta bırakıldığı Tanzimat ve 
doğrudan doğruya İslâm’dan nefrete sürüldüğü 
Cumhuriyet devrelerinde, nasipsiz mayasının ter-
sinden tecellisi halinde karşımıza küfür yobazı ve 
batıcılık softası olarak çıkmıştır.

Bu eser(Doğru Yolun Sapık Kolları), her faslı 
ayrıca bir cilt kitaplık mikyasta bir davayı kuşat-
ma ve (dinamik) bir (sentez)e bağlama işi olduğu 
için(analitik) ilmi metotlara iltifat etmiyor ve daha 
ziyade müspet gerçeklere dayalı kıymet hükümleri 
ve hikmet teşhisleri üzerinde duruyor. Birkaç kere 
temas ettiğimiz bu inceliği yine göz önüne oturtur. 
Ve olanca felaketimizin müsebbibi “Ham Yobaz ve 
Kaba Softa”yı bu ölçüyle resmetmek isteriz.

O, inandığı veya Ezbere benimsediği meseleler 
üzerinde kafası betonlaşmış, ve bütün “elastiki-
yet-esneklik” kabiliyetini yitirmiş bir tip … Ona, dar 
alınlı, kirpi saçlı, nefret çakan gözlü, iştiha hortumu 
burunlu, kazma dişli, çalı süpürgesi sakallı bir (fizik) 
biçebilirsiniz. Bütün bu mübarek uzuvların nurunu 
atmış ve cesedini alıkoymuştur. Kahr ile rahmet, 
inad ile sebat, gurur ile vekar, nefretle muhabbet, 
posayla öz, acı ile tatlı, hulasa zıtlar ve makbul 
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olanlarla olmayanlar arası, yerine göre müspet ve 
ahenk duygusundan mahrum, hadiselerin tersine 
döne döne giden daire kavislerinden gafil, tek çizgi 
üzerinde dar ve hasis bir ruh …

Neticede ve din sahasında, sabit ve mukaddes 
ölçüleri çileli bir idrakle anlayan değil, kaba nefsa-
niyetine indiren bir seciye çıkıyor karşımıza .. Eğer 
daima ve her sahada hak ve hakikati katleden bu 
seciyeye karşı durmak için hiçbir nokta üzerinde ke-
netlenmemek ve muallakta kalmak gibi bir ölçüye 
varacak olursak bu defa da gerçeği büsbütün elden 
kaçırır ve yobazlıkların belki en felaketlisine düşmüş 
oluruz.

Öyleyse?
Her şey zıtlar arası bir kıvam meselesinden iba-

rettir ve yobazda bu kıvam dehasından eser yoktur.
Aşksız, çilesiz, bilgisiz, hikmetsiz yobaz, saffet 

devrimizde ortada görünmez. O devrin Emir Buhari, 
Molla Fenari, Zenbilli, İbn-i Kemal, Ebusuud Efen-
di gibi, şeriat bağı ve din hakikati, İslam Ahlakı ve 
iman celadeti, tasavvuf zevki ve meçhule hürmet 
şiarı içindeki büyükleri tarafından yoğurulan İslam 
İklimi; hemen bir devre sonra Kanuni’nin Şeyhülis-
lamları nasb ve tayin ile getirmeye başlamasını ta-
kip ederek bozuldu ve artık hatır, gönül, korku, ve 
menfaat fetvaları yağmaya başladı. Böylece, din hü-
kümlerini sertlikte veya yumuşaklıkta keyfine göre 
mübalağa eden, yani kıvam ve ayarını bozan ham 
yobaz ve kaba softaya yer açıldı. Kanuni’den evvel 
Şeyhülislamlar meşveret yoluyla gelirken, “denizler 
ve karalar hakanı”nın bu tutumu üzerine aynı yo-
bazlık karakteri orduda ve medresede yuvalandı ve 
bu defa doğru yolun yanlış şekilde zahirine mıhla-
nıp batınını elden kaçırmak diye çerçeveleyeceği-
miz başka bir sapık kol peydahlandı ve Tanzimat’a 
kadar geldi.

Miladi 16. Asırdan yola çıkıp 19. Asır başlarına 
değin, bu üç buçuk asırlık devre, tek cümleyle ham 
yobaz ve kaba softa çığrıdır ve o zamanlar İslam’ı 
heybet ve şevkle temsil eden Türk’ü zaman ve me-
kan dışına itici bir şeamet berzahı ….  ” (DOĞRU YO-
LUN SAPIK KOLLARI)

ŞUCULAR VE BUCULAR
Mahut şucular ve bucular kadrosunda ne İslam 

davasının cemiyet meydanında muhtaç olduğu bir 
aksiyon kahramanı var, ne de -laf aramızda- bağlı 
oldukları zatlarda böyle kahramanları yoğurabilme 
iktidarı ..

Bu kadrolarda her şey kuru bir nispet iddiasın-

dan ve hesapsız, dirayetsiz, taktiksiz şekilde fincancı 
katırlarını ürkütme patavatsızlığından ibaret kalıyor. 
Çoğu, ne geldiği ve ne gittiği yeri bilir birtakım ca-
hillerden kurulu bağlılar halkası da yüzbinlere varıl-
mış sanılıyor, ve planlı şekilde muazzam bir davayı 
gerçekleştirmek için yürüyüşe geçmiş farzediliyor. 
Üstelik ve en acısı, İslâm dava ve aksiyonu bunla-
ra izafe ediliyor, bunlarda göründüğü gibi zannedi-
liyor ve İslam’a aykırı cephenin bütün din hıncı bu 
beceriksizler üzerinde bir nevi boks talimi yastığına 
benzer bir avantaj kazanıyor ve böylece İslam dava-
sını temsil gibi bir şeref ve ehliyet, bu, şerefli fakat 
ehliyetsiz ellerde biliniyor.

Bir de, şuculuk ve buculuk has isismleri sahiple-
rinin gerçek velilikle  en küçük alakası bulunmayan, 
her biri iyi niyetli ve muhterem, dost ve düşman 
kutupları uzaktan ayırd etme kabiliyetinde, fakat 
davayı dünya çapında mimarileştirme irfan ve ikti-
darından mahrum ve sadece bağlılarınca şişirilmiş, 
büyütülmüş ve şiddetle mübalağa edilmiş şahıslar 
olduğunu söylersek ne buyrulur?

Bunlar davayı ilerletmemiş, geriletmiştir. (Türki-
ye’nin Manzarası)

Sakın yobazı, bir davaya, onun en mahrem çile-
lerini çektikten sonra kıl ve nokta feda etmeksizin 
emirlere sımsıkı bağlanan ulvi adam sanmayınız! 
Yobaz, her sahada, asla anlayamadığı ve iç yüzünü 
göremediği tecelliler karışsında papağan gibi hep 
aynı aksülamelleri gösterip Nuh diyen, fakat Pey-
gamber demeyen; ve insanda en büyük İlahi nimet, 
ruh ve fikri, bekçi sopası, tulumbacı narası ve yurya 
çığlığıyla boğmaya kalkışan, böylece inanışları kör 
ve havasız nefsaniyetine indiren insan kılıklı insan 
tersidir.

Yobaz, sadece Allahı bulmak için düşünmeye, 
ürpermeye ve kıvranmaya memur insanoğlunun en 
büyük düşmanıdır; ve en sefil hayvanlar arasında 
bile bir eşi bulunmaz esatiri hayvandır.

“Din adına yol kesen dünkü yobazın oğlu!..
Yine sen kesiyorsun, küfür uğrunda yolu!..”
Genç adam! Bundan böyle senden beklediğim 

şudur: Tabutumu öz ellerinle musalla taşına koyar-
ken, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva taşını da 
gediğine koymayı unutma ve bunu tek vasiyetim 
bil!

Allahın selâmı üzerine olsun... 
Surda bir gedik açtık; mukaddes mi mukaddes! 
Ey kahbe rüzgâr, artık ne yandan esersen es!
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BURÇLARA GÖRE BESLENME ÖNERİLERİ

Allah Kuran’da  insanı pişmiş çamurdan ya-
rattığını söyler. Pişmiş çamurda toprak  su hava 
ve ateş olmak üzere dört element vardır. Bu dört 
elementin de etkileri çeşitli oranlarda üzerimizde 
gözükmektedir. Doğum haritamızda bu element-
lerin dağılımı azlığı ve çokluğu bizim özellikleri-
mizi meyillerimizi belirler. Sağlık açısından daha 
iyi olabilmek için meyillerimizden daha çok ihti-
yacımıza ve dengelenmeye özen göstermeliyiz.

KOÇ; Koç burcu ateş elementindendir vücutta 
başı simgeler. Baş ağrısı ve  fazla öfkeden dolayı 
mide ağrısı yaşayabilirler. Koç burcu mensupları 
aceleci sabırsız hareketli kişilerdir bu yüzden me-
tabolizmaları iyi çalışır. Genelde zayıftırlar. Ener-
jileri yüksektir o yüzden ağır ve fazla enerji veren 
beslenme yerine daha hafif ve sıvı ağırlıklı bes-
lenme iyi gelecektir. Protein, vitamin, fosfor ve 
C vitamini alımına önem vermeliler. Tavuk, balık, 
yeşil yapraklı sebzeler, kefir, süt ve süt ürünleri 
onları dengeleyen gıdalardandır.

BOĞA; Boğa burcu toprak elementindendir 
vücutta boğazı ve ense kısmını simgeler. Boğaz-
larını üşütmemeye, troit gb hastalıklara dikkat 
etmeliler. Boğa burcu mensupları ağır ama emin 
adımlar atmak isterler ancak yine de enerjileri 
yüksektir. Yemek içmek gezmek konusunda aşı-
rıya gidebilirler. Yemek yemek tüm burçlar içinde 
en çok Boğa burçları için önemlidir ve  o yüzden  
kaliteli yemek yemek isterler. Kilo almaya çok 
fazla meyilleri vardır buna dikkat etmeleri gere-
kir. Ağır yemekler yerine lifli gıdalar ve sebzelerle 
beslenme iyi gelecektir. Balık, deniz ürünleri, ıs-
panak, yoğurt, bamya, badem ve bol bol su içme-
leri onları dengeleyen gıdalardandır.

İKİZLER; İkizler burcu hava elementindendir 
vücutta akciğerler, sinir sistemi, kollar ve bacak-
ları simgeler. Soğuk algınlığına, bronşite, kol ve 
bacak yaralanmalarına ve sigara içmemeye dik-
kat etmeliler. İkizler burcu mensupları hızlı yaşa-
maktan hoşlanırlar o yüzden dağınık ve düzensiz 
olabilirler bu da beslenmelerine yansı. Çabuk 
olması açısından fastfood türü beslenmeye mey-
ledebilirler. Okumaya öğrenmeye olan merakları 

onları uykusuz bırakabilir. Potasyum klorür alımı-
na önem vermeliler kereviz, yeşil fasulye, havuç, 
portakalda bulunur. Hareketli olduklarından ve 
sindirim sistemleri iyi çalıştığından genelde  fazla 
kilo almazlar. Kırmızı et, yoğurt, sebze, ceviz, süt 
ürünleri onları dengeleyen gıdalardandır.

YENGEÇ; Yengeç burcu su elementindendir 
vücutta mide, karaciğer ve sindirim sistemini 
simgeler. Duygusal oldukların çabuk kırılırlar ve 
mideleri strese dayanamazlar o yüzden üzücü 
film, müzik ve haberlerden uzak durmalılar. Kal-
siyum florür alımına dikkat etmeliler salatalık, 
roka, yumurta sarısı ve çavdarda bulunur. Yengeç 
burcu mensupları da yemek yemeye düşkün-
dürler ve kilo alma meyilleri vardır. Kızartmalar, 
baharatlar, yağlı yiyecekler, nişastalı yiyecekler 
onlar için uygun değildir çünkü mideleri çok 
hassastır. Az yağlı süt, peynir, kırmızı et, balık, 
mevsim salataları ve sebzeler onları dengeleyen 
gıdalardandır.

ASLAN; Aslan burcu ateş elementindendir 
vücutta kalp, kan dolaşımı sistemi, omuriliği sim-
geler. Kalplerini yoracak, üzecek durumlardan 
kaçınmaya dikkat etmeliler. Kemikler ve sinir 
sistemine iyi gelen magnezyum fosfat alımına 
dikkat etmeliler kabak çekirdeği, muz, avokado, 
ıspanak, bademde bulunur. Açık havada yürüyüş 
ve sporlar iyi gelir. Aslan burcu mensupları neşeli 
dışadönük hareketli insanlardır. Genelde normal 
kiloludurlar. Ateş elementinden oldukları için 
enerjileri yüksektir o yüzden kırmızı et ve ağır 
yemekler uygun değildir. Yoğurt, süt, peynir gibi 
serinleten gıdalar kereviz, tavuk, limon, şeftali, 
muz onları dengeleyen gıdalardandır.

BAŞAK; Başak burcu toprak elementindendir 
vücutta bağırsaklar, sindirim ve boşaltım sistemi 
ve sinirleri simgeler. Kabızlık en büyük problem-
leridir. Sinirlendiklerinde bağırsak problemleri 
başlar. Başak burcu mensupları sağlık konusun-
da da titiz ve akılcı davranmalı spor ve düzenli 
beslenmeye dikkat etmeliler bağırsak problem-
leri yaşamamak için. Sporlu yaşam tarzında kilo 
sorunu yaşamazlar. Potasyum alımına dikkat et-

Gülşen ÖZCİMBİT

A S T R O L O J İ
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meliler domates, kuru erik, kuru üzüm, koyu sarı 
meyveler, bezelye, brokoli gibi gıdalarda bulunur.  
Kaya tuzu kullanmaya da nem vermeliler. Fazla 
yağlı, tuzlu ve baharatlı gıdalardan uzak durma-
lılar. Peynir, zeytin, limon, yoğurt, fazla olmamak 
üzere dana eti, bol su dengeleyici gıdalardandır.

TERAZİ; Terazi burcu hava elementindendir 
vücutta bel, omurga, böbrek ve mesaneyi simge-
ler. Güzel şeylerden hoşlanan Terazi mensupları 
tatlı, baharatlı gıdalardan da hoşlanır. Metaboliz-
maları yavaş çalışır o yüzden kilo alma eğilimleri 
vardır bu konuda dikkatli olmalılar. Tuz dengele-
rini korumalı ve sodyum fosfat alımının dengesi-
ni korumalılar tuz, fastfood tarzı gıdalar, şarkü-
teri ürünleri vb gıdalarda bulunur. Bol bol spor 
ve yürüyüş iyi gelecektir. Kırmızı et, baklagiller, 
yeşillikler, kestane ve su alımı onları dengeleyen 
gıdalardandır.

AKREP; Akrep burcu su elementindendir vü-
cutta cinsel organlar, ısı ve sinir sistemi, safra 
kesesi ve kanı simgeler. Cinsel yönden, kandan 
bulaşan hastalıklara dikkat etmeliler. Akrep bur-
cu mensupları üzülmeye, kin tutmaya ve intikam 
almaya meyilleri olduğundan arkadaşlarını iyi 
seçmeli, ayırt etmeliler. Üzücü müzik, haber ve 
filmde onlara göre değildir. Genelde kilolu de-
ğildirler düzensiz beslenme sebebiyle kilo alımı 
yaşayabilirler bu konuda dikkatli olmalılar. Vita-
min ve mineral dengesine dikkat etmeliler. Balık, 
tavuk, lifli besinler, portakal, kaysı, erik vb mey-
veler onları dengeleyen gıdalardandır.

YAY; Yay burcu ateş elementindendir vücutta 
omuzlar, kas sistemi, karaciğer, kalça ve baldırları 
simgeler. Yay burcu mensupları spordan hoşlan-
sa da iştahları da açık olduğu için kilo alma eği-
limleri vardır. Özellikle karın, baldır ve kalçalar 
yağlanmaya müsaittir. Yemek yapma becerileri 
ve iştahlarını yağlı yemekler, tatlılar ve pastalar 
yerine meyve salatalarıyla yatıştırmaları iyi olur. 
Tuz dengesi, B vitamini alımı ve bol su içmeye 
dikkat etmeliler. Tahıllı gıdalar, tavuk, balık, yo-
ğurt, süt ürünleri, kuruyemişler, salatalar onları 
dengeleyen gıdalardandır.

OĞLAK; Oğlak burcu toprak elementindendir 
vücutta dizler, iskelet sistemi, kulak, deri, kemik 
ve eklemeleri simgeler. Oğlak burcu mensupları 
düzenli disiplinli yaşayan kişilerdir. Genelde kilo 
almazlar çünkü beslenmelerine dikkat eder di-
siplin gösterirler. Çalışma hayatına çok düşkün-

dür bu da onların yorulmalarına ve yıpranmaları-
na sebep olabilir. Açık hava da yürüyüşlere önem 
vermeliler. Kalsiyum fosfat alımına dikkat etme-
liler süt ve süt ürünlerinde bulunur ve kemikler 
için önemlidir. Çok olmamak üzere yağsız kırmı-
zı et, yoğurt, süt ürünleri, lahana, kereviz, incir, 
maydanoz ve su onları dengeleyen gıdalardandır.

KOVA; Kova burcu hava elementindendir 
vücutta bacaklar, el ayak bilekleri, dokuları sim-
geler. Kova burcu mensupları sıra dışı konuları 
araştırmaya, öğrenmeye, buluş yapmaya meraklı 
olduklarından geri kalan konuları  daha az düşü-
nüp kiloyu umursamayabilirler bu da onların kilo 
almasına sebep olabilir. Sporu hayatlarına dahil 
etmeliler. Kalsiyum, magnezyum,  fosfor, kaya 
tuzu alımına dikkat etmeliler. Kırmızı et, balık, ta-
vuk, yeşillikler, domates, ıspanak, semizotu, mer-
cimek, şeftali onları dengeleyen gıdalardandır.

BALIK; Balık burcu su elementindendir vü-
cutta ayakları simgeler. Balık burcu mensupları 
ayaklarını üşütmeye gelemez hemen şikayetleri 
başlar o yüzden yaklarını üşütmemeye dikkat 
etmeliler. Çok duygusal ve hassastırlar çabucak 
alınıp kırılabilirler o yüzden merhametli yürek-
lerini açtıkları kişilere dikkat etmeliler. Üzücü 
müzik, haber ve filmlerden kesinlikle uzak dur-
malılar. Moralleri çabuk bozulur zor düzelir ve 
psikolojik dalgalanmalar bünyelerine de yansır. 
İştahları açıktır ve güzel yemekleri severler. Vü-
cutları su tuttuğundan hızlı kilo verir ve hızlı kilo 
alırlar. Tuz, demir, biotin ve fosfor alımı dengesini 
korumalılar. Yeterli ve dengeli beslenmeye önem 
vermeliler. Kırmızı et, tavuk, baklagiller, yeşil yap-
raklı sebzeler, peynir, ciğer, badem onları denge-
leyen gıdalardandır.
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Câmilerimiz, ecdâdımız ile günümüz ara-

sında mânevi köprülerdir. Milletimiz bir çınar 
ağacı, camilerimiz ise kutsal dallarıdır ki; ta-
rihten bize uzanan dallarının varlığıyla geçmi-
şimize yolculuk yaparız. Onlar ki yeryüzünün 
toprakta yerleşmiş yıldızlarıdır,  ışığını Beytul-
lah’dan alan.

 Günlük mâişet sevdasına daldığımızda gön-
lümüzde oluşan depremlerde arkamızı dayadı-
ğımız dağlardır onlar...

Görünüşte taştan, betondan yapılardır. 
Lâkin, gönülleri o denli sıcak,  bir o kadar da 
engindir. Ne kadar cemaati çok olsa da dışarı-
da bırakmaz gönül yârenlerini. Allâh’ın evine 
gelen mü’minleri bir yolunu bulur, sarıp sar-
malar...

Dış revaklardan içeri adım attığınızda dünya 
ile sanki kesilmiştir bağınız. O gürültü, kirlilik 
ne hikmetse giremez içeri... 

Sükûnet hâkimdir.

 Mutluluk, huzur refâkat eder size... Rûhu-
nuz yorgundur, gönlünüz kırık... Çaresi çok ko-
lay en yakın Allâh’ın evine sığın... Ve duâ et!.. 
Rabbine gönderdiğin mektupdur duâlar ve ce-

vapsız kalmazlar…

Gönlünüz, engin denizlere açılır. Rûhunuz 
mirâça orada erişir. Kubbelerin altındaki saray-
da sultanlık sizindir, pencerelerden sızan ışık-
lar susuz kalmış bedenlere kevserdir.  Orada, 
o kubbeler altında oturmak, düşünmek hatta 
ağlamak dâhi ibâdettir. . İbâdetinizi en Sevgi-
liye ulaştırmak  için melekler etrafınızda  divâ-

nedir. Bu denli güzelliği yaradan, kendisi acaba 
ne kadar güzeldir. 

Dinimizin özlü sözlerini, ayet-i kerimelerini 
barındıran hat yazıları yok mu? ... 

Tüm benliğinizi sarıp sarmalamak için pek-
te bir nazlı, nâzenin,  sımsıcak çağırır sizi. Ne 
muhteşemdir onlar, tarifine kifâyet edemez 
kelimeler...

Câmiler; mânevi yolculuğun geçiş güzergâ-
hıdır.

Peygamber efendimiz (sav) bir hadis-i şeri-
finde;

‘’Bir kimse yalnız Allâh Rızası için küçük 
veya büyük bir mescid inşâ etse, Allâh’da ona 

ÇAMLICA’DA ASIRLIK ÇINAR… 
ÇAMLICA CAMİİ

Ayşe Emine Sultan ÇELİK
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Cennet’ten bir köşk ihsan buyurur.’’

Ne mutlu ki; yeryüzünde bir câmi veya mes-
cid inşâ edene, onun için bir çivi dâhi çakana...

Bu kutsal görevi ifâ edenler için, bizler bi-
liriz ki Cennet-i Âlâ’da köşkleri hazırdır. Ama 
gönlümüzden de geçer; ‘’Her iki cihanda aziz 
olasınız’’ diye...

Yine böyle bir mâbetten söz etmek isterim 
acizâne…

Dilim döndüğünce, kelimelerim yettiğince…

Çamlıca tepesinde yani ‘’Sevda Tepesi’nde’’ 
En sevgiliye ulaşabilmenin bir yolu daha inşâ 
edilmekte…

Adı kendinde saklı bilinen adıyla ‘’Çamlıca 
Camii’’ yapılacağı ilk kez duyulunca Türkiye’de 
değil Dünya’da ilgi odağı oldu…

Yerli basından önce yabancı basının hedefi 
olmuştu. Nasıl olmasın ki;

Caminin kubbe çapı 34 metre²  (İstan-
bul il plaka kodu)yerden yüksekliği 72mt. bu 
topraklarda yaşayan 72 milleti simgelemesi 
açısından,  6 adet minâre, en baştaki minâre 
yüksekliği 107.1mt. (1071 Malazgirt Zaferi) 16 
adet şerefe; günümüze kadar kurulan devlet 
sayısı…1100 kişi kapasiteli Anadolu yakasının 
en büyük konferans salonu, 250 ve 100 kişi-
lik toplantı salonları, 8 adet sanat atölyesi, 
3000metre²  ‘’İhtisas Kütüphânesi’’,3500met-
re²  büyüklüğünde sanat galerisi, 11.000met-
re²  paha biçilemeyecek eserleri muhafaza 
edecek müze, en az 3500 araçlık otopark ve 
hepsinden önemlisi 63.000 kişinin aynı anda 
secdeye varıp, namazlarını edâ edebileceği 
kapalı ve açık alanlarının olması…  

Daha neler neler…

Külliyenin açık alanında da yaya parkuru, 
bahçe için de Dünya’da yetişen, iklimsel ola-

rak bizim coğrafyamızla uyumlu bitkilerden 
nâdide botanik bahçesi düzenlenecek. Bahçe 
derken öyle kapalı belli bir alan olarak düşün-
meyin, etrafını donatacak şekilde…

Tabi bu ortamın olmazsa olmazları minik 
sessiz canlı dostlarımız, kâh uçan, kâh yürüyen 
ama varlıklarıyla iç dünyamıza huzur veren se-
vimli dostlarımız içinde gerekli düzenlemeler 
proje kapsamında...

Hani eşsiz bir Külliye olacak diyoruz ya… 
Emin olun abartmıyoruz…

G Ü N C E L
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O T O M O T İ V

Dodge Challenger
 SRT Demon Nihat ÖZBİLEK

14 farklı dış renk seçeneği ile kullanıcıya sunula-
cak. Araçta 315/40 R18 ebatlı Nitto NT05R lastikler 
kullanılmış. Birde bagajda çift lastik takımı var. O da 
drag pistine çıktığınız zaman kullanmanız için yer-
leştirilmiş. SRT Hellcat modelinde bulunun bütün 
özelliklere sahip olan aracın içinde 
şeytan logosu bulunuyor ve 
Demon yazısı birçok noktada 
vurgulanmış. 220 mph yani 354 
km/s son hız göstergeli kadra-
nı ile yarışçı kimliğini daha da 
öne çıkaran Challenger SRT 
Demon, kokpitin ortasında 8.4 
inçlik Uconnect alt yapılı multi-
medya sistemi ile aracın hem 
eğlence sisteminin kullanımını 
hemde birçok performans ve-
rilerini aktarıyor. Eğlence demiş-
ken 19 hoparlörlü 900 watt rms çıkış 
gücüne sahip Harman Kardon ses sistemi 
yer alıyor. Müzik severler de düşünülmüş.

Dodge markasının yıllar yılı kullandığı Hemi mo-
tor teknolojisi son haliyle 6.2 litrelik V8 motorla 

süper şarj beslemeli olarak Yeni Dodge Challenger 
SRT Demon modeline yerleştirilmiş. Fakat bu mo-
torda daha yüksek sıkıştırma kullanılarak 840 bey-
gir 1044 nm tork güç alınmış. Bu gücü kontrol et-
mesi için 8HP90 kodlu 8 ileri ZF otomatik şanzıman 

kullanılıyor. Aslında aracın şimdi 
aktaracağım performans veri-
lerine ulaşmasında motordan 
ziyade şanzımanın büyük et-
kisi olduğunu düşünüyorum. 
840 beygir gücünü SRT Demon 
o kadar iyi kullanıyor ki 0-30 
mph yani 0-48 km/s hızlan-
masını 1 saniyede tamamlıyor. 
Bunun yanı sıra 0-60 mph yani 
0-96 km/s hızlanmasını ise 2.3 

saniyede tamamlıyor. Araç, bu 
değeri ile seri üretim otomobil-

ler arasında dünyanın en hızlı aracı 
unvanını aldı. Tabi bu değerde hibrit ve 

elektrikli araçları hariç tutulduğunu da ayrıca 
belirtelim. Aynı şekilde çeyrek mil yani 0-400 metre 
mesafesinde de rekor Challenger SRT Demon‘a ait
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K İ Ş İ S E L  G E L İ Ş İ M

Özlem ÖZBİLEK

Psikoterapi kültürünün gelişmekte olduğu ülke-
lerde insanların en çok merak ettiği konuların başın-
da “psikologların ruhsal sorunları konuşarak nasıl 
tedavi edebildikleri” sorusu gelir. 

Psikoterapist Mustafa Gödeş, dünyada 400’ün 
üzerinde psikoterapi yaklaşımı olduğunu belirterek 
en çok kullanılan 10 psikoterapi yönteminin altını 
çiziyor.

1. Psikoanalitik terapi
Psikoanalitik yaklaşım, danışanların zihinsel sü-

reçlerinin, bilinç dışı unsurları ile bağlantılarını or-
taya çıkarmaya çalışır. Çalışma alanı genellikle bilinç 
dışı süreçler ve çocukluk çağı kayıtlarıdır. 

Psikanaliz diye de adlandırılan bu yaklaşımda, 
haftada en az iki kez olmak üzere 45 dakika seans 
gerçekleştirilir. Seanslarda danışandan tüm zihnin-
den geçenleri, bir sınırlama, sansürleme ve gizle-
me olmadan “serbest çağrışım” şeklinde anlatması 
beklenir. 

Bu çağrışımlar psikanalitik çalışmanın malzeme-
sidir. Psikanalist ve danışan, bu çağrışımlarda ortaya 
çıkanlar üzerine beraberce çalışırlar.

2. Davranışçı terapi
Problemin kaynağının öğrenme ve modelleme 

sonucunda ortaya çıktığını, kullanılan çeşitli tek-
niklerle (sistematik duyarsızlaştırma, ödüllendirme, 
yoksun bırakma v.b.) bu problemin değiştirileceğini 
savunur. 

Fobilerin tedavisinde en çok kullanılan yöntem-
dir.

3. Bilişsel terapi
Problemin kaynağının yanlış düşünce, inanç ve 

hatalı şemalardan kaynaklandığını, bu yanlış düşün-
ce, inanç ve şemaların değiştirilmesi ile duygu ve 
davranışların da değişeceği tezinden hareket eden 
bir terapi yöntemidir.

4. Hipnoterapi
Hipnozun ve hipnotik tekniklerin kullanıldığı te-

rapi yöntemidir. 
Hipnoz yoluyla tedavi yapanlara hipnoterapist ya 

da hipnolog denilmektedir. Hipnoterapistler özellik-
le psikoloji ve tıp alanında uzman kişilerdir.

5. Emdr terapisi
Göz hareketleri ile bilginin yeniden işlenmesi ve 

travmanın duyarsızlaştırılması teorisinden hareket 
eden ve daha çok “travma sonrası stres bozuklukla-
rında” kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. 

EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine 
Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici dü-
şüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keş-
fetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya 
maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak incele-
di ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışma-
sını yayınladı.

6. Varoluşçu terapi
İnsan iradesinin önemini vurgulayan ve kişinin 

aldığı kararların yaşamını değiştirebileceği (kişi ken-
di kaderini yazar) felsefesi ile hareket eden, “burada 
ve şimdi” (anı yaşamak) kavramları üzerinde odak-
lanan bir terapi yaklaşımıdır. 

Varoluşcu terapide terapistin görevi, bireye bu 
kararları almada rehberlik etmektir.

7. Oyun terapsi
Çocuklarla çalışırken kullanılan ve çocuk ruh 

dünyasının, oyun üzerinden düzenlenmesini amaç-
layan terapi yöntemidir.

8. Aile terapisi
Terapi sürecine anne, baba, çocuk, eş gibi aile 

fertlerinin de dahil olduğu bir terapi sürecidir.
9. Art terapi
Çeşitli teknikler (yazı, müzik, resim, drama) kul-

lanarak danışanın duygu ve düşüncelerini açığa çı-
karmayı ve yine bu tekniklerden faydalanarak sağal-
tımı amaçlayan terapi yöntemidir.

10. Eklektik (Bütüncül) psikoterapi
Çok sayıdaki psikoterapi yaklaşımını bir potada 

eriten veya danışanın ihtiyacı doğrultusunda kişiye 
özgün olarak seçilen tekniğin uygulandığı psikotera-
pi yöntemidir.

Psikologların En Çok Kullandığı 
10 Terapi Yöntemi
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İyi Değilim

dilimin ucuna gelipte söyleyemediklerim
ve senin sustukların
lal olmuş bir dilin çırpınışları
ve gözlerinde saklı yitik kelimeler
anlamı kalmamış bir çaba
sürüklüyor bizi sonsuz bir ummana
ve yalnızlık vurunca kıyıya
anlıyorum ki ben iyi değilim
iyi olmayacağım
yalnızlığımın hamalı oluncaya dek
gel al beni bu yalnızlık kıyısından
otur yanı başıma
ve sor bana ‘nasılsın’diye
iyi olmasam da 
iyiyim diyeceğim sana
*
Oysa ben 
Deniz mavisini , 
Gök kubbenin altından sıyrılıp gelen beyaz güvercinleri 
Endamı cihandan güzel , şehr-i İstanbul’u 
Sana adadım 
Ama sen yoksun. .

Nilüfer KAYA
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DERGİ

Sonra bir Neşet Ertaş türküsü çalar, 
kendi denizini taşlayıp durursun… Vurur 
yüze cahilliğini, hatırlatır unuttuğun ne 
varsa, kendi hikâyende yalan olursun… 
Sonunda Neşe, Dert ve Aşk’tan dolayı sen 
de onun gibi GARİP olur “ Cahildim dün-
yanın rengine kandım” der durursun…

Selam olsun Neşet Ertaş’a…

Selam olsun Garip’e…

Selam olsun Garip kalabilen herkese…

Hatay Merkezli tek ulusal dergi MAVİ 
EDEBİYAT KÜLTÜR SANAT DERGİSİ  
“NEŞET ER-TAŞ “ ikinci sayısıyla siz de-
ğerli okuyuculara ulaşabilmenin heyeca-
nını yaşıyor. MAVİ, sıradan bir edebiyat 
kültür sanat dergisi olmayıp, ilk amacı 
halk kültürümüze ait değerleri ve büyük 
ozanları tanıtmakla birlikte edebiyat ve 
sanat dünyasının önemli değerlerini iki 
ayda bir okuyu-cuyla buluşturmaktır. 
Aynı zamanda MAVİ, her yaştan insanın 
“içindeki Mavi’yi”  dökebileceği bir alan 
oluşturmak niyetindedir. Dergimiz içeri-

ğinde yer alan MAVİ ÇOCUK bölümüyle 
de diğer popüler edebiyat kültür ve sanat 
dergilerinden ayrılmaktadır.

Ahmet Bilgehan ARIKAN

MAVİ 
Edebiyat, Kültür, Sanat Dergisi
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Yavuz Selim PINARBAŞI

Tarikatın Neticesi 
Ehli Hal Olan İnsan

Tarikat kelime anlamı olarak :Bir dinin içinde, 
özellikle İslamlıkta, tasavvufa dayanan ve kimi il-
kelerle birbirinden ayrılan kollardan, Yaratana kar-
şı kendine özgü bir tarzda, ayrı yöntemle ulaşma 
teorisinde olan yollardan her biridir.

Tasvvuf mana olarak; Allah’ın varlığını, birliği-
ni, niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliğiy-
le, yaratılanla yaratanın bir oluşu, aynı kaynaktan 
gelişi anlayışıyla açıklayan dinsel ve felsefi akım, 
İslam gizemciliği.

Tarikatların Tarihçesi :Tasavvufun, zühd ve ta-
savvuf döneminden sonra tarikat dönemini yaşa-
dığı ve XII. asırdan sonra İslâm ülkelerinin muhtelif 
bölgelerinde bir takım tarikatların kurulmaya baş-
ladığını daha önce belirtmiştik. Lügatte “gidilecek 
yol, izlenecek usûl, hâl ve durum” gibi anlamlar 
ifade eden “târik” ve “tarikat” kavramı, insanların 
manevî kabiliyetlerini geliştirmek için kurulan ma-
nevî yol demektir. Tarikat önceleri âhıreti kazan-
mak için dünyadan yüz çevirmek, rûhî kuvvetleri 
terbiye, nefs ve tabiata aid güçleri kontrol altına 
alabilmek için izlenen yol anlamındaydı. Daha 
sonra ise bir tekke ve zâviye çevresinde “şeyh”de-
nilen mânevi bir rehber gözetiminde rûhî eğitim 
gören kişilerin uydukları ahlâkî, sosyal kaidelerin 
tümünü kapsadı. Tekke ve tarikat âdâbına dair 
yazılan eserlerin ilki Ebu’n-Necib Sühreverdi’nin 
Âdâbu’l-mürîdîn’idir. Ebû Hafs Sühreverdî, amca-
sının eserindeki âdâbı, Avârif’te  daha geliştirmiş-
tir. Bu iki kaynaktan hareketle tarikatların çoğun-
da âdâb kitaplan kaleme alınmıştır.

Tarikatların Hedefleri:Tarikatların ama-
cı insan ruhunu terbiye etmek, insanları dış 

dünyanm tesirlerinden kurtarıp iç dünyaları-
na yönlendirerek, içlerindeki mutlak hakikate 
ulaştırmaktır. Bir bakıma tarikat, şeriatın zâ-
hirinden, özüne (hakikat) doğru giden yoldur. 
Genel tasnife göre tarikatlar üç grupta incelenir: 
Ahyâr, ebrâr ve şuttâr.

a.    Ahyâr tariki: Amel ve ibâdete düşkün kişi-
lerin tuttuğu yoldur. Bu yolun sâlikleri genellikle 
nâfile ibâdetlerle Hakk’a ulaşmaya çalışırlar.

b.    Ebrâr tarîki: Tasfiye ve mücâhede tarîki 
olup, halk ile olan muâmelede de, Hakk ile olan 
muâmelede de sâdık olanların yoludur. Gönül saf-
lığına ermek için mücâhedeyi esas alırlar.

c.    Şuttâr tarîki: Aşk ve muhabbet ehlinin 
yoludur. Aşk, vecd ve coşku ile bu yola girilir. 
Aşk ile ülfeti olmayan bu tarîka sülük edemez. 
İslâmın ilk devirlerinde bütün diğer dînî ilimler 
(tefsir, hadis, fıkıh vs.) gibi tasavvuf ilmi de müs-
takil bir ilim olmayıp Kurian ve Hadis’in içinde 
bulunuyordu. İslâm’ın kısa zamanda geniş bir 
sahaya yayılması, bu dine giren bazı kimselerin 
eski inançlarını hemen söküp atamamaları; çeşitli 
felsefî fikirlerin münâkaşa zemini bulması ve za-
manla siyâsî merkeziyetin zaafa uğraması, halkın 
bir bölümünü, bu başdöndürücü, zihinleri bulan-
dırıcı ve ruhu daraltıcı havadan kaçıp zâhidâne bir 
hayat yaşamaya sevketti. İşte bu devrede sâfiye-
tini muhafaza edebilen bazı İslâm büyükleri etra-
fında, halk kümelenmeye başladı. Ne-ticede bu 
topluluklar zamanla tarikat adıyla yâd edilir oldu. 
Bugünkü mânâdaki teşkilâtıyla ilk tarikat-
lar, Abdulkadir Geylânî (261/1166) ve Ah-
med Rîfâî (6.575/1179)’nin kurdukla-rıdır. 

K A PA K
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mezhebin fıkhî ve i’tikadî oluşundadır. Tarikat men-
suplan aynca bir mezhebe de mensupturlar. Nite-
kim sünnî tarîkatler, sünnî mezheplere bağlıdır. 
Tarikat prensipleri kitap ve sünnetten alınmış 
olup  yükümlülüklerin ardından icrâ olunur. 
Müridin şeyhine bey’ati, ashâbm Peygambe-
rimiz’e (s.a.s.) “bey’atindan”daki beratından 
alınmadır. Hem bey’at-i ndvânı, hem de “elest 
bezmi”nde- ki muâhedeyi tazelemektir. 
Tarikatların ortaya çıkış ve yayılışında, mânevi 
ve içtimâ olmak üzere iki esaslı âmilden bahse-
dilir. Bu âmillerden mânevi olanı, İslâm dininin 
yapısıdır. Kur’an ve sünnetin özünde bulunan 
ashâb ve diğer zâhidlerin hayatlarında görülen 
zühdî, rû- hî ve mânevi eğilimdir. İçtimâi âmil 
ise tasavvuf ve rûhî hayata yönelik yaşayışının 
zamanla halk kitlelerine mal olması ve her sı-
nıf insanın bu yola ilgi duymaya başlamasıdır. 
Hz. Peygamber (s.a.s.)’e kesiksiz bir silsile ile 
bağlayan bir şeyhe intisab eden sâlike şeyhi, 
“mânevi himmet” verir. Cemaat olmanın mâ-
nevi tesiri ve psikolojik etkisiyle haller in’ikâs 
eder. “Mü’min mü’minin aynasıdır.” hadis-i şe-
rifi gereği, sâliklerin güzel halleri birbirine yan-
sıyarak mânevi bir etkileşim meydana gelir. 

Tarikat ve tekke eğitiminde, mânevi tesiri artırmak 
amacıyla, şeyh ve ihvandan oluşan tarikat toplulu-
ğu, âile ferdleri gibi değerlendirilir. Şeyh, mürîdle-
rinin babası makammdadır. Mürîdler de birbirle-
rine “ihvân” diye hitab ederek kendilerini mânevi 
babanın evlâdı kardeşler olarak görürler. Aslında 
bu anlayış, genel anlamda İslâm için de geçerlidir. 
Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) “Ben size babanız 
menzilesindeyim ve size öğretirim.”1 buyurduğu 
gibi, Hz. Peygamberin eşleri için Kurian’da: “On-
lar, müminlerin anneleridir.”1 2 buyurulur. Yine 
ümmet ferdleri, Kur’an lisanıyla birbirinin kardeş-
leridir.

1.    ‘Ebû Dâvûd, Tahâre, 4

2.    el-Ahzâb, 33/6

3.    el-Hucurât, 49/1

Kıymetli dostlarım tüm bu merhaleleri kat 
eden ehli tasvvuf ve ehli tarikler maneviyat 
aleminde zirveye çıkmış olup vera sahibi ehli’hal 
olurlar . Onlar için normal insanların dünya ve 
içindeki beklentileri önemsizdir. Bu alem ahiretin 
bir mola yeri olduğunun farkındalar ve ona göre 
yaşarlar. Rabbim hepimizi Alem’i İslamın menfaa-
tine çalışan halehli eylesin. Saygılarımla.
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İslam literatüründe “manevi alanda çizilen 

yolu benimseyenler”olarak kullanılan ehl-i sünnet 
vel cemaat,Kuranı Kerim ve sünnete uyulması ge-
rektiğini savunur.Peygamber Efendimiz ve Eshab-ı 
Kiramın gittikleri yolu benimseyip izleyenlere 
“sünni” adı verilir.Sünnilik;Kuranı Kerim’e ve Hz.
Muhammed’in sünnetlerine göre davranmayı en 
doğru yol ve tek yol sayan anlamına gelmektedir.
Bu yol Sünnet ve Sünnetullah yoludur.Sünnet yolu 
Resülullah, Sünnetullah ise Allah yoludur.

Akademisyen,sosyolog Prof.Dr.Bedri Gencer’e 
göre;Sünnet üç ana boyutta ele alınabilir.Bunlar;-
Kitab-ı mübin,dini mübin ve hüviyet olarak sünnet

Gencer;Yirmi asırdır sünnet ve ehli sünnet 
kavramlarının anlamlarını yitirdiğini,güçlü bir sis 
olarak gezdiğini belirtmektedir.Sünnetin kitabı 
mübin anlamına geldiğini,dini mübinin ise sünneti 
seniyye(çok mühim ve kıymetli olan yol)hadisler 
vb. olarak vurgulamaktadır.Sünneti seniyye yerine 
neden ehli sünnet vel cemaat kullanıldığını şöyle 
ifade eder;”Ehli sünnet vel cemaat bir bütün ola-
rak birbirinden ayrılmaz.İnsan doğar doğmaz bir 
cemaate dair olur.Tıpkı bir çocuğun doğduğu or-
tam gibi,camiye gider, müslüman cemaaati edinir.
Önce mensubiyet sonra inanç vardır.”Sünnetin so-
nuncu boyutu hüviyet olarak sünnet yani sünne-
tin bir kimlik ve dünya görüşü olarak tanımlanan 
boyutudur.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,mektubat 
onuncu mektubunda kitabı mübini şöyle anlatır;”-
kitabı Mübin,alemi gaybdan ziyade,alemi şahade-
te bakar.Yani mazi ve müstakbelden ziyade,zamanı 
hazıra nazar eder.Ve ilim ve emirden ziyade,kudret 
ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı,bir defteri,bir kita-
bıdır.Kitabı Mübin kudret defteridir.

Sünnete uymanın önemi ile ilgili Kuranı Kerim-
den bazı ayetler;

Nisa suresi 80

ُسوَل فََقْد �أَطاَع الّلَ َوَمن تََولَّ فََما �أْرَسلْنَاَك ْن يُِطعِ الرَّ  مَّ
ْم َحِفيًظا عَلَْيِ

Men yutiır resûle fe kad atâallâh(atâallâhe), ve 
men tevellâ fe mâ erselnâke aleyhim hafîzâ(hafî-
zen).

Ahmet Tekin:Resülullah’a itaat eden,tebliğ et-
tiği Kuran’a,sünnete uyup uygulayan Allah’a itaat 
etmiş olur.Bilesin ki,Kuran ve Sünnetine itaatten 
yüz çevirenler,güç ve iktidarlarını kullanarak hal-
kı,istedikleri istikamete yönlendirmeye çalışan-
lar,elimizden kurtulacaklarını sanmasınlar.Biz seni 
onların üzerinde koruma,denetim ve zabıta me-
muru olarak görevlendirmedik.

Haşr suresi 7

ُسوِل ِ َوِللرَّ ُ عََل َرُسوِلِ ِمْن �أْهِل الُْقَرى فَِللَّ ا �أفَاء اللَّ  مَّ
َل َكْ  ِبيِل  السَّ َواْبِن  َوالَْمَساِكنِي  َوالَْيَتاَمى  الُْقْرَب  ي   َوِلِ
فَُخُذوُه ُسوُل  الرَّ آَتُكُ  � َوَما  ِمنمُكْ  اْلأْغِنَياء  بنَْيَ  ُدوَلً   يَُكوَن 
َ َشِديُد الِْعَقاِب ﴿٧ نَّ اللَّ

إ
َ ا َُّقوا اللَّ َوَما َنَاُكْ َعْنُه فَانَتُوا َوات

Mâ efâallâhu alâ resûlihî min ehlil kurâ fe lillâhi 
ve lir resûli ve li zîl kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîni 
vebnis sebîli key lâ yekûne dûleten beynel agniyâi 
minkum, ve mâ âtâkumur resûlu fe huzûhu ve mâ 
nehâkum anhu fentehû, vettekûllâh(vettekûllâ-
he), innallâhe şedîdul ikâb(ikâbi).

Elmalılı Hamdi Yazır: Allahın Resulüne kurâ 
ehalisinden tahvil buyurduğu Fey’i de Allah için 
ve Resulü için ve karabet sahibi ve yetimler ve 
miskînler ve yolda kalmış kimseler içindir, ki sade 
içinizden zenginler arasında dolaşır bir devlet ol-
maya, bir de Peygamber size her ne emir verirse 
tutun, nehy ettiğinden de sakının ve Allahdan kor-
kun, çünkü Allah «şedidul’ikab» dır.

Nahl suresi 44

َ ِللنَّاِس َما نُّزَِل ْكَر ِلُتَبنّيِ لَْيَك اّلِ
إ
بُِر َو�أنَزلْنَا ا ِّنَاِت َوالزُّ  ِبلَْبي

َّهُْم يََتَفكَُّروَن ْم َولََعل لَْيِ
إ
ا

Bil beyyinâti vez zuburi, ve enzelnâ ileykez zikre 
li tubeyyine lin nâsi mâ nuzzile ileyhim ve lealle-
hum yetefekkerûn(yetefekkerûne).

Elmalılı Hamdi Yazır: Onları açık mucizelerle ve 
kitaplarla göndermiştik. Sana da bu Kur’an’ı indir-

EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT YOLUNDA
Merve EGE
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dik, insanlara kendilerine indirileni anlatasın diye. 
Belki düşünürler.

Ehli sünnet alimlerine göre iman

İmanın esası,kalbin tasdikinden ibarettir.Çünkü 
ayet ve hadislerde iman dilin ikrarına değil,kalbin 
tasdikine bağlanmıştır.Tasdikin mahiyetide habe-
rin ve haber verenin doğruluğunu kabul etmektir.
İman;Allah’a,meleklerine,kitaplarına,peygamber-
lerine,öldükten sonra dirilmeye,kadere,hayrın ve 
şerrin Allah’tan olduğuna,hesap,mizan,cennet ve 
cehenneme inanmak ve hepsini hak bilmektir.
Allah birdir,doğrulmamış ve doğurmamıştır.Ona 
hiçbir şey denk değildir.O yarattıklarından hiç bi-
rine benzemez,isimleri,zatı ve fiili sıfatıyla hep var 
olmuş ve var olacaktır.Onun ismi ve sıfatları sonra-
dan olma değildir,hep ezeldir.O ilmiyle daima bilir.
Yapılan her şey mahluk,Allah’ın fiili ise mahluk de-
ğildir.Peygamberler küçük büyük günah işlemez.
Eshabı kiramın hepsi hayırla anılır.Büyük günah 
işleyen kimseye kafir diyemeyiz.Günahlar mümine 
zarar vermez de diyemeyiz.Günah işleyeni fakat 
tövbe etmeden mümin olarak ölen kimseyi,Allah 
dilerse ona cehennemde azap eder,dilerse affeder 
ve hiç azaba uğratmaz.Peygamberlerin mucizeleri 
ve velilerin kerametleri haktır.Allahü teala,ahiret-
te cennetten görülecektir.

Kuranı Kerimden imanın esasını açıklayan ayet-
ler

El Maide 5/41

اْلُكْفِر ِف  يَُساِرُعوَن  يَن  ِ الَّ ُزنَك  َيْ َل  ُسوُل  الرَّ َا  �أيُّ  َي 
يَن ِ آَمنَّا ِب�أفَْواِههِْم َولَْم تُْؤِمن ُقلُوُبُْم َوِمَن الَّ يَن قَالُوْا � ِ  ِمَن الَّ
يَ�أتُوَك لَْم  آَخرِيَن  � ِلَقْوٍم  َسَّاُعوَن  ِلْلَكِذِب  َسَّاُعوَن   ِهاُدوْا 
َهَذا �أوِتيُتْ  ْن 

إ
ا يَُقولُوَن  َمَواِضِعِه  بَْعِد  ِمن  َم  اْلَكِ ّرِفُوَن   ُيَ

فَلَن ِفْتنََتُه  الّلُ  يُِرِد  َوَمن  فَاْحَذُروْا  تُْؤتَْوُه  َّْم  ل ن 
إ
َوا  فَُخُذوُه 

يَن لَْم يُِرِد الّلُ �أن يَُطهَِّر ِ  تَْمِلَ َلُ ِمَن الّلِ َشيْئًا �أْولَِئَك الَّ
َولَهُْم ِف الآِخَرِة عََذاٌب َعِظمٌي نَْيا ِخْزٌي  لَهُْم ِف ادلُّ  ُقلُوَبُْم 
٤١﴿

Yâ eyyuhâr resûlu lâ yahzunkellezîne yusâriû-
ne fîl kufri minellezîne kâlû âmennâ bi efvâhihim 
ve lem tu’min kulûbuhum, ve minellezîne hâdû 
semmâûne lil kezibi semmâûne li kavmin âharîne 
lem ye’tuke yuharrifûnel kelime min ba’di mevâ-
dııhî, yekûlûne in utîtum hâzâ fe huzûhu ve in lem 
tu’tevhu fahzerû ve men yuridillâhu fitnetehu fe 
len temlike lehu minallâhi şey’â(şey’en) ulâikel-
lezîne lem yuridillâhu en yutahhira kulûbehum 
lehum fîd dunyâ hızyun ve lehum fîl âhirati azâbun 
azîm(azîmun).

Elmalılı Hamdi Yazır: Ey şanlı Peygamber, ge-
rek ağızlarıyla «Biz inandık.» deyip de kalpleriyle 
inanmayanlardan, gerekse yahudilerden küfürde 
yarışanlar seni üzmesin! Onlar yalancılık etmek 
için dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesa-
bına dinlerler, yerli yerinde söylenen kelimeleri 
sonradan değiştirirler, «Size böyle fetva verilirse 
tutun, verilmezse sakının!» derler. Allah, kimin fit-
neye düşmesini dilerse sen onun lehine Allah’tan 
hiçbir şey koparamazsın. Onlar, öyle kimselerdir 
ki, Allah, kalplerini temizlemek istememiştir. On-
ların hakları dünyada zillet ahirette de büyük bir 
azaptır.

En Nahl 16/106

لَّ َمْن �أْكِرَه َوقَلُْبُه ُمْطَمِئٌّ
إ
ميَاِنِه ا  َمن َكَفَر ِبلّلِ ِمن بَْعِد اإ

َن ْم غََضٌب ّمِ َح ِبْلُكْفِر َصْدًرا فََعلَْيِ ن َشَ ميَاِن َولَِكن مَّ
إ
 ِبل

﴾الّلِ َولَهُْم عََذاٌب َعِظمٌي ﴿١٠٦
Men kefere billâhi min ba’di îmânihî illâ men 

ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil îmâni ve lâkin 
men şeraha bil kufri sadran fe aleyhim gadabun 
minallâh(minallâhi), ve lehum azâbun azîm(azî-
mun).

Ahmet Tekin: Kalbi, aklı iman ile huzur ve 
sükûn bulduktan sonra, küfre zorlananlar hariç, 
kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâr eder, tekrar 
küfre saplanırsa, gönlünü küfre açarsa, işte Al-
lah’ın gazabı, hışmı bunlaradır. Onlara büyük bir 
azap vardır.

Bediüzzaman,Peygamber Efendimizin”Üm-
metim yetmiş üç fırkaya ayrlacak ve içinde fırka-i 
naciye-i kamile,ehl-i sünnet ve cemaat olduğunu 
İmam Şafii’ye işaret ederek haber vermiştir.(Mek-
tubat,s.106)

Kuran ve sünnete uymanın kurtuluş yolu,Allah 
ve peygamber yolu olduğunu savunan ehli sünnet 
Risale-i Nur’da ehli hak,mezheb-i hak olarak nite-
lendirilir.Bunun sebebi, alimlerin Sünneti seniyye 
hükümlerini canlı tutmalarından kaynaklanmak-
tadır.

Ankebut 69

لََمَع  َ الّلٰ َوِانَّ  سُسُبلَنَاۜ  ُْم  لََنِْديَنَّ ۪فينَا  َجاَهُدوا  يَن  ۪  َوالَّ
الُْمْحسسِ۪ننَي

  Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarfe-
denlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka 
yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanın-
dadır.
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SIR ÇOCUK

OBUR TELEVİZYON

BÜYÜK BALIK 

İki kişi balık tutmaya gitmişlerdi.. Birisi bu işi çok iyi başarıyordu, ama diğer kişiyse bişey bil-
miyordu... İkisi de balık tutmaya başladılar... Tecrubeli olan kişi arada sırada büyük balıklar yaka-
layıp yanındaki buz dolu su kabının içine bırakıyordu. Ama öbür kişi büyük balık tutunca tekrar 
denize atıyordu... Balıkçı bu işe çok şaşırdı ve ona sordu ki: -”Neden büyük balıkları almıyorsun?”

Şöyle cevap verdi:

-”Çünkü tavam küçük !!!

Mahsa Beşiri MERAM

Emine gilin televizyonu
Ekmek yemiş, köfte yemiş.
Yetmemiş.
Bisküvi, lahana, pilav da istemiş.
Üstüne meyve suyu ve hoşaf içmiş.
Çünkü Allah’ın her günü 
Açlık, yokluk, sefalet
Haberlerini verirmiş.
Mülteci çadırlarını ve
Karnı sırtına yapışan
Somali’nin cılız çocuklarını.
Düşünmüş taşınmış Emine
Hepsine birden 
İyilik etmek istemiş.
Ve harekete geçmiş.
Ekmekleri kesmiş kıtır kıtır
Kuruyemişleri ise çıtır çıtır
Doğramış, kırmış ince ince
Televizyonun küçücük 
Deliğinden atmış içeri.
Sonra da aynanın karşısına geçip, demiş:
Var mı benim kadar iyiliksever birileri. 
Yepyeni televizyonun
Kaybolmuş görüntüleri. 
Evdekiler şaşırıp kalmışlar.
Televizyonun bozulduğuna 
Bi’ türlü inanamamışlar.

Hemen çağırmışlar servisi.
Demişler ki işte televizyon
Bu da garantisi.
Usta, arka kapağı
Açınca hayrette kalmış.
Demiş ki:
Amma da obur televizyon!
Çekirdekler, ekmek kırıntıları
Sebze ve et ürünleri.
Ne ararsan var.
İçerisi sanki kiler.
Bir ben yoğum içinde 
Bir de kaynanamgiller. 
Hayli uğraşmış usta
Değiştirmiş bozuk cihazları
Islak ve nemli kabloları
İyice emin olduktan sonra 
Kapatmış arka kapağını
Hatta kapatmış televizyonun
Üstündeki küçücük delikleri
Ev halkı buna sevinmiş
Fakat Emine çok üzülmüş.
Çünkü,
Kapanınca televizyonun delikleri
Bitivermiş Emine’nin iyilikleri. 

Bahadır BİLİK

M A S A L

Emine Yılmaz DERECİ
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BENİM SUÇUM NEYDİ?

Hastanenin ışıkları açılmıştı. Bugünün 
temiz bir gün olduğunu düşünecekken bir 
doktor, çöpünü atmak için beni kullanmış-
tı bile…

Ahh ahh! Bir çöp kutusu olarak vazife-
mi yerine getirmem gerekiyor. Hastane 
kalabalıklaştıkça, içime atılan çöpler de 
çoğaldı…

Aradan dört beş 
saat geçti. Bulun-
duğum köşede 
uyuyakalmışım…

Bağırıp çağıran 
bir adamın sesiyle 
kendime geldim..  
Karşısında ki hastane 
çalışanına parmağını 
sallayarak bağırıyordu. 
Ama nasıl bağırmak! 
Hastane inliyordu.

Personel kadın da 
ne yapsın, kendini sa-
vunmaya çalışıyordu. 
Etrafta onları yatıştıra-
cak güvenlik görevlisi 
de yoktu. Etrafta görevli 
olmaması benim başımı 
yakacaktı.

Her neyse… Bağırıp çağıran adam, 
hastane çalışanından hırsını almış olmalı.. 
Sesini kesip uzaklaşmaya başladı. Böyle 

sessizce mekânı terk edeceğini sanırken, 
hiç beklemediğim bir harekette bulun-
du. Yanımdan geçerken bana kuvvetli bir 
tekme indirmesin mi? Can havliyle yu-
varlanıp, karşı ki cam bölmeye çarptım. 
Adamın kuvvetli tekmesiyle, gövdem 
yarılmıştı. Canımın yanmasından dolayı 
hüngür hüngür ağlamaya başladım. Siz 
eşyaları ağlamaz sanırsınız değil mi? Eşya-

lar da yaşadıkları olayla-
rı kaydederler ve asla 
unutmazlar.. Ben de 
bu olanları unutama-
yacaktım gerçekten.

Benim suçum neydi 
ha? 

Yaklaşık beş dakika ka-
dar düştüğüm yerde yat-
tım. Beni kaldıran olmadı. 
Neyse ki güvenlik görevlisi 
hastane çalışanının, temiz-
likçe de benim yardımıma 
koştu. Ama artık kullanıl-
mayacak hale gelmiştim. 
Belki de geri dönüşüme 
gidip, yeni bir eşya olacak-
tım. Kim bilir yine bir çöp 
kutusu mu olurum?

Ah ah! Bir tekmenin haya-
tımı değiştirebileceğini bilemezdim. Yaaa! 
Gerçekten benim suçum neydi!

G E N Ç  K A L E M L E R

Büşra Vela
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Harika PINARBAŞI

S A Ğ L I K

Mide kanserinin teşhisinde yapay zeka kullanıldı

Japon bilim adamlarının kullandıkları yapay zekanın erken evre mide kanse-
rinin teşhisinde hastalığı yüzde 80 doğruluk payıyla tanımladığı belirtildi.

Kyodo’nun haberine göre, araştırma enstitüsü Riken ve Ulusal Kanser Mer-
kezi’nin yürüttüğü çalışmada kullanılan yapay zeka, erken evre mide kanseri 
veya normal mide dokusunun endoskopik görüntüleri hakkında 0,004 saniye-
de karara vardı.

Yapay zekanın, kanserli doku görüntülerinin yüzde 80’ini, normal dokunun 
yüzde 95’ini doğru tespit ettiği belirtildi.

Bilim adamları, yapay zekanın doğru teşhis oranlarının, emektar doktorla-
rınki kadar yüksek olduğuna işaret etti.
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Y E M E K

Malzemeler
30 adet hurma
Yarım çay bardağı ceviz içi
Yarım çay bardağı çiğ fındık içi
1 yemek kaşığı tahin
1 yemek kaşığı bal ( isteğe göre)
Üzerini süslemek için hindistan cevizi veya ceviz içi .
Yapılışı
Hurmaların çekirdeklerini çıkartıp elimizle bölelim
Üzerine çok az ılık su ilave edip 30 dakika bekletelim.
Hurmaları rondoya koyalım elimizle parçaya böldüğümüz ceviz içi ve fındık içini tahinide ilave 
edip rondada iyice karıştıralım ( bal ilave edilebilir ben koymadım ) .
Hazırladığımız harçtan ceviz büyüklüğü kadar alıp yuvarlayalım ve hindistan cevizine bulaya-
lım iserseniz sadede yapabilirsiniz.
Buzdolabında bekletelim ...
Sağlıklı tatlımız hazır ,

Arzu KOÇAK

Bayram şekeri ( hurma tatlısı )
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Ölçü
İki Kefeli teraziler vardı eskiden.

Bir tarafa ağırlık koyarsin, diğer tarafa 
tartılacak birşeyleri.

Hassasiyet tartılan nesneye göre de-
ğişir. Eğer altın tartılacaksa daha hassas 
olmak gerekir. Çünkü işin ucunda maddi 
zarar vardır.

Ya da ilaç hazırlanacak ise formülüne 
uyumak için daha dikkatli tartım şarttır.

Riayet etmezsen ilacın faydasından 
mahrum kalırsın...

İfrat ve tefrit de işte, farketmez bütün 
eczayı bozu verir.

 ‘’sen çok biliyorsun diyor’’ Kaan...

Eğer ölçüyü bilmiyorsan kendindeki 
değerli varlıkları ucuza satarsın ve başka-
sındaki değersiz varlıkları ise çok pahalıya 
satın alırsın. Sonunda   kendi cennetinden 
çıkar; başkasının cehennemine talip ol-
muş  olursun.

Bu yüzden ölçüyü bilmek çok önemlidir 

ve ölçü sensin; ve kendini bilmek bunun 
için gereklidir...

Eğer kendini büyük görüp Kibire kapılır-
san,

Küçük küçük gördüğün işlere yenilirsin

Tıpkı firavun gibi…

Ve caziptir boşluk.

Mesnevi’de bir yerde geçiyordu

Hoca diyor ki:

Kendi Musa’na bak sen...

Karşına gerçek bir Musa çıkarsa o za-
man Müslüman kalabilir misin?

Bunu düşün…

Boş kalmamak lazım. 

Ve eğer kendini küçük görürsen umut-
lar biter.

Umut kesmemek lazım. 

Danişmentoğlu

D E N E M E
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GÖR

Hazreti Yakup gözleri görmesin istemişti.. 
Şehri görmesinin ne anlamı  vardı, 
Yâri yanında olmadığı sürece!
*
GEL

Bu sefer sen benim gelmemi dilek tut
Söz veriyorum..
Işık hızıyla
*
BARIŞ 

Sen küs olunca yıldızlar tek tek Ölüyorlar...
Öyleyse ..
Benim özlemim için değil
Yıldızlar için barışalım.
*
RAYİHA

Mektuplarından kokunu alıyorum
Kalp gözümü açan
Yusufun gömleğinin kokusu gibi..
*
HERŞEYDE SENİ ARIYORUM 

İnsan sevdiğine benzetirmiş herşeyi 
Ben bakıyorum benzetemiyorum
Hiçbirşey senin gibi olamaz
Hepsinden güzelsin

Leyla Beşiri MERAM
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Rusya 2018 Dünya Kupası ardından

4 er takımlı 8 grup olarak başlayan Dünya Ku-
pasında Rusya Suudi Arabistan maçı ile başladı. İlk 
maçı ev sahibi Rusya 5-0 kazandı.

16’ya kalan takımlar A Grubundan Rusya, Uru-
guay B Grubundan Portekiz, İspanya C Grubundan 
Fransa Danimarka D Grubundan Arjantin Hırvatis-
tan, E grubundan Brezilya, İşviçre, F Grubundan 
Meksika,  İsveç, G Grubundan Belçika, İngiltere, H 
Grubundan Japonya ve Kolombiya gruplarından 
çıkmayı başaran takımlar oldular.  

Almanya Grubunun sonuncusu olarak elendi ve 
ülkesine geri döndü. Löw’ün genç bir takımla mü-
cadele etme isteği başarıya ulaşamadı ve 1938 yı-
lındaki Dünya Kupasında da olduğu gibi ilk turunda 
elendi.

  Almanya Dünya Kupası’na veda etti! 1938’den 
beri ilk... Güney Kore 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU

2018 Dünya Kupası Var sistemi ile video kayıtları-
na bakılarak tekrar o pozisyonu değerlendirme im-

kanı veriyor hakemin yanlış karar vermesini önlemiş 
oluyor. VAR sistemi hakemlikte her şeyin düzelmesi 
değil ama net olarak adaletin daha doğru dağıtılma-
sını sağlayacak. Büyük takımların veya ismi büyük 
olan takımların küçüklere karşı haksız rekabetini 
önleyecektir. Oynat bakalım Uğurcuğum futbolu-
muzda hayata geçmiş oluyor. Hakemler açısından 
adil karar vermeyi birlikte getireceği için kesin daha 
az hata olacak kulüplerin alın teri yenmeyecek. Pe-
naltı pozisyonlarında, gösterilen kartlarda, ofsayt-
larda kullanılacak. VAR uygulamasının yardımıyla 
turnuva tarihinin en yüksek penaltı sayısına ulaşıldı, 
son 16 turunda hakemler 4 kez penaltı düdüğünü 
çaldı. Son 16 turunda Fransa’dan Diego Griezmann, 
Rusya’dan Artem Dzyuba ve İngiltere’den Harry 
Kane penaltı atışlarını golle sonuçlandırırken, Hır-
vatistan’dan Luka Modric ise penaltıdan faydalana-
madı. Dünya Kupası’ndaki toplam penaltı sayısı 28’e 
yükselirken, bunların 21’i golle sonuçlandı.

2018 Dünya Kupası ile birlikte normal süresin-

A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU

Rusya Portekiz Fransa Arjantin

Suudi Arabistan İspanya Avustralya İzlanda

Mısır Fas Peru Hırvatistan

Uruguay İran Danimarka Nijerya

E GRUBU F GRUBU G GRUBU H GRUBU

Brezilya Almanya Belçika Polonya

İsviçre Meksika Panama Senegal

Kosta Rika İsveç Tunus  Kolombiya

Sırbistan Güney Kore İngiltere Japonya

Durmuş KOÇ

S P O R
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de takımlar arasında eşitlik bozulamaması halinde 
15’er dakikalık 2 uzatma halinde oynanmakta olup, 
bu uzatmalarda fazladan 1 futbolcu değiştirme hak-
kı tanınmıştır. Bu hakkı İspanya ile Rusya arasındaki 
mücadelede, maçın 97. dakikasında Rusya’da Daler 
Kuziaev’in yerine oyuna giren Aleksandr Erokhin, 
takımının değişen 4’üncü oyuncusu oldu. Bu kar-
şılaşmada, yeni çıkan “4. oyuncu değişikliği hakkı” 
kuralının kullanıldığı ilk Dünya Kupası maçı olarak 
kayıtlara geçti farklı bir yönüyle de futbol tarihi açı-
sından bir ilke imza atılmış oldu.

Çeyrek Finale çıkmak için ikili eşleşmelerde 
Fransa-Arjantini 4-3 yendi. Uruguay-Portekizi 2-1 
yenerek çeyrek finale yükseldi. İspanya - Rusya  ile 
Hırvatistan-Danimarka  aralarındaki maçta normal 
süresinde ve uzatmalarda da eşitlik bozulamadığın-
dan penaltılarla kazanan ev sahibi Rusya ve Hırva-
tistan oldu.  Brezilya Meksika’yı 2-0 yenerek çeyrek 
finale yükseldi. Gruplarda İsviçre ile 1-1 berabere 
kalırken, Kosta Rika’yı ve Sırbistan’ı 2-0 mağlup 
ederek 7 puanla lider olarak son 16 turuna kalan 
Brezilya, zorlanmadan çeyrek finale adını yazdırdı. 
Brezilya, Dünya Kupası tarihinde üst üste 6. kez 
çeyrek finale çıkarak bir başarıya daha imza atmış 
oldu. Belçika 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 çevirerek 
çeyrek finale yükselen takım oldu. Belçika oynadı-
ğı futbolla dünya kupasındaki beğeni alan takımlar 
arasındaki yerini aldı. İsveç İsviçre’yi 1-0 yenerek 
eledi çeyrek finale yükseldi. Kolombiya İngiltere 
arasındaki maçta normal süresi 1-1 sona eren ve 
uzatmalarda da sonuç değişmeyince penaltılarla 
gülen İngiltere son çeyrek finale yükselen takım 
oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası’nın sona eren son 16 
turu aşamasında favori takımlardan 2010 Dünya 
Kupası’nın şampiyonu İspanya, son Avrupa şam-
piyonu Portekiz ve Messi’nin formasını giydiği ta-
rihinde iki dünya şampiyonluğu bulunan Arjantin, 
adlarını son 8 takım arasına adını yazdırmayı başa-
ramayarak turnuvaya erken veda ederek taraftarını 
hayal kırıklığına uğrattı.

Fransa ile Uruguay karşı karşıya geldi. Çekişmeli 
geçen maçtan Fransa Varane ve Griezman’ın gol-
leriyle sahadan 2-0’lık skorla galip geldi. Fransa bu 
sonuçla Dünya Kupası’nda adını yarı finale yazdıran 
ilk takım oldu

Erken final olarak görülen Brezilya Belçika mü-

sabakası başladı. Maçın 13.dakikasında Fernandin-
ho Kendi kalesine attığı golle Belçika 1-0 öne geçti. 
Dakika 31 ‘de Kevin De Brugne’nin bazukası sonu-
cunda Belçika 2-0 yaptı. İkinci gol hem çok sert ve 
düzgün, hemde kalenin tam sol alt köşesine gitmesi 
nedeniyle kalecinin yapabileceği bir şey yoktu. İlk 
yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarı başladı. Brezilya biraz daha toparlan-
mış, ilk yarıdaki üzerindeki ölü toprağını atmış gibi 
oynamaya başladı Neymar’ın 2 tane atağında pe-
naltı beklediğini gördük ancak hakem aynı görüşte 
olmadığı için penaltı çalmadı.

60’da Belçika’nın atağında Hazar’ın şutu kaleyi 
sıyırarak auta çıktı. Brezilya pozisyon bitiminde de-
rin bir oh çekti.

76’da Brezilya Renato Augusto ile 2-1 yaptı. Bre-
zilya bu golden sonra beraberlik için pozisyonlar 
üretmeye çalışsa da gol yapamadı Maç 5 dakika 
daha uzadı ancak sonuç değişmedi. Belçika bu ga-
libiyetle yarı finalde Fransa’nın rakibi oldu. Brezilya 
ise Almanya, İspanya, Portekiz’den sonra elenenler 
kervanına katılarak hayallerini bir başka turnuvaya 
bırakmış oldu.

İngiltere-İsveç maçında ilk yarısı 1-0, ikinci yarısı 
sonucunda 2-0 biten çeyrek final maç sonucunda 
İngiltere, adını yarı finale yazdıran takım oldu. Bu 
sonuçla İngiltere için bir antrenman tadında geçen 
maç oldu. Topla oynama bakımından da  rakibine 
karşı %57 ye %43’lük üstünlük sağladı. İngiltere 
Dünya Kupası tarihinde 3’üncü kez yarı finale yük-
selmeyi başardı. (1966, 1990 ve 2018)

2018 FIFA Dünya Kupası’nda normal süresi 1-1, 
uzatma bölümü 2-2 biten çeyrek final maçında Hır-
vatistan, ev sahibi Rusya’ya penaltı atışlarında 4-3 
üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen son takım 
oldu. İngiltere’nin yarı finalinde rakibi olmuş oldu. 
Hırvatistan, karşılaşmada kaleci Subasic sakatlanın-
ca 3 değişiklik hakkını kullanması nedeniyle değişik-
lik için uzatmalar beklendi ancak uzatmalarda oyu-
na devam edemeyen sağ bek Vrsaljko sakatlanınca 
onun yerine değişiklik gerçekleşti, bu nedenle de  
kaleci değişikliği yapılamadan sakat sakat oyunu bi-
tirmek zorunda kaldı. Penaltılarda kalesine geçti. 2 
penaltıyı kurtarmayı başaran Subasic takımının yarı 
finaline yükselmesine büyük katkı yaptı.   

Yarı finale yükselen takımlar,  sadece Avrupa kı-
tasından katılan 4 takım olmuş oldu.
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SIR
Tarikat, tasavvufun sistemleşmiş 

şeklidir.Tarîkatlar, hakikatlerin yolları-
dır.(1)

Tarîkatlar, şeriatın birer delili, ab-ı 
hayat dağıtan bir kevser kaynağıdırlar.

(2) Asırlardır nice ehl-i iman, 
bu menba’dan içmiş, bu mu-
azzam hazineden istifade et-
miştir.

Tarîkat, Resulullah’ın mi-
racının gölgesinde kalb aya-
ğıyla ruhanî bir seyrü sülûk-
tur.(3)

Tarîkat, hakîkate giden bir 
yol olmakla beraber, tek yol 
değildir. Bütün hak tarikat-

lar, esaslarını Kur’ân’dan almışlardır.

Tarîkatı kabul etmek istemeyen bazı 
kimselerin, “Hz. Peygamber devrinde 
tarikat mı vardı?” şeklindeki soruları, 
bir cerbezeden ibarettir. Zira, tarîkatın 
bütün esasları, zaten Resulullah’ın tat-
bikatına dayanmaktadır. Yani, uygula-
ma vardır, fakat adı tarikat değildir.

Tarikatın belli bir sistem içinde orta-
ya çıkması , hicri III. asra dayanır. Cü-
neyd-i Bağdadî, Bayezid-i Bistami gibi 
zatlar, tarîkatın ilk önderlerindendir. 
Daha sonraki dönemlerde gelen Şah-ı 
Nakşibend, Abdülkadir-i Geylanî, Mev-
lâna Celaleddin-i Rûmi, İmam-ı Rabba-
ni gibi zatlar ise, tarîkatın en meşhur 
kahramanlarıdırlar.

Tarikat 

K A PA K

Hilal ERDOĞAN
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SIR
İsmihan Meryem BOYRAZ

Samimi ve gerçek Müminler, zamansız-
lıkta, ezelden beri her an cennettedirler. 
Kısa dünya rüyası, bir eğitim yeri olduğu 
için hafızalarından bazı şeyler burada sili-
nir. 

Cennet halkının vasıfları çok özel ve sıra 
dışıdır. Dünyadaki çoğunluğu oluşturan 
ve görüntüden ibaret olan kalabalıkların 
değer yargıları ve yaşam anlayışlarından 
tamamen farklıdır. Müminler, başka bir 
boyuta aittirler. Allah’ın cenneti yaratma-
sındaki hikmetlerinden biri, seçip ruhun-
dan üflediği az sayıdaki gerçek kullarının, 
bu üst yaşam boyutunda Allah’ın tüm 
tecellilerini fark edip hakkı ile değerlen-
direbilmeleri ve Allah’ı tüm bunlarla daha 
çok tanıyıp yakınlaşmaları, şükrederek 
imanlarının artması ve sonsuzlukta bunun 
tarifsiz derin zevkini yaşamalıdır. Cennet 
halkının bu vasıfları dünyada da geçerlidir. 
Bir eğitim yeri olan dünya, sayısız sıkıntılar 
ve çeşitli denemelerle dolu olacaktır. 

Ayet: “Andolsun, Biz sizi biraz korku, 
açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve 
ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. 
Sabır gösterenleri müjdele. [Bakara Sure-
si, 155] 

Müminlerin burada göstermesi gere-
ken tavır, Allah’ın Kur’an’da tanıttığı “elçi-
leri” ile öğrettiği Mümin karakteridir. Hz. 
Eyüp, çok ağır denemelerden geçerken bir 

an bile Allah’ın aleyhinde düşünmemiş ve 
tüm bunlar onun Allah aşkını ve yakınlığını 
arttırmıştır.

Daha sonra nimetler kendisine sunul-
duğunda ise bu nimetlerle de Allah için 
çalışıp şükretmiş ve hakkını vermiştir. Aynı 
şekilde Hz. Süleyman’ın da nimetlerle Al-
lah’a nasıl yakınlaştığını biliyoruz. 

Ayet: “O da demişti ki: “Gerçekten ben, 
mal (veya at) sevgisini Rabbimi zikretmek-
ten dolayı tercih ettim.” [Sad Suresi, 32]

Bu durumda, dünyadaki denemeler, 
nasıl gerçek Mümin karakterini sadece 
olumlu yönde etkiliyorsa aynı şekilde ni-
metlerle olan denemeler de onu, sadece 
Allah’a daha çok yaklaştırır. İşte cennet 
halkının ahlakı da budur.

NİMETLER ALLAH’A YAKINLAŞMAK İÇİN BİR VESİLEDİR 

D E N E M E
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SIR
Ağrı dağından uçdum 
Çayır çimene düşdüm 

Ne belalı başım var 
Vefasız yare düşdüm 

Kışlanın önü pınar 
Hep kuşlar ona konar 
Bugün yari görmedim 

Yüreğim ona yanar 

Dağda hayladım kurdu 
Atım terledi durdu 

Karşıdan gelen dilber 
Beni yürekten vurdu 

YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ 

Ağrı Dağından Uçdum

Ağrı

FOLKLOR

Ahmet DÜNDAR
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SIR

KİTAP

Vuslat İncileri,
huzura kavuşma teknikle-

ridir.
Sihri ise bu teknikleri
gerçek kimliğimizle
temasa geçirebilmekte.
Çünkü zihin ve ruh seviye-

sinde
hazır olmayan insan için,
ne kadar okursa okusun
hiçbir kaynak
bir şey ifade etmez.
İncilere dokunmak,
tek tek işleyip parlatmak 

gerekir.
Değişim; tatmin edici ol-

mayan bir durumdan,
arzu edilen bir duruma 

doğru yapılan
keşif yolculuğudur.
Bu yolculuğun her anından zevk almanızı ve okuma koltuğunuza oturduğunuzda;
Vuslat İncileri’ndeki ezgilerin akışına uyumlanıp,
damarlarınızı açacak kadar
desibeli yüksek bir anjiyoya
tabi tutulmanızı diliyorum.
İyileşelim istiyorum!

Uluslararası Yaşam Koçu Demet Baykal’ın; iyileştirici kişisel gelişim öğelerini arka pla-
nına yer-leştirdiği, ön planda ise bir Psikiyatr ve hastalarının kişisel varoluş mücadelele-
rini sunduğu, dö-nüşüm romanı: Vuslat İncileri.

Yazar, ilk kitabı Bakış Açısı’ndaki karakterlerinin akıbetini bu kitapla sunmakla bera-
ber; bütü-nüyle farklı bir konu işleyerek, iki kitabın birbirinden bağımsız okunabilmesini 
sağlamıştır.

Diğer insanlarla aramızdaki fark; farkındalıklarımızın derecesinden ibarettir.

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Vuslat İncileriAhmet DÜNDAR
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1 Ağustos 1571: Kıbrıs 

adasının fethi. 
1 Ağustos 1920: 

Türk-Sovyet ordularının 
Nahçıvan’da birleşmesi.

1 Ağustos 1923: Bar-
tın gazetesinin kuruluş 
günü.

1 Ağustos 1933: İstan-
bul Üniversitesi kuruldu.

1 Ağustos 1971: TÜSİ-
AD kuruldu. 

1 Ağustos 2012: Ata-
türk’ün manevi kızı Ülkü 
Adatepe trafik kazası so-
nucu hayatını kaybetti. 

2 Ağustos 1914: Al-
manya ile Osmanlı İmpa-
ratorluğu arasında ittifak 
antlaşması imzalandı. 

2 Ağustos 1979: TİKP 
üyesi Musa Yazıcı, Ordu 
Ünye’de ülkücü koman-
doların saldırısı sonucu 
hayatını kaybetti. 22 ya-
şındaki Yazıcı Samsun 
Eğitim Enstitüsü’nde öğ-
renciydi. 

2 Ağustos 1990: Irak 
ordusu, Kuveyt’i işgal 
etti.

3 Ağustos 1978: TİKP 
üyesi Çapa Tıp Fakültesi 
5. sınıf öğrencisi Galip 
Üstün, İstanbul Fatih 
Bolu Öğrenci Yurdu’da 
MHP’li Komandoların 
saldırısı sonucu ketledil-
di. 

3 Ağustos 2005: Tiyat-
ro sanatçısı Mete Sezer 
hayatını kaybetti. 

3 Ağustos 2007: İzmir 
Gazeteciler Cemiyeti Baş-

kanı İsmail Sivri hayatını 
kaybetti. 

3 Ağustos 2012: Res-
sam Mehmet Pesen ha-
yatını kaybetti. 

4 Ağustos 1875: Dani-
markalı masal yazarı An-
dersen hayatını kaybetti. 

4 Ağustos 1914: 1. 
Dünya Savaşı başladı. 

4 Ağustus 1922: Enver 
Paşa, Tacikistan’da Bolşe-
vik kuvvetleriyle girdiği 
çatışmada hayatını kay-
betti. 

4 Ağustos 2012: Yö-
netmen yazar Metin Erk-
san hayatını kaybetti. 

5 Ağustos 1895: F. En-
gels hayatını kaybetti. 

5 Ağustos 1921: Ata-
türk, Başkomutan oldu. 

5 Ağustos 1925: 
Atatürk, eşi Latife Ha-
nım’dan boşandı. 

5 Ağustos 1971: Tür-
kiye, Çin Halk Cumhuri-
yeti’ni resmen tanıdı.

5 Ağustos 2013: Erge-
nekon mahkemesi karar-
ları açıklandı.

5 Ağustos 2014: Fet-
hullahçı polislere yönelik 
olarak İstanbul, Ankara 
ve Doğu illerinde yapılan 
operasyon kapsamında, 
28 polis gözaltına alındı. 
7 Ağustos 4 polis tutuk-
landı. 

6 Ağustos 1919: Erzu-
rum Kongresi kapandı. 
Mustafa Kemal Heyeti 
Temsiliye Başkanı oldu.

6 Ağustos 1945: ABD, 
Hiroşima’ya atom bom-
bası attı. 

6 Ağustos 1999: Ge-
nel Maden-İş Genel 
Başkanı ve Türk İş Genel 
Sekreteri Şemsi Denizer 
uğradığı silahlı saldırı so-
nucu öldürüldü. 

8 Ağustos 1928: İstan-
bul Taksim Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki Atatürk 
anıtı açıldı. 

8 Ağustos 1964: Türk 
jetleri Kıbrıs üzerinde 
uçtu ve bazı yerleri bom-
baladı. Pilot Yüzbaşı Cen-
giz Topel şehit oldu. 

8 Ağustos 1988: İran- 
Irak Savaşı’nda ateşkes 
ilan edildi. 

9 Ağustos 1915: 1. 
Anafartalar Zaferi.

9 Ağustos 1928: Harf 
Devrimi başladı. 

9 Ağustos 1945: ABD, 
Japonya’nın Nagazaki 
kentine atom bombası 
attı.

9 Ağustos 1994: Aydın 
Doğan, Hürriyet gazetesi 
ve grubunu satın aldı. 

9 Ağustos 2011: Res-
sam, Aydınlık muhabiri 
ve yazarı Kağan Güner 
yaşamını yitirdi. 

10 Ağustos 1884: Ro-
men yazar Panait İstrati 
doğdu.

10 Ağustos 1920: Sevr 
Antlaşması imzalandı.

10 Ağustos 1920: An-
kara’da Yeni Gün gazetesi 
yayımlanmaya başladı. 

11 Ağustos 1945: Ja-
ponya kayıtsız şartsız tes-
lim oldu. 

11 Ağustos 1961: İs-
tanbul’da 92 yıldır hiz-
met veren tramvaylar 
kaldırıldı. 

11 Ağustos 2009: ‘Bi-
zimkiler’ dizisinin ‘Katil’i 
tiyatrocu Aykut Oray ha-
yatını kaybetti. 

12 Ağustos 1930: Ser-
best Cumhuriyet Fırkası 
Fethi Okyar tarafından 
kuruldu. 

12 Ağustos 1944: Tan 
gazetesi kapatıldı. 

12 Ağustos 1968: Ay-
dınlık yazarı ve TKP Ge-
nel Sekreteri Reşat Fuat 
Baraner hayatını kaybet-
ti. 

12 Ağustos 1999: Şair 
Can Yücel hayatını kay-
betti. 2000’e Doğru der-
gisinde de yazmıştı. 

12 Ağustos 2000: Ti-
yatro sanatçısı Güzin Özi-
pek hayatını kaybetti. 

12 Ağustos 2003: Ay-
dınlıkçı gazeteci Feyza 
Perinçek hayatını kay-
betti. 

13 Ağustos 1926: Fi-
del Castro doğdu. 

13 Ağustos 1956: Tür-
kiye’de ortaokullarda din 
dersi konuldu. 

13 Ağustos 1978: TİKP 
üyesi Ercan Coşkuntuna 
öldürüldü.

13 Ağustos 2014: Be-
şiktaş SK’nün efsane eski 
Başkanı Süleyman Seba 

TARİHTE BU AY

TARİHTEN BİR YAPRAK

Ünzile YILDIRIM
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(88) hayatını kaybetti. 
14 Ağustos 1974: İkin-

ci Kıbrıs Barış Harekâtı 
başladı. 

14 Ağustos 2001: 
Adalet ve Kalkınma Par-
tisi (AKP) kuruldu. 

14 Ağustos 2006: Hiz-
bullah-İsrail arasındaki 
33 Günlük Savaş sona 
erdi. İsrail ağır yenilgi 
aldı.

15 Ağustos 1921: Bo-
lu’da Milli Mücadeleyi 
destekleyen Türkoğlu ga-
zetesi çıktı. 

15 Ağustos 1945: 
Hindistan bağımsızlığına 
kavuştu.

15 Ağustos 1947: 
Pakistan, Hindistan’dan 
ayrılarak bağımsızlığını 
ilan etti.

15 Ağustos 1975: 
Devrimci öğrenci lideri 
Harun Karadeniz kanser-
den hayatını kaybetti. 

15 Ağustos 1984: PKK, 
Eruh ve Şemdinli’de as-
keri karakollara saldırdı. 

15 Ağustos 2012: Ti-
yatro sanatçısı Müşfik 
Kenter hayatını kaybetti. 

15 Ağustos 2001: Mü-
zisyen Yavuz Çetin haya-
tını kaybetti. 

15 Ağustos 2004: 
Opera sanatçısı Semiha 
Berksoy hayatını kaybet-
ti. 

16 Ağustos 1945: Ya-
zar Mahmut Yesari haya-
tını kaybetti. 

16 Ağustos 1997: 8 
yıllık zorunlu eğitim ya-
sallaştı. 

16 Ağustos 2001: Ya-
zar, denemeci ve eleştir-
men Abdullah Rıza Ergü-
ven hayatını kaybetti. 

16 Ağustos 2011: Bi-
limsel Sosyalist önderler-
den Mihri Belli 96 yaşın-

da hayatını kaybetti. 
16 Ağustos 2012: 

Jeoloji Mühendesi Eski 
TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi, SDP üyesi ve İP 
İstanbul İl Başkanı Erkan 
Önsel’in ağabeyi Ersin 
Önsel hayatını kaybetti. 

17 Ağustos 1988: Pa-
kistan Devlet Başkanı 
Ziya Ül Hak suikast sonu-
cu öldürüldü. 

17 Ağustos 1999: Bü-
yük Marmara Depremi: 
14 bin vatandaşımız ha-
yatını kaybetti, 27 bin va-
tandaşımız da yaralandı.

17 Ağustos 1999: Mü-
zisyen Ziya Taşkent Yalo-
va’da depremde hayatını 
kaybetti. 

17 Ağustos 2000: Si-
nema sanatçısı Selim 
Naşit Özcan hayatını kay-
betti. 

17 Ağustos 2012: İs-
tanbul Anadolu yakasının 
ilk metrosu Kadıköy-Kar-
tal hattı Başbakan Erdo-
ğan’ın katılımıyla resmen 
açıldı. 

18 Ağustos 1966: Çin 
Halk Cumhuriyeti Kültür 
Devrimini başlattı. 

18 Ağustos 2009: Ya-
zar Nezihe Meriç hayatını 
kaybetti. 

19 Ağustos 1915: Hür-
riyet şairi Tevfik Fikret 
hayatını kaybetti. 

19 Ağustos 1919: Af-
ganistan bağımsızlığını 
ilan etti. 

19 Ağustos 1953: İran 
Başbakanı Musaddık 
darbeyle devrildi. 

19 Ağustos 1991: 
SSCB’de Gorbaçov’a karşı 
başarısız darbe. 

20 Ağustos 1968: Sov-
yet orduları Prag’a girdi. 

20 Ağustos 1979: Şair 
yazar Ömer Faruk Toprak 

hayatını kaybetti. 
20 Ağustos 1990: 

Türk Hafif Müzik sanat-
çısı Ayla Dikmen hayatını 
kaybetti. 

20 Ağustos 1991: 
Cumhuriyet gazetesi sa-
hibi Nadir Nadi hayatını 
kaybetti. 

20 Ağustos 2006: Ti-
yatro sanatçısı Tuncer 
Necmioğlu hayatını kay-
betti. 

21 Ağustos 1915: 2. 
Anafartalar Zaferi. 

21 Ağustos 1940: Sov-
yet Devrimi liderlerinden 
Lev Troçki, Meksika’da 
suikast sonucu öldürül-
dü. Troçki 1932-1933 
arasında İstanbul Büyü-
kada’da sürgün hayatı 
yaşamıştı. 

22 Ağustos 1985: Şair 
Turgut Uyar hayatını kay-
betti. 

22 Ağustos 1986: 
3’ncü Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar 103 yaşında 
hayatını kaybetti. 

23 Ağustos 1921: 
Sakarya Meydan Savaşı 
başladı.

24 Ağustos 1925: 
Şapka Devrimi Kastamo-
nu’da Mustafa Kemal ta-
rafından başlatıldı. 

24 Ağustos 1978: TİKP 
üyesi Devrim Çelenk uğ-
radığı saldırı sonucu ha-
yatını kaybetti. 

24 Ağustos 2012: Fo-
tbolcu ve yazar (Türkiye 
Devrimci Spor Emekçileri 
Sendikası Kurucu Başka-
nı) Metin Kurt hayatını 
kaybetti. (D: 15 Mart 
1948) 

25 Ağustos 1982: Ya-
zar Abdülbaki Gölpınarlı 
hayatını kaybetti. 

25 Ağustos 2000: Ga-
latasaray, Real Madrid’i 

2-1 yenerek Süper Kupa-
yı kazandı. 

26 Ağustos 1071: Ma-
lazgirt Zaferi

26 Ağustos 1895: Yeni 
Asır gazetesinin kurulu-
şu. 

26 Ağustos 1922: Bü-
yük Taarruz başladı. 

26 Ağustos 1924: Tür-
kiye İş Bankası kuruldu.

26 Ağustos 1991: İz-
mir Gözlem gazetesinin 
kuruluşu.

26 Ağustos 1997: Tür-
kiye’nin ilk kadın seramik 
sanatçısı Füreya Koral 
öldü. 

27 Ağustos 1922: Af-
yon’un kurtuluşu.

28 Ağustos 1789: 
Fransız Devrimi’nde ‘İn-
san ve Vatandaşlık Hakla-
rı Beyannamesi’nin ilanı.

28 Ağustos 2007: Ab-
düllah Gül, 11. Cumhur-
başkanı seçildi. 

29 Ağustos 2002: İP 
Genel Başkan Yardımcısı 
Hasan Yalçın, seçim çalış-
maları için gittiği Uşak’ta 
kalp krizi sonucu hayatını 
kaybetti. 

29 Ağustos 2012: Tür-
kiye Bilimsel Sosyalist 
hareketinin seçkin men-
suplarından hekim, insan 
hakları savunucusu ve 
yazar Alparslan Berktay 
hayatını kaybetti. 

30 Ağustos 1922: Bü-
yük Zafer günü. İşgalci 
Yunan ordusu bozguna 
uğradı. Türk ordusu İz-
mir’e ilerliyor. 

31 Ağustos 1868: Ga-
latasayar Lisesi kuruldu. 

31 Ağustos 1925: Tay-
yare Bayramı. 

31 Ağustos 1957: 
Malezya’nın bağımsızlık 
günü.
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KARİKATÜR

Ahmet ÇAKIL

76



sirdergisi.com
Ağustos 2018 /  Zilkade 1439

SIR

KÜLTÜR - SANAT

Ahmet ÇAKIL

Muhlama rekorunu kırdılar
 (Guinness Rekorlar Kitabı) 

Dünyanın en uzun horon halkasını oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Orhangazi 
Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, bu yıl düzenlediği 17’nci Kadırga Şenlikleri’nde aynı 
anda 68 ev kadının yaptığı muhlama ile yeni bir rekora imza attı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 
17’nci Kadırga Şenlikleri’nde ‘muhlama rekoru’ denemesi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleş-
tirilen muhlama yapma rekor denemesi İznik Gölü Orhangazi sahilindeki festival alanında ger-
çekleştirildi. Dernek başkanı Cemal Karagüzel ve 
organizatör sunucu Soner Yolsal’ın sunumları ile 
ger-çekleşen muhlama yapma rekor denemesi 
için festival alanına 100 piknik tüpü konuldu. 

Festival alanında alınan başvurular sonunda 
ise 68 ev kadını muhlama rekor denemesine ka-
tıldı. Malzemeleri hazır halde bulunan muhlama 
için ocak başına geçen ev hanımları aynı anda 
Kara-deniz Bölgesi’nin en önemli yiyeceği olan 
muhlama pişirdiler. Dernek yöneticilerinin, noter 
tara-fından tespiti yapılarak onaylanan rekor de-
nemesinin Guinness Rekorlar Kitabı’na alınması 
için başvuruda bulunacağı belirtildi.

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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ABONE ÖZEL

En Tatlı Takipçilerimiz

Gülsuduru KOCATOP / İstanbul Efe KOCATOP / İstanbul
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Kurucusu, 1318-1389 yılları arasında Türkistan 
Buhara’da yaşayan Muhammed Bahaüddin Hazretleri 
olan ve günümüz Türkiye’sinde de yaygın olarak tarafta-
rı olan ve/ya bilinen bir tarikat. (Ortadaki resim). 2) İta-
at etmek. - İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür 
veya odun parçası. – En kısa zaman parçası, lahza. 3) 
Eski Mısır’da bir Tanrı. - Kristale dönüşmüş, billurlaşmış. 
4) Tokat’ın bir ilçesi. - Birbirini kesen demir yolu kavşağı. 
5) Bir nota. 6) Elektrik ampulünün takıldığı bakır veya 
pirinçten yivli yer. 7) Dolaylı anlatma. – Bir tembih sözü. 
8) Arapça’da bir harf. – Sanat. 9) Zirkonyum’un simgesi. 
- Biraz uzakta olan bir varlığı veya biraz önce anılan bir 
şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan söz. 10) Ya-
pıt. – Bir sayı. - Bir mal veya paranın, belirli bir süre için-
de emek verilmeksizin sağladığı gelir. 11) İslam’ın beş 
şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, 
dinî bakımdan belirlenen kurallara göre yapmak zorun-
da oldukları ibadet, salat. – Gülmece, ironi. 12) Genel 
Müdür’ün kısaltılmışı. - Yok etme, öldürme. – İzmir’in 
bir ilçesi. 13) Geri verme. – Bir yerde oturma, eğleşme.

 

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Büyük Selçuklular’ın Halep Atabeyi olarak Şam’da 
Haçlı ordularını bozguna uğratan ve halkı tarafından 
kendisine el-Emir’ul-Adil (Adil Hükümdar) lakabı uygun 
görülen komutan. 2) Altın, gümüş vb. kıymetli maden-
lerden yapılmış şeylerin saflık derecesi. - Aldırış etme, 
önem verme. 3) Kilometre’nin kısaltılmışı. - Kadınların 
ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü. – İlaç, 
çare. 4) Latife, espri. - Yaşlı, verimsiz, geçimsiz (kimse). 
5) İslam’ın ilk emri, oku (Arapçası). – Alfabenin son 
harfinin okunuşu. 6) Lityum’un simgesi. 7) Çıkarma 
işleminde “-” işaretinin adı, nakıs. - Bir işin yapılma-
sı için harcanan beden ve kafa gücü. 8) Bir şeyi hatır-
lamak için yazılan kısa yazı. - Bedensel veya ruhsal bir 
hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma. 9) 
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun. 10) Lantan’ın 
simgesi. - Büyük fare. 11) Din ve devlet işlerini ayıran 
veya ayrılması gerektiğini savunan. – Bir nota. – Tanık. 
12) İndirme, indirilme. - Tespih ağacıgillerden, Hindistan 
ve Honduras’ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju. 
13) Mitoloji, öykünce. - Demir yolunda yolcu ve yük ta-
şımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından 
çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer.
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