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İkiyüzlülük - Mürailik
Yavuz Selim PINARBAŞI

Yazımıza güzel bir örnek sözle başlayalım;
Ne çok gülmüşümdür; içinde binlerce kötülük bulunan, ama kendini iyi biri zanneden
zayıflara.
Nietzsche

SIR

Aslında kandırdığımız diğer insanlar değil
doğrudan kendimiziz. Birey en büyük kötülüğü
toplum ve fertlerden ziyade kendisine yapar
da bunu çok geç farkeder. Dilerseniz yine bunu
bir hastalık olarak inceleyelim.
Mitomani:

Her palavra savuran Mitomanik değildir,
ancak her söylediği yalana ilk önce kendi inanan ve bu konuda ısrar eden kişide Mitomani
rahatsızlığı gözlenir. Mitomanik kişilik yapısına
sahip olan insanlar olay ve olguları hep abartırlar. Zekidirler, büyük hayal güçleri vardır ama
bu yeteneklerini kötüye kullanırlar, belirli bir
amaçları yoktur . Küçük şeyler için bile yalan
söyleyebilir. Bu yalanlar nedensiz bile olabilir.
Bilinçaltında gerçek olmayan sanal bir kurgu
yaratırlar hatta bu kurguya senarist gibi kişiler
ve zamansal simgeler eklerler.Kişi yalanları ile
sergilemek istediği kişiyi kurgular ve bu sayede
karşısındakine gerçekte olmadığı bir kişiymiş
gibi görünmeye çalışır. Sanal ortamda örneklerine pek çok rastladığımız bugünlerde gerçeklik algısı karışmış kişiliklere dikkat etmek
gerekir. Mitomani rahatsızlığı bulunan kişiler;
Doğa üstü şeylere inanır, kendi kehanetlerine
ispat için abartarak bunları kullanırlar. Genelde kendilerine engel olamazlar ve sonucunu
düşünmeden hareket ederler

Halk arasında yalan söyleme hastalığı olarak bilinen Mitomani Hastalığı psikolojik bir
hastalıktır. Kişilerin, dikkat çekmek ve toplumda yer edinebilmek amacı ile söylediği yalanlar
ve ardından bu yalanlara kendisinin de inanmasıdır. Bu kişilere Mitoman adı verilmektedir.

Mitomani daha çok dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanabilir, kişi yalan söyleme
dürtüsünün önüne geçemez. Karşısındaki
insan onun bu yalanıyla ilgilenmeyecek olsa
bile bu yalanı söylemekten kendisini alamaz.
Kişinin kendisini daha önemli hissettirmek için
söylediği bu yalanın çevresinden çok kendisine zararı dokunur. Çok basit durumlar için bile
abartılı yalanlar söyleyebilir, çevresine bunu
bir daha yapmayacağını söylemesine rağmen
bununla başa çıkamaz.

Kıymetli dostlar bu yazılar doğrultusunda
kendimizi çek edelim ve yukardaki verilerin
kırıntısı dahi bizde var ise durum gerçekten
vahim olup düzeltme yoluna gidelim. Saygılarımla.
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Siyaset
Siyaset veya politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel
görüş veya anlayış.[1] Siyaset kelimesi
Arapça Seyis (At Bakıcısı) kelimesinden
türemiştir.

Politika, toplumun halka dair yaptığı
tüm etkinliklerdir. (Aristoteles)
Avrupa Parlamentosu
Düşünsel gelenek

Eflatun veya Aristo’nun kurucuları olarak kabul edildiği bu gelenekte etik sorunları incelemek önceliklidir. Olması gerekenle ilgilenir. Günümüzde ise bu gelenek,
“bireysel özgürlüğün sınırları ne olmalıdır?” “Devlete neden itaat etmeliyim?”
gibi normatif sorunlarla uğraşır.
Deneyci gelenek
Deneyci geleneğin izlerini Aristo’dan,
Montesquieu’ye kadar birçok siyaset bilimcide görürüz. Günümüzde özellikle
4

ABD’li siyaset bilimciler tarafından kullanılan bir çözümleme geleneğidir. Var olanı, işleyiş sisteminin ne olduğunu anlamaya çalışır. John Locke ve David Hume’un
çalışmaları sayesinde yaygınlaşan Deneycilik Auguste Comte’un çalışmalarına
bağlı olarak pozitivist şekilde değişmiştir.
Deneycilik, sosyal bilimlerde de doğa bilimlerinin yöntemlerinin kullanılması gerektiğini savunur.

SIR

Yunan siyasal yaşamında ise siyaset,
“polis”’e veya devlete ait etkinlikler biçiminde tanımlanmıştır.[2] Politika bilimi
(politoloji) politik hareketler ve güç edinilmesi ve kullanımı konusunu inceler.

Siyasi analiz

M.Tunahan PINARBAŞI

Bilimsel gelenek

Siyâseti bilimsel olarak ele alan ilk kişi
Karl Marx’tır. 1870’lerde Avrupa şehirlerindeki üniversitelerde siyaset alanında
kürsüler açılmıştır. Bu dönemde diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi siyaset biliminde de davranışsalcı akım kendini göstermiş ve 1970’lere kadar bilimsel gelenek
etkisini ağırlıklı olarak göstermiştir.
Yönetim
Siyâset, belli bir toplumda çatışma halinde olan düşüncelerin uzlaştırılması faaliyetidir. Bu uzlaştırma faaliyeti ise yönetim erkinin elde bulunması ile gerçekleşir.
Siyâset tarihine bakıldığında insanın ortaya çıkışı ile birlikte siyaset; yönetim sanatı da sahnede yerini almış ve binlerce yıl
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yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkilerin
düzenlenmesi ile yönetsel gücün elde tutulması davranışlarına yön vermiştir.

Tüm medeni toplumlarda Antik Çağ’dan
beri toplum yönetimi üzerine çalışma
yapan düşünürler hep kendi çağlarının
bir ütopyasının (mükemmel veya sadece
daha iyi bir toplum oluşturmak için verilen çabaları tanımlamak için kullanılan bir
terim ) mücadelesini vermişlerdir.
Devlet

Tarım ve din toplumlarında modern
anlamda devlet yoktu. Egemenlik kralın,
hükümdarın, dini liderindi. Avrupa ve
Amerika devrimleriyle mutlakıyetten meşrutiyete ve cumhuriyete yönelen devlet
gücünü toplumsal sözleşmeye dayandırdı.
Hukukiliği kabul ederek, bağımsız yargının denetimine izin verdi, meclis iradesini
halkın iradesiyle bütünleştirdi. Kutsaldan
bireye, vesayetçilikten özerkliğe, merkeziyetçilikten ademimerkeziyetçiliğe, devletçilikten piyasacılığa, ırkçılıktan çoğulculuğa, gizlilikten şeffaflığa doğru gelişti.

Kuvvetler ayrımı esasını ortaya atan
Montesquieu 20 yıl üzerinde çalıştığı De
l’esprit des lois adlı kitabında yasama, yürütme ve yargı’yı birbirlerinden ayırmanın
önemini vurgulamıştır.
Farklı politik toplumlardaki farklı pozitif
hukuk sistemlerinin çok çeşitli faktörlere,
örneğin, halkın karakterine, ekonomik
koşullarla iklime, vs., göreli olduğunu söylemiştir. O, işte bütün bu temel koşullara,
“yasaların ruhu” adını veren Montesquieu
bu bağlamda, üç tür yönetim tarzını birbirinden ayırmış ve bu devletlere uygun
düşen yönetici ilke, iklim ve topraktan
söz etmiştir. Buna göre, despotizm büyük
devletlere, sıcak iklimlere uygun düşer ve
korkuya dayanır. Britanya örneğinde olduğu gibi, ne soğuk ve ne de sıcak olan bir
iklimin hüküm sürdüğü, orta büyüklükteki
devletlere uygun düşen yönetim biçimi,
monarşidir; söz konusu yönetim biçimi,
şan ve şerefe dayanır. Buna karşın, soğuk
iklimlere ve küçük devletlere uygun düşen
rejim, demokrasidir; demokrasinin yönetici ilkesi erdemdir.
5
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YÜZ YÜZLÜLÜK
Akif CEMİL

“Benzer erbab-ı riyanın hali ol kâşaneye
İçyüzü viran, dışı mamur şeklin gösterir.”
MÜDÂMİ

SIR

Bir arkadaşımız hazırlayacağı bir yazıdan bahsederken huy ve ahlakları kişileştirerek anlatacağından söz etmişti. Yani
mesela güzel ahlak olarak ‘iyilik’i bir şahıs
olarak gösterecek ve anlatacaktı. Diyelim
ki kötü ahlaktan olan ‘kin’i de ayrı bir şahıs
olarak ele alacak Ve onu da öyle anlatmış
olacaktı. Bir nevi teşhis ve intak sanatını
kullanacaktı.

Sağ olsunlar çocuklar vesilesiyle biz de
çizgi film izliyoruz. Bir süre önce seyrettiğim bir çizgi filmde, yukarıda bahsettiğim hususa benzer bir olaya şahit oldum.
Çocuklara onun için sağ olsun dedim ya,
hani bazen istifadeli olmuyor değil. Aslında her şeye ibret nazarıyla bakıldığında
dersler çıkarmak mümkün. Müsbete kanalize edildiğinde şu televizyonlar kanalizasyon olmaktan kurtulur. Bir defasında
birkaç uzaylı bir evi gözetliyorlar. Pencereden içeri baktıklarında insanların huşu
6

içinde bir tarafa doğru yönlendikleri ve
kıpırdamadan durduklarını görünce kendi
aralarında konuşmaya başlıyorlar. Konuşmaları anlaşılmıyor ama altyazı şeklinde
veriliyordu;” Galiba bunlar tapınıyorlar”
diyorlardı. Biraz sonra da o insanların televizyon seyrettikleri anlaşılıyordu. Şükürler
olsun işin şimdi müsbet filmler yok değil.
Artık bilim ve teknoloji o kadar ilerledi ki filmler ve reklamlar vasıtasıyla beyinlere gönderilen (subliminal) sinyaller
insanları yönlendiriyor. Sözgelimi reklamı
yapılan bir ürünü almaya ve teröre şiddete iten yönlendirmeler yapılabiliyor. Bu
bilimsel olarak açıklanıyor. İşitebildiğimiz
ses frekans sınırları dışındaki sinyallerle
bu eylemin yapıldığı izah ediliyor. Bir arkadaşımız; “bu imkan müspet alanında
kullanılamaz mı?” şeklinde düşüncesini
belirtti. Katılmamak elde değil ama tahrip
kolay olduğundan şer güçler bu imkanı
daha çok kullanıyorlar.
Neyse biz sadede gelelim. Çizgi filmde,
bir çocuk üçe bölünerek üç ayrı şahsiyet
oluşturuyordu. Yani aynı insan üç tane,
üçüz gibi; biri iyi, biri kötü, biri diyelim ki
korkak veya kıskanç yönünü temsil ediyor.
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Bunların üçü birleştirilerek o bir tek kişi
yapılmaya çalışılıyor. Fakat her biri ayrı bir
tarafa çekildiğinde bir araya getirmek zorlaşıyor, dağılıyorlar.
İnsan gerçeğini anlatan güzel bir örneklemeydi. Bir zamanlar bir yerde üç yüz’lü
bir insan resmi yayınlanmıştı. O resim hala
zihnimde silinmiş değildir, beni çok etkilemişti. İstanbul’u bilenler hemen Bağcılar’daki Üçyüzlü semtini hatırlamışlardır
bir de Beşyüzlü varmış hatta... Tabii ki
bunlar Rakam olarak olsa gerek yani 300lü
500lü gibi...

Bu doğrultuda, Mehmet Akif ikiyüzlülerden bıktığını günümüz üç-beş yüzlülerini, hatta yüz yüzlülerini görse onlara rahmet okuyacağını ifade ediyordu. Yine de
biz iki de olsa çok yüzlü olmamaya gayret
edelim.
Amel noktasında “Riya, ihlasın köprüsüdür” deniyor. Nifaktan sığınarak kulluğa devam. Kuran’ı ağlayarak okumamızın,
ağlayamıyorsak bile kendimizi ağlamaya
zorlamamızın tavsiye edildiğini biliyoruz.
Zamanla gerçekten ağlama yakalanabilir.
Mevla içi dışı bir olanlardan eylesin.

SIR
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SAMİMİYETSİZ İNANÇ
Mustafa ASAF

Öncelikle bütün söyleyeceklerimi bilhassa kendi nefsime söyleyerek başlamak
istiyorum.
Bizler inanç konusunda gerek kişisel
gerekse toplum olarak burnumuzdan kıl
aldırmayız. İlim konusunda herhangi bir
tartışma olduğu vakit bir anda en büyük
âlim yahut bir bakarsın müçtehit oluvermişiz. Haram-helal konularında hemen o
anda hüküm verme yetkisini kendimizde
görürüz.
Gel gelelim tüm bu bildiklerimizin (!) hayata tatbik etme konusuna. İşte o zaman
bir güzel durup derin derin düşünmek lazım gelir. Kişi bildikleri ile amel etmediği
sürece üzülerek belirtmek isterim ki tıpkı
Kur’an-ı Kerimde de belirtildiği üzere “kitap yüklü merkepten” farkı olmaz. Buradan anlaşılacağı üzere; âlim olmaktan öte,
bildikleri ile amel etmek çok daha önem
arz eder. Yaşanmış bir örneği anlatmadan
geçmek istemiyorum.
Hacı amcanın biri bankada kredi çekiyor. Bu arada da kredi evraklarının hazırlanmasını bekliyormuş. Bu arada kredi
evraklarını hazırlayan banka personeli çay
içiyor ve iş bu ya, çayı sol eliyle içiyor. O
anda hacı amca: Aman kızım, sol elle içilir mi hiç? Tabi banka personeli hiç istifini
bozmadan: Amca kusura bakma sağ elimle sizin faiz evraklarınızı hazırlıyorum da!
Diye alaylı alaylı bakmış. İşte bunun adı
tam olarak ‘samimiyetsizliktir.’ Amcanın

nezdinde hepimize soruyorum; faiz nedir?
Herkes bilir ki Allah’a c.c ve Peygamberine
savaş açmaktır, cevabını hep bir ağızdan
veririz. Ee neden o zaman? Çünkü inancımızda samimi değiliz çünkü riyakârız,
çünkü ikiyüzlü ve dahi Allah’a c.c karşı yalancıyız!
Bazı şeyleri sorup hükmü nedir desek
bilmeyen yoktur. Ama ilim ile amel etmeye gelince iş değişiyor. Beğeniriz yahut beğenmeyiz; severiz ya da sevmeyiz. Bunun
zerre kıymeti yoktur ve bu kâinatın sahibinin Allah c.c olduğu gerçeğiniz değiştirmez. Kainat Onun ise kural koyma hakkı
da elbette Onundur. En basit bir kurumda
bile değeri HİÇ olan bir yetkilinin koyduğu kurallar harfiyen uygulanıyorsa Allah’ın
kuralları da kâinatın sahibi olarak harfiyen
uygulanmalıdır.
Elbette her insanın günah işleme özgürlüğü vardır. Buna kimsenin bir şey
deme hakkı olmaz. Fakat riyakârlık, İnancında samimi olmamak farklı bir durumdur. Bizler Allah’a c.c karşı samimi olmak
durumundayız. İbadetlerimizde riyakâr
olmamalıyız. İçten olmalıyız. İnsanların
birbirine karşı bile işlerken dikkat etmesi
gereken bir durumun Allah’a karşı işlenmesi elbette çok fena bir durumdur.
İbadetlerinde samimi, Allah’a karşı riyakârlıktan uzak, dürüst bir kul olmak
ümidiyle…

SIR
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GÖZLERİN

Gözlerinin rengi kıskandırırken o engin maviliği
Gökten süzülür çatal kuyruk Kırlangıç

SIR

Sanki bir devrin sonudur gözlerin

Yolunu kaybetmişe yoldur gözlerin
Lal olmuş dillere sözdür gözlerin

Zifiri karanlığa inen ziyadır gözlerin

Yusuf’un kalbine züleyhadır gözlerin
Mustafa Asaf
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MARMARİS’TE ANDIMIZI OKUYAN İNGİLİZ
FİNLİ ALMAN HOLLANDALI RUS ÇOCUKLAR...
Ayhan ÖZCİMBİT

Yıl 2001 oğlumu Marmariste okula götürüyordum, okulun bahçesinde sırada
bekleyen çocuklar vardı, az sonra andımız okunacaktı. Çocuklar okula girmeden
önce Türklüğü bir misyon değil bir IRK
olarak ele alan Türklüğü bir misyon olarak
öğrenmeden ziyade Irkçı bir dayatma olan
Andımızı çocuklar okuyacaktı, sistemin
ırkçı Amentüsü ve Fatihası okunmadan
çocuklar okula alınmıyordu o dönemde.
Kendimde evrensel Sosyal Demokrat olduğum için asla onaylamadım bunu.

SIR

Marmaris’te o dönemde hızlı bir yabancı akınına uğramaktaydı kasabada 2009’a
kadar yaklaşık 2-3 bin İngiliz, bir kaç kat
daha fazlası da belki daha fazla yabancı
uyruklu Batılı ve Rus da yaşamaktaydı.
Bunların çocuklarını okul bahçesinde andımızı okurken görmek beni çok şaşırtmıştı. Zira bu çocuklar ne Türktü ne de Müslüman. Çocuklar eğitim alabilmek için okula
bunu okumadan giremiyordu.
Benim Türklükle ve MUTLULUKLA ilgili
düşünce ve tanımımı biliyorsunuz detaylı açıklamama gerek yok tekrardan. Ben
Türk olmaktan dolayı Mutlu değilim, huzurluyum(Türklük ırki değil İslam Misyonunu Anadolu ve Balkanlarda savunma ve
devam ettirmenin adıdır).

Türk olmaktan mutlu olanlar aslında
Mutluluğun ve Huzurun arasındaki farkı
bile bilmiyorlar. Huzur, kelime olarak kök
olarak Selam dan barıştan gelir Arapça ve
İngilizcede. Türkçede bu yüzden karıştırılır Huzur ve Mutluluk (Saadet), bizlere ırk
10

Türklüğü yanlış bir şekilde kan ve Irk olarak
dayatılmıştır, bundan bunu kabul etmekten dolayı da MUTLU olmamız istenmiştir.
Üzülerek belirtmem gerekirki “Ne Mutlu
Türküm” diyene sözü hem Mutluluk yönüyle hemde Irkı bağlamda yanlıştır. Bu
söz öz güvenli bir ulus devlet oluşturmak
için ve halkın parçalanmaması için Atatürk
tarafından o dönemde söylenmiş bir sözdür ama günümüzde kesinlikle revize edilmelidir bu düşünce.
Oysa Mutluluğun peşinde koşmak bizi
Huzurdan etmiştir. Türk Mutluğunun peşinde olmak ülkemizde Kürt Huzursuzluğunu beraberinde getirmiştir. Bu gerçeklerin üzerini örtemeyiz.
Örtmek Arap dilinde iki türlüdür. Kafir
Küfür Küffar kelimeleri “Gerçeğin üzerini
Örtmek” kökünden gelmektedir.
Gaffar Gafur ise “Başkalarının hatalarını
kusurlarını örten” kökünden gelmektedir.
Bu nedenle bu yazıyı böylesine açık bir ifadeyle yazdım. Anlayabilenlere hissedebilenlere ve kavrayabilenlere selam olsun...
“Varlığım Tüm İnsanlığa Armağan olsun. Ne Huzurlu İNSANIM diyene”...
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YAŞAMI SEVERSENİZ
YAŞAM DA SİZİ SEVER
Oğuz ERGÜNGÖR

Televizyonda çok güzel bir şey izleme fırsatım oldu. Ünlü müzisyen Arthur Rubinstein’in
röportajını izledim. Bir muhabir ona başarısının sırrını soruyordu. Yetenek mi, şans mı,
yoksa şöhret miydi sırrı? Bu pek de zekice olmayan sorulara, Rubinstein müthiş bir yanıt
verdi: ‘’Fark ettim ki, siz yaşamı severseniz,
yaşam da sizi seviyor.’’ Rubinstein, üzgün, hayattan bezmiş bir adam gibi konuşmuyor, değil
mi?

zirvesinden, dünyadaki en güzel, en muazzam manzarayı izleyebilirsiniz. Manzara, Black
Forest’tan Mont Blanc’a kadar uzanıyor, tüm
zirveleri içine alıyordu. İnsan önceleri sadece
dağ keçisi avcıları tarafından ziyaret edilen bu
ücra yerde korkuya kapılıyor. Kayalara gömülü,
bronz bir tablette şu sözler yer alıyor: ‘’Yaptığın şeyler, ne müthiş ne büyük, her şeye kadir
Tanrım.’’

SIR

Siz yaşamı severseniz, yaşamın da sizi seveceği kesin. Ruhunuzda öyle bir mutluluk duygusuna kapılacaksınız. Ruhunuzdaki bu neşe,
sizi gelecekteki önemli tecrübelere de hazırlayacaktır.
Yirmi beş yıldan beri her yıl, eşim ve ben
tatilimizin bir kısmını İsviçre’de geçiririz. Dağlarda biraz da kayak yaparız. Güzel Lauterbrunnen vadisi, ünlü bir kayak bölgesidir. Bu
vadi ‘’kayalarla bezenmiş, güneş kadar yaşlı’’
tepelerin arasında kalan en ihtişamlı vadilerden biridir. Bu tepelerin arasından, dağların
tepesinden, buz gibi bir nehir akar.

Birkaç yıl önce, o vadideki izleri takip ederken, küçük bir halat fark ettik yerde. Hatta
bu sicim gibi bir şeydi, Mürren’in etrafındaki
tepelerden sarkıyordu. Oraya doğru yaklaştık
ve o sicim nasıl oluyor da bir kayadan sarkıyor
diye merak ettik. Daha sonra yine aynı yere
gittik ve bu kez aşağı doğru sarkan geniş bir sicim gördük. Daha da sonra, sicimin yerini güçlü bir kablo almıştı. Meğer biz Alp’lerdeki en
uzun teleferiği, Schilthornbahn’ı oluşturan büyük mühendislik firmasının oluşumunu keşfetmişiz. İsviçre’ye son gidişimizde, Schilthorn’a
bu teleferikle, 80 m’den 300 m’ye yükselerek
çıktık. Eşsiz konumu nedeniyle, Schilthorn’un

O Schilthorn tepesinde, korkuyla karışık bir
saygı ve hayretle insan dünyayı sevdiğini anlıyor ve dünya da insanı seviyor karşılığında.
Sıkılanlar, bunalanlar ve her şeyden bıkanlar,
giderek kirlenen, gürültünün arttığı o şehirlerden uzaklaşıp doğayla tanışsalar ne iyi olurdu.
Yalnız bir sahilde, denizin sesini dinleyin. Şarkı
söyleyen bir dalganın peşi sıra yürüyüş yapın.
Çimene uzanıp gökyüzünün maviliğinde yüzen
gemiler gibi seyreden beyaz bulutları izleyin.
Gözlerinizi tepelere odaklayın, çünkü güç yükseklerden gelir.
Aslında sıkıntıyı yenen, hayal kırıklığını yok
eden, iyi olan şeylerden bile, her şeyden bıkkınlık duyma duygusunu kapı dışarı eden ruhsal huzurdur. İnsanoğlunun da onu huzurun
en uç noktasına taşıyacak, bir daha asla unutamayacağı ve hep onunla yaşayacağı huzura
ihtiyacı var.
Kaynak: Norman Vincent Peale—“Başarırım Dersen Başarırsın”
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ORUÇ BEY GELİYOR!
Mecbure İnal VELA

Adım başı rastladığım türbelerin önünde eğlenip
eğlenip Fatiha okumaktan eve geç kalıyorum. Bu tarihi semtte ikamet etmenin güzellikleri yanında, getirdiği sorumluluklar da var. Her köşesi sürprizlerle
dolu bu sâkin semtin. Sağınıza, solunuza dikkat ederek yürürseniz, bir bahçe içinde, bir evin yanı başında, sokağa parmaklıklarla bakan bir menfezde,
sayısız evliya mezarlarıyla karşılaşmanız mümkün.
Yani burada, dünya ile ahiret, madde ile mânâ sarmaş dolaş ve girift bir halde yaşamakta.. Belki de,
“mezar” diye adlandırdığımız o toprak parçalarında
uzanmış yatan mübarekler, mânâ bakımından, yaşayanlardan daha diriler...

Bu senli benli oluşun, bu tatlı samimiyetin bir sonucu olarak, tabiatta duvarlar üzerinde maharetini
sergiler… Bazen, tohumunu rüzgarın bir yerlerden
aşırıp getirdiği, duvar taşlarının nefeslendiği topraklı noktalara taşıyıp bıraktığı aslanağzı çiçekleri,
bazen yabani çiçekler, sarmaşıklar, ölü duvarın can
damarları misali, hayat kaynakları misali yeşilin her
tonuyla fışkırır. Bu manzarayı görünce anlarsınız ki,
taşlar ölü değildir. Onlar nefes almakta, hayatı bizimle paylaşmaktadır.

SIR

Üftade Hazretlerinin türbesinden tutup da, Kaleboyu caddesinde yürürken, yolun sağında, parmaklıklı bir yükseltide yatan Muslihiddin Bin Musa
hazretlerini oğlum hiç unutmaz ve unutturmaz. Ben
bazen es geçecek olsam, eteğimden tutup çekiştirerek durdurur beni ve utandırır:
“Okumadan mı geçeceğiz anne?”

O küçücük ellerini açarak Fatiha mırıldanır. Ben
de onun güzel gözlerine sevgiyle bakarak okurum
Fatiha’mı...

Buradan itibaren yolun solunda kale duvarlarının kalıntıları başlar. Günümüz yapı tekniğiyle kıyaslanamayacak sağlamlığa sahip kale kalıntıları, kimi
yerde asırlara meydan okumuşluğun gururuyla yükselir. Kimi yerde, insanoğlunun muharrip tabiatından yediği darbeleri anlatırcasına alçalır. Bazı yerde
de, köstebek yuvaları misali, o sağlam taş duvarlar
oyulmak suretiyle, içlerine inşa edilen eciş-bücüş,
zevkten ve albeniden mahrum evler vasıtasıyla
büsbütün kesintiye uğrar. O noktalarda, duvarların
tarihten size anlattığı mersiyeler de hüzünlü darbelerle kesintiye uğrar ve bir yerde susar. Neden sonra, kaldığı yerden olmasa da, hikâyesine kesik kesik
devam eder.
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Taa Kaleboyu caddesinin başından tutun da, Zindankapı caddesinin sonuna kadar devam eder bu
mersiye... Taş ve toprak, duvarların ayakta kalabildiği noktalarda, samimi bir ilgiyle iç içe kaynaşmıştır.

Oğlumu okula götürüp getirirken, her gün iki kez
geçtiğim Oruç Bey Caddesi de ayrı bir âlem. Cadde
boyu, korunulmaya çalışılan tarihi doku bir yana,
“Oruç Bey Hamamı” diye bilinen eski püskü yapı,
yaz kış, incecik bacasından göğe doğru kustuğu dumanıyla, bastonuna dayanmış pipo tüttüren ihtiyar
bir adamı hatırıma getirmiştir hep. Bu duyguyu, belki de, hamamın bakıcısı olan ihtiyar adamdan ilham
almışımdır. Elinde bastonuyla, aksayan ayaklarını
sürüye sürüye tam karşısındaki camiye gidişini görürüm vakit namazlarında. Bazen, bir elinde tuttuğu çaydanlığın çayını, yolun ortasındaki mazgallara
boşaltır. Çoğu zamanda, hamamın arkasına düşen
depodan, kırık dökük alüminyum sitile doldurduğu
odunları hamama taşır... Bekçilik ettiği yapıyla ne
kadar da özdeşleşmiştir bu ihtiyar.
Caddenin güney başında, yönü kuzeye bakan
nefis bir ev mevcuttur. Tepeden tırnağa tarih kokan
konak tipli bu ev, üç yol ağzını iki koldan tutmuş,
Oruç Bey Caddesi’ni manzarasına almıştır. Ortası trabzanla bölünen yuvarlak merdivenler, her iki
yandan tuttuğu basamakları, kanatlı, ahşap kapının
sahanlığında buluşturur. Endüstri Meslek Lisesi’nin,
kızlı erkekli öğrencileri, öğlen paydoslarında, ellerinde ki fast foodlarını burada atıştırırlar. Birbirlerine laubali şakalar yaparak yarım saat, bir saat
kadar, bu eski, terkedilmiş, yalnız evi şenlendirirler.
Ben bildim bileli camında “satılık ev” ibaresi taşıyan
bu eski yapı, içinde hayatlar yaşanan asırların özlemi ile hazin hazin bakmaktadır pencerelerinin nazır
olduğu caddeye. Kim bilir, eski sahiplerinden biri,
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eski asırların birinden bir akşamüstü çıkıp gelecek
mi diye gözlemektedir yolları. Zira, zamane insanlarından birine bir türlü mal olamamanın, bir başına
zaman denilen kurdun kemirmelerine terk edilmenin gamını başka nasıl içine sindirebilir? Bu umutla
yaşamasa, hâlâ nasıl dimdik ayakta, bütün eskiliğine rağmen, hâlâ nasıl muhteşem görünebilir?
Oğlum bu evi perili köşke benzeterek “Anne, bu
evin içine girmek ister miydin?” diye sorduğunda,
hayalperestliğim devreye girmişti hemence. Ah,
böyle bir imkân doğsa! Emlakçıya alıcı havasında
gitsem mesela. Emlakçı sadece kapıyı açsa ve ortadan kaybolsa. Ben dalsam bu zaman tünelinden
içeri! Kıyısı köşesi örümcek bağlamış bu evin, tahta
kurtlarına yem olan her bir dolabını, tereğini, camını, bir uçları yere sarkan tozlu perdelerini, afacan
çocukların kırdığı pencerelerini tek tek incelesem.
Bu evden gelip geçmiş insanların yaşam üsluplarıyla alâkalı ipuçlarını takiple hayalhaneme yansıyacak
izdüşümlerini birer romana, birer hikâyeye dönüştürsem.. Bir an-ı seyyalede, hayatlar kurup, hayatlar
yıksam kafamda... Kim bilir, bu eski odalarda unutulmuş ip uçları insanı hangi asra, hangi zamanlara
alır götürür...

Sonra bir gün, Oruç Bey’in mezarını gördüm.
Hem de Oruç Bey Caddesi’nin üzerinde, eski hamamın karşı taraflarında. Meğer o buralardan geçip
gitmemiş, buralardaymış! Birileri onu, kendisiyle
beraber bulunan iki mezarla birlikte, tek katlı bir
evin duvarları arasına mahpus, gelip geçenlerin Fatihalar’ından mahrum bırakmışlar senelerce. Buna
nasıl göz yumulduğunu ise aklım bir türlü almamıştır.
Demek on dördüncü yüzyıl sonu ve on beşinci yüzyıl başlarında yaşayan Bursalı devlet adamı,
Umur Bey’in kardeşi, Çelebi Mehmet’in hizmetindeyken Beylerbeyi olmuş, 2. Murat döneminde de
vezirlik görevine getirilmiş Oruç Bey, eski bir evin
dört duvarı arasında yıllarca hapis hayatı yaşamıştı
da, hiç birimizin ruhu bile duymamıştı.

SIR

Şunu hep merak etmiştim; Oruç Bey’in caddesi,
hamamı vardı da, kendisi niçin yoktu? Bu caddeye,
bu hamama ismini vermesinin bir sebebi olmalıydı.
Cadde boyunca hemen hemen her geçişimde, bu
sorunun çengeli takılırdı kafama. Yolun iki geçesinde, Oruç Bey’in türbesine rastlamak gayretiyle
araştırmalar yapardım. Fakat yoktu, cadde boyunca
herhangi bir mezar veya mezar kalıntısı gibi bir şeye
rast gelmemiştim. Sanki zamanında Oruç Bey bu
caddeden ânıyla, şanıyla yürüyüp geçmiş, hamama,
caddeye ismini vermiş, sonra da sırra kadem basıp,
yitip gitmişti.
Gel zaman git zaman, yerel yönetim değiştikten
sonra, buralarda da bir şeyler değişmeye başladı.
Ortapazar caddesi girişindeki tahrip olmuş surlar
yeniden onarılarak hayatiyet kazandı. Bir eski yapının, bir evin yüksek avlusunun, yahut bir apartman
bahçesinin izbelerinde gizlenip kalan tarihi dokular
birer ikişer gün yüzüne çıkartılmaya, belediyenin
hazırladığı tabelalarla tanıtılmaya başladı. Bir gün,
Kavaklı Caddesi’nin sağ cenahında bir apartmanın
yıkıldığını ve enkazının kaldırıldığını gördüm. Oradan başka bir geçişimde de, yıkılan evin içinden
ortaya çıkartılan “Köpüklü Dede” kabrini... Mezar
taşları, sanki yeniden hayat bulmanın kıvancıyla
dimdik ayağa kalkmıştı.

Artık taşlar yerine oturmuş, Oruç Bey Caddesi
asli simasına kavuşmaya başlamıştı. Şimdi bende
başka bir merak uyanmıştı. Acaba, Oruç Bey’in mezarını barındıran evde, zamanında ikamet edenler
nasıl insanlardı? Bir Osmanlı Vezirinin ruhaniyetiyle
aynı evi paylaşırken ne gibi duygular yaşamışlardı?
Cenab-ı Hak, cevabı olmayan soru yaratmamış.
Önce soruyu sordurur, sonra cevabı buldururmuş.
Çok geçmeden Fatma Hanım’la tanıştım. Ve Fatma Hanım bize, günlerce aklımdan çıkmayan ilginç
hikâyesini, kâh duygulanıp sesi titreyerek, kâh gözlerinden yaşlar dökerek anlattı:
Fatma, taksi şoförlüğü yapan kocası ve iki çocuğuyla, kanaatkâr ve mutlu bir hayat yaşamaktaydı.
Dişlerinden tırnaklarından artırarak biriktirdiklerine, babalarından miras kalan ufak çapta bir yekûn
da eklenince, ev sahibi olmanın umudu yeşermişti
kalplerinde. Çocukları okula başladığında masraflar
çoğalacak, belki bir daha ev sahibi olamayacaklardı.
Çok sevdikleri Tophane semtinde, Tophane meydanından Şehadet Camisi kıvrımında, Cami ile aynı
geçede, iki katlı, ahşap ve tarihi bir bina bulmuşlardı. Satış şartları bütçelerine uyuyordu. Hatta evin
tadilatı için bir miktar paraları bile kalıyordu avuçlarında. Pazarlık yapıp anlaştılar.
Genç karı-kocanın mutluluğuna diyecek yoktu.
Osmanlı Padişahları’nın, misafirhane olarak kullandıkları bu eski bina, elden geçirilmeye muhtaçtı.
Anıtlar Kurulu’ndan onaylıydı, fazla kurcalayamazlardı ama eski haliyle de hantal ve kullanışsız gözükmüştü gözlerine. En azından evin birkaç noktasını
güne uyarlamak, kullanışlı hale getirmek gerekecekti.
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Günlük masraflarını en aza indirerek, bir an evvel evin tadilatını tamamlamak maksadıyla, daha
cüz’i fiyata kiraladıkları bir eve geçtiler. Oruç Bey’in
ve iki kabir arkadaşının ikamet ettiği eve... İçinde
mezar bulunması, insanları ürkütüyor, evin kira
bedelini düşürüyordu. Fatma için bunun mahsuru
yoktu. Mübarek zatların ruhaniyetleriyle aynı çatı
altında bulunmak ona korku değil, bilakis şeref veriyordu. Mezar taşlarını temizliyor, her gün Fatiha ve
Yasin okuyarak ruhlarına hediye ediyordu. Onlara
karşı saygıda kusur etmemeye çalışıyor, evin içinde
giyimine kuşamına özen gösteriyordu.
Mevsim yaz, hava alabildiğine sıcaktı. Ahşap
evlerin içi nispeten serin olsa da, dışarıda asfaltın
kustuğu zift kokulu hararet, güneşe ayna tutmakta, sinesine çektiği sıcağı birkaç misli artırarak iade
etmekteydi şehirlilere. İnsanlar sıcaktan bezgin ve
yorgun gözüküyordu.

elektrikli fırında pişirmeye uğraşıyordu.
Günün birinde kaynı uğramış, kapı ağzında bekleyen boş tüpü görmesine karşılık, fırında pişen yemeği kastederek adeta alay etmişti:
“Ooo! Bakıyorum sizde keyifler tıkır! Biz ocakta
pişmiş yemek bulamıyor, kuru ekmeğe talim ediyoruz. Siz fırında pişen yemekten gayrısını yemiyorsunuz. Eee, insanın saray yavrusu bir evi olunca, tencere yemeklerini beğenmez olur!”
Fatma’nın kocası acı acı yutkunup susarken,
Fatma dudağına kadar uzanan kelimelerin koruyla
için için kavrulmuştu: “Kuru ekmeği bulamadığımız
günler çok oldu ağbi!” dememek için dudaklarını
kanatırcasına ısırdı. Ve esefle mırıldandı:

SIR

Genç karı-koca için işler yolunda gitmemeye
başlamıştı. Yeni evlerinin bir fesat komşusu, çekememezlik duygularıyla genç çifti Anıtlar Kurulu’na
şikâyet etmişti. Ona kalırsa, evin içinde büyük değişiklikler yapılmış, atalardan kalan manevi mirasa
ihanet edilmişti.
Anıtlar Kurulu’ndan gelen ekip, içerde tadilatı
devam eden evi derhal mühürledi. “Kendi evimiz”
dedikleri, ellerinde avuçlarında ne var ne yoksa
döktükleri eve bir çivi dahi çakamayacaklar, kapısındaki mührü kaldırıp içeri adım atamayacaklardı.
Fatma’nın içinden isyan duyguları yükseliyordu.
“Miras böyle korunmaz!” diyordu. “Bir çivi çakmayarak, zamanın gün gün tahrip eden acımasızlığına
terk edilen yapı korunmuş olmaz. Evlerin canı, kanı
insanoğludur. İnsansız kalan yapılar zamana yenik
düşerler, ruhsuz bedenler gibi çürüyüp içten içe göçerler...” diyordu.

Diyordu da, kendi avazını kendinden başka kimse işitmiyordu.
Bu arada imtihanı bir kat daha ağırlaşmıştı. Kocası taksiyle kaza yapmış, bacakları tutmuyor, geçici
felç durumu yaşıyordu. Evin tadilatı için ayırdıkları
parayı da, Anıtlar Kurulu’na ceza olarak ödemişlerdi. Ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmamıştı.
“Düşenin dostu olmaz” sözünü teyid edercesine,
ahbapları, akrabaları onlardan alabildiğine kenar
geziyorlardı. İki çocuğu, felçli kocası ve çaresizliğiyle
baş başa bırakılmıştı Fatma. İş bulabilirse evlere temizliğe gidiyor, elinde dantel, örgü örerek satmaya
çalışıyordu. Tüp bitmiş, dolduramamıştı. Yemekleri

14

“Cenab-ı Hak kimseyi muhannete muhtaç etmesin!”
“Muhannet”ten kastın kendisi olduğunu anlamayan kaynı saf saf karşılık verdi:
“Amin amin!”

Evde yiyecek bir lokma ekmek yoktu o gün. Cüzdanında da beş kuruş para... Canına tak etmişti bu
yokluk belası. Ev sahibi de gelip kirayı isteyince, köşeye sıkıştırılan bir kedi yırtıcılığıyla şaha kalkmıştı
isyankâr duyguları. İçten içe alıp veriyor, öfkesini
kendinden çıkartırcasına boyuna gözyaşı döküyordu. Dışarıdaki cehennemi sıcak ruhuna yansımıştı.
Alev alev yanıyordu. Gözünden mütemadiyen taşan
yaşlar, ruh cehenneminin alazından nasiplenmişçesine sıcak sıcak akıyor, değdiği yerleri kavuruyordu.
Bir hadis-i şerifi kelime kelime, harf harf yaşayarak tekrarlıyordu: “Dünyada rahat yoktur.”
En doğru yaşayışla yaşayıp, sözlerin en doğrularını söyleyerek bu dünyadan geçen Nebi ne de güzel
söylemişti. “Dünyada rahat yoktu” sahiden...
Kalkıp abdest aldı, ruhunun yangınını söndürür
umuduyla. Mezarların başucuna oturup bir Yasin
bir Fatiha okudu. Sözünü yabana atamayacağı bir
arkadaşı “Sen bu mezar taşlarını boşuna temizliyor,
baş uçlarına oturup boşuna dualar okuyorsun” demişti. “Şu Bursa’da ne kadar yatır varsa, hepsinin
altı boş. Onlar terk etti bizleri, Efendimiz (s.a.v.) in
kabr-i şerifinin etrafında toplandılar ruhaniyetleriyle. Bu mezarların hepsi boş kaldı.” demişti.
Fatma’ya günlerce gözyaşı döktürmüştü bu acımasız iddia. Hatırına geldi diye yine ağlamaya başladı. Zaten o gün ağlamaya bahane arıyordu.
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Gözyaşı akıtmaktan yorulduğunda, yere, mezar
taşına paralel uzandı. Kolunu, Oruç Bey’in mezarının üzerindeki yeşil boyalı soğuk taşın üzerinden
aşırdı. Bunu yaparken maksadı, cayır cayır yanan
bedenini serinletmekti. Nitekim dilediği oldu, kısa
sürede sükûnete kavuştu, rahatladı ve uyuya kaldı.
Rüyasında, kesif bir insan kalabalığının içinde
buldu kendini. Kalabalıktan evvela anlaşılmaz bir
uğultu yükselirken, neden sonra anlaşılır bir cümle
dilden dile dolaşmaya başladı:
“Oruç Bey geliyor! Oruç Bey geliyor!”
Kalabalığı bir telaştır kaplamış, herkes kendine
çeki düzen veriyordu. Fatma, kalabalığın döndüğü yöne bakarak merakla beklemeye başladı. Çok
geçmeden, uzun boylu, iri yapılı, başında beyaz bir
sarık, üzerinde tertemiz eski zaman giysileri ile Oruç
Bey gözüktü. Kalabalığı yara yara yaklaşırken, Fatma heyecandan bayılacak gibiydi.

Katların ikisini de dolaştığı halde içerde kimsecikleri bulamayınca, yeni bir vehim kurdu kemirmeye başladı kafasını. Bu işi Anıtlar Kurulu yaptıysa,
niçin kendilerine haber verilmemişti? Eğer onlar
yapmadıysa, bu bir suçtu ve yine üzerlerine kalacak, işler büsbütün sarpa saracaktı.
O an verdiği acil kararla, koşar adım indi yokuşu.
Gözü bastığı yeri görmüyordu. Anıtlar Kurulu’nda
aldı soluğu, durum hakkında bilgi istedi.

SIR

Oruç Bey geldi geldi ve Fatma’nın tam karşısında
durdu. Elinde, kalın zincir bir tasma tutuyor, bu tasma iri, azgın bir köpeği zapt ediyordu.

Keskin bakışları Fatma’nın yüzünde şefkat ve
merhamete dönüşürken:

“Daha fazla üzülme kızım” dedi. “Sen bizi daima
hoş tuttun. Biz de senin düşmanını zapt ettik. Artık
sana zararı dokunmaz.”
Köpeği işaret etti.

peşe yutkunarak kendine teselli aradı. Bulanan bakışları evinin kapısını bulduğunda gördüğüne inanamadı. Elini göğsüne bastırarak kapının önüne kadar
koştu. Evet, gördüğü yanlış değildi; mühür sökülmüş, evin kapısı aralık durmaktaydı.

Hırlıyor, ağzından salyalar akıtıyor fakat kıpırdayamıyordu.

Fatma sıçrayarak uyandığında, evvela nerede
olduğunu hatırlayamadı. Etrafına mahmur mahmur
bakınarak benliğini toparlamaya çalıştı.
Neden sonra kendini toparladığında, gördüğü
rüyanın sersemliğiyle yerinden doğruldu, ayağa
kalktı. Başındaki örtüyü alel acele düzelterek, bitişik
odada yatan kocasına seslendi:
“Ben Tophane’ye doğru yürüyüp geliyorum. Çocuklar komşuda.” diyerek kendini sokağa attı.
İçinde bulunduğu ruh hali, eve sığamayacağını
fısıldıyordu.
Niçin gittiğini bilmeden, Tophane parkına doğru
salındı. Parkın ortasını tutan koca çınarın gölgesinde biraz otursa ancak kendine gelebilirdi. Şehadet
Camisini geçince, içi acıdan cız ederek evinin profilini süzdü. “Evim oldu” deyip sevinemeden ne acıların içinde bulmuştu kendini.. İçi yine akmak isteyen
gözyaşlarının tesiriyle kabarmaya başladığında peş

Muhatap olduğu bey Fatma’nın getirdiği haber
karşısında küplere bindi. Mührü bizzat sökerek, yalan bir isnatla buraya geldiği ithamında bulundu.
“Verdiğiniz cezayı ödemekten iflahımız kesildi. Böyle bir şeye cesaret edebilir miyiz befendi?
Makul olun, yeni bir ceza alırsak, elde yok, avuçta
yok.. Bunun cezasını neyle öderiz?” diye savundu
kendini.
Ne dedi ise de, muhatabını ikna edememişti.
Kalkıp Fatma ile birlikte eve kadar geldi adam. Birlikte, açık duran kapıdan içeri girdiler, odaları tek
tek dolaştılar. Adam, Fatma’ya açık vermemeye çalışarak bir şeylerin ipucunu arar gibiydi.
Evi didik didik ettikten sonra birlikte kapıya çıktılar. Adam, Fatma’yı şaşırtan sözler söyledi:
“Bizim işimiz buraya kadar Fatma Hanım. Bundan böyle ne biz sizi gördük, ne de siz bizi... Tamamlayın evinizi de güle güle oturun...”
Adam dönüp gitmiş, Fatma direk misali dikili
kalmıştı kapının eşiğinde. Duyduklarına hâlâ inanamıyordu.
Hayli zaman sonra, evin kapısını çekerek cadde
boyu yukarı doğru yürüdü. Yürüdükçe zihnindeki
uyuşmanın geçtiğini, ufkundan kara bulutların çekilerek ruhunu aydınlığa boğduğunu hissetti. Kalbine
bir tatlı sıcaklık, dudaklarına tebessüm yayıldı.
Hayır! Onlar, o mübarek zatlar terk etmemişti bu
aziz şehri. Onlar hep buradaydı! Kıyamete kadar burada ruhaniyetleriyle, maneviyatlarıyla bulunmaya
devam edeceklerdi.
Fatma şimdi hem yürüyor, hem düşünüyordu:
Acaba bu semtin sakinleri, nasıl bir hazinenin üzerinde ikamet ettiklerinin şuurunda mıydı?
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Mahmud Esad Coşan Hoca Efendi Kimdir?
Mehmet DİKMEN

dergi neşri gibi hizmetlerinin yanı sıra sohbet,
vaaz, tebliğ ve irşâd hizmetlerine de ağırlık
verdi.
Dünyanın Bir Ucuna Ulaşan Hizmetler

SIR

Mehmed Zahid Kotku (Kuddise Sirruhû)
Hazretleri’nin vefatından sonra İskenderpaşa Camii’ndeki sohbetleri devam ettirdi. Yurt
içi faaliyetleri kadar, dünyanın –bizim coğrafî
konumumuza göre- diğer ucu sayılabilecek
Avustralya gibi bir bölgeye uzanan faaliyetleriyle, yurt dışına yönelik hizmetleri de son derece önemsedi.

14 Nisan 1938 senesinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dünyaya gelen Mahmud Esad
Coşan hoca efendi, ilk eğitimi de dâhil olmak
üzere eğitim hayatını doğumundan kısa bir
sonra ailesiyle birlikte yerleştiği İstanbul’da
geçirdi. Vezneciler İlkokulu ve Vefa Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümüne girip
buradan Ortaçağ Tarihi, Türk-İslâm Sanatı ve
Arap Dili ile İran Dili ve Edebiyatı sertifikalarını alarak mezun oldu. Ankara Üniversitesinde
başlayıp devam ettirdiği Yüksek Öğretim hayatını, yurt içi ve yurt dışındaki muhtelif Fakültelerde akademisyenlik ve öğretim üyeliği görevleriyle sürdürdü.
Mehmed Zahid Kotku (Kuddise Sirruhû)
Hazretleri’ne intisâb ederek tasavvufî terbiyesini onun mânevî rehberliğinde alan hoca
efendi; akademik çalışmalarının, kitap telifi,
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4 Şubat 2001 tarihinde mübhem olduğu
düşünülen, yine hizmetlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ziyâret için bulunduğu
Avustralya’da gerçekleşen bir trafik kazası
neticesinde aynı araçta bulunan damadıyla
birlikte vefât etti ve Eyüp Sultan Mezarlığı’na
defnedildi. Vefâtının gerçekleştiği dönem; hizmetlerinin daha da yaygınlaştığı, hayata geçirilmek üzere tasarlanmış önemli projelerinin
tatbikat safhâsında bulunduğu ve ülkemizin
siyâsî yapısında önemli değişiklik ve gelişmelerin yaşanmakta olduğu bir dönemdi.
Merhûm Mahmud Esad Coşan Hoca Efendinin, bir kısmı Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ile ilgili olmak üzere,
Hadis Sohbetleri ve bazı makalelerinin derlemesi niteliğindeki kitaplarının yanı sıra daha
birçok alanda yazdığı pek çok kitabı ve hâlen
yayınlanmakta olan sohbetleri bulunmaktadır.
Mevlâ Te‘âlâ rahmet eylesin.
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K A PA K

SAMİMİ NİYET VEYA SAMİMİYET
Sabit OSMANOĞLU

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmaktadır: “İnsanlar helâk oldu, ancak alimler kurtuldu. Alimler de helâk oldu
ancak, ilmiyle amel edenler kurtuldu. İlmiyle
amel edenler de helâk oldu, ancak ihlâs sahibi
olanlar kurtuldu. İhlâs sahibi olanlar da büyük
bir tehlike içindedirler.” (Aclunî, Keşfü’l-Hafa,
2/280 no: 2795)

mi olduğu ölçüde anlam kazanmaktadır. Hz.
Ömer’in rivayet ettiği bir hadiste, bu konunun önemi şöyle vurgulanmaktadır: “Ameller,
(başka değil) ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise, eline geçecek odur.” (Buhârî,
Bedü’l-Vahy, 1) Yine; Bediüzzaman, samimi
ve gayr-ı samimi ameli somut ölçülerle şöyle
mukayese etmektedir: “Mesleğimizin esâsı,
âzamî ihlâs (büyük ölçüde ihlas ve samimiyet)
ve terk-i enaniyettir (ego veya benliği terk etmektir). İhlaslı bir dirhem amel, ihlassız yüz
batman amele müreccahtır (tercih edilmektedir)” (Tarihçe-i Hayat, s. 1071) (Not: Osmanlıca
ağırlık ölçülerinde; 1 Batman, 6 Okka yani 7,69
kg.dır. 1 Okka ise 400 Dirhemdir.)

SIR

Etimolojik olarak; “ihlas”ın kelime anlamı;
arıtma, saflaştırma, ayırma, katışığını giderme
manasına gelmektedir. Ancak; halk arasında
Türkçe karşılığı “samimiyet” olarak kullanılmaktadır.
Çoğunlukla ilim sahibi veya alim olmak halk
tarafından da itibar görmemektedir. Nitekim;
Ziya Paşa, ünlü beytinde: “Âyinesi iştir kişinin
lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde!” demiştir. Yani: “Kişinin aynası yaptığı
işlerdir, laflarına bakılmaz; çünkü kişinin aklının seviyesi, ancak yaptığı işlerle ortaya çıkar.”
Buna ilmiyle amel etmek denir. Eğer siz dişleri
fırçalamanın önemini bilir ve bunu çevrenize
söylerseniz ama siz fırçalamazsanız, ne sizin
dişleriniz sağlıklı ve temiz olur ne de çevrenizdeki insanlar da sizin kirli dişlerinize bakıp
dişlerini fırçalar ve temizler; sonuçta hem sizin
hem de çevrenizdeki insanların, yaş ilerledikçe
dişlerinin giderek kötüleştiğine ve çürüdüğüne
şahit olunacaktır.
Bununla birlikte; ameller, ihlaslı ve sami-
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Dolayısıyla; başlıkta da belirttiğim gibi, samimiyet, samimi niyet gerektirir, samimi niyet
yoksa, tam ve olgun bir samimiyet ve ihlastan
bahsedilemez ve amel, samimi niyetle nicel
bir anlam (kemmiyet) yerine, daha etkin ve
etkili nitel bir anlam (keyfiyet) kazanmaktadır.
Bunu güçlendirmek ve hafızalarımızda kalıcı
hale getirmek için, tarihimizden çok manidar
bir örnek ile yazıma son vermek istiyorum:
Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan’a
Süleymaniye adında bir cami inşa etmesi için
emir verir. Tüm masrafları kendi öz kaynağından karşılayacağını beyan ederek; her konuda titiz davranmasını, güzel bir eser ortaya
çıkarmasını ister. “Benim dışımda bu cami
yapımında kimseden yardım almayın!” diye
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ferman da buyurur. Maksadı, yapılacak olan
camiden elde edilecek sevaba tümüyle nail
olmaktır. Mimar Sinan ve ustalar işe koyulur,
cami inşaatı hızlı bir şekilde devam eder. Ancak; yaşlı bir teyze vardır, üzüntülü ve buruk
bir şekilde cami inşaatını seyreder. Bu yaşlı
teyze pek fakirdir, ineğinden elde ettiği süt,
yoğurt, peynir parasıyla geçinmektedir. Yaşlı
teyze, inşaatı her gördüğünde içlenir ve der
ki: “Allah’ım keşke Padişahımız Kanuni Sultan
Süleyman gibi zengin olsam, servetim olsa da
ben de senin rızan için bir şey yaptırabilsem.
Şu an elimden hiçbir şey gelmiyor. Elimden
gelen, ustalara leziz yoğurtlarımdan tattırmaktır.” Yaşlı Teyze, inşaatta çalışan ustaların yanına gider ve seslenir: “Sizlere çok tatlı ve soğuk
yoğurt getirdim evlatlarım; yiyin, serinleyin,
yorgunluğunuzu da alır.” diyerek ikramda bulunur. Ustalar, ilk etapta kabul etmezler; lakin,
aşırı ısrar olunca ikramı reddedemezler. Aradan epey bir zaman geçer ve cami son halini

alır. Akabinde; bir gece, rüyasında Kanuni Sultan Süleyman, yaptırdığı Süleymaniye Camisinin mizan terazisinde tartıldığını görür. Mizan
terazisinin bir kefesinde yoğurt, bir kefesinde
Süleymaniye Camisi vardır. Ancak; Yoğurt, manevi olarak Camiden daha ağır gelmiştir. Rüyasında irkilen Koca Padişah korkar, titrer; “Bir
olumsuzluk mu var?!” diye düşünmeye başlar.
Sabah olunca, ilk işi inşaatı yapan ustaların yanına gitmek olmuştur. Hiddetlenen ve titreyerek konuşmaya başlayan Kanuni; “Ne yaptınız,
hile-hurda mı kattınız cami inşaatına? Kimden
ne aldınız?” diyerek ustaları sorgulamaya başlar. Ustalar: “Sultanım; bize ne denilmişse onları yaptık, yalnızca inşaat devam ederken bir
yaşlı teyze yanımıza geldi ve yoğurt ikramında
bulundu. Çok ısrar etti dayanamadık, ikramını
geri çevirmedik.” derler. Kanuni Sultan Süleyman, gördüğü rüyayı oradakilere anlatır. Ve
derki: “Bir Tas Yoğurt, Koca Süleymaniye Camisinden manevi olarak daha ağır geldi.”
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ASRIN CİHADI-İNTERNET
Dr. Ahmet ALTUN

Akıl, bilim ve teknolojinin hakim olduğu bir asırdayız. Gelişen iletişim ve ulaşım araçları sayesinde
dünya küçük bir köy haline gelmiştir. Geleceğin
süper gücü dünya kamuoyu olduğu ifade ediliyor.
Dünya kamuoyunun oluşması da teknoloji harikaları olan, iletişim araç ve gereçleri ile olmaktadır.
Asrımızın en güçlü ve en yaygın iletişim araçlarının başında İNTERNET gelmektedir, diyebiliriz.
ABD’nın eski dış işleri bakanlarından, bilge kişi diye
bilinen Henry Kisinger, dünya tarihinin en önemli üç
buluşunu: Yazının icadı, matbaanın icadı ve internet
şeklinde sıralar.
İslam Alimleri Birliği başkanı Mısırlı alim Yusuf
Al-Kardavi ise, interneti asrın cihadı olarak kabul
ediyor. Bu yazımızda internetin bu yönünü ele alacağız.
Canla, malla yapılan cihattan sonra, asrımızın bir
cihadı olduğu söylenen internete, ‘elektronik cihat’
da denilebilir. Elektronik cihadın, sivil, askeri, iktisadi ve ticari olmak üzere farklı boyutları vardır.
İslam dinini başkalarına anlatmak, tebliğ etmek
İlahi bir emirdir. Kur’an, “İçinizden iyiliği emreden,
kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun” (Ali
İmran, 105), “ Sizler, insanlar arasından çıkarılmış
en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğü de menedersiniz” Ali İmran, 110) şeklinde
emirlerde bulunuyor. İslam alimleri, tebliğ etme
emrini, farz-i kifaye, farz-i ayn ve tavsiye şeklinde
olmak üzere farklı hükümlere bağlamışlar. Bu işi İslam devletleri yapmalı görüşü ağır basmıştır. Nitekim Abbasi, Emevi, Selçuklu ve Osmanlı devletleri,
bu vazifeyi devlet olarak yerine getirmişlerdir. Eğer
bu görevi devlet yapmıyorsa “ben Müslümanım diyen herkesin yapması vaciptir” şeklinde hükümler
de var.
Son peygamber Hz. Muhammed aleyhisselatü
vesselam bütün insanlara gönderilmiş. Yer yüzü
Onun mescidi ve O, bütün insanlara, Kur’an-i Kerim
diliyle “Ey insanlar..” şeklinde hitap ederek insanları
Tevhide, ibadete, adalete ve ahiret inancına davet
etmiş, yeryüzünde barış ve huzurun tesisine gayret
sarf etmiştir.

Onun yolunda olan sahabe, tabiin ve onları takip
edenler, Onun davetini daha uzaklara götürmeği
hayat gayesi yapmışlar. Bu nedenle, İslam orduları
İslam dinini tebliğ ve Allah’ın mesajını dünyaya anlatmak için, canla malla cihad etmek üzere yollara
çıkmışlar, karşılarına hudut engelleri çıkmış, başka
milletlerin güçleri çıkmış, onları aşmak ve İla-i Kelimetüllah için, Allah’ın adını ötelere ulaştırmak için,
o günün en etkili silahlarıyla savaşmak zorunda kalmışlar. Bundan dolayıdır ki, İspanya Fatihi, Tarık bin
Ziyad, atını okyanusa doğru sürerek, “Ya rabbi eğer
önüme şu deniz çıkmasaydı senin ismini daha da
ileriye götürecektim” demişti.
Fatih sultan Mehmet de bir beytinde,
“İmtisâl-i câhidû fillâh olubdur niyyetüm
Dîn-i İslâm’un mücerred gayretidür gayretüm,
diyerek tek maksadının İslam mesajını yaymak
ve İslam dinine hizmet etmek olduğunu söylüyor.
Günümüzde, internet sayesinde artık hudut engeli kalmamıştır. İnternetle her ülkeye, her ile, her
mahalleye, her eve girilebiliyor. Bu yolla da İslami
tebliğ yapılabiliyor. Onun için İslamiyeti yeryüzüne
anlatmak için, artık kılıca veya başka silaha gerek
kalmamıştır, diyebiliriz. Ancak Müslüman, can, mal,
din, vatan ve namusunu her türlü saldırılara karşı
korumak için teknolojinin en üstün silahlarıyla silahlanmaları da dinin bir emridir. İnternet de asrımızın en güçlü silahlarından biridir.
Elektronik ve internet cihadının etkili olduğu
alanları şöyle sıralayabiliriz:
1. İslami Tebliğ
Bugün Hak ve batıl mücadelesinde internet güçlü bir silah olarak kullanılmaktadır. Daha önceleri
batı dünyası genelde İslam Dinini, daha çok İslam‘a
kastı olan batılı din adamları ve oryantalistlerden
yalan yanlış bir şekilde öğrenebiliyorlardı.
Dinler konusunda araştırmacı yazar Annamarie
Schimmel, Tarihte Hz. Peygamberden daha çok iftiraya maruz kalmış başka bir insanın bulunmadığını
ifade etmektedir.
Günümüzde, Hz. Peygamber ve onun getirdiği
İslam dinini dünya kamuoyuna anlatmanın zama-
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nını yaşıyoruz. İnternet yoluyla İslam’la mücadele
eden, onu tahrife çalışan şebekelerin varlığına rağmen, İnternet sayesinde her gün binlerce kişinin
İslam dinine girdiğini öğreniyoruz.
11 Eylül olaylarının ilk günlerinde, ABD ve Avrupa’da bazı mihrakların bu terör olayını basın ve internet yoluyla Müslümanlara fatura etme çabaları
neticesinde, İslam dünyası endişeli bir bekleyiş içine girdi. Ancak beklenen korku gerçekleşmedi, bilakis tam tersine İslam başta Amerika olmak üzere
bütün dünyanın ilgi odağı haline geldi.
İslam nedir? Sorusuna gerçek cevaplar bulmak
için Batı dünyası araştırmalara girişti. İslami internet siteleri ziyaretçi akınına uğradı. ABD’de internete giren her dört kişiden biri İslam’ı araştırdığı belirtildi. Gerçek İslam’ı bulan ve tanıyan binlerce insan
İslam’a girmeye başladı. 11 Eylül olayları müteakip
iki ay içinde sadece Amerika’da İslam’a girenlerin
sayısının 24 bine ulaştığı ifade edildi.
America Life Bio İnternet kurumu Ekim 2001’de
yayınladığı bir araştırmaya göre, internet kullanan
yaklaşık 27 milyon Amerikalının dörtte biri, İslam
nedir ve İslam dini hakkında bilgi almak üzere 11
eylülden sonra internet yoluyla araştırma yapmış.
Günde 3 milyon internet kullanıcısı Amerikalı, bu
yolla İslam dini hakkında bilgi elde etmeğe çalışmış
ki bu rakam bir önceki yıla göre % 200 yani 2 milyon
artış göstermiştir. Bu da 11 Eylül olaylarından sonra
İslam’ın dünya gündemine girmesinden kaynaklandığını gösteriyor. Araştırmada Amerikalıların % 41’i
de elektronik posta yoluyla birbirlerine dua göndermiş ve dua talebinde bulunmuştur. (Dünyada İslam,
Ahmet Altun, Türdav, 2002)
Yapılan başka bir araştırmaya gore de 2007 yılından itibaren, ABD’de yılda ortalama beş yüz bin
Amerikalı İslam dinine giriyor. (Batıda İslam, İsmail
Turgut, 2010)
Güney Afrikali İslam Alimi merhum Ahmet Didat, Hz. Peygamberin, 6 devlet başkanına gönderdiği İslam’a davet mektuplarını örnek göstererek
şöyle diyor: “ O günün ağır şartlarında Allah Resulü
6 ülke başkanına mektup göndermişse, günümüz
İslam davetçilerinin de 6 bin davet mesajını en uygun ve yaygın araçlarla göndermelidir.” Ahmet Didat, 6 adet İslam’a davet mektubunu, eski ABD Dış
İşleri Bakanı Hilary Clinton’a göndermiş. Ayrıca binlerce kişiye bu davet mektubu göndermiştir. Clinton
verdiği her cevapta, Didat’a, ‘ Beni aranızda görme
isteğinize ve nazik davetinize teşekkür ederim’ demişti.(A. Altun, a.g.e)

Müslümana düşen, tebliğ etmektir, hatırlatmaktır, hidayet vermek ise Allah’tandır.
Bugün, dünyanın her tarafında, binlerce, meçhul
elektronik mücahitleri vardır ve on binlerce insanın
hidayetine vesile olmaktadırlar.
2. İslam’a, Karşı Hareketleri Engellemek
Bilindiği gibi İnternet yoluyla, karşı harekatın
elektronik sistemlerine de zarar verip karşı tarafı
güçsüz hale getirmek de mümkün.
İletişim sistemini felç etmek, askeri sırları, ifşa
etmek, siteleri ve sistemleri çökertmek de mümkün. Yakın geçmişte İngiltere’de ikamet eden Libyalı Müslüman bir gencin, Amerika ve İsrail’in Milli
İstihbaratları olan CIA ve MOSSAD’ın sistemlerini
çökerttiği bilinmektedir. Yine Filistinli 17 yaşında bir
genç, İsrail devletine ait 750 önemli siteyi çökerterek onlara büyük maddi ve manevi zararlar verdiği
Arap basınında yer aldı. İsrail, güçleri o gencin evini
tespit edip imha etmekle ancak ondan kurtulabilmiştir.
3. Kamu Oyu Oluşturmak
Sosyal bir cihad diyebileceğimiz internet yoluyla
halkı bilgilendirerek organize etmek ve halk gücünü
oluşturmak artık, zalimlerin ve diktatörlerin korkulu
rüyaları haline gelmiştir. İletişim araçlarıyla ortak
değerler etrafında toplanan iş ve güç birliği yapan
halk, zalim ve firavunlaşmış gaddar diktatörlerini
devirip kendi hür yönetimlerini artık kurabiliyorlar.
4- Elektronik Cihad Lobisi Oluşturmak
Geleceğin süper gücü olma gözüyle bakılan dünya kamuoyu, İslam hakkında yalan yanlış bilgilerle
kafası karışık. Huzur ve barış dini olan İslam hakkında gerçek ve doğru bir bilgiye sahip değil. İslam
düşmanı komiteler, her türlü iletişim araçlarını ve
kara propagandayı kullanarak, Daiş, el- Kaide ve
benzerlerini öne sürerek Müslümanları terörist, gerici, ilkel, Yahudi düşmanı, cahil kimseler, İslam’ı da
Arap ve teröristlerin dini olarak gösterme gayretine
girdiler. Buna karşılık olarak İslam ülkelerindeki İslami kurum ve kuruluşlar da geniş ağlı bir “Elektronik
Cihad Lobisi” oluşturmalı ve bu kanalla dünya kamuoyu gerçek ve doğru İslam hakkında bilgilendirilmeli. Dünyada da bir cennet hayatı vadeden İslam
ve onun rahmet Peygamberi tanıtılmalı. Büyük bir
manevi buhran geçiren ve Alman bilim adamı araştırmacı Dr. Murad Hoffmann’ın ifadesiyle yarıdan
fazlası ateist olan, Avrupanın özellikle dünyanın
İslam’a, İslam’ın adaletine huzur ve barışına ihtiyacı
var. Bunda da internetin önemli bir payı olacaktır.
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Voleybolun Faydaları
Özlem ALTINELLİ

Voleybol beden kontrolü sağlamak açısından oldukça yararlıdır.
Şiddete kapalı olan voleybol ayrıca şiddete
karşı bir spor dalıdır.

Vücuda koordinasyon kazandırarak uyumlu
hareket etmeyi sağlar.
Vücudu ve vücut yapısını esnetir.

SIR

Küçük yaşlardan itibaren voleybol oynayan
çocuklar, görev ve sorumluluk duygusunu alıp
bunları yerine getirmeyi öğrenme açısından
oldukça faydalı bir spor dalıdır.

Arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmeyi sağlamaktadır

Vücut duruşunu düzeltme açısından yararı
oldukça fazladır.
Sağlıklı beslenmeyi öğrenmeyi hem hedefler hemde beslenme alışkanlığı sağlamaktadır.
Voleybol oynayan çocuklar, zamanı verimli
kullanmayı öğrenmektedirler.

Omurgayı güçlendirerek, omurgaya yük
binmesini önler.
Voleybol, hem uzun hemde kısa vadede hedef belirleyip bu hedeflere ulaşma konusunda
hem yöntem geliştirmeyi hemde öğrenmeyi
sağlamaktadır.
Kötü alışkanlıklardan uzak kalmayı sağlar.
Takım sporu yapabileceğimiz bir spor dalıdır.
Doğru nefes alıp vermeyi öğrenmemizi sağlar.

Yardımlaşma duygusunu geliştirici özelliğe
sahiptir.
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İSTANBULDAKİ Nİ’ME’L-CEYŞ KABİRLERİNİ
DUYDUNUZMU HİÇ?
İrfan ÇETİN

İstanbul Osmanlı İmparatorluğu da dahil üç
büyük devlete başkentlik yaptı. Feth edildiği
dönemde de konumu ve önemi büyüktü. Yeni
hareketler böyle büyük şehirlerden yayılırdı.
İstanbul’un alınması o yüzden de çok önemliydi. Lakin alınması pek de kolay olmayan bu
şehrin fethi için türlü planlar, kaleler, toplar,
karadan yürüyen gemiler yapıldı. Bunların yanında sayısız askerlerde can verdi. Bir şerefti
onlar için zaten şehadet hele de İstanbul gibi
bir şehri alırken şehit olmak.

vardır. Bunlar, yolda, sur dibinde, ara sokaklarda, mahallelerde, ormanda, kale kapılarında vuruşarak, Fethi Mübin’e can veren şehitlerdir. İstanbul’un Manevi bekçileridir. Hepsi
başka bir yere nakledilmeden, oldukları yerde
namazları kılınarak defnedilmişlerdir.

SIR

1453 Yılında İstanbul Feth edilirken Fatih
Sultan Mehmet Han İstanbul surlarından içeriye elini kolunu sallayarak girmedi ki. Bizanslı
Ölülerin üstünden atlayarak ve yiğitleri kurban
vere vere girdi. Bedenindeki yaralardan kan
akanlar, sancağı, ok saplanmış koluna rağmen
hala tutmaya devam eden sancaktarlar, yeniçeriler... Hepsi oradadır.
İstanbul’u fethedenler, yani Hz. Peygamberin (sav) müjdesini verdiği, İstanbul’u fetheden komutan, (Ni’me’l Emir-Mutlu Komutan)
ve onun askerleri (Ni’mel-Ceyş-Mutlu Askerler) bunlardır. Bu onlara bir madalya gibi, Peygamberi Zişan’ın verdiği payedir ki, kıyamete
kadar baki kalacaktır.

Fatih Sultan Mehmet Han daha şehrin sokaklarındayken, Komutanlarından birisi huzuruna gelir “Sultanım, çok fazla şehitlerimiz var,
bunları nereye defnetmemizi emredersiniz”,
diye sorar. Fatih Sultan Mehmet Han tereddüt
etmeden, “şehit oldukları yere defnedin” der.
Rumeli Hisarı’ndan başlayan, Edirnekapı’ya,
Ahir kapı (son kapı demek), Eyüp’e, Cerrahpaşa’ya kadar uzanan bir mekanda binlerce şehit

24

İstanbul’u fethederek, insanlık tarihinin akışını değiştiren bu aziz şehitler tek tek mübarek
bedenlerinin düştüğü yere defnedildiler. Sonraki günlerde ‘burada bir Ni’me’l-Ceyş medfudur’ (defnedilmiştir) diye dikkat çekmek ve
saygıda kusur edilmemesi için işaretler konur.
Daha Gece karanlığında yolda, mahallede
bu kabirlere gereken ihtimam ve saygıda kusur edilmesin, üzerlerine basılmasın ve binek
hayvanlarıyla zarar verilmesin diye, mezarların
kenarında çıra yakıldı, mum dikildi ki Ni’me’lCeyş’ler fark edilsin. Bugün anlamı ve gerekçesi bozulan türbelere mum dikme geleneği işte
bundan dolayıdır. Kısaca İstanbul’da köşe başlarında ara sokaklarda gördüğümüz bir çoğu
da kaybolmuş İstanbul’u Feth eden askerlerin
sahipsiz Ni’me’l Ceyş kabirleridir. Görür ve aklımıza gelirse Dua etmeyi unutmayalım lütfen.

sirdergisi.com

DIŞ TİCARET

Aralık 2018 / Rebiülevvel 1440

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (DTM)
HİBE DESTEKLERİ - 1
İbrahim BİÇER

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Destekleri.

Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000USD

Yurtdışı Onay Merci: Ticaret Müş./Ataşeliği veya
Konsolosluklar

Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla
40.000USD

SIR

Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri
Başvuru süresi: 6 ay

Yararlananlar: Türkiye’de yerleşik, sınai/ticari
veya ticari faaliyette bulunan firmalar, SDŞ’ler, DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.
DESTEĞİN KAPSAMI:

I. Mağazaların Desteklenmesi

Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler:

Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000USD

Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla
80.000 USD
Ticari şirketler:

Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000$

Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla
60.000USD
SDŞ’ler:
Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000USD,
Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla
120.000 USD.
II. Ofis ve Showroomların Desteklenmesi
Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler:
Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000USD
Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla
50.000USD
Ticari şirketler:

SDŞ’ler:

Demirbaş ve dekorasyon giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000USD
Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla
60.000 USD
III. Depoların Desteklenmesi
Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler:

Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla
25.000USD
Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve
yıllık en fazla 50.000USD
Ticari şirketler:

Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla
20.000USD
Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve
yıllık en fazla 40.000USD
SDŞ’ler:
Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla
30.000USD
Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve
yıllık en fazla 60.000USD
IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Yurtdışı birimi bulunan;
DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla
300.000USD
Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin
ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50
oranında ve yıllık en fazla 150.000USD
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YAŞ ALDIKÇA ARINMA
Gülşen ÖZCİMBİT

Gençken enerjimiz çok yüksektir. Hayatı dolu dolu yaşamak isteriz ve bunu
yaparken de yorulmayız. Belki de her
elbiseye ayrı ayakkabı, ayrı takı, ayrı
çanta fazlalık değil ihtiyaç gibi gözükür.
Olmaması abes gelebilir. Bu durum sadece kadınlar için değil erkekler için de
böyle olmakta. Günümüzde erkeklerde moda ve yeniliğe açık durumdalar.
Bu durumda aldıklarımız birikir birikir.

yorarsa gardıroplarımızdakiler de öyle
ve ayakkabılığımızdakiler.

SIR

Üstelik bu sadece kılık kıyafette olmaz. Ev eşyası, koleksiyonluk parçalar
vb başka konularda da olabilir. Hatta
düşüncelerimizde birikim olur bilinçaltımız bile dolar.

Az ve öz şeylere sahip olmak bizi
daha az yorar ve daha çok mutlu eder.
Kıyafet tutkumuzu frenleyemiyorsak
hiç değilse bir gün giyerim diye bekleyenleri ihtiyaç sahiplerine vermek
lazım. Gardırobumuz boşaldıkça unuttuğumuz ne çok güzel kıyafetlerimiz
olduğunu görmemiz işten bile değildir.
Salondaki fazla sehpalar, biblolar,
kapı arkasındaki halılar, çok misafir gelir diye saklanan yorganlar, nevresimler bir el atınca ne çok ferahlayacağız.

Hayatımızda sadece eşyalar fazla
değildir bazen insanlar bile fazladır.
İlerleyen yaşlarımızda tahammül seviyemiz azalır ya da gereksiz yere tahammül etmememiz gerektiğini anlarız.
Herkes tek doğar ve tek girer mezara
ve huzurlu yaşamak herkesin hakkıdır.
Arınma yaş aldıkça olan ve olması O yüzden bizi yoran, huzurumuzu kagereken bir durumdur. Evdeki fazlalık- çıran, sadece ihtiyacı olduğunda haları nasıl rahatça dolaşmamızı engeller, tırlayan insanlardan da arındırmalıyız
temizliği güçleştirir, gözü ve zihnimizi etrafımızı. Kaliteli, sevgi dolu, güzel
Bizler yaş aldıkça düşünce yapımızda da değişiklikler başlar. Önem sıramız değişmeye başlar. Bir tiyatronun
konusu bizi tiyatroya giderken ne giyeceğimizden daha çok kafamızı meşgul
eder. Bu değişimler normal ve iyidir.
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dostlar, arkadaşlarla olmalıyız. Kişinin
kalitesi cebine göre değil oturmasına,
kalkmasına, konuşmasına, örfünü kültürünü ne kadar yaşadığına göre ölçülür.

cak göbeğimizdeki fazla yağlar olmamalı. Artık fiziksel güzellikten öte sağlık giriyor devreye çünkü.

Sorumluluklarımızın biraz daha azalması bize kalan zamanı da arttırıyor asKafamızı da arındırmalıyız. Olum- lında. Bir sanat müziği korosu güzel aksuz düşünceler, daha fazlasını isteme, tivitelerden olabilir. Müzik hem ruhu
kıskanma gibi düşüncelerde bizi yorar.
dinlendiriyor hem mutlu ediyor çünkü
Elimizdekilerle huzurlu olmasını bilve artık sesinizin güzel olmaması sizi
mek lazım. Şiir yazamıyorsak şiir okurahatsız da etmezken. Özel yürüyüş
malıyız, herkes film çeviremez, film çegezilerinde grupça yürümek de hem
viremiyorum diye başkalarının yaptığı
beden hem ruh sağlığı verir.
filmleri de izlememezlik yapamayız.
Huzur tam da burada devreye giriyor
Sonuç olarak yaş aldıkça akıllanmak,
zaten yapabileceğimizin en iyisini yatecrübe almak önemli. Fazla yerine az
pıp bunun rahatlığıyla yaşamak.
ama öze sahip olmak yerinde. Kalan
Yaşlanmaktan da korkmamak lazım. ömrü eldeki imkanlarla huzurlu geçirSaçımızdaki akların bize zararı yok an- mek için güzelleştirmeli.
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El- Halim
Nazmiye Gül KÖSE

SIR

Günahkârları cezalandırmaya ve
hepsini kahretmeye gücü yettiği halde;
onlar hakkında yumuşak davranan ve
cezalarını hemen vermeyip tehir edendir. Cenab-ı Hak bu manalarla El-Halim’dir. Kendine isyan edenleri hemen
yakalamaz. Onlara tövbe etmeleri için
mühlet verir, zaman tanır. Bütün günahkârları bir anda cezalandırmaya
gücü yettiği halde onlara ceza vermez
ve hemen yakalamaz.
Şu noktaya dikkat çekmek istiyoruz
ki: Suçluyu cezalandırmaya gücü yetmeyene Halim denmez. Nice acizler
vardır ki, eğer ellerinde bir kudret olsaydı taş üstünde taş bırakmazlardı.
Onların, acizlikleri sebebiyle ceza ver28

memeleri halimiyet değildir. Halim,
gücü yettiği halde ceza vermeyendir.
Allah-u Teâlâ bu manayla el-Halim’dir.
Gücü yettiği ve bir emri ile yıldızları sapan taşı gibi çevirdiği halde, kendine
isyan edenlere hemen ceza vermez ve
onları hemen yakalamaz. Tövbe etmeleri için onlara mühlet verir.
Bu ism-i şerife Kur’an-ı Kerim’de
şöyle işaret edilmiştir: “Eğer Allah insanları yaptıkları günahlar yüzünden
hemen yakalayıverseydi yeryüzünde
hiçbir canlı kalmazdı. Lakin onları belli
bir müddete kadar geciktiriyor.” (Fatır
45)
Hakikat de bu ayetin işaret ettiği gibidir. Eğer Allah-u Teâlâ her günah iş-
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leyeni hemen yakalayıp ceza verseydi
âlemde kimse kalmazdı. Lakin O, kullarına hilm ve ikramla muamele eder.
Düşmanlarının rızkını bile ayaklarına
gönderir. Has kullarına ikram ederken,
Firavunların sofrasından da nimetlerini
eksik etmez. Bütün bunları, insanların
yaptığı hataları ve işledikleri günahları
görürken ve onlara ceza vermeye gücü
yeterken yapar.
O öyle bir Halim’dir ki, kusurların
üzerine perde çeker. Günahkârları
affeder. Tövbe edenleri bağışlar. Affı
azabını, rahmeti gazabını geçmiştir.
Asilerin sığınağı, korkanların umudu,
günahkârların kurtarıcısıdır. Suçu sebebiyle suçluyu hemen azarlamaz.
Her çirkin şeyin üzerini örter. Günahlar
üzerindeki perdeyi yırtmaz. Affı büyük,
mağfireti geniş, rahmeti bol ve halimiyeti güzeldir.
Bu ismi şeriften bizim hissemiz şu
olmalıdır:
Evvela bilmeliyiz ki, günahlarımıza
hemen ceza verilmemesi, bilinmediğimizden ya da görünmediğimizden
değildir. Günahlarımıza hemen ceza
verilmemesi, Allah’ın Halim ismi şerifinin üzerimizdeki tecellisi sebebiyledir.
Yoksa zannetmeyelim ki, -hâşâ- Allah
bizi görmüyor, isyanımıza öfkelenmiyor; günahlarımız kaydedilmiyor, isyanımız cezasız kalacak…
Hâşa yüzbin kere hâşa… O bizi bili-

yor. Bize şah damarımızdan daha yakındır. Lakin mühlet veriyor, hemen
yakalamıyor; çünkü Halim’dir. Hilm ile
muamele etmek O’nun şanındandır.
Fakat gün gelir, artık o hilmin tecellisine liyakatımızı kaybederiz. İşte o zaman Halim isminin tecellisine mukabil,
Aziz ismiyle, Celil ismiyle, Kahhar ismiyle bize muamele eder.
Ya Rab, bu isimlerinin tecellisinden
sana sığınıyoruz. Gazabından rızana,
azabından affına, senden yine sana sığınırız. Bize her daim El-Halim isminle
muamele et. Kusurumuzu affet, yüzümüze vurma, günahlarımız sebebiyle
bizi yakalama, isyanlarımız sebebiyle
bizi mahcup ve rezil etme!
Bu ismi şeriften 2. hissemiz de şu olmalıdır: Nasıl ki Cenab-ı hak Halim’dir
ve bize hilmle muamele ediyor. Kusurumuz sebebiyle bizi hemen yakalamıyor ve isyanımızı hemen yüzümüze
vurmuyor. Biz de bu ismin ahlakıyla
ahlaklanmalı ve bize karşı kusur edenlere hilmle muamele etmeliyiz. Onların kusurlarını örtmeli, ayıplarını görmemeli, onlara mühlet vermeli; gurur
ve kibirden sakınmalıyız.
Cenab-ı Hak bizleri ve sizleri, bu
ismi- şerifin ahlakıyla ahlaklanmış
kulları zümresine dâhil etsin. Hem
bu dünyada hem de ahirette bizlere
bu ismi-i şerifiyle muamele buyursun
Âmin!

SIR

29

sirdergisi.com

Aralık 2018 / Rebiülevvel 1440

KİTAPLAR...
Cumhur ALTINELLİ

Bizim dostumuz çoktur ama kitaplar içinde yaşıyor muyuz bunu soralım
kendimize.

Tabi ki kitap okuma alışkanlığımızı
hem biz sürdürelim, hem de çocuklarımız için inşallah destek olarak onlara
da kitap okuma alışkanlığı kazandırmak bilincinde olalım.

SIR

Kitaplar ile olan dostluğumuzu arttıralım inşallah. Her kitap ile ulaştığımız
yeni dünyaları keşfedelim tekrar tekrar.

Kimileri 365 günde 100 kitap hedef
ile yola çıkar, kimileri daha farklı ama
önemli olan istikrarlı bilgi edinip fayda sağlayacak kadar kitap ve hayatta
ki bize sağladığı değerbu çok önemli
inanın. Bunu düşünmek bizlere kazanç
getirecektir.
Tabi ki mümkün olduğu ölçüde kütüphanemiz olsun hem bizim hem de
çocuklarımızın ve hem de misafirlerimizin hizmetin de olsun.
Çok kitabım var, hepsini bitirmeliyim.

Onların kazanımlarının artmasına kitap okuma alışkanlığı ile fayda verelim.
Hepimizin kitap okumaya unutmayalım ihtiyacımız var.
Kitap okumak, kitap kokusunun olduğu yerlere gitmek nefes almak ne
güzel, ne güzel. İstanbul da 37. Tüyap
Kitap Fuarı yapıldı 10-18 kasım tarihlerinde, tüm yayıncıların emeği, katkısı
ve tüm ziyareçilerin sevinçleri ile beraber çok güzeldi.
İşte bu fırsatları da değerlendirmeli
tüm dostlar. Hep beraber kucak açıp,katkı verelim inşallah bu faaliyetlere.

Böylesine büyük organizasyonlar
Derdine düşmekten ziyade Bu kitap- dışında bölgesel semt bazında kitap
ların yüzde kaçını idrak edebiliyorum, fuarlarını da takip etmek ve o coşkuda
beni etkileyen önemli metinler gibi de- olabilmek tüm kitap dostlarına tavsiğerlere dikkat edelim.
yemizdir.
Kitap okuma hızını, alışkanlığını,
zevkini yakalayan kişilerin ne kadar verimli olabildiğini ne kadar paylaşımcı
olabildiğini düşünün mutlaka.
30

Tüyap kitap fuarına olan bu yıl ki ilgi
gayet güzel ve memnunluk verici oldu,
yapılan çalışmalar boşa gitmedi ve ziyaretçiler keyif aldı diye umuyoruz.
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SIR

Yazar etkinlikleri ve özel fiyatlı kitap
satışları da yerini buldu diye düşünüyorum.

laşıyorum ve inanın fuarda gezen kitap
seçen yüzü mutlu olan çok çocuk ve
ebeveyn gördüm.

Katılan belediyelerimiz de bu coşkuya destek verdi.

İnanın bu atmosfer her insana lazım
ve gerekli.

Bağcılar. Bahçelievler, Silivri belediyelerimizin özel etkinlikleri de oldu.
Onlara da çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı.
Katılımcı firmalar, fuar için son kitaplarını baskıdan alıp yazarlar ile tüketiciyi buluşturdu, işte bu birliktelik
kitap sevgisini, paylaşımını bize inanın
çoğaltarak faydalı hale getirmekte.
Bende bir kitap dostu olarak bu gördüklerimi, yaşadıklarımı sizler ile pay-

Gençlik ve spor bakanımız sayın
Mehmet Muharrem Kasapoğlu da fuar
da ziyaretimize geldi. Fuar da olan ziyaretçiler ile kucaklaştı.
Kendisine, tüm ekibine de teşekkür
ederiz ve tekrar tekrar bekleriz efendim.
Unutmayalım, kitapları okuyalım ki,SIR olmaktan çıkaralım.
31
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TURİNG TESTİ NEDİR?
M. Batuhan PINARBAŞI

1950’de ünlü İngiliz matematikçi ve bilgisayar
bilimcisi Alan Turing’in ortaya attığı kavrama göre
Turing testinin amacı bir makinenin düşündüğünü
söylemenin mantıksal olarak mümkün olup olmadığıdır. Testte makine, bir insanla birlikte, sorgulayıcının görüş alanının dışında bir yere saklanır. Sorgulayıcı soru sorarak karşısındakilerden hangisinin
insan hangisinin bilgisayar olduğunu saptamaya çalışır. Sorgulayıcının soruları ve daha önemlisi aldığı
yanıtlar, klavye sisteminde yazılıp ekranda verilir.
Testler sonucunda sorgulayıcı, tutarlı bir şekilde insanı saptayamadığı takdirde makine Turing testini
geçmiş sayılır.

SIR
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NUŞİREVAN ADALETİ
Sezayi TUĞLA

Herkesin kendine göre bir idarecilik sı-

luk artar, viraneler çoğalır. Bu durumdan

fatı vardır. Yani, herkes bir anlamda ida-

baş vezir oldukça muzdariptir, ama Nu-

recidir. Anne-baba evinde aile efradına

şirevan’ın heybetinden çekindiğinden de

karşı idarecidir, bir müdür sorumluluk

bir şey söyleyemez.

SIR

alanında idarecidir, hatta bir çoban sürü-

sünün başında idarecidir ve sürüsünün
sorumluluğunu taşır.

ken, başuçlarındaki bir dala iki tane bay-

İdarecilerin dikkat etmesi gereken en

kuş konmuş. Baykuşlar, kendi aralarında

önemli husus, tebaasıyla olan ilişkilerinde

ötüşmeye başlamışlar. Nuşirevan veziri-

problemleri, tereyağından kıl çeker gibi

ne; “Kim bilir aralarında ne konuşuyorlar,

kimseyi incitmeden çözmesidir. Mal, ca-

merak ettim doğrusu.” Vezir; “Efendim,

nın yongasıdır. İnsanoğlunun menfaatine

ben onların dilinden anlıyorum. İsterseniz

dokunulduğu zaman birçok gerçekleri

size ne konuştuklarını aktarayım.” Nuşi-

kendi lehine doğru yorumlamaya çalışır.

revan; “Ya öyle mi, peki ne söylüyorlar?”

İdarî makamdaki yetkililer bu gerçeği göz

Vezir; “Efendim, bu iki kuştan biri, oğluna

önünde bulundurarak olaylara yaklaşma-

diğerinin kızını istiyor. Kız babası kuşta,

lı. Kırmadan, dökmeden muhatabı ikna

kızına karşılık onlarda adet olan bir vi-

etmeye çalışmalı. Bunları yaparken de

ranelik istiyor. Erkek babası da diyor ki;

çifte standartlar uygulamadan, vicdanı el-

Ohoo, o da bir şey mi? Nuşirevan bu ülke-

den bırakmayıp kimseyi rencide etmeden

de hükümdar olduğu müddetçe ben sana

adalet mekanizmasını işletmelidir.

bir tane değil, on tane viranelik veririm.

Tarihte, adaletiyle meşhur NUŞİREVAN’dan biraz bahsetmek istiyorum.
Nuşirevan, önceleri halkına karşı biraz
sert ve acımasızdır. Astığı astık, kestiği
kestik bir yönetim uygulamaktadır. Öyle
ki halk, Nuşirevan’ın adamlarını görünce
kaçacak delik ararlar. Memlekette yoksul-

34

Bir gün, bir av sırasında Nuşirevan ile

baş vezir, bir ağacın altında dinlenirler-

Nasıl olsa viraneler gittikçe çoğalıyor.”
Nuşirevan, o zaman aklını başına toplar. Vezirine teşekkür eder ve idareyi, halkına zulmetmeden, adil bir şekilde sürdürmeye başlar.
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ADALETİ GÖZETMEK

SIR

Çizgiyi net çizelim, herkes anlayıp bilsin,
Adalet uygularken, vicdanlar kaybolmasın.
Ölmek için gelenler, bu potada dirilsin,
Herkes ümitvar olsun, kimse mahzun olmasın.
İdare edilenle, edenler darılmasın,
Bir menfaat uğruna yılana sarılmasın,
Nefisler ağır basıp, yürekler yarılmasın,
Bir suni çiçek için, gonca güller solmasın.
Güzelden bıkılır da, güzel huydan bıkılmaz,
Gurur göklerde gezer, tevazuyla çıkılmaz,
Mağdurun ahı kale, kolay kolay yıkılmaz,
O kaleler kin, sitem, bedduayla dolmasın.
Suizanla almayın kimsenin günahını,
Mutlaka bir işiten vardır mazlum ahını,
El açıp, gözyaşıyla çağırır Allah’ını,
Sakın ha, o mağdurlar saçın-başın yolmasın.
Sezayi TUĞLA

35

sirdergisi.com

Aralık 2018 / Rebiülevvel 1440

SIR
36

sirdergisi.com

DENEME

Aralık 2018 / Rebiülevvel 1440

Gerçek ve Samimi Mümin Olmanın Frakı
İsmihan Meryem BOYRAZ

Kur’an da Müminlerin vasıfları tarif edilirken ne olursa olsun hiçbir şeyin onları Allah’ı
anmaktan ve sorumluluklarını yerine getirmelerinden alıkoymadığı bildirilir.

şına yönlendirir. Çünkü kendinin farkında olan
bu insan mutlaka Allah’ı bilir. Allah’ın sonsuz
gücünü fark eden insan ise artık uyanmıştır.
Uyanmış birisini ise gerçeğe kapalı olanların
sarhoş halleri etkilemez. Çünkü ne olursa olsun o, gerçeği ap açık ve net olarak görmektedir. O, Allah’ı inanmayanların ve kalplerinde
hastalık olanların yaptıkları gibi madde ötesinde soyut metafizik bir dünyada aramaz Allah,
hem elle tutulur maddede somut olarak tecelli ettiği gibi aynı zamanda hiçbir şeyle kayıt
altına alınamaz ve her şeyden münezzeh olandır. Bu nedenle sürekli olarak algıladığı maddi
evren, Müminlerin her an imanlarını artırır.
İmtihan ortamındaki sistemin bir parçası olan,
zaman zaman gaflete kapılmalar ise mücadele
edilmesi için özel yaratılır. Mümin, aklını kullanarak, Allah’ın mucizevi yaratışı üzerinde kesintisiz ve derin düşünmeye çalışarak bununla
mücadele eder.

SIR

(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş
onları Allah’ı zikretmekten, dosdoğru namazı
kılmaktan ve zekatı vermekten ’tutkuya kaptırıp alıkoymaz’; onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar.
Müminlerin şuuru açık olduğundan, çoğunluğu oluşturan insanların delirmişçesine dünya
hırsına kapılması, Allah’ı unutmuş olması onları etkilemez. Onlar tüm bu insan kalabalıklarını yaratanın ve kendisine seyrettirenin Allah
olduğunu bilirler. Çünkü şuuru kapalı olanlar
özel bir hikmetle yaratılmıştır. Gerçek, samimi Müminlerin, yani Allah’ın farkında olan
uyanık insanların sayısının az olması onları
olumsuz yönde etkilemez.
Tüm bunlar Allah’ın sünnetidir ve Allah’ın farkında olmayanlar her zaman
çoğunluğu
oluştururlar.
Allah’ın ruh üflediği insanlar, kendilerindeki Allah’ın
ruhunun farkındadırlar ve
diridirler. Bu durum onları,
Allah’ın farkında olmayanlara kıyasla bambaşka bir
yaşam biçimine ve anlayı-
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SİNEMA

Onur TAŞKIRAN

Distrito Salvaje, bir gerilla olan Jhon Jeiver’in hikayesini konu ediyor. Jhon Jeiver,
yıllarını dağlarda geçiren bir gerilla savaşçısıdır. Kolombiya Barış Anlaşması’na imzasını atan Jeiver, ormanı terk ederek geçmişi ardında bırakmak ister. Geçmişine sünger
çekerek ailesinin yanına, Bogotá’ya geri dönen Jeiver, yeni yaşantısına alışmakta bir
hayli zorlanır. Genç adam bir yandan yıllardır iletişim kurmadığı ailesiyle yakınlaşmaya
çalışırken bir yandan da topluma adapte olmaya çalışır. Ancak bir süre sonra kendisini
suçla dolu bir dünyanın içersinde bulur. Büyük bir ahlaki ikilemde kalan Jeiver, aynı
zamanda ailesini de karanlık geçmişinden korumaya çalışacaktır.
Cristian Conti’nin yaratıcısı olduğu dizinin başrolünü Narcos’tan tanıdığımız Juan
Pablo Raba üstleniyor. On bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Cristina
Umaña, Camila Sodi, Carolina Acevedo, Alina Lozano ve Juan Fernando Sánchez gibi
isimler yer alıyor. Dizinin yürütücü yapımcılığını ise Andrés Calderón, Juan Pablo Raba,
Javier Fuentes-León ve Javier Gullón üstleniyor

V İ D E O - OY U N

BATUHAN
PINARBAŞI

SIR
Artılar

Eksiler

+ Tekrar oynanabilirlik

- Basit Hikaye

+ Onlarca farklı suikast yöntemi

- Zayıf yapay zeka

+ Zengin içerik

- Çatışma mekanikleri

+ Bölüm tasarımları
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Mondros Sonrası İstanbul’un İşgali ve
İşbirlikçiler - 2
Erdoğan ASLIYÜCE

Mütareke de sağlayamadığı hususlar
için Amiralden şahsi teminat istemesi
üzerine yazılan mektup

çe İstanbul’un işgal edilmemesi hususundaki kuvvetli talebinizi hükümetime bildirdim.

SIR

Ekselâns Rauf Bey’e Türkiye Bahriye Yukarıdaki malumatın yalnız Zat-ı ŞaNazırı Ekselâns,
hane ile sadrazama bildirileceği hakkındaki teminatınızı öğrenmekle bahMüttefiklerle Türkiye arasında akde- tiyarım.
dilmemiş mütareke şartlarının birinci
maddesine tevfikan, Çanakkale ve Ka- Son müzakerelerimizin idaresinde ve
radeniz Boğazları kalelerinin işgalinde mesut bir neticeye isalinde Ekselânsıyalnız Britanya ve Fransa kıt’alarının nızla arkadaşlarınızın samimi ve dostakullanılacağını size temin etmekliğim ne hareketlerine bu fırsattan faydalaiçin Britanya Hükümeti bana salâhiyet narak teşekkür etmeyi arzu ediyorum.
verdi. Kaleler işgal edildiği zaman az
sayıda Türk askerinin kalmasına müsa- Ekselansınızın muti’ bendesi olmak şe1
ade edilmesini hükümetime kuvvetle refiyle...
tavsiye ettim.
Akdeniz İstasyonu Britanya
Bugünkü ahval altında mümkün olursa
hiçbir Yunan Harp Gemisi’nin İstanbul
veya İzmir’e gitmemesi hususundaki
azimkar arzunuzu ifade ettim ve esbabını da bana izah ettiğiniz gibi bildirdim.
Türk Hükümeti’nin asayişinin idamesinde ve Müttefik teb’ası ve emvalinin
muhafazasında acz göstermesi gibi
bazı muayyen zaruret zuhur etmedik40

Başkumandanı Arthur Calthorpe
Ferik Amiral
İngiliz Amirali’nin söz verdiği hususların hiçbirisi yerine getirilmemiş ve tam
aksi yapılmıştır.
30 Ekim 1918
1

Selek, Sabahattin, Milli Mücadele, Ağaoğlu Yayınevi,
İst. 1970, c. I, s. 62.
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İşgal ve Basın
İstanbul’da Ati Gazetesi işgalin ertesi
günü 14 Kasım 1918’de İngiliz General
Goro ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktarıyor: “Sevimli bir zat. Hareket ve tavırları İngiliz kibarlığını gösteriyor. dedi ki,
“Şehri gayet güzel buldum. Türk Ordusu, dünyanın en iyi savaşan askeridir.
Türk Hükümetiyle ilişkilerimiz tamamen iyidir. İstanbul’da fiyatlar çok pahalı olduğundan, yiyeceklerimizi İngiltere’den getiriyoruz. bir mali komisyon
geliyor.”

“Eşkiyalıkla iş sökmez, yeryüzünde yalnız Fransızlar Türk dostudur. Onları darıltmamak lazım...” demişti.
***

SIR

14 Kasım 1918 / Ati Gazetesi
***

na başlayan Ferda Gazetesinde Ali İlmi
“Fransızlar dostumuzdur.” İlanında bulunmuştu. Milli Mücadeleye hücum
ederken de;

Süleyman Radi’nin, başyazarlığını yaptığı Yeni İstanbul gazetesinde aynı gün
ilk sahifede iki hükümdarın resimleri
vardı. Şöyle yazılmıştı: “İki ulu tacidar
dostluk halinde, İslam Aleminin dostu ve hakiki yardımcısı İngiltere Kralı
ve Hindistan İmparatoru Jorc Hazretleri, büyük bir müşfik hakanımız adil
unvanlı padişahımız şevketlü, kudretli
Altıncı Sultan Mehmet Vahidettin Han
Efendi hazretleri...”
14 Kasım 1918 / Yeni İstanbul Gazetesi
***

Sait Molla ise Yunanistan Başvekili için;
“Venizelos’u saf halka kötü tanıttılar.”
Diye yazmıştı.
18 Kasım 1918 / Yeni İstanbul Gazetesi
***

“Kurtuluşumuzu itilaf siyasetinde görüyoruz.”
Ali Kemal / 18 Kasım 1918 / Sabah Gazetesi

İmzalanan meşum Mondros mütarekesi sonrası vatan coğrafyasının her
köşesi askerle işgal edilirken milletimizin direnç noktalarını kırmak için
namusu ve şerefi ile ölmeyi çok gören
yöneticiler ve basın tarafından nasıl iğfal edildiğinin örnekleriyle doludur. O
kara günler.

Fransızların Adana’nın işgaliyle yayınıDevam Edecek...
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ARA BUĞDAY UNU
Ülkü KARA

İlkokuldaydık... karabuğday unundan
yapılan yufkaya burun kıvırır illa da has
un( beyaz katkılı un) dan somun isterdik
en azından kahvaltılarda...sabah öğle
akşam esmer yufka yemek fakirlik belirtisiydi o yıllar kahvaltıda somun ekmek
almaya gönderilince dünyanın en ayrıcalıklı insanı sayardık kendimizi çocuk
aklımızla... kurabiye yapmayı bilmezdi
analarımız, yaş pasta diye yediğimiz kare
bisküvi ve süt ile yapılan mozaik pasta
imiş meğerse yıllar sonra bir zengin arkadaşımın doğum gününe gittiğimde
öğrenmiştim yaş pasta ile kuru pasta farkını...okul pikniklerinde çekirdek vb ıvır
zıvır konulurdu has unu ( pasta böreklik
un) olanlar pişi kızartır olmayan yumurta haşlar kuzinede çörek yapardı...hoş
o çöreklerde undan dolayı çok esmer
olunca hiçbir arkadaş da el uzatıp yemezdi...nerden bileceklerdi ki yirmi otuz
yıl sonra en makbul unun köy unu (karabuğday unu) olacağını...Dedim ya fakirin
her şeyi garip gelirdi zengine...kendi eliyle yaptığı tahta divanı ve onun dallı güllü
fırfırlı örtüsü, kendine ait calışma odasının olmaması, zeytini kahvaltıda sek
yememesi, her akşam tarhana çorbası
içmesi, sabah kahvaltısında karabugday
unundan yapılan yufkaya gene aynı yuf-

kayı kızartıp dürmesi, evinde yaşlı nın,
sofrasında misafirin eksik olmaması, iki
tavuğundan elde ettiği yumurtayı saklayıp evin ufak tefek ihtiyacını karşılamak
için satması, garip şeydi...

SIR
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Çocuklarının da

Oyunları oyuncakları farklıydı...sarı
lüle saçlı bir oyuncak bebeğe sahip olamazsa bebeğini çardan çaputtan kendi
yapar mutfakta scottbritte bilmeyen annesinin perde tülünden yaptığı mutfak
bezlerini fark edilince dayak yiyeceğini
bile bile alıp kendi yaptığı bebeğine gelinlik dikerdi...ellerine hergun dövme
misali çeşitli desenlerle tükürük kınası
yapmak mahallelerindeki boş arazilere
sınır olsun diye bırakılan yosunlu taşlar
sayesindeydi...kim bilir belki de şimdiki
dövmenin atasıydı bu eğlenceli uğraş
Çocuklar büyüyüp de biraz idrak edince zorlamaya başladılar aileleri hemen
hemen her yönden...
Çocuk akıllarıyla ilk iş okul pikniği hazırlıkları değişti. Çöreğin yerini börek(
tabiki o zamanların makbul olan en iyi
unu has un, bembeyaz) yufkanın yerini
anne kurabiyesi ( bardakla şekil verilen )
aldı. Elle yapılan oyuncak bebekler unu-
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tuldu ayağa hal hal takıldı... okul gezilerine katılmak için ikna edilen anne baba
gezi parasının bilmem kaç katı masrafa
sokuldu ...

lar zalimleşti anne baba mazlum oldu!

Aradan yıllar yıllar geçti değişen sadece isimler oldu olaylar aynı, istekler
sınırsız...

Herkesin bir odası oldu ev içinde kilit
vuruldu!

Tükürük kınasını hint kınası onu da
dövme çılgınlığı takip etti

Evler mobilya doldu misafirler yok
oldu!

Yılın 11 ayı teknolojiye! Medeniyete!
dünyalık her şeye ayak uyduruldu ,
12. Ayda Müslüman olundu!

Kahvaltıda çeşitler çoğaldı yiyecek
aile bireyleri kalmadı! ( sabah erkenden
kahvaltı hazırlayıp çocukları ile beraber
yemek zûl geldi işyerinde simit poğaça
ile dolaşan evliler çoğaldı maalesef)

Dostlar alış verişte görsün hesabıyla Kandil gecelerinde telefonlara tebrik
mesajları yağdı.

Çocuklar oyuncak bebek yerine bilgisayar tabletle oynar oldu!

Ha bir de o bir zamanlar burun kıvırdığımız kara buğday unu var ya hani!

Her isteğini yapıp şımarttığımız çocuk-

Dualar unutuldu!

O şimdi çok revaçta.
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Emrullah ÇINAR

SIR
MotoGP

MotoGP, dünyanın çeşitli pistlerinde yapılan en prestijli motosiklet yarışıdır. MotoGP’de motorlar 125cc,
250cc ve 800cc olmak üzere 3 kategoriye ayrılır. 2006 yılına kadar 990cc olan motorlar 800cc’ye indirilmiştir. Motor güçleri 250 HP civarındadır, araçlar kimi pistlerde 300 km/sa üzeri hızlara çıkabilmektedirler.
MotoGP’nin en tanınan ve en başarılı yarışçısı Valentino Rossi’dir.

MotoGP’de ilk Türk pilot unvanını 2006 Türkiye Grand Prix’inde 250 cc klasmanında yarışan Sinan Sofuoğlu elde etmiştir.
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El emeği bastonlarında farklı
tasarımlara imza atıyor
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Kesiyor, törpülüyor, desen çiziyor...
88 yaşındaki Nihat Çakıner baston ustası. Sakarya Kayalar köyünde ağaca özenle şekil
veriyor. Ortaya birbirinden farklı bastonlar çıkıyor.

SIR

Çakıner emekli oldu, baston yapmaya karar verdi. Eşiyle çıktığı yürüyüşte, köpeklerin
saldırısına uğradı. Bulduğu dal parçasıyla ilk bastonu yaptı.
Saatli, ışıklı, radyolu, bayraklı...

Şimdi onlarca farklı tasarımla baston üretimi yapıyor. Nihat Çakıner çevresinde bastoncu dede olarak anılıyor. Yaptığı bastonları genellikle yakın çevresine hediye ediyor.
Mehmet Karakaş / TRT Haber
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McMillan Tac-50
Kıvanç KARADAĞ

Uyruğu: Amerika Birleşik Devletleri
Tasarlandığı tarih: 1980
Ağırlık: 11.8 kg
Uzunluk: 1448 mm
Mühimmat: 50.BMG
Etkili menzil: 1800 m
Azami menzil: 7000 m
Tac-50, Amerikan McMillan Brothers Rifle Company firmasının 1980 yılında tasarlamaya
başladığı keskin nişancı tüfeğidir. Bir tüfek için oldukça uzun menzilli olması ve bilinen en
uzun mesafeden atılan mermi ile öldürme rekorunu kıran keskin nişancının silahı olması
onu ünlü yapan özelliklerdendir. McMilllan Tac-50,12.7x99mm BMG (.50 BMG) mühimmatı
kullanan,şarjörle beslemeli olan ve tek-atış sistemi ile çalışan bir tüfektir. Bu tüfek atışlarında
çok isabetli bir performansa sahiptir. Uzunluğu 1448 mm, namlu uzunluğu 736 mm’dir. Ağırlığı 11.8 kg’dır. Tek şarjörüne 5 adet 12.7x99mm’lik fişek almaktadır. Eğer iyi nişan alınırsa bir
uçak pilotu bile vurulabilir. Bu keskin nişancı tüfeğinin etkili menzili +2 km olup azami menzili
+7 km’dir.Attığı mermi çekirdeğinin çıkış hızı 824 m/s hızındadır. Afganistan Savaşı sırasında
iki Kanadalı keskin nişancı, en uzun mesafeden insan öldürme rekorunu kırmıştır.
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Drone ile hastaneler arası
organ taşındı
Mehmet ŞAHİN

ABD’de bir araştırma çerçevesinde, ilk kez başarılı şekilde bir hastaneden
başka bir hastaneye insansız hava aracıyla böbrek sevk edildi

SIR

ABD’de, ilk kez bir insan organının drone
(İnsansız Hava Aracı) ile hastaneler arasında
başarılı şekilde taşındığı duyuruldu.

ABD’deki Maryland Üniversitesinde yapılan
araştırmayla, özel tasarlanmış konteynere konulan böbrek, çevresel faktörlerden etkilenmeden insansız hava aracıyla başarılı şekilde
bir hastaneden başka bir hastaneye nakledildi.
Piyasada satılan bir insansız hava aracının
kullanıldığı araştırmada, konteynerin içine taşıma sırasındaki sıcaklık, basınç, irtifa, titreşim
ve konum bilgilerini izlemek için özel cihaz yerleştirildi.
14 uçuş boyunca değişiklikleri test eden
araştırmacılar, hastaneler arası ulaşımda aracın saatte maksimum 67,6 kilometre hıza çıkabildiğini ve 4,8 kilometre mesafe aldığını
tespit etti.

Çalışmanın sonunda, böbrek sıcaklığının
ve taşındığı konteyner içindeki atmosferin
değişmediği gözlenirken, daha sonra yapılan
biyopsi sonuçları da uçuşun, böbreğin yapısal
bütünlüğünü etkilemediğini ortaya koydu.
Çalışmada, insansız hava aracının organ
naklinde başarılı bir ulaşım aracı olabileceği
belirtildi.
Daha hızlı ve büyük insansız hava araçlarının geliştirilmesiyle, organ sevkiyatında,
“soğuk iskemi zamanı” denilen, canlı ya da
kadavradan alınan organın nakledilene kadar
buz içinde korunduğu sürenin azaltılabileceği
kaydedildi.
Çalışmanın sonuçları “IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine”
dergisinde yayımlandı.
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Kişilik Bozukluğu;
Riyakarlık

Yavuz Selim PINARBAŞI

Riya: Kötü huyların en tehlikelisidir.
Kalbin manevi hastalıklarından biri de
riyadır. Riya, Arapça bir kelime olup
rü’yetten (görmekten) türemiştir. Lügatta, bir şeyi olduğunun tersine göstermek manasındadır. Kısaca, gösteriş
demektir. Riya, iyi görünmekle insanların kalbinde yer almak istemektir.
Yalnız ibadetle insanların gönlünde yer
almayı istemek demek. Din istismarı
da diyebiliriz. Allah korusun.

eder. Bir bakmışsınız, bir siyasetçi, “En
temel hakkın bu senin!” demiş kendine, onca yolsuzluktan sonra. Öyle bir
hale gelir ki, her türlü riyâyı kendine
hak gören o insancık, bir başkası muadil bir iş yaptığında kıyameti koparır.
Suçluluk duygusuyla başa çıkmanın en
pişkin yolu başkasını misliyle isnat etmektir.

Egoist (bencil) olmak, kendini, çıkarlarını düşünmek masumane ( seküler
dünyada) insanca sayılır. Bir onun kadar insani olan egoist gibi görünmeyi
istememektir. Mış, miş gibi yapmanın
en önemli hedeflerinden biridir egoist
değilmiş gibi görünmek. Ama her şeye
rağmen, en profesyonel riyâkarlarda
bile içsel bir direnç duygusu başını kaldırır zaman zaman. Suçlu hissediverir
kişi kendini. Ama insan her şeyle başa
çıkmayı öğrendiği gibi, suçluluk duygusuyla da baş etmeyi öğrenmiştir. En
azından böyle gösterir. En mühim savunma mekanizmaları girer devreye.
O iç sesi susturmak için her şeyi yapar
insanoğlu. Bastırır misal. Ya da rasyonalize eder. Ahlâki olarak nötralize

Temaruz:Kişinin bazı isteklerini yerine getirmek, bir kazanç elde etmek
veya sorumluluktan kaçmak amacıyla
var olan bir rahatsızlığını aşırı derecede abartması veya olmadığı halde bir
rahatsızlığı varmış gibi göstermesi durumuna temaruz adı verilir.

SIR
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Riyakârlığın İki Önemli Belirtisi;

Similasyon:Benzetim, simülasyon
veya öğrence, teknik olmayan anlamda bir şeyin benzeri veya sahtesi anlamında kullanılır. Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin
işletilmesinin zaman üzerinden taklit
edilmesidir.
Şimdi bunları neden açıklamak gereği duydum? İnsan bazen toplumdaki
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normlarıyla rolleri çatışabilir, bu durumda şahıs ya önünde türlü maniler
olduğundan (temaruz) ya da (sımılatıon) varolmayan hayalleri gerçekmiş
gibi sunarak işin kolayına kaçmak veya
o an için durumu kurtarmakta bir riya
örneğidir. Bütün bunlara sebep; şahsın çevresindeki yakınları ( beklentileri
yüksek tutup) başaramayacağı işleri
beklemelerinden meydana gelir. Kişi
başta masumane onları hayal kırıklığına uğratmamak adına veya mahçup
olmamak için girişimde bulunur sonrasında huy halini alır.

İslam Dini’nde Riya:

Sözlükte “görmek” anlamındaki re’y
kökünden türeyen riyâ (riâ’), hadislerde ve ahlâka dair eserlerde -süm‘a
(şöhret peşinde olma) kelimesiyle birlikte- “saygınlık kazanma, çıkar sağlama gibi dünyevî amaçlarla kendisinde
üstün özellikler bulunduğuna başkalarını inandıracak tarzda davranma” şeklinde açıklanır.

Gerçek, mış ve miş gibi yapılan duyguları birbirinden ayırt edebilmek. Yapılan çalışmalar beyindeki nöronların
gerçek olmayan ama iyi oynanan duygulara da aynı tepkiyi verdiğini gösteriyor. Gündelik hayatımızda yaşıyoruz
bunu. İzlediğimiz film ve oyunlardan
etkilenmemiz hep bu yüzden. Neticede senaryo olduğunu bilmemize rağmen.

Aziz dostlar kısacık ömrümüzde ( ap
açık ayan-beyan her şeyi gören Mevla
varken kullara yaranmak niye ) ya olduğumuz gibi görünelim, ya göründüğümüz olalım. Şeffaf samimi ve harbi
olmak bizi nitelikli kılar. Rabbim hepimizi duruşu olan omurgalı insanlardan
eylesin.

Allah için yapılması gereken amel ve
ibadeti kullara gösteriş olsun diye yapma anlamında ahlâk terimidir.
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Sevdiğim

SIR
Sevdiğim;
gözlerimin buğusunda,
Solumda, canımda ,
Kirpiğimin ucunda ,
Yitirmeden sevdamı
Yüreğini al da gel
Nilüfer KAYA
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Hz. İsa’nın okuduğu dua ile Hz. Hasan’ın rüyada
öğrendiği dua nedir?
Soru Detayı

rüyasında öğrettiği bir hacet duası var mı?

1. (Bismillâhirrahmânirrahîm* Ve lâ
havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm*
Allahümme innî es’elüke yâ kadîmü* yâ
dâimü* yâ ferdü* yâ vitru* yâ ehadü* yâ
samedü* yâ hayyü* yâ kayyûmü* yâ zel
celâli vel ikram* fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.*) İsa (as) bu
mübarek duayı okur, ölüleri diriltirdi.

umutla yaşamak tarafından Çar,
05/03/2014 - 15:12 tarihinde gönderildi
Cevap

SIR

- Haceti veya bir dileği olan sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturur
da bu duayı yüz defa okursa dileği gerçekleşir.

- Cenab-ı Hakkın velî kullarından olan
Süleyman bin Mukatil hazretleri şöyle
buyurmaktadır: “Kim yukarıdaki duayı
sabah namazından sonra yüz kez okuyup
Cenab-ı Haktan dilekte bulunur da Allah
onun dileğini vermezse, ben Süleyman
bin Mukatile lanet eylesin.”
- Böyle bir dua var mı bunu hacet için
okuyabilir miyiz?
2. Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri
nedir, bu isimlerle dua etmenin fazileti
nedir?
3. Peygamberimizin (sav) Hz. Hasan’a
52

Değerli kardeşimiz,

1) Söz konusu bilgiye kaynaklarda rastlayamadık. Bütün araştırmamıza rağmen
bu duayı Mukatil b. Süleyman’ın tefsirinde
de bulamadık.
Deylem’nin rivayet ettiği bir hadise
göre, Peygamber Efendimiz (asm)’in:
“Ya Ali! Sıkıntıya düştüğün zaman, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm, Ve lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.’ duasını
oku!” (Deylemi, 5/324)
şeklinde kısa bir ifadesi vardır.
Hz. İsa’nın, Allah’ın izniyle ölüleri diriltme mucizesi gösterirken okuduğu dualar
şöyledir:
“Ya Hayy, ya Kayyûm!..” (bk. Razi, Al-i
İmran 49. ayetin tefsiri; Sâlebî, Arais s.
394)
“Ey Allah’ım! Semâ’da İlâh, sensin!
Yer’de İlâh, sensin!
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İkisinde de senden gayrı İlâh, yoktur!
Göklerde Cebbar olan, sensin! Yer’de
Cebbar olan sensin!
İkisinde de senden gayrı Cebbar olan,
yoktur!
Göklerde Hükümdar olan, sensin!
Yer’de Hükümdar olan, sensin!
İkisinde de, senden gayrı Hükümdar
yoktur!
Göklerde hüküm, senindir! Yerde hüküm, senindir!

oku.” diyerek duayı öğretti. Bu duanın şekli konusunda farklı rivayetler vardır. Daha
çok meşhur olanı şudur:

اللهم اقذف ىف قلىب رجائك واقطع رجاىئ عام سواك حىت ال
ارجو احدا غريك
اللهم وما ضعفت عنه قوىت وقرص عنه معىل ومل تنهت�ى اليه
رغبىت ومل تبلغه مس�ألىت ومل جير عىل لساىن مما اعطيت احدا من
الاولني والاخرين من اليقني خفصىن به اي رب العاملني

SIR

İkisinde de senin hükmünden gayrı hüküm yoktur!
Senin, yeryüzündeki kudretin, semâdaki kudretin gibidir!
Senin, yeryüzündeki saltanatın, semâdaki saltanatın gibidir!
Ben, senin şerefli isimlerinle, senden
dilekte bulunuyorum!

Hiç şüphe yok ki, sen, her şeye kadirsin,
senin, her şeye gücün yeter!” (Sâlebî-Arais, s.390)

2) Silsile-i Aliye genellikle Kadiri veya
Nakşibendi tarikatinin -başta sona- şeyhlerinin isimlerini ihtiva etmektedir. Örneğin en son Şeyh aldığı icazetnamede
kendisinden şeyhine ve şeyhinden de Hz.
Ali’ye kadar uzanan şeyhlerin isimleri yazılıdır. Bizde böyle bir liste yoktur.

3) Hz. Muaviye tarafından yıllık olarak
Hz. Hasan’a bir miktar dirhem veriliyordu.
Bir ara bu hediye kesildi. Hz. Hasan bir kağıt getirip konuyu Hz. Muaviye’ye iletmek
isterken, birden uykuya daldı ve rüyasında
Hz. Peygamber (asm)’i gördü. Resulullah,
“İnsanlardan bir şey isteyeceğine şu duayı

Latin harfleriyle:

“Allahumme’kzif fi kalbî recaeke,
ve’kta’ recaî amma sivake hatta lâ ercû
ehaden ğayreke. Allahumme ve mâ daufet anhu kuvvetî ve kasure anhu amelî ve
lem tentehî ileyhi rağbetî ve lem tebluğhu
mes’eletî ve lem yecri alâ lisanî mimmâ
a’tayte ehaden mine’l-evvelîne ve’l-âhirîne mine’l-yakîni fe hassınî bihî ya rabbe’l-âlemin.” (İbn Asakir, Tarihu Dımaşk,
Daru’l-fikr, 1415/1995, 13/166-167)
Tercümesi:
“Allah’ım! Senin ümidini (sana olan
ümidi) kalbime yerleştir, senden başkasına olan ümidimi kes / kopar, öyle ki senden başkasına asla ümit beslemeyeyim.
Allah’ım! Gücümün aciz kaldığı, çabalarımın yetersiz olduğu, arzularımın ulaşamadığı, isteklerim arasında yer almayan ve
dilimle seslendiremediğim, öncekilerden
ve sonrakilerden herhangi bir kimseye
ihsan ettiğin yakini (sana güvenme-sana
tevekkül etme duygusunu) bana lütfet, ya
Rabbe’l-âlemin!”
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Nihat ÖZBİLEK

Chrysler Anonim Şirketi, 1925`te Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan, daha sonraki yıllarda da Dodge markasını satın alarak 1930’lu yıllarda Amerika’nın en geniş servis ağına sahip
markası haline gelen Detroit, Michigan merkezli otomotiv firmasıdır.

SIR

1980’li yıllarda Mitsubishi markası ile ortak üretimler yapmış ve iflasın eşiğinden Voyager-Grand modeli ile dönmüştür. Chrysler, Dodge, Plymouth ve Jeep markaları adı altında üretim yapmıştır. Dodge, Jeep ve Chrysler, 2000`Haziran’ında Daimler-Benz’in satın almasıyla Daimler Chrysler otomotiv grubunun parçası haline gelmişlerdir. Bu ortaklığın ilk ürünü de 2002
yılında 3 milyon km test edilerek piyasaya çıkartılan, Amerika’daki adıyla Liberty, Avrupadaki
adıyla Cherokee’dir. Firma 2007 yılında zarar ettiği için yüzde 80.1 hissesi 7.41 milyar dolara
Cerberus şirketine satılmıştır.
2008 yılında başlayan ve 2009’un ilk aylarında devam eden küresel mali kriz sonucu
20.01.2009’ tarihinde Fiat Chyrsler’in %35’ini aldığını ve anlaşma gereği bu hisse değerini %55’e
çıkarma imkânının olduğunu duyurarak Chyrsler’i maddi sıkıntıdan biraz olsun kurtarmıştır. 20
Ocak 2014 tarihinde ise Fiat, Chrysler’in %100’ünü satın almıştır.
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Zehirli Fikir
Mahsa Beşirimaram

Yeni evli olan kız kaynanasıyla asla anlaşamıyordu!! Sürekli kavgalar, çekişmeler,yanlış anlamalar...
Günün birinde gelin bir hekimin yanına
gitti ve ondan kaynanasını öldürmek için
bir şey istedi...

Gelin hergün biraz ilaçtan yemeğe katıp
ve muhabbetle ona yediriyordu.
Zamanla gelinin bu muhabbetleriyle
kaynananında tavırları değişti ve zaman
gittikçe daha iyi olmaya başladı..

SIR

Hekim bunu duyunca kıza dedi ki;”Eğer ben sana öyle bişey verirsem herkes
senin bunu yaptığını hemen anlar, bu yüzden şimdi ben sana özel kabiliyeti olan bir
zehir vericem,bu zehir bi kaç hafta sonra
yavaş yavaş onu öldürecek ve böyle kimsenin sana şüphesi olmayacak.
Sen hergün biraz bu ilaçtan onun yemeğine katarsın ve şüphe yaratmamak için
bu sürede onunla iyi davranacaksın.. Gelin
tamam dedi ve sevinerek eve döndü..

Haftalar sonra gelin hekimin yanına gitti ve ona dedi ki; “Artık kaynanamın ölmesini istemiyorum, hatta onu kendi annem
gibi seviyorum..nolur lütfen bana bu zehiri onun vucudundan çıkaran başka bir ilaç
ver..”
Hekim gülümseyerek; “Merak etme kızım dedi, benim sana verdiğim zehir değildi, asıl zehirli olan senin fikrindi..sen
aklından o zehirli ve kötü fikirleri çıkardıktan sonra kaynananda değişti hayatında
değişti.”
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İNSAN
İnsan ölümlü varlık,
Takdir ki, Yaradandan.
İki nefes arası,
Kayıp gider zamandan.

SIR
İlk neden ağlamıştık,
Görünce manzarayı,
Doğarken anlamıştık,
Varılacak noktayı.

Kaç dünya değiştirdik,
Kalu Belâdan beri,
Elimizde olsaydı,
Bırakırmıydık dehr’i.
Osman SÜZEN
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Başkaları İçin Yaşama
Necibe AKÇA KOCATOP

Yorgunum cevabını bulamıyorum
zormuş; ödün veren ben! Kimi mutlu ettim bilemedim ki? Anlatamadım
belki de ben anlayamadım yoğruldum
olmadı. Suskun o gözlerle…Yarınları
güzel hayal ettim, bekledim. Beklentilerde yordu. Olmuyor çünkü senin istediğin gibi; onun dediği oluyor. Bekle
diyor, seyrediyor sabrımı ölçüyor ne
diyeyim o böyle hala anlamadın mı sen
diyorum.

Rabbim takıntıları bırak ya MUSA? Hak
ettiğim şeylerin bir gün bahşedileceğine inanıyorum. Başkalarını memnun
etmek için yaşarsan herkes seni sever
kendin hariç.

SIR

Ya bu organlar dile gelse bizim için
ne yaptın deseler ? Cevap sır da gizli.
Sır ip gibidir. Bir ucunu başkasına verirsen uzar gider daldan dala yine de
umut olmalı. İnandığımız güzellikler
için yaşamaktır. Umut asla başkaları
Kendime neden teslimiyette arıza üzülmesin diye sen kendini üzme. Heroluyor bırak akışına dere yolunu bulur, kes farklı bir şekilde tüketiyor hayatı.
deryaya dalar deniz coşar, dalgalar kı- Tükenirken hayatta herkes bir şeylerin
yıya vurdukça uyanışım eyvah deme- bedelini ödüyor. Bilmek gerek uyanaden bu beden dile gelse sana sormamı lım, tekrarı olmaz hayatın, yeniden
diyorum kendime…
yaşamak mümkün nede yaşadıklarını
silebilmek. Önemli olan karanlık içinBu çaba niye anlamazlar mı seni bil- de doğru yolu bulabilmek. En güzel
sen sabretmek… Sabırla beklemek is- gönüller arası kurulan en güzel göz her
tediklerin zamanla olur unutma ! Allah şeye sevgiyle bakandır.
sabredenlerle beraberdir. Sabır sap ve
bezayı anlatır. Görebilene…
En güzel ırmak, dost bahçesine
akandır. Hakiki sevenlerden hidayete
İnanmak başarının yarısıdır. Gülme- erenlerden Rabbim katında günahı af
nin şifa verdiğine... Mutlu insanların edilenlerden olmak dileğiyle sırra kayüreklerinde sevgi dolu olduğuna ina- dem basalım. O zaman her şey çok
nıyorum. Mucizelere takılmam çünkü güzel olacak inanın.
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SIR

Oluruna bırakabilsek hayatı, denk
gelirse mutlu gelmezse canı sağ olsun
diyebilmek gerek. O bilir her şeyi yaradan. O bilir beni benden daha iyi tanıyan. Onun için düşünerek. Hz. Ali Efendimiz gibi. 7 Boğum düşünmek gerek.
Mutluyken söz vermeyin, üzgünken
karar. Kızgınken de cevap vermemek…
en makbulü olsa gerek.
Zamana kıymet verin. Sağlığınıza
önem verin. Dostlarınıza değer verin.
Bakın o zaman toz pembe olur gün, yıldızlar. Daha güzel olur Gecede sır deryasına girin bilgi kıvılcımları arasında
ilim hırsızı olun bir insan yetiştirin ona
el verin olmadı Yavuz Selim Gemisine
binin. İyi seyirler…
Bu alemde kaç dil bilmek önemli
değil , gönül dili her kapıyı açar. Sırlar

dolu o gönülde fark edene kurunun
yanında yaşta yanar. Kuru odun olgun insanı anlatır. Yaş toy cahili söyler
bana göre. Var git kuru ağaca yaslan.
Korkma pişirir seni aşk kıvılcımlarıyla.
Etrafa koku saçarsın fesleğen, reyhan
gibi…
Bunu da her burun duymaz. Acizane
Şairin sözü ile bitirmek isterim Aralık
yazımı.
“ Söz söylemek irfan İster anlamak
insan kalemim gönlümü okudu yazdı.
Sağ olsun sırdaşlar hayat çatlak bardaktaki suya benzer içsen de tükenir
içmesen de.”
Hayat çok kısa çöz kendini sen anla
emi.
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Dünyanın en güçlü devleti Türkiye desem,
galiba yanılmış olmam!
Said Dayıoğlu

“Nasıl yani veya hadi oradan diyenler çıkabilir” isterseniz neden böyle bir kanıya vardığıma tarihten bir örnekle açıklık getireyim;

“ONCA ZAMANDIR BİZ İÇERİDEN SİZ DIŞARIDAN YIKMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ AMA DEVLET HALA AYNI YERİNDE DURUYOR!”

Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahatine Hariciye Nazırı olarak katılan Fuad paşa, Fransa’da mevkidaşlarıyla görüşür. O görüşme sonrasındaki yemekli sohbet dünyanın en güçlü
develetinin kim olduğu sorusunun etrafında
şekillenir ve sohbetin kızıştığı ve sırası gelenin
hararetli konuşmalar yaptığı sırada söz hakkı
Fuad paşaya gelir. O, en güçlü devletin Osmanlı devleti olduğunu söyler... İlk Şaşkınlığın ardından salonda gülüşmeler başlar ve o dönem
için “Hasta Adam” yakıştırması yapılan Osmanlının bırakın en güçlü devlet olmayı güçlü
bile sayılamayacağını söyleyip Fuad Paşanın
nasıl bu kanıya vardığı sorarlar. Bu soruyu bekleyen Fuad paşa, tarihi bir cevap verir.

Bugün için de durum değişmiş sayılmaz.
CHPKK, FETÖ, DHKPC, Masonlar, Beyaz Türkler
ve bunlara benzer bir çok yapı, el ele vermiş
içeriden, emperyal güçler dışarıdan tüm güçlerşyle devlet otoritesini sarsmaya ve hatta yıkamamış uğraşıyor ama TÜRKİYE dimdik ayakta kalmaya devam ediyor.

SIR
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İddia ediyorum ki bu kadar hain ve bölücü,
güçlü denilen devletlerin içinde olsa o devletler paramparça olur. Ne Amerika kalır ne
İngiltere ne de Rusya. Onların güçlü olmaları,
içerideki hainleri hemen yok etmelerinden
kaynaklanıyor. Biz de bunu yapmaya başladığımız andan itibaren dünyanın çehresi değişecektir...
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TERAZİDE “Bİ” ZAMAN
Danişmentoğlu

Epeydir zamanın iki kutbunu yazmak istiyorum. Hiçbir türlü toparlayamadım. Hani akıl
ilk şarttır ya, zamanı akla koymak ve tartmak
lazımdı…

büyük olursa olsun zamanın geri kalanı, yani
anlamadığımız kısmı daima sonsuz olacaktır…
Zamanın içinde bir ben vardı. Ve zamanın
benden öncesi ve benden sonrası. Zamanın
benden öncesi sonsuzdu. Zamanın benden
sonrası da sonsuzdu. Arada benim var olduğum küçük, çok küçük bir zaman vardı…

SIR

Ve fakat ne mümkün; sonsuz olan sonlu terazilerle nasıl ölçülsün ki?

Sonsuz olanı ancak sonsuz olanla kıyaslaya
bilirdik. Bu da demek oluyor ki zamanı anlamak için sonsuz bir akla ihtiyacımız olacaktı.
O da bizde mevcut değildi. Eğer böyle bir akıl
bulamazsak zamanı anlamak hiç mümkün olamazdı.
Farkı görebilmek için nereye bakılması gerektiğini biliyordum. Sonsuz olana müracaat
edebilecek bir kaynak bulabiliyor olmak…; bu
hepimiz için büyük lütuf tu...
Sonsuz geçmiş ve sonsuz gelecek zamanın
iki kutbu olabilir di. Fakat sadece bu iki kutuptan oluştuğunu söylemek doğru değildi. Zamanın sonsuz kutupları var olmalıydı.
Birkaç örnek vermeye çalışsak;
Dünya- Ahiret;
Gece- Gündüz;

Herhangi bi şeye göre de zamanın iki
kutubu var olabilirdi. Hicretten önce ve sonra;
milat tan öce ve sonra.
Ya da ölümeden önce ve öldükten
sonra gibi…
Belki zamanın en acayip kutuplarından bir
çift : anlamadan önce, anladıktan sonra…
Aslında zamanı anlamaya çalışmak bütün
çabaları boşa çıkarmaya yeter. Çünki zaman
sonsuz dur. Sonsuz demek sen ne kadar ilerlersen ilerle geri kalan sonsuz demektir. Bir
başka deyişle anladığımız zaman ne kadar

Var mıydı?

Gerçekten var olabilir miydi?

Bu sorunun cevabı bizim için varoluş sorunu dur. Matematikte bir kural vardır: sonlu
olanı sonsuz olana bölerseniz sonuç sıfıra gider . Elhasıl bizim sonlu varlığımız sonsuz varoluşlar karşısında yok hükmünde gibidir. Ama
asla yok olamaz. “Bi” şekilde varız ama nasıl?
Bu sorunun cevabını anlasak belki bu dünyadaki iş başarılmış olacaktır.
Sonuç olarak “Yalan dünya” derler, ama
yok demezler. Kıldan ince kılıçtan keskin sırat
köprüsünden bahsederler. Sonsuz geçmişle
sonsuz gelecek arasında incecik bir geçiştir yaşamak. Yaşadıkça da daha da incelmektedir.
Hiç bilemedik.
Bilebilseydik, bilmeden yaptıklarımızın ne kadarını yapardık?
Yapmazdık. Yapamazdık…
Ne zamanı anladık, ne de kendimizi.
Anlamadığımızı anladık…
Şimdi sonsuzluktan geçmişken, geri kalan
sosuzda var olabilmeyi ummayı bize kim anlatabilirdi?
Bir cevabı olanlar;
Çok şükretmeli…
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SIR ÇOCUK
BENCİLLİĞİN SONU
Emine Yılmaz Dereci

Sarı bir kedi pencereye çıkmış, dışarıyı seyrediyordu. Güneş bedenini ısıttıkça keyifleniyordu. Camın üstünde vızıldaşan karasinekler
bile neşesini kaçırmamıştı. Tüylerini yalayarak
temizliyorken kendisine seslenen cılız bir ses
duydu. Kulak kabarttı. Yine aynı sesi duyunca
pencereden inip sesin sahibini aramaya başladı. Tavandaki örümcek ve camdaki karasinekler sesin sahibi olamazdı. Tam odadan dışarı
çıkacakken yine o ses,

Döşeme ağlamaya başladı. Bir yandan da
“Onları çok özledim, acaba beni affettiler mi?”
diye söyleniyordu. Kedi, Döşeme’nin neden
ağladığını merak etti, sebebini sordu.

SIR

-Kedi kardeş, adım Döşeme. Size bir şey sorabilir miyim? Sağa sola bakmayın. Aşağıya
bakın. Ayağınızın altındayım, adım Döşeme.
Kedi bir zıplayışta sandalyeye çıktı. Bu da
neydi? Demin bastığı yere dikkatlice bakmaya
başladı.

-İşte şimdi bana bakıyorsun, dedi tahta.
Kedi şaşırmıştı. Yüksek sesle miyavladı. Döşeme,
-Sizden bir şey rica edebilir miyim? dedi.
Kedi mııır diye cevap verdi.
-Pencereden karşı tepeye bakıp gördüklerinizi bana da anlatır mısınız?

Kedi bir iki zıplayışta pencereye tekrar çıktı
ve kalın sesiyle,
-Karşı tepede bir sürü ağaç var, dedi.
-İri gürgen ağaçları olmalı o tepede. Onların
sağındaki köknarlara bak. Büyümüşler mi? Çok
küçüktüler ben oradan ayrıldığımda. Gürgen
ağaçlarının sağında bir sürü büyük köknar var.
Hepsi de çok güzeller.
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Döşeme:

-Ben o tepede bir fidandım. Yanımda fidan
kardeşlerim de vardı. Çabuk büyüdüm, büyüdükçe onların büyümelerini engelledim. Köklerimi toprağa saldım, bütün besini emdim.
Dallarımı güneşe doğru uzattım, onlar gölgemde kaldı. Bana, “Neden böyle yapıyorsun, biz
de büyümek istiyoruz, sen çok bencilsin.” dediler. Onların sözlerini önemsemedim. Çünkü
ben en büyük ağaç olmak istiyordum, oldum
da. Sonunda bir oduncu geldi. Boyuma posuma bakıp “Tam istediğim ağaç.” dedi. Beni kesip, biçti. Sonrasında buradayım işte, ayaklar
altında. Kesilirken küçük fidanlara, “Beni affedin!” dedim, acaba affettiler mi? Hepsi büyümüşler demek.
Kedi odada bir iki tur attı, sonra hızlıca odadan çıktı. Epey bir zaman sonra odanın kapısında tekrar göründü. Kedi,
-Onlara sordum Döşeme, seni affetmişler.
Senin sonun onlara örnek olmuş. Topraktaki
besini, suyu ve güneş ışığını paylaşmışlar. Birlikte büyüyüp mutlu olmuşlar. Seni çok seviyorlarmış. Bunu sana söylememi istediler.
Ağlayan Döşeme sustu. Artık mutluydu. Senelerce üzüntüsünden uyuyamamıştı.
-Ben de onları çok seviyorum, diyerek derin
bir uykuya daldı.
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Büşra VELA

GELMEYİN BURAYA
DÜŞMANLAR
Gelmeyin buraya düşmanlar
Şanlı bayrağımızı indiremezsiniz!

SIR
Gelmeyin buraya düşmanlar,

Vatan sevgisini ezip geçemezsiniz!
Gelmeyin buraya düşmanlar,

Türk tarihini yerle bir edemezsiniz!
Gelmeyin buraya düşmanlar,
Birliğimizi yok edemezsiniz!

Gelmeyin buraya düşmanlar,
Çünkü;

Anadolu’da bu bayrak dalgalandıkça,
Biz yenilmeyiz!
Gelmeyin buraya düşmanlar,
Çünkü;
Biz de bu vatan sevgisi oldukça,
Çelikten kaleyiz
Asla geçilmeyiz!
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Demir eksikliğini önlemenin yolları
Harika PINARBAŞI

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımı gereğince Hemoglobin’in (Hb) kadınlarda
12’den, erkeklerde 14’ten düşük olmasının kansızlık (anemi) olarak belirlendiğini ifade eden Üsküdar Üniversitesi
NPİstanbul Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, “Dünyada
en sık kansızlık sebebi demir eksikliğidir.
İstatistiklere göre dünyada kadınların %
35’inde, erkeklerin % 20’sinde ve hamilelerin %50’sinde demir eksikliğine bağlı
kansızlık görülmekle birlikte en sık gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır”
dedi.

baş dönmesi, egzersiz intoleransı, nefes
darlığı, göğüs ağrısı şikâyetleri gelişmekte ve kişide huzursuz bacak sendromuna,
toprak, kireç ve buz gibi normalde yenmeyecek maddeleri yeme isteğine, kalp
hastalıklarına ve gelişim geriliğine sebep
olmaktadır. Muayenemizde ise kişide solukluk, kuru cilt, mavi sklera (gözün beyaz
kısmı), dilde tat tomurcuk kaybı, dudak
ve çene etrafında yaralar, tırnaklarda ayrışma kırılma, saç dökülmesi, hatta gastroskopide yemek borusunda cepleşme
görmekteyiz” diyen Dr. Yıldırım, demir
eksikliğine yol açan birçok faktör olmakla
birlikte bunların 4 ana başlık altında toplanabildiğini ifade ediyor:

SIR

DEMİR NEDEN ÖNEMLİ?

Dr. Yıldırım’a göre, demiri bu kadar
önemli yapan nokta ise, hücrelerimizin
yaşamı ve fonksiyon görmesi için gerekli enerji üretimini sağlayan oksijen molekülünün taşınmasından ve atık olarak
ürettiği karbondioksitin uzaklaştırılmasından sorumlu kandaki kırmızı küre adı
verilen (RBC) hücrelerin yapıtaşı Hemoglobin’in (Hb) temel elementi olmasından
kaynaklanıyor.
Yaş, cinsiyet, kadınsa gebe olup olmama, lohusa olup olmama, günlük spor
aktivite oranı, demir depolarındaki rezerv oranı demir eksikliği teşhisi için parametreleri değiştirebiliyor.
HALSİZLİK, YORGUNLUK VE BAŞ AĞRISI YAPIYOR
Demir eksikliği belirtilerinin farklı şekillerde ortaya çıktığını ifade eden ve “Halsizlik, yorgunluk, huzursuzluk, baş ağrısı,
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Yetersiz alım: Yanlış beslenme, gebelik, adet görme, lohusalık, büyüme dönemi gibi ihtiyaç artışını karşılayacak miktarı gün içerisinde almama.
Emilim bozukluğu: Çölyak hastalığı, atrofik/ h. pylori ye bağlı gastrit, bariyatrik
cerrahi.
Kan kaybı: Sindirim sistemi hastalıkları
(ülser, crohn, ülseratif kolit, kolon kanseri
gibi). Travmalara bağlı mikro kanamalar,
idrar yolları hastalıkları (enfeksiyonlar,
bazı böbrek hastalıkları ve kanserleri).
Genetik hastalıklar: Urino- pulmoner
hemosiderozis, demire refrakter demir
eksikliği anemisi (IRIDA).
ÇOCUKLAR, GEBELER VE EMZİREN ANNELER RİSK GRUBUNDA
Kendisinde demir eksikliği veya kansızlık olduğunu düşünen kişilerin ve ve-
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SIR

jetaryenlerin mutlaka hekime başvurması gerektiğini ifade eden Dr. Güzin Oğuz
Yıldırım, “Risk grubu olarak nitelediğimiz
çocuklar, gebeler, emzirme dönemindeki
anneler belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Demir eksikliği ve anemisi teşhisinizi
netleştirdikten sonra kişiler için kansızlığın şiddetine göre uygun tedavi seçeneklerine karar verilir. Aynı zamanda sebebini tespit ederek sebep yetersiz alım,
uygunsuz beslenme ise takviye ile gerekli
tavsiyeler vermemiz; emilim bozukluğu
ve kan kaybı ise gerekli testlerle sebebi
ortadan kaldırmamız gerekmektedir”
diye konuştu.
ALÜMİNYUM SAKLAMA KAPLARI VE
ÇELİK TENCERE EMİLİMİ AZALTIYOR
İlaçların düzenli kullanımı yanı sıra
günlük hayatta bazı beslenme önerilerinin dikkate alınması gerektiğini ifade
eden Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, tavsiyelerini şöyle sıraladı:
1.C vitamini demirin emilimini artırır. Bu nedenle yumurtayı portakal suyu
veya domatesle, köftenin yeşil salata ile

tüketilmesi demirin emilimini artırmak
açısından önemlidir.
2.Mayalı ekmekteki demir mayasız ekmeğe göre daha çok emilir.
3.İyi pişmemiş kuru baklagiller ya da
kepek ekmeği demirin emilimini azaltır.
4.Posalı gıdalarla beslenme demirin
emilimini azaltır.
5.Gıdaları saklamakta kullandığımız
alüminyum, paslanmaz çelik ve teneke
de demirin emilimini azaltır.
6.Demir eksikliğini önlemenin bir yolu
da çay ve kahveyi yemek sırasında ya da
hemen sonrasından tüketmemekten geçiyor. Çay ve kahveyi mümkün olduğunca
ara öğünlerde tüketmeye özen gösterin.
Ayrıca çayı açık ve limonla birlikte tüketmekte fayda var.
7.Yumurtayı portakal suyu ile tüketin.
8.Baklagilleri etle pişirin.
9.Her öğünde mutlaka bol yeşillik tüketin.
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Dedektif

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Polisiye Dergi / 2 Ayda Bir Yayınlanır.
İnternetin Türkçe yayınlanan ilk ve tek polisiye dergisi ile huzurlarınızdayız. Bizi, bilgisayarınız-dan, tabletinizden ya da cep telefonunuzdan kolayca takip edebilirsiniz.

SIR

Polisiye üzerine düşünen, yazan, araştıran herkesi Dedektif’te buluşturmak en büyük
amacımız. Amatör ya da profesyonel, çiçeği burnunda ya da usta tüm yazarlarımıza
sayfalarımızı sonuna kadar açık.
Polisiye hikâyelerinizi, polisiye kitap, film eleştirilerinizi, yorumlarınızı, denemelerinizi, araştır-ma ve inceleme yazılarınızı bekliyoruz.
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Sütlü İrmik Helvası
Arzu KOÇAK

Malzemeler

SIR

4-5 yemek kaşığı tereyağı-margarin
2 su bardağı irmik
1,5 su bardağı süt
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı toz şeker

Sütlü İrmik Helvası Tarifi Yapılışı
Öncelikle tereyağımızı pilav tenceremizde güzelce eritiyoruz. Ardından 2 su bardağı
irmiği içine boşaltıp yavaş yavaş renk alana kadar karıştırıyoruz.
Bu sırada ayrı bir sos tenceresi ya da derin bir kapta su, süt ve şekerimizi karıştıralım.
Ardından ocağımızın altını kısalım ve renk alan irmiğimize hazırladığımız karışımı dökelim. Dikkatli olun sıvı karışımı döktükten sonra üstünüze sıçrayabilir.
Ve son olarak altını kıstığımız ocaktaki tenceremizin kapağını kapatalım ve irmiklerin
sıvıyı emmelerini bekleyelim.
Arada bir ağzını açıp karıştırabiliriz. Karıştırırsak tane tane karıştırmazsak yapış yapış
bir irmik helvası elde ederiz seçim size kalmış denemek isteyenlere şimdiden afiyet
olsun.
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LATİN AMERİKA’DA
EKONOMİK KRİZ
Nefise BAYGÜT

SIR

Yıllara yayılan tarihi bağlar bir yana,
bir dönem ‘’ABD’nin arka bahçesi ‘’ olarak tanımlanan Orta ve Güney Amerika siyasetinde kuzey komşusuyla ilişkileri büyük rol oyna-maktadır. Venezuela
ekonomisi serbest düşüşe geçmiş ve yerel halk ülkeyi terk etmeye başla-mıştır.
Venezuela dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahipitir. Fakat bu
aynı za-manda ekonomik sorunların
zeminini oluşturan bir durumdur. Çünkü
Venezuela, bu kadar fazla petrole sahip olduğu için başka hiçbir şey üretme
ihtiyacı hissetmemiştir. Çoğu bu durum
için Nicolas Maduro ve hükümetini suçlamaktadır. Nitekim, Brezilya ve Meksika’nın sağ ve sol uçta aldığı konum
ve bu denli kutuplaşmanın Venezuela
temelinde geliştiği de iddia edilmek-tedir. Maduro yönetimi yüzünden ikiye
bölünen Latin Amerika siyasetine, farklı
yönde ilerleyen taraflaşmalar, ekonomik
zorlukların, göç dalgasının ve Trump’ın
politikalarının etki yapacağı görülmektedir.
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BREZİLYA SAĞA, MEKSİKA SOLA KAYDI…
Venezuela’daki ekonomik krizin yansımaları, siyasi olarak bütün dünyayı etkilerken kıtanın iki büyük ekonomisi olan
Brezilya ve Meksika ‘ da yaşanan iktidar
değişiklikleri Latin Amerika siyasetinin
nereye gittiği sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Brezilya’ da geçen ayki başkanlık
se-çimleri, Güney Amerika’nın hem nüfus hem de ekonomik açıdan en büyük
ülkesi olması do-layısıyla bölge siyaseti
açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Dünyanın en büyük sekizinci e-konomisi olan Brezilya’da seçimleri, eski asker
olan aşırı sağcı Jair Bolsonaro kazandı.
Seçimlerden önce kadın karşıtı, ırkçı ve
cinsiyetçi sözlerine karşı düzenlenen
çok sayıda protesto, Bolsonaro’nun zafer ilan etmesine engel olamadı. Başkanlık koltuğuna 2019 başında oturacak
o-lan Bolsonaro’nun bölge politikası açısından öne çıkan bir diğer özelliği ise
ABD Başkanı Donald Trump’a beslediği
sempatidir. Başkan olduktan sonra ilk
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yurt dışı seyahatlerinden birini ABD’ ye
gerçekleştireceğini söyleyen Bolsonaro,
kampanyası sırasında düzenlediği bir
mitingde, ’’Trump, Güney Yarım kürede bir dostu olduğuna emin olabilir,’’
dedi. Yeni başkan, ayrıca bir-çok konuda
Trump’ı örnek aldığını da dile getirmiştir.
Brezilya’dan sonra bölgenin ikinci en
büyük ekonomisi olan Meksika’da yazın
yapılan başkan- lık seçimleri ise solun
adayı Andres Manuel Lopez Obrador’un
zaferiyle sonuçlanmıştır. Her ne kadar bu
iki lider, siyasi yelpazenin iki ucunda
da yer alsa, analistler tarafından popülist olmaları ve merkez siyasetten
uzak bir dile sahip olmaları açısından
benzer bulunmaktadırlar. Ülkelerindeki
ekonomik krizden kaçmaya çalışan göçmenler önce Kolombiya, sonra Arjantin
eko-nomilerindeki sallantıya neden olmaktadırlar. Bölge ekonomisinin kötüye
gidişi ise, Latin Ame- rika ülkelerinin
ekonomilerini büyük bir teste tabii tutmaktadır.

Ekonomik çöküş kriz ülkelerinin
arasındaki kutuplaşmayı ve rekabeti
tırmandırmak-tadır. Maduro , kendisini
‘’Trump sempatiği’’ olarak yansıtırken;
Obrador ise, Trump’ın kendi- sini ‘’şamar
oğlanına’’ çeviremeyeceğini dile getirmiş ve Trump’ı ‘’ırkçılıkla’’ suçlamıştır.
ABD’de bu süreçte, Meksika’ya zorbalık uygulamalarını dayatmıştır. Özellikle
Meksika’yı bekleyen zor günlerin olacağını, Obrador ve Trump arasındaki kıvılcımın daha da büyüyebileceğini
söylemek mümkündür. Bu kriz bölge
siyasetini de önemli ölçüde değiştirecektir. Latin Amerika siyasetinde genel eğilimin sağa mı sola mı olacağına dair
şuan net bir şey söylemek için erken
denilebilir. Ancak eğilimin sağa doğru olacağını söyleyebili-riz. Bu büyük
oranda da Venezuela’daki korkunç durum ve Chavez ile Maduro hükümetlerine karşı kayıtsız kalması ya da destek
vermesi ile güç bulmaktadır.
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Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart (Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart)
(d. 27 Ocak 1756 Salzburg , Avusturya - ö. 5
Aralık 1791 Viyana) Klasik Batı Müziği’nde
Klasik dönemin etkili ve üretken bestekarlarından biridir. Yapıtları, senfonileri, konçertoları, oda orkestralarını, piyanoyu, operayı ve
korolu müzikleri etkilemiştir. 35 yıllık ömrüne
626 eser sığdırmıştır. Mozart, Avrupalı bestekârların en popülerlerindendir ve birçok
eseri standart konser repertuarlarında kullanılır. Günümüzde müzik tarihinin en büyük
dehalarından biri olarak kabul görmüştür. Babası Leopold Mozart, ablası ise Nannerl Mozart’tır.
Yaşamı
Gezi yılları

Salzburg’da geçen bir yıl sonunda, üç kez
İtalya’ya yolculuğa çıkmıştır. 1769 Kasım’ından, 1771 Mart’ına kadar, 1771’in Ağustos’undan Kasım ayına kadar ve 1772 Ekim’i
1773 Mart’ı arası dönemde Mozart, üç opera
besteler: “Mitridate Rè di Ponto” (1770), “Ascanio in Alba” (1771) ve “Lucio Silla” (1772).
Üç opera da Milano’da oynanmıştır. Bu gezilerin ilkinde, Mozart Venedik’te Andrea Luchesi
ve G.B. Martini ile Bologna’da buluşur, Accademia Filarmonicanın bir üyesi olarak kabul
edilir. İtalya’daki yolculuğunun efsanevi bir
hikâyesi de Gregorio Allegri’nin Miserere’sini
Sistina Şapeli’de duyup tamamını hafızasına
yazmasıdır. Yalnız bunu yaparken parçadaki küçük hataları düzeltir ve böylece Vatikan
malının ilk yasadışı kopyasını üretmiş olur.

SIR

İlk yıllarında, Mozart birçok Avrupa gezisine çıktı. Bunlardan ilki 1762 yılında, Bavyera
Elektörlüğü’nün başkenti Münih’te, Bavyera
Kurfüstü (Elektör prensi) lll. Maximillian’ ın
sarayında verdiği konserdir. Aynı yıl Prag ve
Viyana’da da imparatorluk saraylarında konser vermiştir. Konser turu, üç buçuk yıl sürer
ve Wolfgang babası ile beraber Münih, Mannheim, Paris, Londra (burada ünlü İtalyan çelist Giovanni Battista Cirri ile çalmıştır), Lahey,
tekrar Paris, Zürih, Donaueschingen ve Münih’ te konserler vermiştir. Bu gezisi sırasında, Mozart birçok ünlü müzisyenle tanışır ve
kendisi de bu müzisyenlerin eserlerine aşinalık kazanır. En önemli esin kaynaklarından biri
Johann Sebastian Bach’ tır. Bach’ın eserleri
birçok kez Mozart’ın esinlendiği eserler olarak gösterilmiştir. Tekrar Viyana’ya 1767’de
giden ikili, burada 1768 yılının kasım ayına
kadar kalırlar. Bu gezi sırasında Mozart çiçek
hastası olur. Sonradan iyileşmesi babası Le-
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opold tarafından Tanrı’nın oğlu için sevgisini
temsil etmektedir.

Viyana’da Mozart

1780 yılında, Mozart’ın ilk büyük operası
İdomeneo Münih’te oynanır. Ertesi yıl patronu Prens Başpiskopos Colloredo ile Viyana’yı
ziyaret eder. Salzburg’a geri döndüklerinde, opera şefi olan Mozart, isyanını arttırır
ve başpiskoposun müzik işleriyle ilgilenmek
istemez. Bu düşüncelerini söylemesiyle de
başpiskopos desteğini çeker. Mozart bundan
sonra, aristokrasinin ilgisiyle özgür olarak
Viyana’da müziğini geliştirmek için yerleşir.
Bu bir nebze de Türk tarih i için önem taşır.
Türklerin Avrupa’da moda olduğu o yıllarda,
Mehter ritminden esinlenen Mozart, 11 numaralı La Majör Piyano Sonatı’nın ( K. 311)
3. bölümünde “Ronda alla Turca” (Türk Marşı)’nı besteler. Ayrıca Viyana’da Türk elçinin
kızı Zaide için adına opera besteler.
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4 Ağustos 1782’de, babasının istememesine rağmen Constanze Weber (d. 1763 - ö.
1842) ile evlenir. Constanze’nin babası Fridolin Weber, Carl Maria von Weber’in Franz
Anton Weber’den üvey kardeşidir. 6 çocukları
olmasına rağmen, sadece 2 tanesi çocukluktan sonra yaşar: Carl Thomas Mozart (d. 1784
- ö. 1858) ve Franz Xaver Wolfgang Mozart
(d. 1791 - ö. 1844) (daha sonra küçük bir bestekâr olmuştur). İki çocuğu da evlenmemiş,
yetişkinliğe erişebilen çocuğu olmamıştır.
Carl’ın Constanza isminde bir kızı olur, o da
1833’de çocukken ölür.

SIR

1782 yılı Mozart’ın kariyeri için verimli
bir yıldır: operası (Saraydan Kız Kaçırma (Die
Entführung aus dem Serail)) müthiş bir başarıya ulaşır. Bu operasında bahsedilen saray,
Topkapı Sarayı olmayıp, Akdeniz kıyılarında
bir yazlık saraydır yani yazlık köşktür. Opera, Türklerin bulunduğu Osmanlı ülkelerinde
geçmektedir. Selim Paşa’nın ve harem ağası
Osman’ın tutsağı olan Konstanze ve İngiliz
hizmetkarı Blonde’yi, Konstanze’nin nişanlısı
bir İspanyol soylusu olan Belmonto kaçırmaya çalışır. En sonunda da Selim Paşa Belmont
ve Konstanze’nin birleşmesine razı olur. Ardından konserlere çıkan Mozart, kendi piyano konçertolarının yönetmenliğinin yanı sıra,
solo olarak da enstrümanlar çalar.
1782 ve 1783 yılları arasında, Mozart Johann Sebastian Bach ve George Frideric Handel’in eserlerine sahip olan Baron Gottfried
van Swieten sayesinde bu bestekarlara, aşinalık kazanır. Mozart’ın bu eserler üzerindeki
çalışmaları, Barok tarzında yeni bir müzik stili
ve dili yaratılmasını sağlar. Sihirli Flüt (Die Zauberflöte) bu örneklerden biridir ve finali de
41. Senfoni’dir.
1783 yılında Wolfgang ve Constanze, babası Leopold’u Salzburg’da ziyaret ederler ancak babası Constanze’yi iyi karşılamaz. Ancak

bu ilham, Mozart’ın duasal eserlerinden biri,
Große Messe (Do Minör Büyük Ayini) henüz
bitmemiş olsa da Salzburg’da gösterime girer
ve hâlâ en tanınmış eserlerindendir. Wolfgang eşi Constanze’nin Leopold’ün sevgisini
almak için başrolde solo şarkı söylemesini
sağlar.
Viyana’daki ilk yıllarında, Mozart Beethoven’ın da hocası olan 100’ün üzerinde senfoni bestelemiş Franz Joseph Haydn ile tanışır
ve arkadaş olurlar. Haydn ne zaman Viyana’yı
ziyaret etse beraber yaylı kuartet çalarlar.
Mozart’ın Haydn’a çaldığı 6 kuartet (K. 387,
K. 421, K. 428, K. 458, K. 464, and K. 465)
1782 ile 1785 yılları arasında yazılmıştır. Bunlar Haydn’ın Opus 33 setine karşı bir yanıttır.
Haydn’a yazdığı bir mektupta Mozart şu sözleri yazar:
“Çocuklarını büyük bir dünyaya göndermeye karar veren bir baba, onlara o dönem-
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de meşhur bir insanın koruması ve öncülük
etmesi gerektiğini düşünmüştü. Sonunda en
iyi dostlar haline gelmişlerdi. Ben de aynı yolla, size 6 çocuğumu gönderiyorum... Lütfen
onları nezaketle; bir baba, bir yol gösterici ve
bir arkadaş olarak alınız!... Ancak, size yalvarıyorum; lütfen babalarının gözlerinden kaçan
hatalar için anlayış gösteriniz ve saygı duyduğum cömert dostluğunuzu esirgemeyiniz.”
Haydn bunun üzerine Mozart’a büyük bir
hayranlık duydu ve Mozart’ın son 3 serisini
dinledikten sonra babası Leopold’a “Tanrı ve
dürüst insanlığım üzerine size derim ki, çocuğunuz yüz yüze veya ismiyle tanıdığım en
büyük bestekardır. Zevk ve daha önemlisi,
bestekarlığın en derin bilgisine sahip.”

ile 1787 arasında bugün de ziyaret edilen
Domgasse 5’te St. Stephen Katedrali arkasında, yedi odalı bir apartmanda yaşamıştır. Burada 1786’da “ Figaro’nun Düğünü (La nozze
di Figaro) operasını bestelemiştir.
Son hastalığı ve ölümü
Mozart’ın son hastalığı ve ölümü incelenmesi oldukça zor bir konudur. Romantik
efsaneler ve birbiriyle uyuşmayan teoriler
mevcuttur. Birçok araştırmacı, Mozart’ın hastalığının yükselme durumunda anlaşamaz.
Özellikle hangi noktada Mozart hastalığı hakkında haberdar oldu ve bu eserlerini etkiledi.
Romantik bakış açısı, hastalığının giderek kötüye gittiğine ve bunun da eserlerine paralel
bir şekilde yansıdığını savunur. Bunun karşısında ise, günümüzdeki bazı araştırmacılar,
durumunun iyi olduğunu ve ölümünün ailesi
ve arkadaşlarında ani bir şok etkisi yarattığını belirtirler. Mozart’ın son sözleri: “Ölümün
tadı dudaklarımda... Bu dünyadan olmayan
bir şey hissediyorum” der. Hastalığının asıl
sebebi de bir varsayımdır. Ölüm kayıtları “hitziges Frieselfieber” (mühim darı tanesi ateşi)
der ve bu, sebebi modern tıpta açıklanabilen
bir tanım değildir. Birçok teori önerilmiştir,
bunların arasında, trişinoz, civa zehirlenmesi
ve ateşli romatizma da vardır. Hastaların kanatılması o dönemde genelde uygulanan bir
anlayıştı ve bu da sebepler arasında gösterilir.

SIR

1782 ila 1785 yılları arasında, Mozart piyano konçertolarında solo olarak çıktığı seri
konserler verir ve bunlar en güzel çalışmaları
olarak kabul edilir. Bu konserler finansal açıdan da başarılı olmuştur. 1785’den sonra ise,
Mozart sahneye daha az çıkar ve sadece birkaç konçerto yazar. Maynard Solomon bunu
Mozart’ın elindeki yaralardan dolayı olduğunu söylemektedir, başka bir bakış açısına göre
ise halk artık ona aynı ilgi göstermemiştir.
Mozart 18’inci yüzyıl Avrupa’sındaki Aydınlanma Çağı’ndan da esinlenir ve 1784 yılında Mason olur. Locası spesifik olarak deist
yerine katoliktir ve babası 1787’de ölmeden
önce de babasını kendi inanışına çekmeye
çalışır. Sihirli Flüt (Die Zauberflöte), sondan
ikinci operası, da masonik alegoriler içermektedir. Ayrıca Mozart, Haydn ile aynı mason
locasındadır.
Mozart hayatında nadiren maddi zorluklar
yaşamıştır. Ancak, bu yaşadığı zorluklar birçok
kez abartılmış ve romantikleştirilmiştir. Arkadaşlarından birçok kez borç almıştır ve pek
çok borcu ödenmemiş şekilde ölmüştür. 1784
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Mozart, 5 Aralık 1791 tarihinde gece 1 sularında Viyana’da ölür.
Dünya tarihinin belki de gelmiş geçmiş en
büyük müzik dehasının sadece 35 yıllık bir
ömür yaşaması ve bu ömüre 626 ölümsüz
eser bırakması, kendisi belki de müzik dünyasının en büyük kazançlarından biri olsa da,
kısa ömrü de müzik dünyasının en büyük kaybıdır.
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BİR TUTAM SEVGİ HAYAT KURTARIR
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Her şey için çabalarsın, sonunda yorgun düşersin.
Yüreğinde tarifi imkânsız acılarla bezgin bezgin yaşarsın.
Aradan yıllar geçer, her şey anlamını yitirmiştir.

SIR

Etrafına bakarsın ve aslında her şeyin boş olduğunu görürsün.

Kendini yorgun hissedersin ve başını kaldırıp gökyüzüne, yıldızlara bakarsın...
Derinden bir nefes alıp iç çeker, dinlenirsin. Ama sadece bedenen...
Ne kadar çabalarsan çabala mutluluğu, huzuru bulamazsın.
Sonra arayışa girersin.

Bir de bakmışsın ki, aradığın mutluluğu, huzuru bir tutam sevgide bulmuş, bir tutam
sevgiyle hayata bağlanmışsın...
Eser: Nurten Yalçın
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TARİHTE BU AY
1 Aralık 1913
Belkız şevket hanım ilk defa uçarak bağış toplamaya
çalıştı.

2 aralık 1918
Ermeniler , Osmanlıdan bağımsızlığını ilan ettiler.
3 Aralık 1447
Sultan İkinci Beyazıt doğması

3 Aralık 1789
Cezayirli Hasan Paşa Sadrazam oldu , Aslanıyla beraber tasvir edilir.

5 Aralık 1934
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi
5 Aralık 1792
Mozart vefat etti
6 aralık 343
Aziz Nicolas Noel Baba vefat etti.

6 Aralık 1240
Moğol imparatorluğu Kiev’i fethetti. yıllar sonra aynı
gün Beşiktaş Kiev ile deplasmanda maç yaptı..
7 aralık 43 Milattan Önce
Romalı Hatip Cicero vefat etti
7 aralık 1357
Gazi Osman Paşa Tekirdağı alması . Tekirdağ, Osmanlı
topraklarına girdi.
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8 aralık 65 Milattan önce
Romalı Yazar Horatius dünya’ya geldi.

SIR

2 Aralık 1884,
Sessiz Gemi ve Tepeden Baktım gibi şiirlerin sahibi
Yahya Kemal Beyatlı , doğmuştur.

4 Aralık 1574
Selimiye Camiinin açılışı

Ünzile YILDIRIM

9 aralık 1893
Haliç çok soğuk hava nedeniyle dondu.

10 aralık 1041
Ayasofya’da mozaiği de bulunanİmparatoriçe Zoe ‘nin
kocası 4. Mikail vefat eder. Mezarını Eyübe gömerler.
10 aralık 1877
Plevne Kalesi, Gazi Osman Paşa’nın 6 aylık savunmadan sonra Rusların eline geçti.
11 Aralık 2013
Galatasaray Sneijder’in golü ile Juventusu yendi.

12 Aralık 627
Bizans Ordusu , Persliler ninovada yenmiştir. Bu sayede Bizans, kutsal emanetler geri aldı.
12 aralık 2005
Swiss oteldeki müzayede de Kaplumbağa terbiyecisi
satıldı.
13 aralık 1754
Osmanlı Sultanları için Cuma selamlığı çok önemlidir.
Bu sayede Sultan, halk tarafından görülebilmekteydi. ve
Halk şikayetlerini cuma selamlığında doğrudan kendisine
iletebilmekteydi. Çok hasta olan Sultan 1. Mahmut, Cuma
selamlığına katıldı. Ama ibadet bittikten sonra Saray yolundayken Atının üstünde Sultan 1. mahmut vefat etti.
13 aralık 1877
2. Meclisi Mebusan, ilk kez toplandı.
13 aralık 115,
Antakya’da 7,5 derecelik deprem meydana geldi. bu
deprem nedeniyle 260.000 kişi vefat etti.
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14 aralık 557,
İstanbul’da çok büyük deprem meydana geldi. Bu
deprem nedeniyle Ayasofya’nın kubbesi çöktü. Söylentiye
göre , imparator jüstinyen, Ayasofya’nın tamir dönemi boyunca tacını takmamıştır.
14 aralık 1476,
Dünya tarihinde, Kont drakula olarak isimlendirilen,
Türkleri kazığa geçirmesi ile ünlenmiş , kana ekmek bandıktan sonra yiyen, Romanya’nın lideri 3.Vlad, Fatih Sultan Mehmet tarafından tarihte bugün, kafası vuruldu
15 aralık 1025
Bulgar kasabı diye lakabı olan Bizans imparatoru ikinci
Basilius vefat etti.

21 Aralık 988
Bizans imparatoru 2. basil ile Vikingler arasında antlaşma imzalandı .
21 Aralık 1603
Sultan 3. Mehmet kalp krizi nedeniyle vefat etti.
22 Aralık 1914
Osmanlı Rus Savaşı
Kars Sarıkamış harekatı başladı.
23 Aralık 1876
Birinci Meşrutiyet ve kanun_i esasi , Sultan 2. Abdülhamit tarafından kabul edildi.
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15 aralık 1574
Hamamda meydana gelen kaza sonucunda Sultan
İkinci Selim vefat etti. Nurbanu Sultan, Sultan ikinci selimin naaşını, oğlu Manisa dan gelene kadar buz sandığında beklettirdi. Türbesi Ayasofya’da dır.
16 aralık 944
Bizans imparatoru Romanos Lekapenus oğullarının
darbesiyle tahtan indirilir.
16 aralık 1727
İbrahim Müteferikka ilk Matbaa’yı kurdu.
17 Aralık 2016
Fazıl Say’a Beethoven ödülü verildi.

18 aralık 1392
Bizans imparatoru 8. Ioannis Paleologos,doğdu
18 aralık 1914
Mısır’da İngiliz egemenliği başladı
19 aralık 1934 ,
Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha‘ya gökçen soyadını
verdi.
19 aralık 1918 ,
Hatay’da fransız ve Ermeni birliklerine karşı ilk kurşun
Kara Mehmet tarafından atıldı.
20 aralık 69
Vespasianus taraftarları Roma’yı işgal etti. ve bundan
sonra Vespasianus, Roma’nın en önemli yapısı Kolezyum’u
inşaat ettirdi.

24 Aralık 1761
Osmanlı Sultanı 3. selim doğdu.

25 Aralık 820
Bizans da noel kutlaması sırasında imparator 5. leo suikast ile öldürüldü.
26 Aralık 1925
Atatürk tarafından, Yeni takvim, saat ve Ölçü birimleri,
kanunla değiştirildi.
27 aralık 537
İmparator Justinyen tarafında Ayasofya 3. kilisesi ibadete açıldı. Justinyen bu tören sırasında “Ey Süleyman
Seni geçtim” demiştir.
28 aralık 1846,
Osmanlı da Sultan Abdülmecit döneminde İstanbul
Esir Pazarı Kapatıldı.
Kaynak : Y. Hakan Erdem “Osmanlı’da köleliğin sonu”
29 aralık 1703 ,
Osmanlı Sultanı 2. Mustafa, vefat etti. Mezarı Yeni Camii de bulunmaktadır.
30 aralık 1673
Lale devri döneminin sultanı 3. ahmet doğdu.
31 Aralık 1609
Sultanahmet camii temel atma töreni yapıldı. bu temel atma töreninde Sultan Ahmet kazma ile çalışmış ve
kaftanıyla toprak taşımıştır.
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Ahmet ÇAKIL
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ahmet DÜNDAR

Ah Ben Ölende
Ah ha bu dağın o yüzünde neyim var
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Ah beriki yüzünde nazlı yarim var

Ah ben ölende acep bana kim ağlar

Ah anam ağlar bacım ağlar yar ağlar

Ah bir çift turna gördüm yolda yorulmuş
Ah avcı vurmuş kol kanadı kırılmış
Ah o da benim gibi yardan ayrılmış
Ah ben ölende acep bana kim ağlar

Ah anam ağlar bacım ağlar yar ağlar
Ah bir çift turna gördüm allı karalı
Ah avcı vurmuş kol kanadı yaralı
Ah o da benim gibi yardan yaralı
Ah ben ölende acep bana kim ağlar
Ah anam ağlar bacım ağlar yar ağlar
Bekir Karadeniz
Artvin
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

SIR
Abdülhamidhan Dayıoğlu
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1) İhlaslı ve/ya samimi bir insanın özelliği, tevazu sahibi, mütevazı (Ortadaki resim). 2) Çemberin içinde kalan
alan. - Tanrıya inanma ve ibadet etme konusunda kurulan
düşünce ve davranma düzeni. – Favori. 3) Kuram (nazariye) niteliğinde olan, teorik, kuramsal. – Acı duyma ünlemi.
4) Yankı, eko. - Çeşitli spor müsabakalarının yapılabilmesi
için özel olarak yapılmış spor tesisleri. 5) Ün, san. – Gelecek, istikbal. 6) Mililitre’nin kısaltılmışı. – 2. Tekil şahıs
zamirinin kibar veya çoğul söylenişi. 7) Beyaz. 8) Faiz,
ürem. - Bir basınç farkı meydana getirerek havanın akışını
sağlayan cihaz, vantilatör. 9) Herhangi bir şeyi belirleyici,
gösterici durum ya da davranış, belgi, simge. – Matem.
10) Çok kerem sahibi veya kerim, pek cömert veya eli açık
anlamında erkek ismi. - Türkçe’de öğretmenler için de kullanılan, din bilgisi olan ve din işleriyle görevli kimse, din
adamı. 11) Bir nota. - Yumuşak çelikten yapılmış ve üzeri
kalayla kaplanmış ince sac. – Bir sayı. 12) Eziyet ve/ya sıkıntı verme, sıkıntı çektirme, üzme, üzgü. – Terbiye edici
anlamında Allah’ın bir ismi. - Ulusal ya da özel bir kutlama
ya da anma törenleri için, cadde üzerinde ya da ortalık bir
alanda yazılar ve/veya işlemelerle süslenen kemerlere verilen isim. 13) Sanatla ilgili, artistik. - Suyun, donarak katı,
kristal bir duruma gelmiş biçimi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) 1950-60 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin
başbakanlığını yapmış, İstiklal Madalyası sahibi Türk siyasetçi, devlet adamı ve hukukçu. 2) En azından, hiç olmazsa (Arapçası). – Aynı biçimde. 3) Çizme işi. - Buyuran,
buyurucu, üst. – En kıza zaman parçası, lahza. 4) Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde doğup, Kura Nehri ile
birleşerek Hazar Denizi’ne dökülen bir nehir. – Bir yerde
oturma, eğleşme. 5) Kuvvet, kudret. – Özü ve sözü doğru olan, yiğit. 6) Duman kiri. – İnsan sözcüğünün çoğulu,
insanlar. 7) Safra. - Hiçbir işe yaramadan yok olma, boşa
gitme. 8) Kadın anlamına gelen Kur’an’ın 4. Suresi. – Yayla
atılır. 9) Şöhret. – Ata, soy. 10) 916 yıl boyunca kilise, 481
yıl da cami olarak hem Hıristiyanlığın (Hagia Sophia), hem
de Müslümanlığın hizmetinde bulun İstanbul’da tarihî bir
müze. – Su, ma. 11) İlahi, uhrevi. – Ulusal haber ajansımız.
– İslam’ın ilk emri (Alak Suresinin ilk ayeti). 12) Harekâtın
yürütülebilmesi için gerekli birliklerin, her türlü gereçlerin
tamamlandığı, teçhizatın toplandığı, dağıtıldığı bölge. - Bir
şeyi, bir durumu olduğundan değişik göstermek amacıyla
hazırlanan düzen.
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Derviş Giyse
Derviş giyse dürlü dibâ
Hiç erbâb-ı şal olur mu
İrfân meclisi görmiyen
Fâsih lisân dil olur mu
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Yoktur bu gönle bir mekan
Elbet birgün biçer eken
Yüzbin hizmet etsen diken
Koncalanıp gül olur mu
Ne bilir aslını kişi
Bozuk gider dünya işi
Be efendim yaban taşı
Eğilir de dal olur mu

Bulursun ırk-ı tahûrı
Bilirsin mest-i meyhûrı
Gel ey şahım har-zenbûrı
Kovan tutsa bal olur mu
Bulamadım gönül yâri
Boşa etme âh ü zârı
Gül daimi yaban arı
Kovan tutsa bal olur mu

Kul Hasan artmakta zârım
Elde değil ıhtıyârım
Hâke düşse zerre zerim
Gidip ayar pul olur mu

Aşık HASAN
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