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Mekân-ı Kudsî
Yavuz Selim PINARBAŞI

Hz. Peygamber’in Hadisleri’nde geçen” Belde-i Tayyib üçtür, Mekke’i Mükerreme, Medine’i Münevvere ve İstanbul” diye bildiğimiz
sözü ile bu yazımızı başlatalım. Hz. Muhammed yine “ Uğurlu-uğursuz iş veya kişi, iyikötü belde yoktur.” der.

malûmatlarla doğruluğa ve delil ve nakillere
dikkat etmemek hiç değildir.

Kişi kendisine veya başka insanlara, bir
semtin, bir yerin, bir mevkiin, bir binanın, bir
eserin kıymet ve ehemmiyetini anlatmak için
bilgili olmak, malumat edinmek, araştırma yaparak tetkik etmek yerine; başkalarının peşin
hüküm ve takliden ifade ettikleri tarif ve tasvirleri anlatırlar, aktarırlar… Netice itibariyle
hakikat hakikatlikten, anlatılan nesne de nesnelikten çıkar… Abartı, mübalâğa, tahayyülve
tassavur hatta yalan anlatımlar anlatılanlara
hâkim olur.

İnsanın kendi bilgilenmeleri dairesinde hissedip aldıkları zevk, lezzet ve tesirat kendisine
kâfidir. Mübalâğaya, hayale, yalana gerek yoktur.

İsmi ve şanı ne olursa olsun, kim olursa olsun hiç kimsenin Mü’minlerin hislerini galeyana getireceğim diye bu yollara tevessül etmemesi lâzımdır.

SIR

Buna benzer durumlara düşmemek, yalan
konuşmamak ve hakikat-i hali olduğu gibi anlatabilmek için muhakkak bir şekilde anlatacağımız her ne olursa olsun doğru, kesin ve delilli
bilgiyi elde etmemiz, öğrenmemiz muhakkak
bir surette elzemdir, lüzumludur…
Bu bahiste ehemmiyet kesbeden ise en
çok kudsî özelliklere sahip mekânların anlatımı, tarif ve tasvirleridir… Bu konularda bizim
en büyük destek noktalarımız ise âyet, hadis
ve icma-i ümmet dediği muteber İslâm âlimlerinin kesin ifadeli tarif, tasvir ve anlatımları
olmalıdır.

Ama daha fazla bilgi, ayrıntılı bilgi, araştırılmış hususî bilgi kaynakları ile aktarılırsa aliyyülâlâdır…
İnsan kendi irade ve çalışmasıyla, şuur
ve fikirle elde edemediği her şeyi insanlara
bakarak takliden kendisine mal etmeye çalışır ve kısm-ı azamında da muvaffak olur.
Sonuç olarak hadisenin merkezinde kendimiz
olduğundan olumlu-olumsuz veya iyi-kötü durumları eşyaya, insana ve çevreye bağlamak,
şu mekan iyi uğurlu bu mekan kötü eğersuz
demek tam da bir şuursuz insan halidir. Allah
c.c. her nesneye yani nebatat, hayvanat ve eşrefi mahlukata yanı mesafededir. Zira hepsini
Kendisi halkettiği için adildir, hakkaniyetlidir.
Aziz dostlar böyle batıl ve bidatlara takılmadan işimize bakıp akıllı davranalım. Her şey
kişinin içindedir. Saygılarımla.

Şöyle iafde edelim: Mühim olan bir iki kişinin hissiyatını okşayarak, onları ağlatmak
değildir. Ve bu işi yaparken de eksik ve fazla

1

SIR DERGİSI

REKLAM TARİFESİ

Türü: Yaygın Süreli
Ekim 2018 Yıl: 3 Cilt: 3 Sayı: 28
ISSN : 2148-8401

Ön Kapak...........................15.000 ₺
Arka Kapak.........................10.000 ₺
Kapak İçleri...........................5.500 ₺
İç Kapak Karşıları.................4.250 ₺
İç Sayfa Renkli /Kuşe...........3.250 ₺

SAHİBİ
Kityay Kitap Yayın Basım Dağıtım
Reklam Tic.Ltd. Şti. Adına
Yavuz Selim PINARBAŞI

İÇİNDEKİLER

GENEL YAYIN YÖNETMENİ ve EDİTÖR
Yavuz Selim PINARBAŞI
YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Akif CEMİL

04

Güçlü Türkiye
M. Tunahan PINARBAŞI

06

Manevi Çevre
Akif CEMİL

YAYIN DANIŞMANI
Prof. Dr. Sefa SAYGILI
REKLAM & HABER MÜDÜRÜ
M. Tunahan PINARBAŞI
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Onur TAŞKIRAN
HABER İSTİHBARAT
Harika PINARBAŞI
PERSONEL MÜDÜRÜ
Onur TAŞKIRAN
DAĞITIM & ABONE SORUMLUSU
Nihat ÖZBİLEK

07
08
10

GENEL DÜZENLEME
M. Batuhan PINARBAŞI
HUKUK DANIŞMANI
Av. Kamil Tolga GÜRBÜZ
SAĞLIK DANIŞMANI
Dr. Mehmet İSKENDEROĞLU
YAYIN KURULU
Prof. Dr. M. Zeki KUŞOĞLU

Akın DİNDAR

Leyla Beşiri MERAM

Dr. Ali AKBEN

Emine BAKIŞ

Ahmet DÜNDAR

Dr. Hanefi DEMİRTAŞ

İsmail Hakkı UZUN

Yasemin Eser DAYIOĞLU

Dç. Dr. Zeki TAN

Arzu KOÇAK

Nazmiye Gül KÖSE

Erdoğan ASLIYÜCE

İsmail ÇAPAK

Mecbure İnal VELA

Dr. Ahmet ALTUN

Hasan GÜNEŞ

Mustafa ÂSÂF

İbrahim BİÇER

Cumhur ALTINELLİ

Merve EGE

Arif PAMUK

Osman AZMAN

Ayşe Emine Sultan ÇELİK

Semra AYDIN AVŞAR

Yusuf İSLAM

Şeyma K. SÖNMEZOCAK

Ayhan ÖZCİMBİT

Av. Mehmet ALACACI

Necibe AKÇA KOCATOP

Dursun GÜRLEK

Gülşen ÖZCİMBİT

Nefise BAYGÜT

Kürşat BERKKAN

Mehmet ŞAHİN

Özlem YAŞAR

Abdullah PAMUK

Yusuf GÖK

Mehmet DİKMEN

İdris PAMUK

Emrullah ÇINAR

Sadettin TURHAN

Fatma YAŞAR

Sabit OSMANOĞLU

İLETİŞİM: Evren Mah. Turgut Reis Sok. No:31/1A Bağcılar/İSTANBUL
Tel: +90 0212 515 03 33
E-Mail: sir@sirdergisi.com - sirdergisi@gmail.com
twitter.com/sirdergisi - instagram.com/sirdergisi
Web : www.sirdergisi.com
ISSN: 2148-8401
Nace Kodu : 581403

Sezayi TUĞLA
ABONE: Yıllık 100
Yurtdışı: 30 USD - 25 EURO
İş Bankası
TR63 0006 4000 0011 2300 4418 54
Ziraat Bankası
TR24 0001 0025 0977 2742 4750 01
Kityay Ltd. Şti.

Yayınlanan yazıların ve reklamların bütün mesuliyeti sahiplerine aittir. Sır Dergisi kesinlikle mesul değildir.
Haber verilip kaynak gösterilmeden iktibas yapılamaz.
Yayın Türü: Yaygın süreli
Kültür ve Turizm Bakanlığı Dergimize Abonedir.
(5187 sayılı kanuna göre)

BASKI Marmara Kırtasiye ve Yayımcılık Ltd. Şti. sertifika no: 34660

12
13
18
22

Kutsallık ve Semboliklik
Sabit OSMANOĞLU
Mekan mı Önemlidir Mekandaki mi
Mustafa ASAF
Yeni Dünya Düzeni Hâkimiyetinin
İdeolojisi: Siyonizm
Koray KAMACI
Yâ Sabır
Mecbure İnal Vel
Gelecek İslamın Olacak
Dr. Ahmet Altun
Bugün Günlerden Üstad
Şeyma KISAKÜREK SÖNMEZ OCAK
Atalet Yorgunluğu
Yasemin Eser DAYIOĞLU

24

Neden Mutsuzuz? Acıların Sebebi
ve Kurtuluş Reçetesi Nedir?
Ayhan ÖZCİMBİT

25

Büyünün Analizi Cazibesi Korunma Gerekliliği ve Yolları
Gülşen ÖZCİMBİT

26
31

Cezayirli Hasan Paşa
İfan ÇETİN
Bu Sevdada Birimiz Vatanseveriz,
Birimiz Vatan Haini
Semra ATASOY

sirdergisi.com

Ekim2018 / Muharrem 1440

32
34
36
37
38

39

Hârizmi (Cebrin Babası)
M. Batuhan PINARBAŞI

48

Parmak Akış Hızı Hastalığı (Pahh)
Yusuf GÖK

54

Chevrolet Corvette
Nihat ÖZBİLEK

Kusursuzluk (Hatasız Olmak)
Sezayi TUĞLA
Sosyal Hayatın Ana Kodu Selamlaşmak
Yakup PASLI

55

Hayatın Anlamı
Özlem ÖZBİLEK

Vicdana Uymanın Anlamı Nedir?
İsmihan Meryem BOYRAZ
Memento (Akıl Defteri)
Onur TAŞKIRAN

Hunt Showdown
Batuhan PINARBAŞI

42
44
45
46

Walther P38
Kıvanç KARADAĞ

47

Ağaç halkası ajandası
Mehmet ŞAHİN

İkinci Durak Litvanya
Nazmiye Gül Köse

SIR

Paintball Nedir? - Nasıl Oynanır?
Emrullah Çınar

Dünyanın En Güzel Kütüphaneleri
Ahmet Bilgehan ARIKAN

58

Sanat Denilince... Avuntu
Ülkü KARA

61

Ömür Sermayesini Nerede Tüketiyoruz
Said DAYIOĞLU

64

Uyurken Yüz Üstü Yatmayın
Harika PINARBAŞI

66

Suriye’de Sular Durulmuyor...
Nefise BAYGÜT

70

Nefs ve Şeytan
Emine CEYLAN

76

Adanalıyık Allah’ın Adamıyık Hikayesi
Nehire EKİCİ

77
80

Sevgi Gemisi
Necibe AKÇA KOCATOP

Bu Dil
Aşık Hasan

3

sirdergisi.com

GÜNDEM

Ekim 2018 / Muharrem 1440

Güçlü Türkiye
M.Tunahan PINARBAŞI

Artık Türkiye güçlü. Bunu ilk farkedenlerden biriside Angela Merkel
oldu. Güçlü bir Türkiyenin Sahada oluşu ve dik duruşu Bazı Avrupa ülkelerini
ve Amerikayı rahatsız ederken İslam
ülkelerinin bir kurtuluş umudu olmuştur. Bu gün Dünyada islam coğrafyasının ve ezilen ülkelerin özgür sesi olan
Türkiye yaptığı demokratik seçimlerle
elini daha güçlü hale getirmiştir. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın sözü adeta çağ açar nitelikte olup dünyanın 5
ülkeden ibaret olmadığı ve een ufak
bir ülkenin bile söz sahibi hakkı olduğunu bize hatırlatmıştır. Bu günki İdlib
meselesinde ise en hafif şekilde müdahale edip bölgedeki adaleti en hızlı
şekilde sağlayacak olan Türkiyenin yapacakları kısıtlanmaya çalışmaktadır.
Çünkü kandan ve kaostan beslenen
bazı emperyalist güçler kendilerine
gelecek illegal paranın kesilmesinden
korkmaktadır. Bu güçler istesede istemesede vericekleri kararlarda artık
Türkiyeyi göz ardı edemeyeceği gibi
Bir masaya oturmak zorundada kalacaklardır.Türkiye gerek stratejik konumu gerekse devlet olarak her ülkenin
mutlaka münasebet zorunda olduğu
bir ülkedir. Bu gün ise Görüyoruz ki

güçlü Türkiyenin yanında ilk yeri almak
isteyen ve ılıman bir politika izleyip
sağlam ilişkiler kurmaya çalışan ülke
Almanyadır.

SIR
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Ama unutulmaması gereken bir
şey varsada Türkiyeden kaçan hapis
hükmü yemiş Terörist Fetöcülere hala
sahip çıkmaktadır. Unutulmamsı gereken bir hususta şudur devletimiz milletimiz hükumetimiz ne kadar şefkatli
sahip çıkan bir yapıya sahip olsada
asla Terörist ve vatan hainlerine taviz
vermemektedir.Bu günlerde yaşanan
ekonomik dalgalanmalar vize ve yurt
dışı yaptırımlarım sağlam duruşumuzu ve direncimizi kırmaya yöneliktir.
Demekki Fetö terör örgütü bu yapılan
hamlelerin ilki ve en büyüğüydü. Onlar daha çok komplo daha çok yaptırı
m deneyecek ama hiçbirinden bekledikleri sonuçlara alamayacaktır. Çünkü dün çanakkalede olan Ruh bu gün
Hali hazırda halen devam etmektedir.
Bizim için vatan kavramı en kutsal meselelerden birisi olup hiç bir karşılığı
olmadığı bilinmelidir.
Davasından vazgeçmeyen bir milletin karşısında nasıl durur bir illet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel
kahvaltıda bir araya geldi

kanı Mustafa Varank ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep TayBu gelişme iki ülke açısından sağyip Erdoğan, Almanya Başbakanı An- lam dostluluklar kurulması hususunda
gela Merkel ile kahvaltıda bir araya
önemlidir. En kısa zamanda bu Fetö
geldi.
krizine yönelik yapacağı hamleler araProgramda Hazine ve Maliye Bakanı daki ilişkileri geliştirmek hususunda
Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Ba- önemlidir.
5
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MANEVİ ÇEVRE
Akif CEMİL

“Şerefül mekan bil mekin” denir. Bir yer, içindekilerle değer kazanır veya kaybeder. Bazı yerler de Allahın takdiriyle kutsallaşır. Kabe gibi, Mescid_i Aksa gibi,
Mescid-i Nebevi gibi. Günah işlenen yerlerin de şerareleri vardır. Tarihte hâk ile
yeksan olmuş yerlerde bu hissedilir. Sodom-Gomore gibi. Onun için böyle yerleri gezerken ibret alınıp ağlayarak gezilmesi tavsiye edilmiştir. Gerçi ilmi açıklaması yapılmıştır ama Bermuda Şeytan Üçgeni gibi yerlerde de olumsuz bir
çekim vardır.

SIR

Mubarek beldeleri ziyaretlerde ise manevi bir atmosfer hissedilir. Büyük zatların kabirlerinin ziyaretlerinde başka bir hava oluşur. Yalnız böyle yerlerin ziyaretlerinde dengeli olunmalıdır. Neticede teveccüh Allaha olmalıdır.
Şahıslarda da bu aura hissedilir. Görüldüğünde Allah hatırlanan insanlarla
yanyana gelindiğinde hissedilen olumlu manevi hava vardır. Kötü insanların
olumsuz atmosferi ise hissedilir.
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KUTSALLIK VE SEMBOLİKLİK
Sabit OSMANOĞLU

Dinimizde kutsallık adına dini ve kutsal
görülen eşya ve sembollere yaptığımız aşırılık ve abartılar, asıl hedef ve maksadımızdan
uzaklaşmamıza yol açabilir. Örneğin; Kur’an-ı
Kerim’e verdiğimiz değer ve gösterdiğimiz
saygı ile onu boyumuzun üstündeki raflara
koymamız sonucunda onu, orada unutulan ve
sayfası açılmayan kitap haline getirmektedir.
Bu çerçevede; Hz. Ömer’in (r.a), cennetten
indiği belirtilen, Kabe’nin kapısının yanındaki
Haceru’l-Esved’e (Kara Taş) hitaben söylediği;
“Ey taş! Biliyorum ki; sen bir taşsın, ne fayda
ne de zarar verebilirsin. Eğer Allah Resulünün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) seni öptüğünü
görmeseydim, seni asla öpmezdim!” demesi konumuzu oldukça izah edicidir. Evliya ve
mübarek zatların türbe ve yatırlarına karşı
halkımızın ölçüsüz itibarı da, bu aşırılıkların
en bariz örneklerinden bir diğeridir. Ancak;
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
(sav) kendi kızı, son çiçeği, neslinin devamına vesile, Fatıma validemize ve Safiye halasına şu hitabını da biliyoruz: “Ey kızım Fâtıma!
Ey halam Safiyye! Allah katında makbul olan
ameller işleyiniz. Yani bana güvenip tembellik
etmeyiniz. Çünkü ben, sizi, Allah’ın azabından
kurtaramam!” buyurmuş ve insan için ancak
çalıştığının karşılığının verileceğini duyurmuştur. Dolayısıyla; peygamber efendimiz (sav),
kişiyi ancak iman ve salih amelinin kurtaracağına dikkat çekmiştir.
Yine; her biri Peygamber (sav) aşığı, dinin
her bir emri karşısında son derece titiz ve duyarlı olan Osmanlı padişahlarının hiçbirinin,
İslam’ın 5 şartından biri olan Hac ibadetini
yapmadıkları bilinmektedir. Binlerce kilometre uzaklığın at ve/ya deve sırtında aylarca sür-

düğü, bu uzun seyahat boyunca Padişah ve
ayalinin himaye ve emniyetinin her an ihlal
edilebileceği ve olağanüstü ihtimam gerektireceği, uçağın ve motorlu araçların olmadığı o
zamanlarda; onlar, ülkenin yönetimini bırakıp
bu ibadeti yapamadılar. Oysa; malumları olduğu üzere, bir kimseye haccın farz olabilmesi
için şu temel şartların bulunması gerekir:
1.Hür, ergin ve akıllı olmak,
2.Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak,
3.Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak,
4.Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak ve
5.Sağlıklı olmak.
Kimse aksini iddia edemez ki, padişahların
hepsi hür, ergin ve akıllı, sağlıklı ve zengin idiler ama devletin başındaki “İla-yi Kelimetullah” (Allah’ın Adının Yüceltilmesi ki bu güneşin
ufkunda batmadığı bir coğrafyada gerçekleştirmeye çalışılmıştır) vazife ve mesuliyeti, onları o ibadetten alıkoymuştu. Bununla birlikte;
onlar, çoğu zaman kendi yerlerine hacca vekil
göndermişlerdir. Büyük velilerin kerametleri arasında tayy-i mekân (mekanlar arasında
uçarak hareket etme) denilen bir hâdise vardır. Sultan II. Abdülhamid de hiç şüphesiz böyle velilerden biridir ve kendisinin Hac mevsimi
Kabe’de olduğuna dair şahitlik edenler çıkmıştır.
Dolayısıyla; kutsal eşyalar ve kutsal mekanlar, sembolik bir araçtan ibaret kalmalıdır. Aksi
takdirde; onlara gösterilecek aşırılık ve abartı, dinin özünden ve aslından uzaklaşmamıza
neden olur ki, bu kişinin maksadının zıddıyla
tokat yemesi demektir.

SIR
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MEKAN MI ÖNEMLİDİR MEKANDAKİ Mİ
Mustafa ASAF

Günümüzde baktığımız zaman aslında başlıkta olan her iki durumun da
geçerli olduğu mekânlar mevcuttur.
Yani mekânın kendisinin önemli olduğu kadar mekânda var olanların da o
mekâna kattığı değerler söz konusudur.

gönderilen peygamberlerin yeridir
Kudüs. Kudüs İslam dini başta olmak
üzere, Yahudilik ve Hıristiyanlık için de
çok önemli bir yere sahiptir. Hatta Hz.
Peygamber a.s bir buçuk yıl Mescid-i
Aksa’yı kıble olarak kabul etmiştir. Yine
Hz. Peygamber a.s Mirac’a Mescid-i
Aksa’dan yükselmiştir. Bu da gerek Kudüs’ü gerekse Mescid-i Aksa’yı önemli
kılar.

SIR

Dünyadaki ilk yapı olan ve temelleri
Hz. Âdem a.s tarafından atılan Kabe-i
Muazzamanın kutsallığı, içindekiyle beraber, bizzat kendisindendir. Hz
Âdem cennetten çıkarılıp Hz Havva ile
Arafat’ta buluştuktan sonra bugünkü
Kâbe’nin olduğu yere gelirler. O sırada
Hz Âdem Rabbine ibadet etmek için
cennette etrafında tavaf ettiği nurdan
sütunu ister. Allah c.c bu isteği kabul
eder ve nurdan sütun o yere indirilir.
Bu nurdan sütun sonrasında Hz Şit a.s
zamanında kaybolur ve yerine ise bugün Hacer-i Esved dediğimiz siyah taş
kalır. Bu taşın üzerine de Hz Şit bir bina
inşa eder. Kâbe Allah c.c için insanlıktan önce hatta dünyanın yaratılışından
önce var olan ve kıyamete dek var olacak olan muazzam bir yapıdır. Dolayısıyla dünyada var olan en önemli yapıdır.

Mekke ve Medine, bakıldığı zaman
yine İslam açısından son derece önemli yerlere sahip kıymetli yerlerdir. Allah
c.c;
“Doğrusu insanlar için kurulan ilk
mabed elbette Bekke (Mekke)’deki o
çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet olan beyttir. Orada açık nişaneler
ve İbrahim’in makamı vardır. Oraya
giren emniyette olur”(Âli İmrân 3/9697).
Görüldüğü gibi Mekke’nin kutsallığı
ayet ile sabittir. Şüphesiz Nurlu Şehir
olan ve Hz. Peygamber’e kucak açan
eski adı Yesrib olan Medine de çok kıymetli yerler arasındadır.

Dünya gözüyle Din-i Mübin-i İslam
Kudüs yine hem içindekilerle hem için kıymetli olan bu yerleri görmek
kendisiyle İslam’daki en önemli yer- ümidiyle…
lerin başında gelir. Zira Ortadoğu’ya
Selam ve dua ile..
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VUSLAT SANA GELEN HER YOLDUR

Gece vakti zemheridir, en tenhasından
Açarsın yelkenlerini sonsuz karanlığa

SIR

Ki en kudurmuş rüzgar yoldaşım olsun
İrkilirim, tutsan ruhumun ucundan
Alırım bembeyaz avuçlarından ölümü
Sana gelsem arındırarak ruhumu bedenimden
Dikilsem bin yıllık çınar gibi karşına
Sevgili, desem bir turna ürkekliğinde
Geldim işte, tutuver düşlerimin en ince yerinden
Deniz yüzlü, toprak kokulu yâr
Bir bilsen oysa ne zordur

Hicran ki elbette sönmez bir kor ateş
Ey sevgili, vuslat sana gelen her yoldur
Aç kalbini, kalbimin iklimine yerleş
					
					

Mustafa Asaf

9

sirdergisi.com

A NA L İ Z

Ekim 2018 / Muharrem 1440

Yeni Dünya Düzeni Hâkimiyetinin
İdeolojisi: Siyonizm
Koray KAMACI

Tevrat referanslı Yahudi milliyetçiliği
olan Siyonizm, Kudüs merkezli dünya hâkimiyeti ideolojisidir. Kurucusu ise Theodere Herzl’dir. Theodore Herzl 1897’de
Basel’de ilk Siyonist Kongre’yi topladığında tek bir hedefi vardı: Yahudilere millî
bir yurt bulmak. Osmanlı toprağı olan Filistin’e gitmek en önemli hedefti. O tarihlerde Yahudilerin Uganda’ya, Kıbrıs’a veya
Güney Afrika’ya göç etmesini isteyenler
de vardı. 20. Yüzyılın başından itibaren
Siyonistler Filistin’e ulaşma hedefine kilitlendiler. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
İngiltere’nin manda idaresi altına giren
Filistin’in kapıları Yahudi göçüne açıldı.
Zira İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour daha savaş devam ederken 1917’de
Siyonist örgütün liderlerinden Lord Rotschild’e bir mektup yazarak, ‘majestelerinin
hükûmeti Yahudilerin Filistin’de millî bir
yurt sahibi olmalarını desteklemektedir’
demişti. Napoleon Savaşlarından beri İngiltere’nin askerî harcamalarının en büyük
finansörü ve kreditörü olan Rotschildlara
verilmiş olan bu sözün bir anlamı vardı.
İngiltere sözünü tuttu ve sadece Filistin’in
değil tüm Orta Doğu’nun yüzyıllık ıstırabı
başladı.

odaklı güçler, özellikle Orta Doğu’da Arz-ı
Mev’ud planını (Büyük İsrail Devleti) hayata geçirmek için var güçleri ile mücadele
etmektedir. Bu konu Türkiye’yi de ilgilendiren ve hatta Müslüman ülkelerinin bir
çoğunu yakından ilgilendiren bir husustur.
Peki ‘’BİP’’ yani Büyük Orta Doğu Projesi
olarak da geçen Büyük İsrail Projesi tam
anlamıyla nasıl bir projeydi… İşte burası
çok önemlidir.

SIR

Siyonizm’ i eğer iyi bilirsek, Global Monarşi’nin yeni dünya düzeni idealini daha
iyi anlayabiliriz. Bu bağlamda Siyonizm
10

Türkiye bu karanlık projenin karşısında
ki en önemli engeldir. Bu engel aşılmadan
onlar da iyi biliyor ki bu proje tam manası ile yapılamaz. Geleceğin dünyasında
Türkiye’nin bu konuda çok özel manevi
bir misyonu var. Bu misyon elbet zamanı
geldiğinde tecelli edecektir. Lakin zaman
yaklaştıkça bizler de Siyonizm’e karşı kader birliği yapmalıyız. Özellikle de Büyük
İsrail Projesinin en önemli hedeflerinden
biri olan İran ile birlikte. Ortadoğu’da bu
proje kapsamında parçalanmayan ve ya
bu projeyi kabullenmeyen iki kadim devlet kaldı. Bunlardan biri biz yani Türkiye,
biri de İran’dır.
İran ve Türkiye Siyonizm’e karşı kader
kader birliği yapmalıdır. Bunun gelecek
dönemde ne kadar önemli olduğunu hep
birlikte göreceğiz. 2019 tarihi özellikle
önem arz etmektedir. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmamamız lazımdır…
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YȂ SABIR
Mecbure İnal VELA

Yaşadığımız çağ için sür’at çağı diyorlar. Eskiye
nazaran hayatımızı kolaylaştıran, vaktimizi iktisatlı kullanmamızı sağlayan pek çok teknolojik alete
sahibiz. Fakat yine de vakitsizlikten şikâyet ediyoruz.
Bakıyorum da, insanların hepsinde bir koşturmaca, bir acele ki sormayın gitsin. Büyük-küçük
herkes bir şeylere yetişme telaşında. Her gün istisnasız kurduğumuz cümleler arasında: “oğlum
acele et!” “kızım çabuk ol!” ifadeleri yer alıyor.
İnsan koşarken düşünemez. Telaş içinde iken
tefekküre dalamaz. Bir yerlere yetişelim, işlerimizi
koşarak halledelim diye diye, hayata dair pek çok
güzelliği ıskaladığımızın farkına varmıyoruz.
Çağımız sür’at çağı değil sadece. Aceleciler
çağı, sabırsızlar çağı aynı zamanda.
Çocuklarımıza pek çok şey öğrettik fakat sabretmeyi öğretemedik. Dinlediği melodinin sona
ermesini bekleyemeden, başka melodilere atlayacak aceleciliğe sahip bir nesil geliyor arkamızdan.
Bu nesil, ideallerine ulaşmak için göstermesi gereken gayretin sabrını sebatını nereden öğrenecek?
Asr suresinde, Asr’a yemin edilerek, insanlığın
hüsranda olduğu belirtilirken, birbirine hakkı ve
sabrı tavsiye edenler, hüsranda olanlardan müstesna tutuluyor. Tasavvufta da, sabır varılması gereken mertebelerin en üst seviyesinde yer alıyor…
Bazen kullanır, bazen kullanmaz ama insanoğlunun mayasında sabır vardır. Adem ile Havva,
cennette yasak meyveyi yememek konusunda
sabır gösterebilseydi, insanoğlu dünya adlı gezegene sürgün edilmeyecekti.
Yine Hz. Adem sabır gösterip, yıllarca Havva’yı
aramasaydı, vuslata hiçbir zaman eremeyecekti.
Yusuf Aleyhisselam, kuyuda sabır göstermeseydi, Mısır’a sultan olmayacaktı.
Yakup Aleyhisselam, Yusuf’una sabır ile kavuştu.

İbrahim Aleyhisselam’ın atıldığı ateş, küfre karşı gösterdiği imanın sabrı ile gülistana dönüştü.
Nuh Aleyhisselam, kavminin kınamalarına karşı gösterdiği sabırla, tufandan kurtuldukları gemiyi inşa etti.
Eyyub Aleyhisselam, vücudunu kemiren hastalıklardan, sabır ilacı ile derman buldu.
Musa Kelimullah, Firavuna karşı gösterdiği sabırla Kızıldeniz’i ordusuna yol eyledi.
Yunus Aleyhisselam balığın karnından sabır ile
kurtuldu.
Davud Aleyhisselam demiri sabır ateşlerinde
eritti.
Toprak karın altında ayaza, soğuğa sabretmezse, baharın süruruna eremez. Bir anne, cennet
kokulu yavrusunu kucağına alabilmek için dokuz
ay, on gün sabretmek zorundadır.
Tohum toprağın sinesinde sabırla beklemeden
gün yüzüne çıkmanın, neşv-ü nema bulmanın
mutluluğuna kavuşamaz.
Ağaçlar, açtıkları rengârenk çiçeklerin meyveye
dönüşmesi için uzun günler boyunca beklemeyi
göze almalıdır.
Ferhat, Şirin’e kavuşmayı murat ediyorsa dağları delmelidir.
Sabırla dağlar aşılır, sabırla yollar geçilir.
Sabırla, asmalarda tomurcuklanan boruk üzüme dönüşür.
Derviş, sabır ile geçer nefsin yedi merhalesini.
“Radıyeten Mardıyyeh” sırrına erebilmek adına,
nice sabır imtihanlarına tabi tutulur.
Üzerinde yaşadığımız koca dünya, güneşin etrafını sabırla dolanır. Sabırla erer gün geceye, gece
gündüze… Sabırla erer kış bahara, bahar güze…
Her nerede bir başarı öyküsü varsa, mayesinde
sabır vardır.
Çocuklarımıza sabrı öğretmeliyiz…

SIR
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GELECEK İSLAMIN OLACAK
Dr. Ahmet ALTUN

Kur’an ve Hz. Peygamber(s.a.v)in gösterdiği
mucize yönlerinden biri de, gelecek zamanlarla ilgili gaybi haberler olmuştur. Kuran ve Hz.
Peygamberin gelecekle ilgili olarak verdiği bu
gaybi haberlerin bir kısmı olduğu gibi çıkmıştır.
Bir kısmı da henüz çıkmamıştır. Şimdiye kadar
çıkanlar, bundan sonra çıkacak olanlar için birer delil hükmündedir.

Hudeybiyenin akabinde inen bu Ayette İslamın, ilerde her dinden üstün olacağı, bütün
dinlerin önüne geçeceği, onların üstüne çıkacağı, gaybi haber ve müjdesi var. Bugüne kadar
bu ayetin haber verdiği olay henüz gerçekleşmemiştir. Ayni ayet ‘Tevbe’ ve ‘Saff’ surelerinde de tekrarlanıyor. Bu Allah’tan bir vaattır
ve Allah’ın vaadi haktır. Ayete göre, bir gün
gelecek ki İslam, semavi olsun, beşeri olsun
bütün dinlerden üstün olacak. Bugün dünyada 7 milyardan civarında insan var. Hıristiyan
nüfus, 1 milyar 800 milyon, Müslüman nüfus
1,5 milyarı aşmış durumda ve aradaki fark her
sene azalıyor. Yakın gelecekte İslam, dünyanın
en büyük dini belki tek dini olacağı muhakkak
gözüyle bakılıyor

SIR

Kuran, Müslümanların zahiren zor ve güçsüz durumda oldukları bir zamanda, Mekke’nin Hz. Peygamber tarafından feth edileceği müjdesini veriyor ve iki yıl sonra Mekke kan
dökülmeden fethediliyor ve Kur’anın haber
verdiği gibi Müslümanlar güven içinde Mekke’ye giriyorlar.
Kuranın gerçek tercümanı olan Allah Resulü
de, gelecekte meydana gelecek ve Müslümanları ilgilendiren olaylardan haber vermiş ve bu
olayların bir kısmı haber verdiği gibi çıkmıştır.

Sahih hadis kitaplarında yer alan bir hadisinde Rasulüllah, “Mutlaka Kustantiniyye
(İstanbul ) fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel, komutan Onun askerleri ne
güzel askerlerdir!’ Resulüllah, haber verdiği
gibi yaklaşık 800 yıl sonra İstanbul, övgüye laik
bir şekilde Fatih Sultan Mehmet tarafından
fethediliyor ve geleceğe ait Hz. Peygamberin
bir mucize daha gerçekleşmiş oluyor.
Şimdi Müslümanları ve dünyanın geleceğini ilgilendiren, bir ayet ve iki hadis işiğında
geleceğe bakalım:
Fetih suresinin 28. ayetinde: ‘Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet
ve hak din ile gönderen O’dur.’ Denilmektedir.

Birinci hadis, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi ve
diğer hadis kitaplarında geçen şu hadistir:
‘Allah yer yüzünü, doğudan batıya kadar
önüme serdi. Ümmetimin hakimiyeti, bana
gösterilen yerlerin tamamına erişeceğini gördüm.’
Bu hadisle anlaşılıyor ki, bir gün gelecek ki,
İslam devleti veya devletleri genişleyerek doğudan batıya kadar, yanı bütün dünyayı kapsayacak. Çünkü hadisin anlamına uygun olarak
şimdiye kadar böyle bir olay gerçekleşmemiştir ve gerçekleşeceği haberi veriliyor.
*İkinci hadis: İbni Hibban ve Heysem’in sahih olarak rivayet ettiği şu hadistir:
‘Mutlaka bu iş,(yanı İslam dini) gece ile gündüzün ulaştığı her yere ulaşacaktır. Köyde ve
şehirde, ister istemez, İslamin girmediği hiç bir
ev kalmayacaktir.”
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Mısırlı Alim Yusuf el -Kardavi, asrın cihadı
dediği İnternette ki , ‘islamonline.net sitesinde, yukardaki hadislerin yorumunda diyorki,
Birinci hadis, İslam saltanatı ve devletinin genişleyeceği müjdesini verirken, ikinci hadisin
ise, İslamın toplum hayatına girip hayat dini
olacağını müjdeliyor.

Netice olarak diyebiliriz ki, İslam dünyası
tam manasıyla İslam’a muhtaç olduğu gibi,
Batı da İslam’a muhtaçtır. Batıda bütün dinlerin ve ideolojilerin iflas ettiği bir anda İslam
parlamaya başladı. İnanıyorum ki, bu topraklara (Batı) İslam’ın gelme vakti yakındır, İslam
ilerliyor, diğerleri ise, geriliyor.”

Gaybi işaretler, yaşanan gelişmeler ve dünyanın gidişatı gösteriyor ki gelecek İslam’ın
olacak İslam dini ahir zamanda dünyaya hakim
olacak, Kur’an ve hadislerin haber ve işaretleri, Müslüman ilim adamları ile gayri Müslim,
uzman ve araştırmacı bilim adamları, istatikçiler, İslamın parlak geleceği konusunda hem
fikirdirler.

Fransız Genelkurmayı’nın vurucu güç ve
stratejistlerinden General Pierre Gallois tarafından ‘Allah’ın güneşi Batıyı kör ediyor’ (La
Soleil d’Allah aveugle L’Occident) ismiyle yayınlanan ve siyasi çevrelerde deprem tesiri
yapan 78 sayfalık kitabında diyor ki, ‘Bütün iç
sarsıntılarına rağmen İslamiyet ve İslam dünyası Batı alemine hakim olacak. Önümüzdeki
25 sene sonunda gerçekleşecek olan bu hakikati Batı dünyasında fark ve kabul eden bazı
ülkeler var. General, eserinde son yılların bütün olaylarını belgeleriyle ortaya koyduktan
sonra hükme varıyor. Eser yayınlandığında
haftanın kitabı seçildi. (Ahmet Altun, Dünyada
İslam, 2002)

Batıdan Bazı Deliller

SIR

Bugün bilimin taklitten kurtularak, giderek
İslamlaşması sayesinde İslam yine eski şehametine, parlak dönemine kavuşacak ve bunda
da Batıda İslam dinine giren yeni Müslümanların büyük bir katkısı olacaktır. Dünyada bunun
işaret ve müjdeleri vardır.
1980 yılında Müslüman olan Alman diplomat ve filozof Murat Hofman ‘Alternatif Çözüm İslam’ adlı kitabında: “Kapitalizmle komünizm arasında İslam, Batı için, iki düzene karşı
alternatif bir çözüm olduğu anlaşıldı. Hatta diyebiliriz ki, İslam, daha iyi bir hayat arayan Batı
için tek çözüm yoludur” diyor.
“İnsan, Allah’ı inkar etme hürriyetinin bedelini, hayatını bir çok tanrı, put, şeytan v.s ile
doldurarak ödüyor’ diyen Alfred Müller’e atıfta bulunan Hofman, devamla şunları söylüyor:
“Krizlerle felaketlerin sarstığı İslam, aksine bütün tazeliği ve pratiğiyle ayakta durdu, taraftar topladı ve yeniden gözden geçirilmeğe, ilgi
odağı olmaya başladı.
Er veya geç Batı, alternatif bir din bulacak
ki, manevi ihtiyaçlarına cevap bulsun. Karl Rainer’ın dediği gibi, eninde sonunda Hıristiyanlar gelecekte ya tasavvufa sarılacak veya ateist
olacak. Bence akıl ile kalp arasında üçüncü bir
yol Hıristiyanların Müslüman olmalarıdır.
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Moskova Doğu Araştırmaları Kurumundan
Rus araştırmacı yazar Damir Hayrvitindov, İslamın geleceğiyle ilgili olarak şu tesbitlerde
bulunuyor: ‘Problem, Rusya’ya yapılan göç
ve Müslüman nüfustaki yüksek doğum oranı
yanı sıra Rus asıllıların yaygın bir şekilde İslam dinine girmeleridir. Müslümanlar sadece
Moskova’da değil Bütün Rusya’da ikinci büyük
dini kütle oluşturdular. Son 500 yıldan bu yana
Rusya’da İslam Dinine bu kadar ilgi duyulmamıştı.’
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Başkanı ve
Şou Üniversitesi Dekanı Prof. Sanada ise, yazdığı kitapta İslam hukukunun, beşeri hukuklardan üstün olduğunu belirterek, Japonların
İslam gibi bir dine ihtiyaç duydukları ve Müslümanların, Japon halkına ve bütün dünyaya
İslamiyet’i anlatma ve tanıtma sorumluluğunu
taşıdığını söylüyor. (Dünyada İslam, A. Altun,
2002)
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BU NASIL OLACAK?
Araştırmacılar, dünyanın Müslüman olasını
sağlayacak sebepleri şöyle sıralamatadırlar:
* Son yıllarda hızlanan bilimsel, çalışma
ve keşiflerin Kur’an ve Hadislerle örtüşmesi
ve her asırda her toplumun ihtiyacına cevap
veren Kur’an’ın, bütün hükümlerini akla ve
bilime tasdik ettirmesi. Akıl ve bilimin hakim
olacağı geleceğe, bütün hükümlerini akıl ve
bilime tastik ettiren Kur’anın hakim olacağı,
muhakkak gözüyle bakılmaktadır.

* Gelişen teknoloji, iletişim ve ulaşım sayesinde dünyanın küçük bir köy haline gelmesi, ülkeler arasında ziyaretlerin artması, fikir
alış verişleri, diyaloglar, konferansların tertiplenmesi neticesinde, insanların İslamiyet’le
doğrudan tanışması, sorularına cevap, sorunlarına da çare bulmaya başlamaları, aradıkları,
fert, aile ve toplum huzurunu İslam’ın prensiplerinde bulmaları neticesinde insanların, akın
akın İslam’a koşmaları.
* Hıristiyan dünyasının özellikle Katoliklerin
eski katı taassübünü bırakması ve Müslümanlarla diyalog kapısını açması.

SIR

* Batıda İslama giren yeni Müslümanların,
gayret, tebliğ, temsil ve faaliyetleri .

* İslam dünyasında, başta Türkiye olmak
üzere yeniden İslami uyanışın zuhur etmesi.

* Komünizm gibi totaliter rejimlerin yıkılışı. Arayış içine giren insanların İslam diniyle
buluşması.
* Dünyadaki nüfus artışının Müslümanların
lehine gelişmesi.

* Yusuf Kardavinin ifadesiyle, asrın cihadı
olan internetin hayata girmesi: Daha önce ,
Batıya, İslamla ilgili bilgiler, gayrı Müslümler
tarafından aktarılırken, İnternetin ortaya çıkmasıyla, herkes artık aracısız olarak doğrudan
İslami kaynak ve bilgilere doğru bir şekilde ulaşabiliyor. Sonunda çoğu hakkı buluyor.
* Müslüman, öğrenci ve bilim adamlarının, Batıya gidip Batılılarla, tanışıp kaynaşması
neticesinde batılıların bu Müslümanların etkisinde kalmaları ve İslam’ı tanımaları. Mesela
ABD Üniversitelerindeki tıp doktorların % 20
sinin Müslüman olduğu ifade ediliyor.

* Batıya çalışmak için giden ve işçi olarak
çalışan Müslümanların üçüncü kuşak çocuklarının, iş ve eğitim alanında Batılılarla eşit seviyeye gelmesi

Sonuç olarak diyebiliriz ki İslam, medenî
dünya üzerinde her gün biraz daha tesirini artırıyor ve dünya O’na koşuyor. İslam, bir köy
haline gelen global dünyanın tek dini olma yolunda, dünya ona doğru gidiyor.
Hz. Peygamber (SAV) Sahih-i Müslimde yer
alan başka bir hadiste de ‘Din garip olarak başladı ve garip olarak geri dönecek’ diyor. Evet İslamiyet Mekke döneminde ilk önceleri garipti,
daha sonra inkişaf ve fütuhatlar başladı, kısa
zamanda Doğuda Çin Seddi’ne, Batıda İspanya’ya dayandı. Ayni hadise tekrarlanıyor
20. asrın başlarında garip karşılanan İslam,
21. asırda inkişafa başladı. 20. asırda Mekke
dönemini yaşayan İslam, 21. asırda fütuhat
dönemi olan Medine devrini yaşıyor denilebilir.
Eskiden insanlar Dünyanın muhtelif bölgelerinde, genelde tek tek olarak İslama giriyorlardı, son zamanlarda gruplar ve kabileler
halinde hatta köy köy İslam dinine girenlerle
ilgili haberlere dünya basınında artık sık sık
rastlanmaktadır. Gelecekte Batıda bir ülkenin
veya birden fazla ülkenin veya bir kıtanın İslam
dinini resmen kabul etmesi bu gidişle mümkün ve makul görülmektedir ve bu ülkelerden
bazılarını tahmin etmek zor olmasa gerek.
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M A N E V İ D İ NA M İ K L E R İ M İ Z

ABDURRAHİM REYHAN ERZİNCANİ
HAZRETLERİ

Cumhur ALTINELLİ

Abdurrahim Reyhan hazretleri, Allah yolunun büyük velilerinden. Maneviyat ikliminin harman oldugu Erzincan´da dünyaya tesrif buyurdular.
Altin silsilenin günümüzdeki halkasi.
Fikirleri, düsünceleri tasavvuf denizine
tasiyan ve bu büyük denizde yoguran,
yorumlayan kisacasi insanlari Allah yoluna çagiran gönüller sultani.

SIR

Insanoglunun yaradilis gayesi Allah´a kulluk etmektir. Yasadigimiz bu
dünya bizler icin bir imtihan dünyasidir. Her kulun vazifesi, sadece ve sadeAbdurrahim Reyhan hazretleri, ce Allah´in rizasini kazanmak olmalidir.
1930 yılında Erzincan’da yaşamış bir Yeryüzünde Cenab-i Allah´in veli kullaşeyh’dir.İşte Abdurrahim Reyhan haz- ri coktur. Kainat var oldukca her zaman
da Allah´in sevgili kullari da var olacakretleri’nin Geçmişi…
tir. Önemli olan Allah dostlarini arayip
Teşrifleri…
bulmak ve o zatlarin irsat halkasindan
gecmektir.
Abdurrahim Reyhan hazretleri,
1930 yılında Erzincan’in Keleriç belBugün insanoglu stres ve bunalim
desinde dünyaya teşrif buyurdular.
cemberinin icerisine düsmüstür. HerBabası Hüseyin Efendi, annesinin adı
gün ülkemizin bir kösesinde ummadiTubi Hatun’dur. Hüseyin Efendi, babası
gimiz haberlerle sarsiliyoruz. Aileler
Şeyh Beşir Efendi hazretleri tarafından
arasi problemler, cinnet geciren insanyetiştirilmiş alim bir zattır. Hanımı Tubi
lar, bosluga düsmüs genclik. Kisacasi
Hatun, Erzincan’ın Tercan ilçesinin
insanligin gönlü koskoca bir boslukta.
Humlar köyünün saygın ailelerindenTip bütün gücüyle ilerlemesine, teknodir.
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lojinin hizla devlesmesine ragmen gelecekten umutsuz dünya dönüyorken
bizlerin durdugu bir toplum oluveriyoruz. Insanligin acil gönül doktorlarina
ihtiyaci var. Recete belli, yeter ki tedavi
olmaya gercekten niyet edelim.

Reyhan hazretleri 68 yillik ömrünü
Allah yoluna adadi. Kendileri kücük
bir beldenden bütün dünyaya acildi.
Yüzbinlerce insani irsat halkasini katti. Il il, ilce ilce dolasti. Dar´ül Beka´ya
tesrif buyurana kadar gözünün yasi hic
kurumadi. Vücuduna müptela olmus
Her asirda oldugu gibi bu asrimizda hastaliklari hic umursamadi. Bir perda Allah dostlari, Mürsid-i Kamillerin gel misali döndü, döndü hic durmadi.
varligini kabul etmeyenler bulunmak- O´nu anlayanlar kadar, anlamayanlar
tadir. Bu insanlarin kalyleri körelmis, da oldu.
gönülleri mühürlenmis bilge gecinirken cehalet hastaligina yakalanmisEfendi hazretleri, Naksibendi Tarikalardir. Onlar icin söylenecek pek fazla tinin Halidiye koluna mensuptur. Sarsözümüz yok. Cenab-i Allah´in onlarin kin ve Garbin Mevlana´si Dede Pasa
kalp gözlerini acmasini dilemekten hazretlerinin irsat halkasinda yetismis
baska. Kûfeli Ebu Hasim Sûfi demisler- ve Dede Pasa hazretlerinin halifesi oladir ki; “Dagi igne ucu ile kökten kazi- rak irsat vazifesine baslamistir. Reyhan
mak, gurur ve kibir denen cirkin huyu hazretlerinin Irsat halkasi genislemis,
gönülden atmaktan daha kolaydir.”
büyümüs ülkenin her kösesinde yüz
binlerce insan kendilerine talebe olGurur ve benlik hastaligina yakalan- muslardir.
mis olanlar maalesef Reyhan hazretleri
anlayamadilar. Belki biz de anlayamaTasavvuf renkli rüyalar görmek dedik. Ama en azindan anlamaya calistik. gil hakikate erme metodudur. AbdurO´nun manevi havasini bir parca olsun rahim Reyhan hazretleri, sikintili bir
yakalamaya calistik. Ne kolay o kutlu dönemde tasavvuf denizinde yüz binkervanda yürümek. Ne kolay rüzgarla lerce insani yüzdürmüstür. Kendileri
yarismak. Reyhan hazretlerinin kerva- bir sohbetinde buyuruyor ki “Bizim
ni yolunu devam ederken bu kervanda kapimiz tüm insanlara acik. Özellikle
yerimizi her seye rahmen almaliydik. günahi oldugunu bilenler bize gelsin.”
Kacirdik kutlu yürüyüsü, yazik oldu Hazret´in kapisina sarhos gelenler ayik
bizlere.
gider, ickiye tövbe ederdi. Hircin gelenler muhlis giderdi.
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Bugün günlerden Üstad...
Şeyma KISAKÜREK SÖNMEZ OCAK

1904 yılının ilkbahar sonları… 26 Mayıs… Çemberlitaş tarafında bir konağın ahırından tek atlı bir
araba çıkartılıyor.
Ona 17-18 yaşlarında bir delikanlı atlıyor ve
kamçısını şaklatarak dört nala sürmeye başlıyor.
Bu delikanlı, benim; adı “Deli Fazıl” a çıkarılmış babamdır ve Sarıyer’e , Büyükbabam’a bir müjde götürmektedir.
-Baba, bir erkek çocuğum dünyaya geldi! Torunun!..
*
Büyükbabam ileri yaşına rağmen konağın merdivenlerinden seke seke üçüncü kata çıkıyor, loğusa odasına dalıyor ve hâlâ orada bekleyendoktora
soruyor:
-Nerede çocuk?
-Şurada efendim, annesinin sağ yanında .. Üstü
örtülü
-Çocuğun böyle zaif doğmasında bir tehlike var
mı doktor?
-Bilinemez… Çok dikkat ve itina ister .
Büyükbabam, üstümdeki tülü çekip yüzümü açıyor ve dudaklarını kıpırdatıyor:
“-Allah, koruyucuların en hayırlısı ve acıyıcıların
en merhametlisi …”
Adım Ahmed Necip, büyükbabamın babasının
ismi .. Ne aldımsa annemden, seksenini hayli aşgın
olarak ölen, hayatı boyunca masum ve mazlum bu
kadından aldığıma inanıyorum . Baba kolları ikinci
plânda ..
İlk hatıram, sedef kakmalı bir beşikte kustuğum
ve beni beşikten alarak ağzımı ve üstümü sildikleri
.. Henüz dili çözülmemiş bir zamanıma ait bu hadiseyi, kelimeleri öğrendikten sonra hatırlayabilmem
için, o hadiseden bana kelime üstü sâf bir mâna sızması gerekir .
Büyükbabam, her ayın başında, ayağına getirilen
tekaüdiyesi, mutemedin elinden benim tarafından
kapılıp koşarak kendisine sunulunca, torbayı açar,
içinden pırıl pırıl bir altın çıkarır ve bana uzatır. Öbür
torunlara 1 lira çeyreğinden başka bir şey yok.

Büyükbabam … Mevcut olmayan adalet tarihimizde şanlı bir isme malik olması gereken adam …
Abdülhamit’e karşı yapılan Yıldız Camii suikastinin
muhakemesini reis sıfatiyle idare etmiş hak insanı
.. Hak adına, gerekirse Padişah’a bile karşı koyduğuna, ve Padişah’tan göz yaşartıcı bir adalet mukabelesine nail olduğuna dair ulvî vakıâ bana, o zaman
yüce divanın savcısı meşhur Necmeddin Molla tarafından bizzat anlatılmıştır.
*
Ne oldumsa Bahriye Mektebinde oldum. “Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane” . Bu mektepte büluğa erdim; düşünmeye ve kişiliğimin ana dokusunu
bu mektepte örgüleştirmeye başladım. İlk metafizik
arayıcılıklarım orada başladı. Madde ötesi düşünce
ve bedahetler ilerisi eşyayı kurcalama, altında ne
var diye tırmıklama gayreti …
*
Herkes yatağında, örtüler çeneye kadar çekilmiş
ve sus-pus .. Nöbetçi zabiti geliyor.. Annemi düşünüyorum …
*
Tasavvufla ilk temasım Edebiyat hocam İbrahim
Aşkî Beyin yol göstermesiyle başlar.
Mektepte ismim, şair aşağı, şair yukarı. Bir de
“Nihal” isimli tek nüshalık bir dergi çıkarıyorum.
Bizden iki sınıf ileride olan Nazım Hikmet’de
aynı şekilde tek nüsha, el yazması bir derginin başında, bize rakip …
O zamanki kafasiyle, “ Ben de müridinim işte
Mevlana!” gibilerinden şiirler yazıyor. “Beni Stalin
yarattı!” diyeceği günlere henüz 30-35 yıl uzakta..
Türk muharrirlerinden hiçbiri beni sarmıyor. Romanımız Batıya nispetle “Darülaceze”lik, şiirimiz
ise, Ziya Gökalp dürtüşiyle sade dile dümen tutmuş
olsa da muhtevası bir posa..
Ahmed Haşim ve Yahya Kemal muallakta birer
kandil, Tevfik Fikret ukala bir avukat, Abdülhak Hamid dahi rolünde zoraki bir haşmet ..
Son sınıf talebesiyken, mektepten gına getirmiş
durumdayım ve Darülfünun’a girmek düşüncesindeyim.
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Son sınıf imtihanlarını kazanıp, mektebi bitirmişken tahsil müddetine 1 sene daha ilave ettiler. Ben
de ilave sınıf imtihanlarında üzerine “Bilmiyorum!”
yazarak kağıdımı boş teslim ettim. Kaydımı sildiler.
Hayatımın en nazik 5 senesini Bahriye Mektebinde geçirdikten sonra birdenbire kendimi işgal
altındaki İstanbul sokaklarında buldum. Artık ne konak, ne yalı .. Babam Kadıköy’de hakim ve yeniden
evlenmiş. Bana baba tarafım kapalı, yalnız anne tarafım açık ..
Dayım, her ay başı 80 lirayı masaya döküp, sağın
solun borcuna pay ederken, bana da “para kazanmaya bak! Şairlikte, mairlikte iş yoktur!” derdi. Bir
seferinde; “ şu 40 lirayı al da benim terzime götür!
Sana İngiliz kumaşından bir elbise diksin . Şu 3 lirayı da cebine at, bir çift iskarpin satın al!” dedi. Göz
yaşlarımı tutamadım. Mektepten çıktım çıkalı, annemin daralttığı veya genişletiği eski püsküler içindeydim. Annem de benimle beraber ağladı …
*
Tutmamış bir piyes kadar müşterisiz Darülfünun’a girdim ..
Cumhuriyet …
Babıâli …
Ahmed Haşim’in şiir, Yakup Kadri’nin nesir, Ahmed Refik’in tarih, Ömer Seyfeddin’in hikaye, Halide Edip’in roman, Namık İsmail’in sanat ve bazı
profesörlerin ilim dallarında meyvelerini sarkıttığı
bir ağaçta, önceden hiçbir tırmanış gayreti göstermeksizin tecelli ediverişim, birdenbire gözlerimi üstüme çevirtti ve bana sanat, edebiyat ve fikir mahfeleri, idarehane, kahvehane, kütüphaneleri açıldı.
Cumhuriyet’in ilanından bir yıl sonra Maarif Vekaleti’nin açmış olduğu bir imtihanı dereceyle kazanıp Paris’e gönderiliyorum.
Aylarca şehrin gündüzünden habersiz bir gece
yaşayışı.. Oteldeki odamın aynası karşısında, yanaklarımı tırnaklayarak döktüğüm gözyaşları.. Istırap,
ıstırap ….
Avrupa talebeliği imtihanındaki başarım yüzünden sömestrelerini ikmal etmiş olduğum resmen
kabul edilen Üniversiteye bir daha uğramadım.
Devlet kapısından irkildiğim için bir ecnebi bankasına girdim; mahut konağın ben Paris’teyken ölen cici
annemden kalan hissesini 10 kuruş yerine 1 kuruşa
sattım, yedim. Heybeliada’da hasta döşeğinde beni
gözleyen sevgili anneme koşacak bağlılık duygusunu bile kendimde bulamadım ve hep o şeytan kabuğunun içinde, nefessiz ve huzursuz, sürünmekte
devam ettim.
Bankalar ..

1934 senesinde vapurda karşılaştığım esrar
küpü adam, bana, Ağacamii işaret edene kadar ruh
çalkantıları..
Ağacamii’ne gidip, ahengi anlaşılamayan peçeli
sesi duyup, daima baktığı şeylerin ilerisindeki , ötesindeki bir görünmeze bakan gözleri görünce eteklerine sarıldım …
1938 yılında bir gün, bankanın Ankara’nın umumi müdürlük binasındaki odamda aşağı yukarı dolaşırken şöyle demiştim kendime; “Ne olacak senin
halin böyle? Efendi Hazretleri gibi bir kurtarıcıya
kavuşturdu seni Allah .. Çık bu hesap makinesinin
içinden … Bâtında olamazken hiç olmazsa zâhirde
bir şey olmaya çalış! Davanın, cemiyet planına bağlı
sözcüsü, fikircisi ve aksiyoncusu …”
İstifamdan bir yıl evvel benden bir “Milli Marş”
istenmişti. Akif’in “istiklal Marşı” beğenilmiyor, bunun yerine bir Milli Marş isteniyordu. Hatta Ulus
Gazetesi bu maksatla müsabaka açmıştı. Baş alakalısına; “ yazsa yazsa Necip Fazıl yazabilir, ama bir
garip adamdır, yazmaz!” demişler. Ve bana teklif
edilmişti. Ben de; “Akif’in ruhuna ve eserine hürmetim var .. Fakat için de hiçbir has isim geçmemek
ve kendi anlayışıma göre yazmak şartiyle, milletimden aldığım heyecanı böyle bir marş içinde billurlaştırmak isterim. Razı mısınız? Öyleyse durdurun
müsabakayı!
“Pek güzel” diyerek müsabakayı durdurmuşlardı. Bu vesileyle “Büyük Doğu Marşı” meydana geldi.
Devlet reisinin hastalanıp ölmesi sebebiyle marş
kendisine gösterilememiş ve manzume de bana
kalmıştı ve “Büyük Doğu” ismini doğurmuştu.
Nihayet yoluma, otuzyedi yıldır çile ortağım
Neslihan çıktı. Bana nur topu gibi beş çocuk hediye
den sevgili zevcem.. Sırasiyle; Mehmet, Ömer, Ayşe,
Osman, Zeynep … Dış yüzün dış yüzünde başlayan
münasebet en kısa zamanda köklere kadar indi.
Kendisini aldım, Eyüb’e götürdüm. Evin önünden
geçirdim ve biraz ilerideki (piyer loti) kahvehanesinde oturttum:
-Bekle biraz dedim, kendilerine haber vereyim.
İzinsiz çıkaramam huzurlarına .. Kızcağız, derin bir
tevekkül içinde, oturdu, nasibini bekledi. Huzurlarındayım:
-Efendim; bir kızla tanıştım, ismi Neslihan.. Bildiğiniz modern kızlardan; Bâbanzâdelerden .. Buraya
kadar da getirdim. Şu anda ilerideki kahvehanede
oturuyor. Takdir buyurursunuz ki, zamane kızlarına
güven zor .. Şüpheliyim, ne emredersiniz?
Bir anda şimşek gibi bir hareketle sordular:
“-Üzerinde ne var?..”
-Yeşil bir manto efendim!
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Yine bir anda, şimşek gibi bir hız içinde, âni bir
dalış ve uyanış:
“-Sen ondan değil, kendinden şüphe et!”
Suratımda şaklayan tekdir tokatının zevkiyle,
Neslihan’ın bu kadar güzel kabul edilişindeki zevk,
içimde birbirine karışmış, koştum, zevcemi aldım,
evlerine getirdim.
Akit temellendirildikten ve iş belediye dairesindeki tescile kaldıktan sonra, birdenbire Efendi Hazretleri evden çıktılar ve yanımıza gelmeden bahçe
kapısına doğru yürümeğe başladılar. Arkalarından
ilerledik ve ellerinden öptük. İleride vasıtamla Neslihan’a gönderecekleri mektuplarda kendisine “kızım” diye hitap edecekler ve benden “damadım”
diye bahis buyuracaklardır. O hitabın bir sır sakladığını, vefatlarından hayli sonra ve yakınlarından
Muhib’in dikkatiyle keşfettik.
Sene 1943 .. Efendi Hazretlerini her görüşümde
insan, ondan her ayrılışımda hayvanım… yalnız ağzı
ve kalbiyle birtakım doğruları geveleyen, fakat teniyle çöplükte yaşayan bir hayvan .. Tam da filozofun dediği gibi, metafizik hayvan .. Büyük doğu’yu
hazırlıyorum.. Birinci oğlum Mehmet doğdu.. Babıali, ev, ilk çocuk, afiş, kağıt. Efendimi göremiyorum.
Büyük Doğu çıktı. Eyüp’te bir kurban kesmek
efendimin elini öpmek istiyorum. Bir otomobile atlayıp Eyüp’e gittim.
-Hiç gitme yukarıya!
-Neden?
-Efendi’yi götürdüler!
-Kimler?
-Polisler!
-Ne diyorsun? Neredeler şimdi?
-Herhalde birinci şubede ..
Fazla konuşamadım, doğru polis müdürlüğüne
.. Haklarında Vekiller Heyeti kararı var.. Tebliğ ediliyor. İzmir’e gönderilecekler. Birkaç ay sonrasında
serbestler. Hastadırlar .. Ankara’da biraderlerinin
oğlu Faruk Işık’ın evine iniyorlar. Ankara hiç sevmedikleri bir yerdir. Faruk Bey’in evinde ondokuzgün
hasta yatıyorlar. Nihayet, 1943 yılının Kasım ayında,
tam sabah namazı vakti son nefes .. Vefat anında
zelzele …
Ya sen Necip Fazıl, bütün bunlar olurken, yeryüzündeki güneşin batarken, nerdesin?
*
O günden sonrası,
1943’te Erzurum’da askerken siyasi bir yazı se-

bebiyle bir gün mahkumiyet ..
1944 ilkbaharı, Büyük Doğu’da yayımlanan bir
hadis meali yüzünden “Allah’a itaat etmeyene itaat
edilmez.” İlk defa kapatılması.. kısa bir zaman önce
dönemin başvekili Şükrü Saraçoğlu tarafından gazeteye emir gelmişti;
“-Allah ve Ahlaktan bahsetmek yasaktır!”
1945Aralık’ını Ocak ayına bağlayan gece Ömer
dünyaya geldi.
1945-46 , “Başımıza kulak istiyoruz!” diye kapağa kocaman bir kulak resmi koyduğumuz için Örfi
İdarece kapatılış, derken maddi sıkıntılar, korkunç
darlık, borç üstüne borç ve nihayet 1947 teşebbüsü
ve yeniden zuhur.
1947 ..İlk hapsim; Türklüğe hakaretten.. Rıza
Tevfik’in “Abdülhamit Han’ın ruhundan İstimdat”
adlı şiiri sebebiyle … Beraat .. Tekrar kapanış.
Halk partisinin o devirde, o devrin parasiyle yüzbinler harcayıp aleyhimde tertiplediği mitingler ..
İlk kızım Ayşe dünyaya geldi.
1949 haftalık gazete şeklinde çıkış .. Büyük Doğu
Cemiyeti ..
1947 beraatinin temyize bozduluşu ve yine hapis
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Demokrat Parti devresi ve 1950 Ramazan Bayramında af kanuniyle kurtuluş ..
Osman dünyaya geldi.
Küçük boyda mecmua şekli … Yeni iktidarın meclis kürsüsüne kadar uzanan hakkımızdaki homurtuları .. Kimi ve neyi tuttuğu belli olmayan Demokrat
Parti iktidarı içinde bir hizbin hazırladığı kumarhane
baskını komplosu, bunun üzerine çıkan meşhur 54.
Sayımız ve yine hapis .. Boynu bükük soluveren Büyük Doğu Cemiyeti..
1951’de sermaye sahibinin ihanetine uğrayan ilk
günlük Büyük Doğu tecrübesi..
1952’de zamane başvekilinin yardım elini uzattığı kendi günlük Büyük Doğu’muz. Aynı yılın sonbaharında, zamane devlet reisinin baskısı ve başvekilinin boyun eğişiyle gelen “kapat” emri ..
Malatya hadisesi .. Yine hapis .. Her taraftan
tam bırakılış …
1953 sonunda beraat.
Küçük kızım Zeynep dünyaya geldi.
1954’teki mecmua şekli, tekrar mahkeme ve kapanış..
1956’da yine günlük gazete, tek santim ilan yok
ve yine kapılarını kapat! Bu arada hep zamane Başvekilinin korunması için kaleme alınan yazılardan
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bir sürü mahkumiyet ve 1957-1958 tam 8 ay bilmem kaç gün süren kaçıncı mahkumiyet ..
1959’da büyük kıt’adaki rotatif baskılı, renkli Büyük Doğu; Bolu Dağlarında tutuş ve hapis ..
1960 … İhtilal …
Açık olamayan Büyük Doğu’ların kapatılma kararı …
Aynı sene, 6 Haziran’da gece yarısı evimden alındım ve 15.10 tarihine kadar yani, 4ay 4 gün gerekçesiz olarak hapis yatıp ve kötü muamele gördüm.
1960-1961 senesinde, Atatürke Neşir Yoliyle Hakaret ettiğim gerekçesiyle, İhtilalin çıkardığı Basın
Affı’nda hiçbir suç istisna edilmediği için üzerinde
hapis yükü kalmadığını düşünen ben, Balmumcu’dan ilk tahliye edilenler arasında salıverildiğim
gün (15.10.1960), kapıda bekleyen mahkûmları
taşımaya mahsus bir araç ile, karım ve çocuklarımın gözleri önünde alınarak Savcılığa götürüldüm.
Atatürk’e hakaret isnad edilen bir yazıdan mahkûmiyeti Balmumcu’dayken kesinleştiği için ve 5816
sayılı kanun maddesi sadece onun aleyhine Af Kanunu’nun kapsamı dışında tutularak, Toptaşı cezaevine üçüncü defa girmesi temin olunmuştur.
18 Aralik 1961’de tahliye edildikten sonra önünde iki yol açildigini gördü; Ya her seyden büsbütün
el etek çekmek, yahut her seye topyekün el uzatmak... Tercihi, demir hapishane kapilarindan daha
önce de saliverildigi günlerden farkli degildi.
1963 Ilkbaharinda bir davet üzerine açilan ‘konferans çigiri’ üzerinde evvela Salihli, Izmir; bir müddet sonra Erzurum, Van; daha sonra Izmit, Bursa ve
1964 yilinin ilkbaharinda da Konya, Adana, Maras
ve Tarsus’ta konferanslar verdim.
1964’te Büyük Dogu’nun 11’inci devresini açtim.
Adnan Menderesin hatirasi için kaleme aldigim ve
derginin 1’inci sayisinda nesrettigim ‘Zeybegin Ölümü’ siirinden dolayi takibata ugradim.
1965’te ‘b.d. Fikir Kulübü... Mart ayindan baslayarak sirasiyle Adiyaman, Maras, Burdur, Gaziantep, Nizip, Kilis, Kayseri, Akhisar, Ankara, Kirikkale
ve Eskisehir’de konferanslar serisini sürdürdük.
‘b.d. Fikir Kulübü’ adina Ankara Dil Tarih Cografya Fakültesi’nde verdigimiz bir konferans üzerine
açilan dâvada, ‘Din esasina bagli cemiyet kurmak’
iddiasiyle yargilandi.
Büyük Dogu’larin 1965 ve 1967 devrelerinde
birçok defa ‘Hükümetin Manevi Sahsiyetini Tahkir’
suçlamasiyle takibata ugradi. Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve Milli Birlik Komitesi dönemlerinin ardindan, Adalet Partisi devr-i iktidarinda da
takip mevzuu olmaktan kurtulamadik.

27.12.1967 tarihli Büyük Dogu Dergisinde dönemin Basbakani’nin (Demirel) kayitli oldugu Mason
kütügünün fotokopisini ilk defa olarak yayinlandı.
‘Ideolocya Örgüsü’ isimli eseri, ‘Mümin/Kafir’ diyaloglari ve siyasi içerikli yazilar sebebiyle devamli
olarak suçlandik, sorgulandik, yargilandik.
1968’de ‘Vahidüddin’ adli eserim de Bugün gazetesinde tefrika edip ilk baskisini yaptığım kitabım
takibata ugradi ve kitap toplatildi. Eserde suç unsuru bulunmadigina dair bilirkisi raporu dogrultusunda Mahkeme, beraat karari verdi.
Ileride, kararin Temyiz’e bozdurulmasi ve daha
önceki kararin aksine mahkemenin bozma ilamina uymasiyle bu dâvadan da mahkûm olacak
(28.11.1973) ve bir müddet sonra Af Kanunu çikacagi için karar infaz edilemeyecekti. Ancak ‘Vahidüddin’ eseri 2’nci baskisinda hiçbir takibata ugramayip ‘zaman asimi’na girecegi halde, 1976’daki
3’üncü baskisindan sonra tekrar takibata ugrayacak
ve en asiri fikir düsmanlarinin imzasini tasiyan bütün bilirkisi raporlarina ragmen hukuk anlayisi bakimindan tarihte esi az görülmüs bir mantik üzerine
oturtulmus 25 sahifelik bir kararla 1.5 yil mahkûmiyetine sebep olacakti.
1969 yili içinde Erzincan, Antalya ve Alanya’da
konferanslar verdi.
Çesitli tarihlerde muhtelif gazetelerde, basmakalelerine, fikralarina ve bazi eserlerinin tefrikasina
devam etti; tam sahife Ramazan yazilari kaleme
aldi.
Fas’tan, Saraya çok yakin çevreden evine kadar
gelen, ömrünün kalan kismini bütün aile fertleriyle
birlikte Fas’ta geçirmesi, yani bundan böyle Fas’ta
yasamasi teklifini; gözlerini pencereden disariya,
alakasiz bir noktaya dikerek, küçük, çok küçük göz
tikleri içinde sabirla dinledi. Ilgisiz bir mevzu açarak
cevap verdi.

SIR

1983 yılında Erenköy’ündeki evinde vefat etti.
Bahçemde Yusufçuk adlı kuş
Öter hep; Necipçik, Necipçik!
Bir iğne, kalbime sokulmuş,
Başımda küt diye bir dipçik.
Tabiat, gurbetten bir pusu;
Çırpınır, denizi arar su.
Haykırır, baykuşu, kumrusu:
Var yürü, garipçik, garipçik.
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ATALET YORGUNLUĞU
Yüzyıllık Yorgunluk...
Yasemin Eser DAYIOĞLU

Bilmem farkında mısınız, üzerimizde hep
bir yorgunluk hep bir boş vermişlik, bir atalet,
bir tembellik?.. Atalet yorgunluğu...
Sosyal medya diye başlamak beni ne kadar
sıkıyor olsa da yine de onunla başlamak istiyorum. Sosyal medya, yani herkesin her an gözünün önünde olmaktan, her an ulaşmak isteyip
ulaşamadığınız; görmek isteyip göremediğiniz
insanları takip etmekten bahsediyorum. Bu
takip yıllardan beridir ayrı şehirlerde yaşamak zorunda olduğunuz en yakın arkadaşınız
olabildiği gibi en yakın iş arkadaşınızın hanımı
ya da beyi olabiliyor. Ne yazık ki özel hayat
dediğimiz sadece yazıda kalan “Ö Z E L” kelimesinden öteye gitmiyor artık hayatlarımız.
Ne yediğimiz, ne giyindiğimiz, hangi cenazede olduğumuz, “şu düğünündeyiz” diye en şık
kıyafetlerle attığımız boy boy fotoğraflarımız,
“Falancam hacca gidiyor, mübarek olsun”,
“filancam umreye gidiyor, Allah bize de nasip
etsin” temennilerimiz, kolumuzda serumla
poz vermelerimiz, “Babam hac farizasını yerini
getirirken rahmetli oldu, ben gidemedim ama
bakın videolarında kefenlenip gömüldü”, “Oğluşumun karnesi, kızımın piyanosu, anasınıfı
yıl sonu bitirme balosu” resimleriniz ve daha
neler neler düşüyor sosyal medya sayfalarına…
Bazen o kadar ileri gidiliyor ki bizi kendi yalnızlığımızda boğuyor sosyal dediğimiz medya
ya da fiber hızlı erişimi olan internet. Bizi kendi çapımızda eğlenmeye, bizim yerimize önerilerde bulunmaya, yönlendirmeye, hatta daha
da ileri giderek ‘Bugün ne düşünüyorsun?’ safsatasıyla eline telefonunu yahut bilgisayarını
alanı, düşüncelerini paylaşmaya zorlayabiliyor.
“Sana ne kardeşim!” diyeceksiniz, ortada
insan yapımı yapay bir zekâ ürünü olan materyalden başka bir şey yok! Hepi topu bir küçük
telefon ya da bilgisayar. Hâl hatır sormak harici
her işe yarayan, avuç içine sığan bir meta yahut masa üstünü kaplayıp sizi oraya mahkûm
eden siyah bir kutu, ekran…

Kime ne diyeceksiniz ki… Ne zaman ve nasıl
bu kadar kandırıldık veya kandırdık kendimizi? Nerede kaldı düşünürlerimiz, nerede kaldı
bilim adamlarımız, nerede kaldı fikir erbabı
filozoflarımız, sanatkârlarımız, ressamlarımız,
zanaatkârlarımız?.. Ne bir din ilmi medresesi var, ne bir ilim irfan yuvası diyebileceğimiz
mektebimiz...
Ağzına gem vurulmuş, en iyisi giydirilen, en
iyisi yedirilen evlatlarımız, yarış atı gibi “Hadi
şu okulu kazan, hadi şu kursa/dershaneye git,
hadi bunu yap’ diyoruz. Eğer çocuk erkekse
‘Beni mahcup etme! Bu adamın çocuğu şu
oldu, bu oldu dedirtme!’ istersiniz; eğer kız çocuğuysa ki giydiği kıyafetleri markalı, genç kız
havasında saçları boyalı, henüz ilkokulda, orta
lise fark etmeyen, ‘Aman kızım oku, kazan, bu
kadar emeği çöpe attırma; ayaklarının üzerinde duracak, kendi paranı kazanacak kadar bir
mesleğin olsun; yarın bir gün eşin hayırsız çıkar, çocuklarınla ortada kalırsan paran olsun,
muhtaç olma, bize güvenme!’ diyerek hayır
mı şer mi olduğu belli olmayan telkinler mi istersiniz… Çocuklarınıza istikamet mi belirliyor,
doğru olduğuna inandığınız eğri bir hayat yolu
çiziliyorsunuz?
Nerede kaldı annelik, nerede kaldı babalık… Her manzarada çekilmiş tırnak içine alarak söyleyeyim “haberi yokmuş(!) gibi” evli
kadın portreleri, kucağında minicik bir beden,
evladıyla sabah-akşam çekilmiş fotoğraflarda
bir kadının belki de eşine bile bakamayacağı
şehvet ve davetkâr bakışlı pozlar… Bunun gibi
niceleri…
Alın çevirin yazımızı, bunun neresindeyiz ne
kaybediyor ne kazanıyoruz? Birbirini taciz derecesinde rahatsız eden sanal, sosyal sapıklar
akşam sabah bay bayan fark etmeden her gün
yerine yeni bir vaka ekleyerek maalesef ki çoğalarak devam ediyor…
Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir…
Neresinden tutsanız elinizde kalacak toplumsal bir dejenerasyona doğru sürükleniyo-
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ruz. Korkarım yakında savaşların bombalarla
binalara yaptığı hasarlardan sonraki görüntüye sahip ‘zombi’ dediğimiz, hayal dünyasında
tasavvur edilerek filmlere konu edlen yaratıklar topluluğuna döneceğiz.
Makinaların kontrolünden çıktık, internet
dediğimiz bir illetin(!) elinde gün geçtikçe hissizleşiyor, hızla beraber haz alan bir toplum
olma yolunda ilerliyoruz. Ne kadar hız o kadar
haz. Ayağımıza kadar gelen siparişlerle yemeklerimiz, giyimimiz, her şeyimiz kolay ve rahat.
Kim düşünsün, fikir edinsin, kim hat kursuna gitsin, kim felsefeyle uğraşsın, kim resim
yapsın, kim güzel sanatlar dediğimiz sanatlarla
ruhunu beslesin?..
Felsefe, mantık, astronomi, matematik,
müzik gibi farklı alanlarda çalışmalar yapan,
Muallim-i Sani unvanı alan Farabi; ilk Türkçe roman Taaşuk-ı Talat ve Fitnat’ı, yine ilk
Türkçe ansiklopedi Kamusü’l-Alam’ ı yazan;
Sefiller gibi dünyaca ünlü bir romanı Türkçeye tercüme eden, anadili Arnavutça olan eski
ve yeni Yunanca, İtalyanca, Fransızcanın yanı
sıra Türkçe, Arapça ve Farsça bilen Şemseddin
Sami; müzik ve şiirle uğraşan süsleme sanatı

ve tezhip yapan çok yönlü bir sanatçı olan minyatürde ünlenen Levnî’ler unutuldu.
Ünü tüm İslam dünyasına yayılmış olan hat
Sanatçısı Hafız Osman; ebru sanatında çiçekleri ilk defa kullanan Necmeddin Okyay; matematik, tarih, spor, minyatür, hat… gibi farklı
alanlarda eserleri olan Matrakçı Nasuh; Nene
Hatun, Merkez Efendi, İmam Ebû Hanîfe, Battal
Gazi, Şeyh Vefa, Aziz Mahmud Hüdâyî, Yahya
Efendi, Şeyh Şamil, Gazi Evranos, Ahmed bin
Hanbel ve Gazali gibi daha nice İslam düşünürü, alimi, bilgini, mucidi, ilim ve fikir adamları
ya da savaş kahramanları yeniden yetişir mi?
Beklemeyin, onlar önümüzdeki yüzyılda
yok! Görünen o ki; yavaş yavaş insan enkazlarıyla yaşamaya başlanacak. Herkesin kendine
çekidüzen verme ve ne olduğunu görme vaktidir. Toplumun en küçük bireyi aileden değil,
kocaman “ben”lerinizden işe başlama vaktidir...
Bilmem farkında mısınız, üzerimizdeki yorgunluk bir çalışmanın değil yüzyılın ataletinin
getirdiği bir yorgunluk. Üzerimizdeki ölü toprağını silkip dünyaya gören gözler duyan kalplerle bakalım.
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NEDEN MUTSUZUZ?
ACILARIN SEBEBİ
ve
KURTULUŞ REÇETESİ NEDİR?
Tüm acıların, kargaşanın, yıkımların, gözyaşlarının kaynağı insanın MUTLU olma isteğidir. MUTLU
olmayı isteyen nefs ve şeytandır esasen. Aslında
Mutluluk kovalanınca kaçan kaprisli bir sevgili gibidir. Onu yakaladığınızda belli bir hazdan sonra aslında aradığınızın da o olmadığını anlarsınız. MUTLULUK aslında Cehennemin Kapısıdır. İnsanın tarih
boyunca en büyük hatası ister edebiyatta isterse
eğitimde isterse ülkelerin gelişiminde olsun MUTLULUĞU BAZ ALMALARIDIR. Mesela GSMH hesaplanırken ne kadar para kazanılmışsa bu baz alınır
niye?Kapitalist ölçü biri mi bu da ondan.
İslami ölçü birimimiz yok bizim.
Peki insanın kurtuluşu nedir? İnsanın huzurunu
oluşturan hazlardır. Haz şeytanın en büyük tuzağıdır. Aslında baz alınması gereken şey kesinlikle HUZUR’dur. Huzur kelime anlamı olarak Barış da demektir ve İslam Selam kelime anlamı olarak Huzurla
aynıdır. Peki şu an neden Huzur İslamda değil de Terör Yıkım Tecavüz Geri kalmışlık kargaşa İslam ülkelerinde? Çünkü Müslümanlar da Saadet (Mutluluk)
ile Huzur arasındaki farkı anlamış değil. Kavramları
birbirinden kesin çizgiyle ayıran Kuran(Furkan) onlar için sadece okunup haz alınan mutluluk kitabı,
okursun dinlersin haz alırsın kendini ne kadar şanslı
sayarsın müslüman olmaktan dolayı diğer insanlara
cırsın amelleri boşa gidecek diye hafif bir kibir duygusu okşar nefsi şeytan tarafından.
Cennet bile açıklanırken tefsir edilirken Arkadaş
sohbet edilecek dostlar grubunu Huriler ile grup
seksi olarak anlayan, Kefserden kafa çekmek olarak
algılayan haz merkezli cennet açıklanmakta tefsirlerde, ne hikmetse tefsircilerin hepside erkek olduğu için konu huri olunca alabildiğince fantazilerini
Allahın ayetlerine konuşturmuşlar. Zaten İŞİD binlerce insanı o hurilerle kavuştıurmak için bombaları
üzüm gibi sarıp insanları patlatmıyor mı Hurilerle
grup seksi yapacaksınız açıklamalarıyla.
Peki bu sapıkça anlayışlar nereden çıkıyor?
Elbette sapıkça yazılmış Hz Muhammed ile alakası olmayan cinsellikle ilgili olanları vb sahte olan
hadislerle. O hadislere en çok inananlar en geri ülkeler ve kadının en kötü durumda olduğu ülkeler.

ÖYLEYSE?
GERÇEKTEN Mutlu olmak için bir kere mutluluğun peşinden koşmayı bırakmak gerek. Nefsinizin
hoşuna gitmeyen şeyleri yapmalısınız.
1- Bilmiyorsanız bilmiyorum diyin, mütevazı olmalısınız. Bu hzurun kapısıdır.
2- Paylaşın bölüşün bilgiyi parayı zamanı sohbeti
dostluğu vb. Çünkü sosyal olmanızı bu sağlar, sosyal
olmak yalnızlıktan kurtarır paylaştığınız insan dostunuz olur. Dostunuzun olması demek sizinde ondan çok şey öğreneceğiniz anlamına gelir.
3- Aşkın değil Sevginin peşinden gidin. Aşk, kördür nankördür bencildir, katil bile yapar sizi, sevdiğinizi bile öldürtür. Sevgi ise bunun zıddıdır, sevdiğinizin huzuru için çabalarsınız ve bu size gerçek sevgiyi
getirir mutlaka. Aşk, tıpkı saman alevi gibi belli bir
dönem yanar söner, gerçekçi değildir çoğunlukla
siz objektif olamazsınız aslında aşık olduğunuz da
o kişi değil hayal ettiğiniz şahsiyettir düşündüğünüz
şahsiyettir. Özellikle Venüsü Koç burcunda olanlar
bunu en çok en çabuk anlayan kişiliklerdir...
4- Evrensel bakmak objektif olmak Anne gibi
herkese karşı merhametli yaklaşmak elden geldiğince yardım sever acıyan kişilik olunmalı.
Evet başta bu 4 temel unsur sizin huzrunuzu getirir. Aslında bu Kabe’nin hayat Şifrelerinde anlattığım dört temel konudur insanı Huzura götüren. Nasıl hareket edilmeli 7 Huzur Eylemi ise kitabın içinde
detaylıca var...
Aslında insanın huzurunu ne kaçırır bunu anlamak hiç de zor değil doğum haritalarında Allah
kullarına uyarıda bulunur kulum sınavın şu konulardan bunlara dikkat et der. Aslına Kuranda açıklanan
Yıldızlar size geceleri yol göstericidir derken hayatın
içinde hüzünle karanlıkta kaldığımızda Doğum Haritaları ve Transit analizler gerçekten de yol gösterici
navigasyondur....
Mutluluğun değil HUZURUN peşinde olalım. Reçete bu.
Huzur yakındır kaçmaz zaten. Mutluluk kaprisli
bir kadın gibidir siz kovalrsınız o kaçar. Tercih sizin...
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BÜYÜNÜN ANALİZİ CAZİBESİ
KORUNMA GEREKLİLİĞİ VE YOLLARI
Gülşen ÖZCİMBİT
Büyü konusu adı itibariyle korkulan, kaçınılan, uzak
durulan bir konudur. Ancak bir taraftan da cazibesini hiç
yitirmez. Kapsadığı alanlar ve masumca yakalama halleri
bile vardır. İyi bilmek özümsemek ve farkında olarak korunmak lazım.
Bakara suresi 102. Ayette büyünün varlığına ve Allah’ın
izni olmadıkça etkisinin olamayacağına yönelik ayetler var.
(Kuran’da bir çok başka yerde büyü konusu mevcut)
Ve onlar, Süleyman’ın mülkü (nübüvveti) hakkında
şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkâr etmedi; ancak şeytanlar inkâr etti. Onlar, insanlara sihri ve
Babil’deki iki meleğe Harut’a ve Marut’a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: “Biz, yalnızca bir fitneyiz, sakın inkâr
etme” demedikçe hiç kimseye (bir şey) öğretmezlerdi.
Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye
zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun
onlar, bunu satın alanın, ahiretten hiç bir payı olmadığını
bildiler; kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü;
bir bilselerdi.
Bazı sahih olmayan hadislerde Hz Muhammed’in büyülendiğine ve onun üzerindeki büyünün Felak ve Nas
suresi ile açıldığına dair Hz Muhammed’in Hayatı adlı
eserlerde siyere geçmiştir. Bu kesinlikle doğru değildir. Büyünün etkisinin Allah’ın izniyle olduğunu yukardaki ayette
okuduk. Ayrıca müşrik Arapların Hz Muhammed’e yönelik “Sen büyülenmişsin, cinlenmişsin” sözlerine Kuran’da
Allah “Sen büyülenmiş değilsin” diyerek cevap vermesi
yıllarca siyer içinde bulunana Hz Muhammed’in büyülendiği meselesinin doğru olamayacağını bize anlatmaktadır.
Zira sahih olmayan hadisler derken de kastedilen budur.
Bir kere bile Hz Muhammed’in büyülendiğini kabul etmek
inkarcılara kapı açar ve bunun sık sık yaşanmış olabileceğini savunmalarına sebep olabilir. Allah ayetle bunu baştan
engellemiştir.
Büyü konusu gündemini yitirmeyen sürekli revaçta
olan bir konudur. Bugün hala hoca olduğunu savunan bir
sürü insan büyü yaptığını ya da yapılan büyüyü bozduğunu dile getirerek cahil insanlardan yüklü miktarda paralar
almaktadır. Bunda biraz da insanların rahata düşkün olması, kendini masum çıkarma isteği gibi nedenlerde var.
Mesela “büyü yapmışlar kocam, karım, sevdiğim her
neyse beni terk etti geri getirebilir misin” Burada hem kişi

hem kendini temize çıkarıyor yani ben masumum benim
yanlış davranışlarımdan dolayı gitmedi birlikte olduğum
kişi büyü yapıldığı için gitti diyerek. Bir de tembellik var
yine, ben çaba harcamayayım, özür dilemeyeyim, hatamı
kabul edip gelmesini isteyerek küçük düşmeyeyim (hocaya) sen geri getir. Büyü ile kolayca, sorgusuz özürsüz.
Bu sayede hem itibarı zedelenmemiş oluyor hem itibar kazanıyor büyülenmiş uğraşılan kişi olarak ve hakkı
doğuyor büyüden medet ummaya ve kolaylık sağlamaya.
Oysa ne büyük vebal alıyor azıcık dünya menfaati için.
İkili ilişkilerde giden kişiyi büyü ile geri getirmek ya
da büyü ile yanında tutmak, büyü ile kişiyi uzaklaştırmak
ara açmak ta aynı. Bu davranışlar hiç etik ve ahlaki değildir aynı zamanda güzel değildir zorla yapılan bir şey nasıl
güzel olabilir ki.
Büyü konusu sadece hocaların konusu değildir. Günümüzde kullanılan en güçlü büyüleme aracı Medya’dır. Bazı
kötü niyetli Medyatörler bizleri kendileri gibi düşünmemize yönelik dizi, reklam v filmleri göstermektedirler. Bu
şekilde ihtiyacımız olmayan ürünleri aldırmakta kapitalist
sisteme hizmet ettirmekteler.
Diziler çocuk çizgi dizilerinden itibaren bozulmayı hedef alarak ilerlemekte, maddi zenginlik hedef gösterilerek
buna giden her yol nerdeyse mübah gösterilmekte. Moda
büyüsü ile giyim kuşamda ahlaki olmayan boyutlar ve yüksek fiyatlar normalleştirilmekte.
Büyü ve büyücülük denilince korkmamalı ve bunları
da bu kapsamda görmeliyiz. Medya daki saptıran, yavaş
yavaş ahlakımızı, değerlerimizi elimizden alan yorumlar,
reklamlar, çizgi filmler, dizilere dikkat etmeliyiz. Büyü
evimizde, TV ekranlarında ve dikkat etmezsek çok kolay
büyülerler bizi.
Bankacılar da modern tehlikeli büyücülerdendir. Hemen hemen her ay aldıkları seminer ve eğitimlerle müşterilere nasıl yaklaşacaklarını ve hiç ihtiyacınız olmadığı
halde banka ürünlerini nasıl satacaklarını çok iyi bilirler.
AVM’ler de büyülü mekanlardan. Gerek TV gerek Sosyal Paylaşım Sitelerinin bombardımanından kaçarak iyi
hissettiğimiz AVM’ler tam da av olduğumuz yerdir aslında.
Tüm bu tuzaklardan kurtulmak için olabildiğince alışverişimizi abartmadan hızlıca halledip banka ve AVM’lerden uzaklaşmak gerekli. Zira kapitalizm en büyük büyücüdür.

SIR

25

sirdergisi.com

TA R İ H

Ekim 2018 / Muharrem 1440

CEZAYİRLİ HASAN PAŞA
İrfan ÇETİN

Aslanı evcilleştiren ve Amerika’yı vergiye bağlayan Amerika’dan Osmanlı adına vergi alan Cezayirli
Hasan Paşa’yı duydunuz mu hiç?
Cezayirli Gazi Hasan Paşa Osmanlı Devletine pek
çok büyük hizmeti bulunmasına rağmen tarihte pek
fazla ismi anılmayan, hayatının her anı aksiyonla
geçmiş, sıradan bir çocuğun Sadrazamlığa yükseldiği film gibi bir hayat öyküsü.
Cezayirli Gazi Hasan Paşa 1710’lu yıllarda Dünya’ya geldi. 1738 yılında yeniçeri ocağına girdi.
Hemen akabinde meydana gelen Belgrad Kuşatması’na katıldı Sefer sona erip geri döndüğünde ise hayatının seyrini değiştirecek önemli bir karar alarak
Osmanlı sancağı altında Cezayir’e gönüllü olarak
gitmek istedi. Gazi Hasan Paşa, Kuzey Afrika topraklarında bulunduğu dönemde yavru bir erkek aslanı
kendisine alıştırdı ve beslemeye başladı. Aslan büyüdükçe büyüdü, aralarındaki bağ güçlendi ve Gazi
Hasan Paşa’nın lakabı Aslanlı Paşa oldu. Gittiği her
yere aslanını da tasmasıyla yanında götürüyor, ele
geçirdiği düşman gemilerine bu aslanla çıkıyordu.
Cezayir’de kaldığı yaklaşık 20 yıl boyunca namı
tüm diyarlara yayılan Gazi Hasan Paşa 1761 yılında
İstanbul’a geri çağrıldı. Kısa zaman içerisinde devlet
yönetiminde önemli mevkilere getirildi. 1770 yılında Osmanlı donanmasındaki tüm gemilerin Çeşmede Ruslar tarafından yakılması ve Limni Adası’nın
kuşatılması üzerine 3 bin askeriyle yola çıkarak kalenin yönetimini eline aldı ve Rusları bölgeden def
etti. Bu başarısından ötürü kendisine ”Gazi” ünvanı
verildi ve Kaptanı Derya rütbesi ile ödüllendirilerek
Osmanlı Donanmasının başına getirildi.
Yıl 1783, Amerika sadece 7 yıllık bir devlet (Amerika’nın kuruluşu 1776) Amerika denizlerde tek başına açılmaya, bayrak sallamaya başlar. Bu yeni bayrağı taşıyan ilk gemi 25 Temmuz 1785’te, Cezayir

açıklarında Osmanlı gemileri tarafından ele geçirilir.
Hemen ardından 11 tane gemi de aralıklarla ele geçirilir. Gazi Hasan Paşa gemiye bizzat binerek gemileri Cezayir limanına çeker ve el koyar. Bu yenilginin
üzerine ABD anlaşma yoluna gider 5 Eylül 1795’te
Amerika anlaşma yapmayı kabul eder. Anlaşma 22
maddeden oluşur. Bu anlaşmaya göre; Cezayir’deki
esirlerin iade edilmesi ve gerek Atlantik’te gerekse
Akdeniz’de ABD sancağı taşıyan hiçbir tekneye dokunulmaması karşılığında, 642 bin altın ve yılda 12
bin Osmanlı altını ödemeyi ABD kabul eder. Anlaşmayı ABD Başkanı George Washington ve Cezayirli
Gazi Hasan Paşa imzalar. Hani deriz ya Amerika’yı
vergiye bağlayan tek devlet diye? Bu doğrudur ve
bunu bizzat komuta eden anlaşmayı yapan Bu Aslanlı Hasan paşamızdır.
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LATÎF İSM-İ CELİLİNİN MÂNÂSI

SIR

Ya Latîf: Lütuf ve keremi bol olan.. Lütfeden. İnayet
ve ihsanı sınırsız olan.. Kulun istek ve ihtiyaçlarını yumuşaklıkla ve kolayca ulaştıran. En ince ve nasıl yapıldığı bilinmeyen işleri bilen, derinliklere ve bilinmezlere
nüfuz eden… Bilinen veya bilinmeyen, görülen veya
görülmeyen yerlerden, akla, hayale gelmeyen yollardan ve yerlerden kuluna nimetler, hayırlar ve faydalar
çıkaran, sürekli lütfeden…
“Allah, kullarına çok lütufkâr, çok şefkatli bol in-lanlıdır. Dilediğini rızıklandırır. O çok kuvvetli ve kudretlidir, çok üstün ve çok güçlüdür.” (Şûra, 41:19)
Allah’ın lütuf ve ihsanları sonsuz ve sınırsızdır. Kullarını, akla hayale gelmeyen, hadde hesaba sığmayan
nimetlerle donatıp ikram ve ihsanlarda bulunmaktadır.
Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurulmaktadır:
“Andolsun ki Allah, mü’minlere, içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta
bulunmuştur. (Ki O) Onlara ayetlerini okuyor, onları
arındırıyor ve onlara Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler.” (Al-i
Imran, 3:164)
Latîf olan Allah (c.c), mümin kullarına her türlü zor
durumda yardım ederek de lütfunu gösterir. Kur’an-ı
Kerim’de, geçmiş kavimlerden bildirilen kıssalarda Allah’ın samimi kullarına destekçi olması, onlara lütufta
bulunması ile ilgili çeşitli örnekler verilmiştir. Örneğin
Allah Hz. Musa’nın kavmini Firavun’un zulmünden kurtarmış ve onları yeryüzüne mirasçı kılmıştır. Bu gerçek
ayetlerde şöyle bildirilir:

“Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde (Mısır’da) büyüklenmiş ve oranın halkını birtakım fırkalara ayırıp
bölmüştü; onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor,
erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı. Biz ise, yeryüzünde
güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz.” (Kasas,
28:4- 5)
Allah iman edenlerin dünyada tek dostu ve velisi
olduğu gibi ahirette de onlara yardın edecek, kötülüklerini iyiliklere çevirecek ve onlara lütufta bulunacaktır. Nitekim müminlerin cennetteki ifadeleri bu gerçeği
şöyle bildirir:
Dediler ki: “Biz doğrusu daha önce, ailemiz (yakın
akrabalarımız) içinde endişe edip-korkardık. Şimdi
Allah, bize lütufta bulundu e’hücrelere kadar işleyen
kavurucu7 azaptan korudu. Şüphesiz, biz bundan önce
O’na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta Kendisidir.” (Tur Suresi, 26-28)
“Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, Latîf’tir; Habîr’dir.” (Enam, 6:103)
Allah (c.c), en derin, en gizli bilinmez şeyleri, en
ince sırları bilir, derinliklere nüfuz eder. Kişi ile kalbi
arasına girer, insan kendi kalbinden geçenlerden haberdar olmadan Allah bilir. Çünkü kalbi yaratan, kapasitesini ayarlayan O’dur:
“Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki
“Yaratan yarattığını bilmez mi hiç? O Latîf’tir, Her şeyden hakkıyla haberdardır.” (Mülk, 67:14)
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Dursun Gürlek ile Hasbihâl
Söyleşi: Müge Aydın

Araştırmacı- yazar Dursun gürlek ile Kubbealtı
Akademisi’nde buluştuk. IV. Mehmed devri sadrazamlarından Köprülü Mehmed Paşa tarafından
1662’de yaptırılan külliyede tarihi atmosferi koklayıp, bu koridorlardan gelip geçen isimleri anarak
huzur bulduk. Dursun Gürlek ile tarihten edebiyata,
sohbet meclislerinden fasıllara kadar uzanan geniş
bir coğrafyayı konuştuk. Dost meclisi dedik, muhabbet dedik, aşk dedik… Âh! Aşk olsun…
Efendim; eğitiminize, öğretmenlik yıllarınıza, yazarlık dönemlerinize baktığımızda edebiyat ile iç içe
geçen bir hayat görüyoruz. Edebiyata nasıl gönül
verdiniz?
Tokat İmam Hatip Okulu’nda okurken, edebiyat
hocam Ömer Bey dersleri güzel anlattığı için beni
etkiledi. Bana edebiyatı sevdirdi. Daha önce de güzel konuşanları dinlemeye meraklıydım. Köyümüzde, Birinci Dünya Savaşı’na katılmış yaşlı insanlar
vardı. Seksen-doksan yaşlarındaki bu insanlar savaş
hikâyelerini anlatırlardı. Tarihi olaylar anlatılırken,
onları pürdikkat dinlerdim. Dinleyerek öğrenme arzusu bende erken yaşta başladı. Edebiyat da güzel
konuşma sanatıdır. O zatların yöresel, kendilerine
mahsus, güzel bir konuşma tarzları vardı. Böylece
edebiyat sevgisi bende erken bir yaşta başladı. Sanat, edebiyat, tarih dergilerini takip eden; orta ve
lise yıllarında başarılı bir öğrenciydim. Meşhur şairleri, yazarları, edebiyatçıları gıyaben tanıyordum.
Kendilerini görmeden, yazıları ve şiirleri ile tanıyordum onları. Üniversite sınavı için İstanbul’a gelince, yüz yüze görüşebildim. Böylece edebiyata olan
ilgim gittikçe artmaya başladı. Edebiyat tahsili yapmaya karar verdim. Üniversite imtihanlarına girmeden önce sadece bir yeri işaretledim. Tek bir yer, o
da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji
Bölümü’ydü. Edebiyat sevgim halen devam ediyor.
Hatta edebiyat hocam Ömer Bey hayatta, kendisi ile görüşüyoruz. Bursa’da yaşıyor. Şu cümlesini
espri olarak hâlâ aklımda tutuyorum: “Bilmiyorsan
edebiyat, yaşama kendini denize at!”
Ne güzel bir söz…

Böyle espriler yapardı hocam. Edebiyata sadece edebiyat fakültesi mezunlarının değil, herkesin
ihtiyacı var. Çünkü edebiyat güzel konuşma ve yazma sanatıdır. Mesleğiniz ne olursa olsun… Avukat,
doktor, mühendis… Konuşmayacak mısınız? Öyleyse matematik hocası dahi olsa, güzel konuşma sanatını bilecek. Yine edebiyata ihtiyacı var. Edebiyat
umumidir, hususi değildir. Ben nasıl edebiyata gönül vermeyeyim? İyi edebiyatçılara ihtiyacımız var.
Toplumda güzel konuşan insanlar kaldı mı? Bir konuşma sırasında kulaklarımız rahatsız oluyor. Üstat
Necip Fazıl derdi ki, “Ben konuşmaktan değil, dinlemekten yorulurum.” Bir insan dinlemekten niye
yorulur? Konuşan, güzel konuşmuyordur da ondan.
Edebiyatla ilgilenen güzel konuşur, güzel yazar.
Hayatta iyiye, güzele dair ne varsa onu arıyoruz.
Edebiyat kelimesinin kökeni de “edep” kelimesinden geliyor. Bunun üzerine neler söyleyebilirsiniz?
Edebiyat, edebi anlattığı için güzeldir. Edep
her şeyden güzeldir. Eskiden her müslüman evde,
“Edep Yâ Hû” yazan levhalar vardı. Şimdi pek yok…
Onun için edebe aykırı sözler, davranışlar, hareketler günümüzde gittikçe çoğalıyor. Mesela okullara
“Adabımuaşeret Dersleri” konsa ne kadar güzel
olur. Şimdi görgü kuralları diyoruz, doğrusu adabımuaşerettir. Adap, edebin çoğuludur. Buna çok ihtiyacımız var. Ben milli eğitim bakanı olsam, okullara
derhal adabımuaşeret derslerinin konulması kararını alırım. Endişem şu, dersleri verecek hoca bulmakta zorluk çekebiliriz. Bunlar yaşanarak öğrenilecek bilgilerdir, kitabi bilgiler değil. Uygulamalıdır
bunlar, öyle değil mi? Öğrenci önce hocanın tavrına, konuşmasına, soru sormasına, yemesine-içmesine, her hareketine bakacak. Hocanın hali hoşuna
gidecek ve onu örnek alacak. Edep böyle öğrenilir.
Edep her şeyden üstündür. Fuzûlî bunu çok güzel
ifade eder… Evet, işte böyle…
Sanki Fuzûlî’den bir beyit okuyacakmışsınız gibi
hissettim…
“Aşk imiş âlemde her ne var ise/ İlim bir kıyl ü
kâl imiş ancak”
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İlim çok önemli. Bir Müslümanın mutlaka ilim
öğrenmesi gerekiyor. Fuzûlî hem şair, hem de âlimdir. Şimdi, böyle bir zat ilim için “Kıyl u kâl” der mi?
Demiş ama şu manada demiş. Esas olan “Aşk”tır…
Edep olmadan da aşk olmaz. Edep ile aşk birbirinin
mütemmimidir. Birbirinin tamamlayıcısıdır. Fuzûlî,
fuzuli laf söylemez. Bütün sözleri bâkîdir. Şiir de
edebiyatın ana maddelerinden biri değil mi? Şiir,
tarih, medeniyet, sosyal ilişkiler vb. bütün davranış
şekillerinde ana direk edeptir. Bir dostumuzu ziyarete giderken edep kuralları vardır. Sofraya oturunca,
yemek yerken uyulması gereken kurallar vardır. Bir
toplumda dikkat edilmesi gereken kurallar vardır.
Edep dini kaynaklıdır, dinden kaynaklanır. Dünyadaki en edepli insan Peygamber Efendimiz (s.a.v.) idi.
“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
diyor. Güzel ahlak nedir? Edeptir, hayâdır, dikkattir,
rikkattir… Dolayısıyla manevi kaynaklıdır. Efendimizin bütün hareketleri baştan aşağıya edeptir. Onun
için eskiler edebe aykırı bir şey yapılınca, “Edep Yâ
Hû!” diyerek öfkelerini dile getirirlerdi. Rahmetli
Münevver Ayaşlı’nın bir sözü var ki, bu konu ile alakalı çok önemlidir. Edebi şöyle tarif ederdi: “Edep,
‘Edep Yâ Hû’ dedirtmemektir.”
Edepten tekrar edebiyata gelecek olursak, naçizane söylemek isteriz ki kitaplarınız sohbet tadında.
Sanki bir dost meclisi var, biz de o dost meclisine
davet edilmişiz gibi hissediyoruz… Kitaplarınızdan
ve bu sohbet meclislerinden konuşabilir miyiz?
Peşin olarak söylemeliyim ki, yazdığım kitaplardan bahsetmek bana ağır gelir. Şu kadarını ifade
edebilirim ki, kitaplarımda anlattığım mevzuların
büyük bir bölümü İslam tarihi, Osmanlı terbiyesi,
İstanbul Türkçesi ve aşkı ile ilgili mevzulardır. Dost
meclisleridir… Çocukluğumdan beri bu türde meclislere katılmayı kendime prensip edindim. İlkokulda, köyün ihtiyarlarını dinleyerek başladım. Malum
kış geceleri uzundur… Eskiden köylerde elektrik
yok, radyo ve televizyon da yok. Sohbetini dinlediğimiz büyüklerimizin birçoğu ümmi idi. Okuma-yazma dahi bilmezlerdi ancak bilenleri severlerdi. Ben
onlara çok kitap okumuşumdur. “Senin okuman
güzel, akşam bize gel Dursun!” derlerdi, ben de icabet ederdim. Hz. Ali Cenkleri, Battal Gazi Hikâyeleri,
Ahmediye, Muhammediye, Köroğlu, Leyla ile Mecnun, Yunus Emre İlahileri gibi hem tarihi, hem de
dini eserleri okurdum. Çocukken katılmaya başladığım bu meclislere hâlâ katılmaya gayret ediyorum.

SIR

Hadis-i şerifte, “Büyük insanların anıldığı meclislere
nur yağar.” diye buyuruluyor. Dolayısıyla bu meclislere katılmak hoş bir şeydir.
Dünden bugüne bir kültür mirası söz konusu…
Evet, öyle tabii… İstanbul bunun merkeziydi. Eskiden daha çok olurdu sohbetler. Öğrenciliğimizde,
kıraathaneler sohbet meclisiydi. Bunların başında
da Bayezid’deki “Küllük Kıraathanesi” geliyordu. Bayezid Camii’nin bitişiğindeydi, biz ona yetişemedik
ama ikinci Küllük vardı ki, o da Marmara Kıraathanesiydi. Ben son zamanlarına yetiştim. İlim adamları
bir araya gelirlerdi. Tarihçiler, edebiyatçılar, şairler,
yazarlar… Çok çeşitli meşrep ve meslekten insanlar
bir araya gelirdi. Muzaffer Ozak Efendi gelirdi. Tarihçi Ziya Nur Aksun gelirdi. Ayaklı kütüphane dediğimiz Ali İhsan Yurt gelirdi. Profesör Erol Güngör
gelirdi. Sezai Karakoç halen hayatta, Allah ömürler
versin, o da gelirdi. Orası bir kıraathane olmasına
rağmen, bir ilim meclisiydi. Saatlerce sohbet olurdu
oralarda. Bu mekânlar ne yazık ki azaldı.
Eskiden İstanbul’da böyle zatların sohbet verdiği
başka mekânlar da vardı. 50’li, 60’lı yıllardan bahsediyorum… Hatta 70’li yıllarda, Laleli’de bugünkü
Koska Helvacısı’nın bulunduğu yerin yanında, “Acemin Kahvehanesi” diye bir kahvehane varmış. Prof.
Dr. Mükremin Halil hocanın saatlerce tarih sohbetleri yaptığı anlatılır. İlim kitaplardan öğrenilmez.
Tavsiye ediyorum genç arkadaşlarımıza bu tarz konuşmalara katılsınlar diye. Bulunduğumuz yeri sohbet meclisi haline getirebiliyorsak, bizden beklenen
maksat gerçekleşmiş demektir.

Devam Edecek...
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Memleketimizin Uhrevi Yerleri

Seyyid Burhaneddin Türbesi
Ömrünün son yıllarını Kayseri’de geçiren Mevlana
Celaleddin Rumi’nin hocası Seyyid Burhaneddin
hazretlerinin türbesi bugün Kayseri’de en çok ziyaret edilen türbelerin başında gelmektedir. Seyyid
Burhaneddin Türbesi; Ahmet Eflaki’nin “Ariflerin
Menkıbeleri” isimli eserinde asıl isminin Hüseyin
olup, 1165 yılında Özbekistan’ın Tirmiz kentinde
doğduğu ifade edilmektedir. Mevlana Celalleddin
Rumi’nin hocasıdır. 9 yıl boyunca Konya’da Mevlana’nın hocalığını yapmış ve Konya’ya geçmeden
önce 2 ay Kayseri’de kalmıştır.

Seyyid Burhaneddin’in türbesi Talas Caddesi üzerinde kendi adıyla anılan büyük mezarlığın içinde
bulunmaktadır. Seyyid Burhaneddin’in türbesi,
Ankara Valisi Abidin Paşa’nın yardımı ile Kayseri
Mutasarrıfı Mehmet Nazım Paşa tarafından 1892
yılında yaptırılmıştır.

SIR

Seyyid Burhaneddin Mevlana’nın eğitiminden sonra Kayseri’ye dönmüş ve ölümüne kadar 9 yıl burada yaşamıştır. Ölümüne yakın Kayseri Moğollar
tarafından işgal edilip, yağmalanmıştır. Kayseri’nin
Moğol ordusu tarafından işgal ve talanı esnasında Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin, tüm
olayların tanığı olmuştur.

Seyyid Burhaneddin 1244 yılında vefat etmiştir.
Ahmet Eflaki’ye göre ölüm hadisesi şöyle gerçekleşmiştir: “Seyyid hazretlerinin ömrü sona erip de
öteki dünyaya hareketi yaklaşınca hizmetçisine bir
testi sıcak su hazırlamasını emretti. Hizmetçi biraz
sonra gelip, ‘Suyu ısıttım’ deyince Seyyid, ‘O halde
git kapıyı sıkıca kapat ve dışarıda, Garip Seyyid
dünyadan göçtü diye sala ver dedi. Hizmetçi, ‘Ben
de ne yapacak, diye başımı ibadethanenin kapısına
koyup, gözetledim. Seyyid kalktı, abdest aldı,
gusletti, elbisesini giydi, ecel kadehini içerek evin
bir köşesine kıvrıldı ve ‘Gökler temizdir, feleklerde
olanların hepsi temizdirler. Temiz ruhlar hazırlamışlar, Ey bana bir emanet veren hazır ve nazır Allah
lütfedip gel. Bu emaneti benden al. İnşallah beni
sabredicilerden bulursun’ diye bağırdı ve ruhunu
Allah’a teslim etti.”
Seyyid’in ölüm haberi üzerine matem törenleri
tertip edilir. Ölüm kırkı geçtikten sonra bu hususta
Kayseri Valisi Sahib Şemseddin, Mevlâna’ya mektup gönderir, Mevlâna saygı göstererek ulu arkadaşlarıyla birlikte Kayseri’ye gelir, Seyyid’in kabrini
ziyaretten sonra yeniden matem töreni tertip
ederler. Sahib Şemseddin, Seyyid’in bütün kitaplarını ve cüzlerini onlara arzeder, onlar kitapların
içinden kendi istediklerini alır, yadigâr olmak üzere
birkaç risaleyi de Sahib Şemseddin’e bağışlayıp tekrar Konya’ya hareket ederler.
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Türbe kare planlı olup, kesme taştan yapılmış,
üzeri kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbe giriş kapısı
dışındaki bölümler tonozlarla kubbeyi desteklemiştir. Türbenin güneyinde ve bitişiğinde de
Emir Erdoğmuş’un türbesi bulunmaktadır. Seyyid
Burhaneddin türbesi 19. yüzyılın sonunda yapılmış
olmasına karşılık Selçuklu üslubundadır. Giriş kapısı
üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Kitabesinde şu
ifadeler yer almaktadır:
“Fard-ı âdab ile zair muhlis ki budur
Merkad-ı muhterem-i Hazret-i Burhaneddin
Çeşm-i irfanına kuhi istersen olmalısın
Cephe say-ı kadem-i Hazreti-i Burhaneddin.”
Günümüz Türkçesi ile:

“Ey ihlas sahibi ziyaretçi! Burası,
Hazretı Burhâneddin’in hürmete layık türbesidir.
Eğer irfanının gözüne sürme çekmek istiyorsan,
Burhâneddin Hazretleri’nın ayağına, alnını sürmelisin.”
Seyyid Burhaneddin türbesi içerisinde, kubbe
altında yarım silindir şeklinde Seyyid Burhaneddin’in sandukası bulunmaktadır. Sandukanın
başında Mevlevi şeyhlerinden Kayserili Ahmed
Remzi Dede’nin Seyyid hakkında yazmış olduğu
(Ayine-i Seyyid-i Sırdan) başlıklı manzum eseri bulunmaktadır. Türbenin içerisinde Hz.Peygamber’in
torunlarından 1414 yılında Kayseri’de ölen Seyyid
Zeynelabidin’in mezarı da bulunmaktadır.
Türbe girişinin solunda Mevlevi mezar taşları
bulunmaktadır. Bunların arasında Kayseri Mevlevi
Şeyhi Süleyman Turâbi (1835), şeyhin oğlu Hacı
Remzi Efendi (1865), Ahmet Remzi Efendi’nin
oğlu Süleyman Ataullah’ın (1904) ve Ahmet Remzi
Dede’nin (1944) mezarı bulunmaktadır.
Türbenin etrafında sonraki dönemlerde yapılan
türbedar odaları vardır. Türbenin yönetimi 1981
yılından itibaren Kayseri Müze Müdürlüğü’ne
devredilmiştir
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BU SEVDADA BİRİMİZ
VATANSEVERİZ,
BİRİMİZ VATAN HAİNİ

-Bende aşkın emeği olan, yüreğimi gördüğüm, hırçın rüzgârların esintisi, koca sevdaların türküsü, mavi denizlerin en derini,
gözlerine bakınca hayatı gördüğüm, kanayan
yaralarıma sen sürdüğüm, biliyorsun değil mi
şu an bu sevdada birimiz vatanseveriz, birimiz
vatan haini…
Sımsıkı tuttuğu eli hırçın bir şekilde bıraktı
ve öfkeyle titreyen sesi yankılandı.
-HAYIR, HAYIR, HAYIR… Bu konu hakkında
seninle ortak bir karara varamayacağız, ısrar
etme bu kadar, ikna edemeyeceksin beni. Vatan ikiye bölündü, toplum ikiye bölündü, eşler
anneler babalar bölündü. Şu an aşkımız da bölünecek. Yapma lütfen. Ne kadar güzel sözler
söylersen söyle ben HAYIR diyeceğim.
-Evet diyeceksin aşkım, eninde sonunda
evet diyeceksin.
-Asla, ASLAA… Vatanım söz konusuysa senin ve sizin kadar kolay evet diyemem. Nasıl
bu kadar kolay vazgeçtiniz, Atatürk ve bu toprağın insanlarının kanıyla canıyla aldığı bu vatanı düşmandan. Neden hiç sorgulamadınız?
Neyi beğenmediniz? Yıllardır zaten aynı kişiler
yönetiyor ülkeyi, daha ne istiyorsunuz?
-Bak komşu ülkelere, görmüyor musun
hepsi nasıl üstümüze geliyor? Sen neden bunu
sorgulamıyorsun? Vatanımız büyük tehlike altında ve evet diyerek hepsine meydan okumuş
olacağız.
-Ne tehlikesi, sınırlarımızda o komşu ülkelerin askerleri savaşmak için beklemiyor, ülkemizin içinde İngiliz ya da Fransız askerleri yok, ne
saldırısından bahsediyorsun? Bizimkiler gidip
adamları dürtüyor, mızıkçılık yapan çocuklar
gibi diretiyor. Onlar da içlerindeki öfkeyi kusuyorlar şimdi bu bahane ile.
-Canım bak anlamıyorsun? Şu an sistem tıkandı, bu şekilde yürümüyor. Çok başlılık oluştu, bunun değişmesi gerek.
-Ha çok başı tek başa indirince sorun çözü-

lecek diyorsun? Hadi dediğin gibi olsun, bugün akıllı biri çıktı tek baş oldu. Yarın delinin
biri o yetkilerle başa geçerse ne olacak hiç
düşündün mü? Atatürk, koskoca vatanı tüm
halka emanet etmiş, nedenini hiç araştırdın
mı? Dünyayı yöneten büyük şirketler, bir ülkeye göz koyduklarında o ülkede çok sağlam bir
oyun başlatırlar ve öyle olaylar yaşatırlar ki, o
ülkenin halkına kendi elleriyle kurtarıcı rolüne
bürünmüş birini seçtirirler. Ve ardından ülkeye
sızarlar. Ya böyle bir oyunun içine düşürüldüysek?
-Saçmalama, nasıl böyle fikirlere kapılıyorsun, nasıl bu kadar kör oldun, vatanımızın başının belada olduğunu neden göremiyorsun?
Senin bu yaptığın vatan hainliğidir.
-Sakın beni bu kadar ağır itham etme, sakın. Hiç düşündün mü ya o vatan haini sen
isen? Tarih şu an bu yaşanılanların sonucunu
da kaydedecek ve kimler vatansever kimler
vatan haini tarihe geçecek. Benim tek üzüldüğüm göz göre göre uçuruma yuvarlanıyoruz.
-Gerçekten öyle. Bak bu konuda sana tamamen katılıyorum. Sayenizde ülkede birlik kalmadı, her şeye itiraz, her şeye muhalefet, bir
kere de doğruyu görün artık.
-Sen kesinlikle aklını yitirmiş olmalısın, kesinlikle. Muhalefet demek yanlış varsa eğer
muhalefet sayesinde görmek demektir. Uyarıları dikkate almak demektir.
-Kısaca sen şimdi evet demeyecek misin?

SIR

-Asla, demeyeceğim.
-Emin misin?
-Kesinlikle eminim, ağzımdan asla evet kelimesi çıkmayacak.
-Benimle evlenir misin?
(Bir yerlerde bir kadın ve bir erkek, biri vatansever biri vatan haini, göremiyor biri gerçeği ve bu öykünün sonu bilinmeze kayıp giden
fırtınalı denizdeki sandal misali…)
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Hârizmî
(CEBRİN BABASI)

M. Batuhan PINARBAŞI

SIR

Hârizmî (Farsça:  )يمزراوخلاya da tam adıyla
Ebû Ca’fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî,
(d. 780, Harezm - ö. 850, Bağdat), Matematik,
gökbilim, coğrafya ve algoritma[2]alanlarında çalışmış Fars[1][3] bilim insanı.[4] Hârizmî
780 yılında Harezm bölgesinin Hive şehrinde
dünyaya gelmiştir. 850 yılında Bağdat’ta vefat
etmiştir.
Hint rakamları üzerine yaptığı çalışmaların
Latince çevirileri ondalık konumsal sayı sistemini 12. yüzyılda batı dünyasına tanıtmıştır.
El-Harezmī’nin Tamamlama ve Dengeleme ile
Hesaplamaya Dair Özlü Kitabı doğrusal ve ikinci dereceden denklemlerin ilk sistematik çözümünü sunmuştur. Cebiri bağımsız bir disiplin
olarak öğreten, “indirgeme” ve “dengeleme”
(denklemin farklı taraflarındaki benzer terim-
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lerin aynı tarafa alınarak sadeleştirilmesi) yöntemlerini tanıtan ilk kişi olduğu için, Harezmi
cebrin atası ya da kurucusu olarak tanımlanmıştır. Cebir alanındaki çalışmaları, 16. yüzyıla
kadar Avrupa üniversitelerinde temel matematik ders kitabı olarak kullanılmıştır. Batlamyus’un “Coğrafya” isimli yapıtını gözden geçirerek düzenlemiş, astronomi ve astroloji
alanında çalışmalar yapmıştır. Bazı kelimeler
el-Harezmī’nin matematiğe olan katkılarının
önemini yansıtır. “Cebir” kelimesi ikinci dereceden denklemleri çözmek için kullandığı iki
işlemden biri olan el-cebirden türemiştir. Algoritma kelimesi ise isminin Latin biçimi olan
Algoritmi’den gelmektedir.Ayrıca ismi her ikisi
de basamak anlamına gelen, (İspanyolca) guarismo ve (Portekizce) algarismo kelimelerinin
kökenini oluşturur.
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Çalışmaları

El-Harezmī’nin matematik, coğrafya, astronomi ve haritacılığa katkısı, cebir ve trigonometride yeniliğin temelini oluşturdu. Doğrusal
ve ikinci dereceden denklemleri çözmeye yönelik sistematik yaklaşımıyla cebrin ortaya çıkmasına neden olan kitabının başlığı şöyledir,
“Tamamlama ve Dengeleme ile Hesaplama
Üzerine Özlü Kitap”.
820 yılında Harezmi tarafından yazılmış
olan “Hint Rakamlarıyla Hesaplama Üzerine”
isimli kitap Hint-Arap rakam sisteminin Ortadoğu ve Avrupa’ya yayılmasının ana sebebidir.
Laticeye Algoritmi de numero Indorum olarak
çevrilmiştir. Çalışmalarından bazıları Fars ve
Babillerin astronomisi, Hint sayıları ve Yunan
matematiği üzerine kuruludur. Harezmi, Batlamyus’un Afrika ve Orta Doğu’yla ilgili verilerini sistematize etti ve düzeltti.

geliştirerek sunmuştur. Halife el-Memun tarafından dünyanın çevresini belirlemek ve bir
dünya haritası hazırlamak için görevlendilen
70 kadar coğrafyacıya eşlik edip ve projeye
yardım etmiştir.
12. yüzyılda eserlerinin Latince çevirileri vasıtasıyla Avrupa’ya yayılmasıyla birlikte Avrupa’da matematiğin gelişimi üzerinde derin bir
etkisi olmuştur.

Eserlerli

SIR

Bir diğer önemli kitap olan Kitab surat alard (Dünya’nın görünüşü; Coğrafya olarak tercüme edildi), Batlamyus’un Coğrafyası’ndaki
yerlerin koordinatlarını temel almakla birlikte,
Akdeniz, Asya ve Afrika için var olan değerleri

1. Cebir ve Mukâbele Hesabı Üzerine Özet
Kitap (Kitâb el-Muhtasar fî Hisâb el-Cebr ve’l
Mukâbele)
2. Hint Hesabı Üzerine (Kitâb el-Hisâb
el-Hindî)
3. Yer’in Biçimi Üzerine (Kitâbu Suret elArd)
4. Sindhind Zîci (Zîc el-Sindhind)
5. Usturlap Yapımı Üzerine (Kitâb al-Amal
bil-Usturlâb)
6. Toplama ve Çıkarma Üzerine (Kitâb elCem‘ ve el-Tefrîk)
“Harezmi sıfır rakamını (0) ve x bilinmeyenini
kullanan ilk kişidir.”
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KUSURSUZLUK
(HATASIZ OLMAK)
Sezayi TUĞLA

“Acaba bu dünyada kusursuzluğun da ilacı var mı” diye.

de bu ilacı doğru kullanmamız mümkün değil.

SIR

“Hayda…!! Nereden icap etti şimdi bu?”
Diyebilirsiniz.

Çevremize şöyle bir baktığımız zaman,
her şeyi, her kişiyi kusurlu ve kabahatli görebiliriz. Sanki kendimiz, ak sütten çıkmış
ak kaşığız. Nedense, her şeyi ve herkesi irdeleyen bizler, nedense öz eleştiriye hiçbir
zaman yanaşmayız.

Birazcık empati yapalım dostlar, ne olur,
birazcık empati…

Hatırlayabildiğimiz en küçük yaşımızdan
başlayarak, içinde bulunduğumuz ana kadar
hayatımızı bir sinema şeridi gibi, gözümüzün
önünden şöyle bir geçirelim. Ondan sora da
insafı elden bırakmayarak, eleştirilerimize yapıcı bir üslupla devam edelim. Amaç,
problem olmak değil, problem çözmek olmalı. Karanlığa küfür etmektense, kalkıp bir
mum yakmalı.
Tekrar başa dönüyorum. Kusursuzluğun
ilacı var, ama bunu ne dereceye kadar doğru
olarak kullanıyoruz? Kullanmıyoruz, çünkü
işimize gelmiyor, nefsimize ters düşüyor. Hepimiz “nalıncı keseri” olduğumuz müddetçe
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Peki, o zaman ne mi yapacağız?

Hiçbir zaman nefsimizin yanlış isteklerine
pes etmeyeceğiz. Mümkün olduğunca bu
ilacı en elverişli şekilde reçeteyi yazan doktorun tavsiyeleri doğrultusunda kullanmaya
gayret edeceğiz. Kısacası imtihan ediliyoruz.
Bir dersten sınava girecek öğrenciler, imtihan konuları hakkında her türlü çalışma ve
hazırlıkları yapmış olsalar dahi, mutlaka sorularla yüzleşirler. “Aferin, hepiniz iyi çalıştınız, imtihana gerek yok” denemez. Ölçme
ve değerlendirme neticesinde öğrencilerin
dereceleri tespit edilerek sıralamadaki yerleri belirlenmeli.
Bu dünyada gününü gün etmeye çalışanlar, vurdumduymazlar, her şeyin kendi menfaatlerine hizmet için verildiğini sananlar olduğu gibi, bu dünyaya ne maksatla geldiğini,
sorumluluklarını, hesabının mutlaka görüleceğini bilenler de var. Madalyonun arkasını
görmek istemeyenler imtihanı kaybedeceklerdir.
Allah’ım bizi imtihanı kazananlardan eyle.
Âmin.
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DUA
Zaman oldu, senin emrinden kaçtık,

SIR
Bizi, hakkı görenlerden et, Yarab.

Yarab, sana boyun büktük, el açtık,
Cennetine girenlerden et, Yarab.
Ecel şerbetini bir gün içeriz,

Zaman gelir, bu dünyadan göçeriz,
Sırat köprüsünü nasıl geçeriz?

Cennette gül derenlerden et, Yarab.
İnsanoğlu her an adil olmalı,

Hak yolunda eriyerek solmalı,
Yeis değil, içi ümit dolmalı,
İmtihanı verenlerden et, Yarab.
Sezayi TUĞLA
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SOSYAL HAYATIN ANA KODU
SELAMLAŞMAK
Yakup PASLI

Öncelikle Bağdatlı Ruhî’nin gönlünden insanı
kendine getiren şu beyit ile başlamak isterim meseleye;
“Gör zahidi kim sahibi irşâd olayım der
Dün mektebe vardı bugün üstad olayım der”
Maksadım fil dişi kulelerden seslenmek değil
haşa! Haddim de değil. Bizimkisi;
Zariyat Suresi 55. Ayette Rabbimizin buyurduğu;
“ Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak
mü’minlere fayda verir.” Beyanınca hatırlatarak bir
pencere açmaya gayret etmek bakışlarda...
Dünya denizinde yol alırken ufuklara, neler biriktirdiysek zihin/his ceplerimizde ‘iyiliğe, güzelliğe
dair’ yolculuğumuz boyunca, işte onlardır kültür
dediğimiz.
Bizim başlangıçlarımız da bize özgüdür. Söze
başlarken besmeleyi çeker Allah’ın selamıyla başlarız muhabbete...
Zira, Efendimiz (sav) buyuruyor;
“Siz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız. ” (Müslim, Îmân
93)
İşte, selamlaşmak; ömür serüveninde sosyal hayat gömleğinin ilk düğmesidir belki de...
Hani “Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar
senin etrafından dağılıp giderlerdi.” Buyuruyor ya
Rabbimiz Âl-i İmran Suresi 159. Ayetinde. İşte gönüllerdeki kabalıkları katılıkları verdiğimiz bir selam
ile eritebilmek kolaylaşacaktır ve birbirimize olan
sevgimiz açığa çıkacaktır böylece. Hatta ve hatta
verdiğimiz bir selam evvela kendi yüreğimizdeki katılıkları eritecektir diyebiliriz belki de.
Elbette ilk adımımızı doğru atarsak sonraki tüm
adımlarımızın doğru olması kesindir diyemesek de
doğruluk çerçevesinde atılması daha da kolaylaşacaktır.
Dedik ya “sosyal hayat gömleğinin ilk düğmesi

selamlaşmaktır” diye, selamlaşmamızın sonrasında
elbette hatrımız, hatrınız oluşacaktır yüreklerde.
Burada da Halk Ozanımız Karac’oğlanın öğütleri hatırlatıyor kendini işte;

SIR
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DİNLE SANA BİR NASİHAT EDEYİM
Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan, gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Anı yad ellere açıcı olma
Mecliste ârif ol kelâmı dinle
El iki söylerse, sen birin söyle
Elinden geldikçe sen eylik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma
Dokunur hatıra kendisin bilmez
Asilzadelerden hiç kemlik gelmez
Sen eyilik et de o zayi olmaz
Darılıp da başa kakıcı olma
El âriftir, yokla kendi kendini
Dağıdırlar duzağını, fendini
Alçaklarda otur, gözet kendini
Kati yükseklerden uçucu olma
Muradım nasihat bunda söylemek
Size lâyık olan onu dinlemek
Sev seni seveni, zay etme emek
Sevenin sözünden geçici olma
Karac’oğlan söyler sözün, başarır
Aşkın deryasını boydan aşırır
Seni bir mecliste hacil düşürür
Kötülerle konup göçücü olma
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VİCDANA UYMANIN ANLAMI NEDİR?
İsmihan Meryem BOYRAZ

Dünya hayatı, insanların iyiliklerle ve kötülüklerle denendiği, iyilerle kötülerin ayırt edildiği bir imtihan ortamı olarak yaratılmıştır.
Daha derin düşündüğümüzde ise bu imtihan bize göredir. çünkü Allah, zamansızlıkta
zaten herkesin nasıl bir hakikate sahip olduğunu bilir. Dünya imtihanının anlamlarından biri
ise Allahın herbir insanı kendine şahit etmesidir. herkes aslında ne olduğunu burada anlar
ve ahiretteki sonsuz yaşamında birçok gerçeği
buşekilde kavramış olur. Dünyanın tüm cazibesi ve çeşitli zorluklar karşısında Allaha olan
sevgi ve sadakatinden taviz vermeyen insanlar
burada belli olur.

temsil eden her iki kutbuda içimizde yratmıştır. Vicdanına uymanın geniş anlamı üzerinde
düşünecek olursak örneğin: Vicdanına uyan
biri Allaha ait bir evrende ve ona ait bir varlık
olarak yaşadığını fark ederek ona daima şükür
halinde olması gerektiğini, ayrıca onu tanımak
ve elçilerle bildirdiği yaratılış amacına göre yaşaması gerektiğini hemen kavrar.

SIR

İnsanların tümü, tarihte her zaman hak kitaplar ve temiz elçilerle uyarılmış, kendilerini
yaratan Yüce Kudret’i tanıyıp bilmişlerdir. Allahın tüm insanlarda yarattığı derinlik ve kapasite bu dünyada ortaya çıkar ve herkes kendini
tanımış olur.
Her insan, aklının erdiği, Allah’ı kavradığı
andan itibaren yaptıklarının tümünden sorumludur. Yine her insan, kendisini yaratan Allah’a iman etmekle, Yaratan’a şükretmekle ve
O’na kul olmakla yükümlüdür ve bu nedenle
yaşamı boyunca imtihana tabidir.

Dolayısıyla bu imtihan ortamında seçim,
insanın kendi vicdanına kalmıştır. Vicdana
uymak, halk arasında daha çok merhametli olmak gibi anlaşılır oysa bu çok daha derin
bir konudur. Vicdan Allah’ın içimizdeki sesidir
ve Nefs’in antisidir. Allah iyiliği ve kötülüğü

Mükemmel yaratılışın ve her bir detayının
bir amaç uğrunda var edilmiş olduğu çok açık
olan varlığın amacına aykırı olan bir yönde hareket etmenin ise büyük bir vicdansızlık olacağını hemen anlar.
Evet, vicdansızlığa verilecek örnekler: Allah’ın evreninde Allah’ın sayısız nimetlerini
her salise kullandığı halde onu unutmak, fark
etmemek, onu ve nimetlerini anıp şükretmemek, elçilerini ve ilahi bildirilerini tanımamak,
dünyanın ve kendinin var ediliş amacını bir
kenara atarak anlamsız işlerle aklını ve şurunu
kapatarak adeta BİR sarhoş halinde yaşamaktır.
Yeryüzüne bakıldığında bir Yaratıcı’nın varlığı açıkça gözler önündedir. Hatta yaratılanların tümü bu üstün Yaratıcı’nın, her şeye kadir
olan, pek büyük, pek güçlü ve pek yüce olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Vicdan,
insana bu gerçeği gösterir. Dolayısıyla vicdanına uyan insan, hiçbir tereddüte düşmeksizin,
Allah’a teslim olur. Dünyadaki imtihanın sırrını
anlar ve yalnızca Allah’ın rızasını kazanmak için
yaşar.

37

SİNEMA

MEMENTO (AKIL DEFTERİ)
Leonard Shelby, pahalı takım elbiseler giyer, son model bir
Jaguar kullanır; bunun yanında ucuz, tanınmamış motellerde Onur TAŞKIRAN
konaklar ve ödemelerini hep nakit parayla gerçekleştirir. Başarılı
bir iş adamı görüntüsündedir... Ancak Leonard’ın tek işi intikam
almaktır; karısının ırzına geçip öldüren adamın peşindedir. Şüpheleri polis tarafından dikkate alınmayan Leonard’ın yaşamındaki tek mücadelesi, adalet arayışı uzerine kurulmuştur. Katili belirlemesinde ise büyük bir zorlukla karşı karşıyadır. Leonard’ın
nadir görülen, tedavisi olmayan bir hafıza kaybı hastalığı vardır. “Kaza” oncesi olayları tüm ayrıntılarına kadar hatırlayabilen Leonard,
15 dakika önce ne olduğunu, ne
yaptığını, nereye gittiğini
ve neden gittiğini
bilememektedir.

V İ D E O - OY U N

BATUHAN
PINARBAŞI

SIR

Hunt Showdown bu yıl Crytek tarafından
piyasaya sürülen, birinci şahıs nişancı ve korku oyunu. Oyuna bir nişancı seçerek başlıyorsunuz. Tek ve iki kişilik oyun modları mevcut.
Amacınız haritadaki ipuçlarını toplayıp (Her
boss için üç adet) daha sonra bossları öldürmek. Oyunda iki adet boss mevcut. Fakat işin
zor yanı diğer oyuncular da o bossların peşindeler. Yani hem canavarlarla hem de oyuncularla aynı anda mücadele etmek zorundasınız.
Oyunu ister saklanarak ister bam güm oynayın,
önünde sonunda kendinizi bir çatışmanın içinde bulacaksınız.

Artılar ve Eksiler:

+ Oyun mantığı gayet güzel ve eğlenceli.
+ Sesler bir harika!
+ Silahlar yeterli ve kaliteli.
+ Nişancılar ve silahlar son derece dengeli.
- Optimizasyon sıkıntıları (Son güncellemelerle bir miktar düzeltildi).
- Bir süre oynadıktan sonra hep aynı şeyleri
yapıyormuş hissi.
- Harita çeşitsizliği.
- Önemli buglar.
- Oyun modlarının yetersizliği ve potansiyelini kullanamama.
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BÜYÜKLERİMİZDEN DUA ÖRNEKLERİ

Allah’ım! Bizi düşünen ve ibret alanlardan eyle.
Zunnûn-i Mısrî

SIR

Allah’ım! Bize bilgiyi ver ve bilgimizi uygularken samimi olmayı nasip et.
Abdülkadir Geylânî

Allah’ım! Bizi rızıklandır, bizlere başarı ver. Bizi kötü huylardan koru. Bize işlerimizi içtenlikle yapmayı nasip et.
Ahmet Mürşidi Efendi

Ya Rabbi! Kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzeleştir.
Gönenli Mehmet Efendi

Şiir ve marşlarımızda da en güzel dua örneklerine rastlamaktayız. İstiklâl Marşı’mızda yer alan aşağıdaki dörtlük bunun en güzel örneklerindendir:
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Mehmet Âkif Ersoy
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GERÇEK GÜZELLİK
Büyükler meclisinde birini çok sitayiş ediyorlar ve övüyorlardı ve
onun iyiliği hakkında abartıyorladı . Temcit olan şahs yerinde durdu
ve dedi ki:

SIR

- “Ben oyum ki kendimi biliyorum! Tavus kuşuna nakış ve resimleri
için halk hayran, halbuki tavus ayağının çirkinliğinden utanıyor!”

SUÇ KİMDE

Hakim Behlül’den sordu:

-”Hırsızlığın cezası nedir?”
Behlül dedi ki:

-”Eğer hırsız, hırsızlığı kendi mesleği yapmışsa, onun elini kırmak
lazım. Ama eğer açlıktan dolayı yapmışsa, hakimin elini kırmak lazım!”

Armita MERAM
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İKİNCİ DURAK / LİTVANYA
Nazmiye Gül KÖSE

Letonya’dan başladığımız seyahatimize karayolu ile devam ederek Litvanya’ya ulaştık.
Bir gidiş ve gelişten oluşan dar yolun kenarları
tarlalarla çevriliydi. Tarlada İlk leyleği gördüğümüzde heyecanlandık. Derken iki, üç ve diğerleri… Birbirlerinden uzak, tek tek dağılmışlar yeşilliklere. Kimi havada kimi yerde. Bize bu
yıl durmak yok, gezeceğiz diye düşünmeden
edemedik. Sınırı geçtiğimizi telefonlarımıza
gelen mesajlarla fark ettik. Ne bir polis, ne bir
tabela, ne de pasaport kontrol noktası vardı.
Bu ilginç sınır geçişini tamamladıktan sonra
ülkenin merkezi yerlerinden Palanga’ya vardık.

kapının önünde altı adet sütun mevcut ve çatı
tarafı heykellerle bezenmiş. Katedralin iç kısmında bir adet kubbe var. Yapı, Barok ve Neo
Klasik mimarinin önemli örneklerinden. Yapım
yılı 1251. Old Town, (Eski şehir) merkeze yürüme mesafesinde, Unesco Dünya Miraslar
Listesi’ne dahil edilmiş. Litvanya Grandükleri
sarayı, bugün müze olarak hizmet veriyor. Sarayın içinde gotik, Rönesans ve erken barok
mimarisiyle inşa dilmiş balo salonları var. Bu
salonlarda konserler veriliyor. Eski şehri gezerken akordeon çalan bir sokak sanatçısı o kadar
mutlulukla işini yapıyordu ki, insanın neşelenmemesi mümkün değildi. Küçük meydanda
kehribar, keten dokuma çanta, kırlent vb. gibi
hediyelik eşyalar da satılıyor.

SIR

Baltık Denizi kıyısında yer alan Palanga, Litvanya’nın batısında bir sahil kasabası. Oldukça
uzun bir kumsala sahip. Yazın turistlerin tercih
ettiği bölgelerden. Beyaz kumlarla kaplı bir
plajı var. Plajın üstüne L şeklinde uzunca bir
tahta köprü yapılmış. Köprüden yaya olarak
geçip, Baltık Denizi’nin güzelliğini ve martıları izlemek keyifli. Sahilden ayrıldıktan sonra
çevredeki tezgâhlara göz gezdirdik. Üzerinde
ülkedeki önemli mekânların yer aldığı magnetler dışında, bolca kehribar kullanılmış objeler
vardı. Kehribar, çoğunlukla Baltık Denizi’nden
çıkarılan kırılgan ve saydam bir fosil. Turuncu,
sarı ve kahverengi tonları karışımı. Ne işe yarar
diye merak edip biraz araştırma yapınca, tarihten günümüze şifa kaynağı olarak kullanıldığını
gördük. Böbrek ve karaciğeri temizleyip, ağrı
kesici özelliği olan kehribar, tiroit hastalığına
da iyi geliyormuş.
Palanga’dan ayrıldıktan sonra, başkent Vilnius’a direksiyon kırdık. Şehrin merkezinde
heybetli Vilnius katedrali ile karşılaştık. Ana
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Bize rehberlik yapan Tacik kardeşimiz Firuz’un liderliğinde, Kleipeda şehrinden feribotla Curonian Spit’e gittik. Eski, ilginç hatta
tuhaf bir feribottu. Geçiş süresi ise üç dört
dakika sürdü. Ormanlık yoldan ilerledikten
sonra, Nida adasına geldik. Burası bildiğimiz
ada görünümünde değil. İnce ve uzun bir şekle sahip. Tek katlı, rengârenk sıralanmış, üçgen çatılı evler pek şirindi. Sahil kenarındaki
çimlerde, salkım söğüt ağacının altında oturup
hem dinlendik, hem de denizi izlemenin huzuruna vardık.
Nida Kasabası’ndan üç km uzaklıktaki Kaliningrad, Rusya’yla sınırı bulunmayan ancak
Rusya’ya bağlı bir bölge. Yine telefonlarımıza
gelen ‘’Rusya’ya Hoşgeldiniz’’ mesajlarıyla şaşkınlık içinde öğrendik durumu. İncecik beyaz
kumları, denizi ve güneş saati ile doğal, temiz
bir yer. Güneş saatinin bulunduğu alanda orta-

sirdergisi.com

Ekim2018 / Muharrem 1440

da sabit bir sütun, yerde ise kendi dillerinde
ay isimleri ve onların karşısında çeşitli semboller vardı. Bu semboller ayları temsil ediyor.
Granit zemin üzerine sayılar yazılmış. Gölgenin
uzunluğu yaz ve kış aylarında değişiklik gösteriyor. Bu sebeple içinde bulundukları aya bakarak saati tespit ediyorlar. Biz de bu yolla o
anki saati hesapladık. İlginç bir deneyimdi.
Yol kenarına kurulmuş hediyelik eşya tezgâhlarına bakmadan edemedik tabii. Kaliningrad’dan ayrılıp aynı feribotla Kleipeda’ya
geçerek yolumuza devam ettik. Ufak bir not,
Kleipeda Erasmus programıyla gelen Türk öğrencilere ev sahipliği yapan bir şehir.

bolca ağaç ve kütüklere çeşitli hayvan ve totem şekilleri verilmiş banklar vardı. Sakin ve
huzurluydu. Sabah kahvaltıdan sonra yine
düştük yollara…

SIR

Dönüşte tekrar Vilnius’a vardığımızda namaz kılmak için bir yer aradık. Günlük farz
ibadetleri yurt dışında, özellikle seyahatte eda
edebilmek biraz zahmetli. Namaz vakitleri çıkmadan yetiştirilmesi elzem. Sora sora Islamic
Centre adında bir mekan bulduk. İki Kazak
Müslüman bizi karşıladı ve içeriye davet etti.
İnsan vatanından uzakta olduğu zaman kendi
dininden ya da milletinden biriyle karşılaşınca
gerçekten çok mutlu oluyor. Biz de bu duygularla içeri girdik. Merdivenler halı kaplıydı ve
ayakkabı ile girilmiyordu. Merkez, dört beş
katlı bir binadan oluşuyordu. Her katında sınıflar ve lavabolar vardı. Küçük bir de kütüphane.
Birkaç dilde yazılmış kitapların arasında Türkçeye de rastlamak bizi çok mutlu etti. En üst
kat mescide ayrılmış. Mescitteki ahşap oyma
ve sedef kakmalı mihrap ile minber tam bir sanat eseriydi. Tüm Müslümanlara hizmet eden
bu tarz cami veya merkezler büyük kolaylık
sağlıyor. Evimizde hissettik. Yapanlardan Allah
razı olsun.
Yol üzerinde bir motelde konaklamak üzere durduk. Birkaç dönüm arazi içine yapılmış
sevimli bir mekân. Bahçesinde küçük bir göl,

Vilkoksnis ve Skaistis gölleri arasına kurulmuş, büyüleyici bir manzarası olan Trakai şehrine vardık. Burada yan yana sıralanmış, tek
katlı, üçgen çatılı ve renkli evler, hem sevimli
hem estetik bir görüntü oluşturuyor. Bahçeleri
çiçeklerle donanmış ve bakımlı.
Galve Gölü’nün karşı kıyısına inşa edilmiş
Trakai Kalesi’nin görüntüsü şahaneydi. İnsanda onu yakından görme isteği uyandırıyor. Ada
o kadar küçük ki üzerinde yalnızca kale var.
Ayrıca gölün içinde toplam 21 tane ada var.
Trakai Kalesi’ne tahta köprüden geçerek ulaşılıyor. Yapım yılı 14. yy’a dayanıyor. Kalenin
belli bölümlerini müze olarak düzenlemişler.
Diğer alanlarda konferans salonu ve çeşitli sergi alanları var.
Trakai adının nereden geldiğini öğrendiğimizde şaşırmıştık. Karay Türkleri, bu bölgede
600 yıldır yaşamaya devam ediyormuş. Grand
Dük Vytaulas Kırım seferini yaptıktan sonra,
Karay Türklerini Litvanya’nın bu bölgesine getirtmiş. İsim buradan geliyor. Halen orada ikamet ediyorlar. İlginç olan son bir bilgi ise bu
kavmin asırlardır Yahudi oluşu.
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Paintball Nedir? – Nasıl Oynanır?
Emrullah ÇINAR

Son yıllarda outdoor sporlar oldukça popüler ve
severek yapılan spor dalları haline gelmeyi başardı.
İnsanların outdoor sporlara olan bu ilgisi ise, bu türden yapılan sporların alışılmışın dışında olması ve
macera, heyecan, korku gibi faktörleri bir araya getirmesidir. Bu özellikleri olan outdoor sporları arasında yer alan paintball ise, en çok yapılan sporlar
arasında girmeyi başarmış durumda.
Paintball sporunun ortaya çıkış yerine bakıldığında, karşımıza Amerika Birleşik Devletleri çıkmaktadır. Sporun temel nesnesi olan boya atan
tabancalar ilk olarak Amerika’da, kesilecek olan
ağaçları işaretlemek için kullanılmaya başlanmıştır.
Bu tabancaların üretim tarihi ise, 1972 senesidir.
Bu oyun ise, Charles Gaines ve Hayes Noel isimli
kişilerin kendi aralarında eğlence amacıyla şakalaşmalarıyla 1970 yılının sonlarında ortaya çıkmıştır.
1980’li yıllara gelindiğinde ise, paintball artık iki
kişinin tekelinden çıkarak ticari bir yapı kazanmaya
başlamıştır. Bu yıllarda bu oyun için profesyonel anlamda ‘’Splatmaster’’ adı verilen boya tabancaları
üretilmiştir. Bu tabancalar Bob Gunsey tarafından
piyasaya sürülmüş ve artık Paintball artık bir spor
dalı olarak anılmaya başlanmıştır.
Oyunun ilk oynandığı yıllarda, oyun çok sert bir
şekilde oynanmıştır. Oyuncular, vahşi doğa içerisinde hayatta kalma becerilerini sahaya yansıtarak,
bütün yeteneklerini sergilemekteydi. Oyunun ana
malzemeleri ise, sadece pusula ve haritaydı. Kural
olarak ise oldukça net bir kural belirlenmişti. Kuralda her oyuncu bütün yeteneklerini sergiler ve sadece bir takım hayatta kalırdı.
Paintball oyununda boya kapsülleri olan ve bu
kapsülleri fırlatan havalı tarzda silahlar, iki takım ve
sınırları belirlenmiş bir alan vardır ve doğru strateji
ve beceri tek takımın kazanmasını sağlamaktadır.
Silahlar ateşlenir, boya kapsülleri fırlatılır ve rakibe
temas anında kapsüller patlar ve oyuncu oyundan
elenir. Temel anlamda bu spor böyle oynanmaktadır.

Oyun, ellerdeki boya kapsülü atan silahların insan zekası ve stratejisiyle birleşip, heyecanın ve korkunun sınırlarını zorlayarak oynanan bir strateji ve
savaş oyunudur. Askerler hünerlerini konuşturur ve
rakip takımın bayrağı ele geçirilir. Heyecan tutkunlarının vazgeçilmezi lan paintball, ortaya çıkışından
itibaren dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yayılmakta ve oynandığı ülkelerde hep popüler olmaktadır.
Neredeyse dünyanın her tarafına yayılmış olan bu
outdoor oyunun çeşitli dünya ülkelerinde oldukça
fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlar yüzlerle ifade edilebilecek kadar çoksa sayıda bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası Paintball Federasyonları, bu sporun ne denli önemli ve popüler bir
spor olduğunun en açık kanıtlarından birisini teşkil
etmektedir. Ve bu federasyonların sağlamış olduğu
uluslararası Paintball turnuvaları, bu sporu benimsemiş olan oyunculara kendilerini gösterme fırsatı
sunmaktadır.
Dünya genelinde oldukça popüler olan bu spor
başlıca olarak, ABD, Fransa, İngiltere, Kanada, Almanya, Tayland, Norveç, Brezilya, İrlanda, Japonya,
Güney Afrika, İtalya, Panama ve Arjantin gibi ülkelerde oynanmaktadır.
Paintballda giyilen giysi oldukça önemlidir.
Oyundaki tüm oyuncuların yüzünde kırılmaz yapıda özel bir maske bulunur. Tehlikelerin önlenmesi
için bu maskenin takılması zorunludur. Eldeki silahlar ise, gerçeğini aratmayacak şekilde tasarlanmış
olan gazlı silahlardır. Bu silahlar boya kapsülü fırlatır ve bu boyalar özel olarak üretilir. Temas anında
patlayan boyalar doğada kısa süre içerisinde kendi
kendine kaybolma özelliğine sahiptir. Oyun alanı ise
özel olarak oluşturulmuş, saklanma ve nişan alma
gibi eylemlerin gerçekleştirilebildiği çeşitli materyaller bulunmaktadır. Oyun içerisindeki görevler
ise, oyuncuların isteklerine göre belirlenir.

SIR

44

K Ü LT Ü R - S A NAT

sirdergisi.com

Ekim2018 / Muharrem 1440

Dünyanın En Güzel Kütüphaneleri
Ahmet Bilgehan ARIKAN

İtalyan fotoğrafçı Massimo Listri, yaz aylarında dünyanın farklı yerlerinden en güzel kütüphane-lerin fotoğraflarından oluşan bir kitap hazırladı. Kütüphaneler, tarihi değerleri, mimari özellikleri ve ayrıcalıklı güzellikleriyle birer sanat eseri olarak kitapta yer buldu. Bu kütüphanelere
bakınca ziyaret etme isteği bir yana, insanın tüm gününü buralarda geçirme isteği uyanıyor.

SIR
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SİL AH

WALTHER P38
Kıvanç KARADAĞ

Uyruğu: Almanya
Ağırlık: 0.8 kg
Namlu uzunluğu: 12.5 cm
Mühimmat: 9x19 mm Parabellum
Etkili menzil: 50 m
Walther P38, Walther firması tarafından Alman ordusu Wehrmacht için II. Dünya Savaşı
başında geliştirilmiş 9x19mm Parabellum’luk tabancadır. 1942 yıllarında artan talep üzerine
Mauser ve Spreewerk gibi firmalar tarafından da üretilmiştir. Alman ordusunda 1940 yılında
hizmete giren muhteşem bir tabancadır. Namluyu çıplak bırakan şekliyle kolayca benzerlerinden ayırt edilebilir. Çift etkili tetik sisteminin ilk görüldüğü tabancadır. Bu sistemde tetik
çekilmediği sürece (horoz düşse de) silah patlamaz ve düşme çarpma ve dış etkenlerle oluşan kazalar minimuma iner. Çünkü çekilen tetik, iğneyi kapsül üzerine yaklaştırdıktan sonra
horozu vurmaktadır. Oldukça güçlü ateş gücü ve mermi kapasitesi ile hala hizmettedir. Şarjörü 8 adet 9x19mm Parabellum mermisi almaktadır. Toplam 0.8 kg ağırlığa ve 12,5 cm’lik bir
namluya sahiptir. 50 m etkili menzili vardır. Namlunun hemen alt tarafında ‘’9 PARA’’ ibaresi
ve ‘’Kartal’’ amblemi bulunmaktadır. Kartal ambleminin altında ise N harfi vardır. ‘’Kartal’’ ve
‘’N’’ harfi ise ‘’Bundesadler’’ kartalı olup, silahın nitroselüloz içerikli barutla doldurulmuş,
yüksek basınçlı fişeklerle test edildiğini ve silahın bu dayanım testini geçtiğini belirtir bir
damga olup, sürgü, namlu ve gövdeye vurulmaktadır. Piyasa değeri dünya genelinde 700
dolar kadardır.
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Ağaç halkası ajandası
(8 bin yıl geriye gidiyor)
Mehmet ŞAHİN

Cambridge Üniversitesi’nde bilim insanları, iklim değişikliğinin haritasını
çıkartmak için başlattıkları araştırmalar kapsamında bir “ağaç halkasına
dayanan en uzun süreli ajanda” oluşturdu.

SIR

Ajandayı oluşturan ekip, yanardağ bilimcileri, tarihçiler ve arkeologlarla birlikte çalışıyor. Araştırma ekibinden Prof. Ulf Büntgen bu
tekniğin, tam olarak M.S 536’da başlayan bir
buz devrinin kanıtlarını açığa çıkardığını belirtti. Buna göre, bu buz devrini, 100-120 yıl süren
çok soğuk bir dönemi tetikleyen bir dizi yanardağ patlaması izledi.
BBC’nin haberine göre, ağaç halkalarının
“parmak izleri kadar ayırt edici” olduğu gerçeğinden hareket eden bilim insanları ajandayı,
yüzyıllar boyu geriye giden iklim koşullarını
dünyanın her yerinden ağaçları kullanarak belgeliyor.
Prof. Büntgen’e göre, iklimdeki değişiklikler genellikle vebalar ve toplu göçle örtüştüğü için, bu ajandayı oluşturan ekip, öncelikle
insan topluluklarının bu gelişmelerden nasıl
etkilendiğini ortaya çıkartmayı amaçlıyor.
Üniversitenin ağaç halkası birim başkanı
Prof. Büntgen, “Yıllık kesin tarihlerinin olması
ağaç halkası kronolojilerinin en büyük avantajıdır. Bu da, insanlık tarihi boyunca olan olayların karşılıklı incelenmesine olanak sağlar” dedi
ve ekledi:

“Buna ek olarak, ağaçlar yıllık, belirgin bir
ağaç halkası oluşturması açısından eşsizdir.
Bu da bize bu süregelen kronolojileri yapmaya olanak sağlar. Son 1000-2000 yıl önce olan
iklim değişikliklerinin haritasını çıkararak, en
nihayetinde modern tahmin yöntemlerini geliştirebiliriz.”
Yaşayan ağaçlardan, yerleşim alanlarından,
orta çağ kiliselerinden ve bataklıklardan alınan
örnekler bu çalışmada kullanılıyor. Aynı zamanda, yüzyıllar boyu korunmuş olan ağaçlar
İskoçya’daki göllerden çıkarıldı.
St.Andrews Üniversite üyesi Dr. Rob Wilson, “İskoçya için 8000 yıl geriye giden bulgularımız var” dedi ve ekledi:
“Bu noktada çok fazla boşluğumuz var; örneğin, 11. Yüzyıl boşluğu var ve sonrasında
M.S ilk milenyum için çok fazla bulgumuz var.
Ağaç halkaları meydana gelmiş olan depremleri, heyelanları, çığları ve tsunamileri açığa
çıkartabilirler. Kısaca, her hangi biri, ağaç halkalarını çalışarak çevresel değişikliklerin farklı
alanlarında oldukça yaratıcı işler ortaya koyabilir.”
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PARMAK AKIŞ HIZI HASTALIĞI
(PAHH)
Yusuf GÖK

Çocukların ve gençlerin psikolojisi bozuluyor
(Aklınıza sahip çıkın)

çöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri
için bir öğüt vardır.

Geleceğin izini geçmişten ve Kur’an-ı Kerim’den
görmeyenler yolda yürüyen bastonsuz âmâ gibidirler.

Allah Teâlâ Celle Celâlühü Kur’an-ı Kerim’de
gece ile gündüz ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde
durmuş ve bunda akıl sahipleri için elbette ibretler
vardır diyerek bizleri defalarca uyarmıştır. Bu gece
ile gündüzün arka arkaya gelmesi yeryüzünün yaratılışı nedir? Bu muhteşemlik nedir? Nedir bu muazzam kudret?

SIR

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
ÂLİ İMRÂN-190: Göklerin ve yerin yaratılışında,
gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır

Bu muhtevayla ilgili bir fotoğraf yaptık

ÂLİ İMRÂN-191: Onlar ayaktayken, otururken
ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin
ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz!
Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak
tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.
Nur Suresi 44:Allah, geceyi ve gündüzü (birbirine) çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için
elbette ibret vardır.
Furkan Suresi-47. ayet: O, geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp-çalışma (zamanı) kılandır.

Furkan Suresi-62. ayet: O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır; öğüt alıp-düşünmek isteyenler
ya da şükretmek isteyenler için.
Neml Suresi- 86. ayet: Görmediler mi, Biz geceyi
onda sükun bulmaları için, gündüzü de aydınlık(la
görsünler) diye yarattık. Şüphesiz, iman eden bir
kavim için bunda ayetler vardır.
Casiye Suresi- 5. ayet: Gece ile gündüzün artarda
gelişinde (veya aykırılığında), Allah’ın gökten rızık
indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde
ve rüzgarları (belli bir düzen içinde) yönetmesinde
aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır.
Ezzümer Suresi-21.ayet: Görmedin mi, Allah
gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara
ulaştırdı. Sonra onunla renkli çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çer
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Gece ve gündüzün ard arda gelişinde:
Allah Teâlâ geceyi siyah örtüyle kaplıyor. Gökyüzüne karanlığı aydınlatmak için ay ve gözün alabildiğine yıldızlar koyuyor. Sabahleyin bir kalkmışız ki!
Gecenin siyah örtüsü ortalıktan yok olmuş, yerine
masmavi bir örtü gelmiş ay ve yıldızların yerine o
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muhteşem dünyayı aydınlatan, ısıtan sarı renkteki
güneş gelmiş, batarken de sarı rengini turuncuya
bırakmış: Nedir bu muazzamlık nedir bu yaratılış:
Yeryüzünün yaratılışına gelince:
YAPRAKLAR
Meyve ağaçları insanların yaşadığı yerlerde bulunur ve ağaçların yaprakları sonbaharda sararır
sonra turunculaşır sonra yere düşerek kahverengiye dönüşür ve ağacın dalında yaprak kalmaz. İlkbaharda ise yüce Rabbimiz ağacın yapraklarını tekrar
yeşillendir ve bu dünya var oldukça sürüp gidecektir.

den değil alışkanlıklarına itaat eden olur.
Şayet Uzakdoğu sporlarıyla Kung-fu, karate, tekvando, judo ile uğraştıysanız bilirsiniz. Hocalarınız
size her antrenmanda kata çalışması yaptırırlar. Bu
antrenmanlar her spor dalında geçerlidir. Katanın
amacı beyin ile vücudu bütünleştirme çalışmasıdır.
Katanın her hareketi bir anlam taşır. Karşıdan gelen
hasmın yumruğunu karşılarken diğer hareket ise
hasmını devirmek içindir. Bu hareketleri yıllarca yapan bir öğrenci kavga esnasın da istem dışı olarak
beyinin alışkanlıkları karşısında hasmın yumruğunu
karşılayacak ve refleksleri ile hasmını yere serecektir. İlk araba kullanmaya başladığınızı hatırlayın ayağınız debriyaj, fren ve gaz pedallarının yerini bulmaya çalışmakta zorlanır. Vites atarken hangi devir
de, ne zaman yüksek vitese ne zaman alçak vitese
atacağınızı ilk başta zorlanırsınız. Arabayı yokuş yukarı kaldırırken ilk başlarda arabayı aşağıya doğru
kaydırırsınız fakat kullanmaya devam ettiğiniz sürece artık arabayı kaldırırken zorlanmazsanız, vites
atışlarınız artık otomatik olarak yapmakta olduğunuz görülür.

SIR

OTLAR-PAPATYALAR-ÇEŞİT ÇEŞİT BİTKİLER

İlkbaharın gelmesiyle yeryüzündeki topraktan
binlerce ismini bile bilmekte zorlandığımız otlar, laleler, bitkiler, güller, yaseminler, papatyalar topraktan fışkırır gibi çıkarlar. Bunlar yeryüzüne yeni bir
renk yeni bir çehre katarlar. Dünya artık değişmiştir.
Sonra sonbahar gelir, otların yaprakları sararmaya
başlar ve yeryüzünü terk ederler. Allah Teala bize
yaratma, öldürme tekrar var etme kudretini böylelikle defalarca göstermektedir. Başka ne tür ibret
var aramaya başladık. .
Allah Teala geceyi siyah örtüyle kaplarken sabah
masmavi bir örtü karşılıyor bizleri ve bu gökyüzündeki renkler günün her saatinde renkleri değiştiriyor. Gökyüzüne ayı ve yıldızın yerine güneşi koyuyor. Ağaçların yapraklarının renklerini değiştiriyor.
Yeryüzünü tekrar tekrar boyuyor. Gözün gördüğü
beynin yorumladığı her şeyi yeryüzünde değiştiriyor.
Nedir muazzamlık? Nedir bu ihtişam? Nedir bu
kudret?
Gözün gördüğü beynin yorumladığı her şeyi değiştiren yüce Rabbimiz bizim gözümüzün gördüğü
bütün alışkanlıkları değiştiriyor. Böylelikle dünyada
huzurlu, mutlu ve aynı zamanda beyni her zaman
zinde tutarak dünyada varlık içinde yokluk yaşatmamaktadır.

Çünkü gözün gördüğü beynin yorumladığı her
şey aynı olsaydı şayet yeryüzünden sıkılmaya başlayacak ve çevreniz de olup bitenden haberiniz bile
olmayacaktı. Çünkü
Alışkanlıklar aklın önüne geçerse; beyin emre-

Beyin aynı bir toprağa benzer ne ekersen onu
biçersin, biraz sularsın tohum fide olur, biraz daha
sularsın ağaç olur ve meyve vermeye başlar.
ALIŞKANLIKLAR AKLIN ÖNÜNE GEÇERSE; BEYİN
EMREDEN DEĞİL
ALIŞKANLIKLARA İTAAT EDEN OLUR. (YUSUF
GÖK)
Şimdi kendine bir bak bedenine nasıl yön veriyorsun?
Şayet eve işten gidince aynı koltuğa direkt oturuyorsan, işyerinde 3 lavabo varken hep aynı lavaboyu
kullanıyorsan, işyerinde 2 tuvalet varsa aynı tuvaleti
kullanıyorsan, işe aynı sokaktan gidip geliyorsan bu
dünyada kendini kaybetmiş ve artık beynini kullanmıyorsun demektir. Çünkü yaptığın her iş belli bir
süre sonra sende alışkanlık yapmış ve beynin bu
alışkanlıklar karşısında aklın önüne geçerek alışkanlıklara itaat etmiştir. Artık bedenin alışkanlıklarının
hizmetçisi olmuştur. Beyninin loblarını açmak istiyorsan bedenini sen kontrol et. İstirahat edeceğin
koltuğu sen seç, işyerinde elini yıkayacağın lavabonu sen seç, gideceğin yolu sen seç ve bedenine
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kontrol etmek için bir tablo oluştur. Günlük, haftalık
ve aylık Tablon yoksa rüzgârın yaprağı savurduğu
gibi alışkanlıklarında senin bedenini yeryüzünde bir
yerden bir yere savuracaktır.
İSLAM DİNİ AYNI HAREKETİ TEKRAR ETTİRMEZ
İslam dinini aynı hareketi tekrar ettirmez. İslam
Dini dikkatlice incelediğimiz zaman insanın alışkanlıkların tersine, aklımızı kullanmamızı sağladığı, bedeni alışkanlıklarının hizmetçisi yapmadığı görülür.
Sabah namazı 4 rekat, öğle namazı 10 rekat,
ikindi 8 rekat, akşam 5 rekat, yatsı namazı vitir namazıyla birlikte 13 rekattır. Hiçbir namaz vakit aynı
rekat değildir. Namazların sünnet ve farz namazlarını incelediğimiz de ise sünnetlerde 2. Rekattan
sonra fatiha suresinin arkasından bir zamm-ı sure
okurken, farz namazlarından sonra fatiha suresinden sonra zamm-ı sure okunmaz. Akşam namazı
3 rekattır ve 3.rekattan sonra 4. Rekata kalkış izni
vermez. Vitir namazlarında 3.rekatta zamm-ı suresinin arkasından rükûya gidilmeden önce tekbir
getirerek kunut duası okunur. Kıyam da secdeye bakar, rükûda ayaklarımızın ucuna bakar, oturuşlarda
dizlerimize bakarız. Anlayacağımız İslam dini bizim
dünya hayatımızda aklımızı durağan konumdan,bedenimizi alışkanlıklarımızın hizmetçisi konumundan
çıkartıp aklımızı kullanmamızı sağlıyor.

parmakla aşağı yukarı yapılarak ekranın hızlı akması
olayı)’na belli bir süre sonra alışkanlık haline getirecek ve parmak akış hızı alışkanlığı beynin önüne geçerek beyin emreden değil alışkanlıklara itaat eden
olacaktır. Çünkü bu hız, doğada, bulutların yeryüzünde ki hareketlerinde, hayvanların hareketlerinde, ağacın yaprağının sallanmasında, denizin gel git
olaylarında yoktur. Yani anlayacağınız insanoğlunun
dolaşmış olduğu yeryüzünde bu hareketlere erişebilen bir görüntü bulunmamaktadır. Bu parmak hızına beyin alışkanlık haline getirip yarım saat önce
baktığı sosyal medya ağlarına tekrar tekrar dönüp,
istem dışı şekilde baktırmaktaki sır budur.
Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne tür sorunlar
beklemektedir:

SIR

Bunları bilmeden parmak akış hızı hastalığını çözemezdik.
PARMAK AKIŞ HIZI HASTALIĞI(PAHH)

Televizyonda veya sinemalarda görüntü ekranında izlediğimiz filmler ve video çekimler tek tek karelerin arka arkaya sıralanmasıyla oluşur. Ülkemizde
pal yayın organı 720*576 çözünürlük ve 24 Frame
per second (fbs) şeklinde yayın yapmaktadır. Fbs
İnsan gözünün bir saniyede görüp algılayabileceği
hareketli görüntülerin fbs cinsinden belirtilen kare
hız birimidir. İzlediğimiz görüntünün, her bir saniyesinin 24 kareden oluştuğunu ifade eder. Bilimsel
olarak 1 saniyelik görüntü alabilmek için 24 tane
arka arkaya fotoğraf çekecek ve bu fotoğrafları da
zamanlayıcıyla da birleştirecek olursak, timelapse
tekniği ile kullanarak çekilmiş 1 saniyelik görüntü
oluşmaktadır.
Fakat cep telefonlarında ve tabletlerde sosyal
ağalar parmak akış hızı 24 fps Frame per second 1
saniye 24 kare fotoğraf hızı değildir. İnsan beyni cep
telefonlarındaki ve tabletlerde ki sosyal ağlara girerek bu parmak akış hızı (ekranda sosyal medyaları
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Bu hıza alıştırılan beyin yapısı çevresindeki bu
hızı isteyecek fakat bulamayacaktır. Buda çocuklarımızı ve gençlerimizi biraz daha sinirli yapacak, doğa
ve çevre ilgisini çekmemeye başlayacak ve okullarda öğretmenin ders anlatışını izlerken sıkılacak
ve ders dinleme algısının zamanını düşürecektir.
Bu parmak akış hızı hastalığına yakalanan insanlar
Muhabbet esnasında karşısındaki insanın bu hızlara ulaşamadıkları için muhabbetinden sıkılacak ve
çevrelerinden kendilerini soyutlayacak ve ellerindeki ekranlarının içindeki sosyal medya ağlarına parmaklarıyla yukarı aşağı hareketlerle istem dışı bir
şekilde bakarak mutluluğu onun içinde arayacaklardır. Evli olan eşler birbirinden hoşlanmayarak istem
dışı bir şekilde boşanma olayları gerçekleşecektir.
İntihar vakaları devamlı şekilde artacaktır. Parmak
akış hızı hastalığına yakalanan bu insanları gelecekte ise daha vahim psikolojik hastalıklar beklemektedir. İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır yeryüzüne
yukarıdan inen yıldırımın, hızlı inen dolunun, hızla
inen yağmurun, aşağıdan yukarı gelen depremlerin
yeryüzüne nasıl zarar verdiyse; cep telefonlarındaki ve tabletlerdeki parmak akış hızı çocuklarımız ve
gençlerimiz ve insanımızın beyin yapılarını bozucaktır. Çünkü alışkanlıklar aklın önüne geçecektir.
Sosyal bağımlılıktan kurtulmanın yöntemi:
Bilgi teknik kurumu, akıllı cep telefonu yapan
firmalar, cep telefonlarındaki, tabletlerdeki ve bilgisayarlardaki sosyal medya ağalarındaki parmak
akış hızını aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya değil; yeryüzünün hareketlerine bağlı kalarak soldan
sağa, sağdan sola alarak gözün gördüğü beynin yorumladığı, 24 frame per second hızına düşürmeleri
gerekiyor.
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“BİR KEDİM BİLE YOK…”
Şemseddin SABRİ

Bilindiği gibi; 74 yaşında, 31 yıldır sürgün yaşadığı İsveç’ten 30 Temmuz 2011 tarihinde vatanına
dönen Kürt kökenli siyasetçi, şair ve yazar Kemal
Burkay’a ait Gülümse şiirini, şarkıcı Sezen Aksu, bütün Türkiye’ye sevdirmiştir. Özellikle; “… Belki şehre
bir film gelir, Bir güzel orman olur yazılarda, İklim
değişir, Akdeniz olur, gülümse. Tut ki karnım acıktı,
anneme küstüm, Tüm şehir bana küskün, Bir kedim
bile yok, anlıyor musun?” dizeleri dilimize pelesenk
olmuştur.

caizdir, uygun görülmüştür. Bu konudaki Peygamberimizin hadislerinden birini Katade (ra) şöyle
rivayet etmektedir: “Resulullah (asm) kedi hakkında şöyle buyurdu: “O, pis değildir. Sizin etrafınızda
dolaşanlardan biridir.” (Ebu Davud, Tirmizî, İbn-i
Mace) Yine; İbnu Ömer (ra) anlatıyor: “Resulullah
(asm) buyurdular ki: “Bir kadın, eve hapsettiği bir
kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek
yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşaratından yemeye de salmamıştı” (Buhâri). Hatta; asıl adı Abdurrahman b. Sahr ve Peygamberimizden (sav) en çok
hadis nakledenlerden biri olan Ebu Hureyre’nin (ra)
anlamı “Kedicik Babası”dır. Ne sebeple Ebû Hureyre diye künye edindiğini kendisi şöyle açıklamıştır:
‘Bir yavru kedi bulmuştum, onu, elbisemin yeninde taşırdım; bundan dolayı Ebû Hureyre (Kedicik
Babası) künyesiyle çağrılır oldum.” (ez-Zehebî, Tezkiretü’l-Huffâz, Haydarâbâd 1376/1956, I, 32) Sadece kediler değil, bütün hayvanlar, hatta canlı ve
cansız bütün varlıklar, Yaratıcıları olan Allah’ı kendi lisanlarıyla zikrederler. Öyle ki; Resulullah (sav),
kurbağaları öldürmeyi yasaklamıştı. Çünkü; onların
seslerinin, Allah’ı tesbih olduğunu söylemişti. Yine;
kargaların Gak Gak diye ötüşünün, dikkatle dinlenilse Hak Hak diye Allah’ı zikrettiği belirtilmektedir.
Yine ibretle kulak verilse; rüzgârın eserken çıkardığı o uğultusu da, Hu Hu diye anlaşılacaktır. Cuma
Suresi’nin ilk ayetinde Allah şöyle buyurmaktadır:
“Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardil
melikil kuddûsil azîzil hakîm: Göklerde ve yerde
olanlar, Allah’ı tespih eder ki; (O) Mâlik’tir (mülkün
sahibidir), Kuddüs’tür (mukaddestir), Azîz’dir (üstündür) ve Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).”
Bu itibarla; Allah’ı anmanın en güzel yolu tesbihtir.
Tesbih etmede en güzel ifade ise ‘sübhanallah’tır,
yani “Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ve hamd ile
tesbih ederim.” demektir ve Elhamdülillah, Allahu
Ekber ile beraber her namaz sonunda 33 defa söylemekteyiz.

SIR

Kedi; Bediüzzaman’ın da en çok alakadar olduğu hayvanlardan biridir. Onlara bakar, yedirir, içirir.
Öyle ki, kendisine verilen rızkın kediler sayesinde
ihsan edildiğini, onların bereketiyle yaşadığını bile
ifade eder. Bir gün kedilere bakar ve: “Nasıl bu vazifesiz canlılara mübarek denilir?” diye kendi kendine sorar. Kedilerden biri sanki bu hali anlar ve gelip
Bediüzzaman’ın kulağına ağzını dayar ve onun sorusunu cevaplar: “Ya Rahim ya Rahim, ya Rahim…”
Bir talebesi, Bediüzzaman’a sorar: “Üstadım; benim
kedi, Ya Rahim demiyor. Mır mır ediyor. Neden?”
diye. Bediüzzaman bunu şöyle cevaplar: “Kedini helal rızkla beslersen, ya Rahim dediğini duyarsın!” ve
devamla: “Değil mi ki kedi seni sever, tazarru eder
(yalvarır). Senden ihsanı alınca öyle bir tavır takınır
ki, sanki aranızda yakınlık yokmuş ve kendilerinde
sana karşı şükran hissi de yokmuş gibi. Çünkü; kedi
bile, ona asıl nimet vereni bilir. Kedinin mırmırları
şükre işarettir. Asıl manası Ya Rahimdir… Evet, kedinin hazin mırmırlarını dinlesen, “Yâ Rahîm, yâ
Rahîm” çektiklerini anlarsın.” (Başkasının Günahına
Ağlayan Adam, Vehbi Vakkasoğlu) Ayrıca; Sirac’un
Nur adlı eserinde, Bediüzzaman kedilerin şunu seslendirdiğini de ilave eder: “Mânen: “Biz; her iyiliği,
Rahim’den (Merhamet Sahibi Allah’tan) biliyoruz. İt
gibi esbaba (sebeplere) perestiş (kulluk) etmiyoruz.
Onun için bize mübarek, onlara pis denilmiş” diye,
hatırıma geldi.” Kedinin evde beslenmesi dinimizce
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HERKESİN KUTSALLARI BAŞKADIR
Osman NUR

Biz Müslümanların elbette en kutsal
şeyi Allah’tır. Kutsal kelimenin manası,
tapılacak, aşırı sevgi gösterilecek, uğrunda ölünecektir. Bizim Allah’tan başka tapacak bir ilahımız yoktur. Müslüman olarak en çok sevmemiz gereken
de Allah’tır, sonra peygamberimiz gelir. Uğrunda öleceğimiz zat da Allah’tır,
peygamberidir. Uğrunda ölebileceğimiz diğer şeyler de dinimizdir, kitabımızdır, namusumuzdur, bayrağımızdır,
vatanımızdır. Bayrağımızın kutsallığı
İslam’ı Müslümanlığı temsil etmesinden kaynaklanır. Vatanımızın kutsallığı,
Müslümanların üzerinde devlet kurup
yaşamasından kaynaklanır. İslam’da
bir “Dar-ul İslam=İslam memleketi”
bir de “Dar-ul harp= Kâfirlerin yaşadığı
memleketler) vardır. Bir de kâfirlerle
saldırmazlık anlaşması bulunan memleketler vardır. Buna da “dar-ul sulh”
denir. Müslümanlıkta İslam devleti
de kutsaldır, İslam devlet başkanına
da itaat edilir, isyan edilmez. İslam’a
uygun emirleri yerine getirilir, uygun
olmayanları yerine getirilmez. Devlet
başkanı isyanda ise ona itaat edilmez,
en kısa ve uygun şartlarda görevden
alınır. Allah kitabında buyuruyor ki:
Allah’a itaat edin, peygamberine ve
sizden olan ulul emire de itaat edin”.
Nisa.59.a. Müslümanlar için Kâbe,

Mescidi Nebi ve Mescidi Aksa da kutsaldır. Ayrıca “haram bölgesi” diye
adlandırılan Müslüman olmayanların
girmesi yasaklanan bölge de (hac ibadeti bölgesi) kutsaldır, o topraklara kâfirlerin ayak basmasına izin verilmez.
Bu bölgeye “hıll” bölgesi denir. Ayrıca
cami ve mescitlerimiz de kutsallarımızdır.

SIR
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Sanırım müslüman olup da bunlara
itiraz edecek kimse çıkmaz. Müslüman
olmayanların dünyası daha başka, onlara göre Allah uğrunda savaşıp ölmek
(cihad etmek) çağdışıdır. İslam’ın birçok emri çağ dışı olduğundan İslami
emir ve yasaklar da onlar için kutsal
değildir, onlardan hoşlanmazlar, uğrunda da ölümü göze almazlar.
Kemalistlere göre elbette Atatürk
kutsaldır, Kemalist ilkeler ve devrimler
kutsaldır. Onlar da o kutsalları için çalıştılar çabaladılar hala devam etmektedirler. Anıtkabir de Kemalistler için
kutsaldır. Atatürk’ün eşyaları ve kaldıkları yerler de kutsaldır. Kemalist bir
şair “Kâbe Arabın olsun bize Çankaya
yeter” diye şiir yazmıştı.
Demokratlara göre de demokrasi
kutsaldır. Onlara göre demokrasi en
güzel sistemdir ve korunmalıdır.
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Laiklere göre de laiklik kutsaldır ve
Bütün bu kutsallar dünyamızda varkorunmalıdır, gerekirse laiklik elden dır, bunları kutsayanlar da mevcuttur.
gitmesin diye uğrunda savaşılarak ölü- Bazıları bu kutsallarını çoğaltmaktadır.
nür.
Birçok gurubun kutsallarını da kutsal
Milliyetçilere göre de vatan, millet, kabul etmektedirler. Bunlara örnek
bayrak, devlet kutsaldır. Ne pahasına olarak Demokratlar, Kemalistler, laikolursa olsun, vatan, devlet, bayrak, ler, Atatürkçüler birlik içindedirler. Bazen Milliyetçiler, Atatürkçüler, laikler,
millet korunmalıdır.
demokratlar da birlik içinde olmaktaSosyalistlere göre emek kutsaldır,
dırlar. Milliyetçilerden büyük bir kısmı
emek korunmalıdır. Ezilen, haksızlığa
milliyetçiliğin kutsallarıyla beraber İsuğrayan, sömürülen insanlar korunlam dininin kutsallarını da kutsal kabul
malıdır.
ederler.
Yahudilerin kutsalları da Hz Musa,
Bir zaman popüler olan “Yahova ŞaTevrat, Arz-ı mevut, kendi ırkından
olanlardır. Onun için Yahudilere Siyo- hitleri” Hıristiyanlık ile Yahudiliği birnist denmektedir. Yahudi ırkından ol- leştirip her iki batıl dinin görüşlerini
mayanları insan yerine koymazlar ırkçı kutsallıkta cem ediyorlardı. Şimdi de
bir inanç sahibidirler. Kudüs kutsaldır, yine Yahudi ve Hıristiyanlığı cem eden
Evanjelistler Hıristiyanlığın dört incili
sinagog veya havralar kutsaldır.
kabul ederek Yahudilere de çok sıcak
Hıristiyanların kutsalları ise Telsiz
bakarlar ve Yahudilerin “Kitabı mukadinancıdır. Yani üç ilahın olduğuna inadesini” de kabul ederler.
nırlar. Bu üç ilah şunlardır: Baba ilah,
Müslüman, İslam dinini iyi öğrenip,
Oğul ilah ve Ruh-ul Kudüs’tür. Bunlara
göre haç kutsaldır. Ekmek Hz İsa’nın neyin kabul edileceğini, neyin kabul
etidir kutsaldır. Şarap Hz İsa’nın kanı- edilmeyeceğini bilmek zorundadır.
dır kutsaldır. Papa kutsaldır, kilise kut- Onun için bütün gücümüzü harcayıp
saldır.
öncelikle dinimizin inanç sistemini
Ateistler, deistler için kutsal ne var- öğrenmeliyiz. Dinimizin inanç sistedır bilmiyorum. Onlar da kutsallarını mine “akait” denmektedir. Dinimize
bildirirlerse mutlu olurum. Uzak doğu, göre akaidi doğru olmayan cennete
Afrika ve Amerika da çok çeşitli inanç giremez. Akaidi yanlış olanın çok ibagurupları vardır. Onların kutsalları da deti olsa da cennete giremez. İmansız
ayrı ayrıdır. Onlardan bazıları “Buda” cennete girilmez ama amelsiz cennete
heykeli kutsaldır, bazılarına göre de girilebilir.
inekler kutsaldır vb.
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Chevrolet Corvette
Nihat ÖZBİLEK

Chevrolet Corvette GM tarafından üretilen Amerikan spor otomobili.
Kökleri 1953’e kadar giden bu spor otomobilin,
ilk üretildiği yılda, rakiplerinden farklı olarak sıra
dışı bir şekilde, kaportası fiberglastan imal edilmişti. GM’in dizayn ekibinin şefi Harley Early, Avrupa
üretimi spor otomobiller ile rekabet edebilecek
bir otomobil üretmeyi hedeflemekteydi. İşte bu
düşünce Amerikan spor otomobillerinin sembolü
olacak Corvette`nin doğmasına neden oldu. 1953
yılında 300 adet el yapımı Corvette, Michigan’da
küçük bir üretim hattında üretildi. 1955 yılına gelindiğinde satışlar,yıllık planlanan 10 bin adedin yüzde
65 altındaydı. Otomotiv mühendisi ve eski avrupalı
yarışcı olan Zora Arkus-Duntov, mühendis grubunun başına geçerek başlangıçta hedeflenen elit
spor otomobil üretme misyonunu devraldı. Duntov
hiç vakit kaybetmeden iki ana hususta devrim yaptı.
Yol tutuşu ve performans. 1957 yılına gelindiğinde
Corvette artık dönemin baş döndüren otomobili
olmuştu. Zamana uymak için 4,6 litre, yakıt enjeksiyonlu motor ve 4 ileri vites ile güçlendirildi 1961
yılından itibaren Corvette`nin yarışlardaki üstünlüğü onu otomotiv sektöründe bir anda en güçlü konuma getirdi.

Otomobilin popülaritesi kısa sürede CBS Televizyonu`nun efsane şovu Routte 66 ile iyice arttı.
Üretim artmış ve neredeyse 11 bin adedi bulmuştu. Motor gücü ise teknolojinin gelişimine paraler
olarak artıyordu.Geldiği son nokta 315 beygir gücü
üreten enjeksiyonlu V8 motordu. 1963 yılı corvete
için tam bir dönüm noktası oldu. Piyasaya çıkan corvette`nin en yeni modelleri Sting Ray, Corvette Coupe ve Convertible`dan oluşuyordu. Corvette`nin
geleneksel Convertible modeliyle beraber ilk kez
Hardtop`lu olarak üretilmeye başlandı. 1968 model
corvette, şekil değiştirerek önceki modellerden oldukça farklı bir görünüme sahip oldu. Chevrolet’in
Marko shark 2 konsept aracını model alarak, insanların yüksek performans spor ottomobillerine bakış
açısını tam anlamıyla değiştirdi. Convertible modeli
1975 modelin ardından kaldırıldı ve bundan sonra ilk üretim 1986 yılında gerçekleşti. 1977 yılında
Corvette, 500 bininci otomobili üretim hattından
çıkardı. Daha sonra üretilen modeller 1980 öncesi
modeller kadar efsane olamadılar.
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2009 yılında piyasaya sürülen ZR-1, Corvette’in
en güçlü versiyonudur.
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Hayatın Anlamı
Özlem ÖZBİLEK

Bir yerlerde tıkanıp kaldığında hayat, soluk
almak güçleştiğinde, yüreğin susup, mantığın
sürüklemeye başladığında ayaklarını, dağlara dönmeli yüzünü insan. Yeni patikalar, yeni
yollar seçmeli, yüreğini ferahlatacak; yeni insanlarla tanışmalı, yeni keşifler yapacak... Hep
isteyip de, bir gün yaparım diye ertelediği ne
varsa, gerçekleştirmeyi denemeli!

öğrenebilmek için;kaçırmamalı! Çünkü; hiç
düşmemişsen, el vermezsin kimseye kalkması
için, hiç çaresiz kalmamışsan,dermanı olamazsın dertlerin; ağlamayı bilmiyorsan,neşesizdir
kahkahaların; merhaba dememişsen,anlamsızdır elvedaların...

SIR

Her geçen gece, ölüme bir gün daha yaklaştığını;zamanın bir nehir, kendisinin bir sal olup
da, O dursa da yolculuğun devam ettiğini anlamalı. Baş döndürücü bir hızla geçiyorsa birbirinin aynı günler, her akşam aynı can sıkıntısıyla
eve giriliyorsa, değiştirmeye çalışmalı bir şeyleri; küçük şeylerle başlamalı belki;örneğin, bir
kaç durak önce inip servisten, otobüsten;yürümeli eve kadar, yüreğine takmalı güneş gözlüklerini; gördüğünü hissedebilmeli!
Sağlığını kaybedip, ölümle yüz yüze gelmeden önce,değerli olabilmeli hayat! İlla büyük
acılar çekmemeli,küçük mutlulukları fark etmek için! Başkasının yerine koyabilmeli kendini; ağlayan birine “gül”, inleyen birine “sus”
dememeli! Ağlayana omuz, inleyene çare olabilmeli!

Şu; adaletsiz, merhametsiz dünyaya ayak
uydurmamalı;sevgisiz, soysuz kalarak! Dikeni
yüzünden hesap sormak yerine gülden, derin
bir soluk alıp, hapsetmeli kokusunu içine...
Güneşin doğuşunu seyretmeli arada bir, seher
yeli okşamalı saçlarını... Karda, yağmurda;sevincine, coşkusuna; fırtınada boranda; öfkesine,isyanına ortak olabilmeli doğanın!

Ne, herkesi düşünmekten kendini, ne; kendini düşünmekten herkesi unutmamalı! Bilmeli; çok kısa olduğunu hayatın; hep vermek
ya da hep almak için... Sadece, anlatacak bir
şeyleri olduğunda değil,söyleyecek bir şey bulamadığında da dinleyebilmeli!
Aklı ve kalbiyle katılabilmeli sohbetlere...

Hafızası olmalı insanın; hiç değilse, aynı hataları,aynı bahanelerle tekrarlamaması için!
Soruları olmalı,yanıtları bulmak için bir ömür
harcayacak! Dostları olmalı, ruhunun ve zihninin sınırlarını zorlayacak!
Herkese yetecek kadar büyük olmalı sevgisi;
ama,kapasitesi sınırlı olmalı yüreğinin ki, hakkını verebilsin sevdiklerinin; zaman bulabilsin;
bir teşekkür, bir elveda için... Yaşam dedikleri
bir sınavsa eğer; asla vazgeçmemeli sevmek ve
öğrenmekten;ama, herkesi sevemeyeceğini
de her şeyi bilemeyeceğini de fark edebilmeli
insan! Tıpkı, her şeye sahip olamayacağı gibi...
Zamanın ninnisiyle, uykuda geçirmemeli
hayatı!

Bir çocuğun ilk adımlarında umudu; bir
gencin düşlerinde geleceği; bir yaşlının hatıralarında geçmişi görebilmeli! Çalışmadan başarmayı, sevmeden sevilmeyi, mutlu etmeden
mutlu olmayı beklememeli!
Ama küçük, ama büyük; her hayal kırıklığı, her acı;bir fırsat yaşamdan yeni bir şeyler
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TUTKUM
ince bir kıyı şeridiydi gözlerin
uçuruma sıfır,
düşsem intihar vakası,
tutunsam bilinmez bir açmaz sokak.
hangi yana baksam
kalpten örülmüş bir duvar.
tutkuyla bakar gözlerim ,
tutkuyla arar seni.
adını aşk koydum hayalinin
bir sabah bir sabah
kapımı çalarsın diye

SIR
Nilüfer KAYA
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Eylül
Eylülün başı, sarartmış yine başak saplarını,
Güneş sırtlamış yazdan arta kalan yağmurları
Çekmişim sineme gittiğin o bahtsız akşamları,
Bitmedi bu mevsim, indiremedik sırtımızdan bu yazı

SIR

Toprak kokularıyla farkettiğim ince bir yağmur,
Yasladığım camdan seyrediyorum yolu, camım buğuludur,
Vakit duruyor, sessizliğin matem günleri uzun,
Makber ıslanıyor, gök gürüldüyor ben susuyorum
Ağaçtan sıkılan yapraklar derinden bir rüzgar ile savrulur,
Eylüldür bu, özenle biriktiğim sekiz ayın sonu,
Yorgunum, tedavisi modern tıpta yoktur yokluğunun,
Göğüs kafesimde duran başın en esaslı huzurdur
Eylüle değildir sitemim, eylül bahar gibi geldi,
Onun yanında geçen iki gün nice eylüllere bedeldi,
Ne yazmıştı şair, ayrılıkta sevdaya dahildir,
Sevda ayrılıkta bile bizim yüreğimize hakim.

Furkan Ramazan GÜNGÖR
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SANAT DENİLİNCE…/AVUNTU
Ülkü KARA

Sanatın ilk adımı bir ihtiyaçtan mı doğmuştu,
yoksa avuntu maksadı ile keşif mi olunmuştu bilemem ama sanat ile ilgili benimsediğim tek bir olgu
vardır ki o da sanatın olgun olanının tüm ruhu sardığı ve beynelmilel bir kılıfa büründüğüdür.

Ünlü düşünür Goethe’nin meşhur bir sözü vardır;
‘’ Elleriyle çalışan insan işçidir,
Elleri ve kafasıyla çalışan insan ustadır,

SIR

Zira, sanat hakkı ile icra edildiği zaman topluma
yön verebilecek güçte iken kapalı kapılar ardında
icra edildiğinde bile ruhu dinlendirecek, dinginleştirecek kudrettedir.
Uzun bir dönem Batıda aristokrasinin malı gibi
görülen sanat, zaman zaman çeşitli akımlara kurban edilse de topluma yön veren gücünü asla kaybetmemiştir.

Günümüzde ise sanatın, geçmişte olduğunun
aksine toplumu ayrıştıran değil, kaynaştıran bir öge
olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Teknoloji kullanımının hızla yayılması, günlük hayatta oldukça
büyük bir zamanı işgal etmesi de bu algıyı destekler
niteliktedir. Artık sanat ne belli bir zümreye mal edilebilecek uzaklıkta, ne de giyotin korkusu ile kapalı
kapılar ardında icra edilebilecek kadar korkutucu,
ürkütücü ve ulaşılamaz değildir. Aksine cezbedici,
çekici ve imrendirici bir misyon üstlenmiştir.
Ne elit tabakanın ulaşılamaz malı ne de avam tabakasının pazara çıkarabileceği orta malı olmaktan
ötedir sanat.
Yüzyıllardır aristokrasinin elinde sancılar içinde
kıvranan sanat, her şeyden önce en güzeli aramaya
çıkılan yolculuğun ilk durağıdır.
Şairin dediği gibi;

‘’Yalnız aşkı vardır aşık olanın, ve kaybetmek
daha zordur bulamamaktan’’
Bulmak için yola çıkmak, her bulduğunu o sanmamak ve tekrar tekrar ilk günkü heyecanla bıkıp
usanmadan yollara revan olmak gibidir sanat.
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Elleri, kafası ve yüreği ile çalışan insan sanatkârdır.’’
Bu üstün hitabı sonuna kadar hak eden bir zirve
hegemonyası kurulsa zannımca en zirveyi Edebiyat
ve Resim Sanatı alır. Bu minvalde düşünecek olursak; sanat, tek bir bireyin kendi kendisi ile oluşturduğu beyin fırtınasının cenderesinde sıkışa sıkışa,
boğuşa boğuşa doğum sancıları çekerken uykularını
kaçıran muammadan çıkış çabasıdır.
Resim Sanatının fırça ve boyanın hikmetinden
ibaret olmadığını, saatlerini bir tablonun başında
açlığını ve susuzluğunu unutarak geçiren; bel, boyun, beyin vs. bilumum uzuvlarının iflas ettiğini anlamayan, gecenin gündüze, gündüzün geceye devir
teslim edildiğini fark etmeyecek kadar kendinden
ve dünyadan bihaber olanlar anlar.
Sanatkâr en güzeli arama yolculuğunda ortaya
çıkandan çok onu aramak için geçen vaktin sarhoşluğundadır. Onun dimağında eseriyle hemhal olduğu anın lezzeti kalır.
Böyle ortaya çıkan sanatı üç yönden incelemek
gerekirse;
Toplum için sanat,
Sanat için sanat ve
Tasavvufi sanat diye ayırmak uygun olur.
Toplum için sanatta çağ açıp çağ kapayan dönem
resimlerinde günlük yaşantılar realist bir üslupla
resmedilirken bu tip sanatsal faaliyetler toplumsal
bir ihtiyaç olarak görülmüş, günümüzde de etkisini sürdürmüştür. Böylelikle olanı resmetmek, taklit
etmek bile olsa kabul görmüştür. Öyle olmamış ol-
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saydı sanat okullarında eskiden olduğu gibi günümüzde de hala klasik ressamların eserlerinin nasıl
kopya edileceğini( röprodüksiyon) öğretilmekten
öte geçilmiş olmaz mıydı?
Ünlü düşünür Tolstoy; Sanat Nedir? Adlı kitabında toplum için sanat gerekliliğini destekleyen
birçok savunmaya girdiğinde , ‘’ Sanatın görevi; açık
bir tehlikeyi sezen kişilere ölüm reçetesi yazmak değil, çıkış yolları göstermektir’’ der.
Ortalama insan için sanat, güzelin ortaya
çıkması ise sanat için sanat icra edenlerin büyük
çoğunluğunun, Avrupalı egemen sınıfların dinsel
inançlarının zayıflamasıyla sanatı yozlaştırmasının
kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkmış, tüm
toplumları da aynı minvalde etkilemiştir.

soyut sanat tarzında belki de beş altı çizgiyle oluşturduğu meşhur boğa resminin öncesi onlarca yıl ve
binlerce realist boğa resmi çizdikten sonra olmazdı.
Hatta kendisini üne kavuşturan 600-700 sayfalık Savaş ve Barış kitabının savaş sahnelerini birebir gerçekçi üslupla yansıtabilmek için askeriyeden özel
izinlerle aldığı haritalarla günlerce at üstünde savaş
alanlarında gezinerek sabahlar mıydı Lev TOLSTOY?
‘’ Gerçek sanat, kocası tarafından sevilen bir kadına benzer, süslenmeye gerek duymaz’’ diyen ünlü
yazarın bakış açısını ele aldığımızda; günümüz sanatının ağdalı ifadeleri, abartılı ve ahlak dışı yönleri ile
gün geçtikçe çok daha fazla yozlaşmayı göze aldığını
görmekle beraber; diğer taraftan da ister toplum
için ister sanat için isterse de tasavvuf için olsun
hayatın türlü hengâmesi ile baş başa kalan insanın
ruhi bunalımlarından kolaylıkla çıkabileceği bir kaçış noktası haline geldiğine de şahit olmaktayız.

SIR

‘’ sanat ne keyif, ne avuntu ne de eğlencedir, sanat yüce bir iştir, kaynağını da ilahi aşktan almalıdır’’ tezini savunan Tolstoy, tasavvufi sanatın temellerini sanat için sanat icra edenlerin başıboşluğunu
acımasızca eleştirirken atmıştır.

‘’Bir sanat eserinin güzel ama anlaşılmaz olduğunu söylemenin bir yemeğin çok iyi, çok lezzetli,
çok besleyici olduğunu ama onu insanların yiyemeyeceğini söylemekten farkı yoktur’’ derken ne kadar da keskin köşe taşları koyar sanat için sanat icra
edenlerin önüne.

Renklerin fütursuzca kullanımı, özgürce dağılımı,
soyut somut kavramlarının renklerle ve geometriksel biçimlerle kesişmesinin, parçalanıp bölünmesinin, bambaşka formatlarla yeniden uyarlanmasının
büyüleyici etkisini gördüğümüz ekspresyonizm ve
sürrealizm gibi çoğunlukla eser sahibinin tatmininin
ön plana konduğu dönemler, sanat için sanat olgusunun toplumda kabul görmesinin ilk adımlarının
atıldığı dönemlerdir.
Gerçek güzeli, en güzeli dolayısıyla Gerçek Aşk’ı
aramanın müdavimi olmuş Tasavvufi Sanat ehlinin
günümüzde de oldukça rağbet gören, edebiyatta
mesnevi, kaside; resimde ebru, tezhip ve hat gibi
çalışmalarını bu bölümde değerlendirebiliriz.

Şunu hiç unutmamalıyız ki; sanat bir fedakârlık
abidesidir. Eğer siz o fedakârlığa talip değilseniz
milyonlarca insanın ömrünü verdiği bu müesseseye
katılmaya hakkınız yok demektir. Zira Picasso’nun

Dolayısıyla çoğumuz için ne güzel bir avuntudur
sanat.
Bunaldığın, dibini bulduğun her kuyunun güneşi
gören çıkış kapısı gibidir adeta. Edebiyat, Müzik, Resim ve daha birçok sanat dalları kapısına gelip bekleyenlerin değil, kapıyı aralayanların yüzüne ışığını
yansıtır. Sen figüran olursun, o ise kuyunun başındaki Şahmeran. Sen çığlıklar atarken içinde kimseye
duyuramadığın sesinin müptelasıdır o.
Hele ki Resim Sanatı tüm sırlarını rengârenk palete gizlemiş bir büyülü sandık gibidir. Fırçanın her
vuruşunda kulağına tuvale koyduğun mavinin okyanus şırıltısı gelir. Yer mavi, gök mavi... Kendinden
geçersin. Gökkuşağı renklerine bezenmiş Şahmeran
bahçesinde Camsed misali.
Önce mutlu olmaya karar ver sonra da onu
her yerde ara der günümüz popüler yazarlarından
Gülseren Buğdaycıoğlu; Çiçekte, böcekte, havada
suda, kitapta sanatta, eşinde dostunda, taşta toprakta, sevdiğinin gözyaşında gülüşünde ara diye
devam eder…
Ve ne güzel söyler şairler sultanı Şair-i Şüera Necip Fazıl KISAKÜREK;
ANALDIM İŞİ, SANAT ALLAH’I ARAMAKMIŞ,
MARİFET BU, GERİSİ YALNIZ ÇELİK ÇOMAKMIŞ.
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Hak Ehlinin Halleri...
Ayhan VEYİSOĞLU

Hizmet etme şerefine ermek ayrıdır, bir
taksimata ücrete şerefyab olmak ayrıdır. Kendisine belirlenmiş nimetlerin ücret olarak verilmesine tav olan bir kısmı vardır kı, iş ücreti
mukabilinde isdihdam olunurlar. Bu ücretletin mahiyeti önemli değildir. Bu ücret ve dahi
cennet dahi olabilir hatta Cemalullah. Derdi
Hakk olanlar deyince yol zımmen çatallıyor
bir ücretliler bir de fedailer... Kapı kulu yani
ücretliler imam olur şeyh olur alim olur havas
olur profesör olur ilim ehli olur hal ehli olur
bir ücret mukabilinde cemaat olur cemaat lideri olur, tarikat olur tarikat lideri olur, mürid
olur Mürşid olur...

bir çok fiil ve davranışın aslında farklı versiyonlarının kölesi olduğumuzu unutmayalım.
Fıtrat diyelim mizac diyelim meşrep diyelim
ne dersek diyelim zihinleri bulandırmamak
adına çok açmadan bugün en süfli gördüğünüz zaafların nerdeyse tamamını nefsimizde
yaşamaktayız.
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İş cretler illaki ayni ve nakdi olması sart
değildir manevi feyizler hazlar şevkler tatlar
mutluluklar... En netice bu ücrete tabiilik zaafından kurtulamamak. Bu kınanacak bir durum değil aslında. Lakin sıkıntı tuzun kokmasına sebeb olan şey nedir derseniz...
Ücretten tatmin olup olmama meselesi
gündeme geliyor. Günümüzde bunun canlı
örnekleri mevcuttur. 15 temmuzda bir misali
tecrübe ve tesbit edildiği gibi. Güya diğegamlık ederek aslında menfaatin ve ücretin köleleştirdiği embesil ruhlar... Ücretin cins illaki
maddi lazım değil dedik insanda doymaya
hazzetmeye aç öyle latifeler vardır ki yeterki
onu tahrik etmeyi bilin. Bugün kınadığımız
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Ne gariptir ki aynı hastalığın bir başka versiyonunu nefsimizde yaşadığımız halde kınamaktan haya etmemekteyiz. İyi de ben öyle
mi yapıyorum dienguya masum savunma seslerini duyar gibiyim. İşin özünde herbirimiz
zevk ve ücret müptelasıyız. Aslında bunu bir
anlasak ve asgari müşterek ilan etsek tuz koktu tu kaka demeyiz.sözün özü hastayız vesselam. Kimseyi kınayacak halimiz yok aslında.
Birinin eteğinin kısalığı ile birin çenesinin
uzun, birinin gayri ahlaki durumuyla bilerinin
vatan hainliği... Ve hatta öyle ki bunu toplumsal boyuta taşırsak... Siyasetcilik tarikatcılık
cemaatcilik cumhuriyetcilik bunların her biri
aynı siztemle çalışır. cılıklar culuklar. Hepsi
zaaflardan beslenir ve herkesi ücret damarında turar. Aslında bu bir çarktır ve her ferd bu
çarkın gönüllü dişlisi durumuna gelmiş getirilmiştir.
Malzeme buyken memleket meselesi tarikat meselesi aslında neydi günümüzde tarikat
meselesi nedir ne değildir.
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Ömür Sermayesini Nerede Tüketiyoruz
Said Dayıoğlu

Geçenlerde lise yıllarından bir arkadaşımla karşılaştım. Nüfus memuru olmuştu ve değiştirmek için
gittiğim kimliğin işlemleri sırasında beni tanımıştı.
Öğle arası yaklaştığı için beraber yemek yemeyi
teklif etti ben de kabul ettim. Beraber yemek yedik
ardından eskileri yad edip koyu bir sohbete daldık.
Konu dönüp dolaşıp ömür sermayesini nerede ve
nasıl tükettiğimize geldi.
Dedim sana bir soru sorabilir miyim? Tabi buyur
sor dedi.
Yetmiş küsur yıllık bir tırmanışın ardından merdiveni yanlış duvara dayadığını fark eden sözde bir
çağdaşın hali nedir.
Bu soru onu biraz içerletmiş olmalı ki yüzünün
şekli değişti. Onun bu halini görünce; yanlış bir şey
mi söyledim dedim. Hayır dedi ve belki de elinde
olmayarak derin bir ah çekti. Bence dedikten sonra
biraz durdu ve sonra kısık bir sesle devam etti. Bence fark ettikten sonra da bir şey değişmez. Çünkü
bu büyük bir çoğunluk için geri dönülmez bir yolculuktur. Artık geri dönüp merdiveni başka bir duvara
dayayacak takati bulamaz ve suyun akışına bırakır
kendini. Belki ben yandım onlar da yansın anlayışıdır bu. Hani iyiliğe çağıran da kötülüğe davet eden
de yalnızlık istemez ya ve yine biri güzelliği paylaşmak isterken diğeri kendine suç ortağı arar ya işte
öyle. Kısa bir sessizlik oldu ve yine o bozdu sessizliği. Benim dedem de ikinci kategorideki insanlar
arasında sayılır derken gözleri dolmuş dudakları titriyordu. Bu durum onu çok üzüyordu… Sonra biraz
gerilerden alıp değerlendirme yaparak anlatmaya
başladı;
Cumhuriyet kurulup inkılaplar adı altında birçok
değişiklik yapılmış ve bu değişimden eğitim sistemi
de nasibini almıştı. İngiliz dayatması, zorlama bir
sistemdi bu. Kırk bin kelimeden fazla olan ve Arapça, Farsça, Kürtçe gibi dillerle zenginleşen Türk dili,
TDK adı altında kurulmuş bir kurum ve bu kurumun
başına geçirilmiş bir Ermeni eliyle katledilmişti.
Yetişen nesiller günlük yaşamda beşyüz kelimeye
indirgenen bir dille anlaşıp yaşamak zorunda bırakılmıştı. Yine İngiliz ve ikinci dünya savaşı sonrası
devredildiğimiz Amerikanın dayatması sonucu yalan yanlış yazılmış bir tarihle üç nesilden fazla bir
kitle tarihine ve atasına düşman yetiştirilmiş de-

yim yerindeyse mankurtlaştırılmıştı. Türk milletini
1919 sonrası var olmuş gibi gösteren ve öncesini
karartmaya çalışan bir sistem içerisinde yetişen üç
nesil kayıp nesil diyebileceğimiz talihsizlerdendi. Bu
neslin ahvali için Ömer Hayyam’ın şu beyti bir özet
sayılabilir;
Bir elimizde kadeh diğerinde kuran
Ne tam kâfiriz ne Müslüman
Diğer taraftan bunu dedem gibi sistemin istediği
doğrultuda yetiştirilmiş birçok kişi de bilmiyor, kendilerini çağdaş ve ilerici addediyorlardı. Ömür sermayesi uzun olup uyutulduklarını fark edecek kadar
şanslı olanlardan birçoğu geçen yıllarına tövbe edip
yeni bir başlangıç yapmak yerine üç maymunu oynamayı tercih ediyordu. Bu tercihte, çevre baskısı,
yıllarca doğru bilip savunduklarının yanlış oluşunu
kabullenemeyiş ve yukarıda da bahsi geçen geri
dönüşe takat getireme korkusu sebepler arasında
sayılabilirdi.
Geçen bu zaman zarfında, bin yılı aşkın bir süre
Allah’ın dinine hizmet etme şerefi nasip olmuş bir
milletin torunları için böylesine bir irtifa kaybı Gayretullaha dokunmaz mı diye bekledi ve dua etti yaralı birkaç gönül. İşte belki o dua ve yakarışlar belki
de Allah’ın, dinine hizmeti gaye edinmiş bir millete
rahmeti ile nazar ederek yardım etmesi sonucunda
bugün yeni bir dirilişe şahit oluyoruz. Ümit etmenin
ötesinde kati bir inanışla söylüyorum ki bu millet
geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünyaya adalet dağıtacak ve İslam’ın sancaktarı olmaya devam
edecek. Bu ümit ve beklentinin yanında geçmiş birkaç nesil için dua etmekten başka yapacağımız bir
şey olmaması üzücü bir durum.
Bu anlatı ve temennilerin ardından bana söyleyecek bir söz kalmamıştı. Arkadaşımın söylediklerine katılıp dualarına amin demiştim. Ayrıldıktan
sonra ümmetin içinde bulunduğu sancılı durumu
düşünüyor, Moğol saldırıları sonrası yanıp kül olmuş bir ümmetin milletimizin liderliğinde küllerinden doğuşu gibi bugün de yeni bir dirilişin gerçekleşmesi için dua ediyordum…
Bir çığ hoyratlığında savruluyorken birikmiş duygular
Yeniden doğuyor İslam güneşi ondan mı bu sancılar…

SIR

61

sirdergisi.com

ÇOCUK

Ekim 2018 / Muharrem 1440

SIR ÇOCUK
Bir Kalem Bir Kâğıt
Bir beyaz kâğıt, bir de kalemim
Yetiyor dünyamı resmetmeye
Mutluluk içinde

Gölleri, ormanları,
Çiçekleri, tomurcukları
Dalları, yaprakları
Evcil hayvanlarımızı
Çiziyorum açık seçik
Kıymetleri bilinsin
Çok sevilsinler diye

SIR

Yazarım ilk önce
Kâğıdın her köşesine
Sevgi, barış, umut, huzur
Sözcüklerini birlikte
Birde boyarım onları
Hayallerimde ki renklere
Özenle saatlerce
Hazinem oldukları
Fark edilsinler diye

Güneşim, gülümserken
Beyaz bulutları gezdiririm
Masmavi gökyüzünün içinde
Yemyeşil tepelerin üstünde
Övüne övüne

Ocak başında ki annemi
Dinlenen babamı
Oynayan kardeşlerimi
Resim yapan beni
Yerleştiririm dere kenarında ki
Etrafı meyve ağaçlarıyla dolu
Tahtadan evin içine
62

İnsanlar çiziyorum
Gökkuşağı üstünde
Tenleri renk renk, el ele
Geleceğe doğru
Birlikte yürüsünler diye
Bir kalem bir kağıt yetiyor
Büyük dünyamı çizmeye
Gecenin karanlığına
Parlayan yıldızlar dizmeye
Bir kalem bir kağıt yetiyor
Çocuk yüreğime
Emine Yılmaz Dereci.
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Cudi ve Çocuk
Günlerden bir gün bir aile varmış. bu aile
hayvanları çok severmiş.! Bu ailenin bir köpekleri varmış. Bu köpeğin adı Cudiymiş ailenin tek çocuğu onu çok severmiş köpek
ondan bi iki yaş büyükmüş o nedenle o köpeği ablası gibi severmiş çünkü o çocuk hayvanları ailesinden daha çok severmiş .hayır
öyle dil yani ailesinin hayvanları ailesinin
sevdiğinden daha çok seviyormuş. o köpek
çok usluymuş o kadar usluymuş ki bir defasında çocuk (2 yaşındaydı) köpeğin kulağına
kum doldurmuş ama köpek dikkatle sevgi
dolu bir şekilde çocuğu izliyormuş . Köpek
ailenin bir üyesiymiş aslında

SIR

bir gün aile 13 katlı bir apatrmana taşınmışlar.

köpeği terk etmek zorunda kalmışlar .Aile özelliklede çocuk çok üzülmüş.
Çünkü onu çoooooook seviyormuş , köpek hamileymiş çocuk bunu duyunca
çok mutlu olmuş ta ki o güne kadar .
Köpek hamileydi ve kaçırıldı çocuk bunu duyunca ömür boyu onu özlemenin
acısını çekmiş...
SON
Not : Onu hala
çok özlüyorum...
Dileknaz EKİCİ
ADANA
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Uyurken yüz üstü yatmayın!
Harika PINARBAŞI

Yüz üstü uyumanın çeşitli sağlık problemleirne yol açtığı belirtildi.
American Mayo Clinic’ten uzmanların araştırmalarına göre, yüz üstü uyumak
sağlık sorunlarına neden oluyor.

SIR

Yapılan araştırmalar sonucunda, yüz üstü uyuyan insanlarda sırt, boyun ağrısı
ve eklemlerinde karıncalanma tespit edildi. Ayrıca, mide üzerinde uyumanın da
nefes almayı zorlaştırdığı belirlendi.
Kan akışını zorlaştırdığı saptanan yüz üstü uyumayla ilgili özellikle hamile kadınlara uyarı geldi.
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Mantar sote salata

Arzu KOÇAK

Malzemeler
500 gr mantar
2 adet yeşil biber

SIR

1 adet kapya biber

6 tane kornişon turşu

1 çay bardağı haşlanmış mısır
Yarım demet maydanoz

Limon , pul biber , nane , tuz
Ve Zeytin yağı
Yapılışı

Ayıklanmış ve doğranmış mantarlar z.yağı ve 1 yemek kaşığı limon suyu ile
sotelenir ,
Biberler , kornişon turşu ve maydanoz doğranır .

Soğuyan mantara ilave edilir mısır, limon , tuz , pul biber ve nane eklenir karıştılır. ( arzuya göre nar ekşisi ilave edilir )
Afiyet olsun ...
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SURİYE’DE SULAR DURULMUYOR...
Nefise BAYGÜT

Suların durulmadığı Suriye’de, İdlib’in vurulmasıyla birlikte yeniden bir hareketlenme
söz konusu olmuş ve oldukça ses getirmiştir.
İdlib’in vurulmasıyla sınıra doğru bir göç akını yaşanmış ve böylece sığınmacı krizi derinleşmiştir. Göçe zorunlu bir hale getirilen sivil
halkın, sınırı geçişine izin verildi mi? Rusya’nın
sivilleri hedef almasının nedeni nedir? İdlib
başta olmak üzere müslüman sivillere yönelik yapılan baskı ve zulümler, bu duruma karşı
seyirci kalan ülkeleri ne derece müferreh kılacaktır? Moskova’nın yaptığı açıklamaya göre;
sivilleri silah olarak kullanarak sı-ğınmacı
krizini tırmandırmak ve Avrupa’daki görüş ayrılıklarını derinleştirmektir. Oy-sa ki kendi çıkarlarını iyileştirmek için , Avrupa’yı derin bir
kargaşanın içine çekmeye çalışırken onlarca
masum sivilin ölümüne neden olmuştur.

muşken, aynı gece Rusların hedef alındığı bir
dizi olay yaşandı. BM, ABD, Almanya ve İran
ateşkesin sağlanmasına karşın memnuniyyetlerini belirtmelerine rağmen, Rus uçağı
düşürülmüş ve 15 Rus askeri öldürülmüştür.
Peki Rusya’ya bir mesaj mı var? Türkiye ile
Rusya’nın 2016’dan itibaren Suriye’de ikili olarak çözdükleri bir çok mesele var. İdlib belki
en zoruydu. Hatta bu süreçte Rusya’nın zik
zak çizdiğini de gördük ama neticede Türkiye
vurgusu Ruslar için öncelikli oldu ve böyle bir
sonuç çıktı ortaya.Her ne kadar İdlib için bir
ateşkes oluşturulmuşsa da, Suriye’de bir çok
rejim bölgesinde (Lazkiye, Humus, Hama ve
Banyas ) havadan füze saldırısı gerçekleştirilmiştir. Önce ABD’nin Ürdün sınırındaki Tanf
üssünden füze fırlatıldığı öne sürüldü. Pentagon bunu reddetti. Ardından Akdeniz’deki
Fransız savaş gemilerinden füze atıldığı iddia
edildi. Sonra da İsrail F16’larının bombardıman yaptığı belirtildi. Neticede ortada İsrail
F16’ları vardı.
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Onlarca sivili sadece ‘’yem’’ olarak kullandı...

İnsan hayatı bu kadar ucuz olamazdı...
Rusya; kendine pay çıkarmak adına ılımlı
muhalefeti yok ederek, Esad’ın pozisyonunu
daha da güçlendirmiştir. Bu durum karşısında tehlike altına giren batı, Rusya’yı hedef
tahtasına oturtarak, Suriye’deki iç savaşın
sürmesinde Putin’i sorumlu tutmuştur. Durumun vahim bir hal almasıylada başkan Erdoğan devreye girerek, Soçi’de anlaşmaya varılmıştır. Soçi zirvesindeki an- laşmadan sonra
yaşanan füze saldırıları kimleri rahatsız etti?
Düğmeye kim bastı?
Türkiye’nin çabalarıyla kanlı saldırı başlamadan durduruldu. Tabi
bu durum biraz da olsa dikkat çekici... Tam
Türkiye ile Rusya önemli bir krize çözüm bul-
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Lazkiye semalarında İsrail F16’ları rejim üssünü vururken, rejim hava savunma sistemini
devreye sokuyor. Rejimin füzelerinin amacı İsrail savaş uçağını düşürmek. Ancak arada bir
de Rus uçağı var ve o hedef oluyor. Bunun üzerine Moskova “Uçağımızı Esad rejimi düşürdü
ama, sorumlusu İsrail’dir” dedi. Rusya; karşılık
verileceğini belirtmiş ve İsrail’in bu tutumu
için düşmanca bir suçlamada bulunmuştur.
Sonuç olarak, Suriye’de dengelerin çoğu kalıcı hatta uzun vadeli bile olmuyor. Çok hassas
çok çabuk değişebilen dengelerden bahsediyoruz.
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Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergi
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları (Modern Turkısh Literature Researches), modern
Türk edebi-yatı alanında akademik bakış açısını esas alan, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden de fayda-lanarak oluşturulmuş özgün araştırmalara yer veren hakemli uluslararası bilimsel bir dergidir. 2009 yılında Türk Edebiyatı Vakfı tarafından basılı olarak
yayın hayatına kazandırılan dergimiz, Ocak ve Haziran ayları olmak üzere yılda iki sayı
yayımlanır.
Yayın hayatına ilk başladığında Türk Edebiyatı Vakfı İktisadi İşletmesi Adına Sahipliğini, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı S. Servet Kabaklı, Genel Yayın Yönetmenliğini Beşir Ayvazoğlu üst-lenmiş; Yazı İşleri Müdürlüğünü ise İlyas Dirin yapmıştır. Yeni Türk Edebiyatı
Araştırmalarının bu dönemdeki Yayın Kurulunda Prof. Dr. Hasan Akay, Prof. Dr. Yılmaz
Daşçıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Nuri Sağlam, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Orhanoğlu, Yrd. Doç. Dr.
Bahtiyar Aslan görev almış-tır.
10. Sayıdan itibaren genel yayın Yönetmenliğini Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan’ın üstlendiği Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarının (Modern Turkısh Literature Researches) yayın
kuruluna ise Prof. Dr. Hülya Argunşah, Prof. Dr. İbrahim Şahin, Prof. Dr. Ülkü Eliuz ve Yrd.
Doç. Cafer Gariper katılmıştır. Derginin 14. sayıdan başlayarak Türk Edebiyatı Vakfı İktisadi İşletmesi Adı-na Sahipliğini, Türk Edebiyatı
Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı üstlenmiştir.
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları (Modern
Turkısh Literature Researches) 2016 yılında,
15. sayıdan itibaren yeni bir kadroyla ve dijital
ortamda yayın hayatını sürdürme kararı almıştır. Bu karardan hareketle Prof. Dr. Ramazan
Korkmaz’ın editörlüğünde ve Doç. Dr. İbrahim
Tüzer ile Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper’in editör
yardımcılığında yeni sayılarını çıkarmaktadır.
Basılı ilk on dört sayıyı da dijital ortama aktarmış bulunan Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
(Modern Tur-kısh Literature Researches), başlangıçta planlandığı gibi yılda iki sayı olmak
üzere aralıksız ya-yın faaliyetini sürdürmektedir.
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları (Modern
Turkısh Literature Researches), ulusal ve uluslararası indekslerce taranarak dizinlenmektedir.
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BİLİMDEN HAKİKATE
MODERN ÇAĞIN HASTALIKLARINA KLASİK ÇÖZÜMLERDEN
BİOENERJİ
-VMustafa SEVEN

Yeni sayımız ve dizimizle sizlerleyiz değerli
okuyucular. ALLAH’ın selamı Rahmeti ve Bereketi
hepimizin üzerine olsun İnşALLAH… Bu sayımızda
“Şifacı”(Bioenerjist) kimdir, ne yapar, nasıl yapar
gibi soruların cevaplarını irdeleyerek devam edeceğimizi söylemiştik. Şimdi gelelim bu hususlara…

sayıp genelleme üzerinden izaha devam edelim.
Canlının hayatını idame ettirmesi için bir frekans
aralığına sahip olduğunu ve bu frekans dâhilinde ki
enerjiyi emmeye programlı olduğunu akılda tutalım. Tıpkı radyoların, televizyonların, radarların ve
x ray cihazlarının kendi frekanslarında çalışma ve
yayın yapma kabiliyet ve zorunlulukları gibi. Tüm
bu dalgalar her daim vardır ve hepsi sadece ait oldukları aralıklara uyumlu alıcılar sayesinde işe yarar. Yani her insan enerji ile içli dışlıdır. Her insan
da Bioenerji vardır ama her insan Bioenerji’yi yönlendirebilir mi sorusunun cevabı maalesef evet ama
hayırdır. Şöyle ki: İnsanlar kendi enerjilerini temin
ederler, sahip oldukları frekans normalin biraz üstünde ise halk arasında pozitif enerjili, girdiği her
ortama huzur, mutluluk ve hatta şifa yayan bir etkisi
olduğu söylenilen insan olurlar. Birazın da üstüne
çıktıkları zaman, yani frekansları belirli bir boyu aştığı zaman işler değişir. O vakit kişi enerjiyi toplayıp
yoğunlaştırıp yönlendirebilir, kontrolü elde edebilir. Yani “Şifacı”(Bioenerjist) olabilir. Burada serzeniş dolu bir itiraf dile getirilmelidir diye eklemek
istiyorum: Geçmiş zaman içinde gerçekten kadim
bilgilere sahip bilgeler aşikârdı. Avamdan kişiler
çevrelerinde ki hususlar hakkında malumat alabilir
akıl danışabilirdi. Sözüm ona –Bizim çocukta değişik
bir şeyler var diye düşünenler gidip bir kapı çalabilirdi. Zaman içinde birtakım siyasi, politik ve maddi
çıkarlar tüm bu sınıfları bir şekilde saf dışı bırakmayı
başardı. Hal böyle olanda tüm bilinenler bir şekilde maziye gömülerek efsane gibi anılmaya başladı.
Bunlardan birçoğu gibi olan Şifa çalışmaları da insanlık tarihi kadar eskidir. Modern tıp yeti ve yetkiye sahip olmadan önce insanların ne yaptığının
tek yanıtı da budur. Bu gün alternatif tıp adı altında anılan tüm şifa çalışmaları gibi Bioenerji için de
ülkemizde resmi bir çalışma yoktur. Azerbaycan da
90’ların sonunda ülkemiz tıp ve bilim insanlarının
da katkısı ile bir üniversite çalışması yapılıp konu
üzerinde ilerleme sağlanmışsa da ülkemiz henüz bu
hususta bir çalışma başlatmamıştır. Uzakdoğu kökenli olduğu bilinmekle birlikte günümüzde başta

SIR

“Şifacı”(Bioenerjist) Mustafa SEVEN

Canlıların yaşayabilmesi için enerji gereksinimi
kaçınılmaz bir gerçek. Peki, bu enerji nasıl ve nerden sağlanır? Bioenerji kavramına inanmadıklarını ya da akıllarına yatmadığını söyleyen kişilerin
düştüğü ortak hata burada gizlidir. Genel hatları
düşünüldüğünde insan; havayı teneffüs eder, Su
içer, yemek dediğimiz gıda ürünlerini tüketir. Peki,
nedir bunların sağladığı? Bioenerji aklıma yatmadı
diyenler havasız kalındığında neden saniyeler içinde ölüme yol aldıklarını düşünmüş müdür hiç? Ya
da Susuz ancak birkaç gün yaşanabileceğini? Yahut
gıdasız ancak günlerin haftaları bulmadığı bir süreye nihayetlendirildiğininin mantığı kafalarına nasıl
yatmıştır? ( elbette belirtmekte fayda var ki Bioenerji bizzat tecrübe edilmeden farkına varılması/
kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte sözümüz doğrudan reddedenler içindir) Bioenerji ’den
kastın yaşam enerjisi olduğunu söylemiştik zaten.
Peki, bu hava(oksijen) nasıl bir enerji sunar ki onsuz
saniyeler, Su’suz sadece günler sayılabilir. Tüm bu
ihtiyaçların bünyesinde barındırdığı ilahi güç, kozmik enerji diye nitelendirilen enerjinin ta kendisidir.
Canlı (Ruhun kullandığı beden) bu enerji sayesinde
fiziksel hayat bulur. Ve bu enerji hayatın tümünü
donatmakla birlikte her canlı için farklı frekanslarda
ki boyutlarda varedilmiştir. Ve her canlı kendi ihtiyacı doğrultusunda bu frekansları eleyerek alır. Tıpkı
her uydunun yaydığı sinyalleri o frekansa ayarlı çanakların toplaması gibi. Ki esasında var olan her şeyin (Maddenin) bir enerji frekansından, titreşimden
ibaret olduğu konusuna hiç girmeyeceğiz.
Her canlının sahip olduğu frekansa dair kesin görülebilecek değerler olduğu savunulsa da biz farazi
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Rusya olmak üzere, Almanya, İngiltere ve pek çok
uzak doğu ülkesi ile birlikte batı Avrupa ülkelerinde
de pek çok Bioenerji uzmanı modern tıp doktorları
ile birlikte hizmet vermektedir. Peki, bu “Şifacı”(Bioenerjist) kimdir, nerden ve nasıl gelir-olur ? Bu yetiye sahip olmanın ilk yolu devirdir. Halk tabiri ile el
verme, bir üstadın devrini alma durumudur. Diğer
yolu ise düzenli ve disiplinli bir eğitime tabi olarak
bir kanala dâhil olma halidir. Tabi bu dâhil olma olayı için de belirli şartların olması gerekir. Sözüm ona
2000’li yılların başında bir gazete haberinde “Bu
sınavı geçen kabul ediliyor” şeklinde bir sunumu
vardı Azerbaycan üniversitesinin “Şifacı”(Bioenerjist) yetiştirme amaçlı alım ilanı için. Ülkemizde ise
durum Parayı veren düdüğü çalar mantığı güdülerek yapılan bir surete bürünmüştür. Düşünün ki bir
maden buldunuz, o madeni çıkarmak için vereceğiniz uğraş madenin rezervinin sağlayacağı maddi
gelirin üstünde çıkacaksa o madeni elde etmenizin
ne manası olabilir ki? Ve son olarak bir istisnadan
bahsedip konuyu geçebiliriz; sonsuz lütuf ve ikram
sahibi ALLAH c.c’ ın ikramı. Ki bu kişiler zaten lütfun
farkında olup gerekli yetilerle donatılmış olurlar.
Layık olmaya devam ettikleri sürece bu yeti ömür
boyu devam eder. Ve hatta ömürden sonra bile…

olarak ele alıp tüm bedende uygulama yapar. Bu
uygulama ile bedenin frekans akordu sağlanmak
sureti ile rahatsızlıkların sistem tarafından onarılıp
giderilmesi sağlanır. Yani onarımı esas yapan sistemin kendisidir. Çünkü insan sistemi bu kapasitede
var edilmiştir. Ne var ki bu sistem bozulduğunda
bilinçsel ve fiziksel etmenlerle dış etkenlerin varlığı sistem üzerine kâbus gibi çökerek kendi kendini
onarmasına imkân tanımaz. Bu sebeptendir ki bir
“Şifacı”(Bioenerjist) ihtiyacı hâsıl olur. Ve tabi “Şifacı”(Bioenerjist) sebep sonuç ilişkileri ile ilgili kesintisiz bir bağ olup olmadığını da tespit etmelidir.
Şöyle ki: evin bir duvarını boyadığınızı düşünün,
arkanızdan da biri eline bir kalem alıp çizmeye
başlasın, hadi temize çıkarın o duvarı da görelim…
Elbette bu nokta da çıkmaza düşüldüğü oluyor. Kişinin problemlerinin kaynağı yaptığı iş olmasına rağmen kişi işinden vazgeçmiyor ya da geçemiyor çoğu
zaman. Bu da bünyenin dayanıklılığına göre belirsiz
bir belirli süre sonunda tekrar nükseden probleme
dönüşüyor. Tam olarak bu noktada beni gülümseten o cümleler geliyor aklıma: Ünlü bir tıp doktoru;
İnsanlara şunu yapmayın, bunu etmeyin diyemiyoruz, onlar işini yapıp kendilerini hasta ediyor biz
de işimizi yapıp onları tedavi etmeliyiz demişti bir
programda, işte öyle bir şey…

SIR

“Şifacı”(Bioenerjist) her ne şekilde bu yetiye sahip olursa olsun sürekli olarak bir disiplin ve çalışma içinde olmalıdır. Sahip olduğu nimetin farkında
olarak çalışmalarını yapmalı, bu nimet gibi Şifa’nın
da yalnızca ALLAH c.c’tan olduğunu bir an olsun
aklından çıkarmamalı ve kerameti kendinde görmemelidir. “Şifacı” (Bioenerjist) bir çanaktan başka bir şey sayılmamalıdır. “Şifacı”(Bioenerjist) var
olan enerjiye kanalize olup, katalizör (başka şeyleri etkileyerek bir oluşuma yol açan ya da bir olayı,
oluşumu hızlandıran şey) olarak çalışmaktan başka
gayesi de özelliği de böyle bir düşüncesi de yoktur/
olmamalıdır.
“Şifacı”(Bioenerjist) ellerini kullanmak sureti ile
tüm vücut çevresinde Aura üzerinden gerekli kontrolleri yapar. Bu işlem tene değmeksizin (istisnai
haller hariç olmakla birlikte zorunlu da değildir)
gerçekleştirilip vücuttan 15/20 cm ile 50/70 cm
arasında bir mesafeden yapılır. Kişinin rahatsızlığı/
şikâyeti ne olursa olsun seans bütüne yapılır. Zira
sistem de beden gibi bir bütündür ve rahatsızlık bir
sebep değil sonuçtur. Sonuca odaklanmak sebebi
ihmal ederek rahatsızlığın yenilenmesine yol açar.
Bu sebeple “Şifacı” (Bioenerjist) sistemi bir bütün

Ve son husus ki değinilmeden geçilemez kısım:
Hususiyetle ülkemiz insanlarının yakından bildikleri
(ama duyarak ama görerek) üç harfliler diye anılan
Cin’ler, Büyüler, Muska yapmalar, Tılsımlar ve benzeri durumlar; kişilerin ekseriyetle duyamadıkları,
göremedikleri ve dokunamadıkları durumlar olduğu için Bioenerji’yi de bunlarla eş tutmaları gereksinimlerinin varlığı…
İlk sayımızdan da hatırlayacağınız üzere bu tür
işler ve işlemlerle hiçbir alakası olmadığı halde kişilerin bunlara denk sayma gafletlerinin ortaya çıkardıkları söylemler. Aslı astarı olmasa da, dilden
dile dolaştıkça maalesef gerçek sanılması. Oysaki
ne (Gerçek) Bioenerji’nin ne de (Gerçek) “Şifacı”(Bioenerjist)’in bu hususların hiçbiriyle hiçbir şekilde
alakası yoktur.
Velhasıl-ı kelam genel hatları ile bu konuyu da
kapatıyoruz. Bir sonra ki konu da sistem bozukluklarının sebepleri ile hangi rahatsızlıklarda Bioenerji
uygulaması yapıldığına dair bilgiler sunmaya çalışacağız.
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NEFS VE ŞEYTAN
Emine CEYLAN

Nefis; diğer dinlerde de olduğu gibi Kur’ân-ı Kerim’de de birçok ayete konu edilmiştir. Kutsal Kitaplar, ahlak öğretileri ve felsefi araştırmaların muhatabı
olan insanın, kuşkusuz temel sorularından biri kendini tanıyıp, varlık amacını anlamlı kılması olmuştur.
Kur’an ayetleri başta olmak üzere İslâm literatürünün büyük çoğunlu nefsi; “insanın kötü, içsel istek
ve dürtüleri” olarak tarif etmiştir. Bu yüzden onun
istekleri ve arzularının tersine hareket ederek insan,
kendi doğrularını gerçekleştirmelidir.

Şeytan ile nefis arasındaki farklılıkları tespit etmek, meselenin çözümüne yönelik ilk adımdır.

Arapça kökenli bir kelime olan nefis; “ruh, bir şeyin kendisi, akıl, insan bedeni, ceset, kan, azamet,
arzu ve kötü istekler” gibi anlamlara gelmektedir. Tasavvufî olarak, “kendisinde iradi hareket, his ve hayat kuvveti bulunan latif buharlı bir cevher” şeklinde
tanımlanır. Ayrıca kötülüğü emreden manasında da
kullanılmıştır. (Bakara, 2/235; Al-i İmrân, 3/61; Tevbe, 9/118; Haşr, 59/19; Nisâ, 4/79; En’âm, 6/93. Bu
tanımlardan anlaşılacağı üzere “nefis” başlı başına
kötü bir mana içermemektedir. İslam ve tasavvuf klasiklerinde nefsin, salt kötü ve tamamen yok edilmesi
gereken insani bir yön olmadığını, hatta “kalp, ruh,
can, beden” gibi kelimelere karşılık gelecek tarzda
çok yönlü olarak ifade edildiği görülür.

Kur’an-ı Kerim’de üç yüzü aşkın ayette geçen
(“Nefs” kelimesinin geçtiği ayetler için bk. M. F.
Abülbaki, el-Mu‘cemü’l-müfehres, “nfs” md.) nefis
(çoğulu enfüs) kelimesinin en sık kullanıldığı anlamını “insanın kendisi, zatı, kişiliği, ruh ve beden
bütünlüğü” şeklinde özetleyebiliriz. Mesela Allah’ın
bütün insanları bir tek ‘nefis’ten yarattığını bildiren
ayetlerde kişi, insan (Âdem) kastedilmiştir. Bazı ayetlerde nefis “can” anlamını ifade eder. “Allah nefse
fücurunu da takvasını da ilham etti.” (Şems, 91/8.)
ayeti, nefsin iyilik ve kötülük işleme eğilimlerinde
yaratıldığını gösterir. Kur’an’daki “nefs-i emmare”
kötülük eğilimine, “nefs-i levvame” de iyilik eğilimine işaret etmektedir. Allah’ın, uyku halindeki insanın
nefsini aldığını, keza ölümünden sonra Firavun’un
bedenini geride bıraktığını bildiren ayetlerde insanın
nefis (ruh) - beden unsurlarından oluştuğuna işaret
edilmiştir.

*Nefis, insanın tabiatıdır. Şeytan, insan tabiatına
da düşmandır.
*Nefis, hayata dönüktür. Şeytan hayata kastetmek için vardır.

SIR

İnsanın iç dünyasında cereyan eden ve dış dünyaya davranış olarak akseden birçok faaliyet, bu üçgende meydana gelir. Şeytan, hariçten müdahale eden
melun, nefis, insanın benlik merkezi ve akıl ise idrak
melekesidir.
Akıl, şeytanın müdahalesine karşı mutlaka mukavemet etmeli, nefsin taleplerine ise gayrimeşru
olması halinde mukavemet göstermelidir. Şeytanın
tahriklerine karşı bila-istisna mukavemet etmesi,
nefsin talepleri için söz konusu olamaz. Zira nefis, hayatın devamı için lazım olan “zaruri ihtiyaçlar” listesinin de muharrik kuvvetidir. Mesela yemek yemeyi
arzulayan nefistir. Şeytan ile nefis arasındaki farklılık,
akıl için fevkalade çetin bir meseledir. Konumuz da
tam olarak budur.
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*Nefis, doğru-yanlış cetveline bakmaksızın tabiatının ilzam ettiği taleplerde bulunur. Şeytan, doğru-yanlış cetvelinin yanlış kategorisinde ikamet eder.

Nefis ile mücadelede kendinin farkında olmak;
yani canı bilmek önem arz etmektedir. Çünkü insanın
kendini tanıması, varoluşundan beri ilgi duyduğu bir
alandır. Nitekim: “Kendini bilen Rabbini bilir.” sözü
bu anlayışın temel mantığıdır. Kur’anın ilk inen ayetlerinde Allah Teala: “Yaratan Rabbinin adıyla oku. O,
insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır.”
(Alak, 96/1-2.) buyurarak insana kendisine bakmasını ve varoluş sürecini izleyerek kendisini tanımasını emretmektedir. İnsanın içindeki canın farkına
varması, nefis ile mücadelenin basamaklarındandır.

sirdergisi.com

Ekim2018 / Muharrem 1440

Kendini bilmek, canı bilmek; insanın nefsini, kendini
tanıması, kabiliyet ve zaaflarının farkında olmasıdır.
Kabiliyetlerini ortaya çıkarıp geliştirmesi, zaaflarını
ıslah ile eğitmesidir. Nefsini bilen, tanıyan ve koruyan
Hakk’a varır ve cihad-ı ekbere erer.
Şeytan ve nefis, insanın Allah katında mertebe kazanması için hem engeldir hem de vesile. Bunu, Hz.
Mevlâna’nın şu veciz ifadesinde şöyle görmekteyiz;
“Su, geminin içine girerse onu batırır. Altında bulunursa, onu yüzdürür.” Yani insan nefis ve şeytana
hâkim olsa derecesi artar, sahil-i selamete ulaşır.
Fakat, o iki düşmana mahkum olursa, ilerleyemez,
batar.

puttan doğmuşlardır.” Put kırmak çok kolaydır.
Lakin, nefsi kolay bir şey zannetmek büyük cehalettir. Nefsin suretini görmek istiyorsan yedi kapılı
cehennem tarifini oku. Yani, Cenab-ı Hak tarafından cehenneme “Artık doldun mu?” denildiğinde,
cehennem “daha yok mu?” (Kaf suresi, 30) diyeceği gibi; doymama ve dolmama noktasında nefis,
cehennem gibidir. Nefsin sadece hırsına bakmakla
bile, bunu kolayca anlayabiliriz.
Nefis, bir hilekârdır. “Nefsin her nefeste bir
mekri vardır ki, o mekirlerin her biri yüzünden
yüzlerce Firavun ve yüzlerce askerleri gark olmuşlardır.”

SIR

Bazıları, görmediğini bahane ederek şeytanı inkara kalkışır. Mevlâna, böylelerine der ki: “Şeytanı
görmedinse kendini gör!” Çünkü, şeytan bir cesetle
görülseydi, herhalde o inkarcılar gibi görülecekti. Nitekim, Nas Suresinin son ayeti, “Hannas” olan şeytanın hem cinlerden hem de insanlardan olduğunu
dikkat çeker. “Hannas, kirpi gibi kâh başını çıkaran,
kâh büzülen anlamındadır. Şeytanın kalbe saldırması
buna benzemektedir.”

“Nefis, Mecnun’un devesi gibidir. Mecnun, devesini Leyla tarafına sürer. Fakat, gaflet ederse,
deve onu kendi yavrusu tarafına geri döndürür.”
Akıl dahi nefsi Mevla’ya yöneltirken, eğer gafil
davransa, nefis hemen süflî şeylere onu sevk eder.

“Şeytan, insanları aldatmak için Cenab-ı Haktan
birtakım tuzaklar ister. Kendisine altın, gümüş, at, yiyecek-içecek, elbise, şarap ve çalgı gibi şeyler verilir.
Bunlardan o derece hoşlanmaz. Fakat kadın da verilince, şeytan sevincinden ellerini çırpıp oynamaya
başlar.”

Nefse hâkimiyetin temel esaslarından biri, onu
aç bırakmaktır. Şöyle rivayet edilir ki, “Cenab-ı
Hak, kendi nurundan aklı yarattı. Sonra ona ‘gel’
dedi. O da geldi. ‘Git’ dedi, o da gitti. ‘Sen kimsin,
ben kimim?’ diye sordu. Akıl, ‘Sen, benim Rabb-i
Rahîmimsin. Ben ise senin aciz kulunum’ dedi. Cenab-ı Hak buyurdu: Ey akıl, senden daha azîz bir
mahluk yaratmadım.

Şeytan, kendisine verilen imkanlarla insanları avlamaya çalışır. “O, kuşu aldatıp tutmak için ıslık çalan
avcıya benzer. Kuş gibi öter. Kuş, hemcinsi zannederek, havadan iner, tuzağa tutulur.”
“Dünyada yüzbinlerce tuzak ve dane vardır. Biz
ise, aç ve harîs kuşlar gibiyiz” Bu durumda kurtuluşumuz, ancak Allah’a iltica ve Onun gösterdiği yoldan
gitmekledir.
Nefis ise, şeytanın insandaki sözcüsü durumundadır. Nefis, şeytandan gelen telkinlere hassas bir
alıcıdır.
Hz. Mevlana’nın sözleri doğrultusunda, nefse şu
şekilde bakabiliriz:
Nefis, bütün kötülüklerin anasıdır. Mevlâna, bunu
şöyle bir temsille anlatır;

“Nefis, bir puttur. Öyle ki, diğer putlar da bu

Bu mahiyetteki nefis, eğer dizginine sahip olunsa, insanın en büyük yardımcılarından biri olur.
Şüphesiz bu, o kadar kolay bir şey değildir. Fakat
zor da olsa, böyle bir terbiye mutlaka yapılmalıdır.

“Sonra, ateşten nefsi yarattı. Ona ‘gel’ dedi.
Nefis icabet etmedi. Cenab-ı Hak, ‘Ben kimim,
sen kimsin?’ dedi. Nefis, ‘Ben benim, sen sensin’
cevabını verdi. Cenab-ı Hak onu ateşe attı, azab
verdi. Yine sordu. Nefis yine ‘Ben benim, sen de
sen’ dedi. Cenab-ı Hak, bu defa nefsi, aç bıraktı.
‘Ben kimim, sen kimsin’ diye sorduğunda nefis
‘Sen benim Rabb-i Rahîmimsin. Ben de senin aciz
kulunum’ cevabını verdi.”
Tasavvuf dilinde nefsin açlıkla terbiyesine “Riyazet” denir. Nefsini lezzetli yemeklerle şımartan
(ki burada ki yemek mecazidir) ve onu azılı bir at
haline getirenlerin manen perişan halleri, bu nevî
riyazetin önemini göstermeye yeterlidir.

71

sirdergisi.com

Ekim 2018 / Muharrem 1440

YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ahmet DÜNDAR

(hey hey)
Potinimin bağına
Düştüm gönül ağına
Yenile bir yar sevdim
O da gelmiş çağına

SIR
Dalları bastı kiraz
Gel bize biraz biraz
Ben senin aşığın oldum
Kalbime gel gir biraz
(hey hey)
Yanarım ben halime
Senedim yok yarime
Ne dedin de aldandım
Senin gibi zalime

Dalları bastı kiraz
Gel bize biraz biraz
Ben senin aşığın oldum
Kalbime gel gir biraz
(hey hey)
Giderim ben de ben de
Bir arzum kaldı sende
Dilerim ben Allah’tan
Benim olasın sen de
Dalları bastı kiraz
Gel bize biraz biraz
Ben senin aşığın oldum
Kalbime gel gir biraz
ANKARA
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Elif’ten Vav’a Mevla’dan Aşka
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Gel Ya Mevlâna!
“Sen gel de yeter ki
yola yük olmam, yol
olur gelirim…
Kapı çaldığında ‘Kim
o?’ dersen; ben olmam
kapında, sen olur gelirim.
Sana yalan halde gelmem. Toplarım özümü
yalın halde gelirim.”
Mevlâna da gel demeni bekliyor:
“Mecnun
değilim
dost; ama çağırırsan çöllere gelirim.”

SIR

Emine Ceylan “Akademisyenlerin Dilinden
Hz. Mevlâna”
adlı ilk eseri ile Mevlâna’yı çağırmış adeta.
Mevlevice bir ruh seziliyor sorularda.
Cevaplar da Mevlâna’ya farklı bir bakışı yansıtıyor.
Samimiyet süzülüyor satırlardan.
Sıra dışı bir kitap olduğuna şahidim.
Umuyorum ve Rabbimden diliyorum ki
“Elif’ten Vav’a Mevla’dan Aşka” adlı ikinci eseri de çok ses getirecek ve okuyucularına
çok fazla katkı sağlayacaktır.
Kendisine teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.
Saygılarımla…
Akif Cemil
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TARİHTE BU AY
Ünzile YILDIRIM

1 Ekim
1905 - Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.

SIR

2 Ekim
1187 - Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü alarak 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.

3 Ekim
1932 - Irak bağımsız bir devlet oldu.
1990 - Doğu Almanya ve Batı Almanya
birleşti. 2005 - Avrupa Birliği ile Türkiye
arasında üyelik müzakereleri başladı.
4 Ekim

1905 - Orville Wright, uçakla 33 dakika
havada kalarak, ilk uçan adam unvanını
kazandı.
1926 - Türk Medeni Kanunu yürürlüğe
girdi. 1931 - T.C. Merkez Bankası kuruldu.
5 Ekim
1864 - Hindistan’daki Kalküta şehrinde
siklon: 60,000 ölü. 1911 - İtalyan kuvvetleri Gelibolu’yu işgal etti. 1934 - İspanya’da
iç savaş başladı.
6 Ekim
1926 - Türkiye’de ilk uçak fabrikası Kayseri’de açıldı.
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7 Ekim
1966 - İlk Türk otomobiline Anadol adı
verildi.
8 Ekim
1912 - Balkan Savaşı başladı.

10 Ekim
680 -İmam Hüseyin, Kerbela’ da başı
kesilerek öldürüldü. 1926 - Kıyafet Kanunu’nun kabulü
11 Ekim
1922 - TBMM Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı.
1995 - Bosna-Hersek’te ateşkes ilan
edildi.
12 Ekim
1992 - TEMA Vakfı kuruldu. 2006 - Nobel Edebiyat Ödülü yazar Orhan Pamuk’a
verildi.
13 Ekim
1905 - Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.
1923 - TBMM’de, Ankara’nın hükümet
merkezi ve başkent olması kararlaştırıldı.
14 Ekim
1950 - Kore’ye Türk askeri birliği ulaştı.

sirdergisi.com
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15 Ekim
1927 - Gazi Mustafa Kemal Paşa CHP
kurultayında “Büyük Nutuk”u okumaya
başladı. Nutuk’un okunuşu 6 gün sürdü.
1937 - Yeni harflerle basılan ilk kağıt paralar tedavüle çıktı.

Cambridge Üniversitesi’nde kuruldu.
1945 - Birleşmiş Milletler Antlaşması yayınlandı ve BM kuruldu. 1992 - Türkiye’nin
ilk özel havaalanı olan Hezarfen, İstanbul
Büyükçekmece’de hizmete girdi.

16 Ekim
1924 - Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı. 1964 - Çin, ilk atom bombasını
patlatarak dünyanın 4. nükleer gücü oldu.

25 Ekim
1937 - Başbakan İsmet İnönü istifa etti.
Aynı gün Celâl Bayar’ın kurduğu hükümet
açıklandı.
1984 - Hepatit virüsü bulundu.

17 Ekim
1938 - Atatürk ilk ağır komaya girdi.
1951 - Türkiye’nin NATO’ya katılmasıyla
ilgili protokol, Londra’da imzalandı.

26 Ekim
1961 - Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı
seçildi. 1982 - Yılmaz Güney vatandaşlıktan çıkarıldı.

18 Ekim
1892 - Chicago ve New York arasında ilk
uzun telefon hattı açıldı. 1912 - I. Balkan
Savaşı başladı.

27 Ekim
1492 - Kristof Kolomb Küba’yı keşfetti
ve İspanya adına el koydu.
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20 Ekim
1903 - Türkiye’nin ilk futbol kulübü Beşiktaş kuruldu.
21 Ekim
1879 - Thomas Edison, karbon filamanlı
elektrik ampulünü icat etti.

22 Ekim
1938 - Chester Carlson fotokopiyi icat
etti.
23 Ekim
1993 - Karun Hazinesi, 28 yıl sonra Türkiye’ye getirildi.
24 Ekim
1857 - İlk futbol kulübü, İngiltere’de

28 Ekim
1636 - İlk Amerikan üniversitesi Harvard kuruldu.
29 Ekim
1923 - Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve
TBMM’deki oylamada Mustafa Kemal Atatürk oy birliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi.
30 Ekim
1905 - Aspirin ilk kez satışa sunuldu.
31 Ekim
1919 - Sütçü İmam, Kahramanmaraş’ta
Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı.
1989 - Turgut Özal, 263 oyla Türkiye’nin
8. cumhurbaşkanı seçildi.
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Adanalıyık Allah’ın
Adamıyık’ın Hikayesi
Derleyen: Nehire EKİCİ

Türk askeri Çanakkale’de dünya ecdadına diz çöktürürken tarihler 1915’i gösteriyordu. Adanalılar savaş esnasında bir
bayırda konuçlanarak siperlerine küçük
mavi bir plaket takmışlardı. Bu onların
düşman askerleri karşısında birbirlerini
tanıyıp kamufle olabilmeleri adına dahiyane bir sırdı. Adanalılar akıl almaz bir
şekilde gizlenip, usul usul düşman askerlerini öldürüyor, sonrasın da öldürdükleri
askerleri onlara nazire yaparmışcasına
düşman askerlerine doğru atıyorlardı. bir
süre sonra, yüzlerce askerlerini esrarengiz
bir şekilde kaybeden anzak ve ingilizler,
Adanalılar savaştığı bayır boyunca siperlerinde mavi plaketin bulunduğu bu askerlerin olağanüstü şekilde kendi askerlerini
öldürerek kendilerine göz dağı verdiğini
fark ederek şok oldular. hal böyleyken, sözümona Adanalı askerlerin bulunduğu sipere yaklaşmaya korkan düşman, “ o tarafa sakın gitmeyin, onlar tanrı’nın adamları
“ diyerek geri çekilmeye başladılar. o gün
900 küsür adanalı asker kahramanca şehit
olmuş, bayırın adı “ adana bayırı “ olarak
anılmış, bu efsane de yıllar boyunca dilden
dile anlatılarak, “ tanrı’nın adamları “ sözü
türkçemize “ adanalılar allah’ın adamları
“ şeklinde uyarlanmıştır. “ adana bayırı “
çanakkale dolaylarında il ismiyle anılan ilk
ve tek yer olarak tarihe geçer. Çanakkale

savaşının kazanılmasında conk bayırı, arı
burnu kadar Adana bayırı da hayati önem
taşır. şimdilerde o efsanevi hikayeyi yamaçlarında gizleyen bu yer, unutulmaya
yüz tutan ve zaman zaman ziyaretçilerinin
kendisini hatırladığı köhne bir mekan. siz
de ecdadımızın kanlarıyla yeşermiş bu efsanevi bölgeyi unutturmayıp hafızalardan
silmemek adına bu yazıyı paylaşarak daha
çok insanın keşfetmesine vesile olun ki,
ne şartlarda bu ülkenin kazanıldığı yeni
nesillerce yad edilip, “ çanakkale ve adana bayırı ruhu “ sonsuza dek soylu bir dille
yaşatılsın. ‘’Adanalıyık Allah’ın Adamıyık
‘’ 900 Adanalı şehidin kanı ile yazılmış bir
kahramanlık destandır..

SIR
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SEVGİ GEMİSİ
Necibe AKÇA KOCATOP

Takvim Ekim ayını gösteriyor. Yıl aldı başını

gidiyor. Bu ay bana ekim ayı döküm ayı gibi.
Sebebi sevdiklerim bir bir beni bu ayda terk
etti. Bana biraz hüzün biraz keder yükleniyor.
Ayrılık zor. Çünkü can bildiğim Sebatim, özüm
dediğim kanatım, bende sır bildiğim hanım annem yaprak dökümü gibi. Dualarım sevdiklerime ve beni sevenlere. Gönüldeki dile gelince
bir de sizi seven sır gemisi olunca bana yazmak
düştü. Buruk gönül ile yıldızları seyrederken
meçhule bir gemi kalkar bu limandan, aldımı
yolcuyu bakmaz ardına, gider ummana. Bizler
sevdiklerimiz göçünce bu alemden özlemler
başlar, hasret çöker, gönül bir ahh çeker, ne
fayda bitti o aşk gemisi. Sevgili sevgiliye götürüyor, eyvahlar başlar ne olur elde iken görmeli sevmeli bilmeli kıymetini.

Giden gelmez ki geri. O zaman hizmette açık vermeden hep Hak deyip severek
sabırla dosta gitmek gerek. Özlemeye fırsat vermeden koş sen sevene o bilir seni
niye geldiğini üzülme üzeni de üzme bırak.
Sahibine eğer herkes sevgiden konuşmak yerine
sevgi vermeye başlarsa bu dünya cennet olabilir.

SIR

Hasretlik nedir bilir misin?
Yaşamadın ki sen güzel
Sen hep bende idin
Sen nerelerdesin güzel?
Yorgundur gönlüm şimdi
Keşkelerle kaynıyor
Ay bile yıldızlara
İnan seni anlatıyor

Toprak dile gelse de
Aldıklarını verir mi
Özlüyorum ben bilin
Sebatımı kanatımı hanım annemi.

Çok yoruldum hayattan
Şöyle sessiz bir yerde dinlensem
Artık biraz da kendimi dinlesem
Yaşadıklarımı değil
Yaşayamadıklarımı düşünsem
Uzak kalınca kim bilir kimleri özlediğimi hissetsem
Belki de herkesten çok kendimi özledim ben
Eski beni gerçek neşemi gerçek beni özledim ben
Yani şöyle sessiz bir yerde biraz dinlensem ben.

Sağlık hazine, hoş kullanalım. Her nefes
ödül, gülücüklerle olsun emi. Ulus sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. Sırdaki sırdaşlar sayesinde bulduk o sevgiyi teşekkürler.
Güzel konuşmak ince düşünmek halden anlamak sevmek düseni kaldırmak
ağlayanı güldürmek sarılmak hep bedava biliyor musunuz şu da bir gerçek?
Herkesin işine yaradığı kadar iyisin bu hayatta.
Sır sayesinde silkelendim, fesleğen reyhan gibi
hayatımın kalitesini hayatımdaki insanlar sayesinde öğrendim. Şu üç günlük dünyada hem
kendilerini Hem sevdiklerini zehir edenlere oysaki aldığın nefes taşıdığın beden neyin var neyin yok hepsi emanet. Hazreti Ali; Kötü olma
üzülürsün çok da iyi olma ezilirsin, demiş.
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ
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Gülsu Duru KOCATOP
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Efe KOCATOP
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SOLDAN SAĞA
1) “Kötülüğü emreden nefis” anlamında dört çeşit nefsin birincisi. (Ortadaki resim). 2) Kütahya’nın bir ilçesi. –
Öğütücü diş. – Mahal, mekân. 3) Çok anlamlı bir kelimeye,
her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın
birkaç yerde kullanma. – Öbür dünya. 4) Ağaçlarla örtülü
geniş alan. - Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla.
5) Eksiksiz, bütün. – Lahza. 6) “İmece” sözcüğünün ilk iki
hecesi. – Kuzu sesi. 7) “Üç harfli” de denilen, göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, insanlar gibi ayrı bir boyutta yaşayıp iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. - Bazı
ayet ve sureleri içeren dua kitabı. 8) Tümör. – İzmir’in bir
ilçesi. 9) Bazı kesin kurallara bağlı rahip veya rahibelerin
dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapı, keşişhane. Herhangi bir kas kümesinin istenç dışında hareket etmesi.
10) Kur’an-ı Kerimde “İkra” (Oku) emriyle başlayan, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade
eden ilk sure. - Üzüntü, kaygı, tasa. 11) Yanan maddelerin
veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz,
şule. – Bir çoğul eki. 12) Hedefe denk getirememek, isabet
ettirememek. – Mühendislerin kullandığı cetvel.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Susuz Yaz öyküsü hem tiyatroya hem de sinemaya
da uyarlanan Susuz Yaz öyküsü ile tanınan, şiir, roman,
hikâye, deneme, tiyatro, günce gibi pek çok edebi türde
eser vermiş çok yönlü bir yazar. 2) Bir tembih sözü. - Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı. 3) Olay; görüngü.
- Karga ötüşü veya horoz sesi. 4) Ünlü kişiler içinde kullanılan ifade, yıldız. – Beyaz. 5) Samaryum’un simgesi. – Kırmızı. 6) Bir nota. - Kumaşla astar arasına konularak giysinin
dik durmasını sağlayan kolalı bez. 7) Namaza çağrı. – İlaç,
merhem, çare. 8) Büyük çivi. - Yakışır, yerinde, uygun. 9)
Hıyanet, hainlik. 10) Yoğurdun sulandırılıp çalkalanmasıyla yapılan milli içeceğimiz. - Nitelik (keyfiyet) bakımından,
kaliteyle ilgili, kalitatif. 11) Ekonomide sürdürülebilir ve
sağlıklı büyümenin aracı olan ve paradan para kazanma
(faiz) ile işleyen finans sektörünün aksine maddi olarak
üretim yolunu benimseyen sektör; gerçek, hakiki, sahici.
- Beceriklilik, el uzluğu. 12) Talik, tehir ve tecil etmek, sonraya bırakmak. – Bir nota.
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Bu Dil
Bu dil gamda kaldı gülmemesine
Bak gül memesine hah hah ha sına
Gördüm ki renk almış gül memesine
Sarp yerde el ermez hah hah ha sına
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El ayak erişmez yanası dilber
Hele bir kez göğsü yanası dilber
Yaktın beni nara yanası dilber
Bir ile giderim hah hah hasına

Seni n için hazırlanmış oda var
Pervanesin yanmağa oda var
Huri de var kılman da var o da var
Meyl etmem hubların hah hah hasına
Hasan’ın yârmadan çıkar ününü
Ver cem eyle şahların ününü
Ah hasrette okuyacak ününü
Ne güzel yakışır hah hah ha sına.
Aşık HASAN
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