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Şeytan Üçgeni : ABD - Dolar - Trump
Yavuz Selim PINARBAŞI

Kıymetli dostlar yazımıza neden bu başlığı
kullandık?
Şeytan ( Azazil ): İsyancı, melun (kovulmuş)
yanlışı doğru gibi gösteren, insanları aldatarak
doğru yoldan çıkaran, onlara Allah’ı unu�urmaya çalışan varlık. İnsanın içinde bulunan
kötü düşünce, kötü niyet. Bu maddeler halinde
sıraladıklarımız açıklaması ve birde Şeytan’ın
yeryüzündeki insan kılığına girmiş; kötü niyetli, kötü düşünceli ve kurnaz şahıslar vardır.

SIR

Peki Şeytan’ın yeryüzündeki insanları etkilemek için kullandığı araçları nelerdir?
•
•
•
•

Para
Kadın
Makam
Şöhret

Biz yazımıza parayı konu edinerek devam
edeceğiz dolayısıyla dolar, Trump ve bu ikilinin sahnesi olan ABD yazı konumuz olacaktır. Dilerseniz bu üçlüyü neden Şeytan
Üçgeni diye nitelendirdik ona bir bakalım;

Bermuda Şeytan Üçgeni: Atlantik Okyanusu
içlerinde varolan bir manyetik merkezdir. Bermuda , Puerto Rico ve Miami, bu üçgenin sınırlarıdır. Gemiler ve uçaklar bu bölgeye girince
kayboluyor. Yarım yüzyıldan aşkın bir süredir
onlarca gemi , uçak yokolmuş ve bunlardan
haber alınamamıştır. Biz konumuza geri dönelim. Bizim konumuza mevzu olan bu üçlü de insanları , kitleleri ve ha�a ülkeleri kendi içlerinde öğütüp sömürüp yok etmeleri asıl mesele.

ABD başına kim gelirse gelsin gücünü Şeytani bir şekilde ( yakında tedahülden kalkacak
olan ) sözüm ona tek silahları olan Dolardan
alıp ülkelere ve insanlarına bilhassa Müslümanlara Dünya üzerindeki fazlalıklar olarak
görüp bunların yok edilmelerini kendilerine vazife edinmiş zavallılardır. Bırakın bizi (
Müslümanlar’ı ) kendi dinlerinden olan vicdanlı , insancıl gerçek Hristiyanlar’ın bile nefret ve tepkilerini üzerlerine toplamışlardır.
Sonuç olarak yeryüzünde yıllardır bu tip caniler gelmiş ( Firavun, Nemrut ), var (Trump, Radovan Karadzic ) ve geleceklerdir. Hakiki merhametli bir idareci hangi din ve mille�en olursa
olsun amacı yakıp yıkıp yok etmek olamamalıdır. Aksine bütün dinlerde aslolan insanlara
eşit hizmet, adalet ve yardım iletmek olmalıdır.

Netice ABD denilen ülke şişirilmiş bir balon
olup onu patlatacak ( Türkiye ) bir iğne çıkacaktır. Kıymetli dostlar medya, tröl, spekülatör
ve para anarşistlerinin tehdit, ricit davranışları
bizleri zerre miktar etkilemez. İ.. ürür kervan
yürür . Saygılarımla.
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3. Dünya Savaşı
Ekonomi İle Başladı
Artık Globalleşen dünyada dengelerin değiştiğini net olarak görebiliyoruz.
Günümüzde artık sıcak ve ﬁziki savaşların yerini daha çok soğuk ve strateji savaşları almıştır.Bu gün dünyanın
kendini tek gücü sanan Amerika artık
elinden ipleri kaçırmaya başlamış ve
git gide eski gücünü elinden kaçırmaya başlamıştır.

M.Tunahan PINARBAŞI

rahatça kurtulmuştur. 21. YY da yaşanan bu olaylara genel olarak bakılırsa
Amerikanın Rant meselesi olduğu çok
iyi bir şekilde anlaşılacaktır.

SIR

Trump Amerikan vatandaşlarının
büyük bir kesimi tara�ndanda sevilmemektedir. Çünkü ağırlığı Hıristiyan
olan bu halkın yahudi olan ve siyonizme hizmet eden bir başkanı ne kadar
Rahip Andrew Brunson kimdir.Türki- sevebilir bu da tartışılacak bir konudur.
yede Fetö meselelerine kadar farkedil- Öncelikle Türkiyenin Başına bela olan
memiş ama bu olaylar patlak verdikten bütün terör örgütleriyle Fetö Pkk Pyd
sonra Ajanlık faliyetleri ortaya çıkan ve gibi hepsiyle Amerikanın üstü kapalı
Amerika için bir Rahipten daha değerli bir şekilde de olsa bağlantısı vardır.
olan bir kişidir.
Peki ya bu Rahip meselesi. Bir seTürkiye artık eski Türkiye değildir. neyi aşkın bir süredir içeride olan raHa�zamızı bir zorlayalım. 17-25 Ara- hip neden şimdi olay oldu? Üstelik
lık olayları,Gezi Olayları,Ülkenin belir- ev hapsine çıkıp olayın daha iyi bir
li bölgelerinde bombalı saldırılar(Her hale gelmesine rağmen. Çünkü Artık
saldırıdan sonra dolar yükseldi),15 Amerikanın yaptığımız sınır ötesi hatemmuz Terör darbesi vb olaylarla de- rekatlarla Terör gücü azaldı. İçimizde
vamlı iktidarı alt etmeye ve yeniden yapılan Operasyonlarla ise kendi ekoTürkiyeyi avcunun içinde tutmaya ça- nomimize egemen olmamızla beraber
lıştı. Ama sağlam irade ve Güçlü ikti- burada da bir etkisi kalmamıştır. Şimdar sayesinde bu karanlık tuzaklardan di ise otu çöpü bahane eder nitelik-
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te Rahip i bahane ediyorlar ve dünya
kamuoyuna suçsuz olarak göstermeye
çalışıyorlar.
Artık elinde olan son kozu kullandı.
Amerikan doları. Ama dolar projesi de
bir işe yaramadı. Gerek Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Gerekse
kabinemiz bu hussusta gerekli
önlemleri önceden almış
olduğundan onların ön
gördüğü rakama ulaşmadı
Dolar.Vatandaşımız her hususta
olduğu gibi Ekonomi
hususunda da devletimizin yanında durmuş hiç düşünmeden
dövizlerini bozdurup bu
ekonomi savaşında mert
bir tavır sergilemiştir.Trump
ın sergilediği şizofrenik davranışlar ve tutarsız hareketleri
Amerikanın var olan gücünü dahada aza indirgeyecek ve Amerikanın sonunu
getirmesede o yolda epey bir
ilerleyecektir.Kısacası Ne doları,
ne terörü nede yaptırımlar Yüce Türk
milletini yıldıramayacak aksine içinde
Milliyetçilik sevgisini ve vatana bağlılığını kamçılayarak daha da güçlendirecektir.

SIR
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ŞERRE HAYIR
HAYRA EVET
Akif CEMİL

“Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriye’nin çok muzır manileri
olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara
karşı İhlas kuvvetine dayanmak gerektir” der Üstad Hazretleri.
Mevlana’nın anla�ğı şu kıssa da meseleye açıklık getiriyor;
“Firavun ile şeytan, bir hamamda oturuyorlardı. Şeytan ile ﬁravun karşılıklı konuştular. Birbirlerinin yaptıklarından bahse�ler. Sonunda ﬁravun şeytana
sordu;
-Laf aramızda, Allah’ın senden ve benden daha şerli bir kulu var mı acaba?
Zira sen vaktiyle kibirlenerek Allah’ın emrine karşı geldi. Ben de fani insan olduğumu bile bile ilahlık davası güdüyorum dedi.
Şeytan ;
-Evet, Allah’ın senden ve benden daha şerli kulları vardır.
İyilik etmek isteyen insanlara engel olanlar senden benden daha kötüdürler.”
Hayırlı işler yapanlara engel olmaya çalışanların kulakları çınlasın!
Hayır Kervanı ise yürümeye devam ediyor, edecek...

SIR
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Allah nûrunu tamamlar

ŞERRE HAYIR
HAYRA EVET

Her şeyin sonu hayırdır

Anlamasalar da hamlar.

Ateşin içi çayırdır

Devam etse de tamtamlar

Batılın yolu bayırdır

Güneş balçıkla sıvanmaz.

Güneş balçıkla sıvanmaz.

Masuma taş atsalar da

Yanlış yanar, doğru doğar

Çamurlara b(y)atsalar da

Işık karanlığı boğar.

Zulme caka satsalar da

K aranlık gece, sen ağar!

Güneş balçıkla sıvanmaz.

Güneş balçıkla sıvanmaz.

Başka şey değil bu nurdur

Kendi karikatür tipler

Nurlu olmak bir onurdur.

Başka ellerdedir ipler

‘Durdur karanlığı durdur! ‘

Bitsin artık bu tripler

Güneş balçıkla sıvanmaz.

Güneş balçıkla sıvanmaz.

‘Elhakk ya’lû velâ yu’lâ’

Hakikatbînler aldanmaz

Batıl ise bir heyûlâ.

Nûru görmeyen adanmaz

‘Hayrulleke minel ûlâ’

Mümin dünyaya dadanmaz

Güneş balçıkla sıvanmaz.

Güneş balçıkla sıvanmaz.
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KEM AHLAKLA KEMALAT OLMAZ
Sabit OSMANOĞLU

Ekseriyetle, sanat ve ticaret sahasında kullanılan ve “Kötü araçlarla istenilen sonuç elde
edilmez; eksik, aksak araç-gereç ve enstrümanla mükemmellik elde edilmez” anlamına
gelen bir söz vardır: Kem “âlât” (“alet” kelimesinin çoğulu, aletler, araçlar) ile kemâlât olmaz! (*). Ancak; Nabi’ye a�edilen bu söz, biraz
değişik şekilde ifade edilir: “Tahsil-i kemâlât
(mükemmellikleri, olgunlukları elde etmek),
kem âlât ile olmaz!” Bu itibarla, başlığı söz konusu atasözünü amacına uygun olarak; “Kem
Ahlakla Kemâlât Olmaz” şeklinde atarak, daha
sosyal ve psikolojik alana taşımak isterim.
Uzun bir anlatımla; sosyal haya�a, yani ticare�e, iş dünyasında veya mesleğinde, genelde
insanlar arasındaki ilişkilerinde kullandığı ve
psikolojik olarak davranış, huy ve karakterine
yansı�ğı– baş harﬂerine a�en “edeb”in eylem
olarak gerçekleştirilmesi olan- eliyle, diliyle ve
beliyle insanın yaptıklarını ve ahlakını temsil
eder. Dolayısıyla; kem ahlak sahibi bir insan,
hem sosyal haya�a yaptığı işte mükemmel bir
sonuç ve başarı elde edemeyecek, hem psikolojik olarak da kâmil bir insan olamayacak veya
olgunluğa erişemeyecektir.

uğruna, eğer alkol kullanıyorlarsa, onlar gibi
-bir bardak, bir yudum dahi olsa- alkollü içki
içmemeli, haram işlememelidir. Nitekim; bu
konuda, Bediüzzaman Said Nursi’nin nazım
şeklinde edebi olduğu kadar ibretlik bir uyarısı
vardır:

SIR

Diğer tara�an; insan başarı elde etmek ve
zafer kazanmak adına yalandan-haramdan
sakınmalı, adeta yılandan-çıyandan kaçındığı
gibi kaçınmalı ve Kur’an’ın yasakladığı araçları kullanmamalıdır. Küçük bir örnek vermek
gerekirse; iş ve/ya ticaret yaptığı kişilere yaranmak ve daha fazla menfaat elde etmek

8

“Gayr-i meşru (meşru, yani yasanın, dinin
ve kamu vicdanının doğru bulduğu şekilde olmayan), tarik (yol) ile bir maksada giden zat,
Gâliben (çoğunlukla) maksudunun (amacının, gayesinin) zıddıyla görür mücazat (cezaya
müstehak olma)!”
Dolayısıyla; kemalat, mükemmellik ve olgunluk isteyen insan, küçük-büyük kötü ahlakın her türlüsünden sakınmalıdır. Yazımı; buraya kadar anla�klarıma çok güzel bir örnek
olan -belki daha önce bildiğiniz, duyduğumuz
veya okuduğumuz, yaşandı mı-yaşanmadı mı
bilemediğim- şu hikâye ile sonlandıracağım:
“Üç-beş yaşına gelen bir çocuk, komşunun
yumurtasını çalıp annesine getirir. Helal-haram bilmeyen cahil ana, yumurtayı çocuğun
elinden alır ve çocuğuna şöyle bir aferin çeker
ve:
-Benim akıllı oğlum, aferin! diyerek çocuğunun başını okşar. Çocuk, artık her gün veya
gün aşırı komşuların yumurtalarını eve getirmeye başlar. Bir gün böyle, iki gün böyle derken, ha�alar, aylar ve seneler geçer. Yaşı ilerle-
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dikçe hırsızlığı da ilerletir. Yumurtadan tavuğa,
tavuktan horoza, horozdan koyuna, koyundan
kuzuya derken bir haramzâde olur-çıkar. Bir
zamanın çocuğu, şimdi çevresinin bir numaralı
ve azılı hırsız ve eşkıyalarından olur. Artık bu
eşkıyayı kimse durduramaz bir hale gelir. Hırsızlıklar, eşkıyalıklar derken, bir gün büyük bir
cinayet işler. Eninde-sonunda kanun ve kolluk
kuvvetleri, bunun yakasına yapışıp onu idama
mahkum eder.

Orada bulunanlar: - Vah, vah, vah! Ne olacak işte eşkıya evlat! Bunca cinayetler yetmiyormuş gibi bir de anasının dilini kopardı, derler.
İdam mahkumu genç:
- Ey burada toplanan insanlar! Bilmeden
boş yere konuşup homurdanmayınız. Benim
burada idama mahkum oluşum, o kopasıca dil
yüzündendir, koptu ya..! der.

SIR

Oğlunun idam haberini dinleyen ana, mahkeme salonunda feryadı basar. Saçını, başını
yolar:

- Aman hâkim bey, biricik oğlumu bağışla,
benim haya�a ondan başka kimsem yok, diye
yalvarır.

Nitekim; eskiden beri idam mahkumlarının
son arzularını yerine getirmek adet olduğu
için, idam mahkumu eşkıya evlada da sorarlar:
“Son bir arzun var mı?” diye. İdam mahkumu
genç:
-Bir tek dileğim var. Sevgili anacığımın o
mübarek dilini öpmek isterim, izniniz olursa
bu arzumu yerine gelsin, diye rica eder.

Herkes hayretle sonunu dinler. Genç mahkum devam eder:
- Ben, çocukluğumda ilk kez komşumun yumurtasını çalıp getirdiğimde; anam, bana aferin çekti, yumurtayı alıp başımı okşadı. Eğer; o
zaman, beni terbiye edip men etseydi, bugün
bu ölüm cezası bana gelmeyecekti, der.”
Sabit OSMANOĞLU

(*): Kem: Az, eksik; kötü, fena, ayarı bozuk.

Kemâlât: Faziletler, olgunluk, insanın bilgi
ve güzel ahlakça tam ve olgun olması.

Mahkumun isteği yerine getirilmek üzere
annesi getirilir:
- Benim sevgili oğlum, dilimi son bir defa öp
bakayım, diyerek dilini uzatır.
Eşkıya evlat, anasının dilini iki dişlerinin arasına alır. Öyle bir ısırır ki; dişler, dili makas gibi
keser ve dil, pat diye yere düşer.
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NEFİS Mİ ŞEYTAN MI
Mustafa ÂSÂF

Kötülük yahut çirkin işler dediğimiz zaman akla
ilke gelen ‘şeytan’dır. Bu, toplumda genel olarak
böyle bilinir. Yani bize kötülükleri yaptıran, bizi yoldan çıkaran, ibadetlerden uzak eyleyen, kibir, yalan
vs gibi her türlü günahın müsebbibi kimdir diye
soracak olursak alacağımız en net cevap: Şeytan,
olacaktır. Oysa bizim yanlış bildiğimiz şey; şeytan
yalnızca vesvese verir. Bizi asıl mahveden, mahvedecek olan nefsimizdir.

mişlerdir. Aslında bu manada benim acizane ﬁkrim,
açlık sadece yemek bazında düşünülmemeli. Yani
nefsi istediği şeyleri vermemekle terbiye etmektir
aç bırakmak. Ona her istediğini vermemek lazımdır.
Aslında gerek neﬁs gerekse şeytan bir birinden
çok farklı amaca hizmet etmez. Zira her ikisinin de
dediğini yapacak olursak, sonumuz kesinlikle ziyandır. Nefsin gayesi sana telkin e�ği şeyde ısrarcı olmak ve o kişiye istediğini yaptırmaktır. Şeytan
ise gaye olarak kişiyi yoldan çıkarma üzerine plan
yapar. Şeytan gibi ısrarcı olmayabilir. Çünkü amaç
yoldan çıkmandır. Nasıl çıkarsan çık, yeter ki yoldan
çık.

SIR

Neﬁs, bütün kötülüklerin anasıdır.Şeytan, nefsin
yanında çok masum kalır. Nemrut’un, Firavun’un
neﬁslerinin aynısı bizde de mevcu�ur. Bizim nefsimiz de Nemrut olmaya adaydır.Yeter ki her istediği
verilsin. Oysa neﬁs terbiye edildiği vakit, iyi bir dost
olur. Fakat neﬁs terbiyesi şar�r.
Bu konuda güzel bir rivayet vardır:

Nefse hâkimiyetin temel esaslarından biri, onu
aç bırakmaktır. Şöyle rivayet edilir ki “Cenab-ı Hak,
kendi nurundan aklı yara�. Sonra ona ‘gel’ dedi.
O da geldi. ‘Git’ dedi, o da gi�. ‘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.
“Sonra, ateşten nefsi yara�. 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 a�, 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.” (14)
Allah dostları da nefsin terbiyesi konusunda,
onu aç bırakmanın öneminden her daim bahset-

10

Şems Suresi 9.aye�e:

Nefsini kötülüklerden arındıran, kurtuluşa ermiştir, buyurur Alemlerin Rabbi. Yine Allah (c.c)
Resulü (s.a.v) :
Ya Rab, beni bir an olsun nefsimle baş başa bırakma, buyurmuştur.
Şeytanın söyledikleri daha aşikardır. Kişiye vesveseyi verir ve kenara çekilir. Oysa neﬁs öyle değildir. Vesveseyi verir ve peşinden devam eder. Ta ki
sana istediğini yaptırana kadar. İşte bu yüzden son
derece tehlikeli olan neﬁstir.
Unutulmamalıdır ki neﬁsle mücadele etmenin
en güzel yolu tasavvuf ehli olmaktır. İslamı en güzel
şekilde yaşadıktan sonra, bu yaşadıklarından haz
almak için tasavvufun nimetlerinden faydalanmak
lazımdır. Tasavvufu inkar etmek, tasavvufa karşı olmak bile nefsin heva ve heveslerine uymaktır. Zira
kişiyi “ Allah’a ulaşmak için, bir aracıya ihtiyaç yok”
safsatasına sürükleyen de neﬁsten başkası değildir.
Nefsini Allah c.c yolunda terbiye edebilenlerden
olmak ümidiyle…
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SEVGİLİ
Sevgili,
Suçumu bilemeden,
Yine astılar beni sebepsiz
Ferhat olup un edeyim dağları
Turna tüyünden saray
Sana bakmak, güneşi görmektir
Ellerinden tutmak, göğü kucaklamaktır
Ve seni sevmek, ölmemektir
Sevgili,
Yine akşam dedikçe
Uzamaya başladı gün
Kırık pencereden izledim karı
Ah, bir de yüreğime yağmasa
Yaktım geceyi, kül ettim
Bir daha, bir daha geldi
Usul usul, suskun gece

SIR

Sevgili,
Mehtabını son kez gördüm denizin
Sularda dalga dalgaydı hüznüm
Yine sensizdi yollar dün akşam
İçimde huzurun gölgesiydi dünden kalan
Tenhada bir çiçek soldu mavisinden
Habersiz kaldım mayıs kelebeğinden
Yalan, yalan her şey, hayalin gibi
Sevgili,
Seherde, ellerim semada
Yağmurla gel geleceksen
Her mevsimden bir renk gözlerinde
Yine kızıla büründü ufuklar
Asa düştü Musa’nın elinden
Karıştı birbirine hırçın deniz
Yine seher ve aklimdasın!
Mustafa ÂSÂF
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GÜNÜMÜZDE KUR’AN’IN
BİLİMSEL MUCİZELERİ
Dr. Ahmet ALTUN

Mana ve la�z bakımından mucize olan
Kur’an, her asırda her toplumun her ihtiyacına cevap vermektedir. Bilgi ve teknoloji ile toplumlar geliştikçe, Kur’an’ın,
kendi zamanlarına bakan bilimsel mucizelerini de keşfetmektedirler.

rete düşüren bir gerçekle karşı karşıya
kalıyor: O da şudur: Her karınca insanda
olduğu gibi farklı sesler çıkarıyor, hiçbir
karıncanın sesi diğerine benzemiyor. Hickling, bu konudaki araştırma sonuçlarını
2006 yılında “Journal of Sound and Vibration” adlı dergide yayınladı. Böylece söz
konusu araştırma sayesinde, insan ilk defa
karıncaların çıkarmış oldukları gerçek sesleri duymuş oluyor. Araştırmada karıncaların işitme duyusunda insanlardan daha
üstün oldukları anlaşıldı. Aralarındaki iletişimi başlarındaki duyarlı antenler vasıtasıyla gerçekleştiriyorlar. Alıcı-verici görevi
yapan bu antenlerle sesler değerlendiriliyor, ayrıştırılıyor ve iletişim gerçekleştiriliyor.

SIR

Dünya yaşlandıkça Kur’an gençleşiyor”
sözü her gün yeni delillerle gerçekleşiyor.
Yeni yeni keşfedilen bilimsel gerçekler,
Kur’an’ın bilimsel mucizelerini ortaya koyuyor. Öyle görünüyor ki, bütün hükümlerini akla ve bilime tasdik e�ren Kur’an
yakın gelecekte bilimi daha çok yönlendirecektir. Bu da bilimin İslamlaşması anlamına gelir. O zaman Akıl ve bilimin hakim
süreceği gelecekte, insanlar dalga dalga
İslam’a girecekleri muhakkak gözüyle bakılmaktadır.
Kur’an’ın pek çok bilimsel mucizelerinden biri olan ve Kur’an’nın bir suresine de
isim olan Karınca ile ilgili iki bilimsel mucizeyi dikkatinize sunmak istiyorum: Biri
basınında da yer almış olan karıncaların
konuşmaları, diğeri de karıncaların kimyasal yapısıyla ilgilidir.

Karıncalar üzerinde yirmi yıl çalışan ve
12 bin tür karıncanın bulunduğunu tespit
eden Dr. Robert Hickling, karıncaların ses
titreşimleriyle anlaşıp konuştuklarını söylüyor. Uzun süre karıncalar üzerinde araştırma yapan ve onların çıkardıkları sesleri
kaydeden Robert Hickling, kendisini hay12

İngiltere’nin en meşhur gazetelerinden
Times gazetesi 6 ocak 2009 tarihli nushasında yayınladığı bir bilimsel makalede de
karıncaların kendi aralarında konuştukları
ve Ana karıncaların işçi karıncalara talimatlar verdiğini yazdı.
Gazetede yer alan habere göre, yuvaların içine minyatür mikrofon ve hoparlör
yerleştiren araştırmacılar, kraliçe karıncanın işçi karıncalara yönelik sesini kaydedip
tekrar çaldı. Araştırma grubunun lideri
olan Oxford Üniversitesi’nden Jeremy
Thomas, kraliçenin sesini çaldıklarında işçi
karıncaların antenleri havada ve çeneleri açık, saatlerce hareketsiz ve hazırolda
beklediklerini kayde�. Britanyalı araştır-
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macı, “En önemli keşif, değişik seslerin
karınca kolonisinin değişik tepkilerine yol
açtığını kayde�.”
Keşfedilen karıncadaki bu iletişim sistemi, 1400 yıl önce Kur’an şöyle ifade
etmişti: “Nihayet Karınca vâdisine geldikleri zaman, bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi kırıp ezmesin! dedi.”
(Neml/18) Allah, bir mucize olarak karıncanın bu sözünü Hz. Süleymana iş�riyor.

Karıncanın
konuşmasını
bildiren
Kur’an’da özellikle seçilen kelimeden anlaşılıyor ki, konuşmayı yapan, kraliçe diye
ifade edilen dişi karıncadır. Bu Yüklem ve
özneden anlaşılıyor.
Ancak bugün tespit edilebilen bu bilimsel gerçek, 14 asır önce Kur’anda ifade
edilmiş olması, Kur’an’ın bilimsel bir mucizesi olduğunu göstermektedir.

Karıncaların birbirleriyle insanlar gibi
konuştukları ve bir idraka sahip oldukları
gerçeğini ifade eden birçok araştırma sonuçları bilim dergilerinde yayınlandı, bunların en ilginç ve önemli olanı, “The Journal of the Acoustical Society of America”
dergisinde, “Analysis of acoustic communication by ants” başlığı altında yayınlanan araştırmadır.

Ayni aye�e ezilme manasında “kırlma”
kelimesi seçilmiştir. Bu da sert ve cam cinsi
maddeler için kullanılmaktadır. Aye�e ana
karınca, topluluğuna hitap ederken Süleyman ve askerleri sizi kırıp dökecek” diyor.
Yanı “cam gibi kırılırsınız.” Bu da Kur’an’ın
karıncalarla ilgili ikinci bilimsel mucizesine
işaret ediyor. Yapılan araştırmalarda karınca iskeletinin sert ve cam gibi bir madden
oluştuğu ve sert bir dokunma neticesinde
kırıldığı ispatlanmıştır.

Araştırmada karıncaların insan seslerinden etkilenmedikleri, ancak uygun sinyallerin verilmesi halinde, insan seslerini duyup cevap verdikleri görülmüştür. Bundan
dolayıdır ki, Kur’an diğer canlı türleri için,
“Yerde kımıldayan bütün hayvan türleri ve
kanatları ile uçan bütün kuş çeşitleri sizler
gibi birer canlılar topluluğudurlar” (Enam/
38) gerçeğini 14 asır önce ifade etmiştir.

Böylece Kur’an, ancak günümüzde tespit edilmiş olan karıncaların kendi aralarındaki iletişimi ile karıncaların kimyasal
yapısı hakkında 14 asır önce bildirmiştir.
Buda günümüzde Kur’an’ın bilimsel mucizelerinden biridir. Ancak İlginç ve düşündürücü olan şey, bu ve benzeri bilimsel
mucizelerin gayri Müslimler tara�ndan
ortaya çıkarılmasıdır..

SIR

Burada din ve bilim bize şu sonucu veriyor: Allah’ın peygamberini tanıyan ve
yaratıcısını bilip Onu anan bütün canlılar
topluluğu gibi karıncalar da, Allah’ı tanıyor
ve kendi aralarında Onu anıyorlar. Eskiden
Müminler bu gerçeği nakli delillerle biliyor
ve inanıyordu, bugün bunu artık deneylerle laboratuvar ortamında bilim ve akılla
da biliyor ve bu gerçeği yanı her varlığın
Allah’ı tesbih etiğini müşahede ediyor ve
imanları güçleniyor.
13
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AYNI ÇEŞMEDEN SU İÇEN
İKİ YABANCI
Mecbure İnal Vela

Bir kadın ile bir erkek evlenince “eş”
olurlar. Dost olmak ise zaman ister. Çaba
ister, gayret gerek�rir. Bencileyin değil,
sencileyin düşünebilmeyi ve davranabilmeyi gerek�rir.

bırakacağını hesap edemezler.
Hâlbuki karı koca, bir elmanın iki yarısı gibi olmalıdır. Bir araya gelince, birinin
açığını diğeri kapamalıdır. Sağlıklı evlilikler böyle davranmayı gerek�rir. Sağlıklı
nesillerde böyle yuvalarda ye�şir.

SIR

Dost dostun ne demek istediğini gözüne bakınca anlar. Acısını, sevincini hisseder, ona göre tavır takınır.

İki çorap birbirinin eşidir ama dostu
değildir. İki küpe birbirinin eşidir fakat
dostu değildir. İki kol düğmesi birbirinin
eşidir; biri olmadan diğeri işe yaramaz.
Ne var ki, aynı kutuya girdiler diye bir
bütün olmazlar ve birbirlerine dost olamazlar.
Bazı karı-kocalar böyledir. Aynı de�ere imza atarlar, aynı evde yaşarlar, aynı
yas�ğa baş koyarlar fakat dost olmayı
beceremezler. Söz konusu eşler, aynı çeşmeden su içen iki yabancı gibi ömür sürerler. Birinin dediğine diğeri i�raz eder.
Biri Nuh der, diğeri Peygamber demez.
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Bahsedilen bu eşler arasında, iki medeni insan gibi karşılıklı konuşmak mümkün olmaz. Karşılıklı bağrışmak için her
�rsa� değerlendirirler. Aralarında vuku
bulan problemleri, ortalığa saçılan çöpleri, halının al�na süpürür gibi, bir kenara
birik�rirler. Günün birinde, hiç ummadıkları bir zamanda bu çöplerin ortalığa saçılacağını, evliliklerini çok zor durumlarda

Karı koca tabiri bize ar�k biraz kaba,
çokça demode gelse de, bu kelimenin aslını esasını bilmediğimizdendir.
Koca “bilge” demek�r. Koca demek,
dağ demek�r. Yüce dağlara kar gerek�r.
Üzerinde kar olmayan dağ yalındır, yalnızdır, eksik�r. Dağların yücesine kar yağar diye, kadına da “kocanın karı” demişler. Evlenenler karı koca ilan edilse de,
aslında koca ve onun karı’dır işin esası.
Dağ gibi yüce olmalı, engin olmalı
adam. Kadın ise kar gibi masum, temiz
ve pak olmalı… Birbirini bütünlemeli, iki
dost misali.. Tepesini kar örtmeyen dağ
üşümeli, yarım kalmalı.
Birbirine ömür boyu eşlik etmek yeterli değil. Kedilerin eşi olur, terliklerin de…
Rabbimiz yüce kitabında şöyle buyurur:
“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar
birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder,
kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru
kılar, zekâ� verirler. Allah’a ve Resulüne
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itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet
edecek�r. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet
sahibidir.” (Tevbe, 71)
İşin esası, birbirine
dost olabilmekte saklı.
Acıyı- tatlıyı, hüznü-sevinci, bir dilim ekmeği
böler gibi, ikiye bölebilmek… Dost olmak
yetmez, birbirini hatadan, yanlıştan alıkoyup, iyiliğe, güzelliğe
teşvik edebilmek…

SIR

Bir bedende iki el
gibi olabilmek. Birbirini öylesine bütünleyebilmek. Birbiriyle öylesine hemhal, öylesine
hemdert olabilmek.
Yekdiğeri yanında olmadığında, ciddi anlamda haya�yet kaybeder olmak. Tek elin
alkış tutamamasına eş,
içine kapanıp, sessiz ve
pasif kalmak…

Yüce dinimiz ailede,
karı koca arasında sevgiyi, anlayışı, hoşgörüyü öngörür. Öylesine öngörür ki, Efendimiz, karı-koca muhabbetle el ele tutuştuğunda, ağaç dallarından hazan yapraklarının
döküldüğü gibi, avuçlarının içinden günahlarının döküldüğünü müjdeler.
Sözün kısası, yuvalar sevgi, aşk, arkadaşlık sacayağının üzerinde kurulur. Sevgi, güven ve merhamete, aşk muhabbete, arkadaşlık dostluğa dönüşürse, işte o yuva kalıcı,
huzurlu ve mutlu bir yuva olur. Huzurlu, mutlu ve kişilikli nesillerde bu örnek ailelerde ye�ş�rilir.
15
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ÖMER NASUHİ BİLMEN KİMDİR?
Emine CEYLAN

rar Hey’et-i Te’lîﬁyye üyeliğine getirildi. 1922 yılında
Meclis-i Tedkîkāt-ı Şer‘iyye üyeliğine nakledildi ve aynı
yıl bu dairenin kaldırılması üzerine dersiâmlığa devam
e�. 1923’te Sahn Medresesi kelâm müderrisi oldu;
fakat bu medrese de bir yıl sonra kapatıldı. 14 Şubat
1926’da İstanbul Mü�ülüğü müsevvidliğine, 16 Haziran 1943’te de İstanbul mü�ülüğüne getirildi. 30 Haziran 1960 tarihinde Diyanet İşleri başkanlığına tayin
edildi ve henüz bir yılını doldurmadan 6 Nisan 1961’de
emekliye ayrıldı.

SIR

Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci Diyanet İşleri başkanı, �kıh ve tefsir âlimi. (1883-1971)

1883’te (hicrî Rebîülevvel 1300, Rûmî 1299) Erzurum’un Salasar köyünde doğdu. Babası Hacı Ahmed
Efendi, annesi Muhîbe Hanım’dır. Küçük yaşta iken
babasının vefatı üzerine Erzurum Ahmediyye Medresesi müderrisi ve nakîbüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmî Efendi’nin himayesinde yetişti.
Amcasından ve Erzurum mü�üsü Narmanlı Hüseyin
Efendi’den ders okudu. İki hocası da yakın aralıklarla
ölünce İstanbul’a gi� (1908) ve Fatih dersiâmlarından
Tokatlı Şâkir Efendi’nin derslerine devam edip icâzet
aldı (1909). Ayrıca Ders Vekâleti’nce açılan imtihanı
kazanarak dersiâmlık şehâdetnâmesi aldı (1912). Bu
arada okumakta olduğu Medresetü’l-kudât’ı da bitirdi (1913). Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilen, Türkçe ile
birlikte üç dilde şiir yazabilen Ömer Nasuhi Bilmen bir
ara Fransızca’ya da merak sarmış ve bu dili de tercüme
yapacak kadar öğrenmişti.
HİZMET HAYATI

Eylül 1912’de Beyazıt dersiâmı olarak göreve başladı. Temmuz 1913’te Fetvâhâne-i Âlî müsevvid mülâzımlığına tayin edildi. Bir yıl sonra başmülâzımlığa terﬁ
edip Ağustos 1915’te Hey’et-i Te’lîﬁyye üyesi oldu.
18 Mayıs 1916’da Dârülhilâfe Medresesi Kısm-ı Âlî
�kıh müderrisliğine, Nisan 1917’de Mahkeme-i Temyîz Şer‘iyye Dairesi terekeye müteallik İ‘lâmât telhîs
mümeyyizliğine nakledildiyse de Mayıs 1920’de tek-
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Uzun memuriyet hayatı boyunca öğretmenlik hizmetinde de bulunan Ömer Nasuhi Bilmen, Dârüşşafaka Lisesi’nde yirmi yıla yakın bir süre ahlâk ve yurttaşlık dersleri oku�u. İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda
ve Yüksek İslâm Enstitüsü’nde usûl-i �kıh ve kelâm
dersleri verdi. Hayatının sonuna kadar ilmî çalışmalarını sürdürdü ve sekiz ciltlik tefsirini emekli olduktan
sonra yazdı. 12 Ekim 1971’de İstanbul’da vefat eden
Ömer Nasuhi Bilmen Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ne
defnedildi.
Ömer Nasuhi Bilmen İstanbul mü�ülüğüne tayin
edildiği tarihten itibaren vefat edinceye kadar gerek
ilmî ve ahlâkî otoritesi, gerekse samimi dindarlığı ve
tevazuu ile dinî konularda Türkiye’de müslüman halkın
başlıca güven kaynağı olmuştur. İnançta, ibadet ve ahlâkta Ehl-i sünnet mezhebini şahsında tam bir liyakatla
temsil e�ği için herkesin saygı ve sevgisini kazanmıştı.
Şüphesiz bunda yaşadığı sürece aktif politikanın dışında kalmasının da önemli rolü vardır.
Aslında Diyanet İşleri başkanlığından on ay gibi çok
kısa bir süre içinde ayrılmasının gerçek sebebi, o günkü yönetimin Türkçe ezan ve benzeri konularda Ömer
Nasuhi Bilmen’i kendi politik amaçlarına alet etmeye
kalkışmasıdır. Zira Bilmen de seleﬂeri gibi dinî meseleler söz konusu olunca asla taviz vermeyen bir yapıya
sahipti.
Nitekim 1960’lı yıllarda dinde reform imajını Türkiye’nin gündeminde tutmak için büyük çaba gösteren
çevrelere karşı, “Bozulmayan bir dinde reform mu
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olur” diyor ve İslâm’ın ortaya koyduğu iman, ahlâk ve
hukuk ilkelerinin orijinalliğini, evrenselliğini kendinden
beklenen liyakat ve cesaretle savunuyordu.

lerin meâli yer almakta, ardından her âyetin sade bir
üslûpla izah ve tefsiri yapılmaktadır. Tefsirin daha sonra çeşitli baskıları yapılmıştır.

Beş yıl süreyle bulunduğu Hey’et-i Te’lîﬁyye üyeliği
Ömer Nasuhi Bilmen’e tam bir hukuk formasyonu kazandırmıştır. Burada derleyip tanzim e�ği malzemeyi
Hukūk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kāmûsu adlı
eserinde değerlendirdi. Bu kitap yayımlandığı zaman
akademik çevrelerde büyük bir yankı uyandırmıştı. Onun Türkiye çapında tanınmasını sağlayan diğer
önemli bir eseri de Büyük İslâm İlmihali’dir.

4-) Büyük Tefsir Tarihi (I-II, Ankara 1955-1961). İki
kısımdan oluşan eserin birinci kısmı (I, 9-176) usûl-i
tefsire, ikinci kısmı ise tefsir tarihine ayrılmıştır. Bu kısımda önce “mümtaz tabaka” diye adlandırdığı ashabı
ele alan müellif, daha sonra, vefat tarihlerine göre on
dört tabakaya ayırdığı müfessirler hakkında bilgi vermektedir. II. cildin sonunda 663 tefsir kitabıyla bunların müelliﬂerini ihtiva eden alfabetik bir liste vardır.
Bunu kırk altı tefsire ait ek bir liste takip etmekte, daha
sonra da Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili çeşitli ilimlere dair 489
kitabı ve bunların müelliﬂerini kapsayan bir liste yer almaktadır. Eserin çeşitli baskıları yapılmıştır.

Ömer Nasuhi Bilmen, eski dersiâmlardan Cumhuriyet döneminde teliﬂe meşgul olan birkaç âlimden biridir. Kendisi Erzurum ağzı ile konuştuğu halde eserlerinde kullandığı üslûp ağdalı fakat mükemmel denecek
kadar sağlamdır. Gençlik döneminde yazdığı Türkçe ve
Farsça şiirlerinde de duygu, düşünce ve ölçü açısından
oldukça başarılıdır.
ESERLERİ

SIR

Hayatının büyük bir kısmını teliﬂe geçiren ve temel
İslâmî ilimler alanında çok sayıda eser veren Ömer Nasuhi Bilmen’in başlıca eserleri şunlardır:
1-) Hukūk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kāmûsu. Mezhepler arası mukayeseli sistematik bir İslâm
hukuku kitabı olup Latin harﬂerinin kabulünden sonra
Türkiye’de İslâm hukuku sahasında kaleme alınmış ilk
ve en muhtevalı eserdir. İlk olarak İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi tara�ndan basılan eserin (I-VI, İstanbul 1949-1952) daha sonra sekiz cilt halinde birçok
baskısı yapılmıştır.

2-) Büyük İslâm İlmihali. Akaid hakkında özet bilgilerle başlayan kitapta ibadetle ilgili konulara geniş yer
verilmiş ve �kıh kitaplarında “Kerâhiyyet ve İstihsan”
başlığı altında ele alınan yeme, içme, giyim ve alışverişle ilgili dinî hükümler açıklanmıştır. Eserin son kısmı İslâm ahlâkına ve siyere ayrılmıştır. Önce fasiküller
halinde neşredilen (İstanbul 1947-1948) kitap daha
sonra tek cilt olarak birçok defa basılmıştır. Dilinin ağır
olmasına rağmen şimdiye kadar 2.5 milyonun üstünde
basılarak erişilmesi güç bir rekor kırmış bulunan eser,
Türkiye’de uzun yıllar ihmal edilen halkın dinî bilgilerle
ilgili ihtiyacının giderilmesinde önemli bir boşluğu doldurmuştur.
3-) Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsiri
(I-VIII, İstanbul 1963-1966). Eserde önce sûreler ve
muhtevaları hakkında kısa bilgi verildikten sonra âyet-

5-) Kur’ân-ı Kerîm’den Dersler ve Öğütler (İstanbul
1947).
6-) Sûre-i Fethin Türkçe Tefsiri İ‘tilâ-yı İslâm ile İstanbul Tarihçesi (İstanbul 1953, 1972).
7-) Hikmet Goncaları. 500 hadisin tercüme ve izahını ihtiva etmektedir (İstanbul 1963).
� Muvazzah İlm-i Kelâm (İstanbul 1955). Geniş bir
girişle altı bölüm ve sonuç kısmından oluşan ve yeni
ilm-i kelâm çığırında yazılmış olan eserde başlıca itikadî ve kelâmî konular yanında İslâm inançlarına ters
düşen bazı modern felse� akımlar da tenkit edilmeye
çalışılmıştır.
9-) Mülehhas İlm-i Tevhid Akaid-i İslâmiye (İstanbul
1962, 1973).
10-) Yüksek İslâm Ahlâkı (İstanbul 1949, 1964).
11-) Dinî Bilgiler (Ankara 1959). Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çeşitli görevler için yapılan imtihanlara girecek kimseler için sorulu cevaplı olarak hazırlanmış
bir eser olup tefsir, hadis, kelâm, usûl-i �kıh, vakıf,
ferâiz ve siyer konularını ele almaktadır. Eserin daha
sonra da birçok baskısı yapılmıştır.
Beyânülhak, Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlürreşâd mecmualarında çeşitli makaleleri yayımlanan Ömer Nasuhi Bilmen’in ayrıca gençlik yıllarında Farsça olarak yazıp Türkçe’ye çevirdiği Nüzhetü’l-ervâh (İstanbul 1968)
adlı bir divançesiyle 1322’de (1904) yazdığı İki Şükûfe-i
Taaşşuk (bk. Ahmet Selim Bilmen, s. 99-168) adlı bir
romanı da vardır.
Kaynak: Rahmi Yaran, Diyanet İslam Ansiklopedisi
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Kehanet Safsatasının
Bilinçaltına Zararları
İnsanoğlu için yüzyıllardan beri hep bir
merak konusu olmuştur geleceği öğrenmek,
o yüzden bazen gökyüzüne bakmışlardır bazen de bir kahve ﬁncanın içine. Kendi geleceğini öğrenmeye çalışan kişi; merakla falcının
ağzından dökülecek şeyleri, hayatına hemen
çeki düzen vermek adına adeta havada yakalar.

Özlem YAŞAR
Yaşam Koçu

rak görür. Görmekle kalmaz, parasını vaktini
harcar o da yetmez bilinçaltını ve belki kaderini mahveder.

SIR

“De ki: ‘Göklerde ve yerde olan gaybı, Allah’tan başka bilen yoktur.” (Neml, 27/65)
Hayatımız sonsuz olasılıklara ve sonsuz
sonuçlara gebeyken neden gidipte kendimizi
sözde geleceği öğrenmek adına baltalarız??
Baltalarız diyorum çünkü insan geleceği bilme ihtirası ile yaşayacak olduğu güzel şeylerin önünü kesebilir.
Bilincimiz mantık kullanırken bilinçaltımız
mantık kullanmaz, bilinci diskaliﬁye edecek
bir konuşma bilincin sorgulamasına uğramadan doğrudan savunmasız ve her şeyi kabul
eden bilinçaltına ulaşır. Özellikle otorite olarak gördüğümüz insanlar karşısında bilincimiz
neredeyse devre dışı kalır. Bir doktorun size
test sonuçlarınız ve genel durumunuz hakkında bilgi vermesi , negatif veya pozitif bir
yorum olsun fark etmez ,büyülü bir şekilde
sizi etkiler. Çünkü derdinize derman için gi�niz ve doktorunuz da size durumunuzu anlatıyor çünkü alanında uzman bundan eminsiniz.
Maalesef bir çok meraklı da geleceği gördüğünü iddia edenleri, aynı şekilde otorite ola-
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Bir fal neden bu kadar kötü olsun ki diyebilirsiniz? Kuran’da yazılan, farz olunan,
haram kılınan ne varsa insan sağlığının (ruhsal-zihinsel ve ﬁziksel bütünlük) devamı için
olduğunu biraz derin düşünürsek veya araştırırsak daha iyi kavrayabiliriz. Bilinçaltının çalışma sistemlerinden birisi, bilinçaltını bir şey
olacağına ikna etmektir. Sadece ikna yetmez
buna kuvvetli duygular da eşlik etmelidir ve
en sonunda ise o bir şeyin olması için sürekli
imajinasyon, zikir yapılmasıdır, o frekansa kişiyi uyulmamak ve tutmaktır esas olan.
Normalde bu gidişat olumlu bir şey çalışırken, bir çok çalışma ile biraz uzun bir sürede
tamamlanırken ne yazık ki bir falcı bunu 10
dakika içinde negatif yönde yapabiliyor. Bilinç
bariyerini kaldıran falcı, zehirli tohumlarını
bilinçaltı tarlasına ekiyor. İkna olmuş bilinçaltı bu tohumları duyguyla ve imajinasyonla besliyor ve kişi yaşayacağını sandığı şeyin
frekansına giriyor. O frekanstan yayın yapan
kişi kehaneti gerçekleştirecek olayları seçiyor
ve kehanet gerçekleşiyor. Keşke hep güzel
şeylerden bahsetseler de insanlar mağdur
olmasa.
Hayatını düzene sokamamış bir danışan
gi�ği nice falcılar ve sözüm ona hocalardan
sonra bana geldi. Çok zayıf ve sinirleri bo-

sirdergisi.com

Eylül 2018 / Zilhicce 1439

SIR

zuktu. Sürekli istifra ediyordu ve bundan çok
muzdaripti. Söylemesine göre psikaytrinin
ilaçları da işe yaramamıştı!! Ne zamandan
beri kustuğunu sorduğumda kendisinin en
son gi�ği büyücü hocanın ona ‘’sende büyü
var ben onu bozacağım ve sen kustuğunda
büyü bozulacak’’ gibi çok acayip bir telkin
vermiş. Böyle bir telkinin danışana nasıl zarar
verdiği aşikar. Sabah akşam durmadan kusan
bir insanın, zaten belli bir süre sonra psikolojisi de bozulur ki psikaytra bu olayı anla�ğını
sanmıyorum. Bir insanın bilinçaltı nasıl bozulur bu örnek çok iyi anlatıyor.

Her verdiğimiz kararla bir çok karardan
ve sonucundan vazgeçiyoruz, bilinçaltımızın
durumuna göre otomatik kararlar veriyoruz.
Bu kararların alınmasında en büyük etkenler
korkular ve inançlardır. Beklide sadece gelecekten korkulduğu için ve kontrol edebilme
dürtüsüyle kahinlerin yolu tutuluyor.

Peki hiç düşünmüyor musunuz?? Korkmasaydınız veya güvenseydiniz ( akışa, ilahi olana, Yaradana) o fala baktırır mıydınız??
Demek ki en büyük sorun yine kendimiz
ve zanne�klerimiz oluyor. Eğer tam bir iman
halinde olunsaydı yukarıda apaçık bir şekilde
yazılan ayet görmezden gelinir miydi ? Her ne
oluyorsa benim için en iyisi oluyordur deyip
tevekkül edilseydi işler daha kolay hale gelebilirdi. Hee şunu da pas geçmeyelim tabiî ki
kişinin tercihi bilinçaltı ve tekamülleri ile ilgilidir. Beklide tekamül edebilmesi için o eylemi
yapıp sonra çark edecektir onu da bilemeyiz
yani ALLAHUALEM.
Demem o ki umursadığınız, otorite gördüğünüz insanların bilinçaltınıza zarar vermesine engel olun. Tercihler elinizde ve insanlar
her an bir seçim yaparak yaşarlar. İyiyi, güzeli
faydalı olanı korkusuzca seçmenizi dilerim .
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ÖMÜR BOYU EĞİTİM…
Mehmet DİKMEN

Kaliteli ve mutlu bir hayat yaşamak için, insanın, her an bir şeyler öğrenmesi, bilgi ve görgüsünü ar�rması, kendini geliştirmesi şar�r.

Allah Resûlü, durumu anladı. İşin başında
yarışçıların performanslarını ar�rmak için
söylediği teşvik sözünü hemen değiştirdi.

Efendimiz zamanında, insanın kendini geliştirmesine en çok ihtiyaç duyduğu alan, askeri alandı. Çünkü o dönemde askerlik ayrı bir
uzmanlık sahası ve meslek sını� değildi. Her
insan, askerdi. Bir seferberlik halinde herkes
silaha sarılır, orduya katılırdı.

-Atın! Ben yarışan her iki tara� da tutuyorum, buyurdu. (Buhari, Cihad 78)

SIR

Allah Resûlü, milletin ayakta durmasının
garantisi olan askerliğe, bu sebeple çok önem
verirdi. Erişkinler, özellikle gençler arasında sık
sık silah ve ok atımı yarışmaları düzenleterek,
eli kılıç ve ok tutabilen herkese silah kullanmasını öğretir; askeri eğitimi her an gündemde ve
canlı tutardı.
Bir gün, Allah Resûlü, çarşıda ok atma yarışı
yapan Eslem oğullarının yanına uğramıştı. Ok
yarışı yapanları teşvik için onlara:
-Ok atma yarışında ben şu kabileyi tutuyorum, dedi.
Bu söz üzerine, o kabile ile yarışan grup,
yarıştan çekildi. Ot atmayı terk e�klerini ilan
e�ler.
Allah Resûlü şaşırdı.
-Ne oldu, niye ok atmayı bıraktınız, yarıştan
çekildiniz? diye sordu.
Yarıştan çekilen grup:
-Nasıl ok atalım ya Resûlallah? Siz öbür tara� tutuyorsunuz. Biz size karşı nasıl yarışma
yaparız? dediler.
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Yarışan gruplar Allah Resûlü’nün tarafsızlığını ilan etmesi üzerine rahatladılar. Her iki taraf da Allah Resûlü’nden takdir alabilmek için
tüm enerji ve gayretlerini, yarışmayı kazanmaya yoğunlaştırdılar.
Efendimizin amacı da zaten, bu eğitimin
ciddiye alınması ve insanların kendilerini geliştirmeye önem vermeleriydi.
Allah Resûlü’nün eğitim anlayışı, belli bir
süre ile sınırlı değildir. O, ömür boyu eğitim
tara�arıydı. Her alanda, insan hep kendini yenilemeli, geliştirmeli ve zindeliğini korumalıydı. Eğitimin bi�ği an, insanın da bi�ği andı.
İlerlemenin son bulduğu, gerileme süresinin
başladığı noktaydı.
Ukbe bin Amir’in, rivayet e�ği şu hadis,
Efendimizin bu konudaki düşüncesini açıkça
ortaya koyuyordu.
“İlerde sizlerin eline birçok ülkeler geçecektir. Allah onlara karşı sizin üstünlüğünüzü
korumanıza kifayet edecektir. Bunlar gerçekleşince, sakın sizden biri (artık bi�, gerek
kalmadı diyerek) oklarıyla atış talimlerini yapmaktan acze düşmesin (vaz geçmesin).” (Müslim, İmaret 168)
Bu sözde, Müslümanların düşmana karşı
daima hayırlı olmaları ve tetikte bulunmaları
gereğine vurgu bulunmaktadır.
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HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ
(İHRACAT: 2007/5)

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE1- (1) Bu Tebliğ 15/3/2007 tarihli ve
2007/11864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Hariçte İşleme Rejimi Kararı”na istinaden hariçte işleme rejiminin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, serbest dolaşımdaki eşyanın
işlenmek veya yenilenmek (izabe suretiyle yenilenmek
dahil) üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest
bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş
ürünün tam veya kısmi muaﬁye�en yararlanarak serbest
dolaşıma girmesi ile ilgili faaliyetleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Asıl işlem görmüş ürün:Hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri,
b) Belge süresi:Hariçte işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,
c) Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı
ayın son gününü,
ç) Değişmemiş eşya:Herhangi bir işleme faaliyetine
tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyasını,
d) Fire/zayiat: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen
ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,
e) Geçici ihracat eşyası:Hariçte işleme rejimi çerçevesinde tamir edilmek, yenilenmek veya daha ileri sa�ada
işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya
serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilen eşyayı,
f) Hariçte işleme izni: Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve
taşların işlenmesi amacıyla geçici ihracı için maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel
sekreterliklerince verilecek izni,
g) Hariçte işleme izin belgesi:Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline imkan
sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
ğ) INF 2 bilgi formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında
üçgen traﬁk kullanımına izin veren gümrük idaresi tara�ndan düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir
parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin
diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muaﬁyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belgeyi,
h) İkame ürün: Tamirata konu olan geçici ihracat eş-

yasının yerine kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat
eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve
teknik özellikte olan ithal eşyasını,
ı) İkincil işlem görmüş ürün:İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünleri,
i) İşleme faaliyeti: Eşyanın üretilmesi, montajı, işlenmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi ile benzeri işlemleri,
j) İşlem görmüş ürün:İşleme faaliyetleri sonucunda
elde edilen tüm ürünleri,
k) İzin süresi:Hariçte işleme izninde kayıtlı bulunan ve
izin kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,
l) İzin süresi sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın
son gününü,
m) Kısmi muaﬁyet: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde
serbest dolaşıma sunulan işlem görmüş ürünlerin ithali
esnasında alınması gereken vergiler hesaplanırken, geçici
ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu
Türkiye Gümrük Bölgesi dışından veya serbest bölgeden
aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak gümrük
vergilerine tekabül eden kısmın muaf tutulmasını,
n) (Değişik: R.G.- 24/09/2011-28064) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
o) Serbest bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,
ö) Serbest dolaşımda bulunan eşya: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesi hükmüne göre tümüyle
Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde
Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan
ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muaﬁyet
düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi
olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem
taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte
elde edilen veya üretilen eşyayı,
p) Standart değişim sistemi: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 144 ila 148 inci maddeleri hükümlerine göre ikame
ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş
ürün ile değiştirilmesi usulünü,
r) Tam muaﬁyet:Tamir edilmek veya yenilenmek üzere
geçici ihraç edilen eşyanın, tamiratının garanti nedeniyle
sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, geçici ihraç edilen eşyanın
ithalinde alınması gereken her türlü verginin muaﬁyetini,

SIR
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ÇOCUK EĞİTİMİ
İsmail ÇETİN
Çocuklara İlmi Öğretmek Esnasında Onları Rûhî
Bunalımlardan Korumak Şar�r
Talimle uğraşan ulemâ, Lokman Hekim’in talebesi Konﬁçyus’a öğretmiş olduğu şu sekiz cümleyi
ele alarak tavsiye etmişlerdir. Bazı kübbar buna
daha fazla önem vermişlerdir.
1- İbadet esnasında yahud günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, müdafaasına kalkışma, hislerini hayra yönelt.
2- Yemek içmekte boğazına zarar verecek şeylerden korun.
3- Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat, kapı pencereden bakmaktan sakın. Çünkü bu, kötü hisleri hane
halkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin.
4- Bir cemaa�e bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır. Çünkü dil insanı ipe
götürür.
5- Zikir ve duadan bir an olsa bile gaﬁl kalma.
Aksi takdirde e�a�mızda dolaşan habis ruhlara
mahkum olursun.
6- Ölümü hiçbir an unutma ve ondan korkma.
Hayrlılar için ölüm üstün mükafa�r. Öylüyse ölüme hazırlan.
7- Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut,
onlardan teşekkür bekleme. Mükafa� Allah’tan
bekle, emellerini O’nun İhsanına bağla.
8- Başkalarının sana yap�kları fenalıkları unut,
amma senin onlara yap�ğın fenalıkları asla unutma, onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye
çalış. Bunlar ruhun dengesini koruyan hasletlerdir.
Rasûl-u Muhterem Abdullah bin Abbas’a islam
dîninin temelini şöylece talim buyurmuştur.

اﻟﺼ ُﺤ ُﻒ
ُ ِﴙ ٍء ﻗَﺪْ َﻛ َﺘﳢَ َﺎ
� ﷲ �َﻠَ ْﯿ َﻚ ُرﻓْ َﻌ ِﺖ ا َﻻ ْﻗ َﻼ ُم َو َﺟﻔ� ِﺖ
ْ َ � �ِاﻻ

“Ey oğul, birkaç kelimeyi sana öğreteceğim. Allah’ı = O’nun haklarını koru ki O da seni korusun.
Haklarını korursan daima önünde O’nun yardımını
bulursun. Bir şey istediğin zaman Allah’tan iste,
bir yardım dilediğin zaman Allah ile dile. Bil ki bütün halk seni bir şeyle faydalandırmak izere i�fak
etseler -ezelde Allah’ın lehinde yazmış olduğu bir
faydadan başkasını- sana veremezler. Aynı zamanda sana bir zararı dokundurmakta i�fak etseler
-yine Allah’ın aleyhinde yazmış olduğu zarardan
başkasını- dokunduramazlar. Ar�k kalemler kaldırılmış ve sayfalar kurumuştur.”

SIR

ٍ َ� �ُ َﻼ ُم ِا ِ ّﱏ ُا�َ ِﻠ ّ ُﻤ َﻚ َ ِﳇ َﻤ
ﷲ
َ ِﷲ َ ْﳛ َﻔ ْﻈ َﻚ ِاﺣ َﻔﻆ
َ ِﺎت ِا ْﺣ َﻔﻂ
ﷲ َوِا َذا اﺳ ْ� َﺘ َﻌ ْﻨ َﺖ ﻓَﺎﺳ ْ� َﺘ ِﻌ ْﻦ ِ� ِ� َوا ْ� َ ْﲅ
َ َِﲡِﺪْ ُﻩ ُﲡَﺎﻫ ََﻚ َوِا َذا ﺳ�َﺌَﻞ
ِﴙ ٍء
ْ َ � �ِﴙ ٍء ﻟ َ ْﻢ ﯾ َ ْﻨ َﻔ ُﻌﻮكَ ِاﻻ
ْ َ � ََا �ن ا ُﻻ �ﻣ َﺔ ﻟَ ِﻮ ا ْﺟ�َ َﻤ َﻌ ْﺖ �َ َﲆ َا ْن ﯾ َ ْﻨ َﻔ ُﻌﻮك
َﴬوك
ُ ﻗَﺪْ َﻛ َﺘﳢَ َﺎ
� ُ َ ﷲ َ َ� ِو َا ِن ا ْﺟ�َ َﻤ ُﻌﻮا �َ َﲆ َا ْن ﯾ
� ُ َ ِﴙ ٍء ﻟ َ ْﻢ ﯾ
ْ َ � َﴬوك
22

ٍ َ� �ُ َﻼ ُم ِا ِ ّﱏ ُا�َ ِﻠ ّ ُﻤ َﻚ َ ِﳇ َﻤ
1- ﺎت
“Ey oğul, birkaç kelimeyi sana öğreteceğim.” Bu
cümle ile Rasûl-u Muhterem alıcı hislerini uyarmış�r. Abdullah bin Abbas Hazretlerini şe�atle çağırmış, onun hislerini uyarmış ve dimağını ve kalbini
öğrenmeye tahrik etmiş�r. Demek talimden evvel
hırsı tahrik etmek gerekir. Bunu yapmaksızın ya
talim tesir etmez ya az faydalı olur. Binaenaleyh
normal mahallî şive, örf ve âdete muva�k bir dille
çocukların seviyesine inerek en güzel sözlerle onlara hitab etmek gerekir. Oğulcağızım, Hasancığın,
Saidim, güzelim, gözümün nuru, azizim gibi sözlerle çocukların dikkatlerini celbetmek lazımdır. Çünkü çocuklarda his kuvvetlidir. Sevgi bildiren tüm
kelimeleri iyiden iyiye düşünürler. Aksi de böyle.
Bunun için Nebî-i Muhterem Hazre� Fa�ma’nın
çocukları olan Hazre� Hasan ve Hazre� Hüseyin’i
mübarek sır�na bindirmiş, evin içinde onları dolaş�rmış ve:
ﻮب
ُ َوِﻧ ْﻌ َﻢ �اﻟﺮا ِﻛ ُﺐ َوِﻧ ْﻌ َﻢ اﳌ َ ْﺮ ُﻛ

“Ne güzel binen, ne güzeldir binilen.” demekle şe�atlerini onlara bildirmiş, hislerini tahrik
etmiş ve bu esnada talimi ihmal etmeden onlara
dînini de öğretmiş�r. Âl-i Aba... Âli Aba’yı sevmek
imanın şartlarındandır. Ehl-i Beyt... Hazre� Ali ve
Hazre� Fa�ma’nın ilelebet tayyib ve tahir olan evladlarının sevgisini ve onlara bağlılığımı dilerim ya
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Rabb! Aslî sığınak bunlar. Fitnelerde bunlara sığınmak, başarmak�r. Konuya dönelim.

َ ﷲ َ ْﳛ َﻔ
2- ﻈﻚ
َ ِِا ْﺣ َﻔﻂ
“Allah’ı = O’nun haklarını koru ki, O da seni korusun.” Bu cümle ile Rasûl-u Muhterem iki şeyi bildirmiş�r: Allah’ın haklarını korumayı; Allah’ın da
hakkını koruyan kullarını mutlaka koruyacağını ve
hıfzedeceğini. Bunda Rasûl-u Muhterem Muşarun
ileyhe üç faydayı beyan etmiş oluyor.
a-İnsanı Allah yaratmış�r. O’ndan başka koruyucu yoktur.
b-Kul ne kadar dînine sarılırsa Allah kalbine o
kadar metane� ve feyzi indirir, bununla onu korur.
c-Hakîkî sığınağın Allah olduğunu, yani ilmî ve
amelî Tevhîdi beyan buyurmuş ve bunu şöylece
te’kid etmiş�r:
ﷲ َﲡِﺪْ ُﻩ ُﲡِﺪْ ُﻩ ُﲡَﺎﻫ ََﻚ
َ ِِا ْﺣ َﻔﻆ

“Bil ki bütün halk seni bir şeyle faydalandırmak
izere i�fak etseler -ezelde Allah’ın lehinde yazmış
olduğu bir faydadan başkasını- sana veremezler.
Aynı zamanda sana bir zararı dokundurmakta
i�fak etseler -yine Allah’ın aleyhinde yazmış olduğu zarardan başkasını- dokunduramazlar. Ar�k kalemler kaldırılmış ve sayfalar kurumuştur.”
Bunu bildirmekle de Hazre� Abdullah’a kaina�n
mahkumluğunu ve Hâlık’ın Mutlak Kudre�’ni beyan etmiş�r. O dilediği şekilde hükmünü icra eder.
Öyleyse hükmünün aksine hiçbir şey tesir edemez.
SORU: Takdir ve tedbir nedir?
CEVAB: Tedbir, mesuliye�en kurtulmak için sebeblere sarılmak�r ve işin akıbe�ni düşünmek�r.
Bu tedbir emroluğundan ona riayet farzdır. Demek
insanda cüz’î irade vardır, amma tedbir takdiri
engelleyemez. Takdir, kainat yara�lmazdan evvel
Allah’ın indinde tesbit olunan olayların plânıdır.
Öyleyse bu plân yazıldığı için kul işlemiyor, kul işleyeceği için bu plân tesbit edilmiş�r. Görülmez mi
ev yapmak için plân yapılır, plân yapıldığı için ev
yapılmaz. İşte takdir ve tedbir de böyle... Bu i�barla sebebler aleyhte ve lehte gelse üzülmemek
ve aşırı keyi�en sakınmak gerekir. Nitekim hadîs-i
şerî�e de şöyle buyrulmuştur.

SIR

“Haklarını korursan, daima önünde O’nun yardımını bulursun.” buyurmuştur. Bu buyruğu ile de
dînin emr ve yasaklarının terk edilmeyeceğini ve
ihmal edilmeyeceğini göstermiş�r. Aynı zamanda
çocuğun şivesine uyarak seviyesine inmiş ve onun
seviyesinde en güzel tarzda talim ve terbiyede bulunmuştur. Ar�k her mürebbînin böylece olması
gerekir ki çocuğun nefre�ni uyarmasın. Sadreddin
Konevî diyor ki: Çocuklarda nefre�n uyarılması
onları talimden ve faziletli ahlaklardan geri bırakır.

ِ �ِ ﷲ َوِا َذا اﺳ� َﺘ َﻌ ْﻨ َﺖ ﻓَﺎﺳ ْ� َﺘ ِﻌ ْﻦ
3- �
َ َِوِا َذا ﺳ�َﺌَﻠْ َﺖ ﻓَﺎﺳ ْ�ﺌَﻞ
“Bir şey istediğin zaman Allah’tan iste; bir yardım dilediğin zaman Allah ile dile.” buyurmasıyla
da sebeblere sarılmayı ve Allah’a dayanmayı yani
tedbir ve tevekkülü öğretmiş�r. Şöyle ki, tüm
emellerini Allah’a bağlayarak tüm muradlarını ona
arzet, sonra sebeblere dön, sebebleri takib et, tedbir al. Hukemâ diyor ki: İnsanın insandan bir şeyi
istemesi, mahbusun mahbustan istemesi gibidir.
Mahbus kendini kurtaramayacağına göre seni nasıl kurtarabilir? Öyleyse sebeblerin aleyhe dönüşmesinde üzülmemek, lehte tecellî edilmesinde de
onlara güvenmemek ve böylece aşırı key�en sakınmak gerekir. Çünkü sebebler sahibinin elindeki
memurlardır; tesir ise amirdendir, alet ve edavattan değildir. Sonra Rasûl-u Muhterem bu noktayı
tekrar tefsir ederek şöyle buyurur:
4-

َﴬوك
ُ ِﴙ ٍء ﻗَﺪْ َﻛ َﺘﳢَ َﺎ
� ُ َ ﷲ َ َ� ِو َا ِن ا ْﺟ�َ َﻤ ُﻌﻮا �َ َﲆ َا ْن ﯾ
ْ َ � �ﯾ َ ْﻨ َﻔ ُﻌﻮكَ ِاﻻ
ﷲ �َﻠَ ْﯿ َﻚ ُرﻓْ َﻌ ِﺖ ا َﻻ ْﻗ َﻼ ُم
ُ ِﴙ ٍء ﻗَﺪْ َﻛ َﺘﳢَ َﺎ
� ُ َ ِﴙ ٍء ﻟ َ ْﻢ ﯾ
َْ�
ْ َ � �ﴬوكَ ِاﻻ
اﻟﺼ ُﺤ ُﻒ
� َو َﺟﻔ� ِﺖ

ِﴙ ٍء ﻟ َ ْﻢ
ْ َ � ََوا ْ� َ ْﲅ َا �ن ا ُﻻ �ﻣ َﺔ ﻟ َ ِﻮ ا ْﺟ�َ َﻤ َﻌ ْﺖ �َ َﲆ َا ْن ﯾ َ ْﻨ َﻔ ُﻌﻮك

َ ﻮن َو َﻣﺎ �ُ ْﺮ َز ُق َ� ِﺗ
ﯿﻚ
ُ َﻻ �َ ْﻜ ِ ْﱶ َﳘ� َﻚ َﻣﺎ ﺗُ ُﻘ ِّﺪ َر �َ ُﻜ

“Üzülme ve kederlenme. Çünkü takdir olunan
olacak�r, rızklanmış olduğun rızk sana gelecek�r.”
Diğer bir hadîs-i şerî�e:

ﻟَ� َْﺲ ِ�ﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻦ َا ْن ﯾ َ ِﺬ �ل ﻧ َ ْﻔ َﺴ ُﻪ
“Mü’minin nefsini sebeblerin tecellîsinden dolayı zelil etmeye hakkı yoktur.” buyrulmuştur.
İşte kul böylece acizdir. Ehli tasavvuf dediler
ki: Sebebler kapıda bekleyen köpekler gibidirler.
Edeble ev sahibini çağırırsan kapıdaki köpeklerin
şerrinden kırtulursun. Aksi takdirde onlar seni
ısırırlar. Şeytan olsun, cin olsun, zalim olsun, hastalıklar olsun, hülâsa aleyhte olan tüm sebebler
birer köpek�r. Onları sahibine şikayet et, kurtulursun.
Mufassal 570, 571, 572, 573, 574
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11 Ağustos 2018 Güneş Tutulmasının
Burçlara Etkileri
11 Ağustos 2018 Cumartesi (13:00) Aslan Burcunda
18 derece 41’ Aslan burcundaki parçalı güneş tutulmasının burçlara yükselenlere ay burcunuza ve stelyumunuz
varsa ona olan etkilerini okuyabilirsiniz. Ancak tutulmanın
18 derecede olduğunu bilmeli ve doğum haritanızda bu
dereceye göre bakarak okumanız gerekmekte. Özellikle
tutulma hangi evinizdeyse iyi görmelisiniz. Buna göre tedbirler almalısınız.

Ayhan ÖZCİMBİT

ve Atatürk bulunan ulusal paramızın değerini hep beraber
koruyalım. Bunun için devletimize sonuna kadar destek
olalım. İnşallah ekonomimiz daha iyi olacak. Türkiye, Jupiterin yay’a geçmesityle beraber Ekim ayından itibaren
daha kolay nefes alabilecek Büyüme rakamları daha iyi
olacak, özellikle sağlık sektöründe daha fazla çağ atlayacak işler yapacaktır. Sağlık Turizmi bu dönemde en fazla
yatırım yapılması gereken alan. İş adamları özellikle sağlık
sistemi kötü olan Avrupa’dan yığınla hastayı Türkiye’ye getirebilecek sistemler için çabalamalı ve hastane sağlık ilaç
vb yatırımlarına hız vermeliler. Türkiye Satürn’ü 7. Evde
olmasından dolayı ABD ve NATO ile olan ilişkilerinde daha
temkinli hareket etmeye devam edecek, ABD ve Nato’yla
ilişkilerini kesinlikle daha dikkatli gözden geçirip ülke içindeki üstlerini de daha dikkatli gözleyecektir.

SIR

TUTULMANIN TÜRKİYE’YE ETKİSİ:

Türkiyenin yükseleni Yengeç olduğu için tutulma 2.
Maddiyat ekonomi evinde olacak. Bu tutulma Türkiye
ekonomisi için son derece önemli etkilere gebe. Bildiğiniz gibi 2010 yılından beri Amerikan ve Batı emperyalizmi
Türkiye’nin bağımsızlığına yönelik operasyonlar yapmakta
ve MIT içinden Amerikan ve Batı ajanı köstebeklerin çıkarılmaya başlamasından beri devam eden operasyonlar (
Gezi, 17-25 Aralık, Çözüm Sürecinin bitirilmesi -Terörün
yok edilmesi, Fetö Darbesi, Doların ar�rılması operasyonu, Halk Bankası Gn Müdürünün tutuklanması, Casus
Pastör’ün Türkiye’de Fetö Darbesine yardımı, Amerika’nın
yeni başkanının açıklamaları ve zayıf ekonomileri yok
etmek için Faiz Ar�rımı vb) son merhalesine gelmeye
başladı. Casus Pastörün Salı verilmesini aksi takdirde Ambargoları başlatma tehditlerinde bulunan ABD nin kafası
çalışmayan Efangelist derin devletin kuklası Trump’ın söylemleri Doları ar�rmaya başladı. Zaten ABD nin gi�kçe
bağımsızlaşan Türkiyeden rahatsızlığının bir uzantısı bu.
Bir CIA Ajanı olan Pastörün verilmesi Türkiyenin elindeki
kozu ABD ye vermesi demek olur. Oysa ABD Terör örgütü
lideri Gülen’i ABD içinde tutmakta binlerce terör mensubuna da kucak açmakta. Türkiyeden ABD’ye yığınla gizli
bilgiler Kozmik Odandan çalınıp ABD ye iletildi bile.
Peki Türkiye eli kolu bağlı kalacak mı?

Hayır. BU tutulma sonrasında ciddi daha etkin ekonomik kararlar alınacaktır. ÇİN Rusya Brics ülkeleri Afrika ve
Latin Amerika ile ticaretin genişlemesi için yeni açılımlar
gündemde. Bunlar başlatılacaktır. Ekonomide varlık barışı vb bir çok yapılandırmalardan da gelecek olan paralar
rahatlama sağlayacaktır. Halkımız ekonomide Devletin
aldığı yeni kararları desteklemelei. Ülkesini düşünüyorsa
asla Dolar, Euro almamalı. Parasını altın, devlet tahvilleri, borsa gibi ülke ekonomimize zarar değil kar getirecek
alanlara yatırmalı. Hepimiz parayı sonradan yine buluruz
ama başka bir Türkiye’yi asla bir daha bulamayız bu nedenle bazı Türkiye düşmanı astro tetikçi hainleri dinleyerek paranızı lü�en dövize yatırmayın üzerinde Bayrağımız
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Kürecik, Kesecik ve İncirlikteki üstler eskisi gb serbestçe ABD ve Nato nun terör örgütü PKK’ya rahatça silah ve
lojistik destek sağlayarak Mehmetçik ve sivil kayıplarımızın artmasına sebebiyet vermeyecekler. Çünkü her şey
IHA’lar ve SİHAlarla daha çok kontrol edilecek havadan.
Dolayısıyla Türkiye bu senenin son yarısı ve gelecek sene
mücadelelerini azimle ve kararlılıkla devam ederek gelmek istediği bağımsızlık ve Atatürk’ün belir�ği gelişmişlik
seviyesine ulaşmaya tüm hızıyla gayret görerek 2023 2053
ve 2071 hedeﬂerine ulaşacaktır…
ABD ve Rusya açısında Yay’a geçen jupiter sayesinde
rahatlama var ancak ABD kendi yaptırım tuzaklarına düşmeye başlayacak, 2. Evinden geçecek olan Satürn ABD de
karışıklıklar kasırgalar yangınlar her türlü belaları ayaklanmada dahil görebilir. Özellikle üstü örtülü yapılan Irkçılık
ABD içinde parçalanmayı beraberinde ekonomik krizle
beraber getirebilir ve Calexit önemli başarı sağlayabilir.
YÜKSELENİ BURCU STELYUMU AY’I ASLAN’DA OLANLARA ETKİSİ: Bu tutulma Aslanlarda hayatın genelinde
bir düşünme sorgulama her konuda yeni bir başlangıç
yapmaya itilme demek. Kadir Basıt önemli esmalar. Pazar
günü yapılan sadakalar bu başlangıçların hayırla sonuçlanmasına sebep olur. Pazar günü sabah namazı ve gün doğumu arasında ibadetle geçirmek önemli. Özellikle geçen
güneş tutulmasının etkisiyle eşleriyle sorunları olan bazı
aslanlar kesin karar alabilirler tamam yada devam konusunda.
YÜKSELENİ BURCU STELYUMU AY’I YENGEÇ OLANLARA ETKİSİ: Yengeçler parasal konularda önemli başlangıçlara gebe. Önemli iş anlaşmaları imzalayabilirler. Ellerinden belli bir miktar para çıksada bu bir yatırım ve geri
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dönüşü kısmetli olacaktır inşallah özellikle Pazartesi veya
Pazar günleri İmsak vakti ile Sabah ezanı arasında Rahman
Rahim Rezzak Samet Gani ve Kadir esmalarıyla dua edip
bu günlerde sadaka verirlerse. Yengeçler ortaklık anlaşmalarında dikkatli olmalılar ve işlerini noterden sağlam
şekilde yapmalılar.
YÜKSELENİ BURCU STELYUMU AY’I İKİZLER OLANLARA
ETKİSİ: İletişim ve kardeşler konusunda sorunları olanları
çözüm oluşturmaları daha muhtemel bu konuda. Özellikle
sunum yapacak olanlar projesi planlarını üst makamlara
anlatacak olan İkizler burçları çok iyi hazırlanmalı. Çarşamba veya Pazar günleri gece 1-3 saatleri arasında Alim
Hakim Basıt Fe�ah esmalarıyla Allahtan destek almalı.
Çarşamba veya Pazar verecekleri sadakalar özellikle bu
konularda işlerin hızlanmasını sağlayacaktır inşallah.

Oğlaklar. Cumartesi veya Pazar günü tam ikindi vaktinde
Afüv Tevvab Gaﬀar Gafur ile af dilemeliler Allahtan ve af
dileyen birini de aﬀetmeliler.
YÜKSELENİ BURCU STELYUMU AY’I YAY’da OLANLARA
ETKİSİ: Son iki senesi berbat geçen Yaylar bu tutulmadan
en çok eğitim gurbet vb konularda sıkıntı çekenler etkilenecektir onlar eğitim konularında veya yurtdışı planları
konusunda daha iyi bir karar alabileceklerdir. Jupiter yakında yay’a da geçecek bu Yay burçlarının özellikle son iki
senede ki yaralarını sarmalarına neden olacaktır. Perşembe öğlen namazında Hadi esmasıyla destek almalı yaylar
ve sadakalarını bu vaki�e vermeliler tabi son iki senesi çok
kötü geçen yaylar oruç ta tutsa Perşembe daha iyi olur.
YÜKSELENİ BURCU STELYUMU AY’I AKREP’te OLANLARA ETKİSİ: Uzun zamandan beri kariyer �rsatı beklen
Akrepler aradıkları �rsatı bu dönemde bulabilirler. Salı
veya Pazar günü sanah 11 de Aziz ve Muizle dua etmeliler ve sadakalarını da bu günlerde vermeliler. Özellikle
Ekim ayından sonra maddi konularda yükseliş Akrepleri
beklemekte inşallah özellikle 30 yaş üstü yükseleni Akrep
olanlar bundan en çok etkilecek olanlardır.

SIR

YÜKSELENİ BURCU STELYUMU AY’I BOĞA OLANLARA
ETKİSİ: Boğalar, eğer anne ve babalarıyla sorunları varsa
bunları halledebileceklerdir. Taşınma ve ev alma isteğindeki boğalar bu konuda dikkatli olmalı anlaşmalarını dikkatli yapmalılar. Perşembe yatsı namazlarında anne ve babaları için şaﬁ ve ha�z ile dua edebilirler, Basıt ve Malikül
Mülk ilede hayırlı mülk edinimi talep edebilirler.
YÜKSELENİ BURCU STELYUMU AY’I KOÇ OLANLARA ETKİSİ: Çocuklarının eğitimi ve sorumluluğu konusunda mücadele veren, yada sevdiği ile sorunları olan Koçlar ise bu
dönemde daha rahat nefes alacaklardır. Ya başlamış ama
ilerlemeyen bir sevgiyi sonlandırabilir yeni bir aşk hayatına kapı aralarlar yada çocuklarıyla ilgili konularda çözüm
bulurlar. Pazartesi veya Cumartesi akşam namazlarında
Vedud Fe�ah ile dua etmeliler. Salı veya Pazar gündüz de
sadaka vermeliler.
YÜKSELENİ BURCU STELYUMU AY’I BALIK OLANLARA
ETKİSİ: Balıklar özellikle sağlık ve işlerinde dikkatli olmalı
ve kati kararlar almak zorunda kalabilirler. Yeni bir iş aramaya kalka da bilirler. Sağlık konusunda kati kararlar alabilir kilo vermek isteyenlerde başarı daha fazla olacaktır
balıklarda. Özellikle Çarşamba güneş ba�ktan sonra Şaﬁ
esmasıyla sağlık için dua edilmeli, Perşembe gündüz sadaka verilmeli bu da sağlık için daha iyi olacaktır.
YÜKSELENİ BURCU STELYUMU AY’I KOVA’DA OLANLARA ETKİSİ: Kovalar bu tutulmanın etkisini en çok eşleriyle ve ortaklarıyla olan ilişkilerinde yaşayacaklardır. Bu
tutulma sayesinde eğer araları bozuksa eşleriyle tamam
yada devam kararı alacaklardır daha fazla. Cumartesi veya
Pazar ikindi ile akşam arasında Vedud Cami Basıt esmalarıyla destek alınmalı Allahtan ayrıca Cumartesi Pazar ikindi
vakti yetimlere sadaka verilmeli.

YÜKSELENİ BURCU STELYUMU AY’I OĞLAK’TA OLANLARA ETKİSİ: Herhangi bir davası olan Oğlaklar mahkemelerinden sonuç alabilirler yada süreç halindeki davalarına
daha da dikkat etmeliler. Davaya iyi hazırlanmalılar avukatlarını boş bırakmamalılar. Astroloji inanç konularında
araştırmalarını derinleştirmeliler bu konuyla ilgilenen

YÜKSELENİ BURCU STELYUMU AY’I TERAZİ’de OLANLARA ETKİSİ: Teraziler en çok dostluk arkadaşlık ve organizasyonlarda bu tutulmadan etkilecekler ve işe yaramaz
eski tanıdıklarını arkadaşlarını ıskartaya çıkartıp yeni dostluklar edineceklerdir. Cuma veya Pazar sabah 9-11 arasında önemli kararlarını alabilirler özellikle Vedud Fe�ah Hakim esmalarıyla. Bu saa�e ve günlerde sadakaları onların
organizasyon işlerinde hız kazanmalarını sağlar.
YÜKSELENİ BURCU STELYUMU AY’I BAŞAK’ta OLANLARA ETKİSİ: Başaklar bu tutulmanın etkisini ruhlarının
derinliklerinde hissederler kendilerine huzur veren ve
vermeyen şeylerin neler olduğunun envanterini çıkartarak
huzrularının artmasını sağlayacak eylemleri açığa çıkartırlar. Özellikle Çarşamba güneş doğduktan sonra Selam
esması ve sadaka verme dönemi başlamakta. Bu onlara
büyük bir huzur verecektir. Bu arada herkesin mükemmel
olmasını beklememeliler herkese de eleştiride bulnmamalılar. Hz Ömerin dediği gibi “Başkalarının yanında yapılan eleştiri Hakare�r” sözünü unutmamalılar.
NOT: Sadakalarınızı üniversitede okuyan lisede okuyan
maddi durumu çok kötü olan Yetim kızlara veriniz. Babası
anası olan ama maddi durumu çok kötü olanlarda Yetim
kapsamındadır. Babası anası olmayan ama zengin olan
kızlar ise yetim kapsamında değildir İslamda. Yetimlikten
İslamın kast e�ği gariban olmaktır. Babası anası kocası
olduğu halde bakıma muhtaç kalan gariban kadınlarda
Yetim sayılır.
Mesela Afrika’da tüm parasını pasaportunu kredi kartlarını çaldıran iş adamı dahi garibandır ( iﬂas eden yiyecek
ekmeği kalmayan esna�a) o an için YETİMDİR. Bunun gibi.
İslam önce mantık dinidir.
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SEVDA YOLU
Necibe AKÇA KOCATOP

Bir tatlı tebessüm bin vuslata bedeldir.
Mühim olan sevgiliyi yormadan sevmektir.

SIR

İnsan bu kaina�a gönlü kadar yer kaplar. O zaman gönlümüzü geniş tutalım.
Ayda bir de olsa dostlarla buluşmalıyız. Bu sevgiyi perçinler. Biliyorsunuz gözden ırak
olan gönülden uzak olur.
Karşınızdaki insanda zenginlik, zahiri güzellik, güç değil asalet, cömertlik, dürüstlük,
edeb ve merhamet arayın. Günümüzde tersi olduğundan herkes terkedilen oluyor.
Fesleğen/reyhan gibi olmalı insan, hırpalanınca etrafa reyhan saçmalı.
Dost tanımak isterseniz yolculuk edin. Onunla nice sırlara erersiniz.
Güzel görün güzel düşünün,güzelliklere yelken açın.
Sırlı yolculuklar, sırra yolculuklar…
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EL ADL

SIR

Mutlak adalet sahibi. Çok adaletli. Adaletiyle zalimlerden mazlumun hakkını alandır.
Tam adâletli.
Adalet, zulmün zıddıdır. Zulüm kelimesinde;
incitme, can yakma mânası vardır. Zulmetmiyerek
herkese hakkını vermek ve her şey’i akıl ve mantığa, hikmet ve maslahata uygun olarak yapmak da
adalet demektir.
Allah Teâlâ Âdil’dir. Zâlimleri sevmez. Zâlimlerle
düşüp kalkanları ve ha�â sadece uzaktan onlara imrenenleri ve sevenleri de sevmez.
El-Adl :

اﻟﻌﺪل

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet
bakımından da tastamamdır…” (En’am 115)
Allah bütün söz ve ﬁillerinde mutlak adalet sahibidir. O’nun kararı doğru, hükmü adildir. Nimet ve
ihsanını dilediğine verir veya vermez. Aziz veya zelil
kılar, yükseltir veya alçaltır, ikram eder veya etmez,
hemen yapar veya veya erteler, yarar sağlar veya
zarar verir, korur veya korumaz, zengin veya fakir
yapar, sağlık verir veya hastalandırır, bela verir veya

beladan muaf tutar. Allah, bütün bunları mutlak iktidar sahibi sahibi olması nedeniyle dilediği şekilde,
verdiği karara göre yapar. Eğer Allah, peygamber
ve nebilerin, kendisine en yakın meleklerin ve salih
kulların da aralarında bulunduğu bütün varlıklara,
isyankar ve inkarcılara azap e�ği gibi azap etse bu
O’nun adaletinden sayılır.
Allah’ın bütün herkese azap etmesi adaletinden, merhamet etmesi fazlından, onları iki guruba
ayırması da hikmetindendir. Bu yüzden bazı âlimler
şöyle söylemişlerdir: “Allah’ın adaletinden Allah’a
sığınırız. O’ndan ihsan ve keremini isteriz, hikmetinin de iyi yönünü talep ederiz.”
Her müslüman, Allah’tan başka mutlak adalet
sahibi kimsenin olmadığını, her adil sahibinin ve
uyguladığı adaletinin Allah’tan geldiğini, O’ndan
olmayan her hükmün zulüm ve bâtıl olduğunu bilmelidir. Sonra da Allah’ın kendisi için takdir e�ği ve
uyguladığı (kaza)her şeyi kabullenmeli ve içtenlikle
O’na teslim olmalıdır. Bütün sözlerinde, ﬁillerinde
ve hükümlerinde hiç bir zaman adale�en ayrılmamalıdır.
Ebced değeri ve zikir saati:El-Adl esmasının zikri(104) adet,Zikir saati Güneş,günü Pazar’dır.
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Mondros’tan Önce
Erdoğan ASLIYÜCE
Muhteşem Kanuni ve Cüceler
Rodos Adası, Adalar Denizinin güney doğusunda
ve Marmaris’in karşısında 1.404 km toprağa sâhip
bir adadır. Rodos Adasının Mısır, Suriye ve Anadolu
coğrafyasına yakınlığı onu İslâm denizcilerinin hedeﬁ haline getirdi.
Emevî Hanedanı (660-750) döneminde Muaviye
(660-680) zamanında Cuna’da Abi Umayya al-Azdı
kumandasındaki bir ﬁloya Rodos’u fethetme vazifesini verdi. 672/673 yılında gerçekleşen olaydan kısa
bir süre sonra Yezid (680-683) emri ile yerleşenler
de adadan ayrılıyorlar.
Mısır’da hüküm süren Memlukluların ise
1440’da, 1443’de, 1444’de yaptıkları Rodos’u fethetme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı.
Türkler Rodos Önlerinde
Fatih Mehmet 1454-1455 yıllarında Rodos şövalyelerine ait adalara baskınlar yaptı. 1480 yılı başlarında Fatih, Vezir Mesih Paşa komutasında kuvvetli
toplar taşıyan bir donanma Gelibolu’dan
Rodos önlerine 23 Mayıs 1480’de ulaşınca, Rodos, karadan ve denizden kuşatıldı. İki aydan fazla
süren kuşatmada 28 Temmuz’da umumi hücuma
geçilmiş, topların açtığı gediklerden surlara girilmiş
ise de bu sırada Mesih Paşa’nın yağmayı yasak etmesi, kaledeki bütün malların hazineye ait olmasını
bildirmesi askerin şevkini kırmış, dışarıdaki asker
içeri girmeyince içeridekiler de imha edilmiş.
Kâtip Çelebi’ye göre bu devşirme Kaptan-ı Derya
(1480- 1492)’nın hasisliği ve askerin tamahı yüzünden bu teşebbüste boşa gitmiştir.
Rodos’un Fethi
Nihayet Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
devrinde 1522 yılında Rodos fethedilmiştir.
• Evliya Çelebi, 1671’de uğradığı Rodos’ta surlar
içinde 4.200 ev olduğunu, cuma namazı kılınan 36

camii ve mescid bulunduğunu kaydetmektedir.
• 1821 yılında baş gösteren Yunan isyanına katılmamıştı. Rodos; çünkü tamamıyla bir Türk şehriydi,
ayrıca burada mühim bir askerî birliğimiz bulunmaktaydı.
• 4 Mayıs 1912’de Rodos ile On İki Ada ve Meis
Adası’na İtalyanlar asker çıkardı.İkinci Dünya Harbi
(1939-1945) sonucunda ise 1945’de İtalyanlardanYunanistan’a devredilmiştir.
• Rodos Adası 1522’den 1912’ye kadar 390 yıl
Türk idaresinde kalmıştır.
Gelelim Rezalete
Muğla ilimiz –ki Türk istiklal savaşında Batı Anadolu bölgesinde en çok şehit veren illerimizden
biri– ve Marmaris’te yine Türkiye’nin turizm cennetine Cihan Padişahı Kanuni Süleyman da ilk defa
gelen Sultandır. 1999’da heykelinin Marmaris’e dikilme projesi bir kadirşinaslık örneği olarak alkışlanacak bir hareket ama...
Tarihi boyunca 1945’e kadar Rodos’la hiçbir ilgisi
olmamış Yunanistan’la dostluk ilişkilerine zarar vereceği bahanesiyle belediyeye ait parktan kaldırılması da tam anlamıyla
bir hödüklük nümunesidir.
Bu tür tarih şuurundan yoksun eblehlerin davranışlarını daha önce; Pontus hayali peşinde koşanların Giresun’da hayallerini yıkan Topal Osman
Ağanın anıtında da sergilendiğini biliyoruz.
Kocaeli’de binlerce insanımızı şehit eden Yunanlılardan bahsetmeyen zihniyet de aynı zihniyet...
İşte bu tür basiretsizlikleri sergileyenler kendi
ruh kökünden kopan, milliyet ﬁkrinden yoksun,
benlik duyguları iﬂas etmiş, öz kültür ﬁkrini kaybetmiş, kendisine ve milletine güvenme duygusunu
yitirmiş ve kendi milletini başka milletlerden aşağı
görme duygusu ruhlarını esir etmiş zavallılardır.

SIR
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II. Abdülhamid’de Türklük İlgisi

şeklinde izahat da verir; gene Şeyh Süleyman

Osmanlı Devletinin 34. Sultanı II. Abdülhamid

Efendi Peşte’de (Macaristan’ın başkenti) toplanan

Han, 33 yıl, 10 ay, 11 günlük yaşında iken yani 34

Turan kongresinde de Sultan Abdülhamid’i temsil

yaşında iken Sultan olmuş.

etmiştir.

30 Ağustos 1876 tarihinde göreve gelişinden 27

Cümle bir bir gelüben il öpdü

Nisan 1909 tarihinde tah�an feragat etmek mec-

Türk dip alkışla kıyamet kopdu

buriyetinde bırakıldığı sürede; 33 yıl, 8 ay, 26 gün

demektedir. Sultan Hamid’in aile beşiği olan

görev yaptığına baktığımızda bu süre de 34 yıl et-

Eskişehir ve Söğüt civarındaki Karakeçili aşiretle-

mez mi?

rinden iki yüz kişilik bir “Söğütlü maiyet bölüğü”

***

Aşağıda bir yalan söyledim. Yukarı çıktım ben de
inandım. Misali Sultan II. Abdülhamid Han’la ilgili

bilmediğimiz o kadar çok şey var ki, işte bunlardan
sadece bir örnek;

teşkil etmesi de milliyetine bağlılığınadır. Mabeyn
Başkâtibi Tahsin Paşa ‘Hatırat’ında bu meseleden
bahsederken;

“Sultan Hamid’in bu mızraklı bölüğüne fevka-

lade teveccüh ve itimadı vardı.” denildikten sonra

Sultan II. Abdülhamid Han’ın bilinmeyen meçhul

bunların kumandanı olan Mehmed Bey’in bir arka-

cephelerinden biri de Türklük şuurunu da göstere-

daşıyla beraber “Sultan Hamid’in yatak odası yanın-

bilir.

da” ya�klarından, padi şahın “Hayatının muhafaza-

“Lügat-i Çağatay ve Türk-i Osmanî” yazarı (mü-

sını bunlara teydi e�ği”nden

elliﬁ) Buharalı Şeyh Süleyman Efendi’yi saltanatının

bahsediliyordu. Abdülhamid, bütün ahlakî saf-

daha ilk yıllarında Türkler ve Türkmenlerle temas

vetleri “civanmert” Karakeçililerde görüyordu. Sö-

etmek üzere resmî

ğütlü bölüğünden daima memnuniyet ve sitayişle

vazife ile Türkistan’a göndermiş olduğunu Süleyman Efendi Çağatay lehçesiyle yazdığı manzum
mukaddimesinde (önsöz) “Hem sefaretle seyahat
kıldım” diye anlatır ve;

bahsederken onlarla görüştüğü zaman
millî rabıtasını ortaya sererek: “Öz hemşehrilerim” diye hitap ederdi. 1
1 Danişmend,İsmail Hami;İzahlı Osmanlı Tarihi

Türkmen’in halini bir ben bildim

Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, İstanbul-1972, C. IV,

Cins-ü mikdarını de�er kıldum

s. 288.

29

sirdergisi.com

AİLE

Eylül 2018 / Zilhicce 1439

BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKLA
Yasemin Eser DAYIOĞLU

Evlilik, insanın var oluşuyla beraber
ortaya çıkan, bireyin ve toplumun temel
taşı olan ailenin oluşmasındaki en önemli kurumsal yapıdır. Dünya nüfusu düzenli
olarak bu birliktelik kurumuyla doğal bir
biçimde artmakta, yeni doğan her bir fert
toplum içinde bir birey olarak anılmaktadır. Günümüz dünyasının temel sorunlarından olan aile ve toplum dejenerasyonu
yine aile dediğimiz anne baba ve çocuklardan oluşan bu kurum içerisinde ortaya çıkmaktadır. Evlilik akdiyle başlayan
bu birlikteliğe hepimizin bildiği üzere bir
ömür boyu mutluluk umarak ve bir beraberliğe söz verilerek başlanıyor. Peki ne
oluyor da eskilerde 50 yıl ha�a 70 yılları
bulan evlilikler günümüzde70 saat belki
de daha az zamana düşüyor. Dahası kurulan bu birlikteliklerde eksik görülen ya da
fazla görülen nedir, paylaşılamayan nedir
de bu birliktelik daha var olmadan paramparça oluyor?

ması ve bitmesi şeklinde gelişmiştir. Ve
evlilik dediğimiz kurum esef ki yine sosyal
medya denilen canavar tara�ndan tahribata uğratılmaktadır. Sosyal medyanın bu
kuruma olan negatif etkilerine burada bir
virgül koyarak asıl konumuz olan “Evlilik
nasıl kurulur? Eşlerin evlilikten beklentileri nelerdir? Bu birliktelik nasıl olur da
uzun süreli ve sağlıklı olabilir?” sorularına
cevap arayalım istiyorum.

SIR

Yaşadığımız yüzyıla ve günümüzde moderniteyle beraber gelinen son noktaya
baktığımızda evlilikten beklentiler değişmiş, gelişen teknolojiyle ve hayatımıza
giren interne�eki hızla beraber hazlarımız da farklı boyutlara ulaşmıştır. Yaşanan
değişime ayak uydurma çabası bir yana;
olduğundan farklı görünme, beğenilme
sevdası; rahat yaşama, çok para harcama isteği, alışveriş çılgınlıkları, lüks yaşam
hırsıyla aşkların, evliliklerin sosyal medya
sitelerinde herkesin gözü önünde başla30

Evlilik, yukarıda da ifade e�ğimiz üzere Bir ömür boyu mutlulukla geçirilsin
isteniyorsa kadın ve erkeğin birbirlerinden beklentileri tam olarak karşılanmaya
çalışılmalıdır. İnsan doğar büyür ve aile
içerisinde bir çocuk bir evlat olarak yetiştirilebilir. Toplumun bir ferdi, insanlığa hizmet eden bir genci olmak üzere yetiştirilir,
eğitilir ve meslek edinilmesi adına birçok
yatırım yapılır. Her birerlerimiz evlilik dediğimiz bu kurumu düzenli bir hayat ve
sağlıklı nesillerin devamı için bir gereklilik
olarak gördüğümüzden oluşturmak istiyoruz. Eskilerde aile ortamında evliliğe hazırlana genç kızlarımız ve eve ekmek getirmek üzere yetiştirilen erkek çocuklarımız
vardı. Bu eğitim aile içinde anne babanın
uzun süren sevgi ve saygıya, vefaya dayalı
evlilikleriyle oluşturdukları aile ortamında
verilirdi. Şimdi ise çok paralı meslekleri
kazanmak üzere yarış atı gibi koşturularak
eğitilen genç erkekler; koca parasına ihtiyaç duymayan deyim yerindeyse sahanda
bir yumurta pişirmeyi becermesine gerek
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duyulmayan kendi ayakları üzerinde dursun diye okutulan genç kızlarımız çatısı
tahrip olmuş ailelerde yetiştiriliyor. Hâl
böyleyken evlilik dediğimiz bu birlikteliğin
temeli çürük zeminlerde atılmış oluyor
ve kısa süreli evliliklere neden olabiliyor.
Nasıl yetiştirilirse yetiştirilsin bir kadının
ya da erkeğin insani gereksinimleri değişmiyor. Erkek, evlilikle hanımından düzenli
bir hayat, ilgi, sevgi, fedakârlık, cinsel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra iyi bir
arkadaş, sadakat ve iyi bir anne olmasını
bekler. Kadın ise bu beklentilerinin tamamını belki de daha fazlasını bekler; mutlu
bir yuva, maddi beklentilerin karşılanması
sosyal hayatın içine karışan birey olmak
isteğiyle çoluk çocuk sahibi olmak ister.
Bunların tam aksi geçici aşk ve haz için
başlayan bir evlilik de kısa süreli ve geçici
olabilmektedir.

ğal bir sürecin devamı oluyor. Bu ihtiyacın
yeterince karşılanabiliyor olması evliliğin
devamı için olmazsa olmaz şartlardan bir
olarak karşımıza çıkabiliyor.
Yine erkeklerin ve kadınların birbirlerinden maddi manevi hayat yükümlülüklerini
paylaşmanın yanı sıra eşlerinin kendilerini
anlayan iyi birer arkadaş olması da beklenebiliyor.
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Hem kadın hem erkek için düzenli bir
hayat yaşama isteği evliliğin ilk sebeplerindendir. Erkekler erişkinliğe adım a�ktan sonra �tri gereksinimleri ve yeni bir
yuva kurmak için evlenir düzenli bir hayat
yaşamak ister.

Sağlıklı çocukları yetiştirebilecek ve onlara iyi anne baba olacak eşlerin seçimi de
evliliğin en önemli kurallarındandır. Beklentilerin karşılandığı, vefaya, sadakate,
ilgi, sevgi ve düzene dayalı kurulan evlilikler de uzun solukla ve tadına doyulmaz bir
hâlde devam edip gidebiliyor…

Çağımızda sevdalar üç günlük, tanıştık,
evlendik ve ayrıldık
Aşk denildi nefsle inşa edilen birlikteliğe, temelini sağlam atamadık
Said Dayıoğlu

Erekler ve kadınlar birbirilerinden sevginin yanında fazlaca ilgi de beklerler.
Evde birbirlerinden güler yüz tatlı dille
karşılanmak hâl ve hatırlarının sorulmasını isterler. Her ikisi de çalışansa iş paylaşımı da bunlarla beraber gelebilmektedir.
Kadın ve erkeğin birbirlerinden ortak
beklentilerinden biri de sadakat ve güvendir. Her insan eşinden sadakat, kalıcı ve
mutlu bir beraberlik için güven bekler. Ve
bu sadaka�en emin olmak ister.
Kadın ve erkeğin karşılıklı bu birliktelikten �tri ihtiyaçlarının karşılanması da do31
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FOTOĞRAF ÇEKMEDE KUL HAKKI
VAR MIDIR?...
Ayşe Emine Sultan ÇELİK
Fotoğraf çekmek benim için zamanla hobi olmaktan çıkıp aslî bir görev olma yoluna revân oldu.
Meslekî açından envanter eksikliğinden dolayı zûhur eden fotoğraﬂama yoluyla, görsel edinme ihtiyacını karşılamak amacıyla amatörce başladığım,
sonradan şayet fotoğraf çekeceksem bunu işin erbabından öğrenmeli ve olması gerektiği gibi çalışmalıyım, düstürüyla yola çıktım.
İki fotoğraf ustasından eğitim alarak başladığım
yolculuğumun akabinde yeterlilik belgesini de almaya hak kazandım. O günden sonra da fotoğraf
çekmek, gözün gördüğü güzellikleri kayıt altına alabilmek, tutku haline dönüştü.
Bu bazen bir çiçek bazen peşi sıra saatlerce dolaştığınız bir kelebek bazen de tarihi eserlerin yaşanmışlıklarla dopdolu köşeleri oldu. Kimi zaman
belge niteliği taşıdı kimi zaman da dudağımızın kenarına konacak ironik gülümsemenin sebebi..
Bazen arkadaş, eş dost ile paylaştık. Bazen yazdığımız bir yazının hızlı anlatıcısı oldu fotoğraﬂarımız…
Kimi zaman da an be an büyüyen bir yapının şahitleriydi o kareler..
Ve elimizde olan güzellikleri diğer gönüldaşlarımızla paylaşalım dedik ve hızlı iletişim araçları
arasındaki vazgeçilmezliğini sürdüren sosyal medya
üzerinden paylaştık…
Yağmurlu bir günde, yemek yediğimiz bir restoran�n bahçesinde üzerindeki yağmur damlalarıyla
güzelliğine güzellik katmış olan bir gülün fotoğra�nı
çektim. Bende hüznü hatırlatmıştı… Kim bilir başkalarında ne duyguların zûhuruna vesile olmuştur.
Ve sosyal medya da paylaştım…
Açıklama kısmına da ‘’Gülün sahibi olmadığımı
ama fotoğra�nı çektiğimi’’ biraz esprili bir anlatımla
yazdım.
Özelden gelen bir mesajda uzun istişârelere ve
araştırmalara neden olacak o cümleyi okudum.
‘’Sahibi olmadığınız bir gülün fotoğra�nı çekip
yayınlamışsınız. Sahibinden izin aldınız mı? Almadıysanız kul hakkını ne yapacaksınız?’’

Aklıma takılmıştı bir kere…
İzin almamıştım ve oda kendince bir canlı olmasına rağmen herkesin ortak emtiası olarak görmüştüm.
Acaba doğrusu neydi?..
İlk önce konuda mâhir olduğunu düşündüğüm
kişilere ve dâhil olduğum guruplara sordum. Çoğu
benim gibi gülün fotoğra�nın ‘hak’ mevzuuna dâhil
olabileceğini düşünmediklerini beyan e�ler. Ama
malum böyle bir soru gelince de eğer kesin bilgi
yoksa hep bir ‘ama’ bırakılır cümlenin bir köşesine.
Medeni kanun nezdinde araştırınca zaten ‘’Telif
Hakkı’’ mevzuunun ülke sınırlarında sıkıntılı olduğunu, ha�a olmadığını öğrendim. Tek paragraf açılıyordu. Oda ‘’Şayet kişinin özlük hakları ihlal edilirse
toplum önünde veya aile içinde küçük düşürücü
duruma girerse, kanun nezdinde hakimin vereceği
cezai işlem olduğu, onun da karşılığının para cezası’’
olduğunu öğrendim.
Eğer durum ölümle vs… sonlanmamışsa…
Yani bizim gülün kanunlar huzurunda hakkı hukuku yoktu…
O zaman İslâm Hukuku’na da bir soralım dedik…
Yaratılmış olan her şey gibi gülünde sahibinin
Yüce Yaradan olduğu ve ona verilmiş olan güzelliği
kayıt edip başkalarının nazarı dikkatine sunmanın
hiçbir cezai ehliyeti olmadığını sevgili Hocam Fuat
Günel’den öğrendim.
Hocamın önerisi; yapacağım çalışmalar da İslâmi
değerleri baz alıp onun çizmiş olduğu yasaklara riâ-
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yet etmek olduğu yönündeydi…
Hocam; Kızım, dini literatürde böyle bir yasak
yok. Bakılması yasak olmayan şeyin fotoğra� neden
yasak olsun? oldu.
Bir de hani şu ikide bir en doğru kararları verdiğine inanılan ülke içinde istediğiniz sonuca varamayınca başvurulan ‘’İnsan Hakları Mahkemesi’’nin
bu konu hakkındaki düşünce ve kararlarına bakalım
dedik;
Avrupa insan hakları mahkemesinin kararına
göre fotoğraf çekmek ifade özgürlüğüne girmekte ve “public spaces” diye adlandırılan, yani halka
/ topluma açık yerlerde izin almaksızın insanların
fotoğraﬂarını çekip, ayni şekilde izin almaksızın bu
fotoğraﬂarı paylaşmakta Avrupa’da kanuni açıdan
bir sakınca yok.
Ama toplumumuzda değer yargıları üzerinden
gidersek, İslâmi kavramlar üzerinden yaşamını idâme eden kişiler silûetlerinin kayıt altına alınmasından ve yayınlanmasından hoşnut olmadıklarını beyan e�klerinden, özlük hakları açısından topluma
açık yerlerde dâhi olsa şahıs fotoğraﬂarının çekmenin etik olmadığını düşünüyorum. Şayet izin alınarak çekilen ve yayınlananlar hariç tabi ki..
Tarihi eserler ve kamu binalarında da konu aynı,
şayet çekilen fotoğraf noterce kişi üzerine tasdiklenmedikçe, kişinin çekilmiş fotoğraf üzerinde hak
talebi olamamaktadır. Ve bu tasdik süresi de 10
yılla sınırlıdır… Tarihi eserler ve camii gibi kamuya
ait olduğu düşünülen yerlerde aksi bir uyarı yoksa
ki; camilerde ﬂaşla ve yüksek dozdaki ışıkla fotoğraf
çekmek, eski eserlerde tahribâta neden olduğundan fotoğraf çekmek sınırlı, yani izne tabii… Velhâsılı kelam bizim gülün fotoğra�n da medeni ve islâmi
hukuk açısından zaruret doğuracak bir konum olmadığı konusu da uzman olan şahısların beyanıyla
tasdiklenmiş oldu…
Bu vesile ile bizim aklımızın köşesini takılı kalan
soru da cevap bulmuş oldu…

[01/07 17:31] Akif: O zaman evleri ve bahçelerini çekerken de ev sahiplerine sormak lazım. Tv
çekimleri vs nasıl olacak
[01/07 17:33] +90 538 876 89 32: Tv çekimleri
yapılacak olan mekanlar ücretleri ödenip kiralanıyor. Yani izin fazlasıyla alınıyor.
[01/07 17:34] Akif: İmkan varsa sormalı o zaman
[01/07 17:35] +90 538 876 89 32: Sordum iki
hocaya cevap bekliyorum. Başka bir muhterem de
gülden bir şey eksilmediği için bir beis yoktur dedi...
[01/07 17:36] +90 538 876 89 32: yani yorumları topluyor. ağırlık basan tara� seçeceğim. varsa
bir sakınca park ev kamu hariçi yerlerden foto almayacağım.
[01/07 17:36] Akif: Doğru
Seyretmek bile izne tabi olur o zaman
[01/07 17:39] +90 538 876 89 32: Şahıs ev mekan içi çekimlerde kesinlikle izin alıyordum da ama
çiçekelr için bunun gerekli olabileceği aklıma gelmemişti. araştırmam bunu netleştirme üzerine
[01/07 17:50] Akif: Şu var o çiçekleri dikenler
sadece kendileri için değil genelde paylaşmak istemişlerdir, memnun bile olurlar gibi...
[01/07 17:58] +90 538 876 89 32: Kesinlikle
empati kurduğumda bunun böyle olması kesin.
Sergilerimizde fotograf çekmek isteyenler bazen
çekinirler. Red cevap alabiliriz diye.. Şahsıma ait
emanetler için genelde vermişimdir bu izni ne olur
nolmaz diye... Ama bir vermeyenler var ve tabi bunun da vebali...
[01/07 18:21] Akif: Haklısınız
Benim oğlum da profesyonel fotoğrafçı
Onun için konuya ilgi duydum
Bala�a sokak fotoğra� çekerken izin vermemişler ha�a bıçak çekmişler
[01/07 18:24] +90 538 876 89 32: Maalesef
böyle tatsızlıklar oluyor. Bazen farkına varmadan
olunmaması gereken yerlerde oluyor insan... Orada bıçak çekenler kul hakkı mevzuundan değil farklı
nedenlerden dolayıdır tavırları..Her işin iş kazaları
vardır ... Bu sektörün kazaları da böyle tatsızlıklar
oluyor. Bazen resmi izin aldığınız yerlerde bile problem çıkaranlar oluyor. Ne diyelim yurdum insanı her
şekilde seviyoruz onları...
[01/07 18:51] +90 538 876 89 32: Kızım, [01/07
18:54] +90 538 876 89 32: Hocamın önerisi dini açıdan yasak olanlardan uzak dur. Kriterin dini yasaklar
üzerinde olsun oldu. Umarım sizin içinde açıklayıcı
olmuştur. İlginize tekrardan teşekkürlerimle...
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MENFAATİN HAYIRLISI
Sezayi TUĞLA

Hepimiz menfaat peşindeyiz. İnsan yaşıyorsa, mutlaka menfaatini de düşünmek
mecburiyetindedir. Bu duygu, insanın
doğasında vardır. Hiç kimsenin kudreti
bunu yok etmeye muktedir değildir.

“Cennet, cennet dedikleri,
Birkaç konak, birkaç huri,

Bana seni gerek, seni.”

Derken Yüce Mevla’nın cennette, cennet ehli kullarına yüzünü göstereceğini de
çok iyi biliyordu.
Ben burada, kör nefsin istediği menfaatten bahsetmiyorum. İnsanın her iki
dünyasını da mamur edecek menfaati savunuyorum. Aksini düşünmek, Allah’ın
ikramını geri çevirmek olur.
Eleştireceğim menfaat ise, egoistçe şeytanî nefsin peşine düştüğü menfaattir. “En
iyi BENim, en üstün BENim, en güzel ve
iyi şeylere BEN layığım, vs. vs. gibi arzu
ve istekler insanı cismen olmasa da, ruhen
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Nefsî menfaatini düşünen kimseden
korkulur ve her türlü kötülük beklenir.
Menfaati için yapmayacağı rezalet, girmeyeceği çirkef kuyusu yoktur. Dünyaya,
amuda kalkmış vaziyette baktığından, alçaldıkça, kendisinin yükseldiğini zanneder.
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Hangimiz cenneti istemeyiz? Cennet ve
cehenneme inandığı halde “Ben cenneti
istemiyorum” diyebilen bir babayiğit var
mı? Tasavvuf âleminde derviş Yunus:

İsteyene ver onları,

en alçak derekeye düşürür.

Cenap Şahabettin ne güzel tarif etmiş
menfaati;
“Menfaat, sandalyeye benzer. Başının
üstüne korsan seni alçaltır, ayağının altına
korsan, seni yükseltir.”
Bu vecizeden de anlaşılıyor ki menfaatten kurtuluş yok. Menfaat mutlaka var.
Yükselmek için, bizler onu ayaklarımızın
altına alarak, basamak olarak kullanmalıyız.
Menfaati, toplumun en küçük yapı taşı
olan ailemizden başlayarak toplumsallaştırmalıyız. Sırasıyla ailemizin menfaati,
ülkemizin menfaati ve neticede tüm insanların menfaati hepimiz için hayırlara
vesile olacaktır. Cenab’ı Allah âlemleri
insanlara hizmet için yarattığına göre, bu
nimetlerden asıl sahibinin isteği doğrultusunda yararlanmalıyız.
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EY YARABBİ

Ey Yarabbi, bizim günahımız çok,
Bizi, doğru yoldan sapan eyleme.
Cürmümüz bol, heybemizde sevap yok,
Kötü nefsimize tapan eyleme.

SIR

Şahsî menfaatler dürtükler durur,
Nefsin hoşlandığı akıla vurur,
Beden, ona uymak için kudurur,
Arzuları, bize kapan eyleme,
İstek gelir, baskı gelir her yandan,
Vaz geçecek gibi oluruz candan,
Nefse uysak, sıyrılırız imandan,
Yarab, bizi yanlış yapan eyleme.
Sezayi TUĞLA
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ROTAMIZ LETONYA/ RİGA
Nazmiye Gül KÖSE

Baltık ülkeleri seyahat planımızı bu
yaz Allah’ın izini ile gerçekleştirdik. Kuzeydoğu Avrupa’nın Baltık Denizi’ne açılan üç küçük
ülkesinden biri olan Letonya’nın başşehri Riga’ya indiğimizde, mini bir dış hatlar terminali
ile karşılaştık. Pasaport kontrolü, gülümsemeyi unutmuş bir bayan memur tara�ndan gerçekleştirildi. Ardından yanlarında iki eğitimli
köpek bulunan resmi kıyafetli bir bay ve bayan
memurun sert bakışları arasından geçtik. Nihayet valizlerimize ulaşıp, gideceğimiz adrese
vardık.

dağılmasından sonra tam bağımsızlığına kavuşmuş.
Baltıkların Paris’i olarak anılan Riga, düz
bir zemine sahip, onlarca dönüme yayılmış
parklar ve ormanlarla kaplı. Daugava Nehri’nin
Baltık Denizi’ne döküldüğü yerde kurulmuş.
Oldukça az bir nüfusu var. Asırlık ağaçlar, mini
göller ve içinden nehirler akan bu yeşil zengini şehirde, kanolarla nehir turu yapılabiliyor.
Şehrin en canlı ve hareketli bölümü olan Old
Town yani eski şehir, turizmin bel kemiği. Ekonomik olarak yoksul sayılabilecek Letonya’da,
geçmişi 1200’lü yıllara uzanan bir tarih yatıyor.
Dome meydanı, Özgürlük anıtı, Kara Kafalılar,
Black Cat ve Üç Biraderler ilk gezilmesi gereken yerler arasında. Eski şehir UNESCO tara�ndan dünya kültür merkezi listesine dahil
edilmiş.
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Yazıya başlarken Letonya’nın coğraﬁ lokasyonu ve köklü tarihine biraz değinmek istiyorum. Ülkenin sınır komşuları, güneyde Litvanya, kuzeyde Estonya, doğuda ise Rusya ve
Beyaz Rusya. Bir körfez kenti olan Riga, devasa parkları,- dolayısıyla bol oksijen- sükûneti,
temizliği ve mimarisiyle güzel bir şehir. Tarihi
mila�an öncesine dayanan Letonlar, Vikinglerin korkulu rüyası imiş o dönemde. Kesinlikle Rus değiller ha�a Rus ve Alman istilasında
çok kan dökülmüş. Cermenler ticaret yapmak
amacıyla ülkeye geldiklerinde, biraz da zor
kullanarak Letonları Hristiyanlaştırmış. Öncesinde pagan dinine mensuplarmış. 16. Asırda bölge Lehistan’ın (Polonya) eline geçmiş,
1800’lü yıllarda Çarlık Rusyası’nın egemenliği
altında kalmış. Bolşevik Devrimi’nden sonra
bağımsızlığını ilan etmiş ancak, 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tara�ndan işgal edilmiş.
1944’te Letonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti,
SSCB’nin egemenliği altında yaşamaya başlamış. Sınır ve sınır dışı komşuları tara�ndan hiç
rahat bırakılmaması, hüzünlü tarihlerini açıkça
ortaya koyuyor. 1991’de Sovyetler Birliği’nin
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Old Town dışındaki caddelerde dolaştığımızda, Art Nouveau sanatıyla bezenmiş
binaları izlemek çok keyiﬂi. Sayıları oldukça
fazla. Hepsi bakımlı ve kullanılıyor. 19. Yüzyıl’da yapılan beş, altı katlı, dış yüzeyleri desen
ve heykellerle süslenmiş bu binaların çoğu
konsolosluk, bir bölümü de üniversite olarak
hizmet veriyor. Daugava nehrinin kenarında
gezerken modern bir yapı dikkatimizi çekti.
Üçgen şeklinde inşa edilmiş binanın Letonya
Ulusal Kütüphanesi olduğunu öğrendik. İçini
gezme �rsatımız oldu. Ülkemizde eksikliğini
duyduğumuz çocuk kütüphanesi bölümü oldukça ilham vericiydi.
Gezimizin ikinci durağı, açık hava etnografya müzesi. Dört bölgeden oluşan Letonya’da bu bölgelerin evlerini, iç dekorasyonu-
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nu, dokuma tezgâhlarını ve kiliselerini görmek
mümkün. Bir Ortaçağ gezisi ile zamanı asırlarca geriye sarıyoruz. Dönem kıyafetleri giymiş,
dokuma tezgahında keten dokuyan, çi�çilik
yapan insanlar var. Jugla Gölü kenarındaki ormanın içine kurulmuş , Avrupa’nın en büyük
ve en eski müzelerinden.

müze bulunuyor. Letonya’nın İşgali Müzesi,
Rus ve Nazi işgalleri sebebiyle zarar gören şehrin, aslına uygun inşa edilme sürecini anlatıyor. Riga Motor Müzesi, Letonya Ulusal Sanat
Müzesi ve Medikal Tıp Müzesi gibi başlıca müzeleri var. Yetişkin 6, 65 yaş üstü ile öğrenciler
ise 3 euro ödeyerek gezebiliyor.

Cesis kasabası, sabırsızlıkla gitmeyi beklediğim en müstesna yerdi. Yirmi altı şanlı askerimizin savaşta esir düşüp şehadete kavuştuğu
o toprak Cesis’ti. 1877-1878 yıllarında Osmanlı Rus savaşı, ya da halk arasında 93 Harbi olarak dillenen savaşta esir düşmüşler. O dönem
Rus İmparatorluğuna bağlı olan Letonya’ya
gönderilmişler. Gurbe�e garipler olarak yatan
şehitlerimizi ziyaret etme �rsatını bahşeden
Rabb’ime hamdolsun. Hüzün, gurur ve mahcubiyet gibi duygularla Yasin okuyup ruhlarına
hediye e�k. Yine aynı hislerle huzurlarından
ayrıldık. Her yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Letonya Büyükelçiliğimiz, THY Müdürlüğümüz, ülkede bulunan diğer Türk kurumları ve vatandaşlarıyla burayı ziyaret ediyor,
anma programı yapıyorlar. Türk Şehitliği’nde
düzenlenen bu tören, bir nebze olsun bizlerin
sorumluluğunu da üzerimizden alıyor. Yolu düşenlerin, şehitliğimizi ziyaret etmeden geçmemelerini söylemeden edemeyeceğim.

Gözlemlediğimiz kadarıyla, çalışan nüfusun çoğunluğu bayan. Erkekler evde oturmayı
tercih ediyor. Sonuç olarak da erkek nüfusta
intihar oranı yüksek. Yaşları 60’ın üstünde bayanlar vasıfsız işlerde çalışıyor. Yorgun ve agresiﬂer. Özellikle Yaşlılarda ırkçılık çok fazla. Her
durumda bunu hisse�riyorlar. Bizler Müslüman, tese�ürlü hanımlar olarak kaba ve saygısız davranışlara maruz kaldık. Erkekler biraz
daha kibardı diyebiliriz. Dil konusunda da çok
tutucular. İngilizce bilmelerine rağmen, Letonca konuşmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla anlaşmamak üzere bir diyalog kurmak zorunda
kalıyorsunuz.

SIR

Doğal güzelliği, tarihi geçmişi ve mimarisi
bakımından görülmesi gereken bir Ülke. Ancak
uzun süreli yaşam bizim açımızdan çok sıkıntılı. Fırsat bulanın gitmesini tavsiye ederim. En
azından şehitlerimizin hürmetine…

Cesis’te 13. Asırdan günümüze ulaşan
Ortaçağ Kalesi, Livonyalı Kılıç Kardeşler tara�ndan inşa edilmiş. Avrupa’nın ayakta kalmış
nadir kalelerinden. Kaleyi gezebilmek için biletlerimizi aldık. Oldukça yaşlı, ortaçağ kıyafeti
giymiş (mutsuz ve gergin) bir teyzenin verdiği
mumlu fenerlerle içeri girdik. Karanlık, dar ve
minare merdivenini andıran basamaklardan
geçerek şehrin muhteşem manzarasını izledik.
Aşağıya indikten sonra, o asırlarda yapılan mücevherlerin sergilendiği müzeyi ziyaret e�k.
Riga, müzeler konusunda da zengin bir
şehir. Yukarıda bahsi geçen Açık Hava Etnografya Müzesi dışında, şehir merkezinde birçok
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SİNEMA - DİZİ

Şeytanın
Avukatı
Onur TAŞKIRAN
Haklı ya da haksız gözetmeksizin kazandığı
davalarla dikkat çeken Kevın Lomax (Keanu
Reeves) kendisine gelen büyük tekliﬁ reddedemez ve Florida’dan New York’a taşınır.
Yeni şirke�nin patronu ise, John Milton
(Al Pacino) adında çok zengin ve hırslı bir adamdır. Başlangıçta her şey
güzel görünmektedir, davalar
kazanılmaktadır, ama Kevin’in
özel haya� yavaş yavaş kararmaya, eşi Mary Ann
(Charlize Theron) ile
arası bozulmaya başlar. Bütün bunlarda
John Milton’ın kelimelerle açıklanamayan bir
etkisi vardır.

SIR
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BÜYÜKLERIN DUASI
Yusuf GÖK

SIR

İnegöllü bir soﬁ kardeşimiz anla�. Bandırma’da
küçücük bir kulübesi olan aynı zamanda o kulübede manavlık yapan 24 saat sarhoş olan hiç kimsesi
olmayan bir zat vardı. Kahtalı bir ağabeyimiz devamlı Seyda Hz. lerinden bahsedermiş. Ne kadar
ısrar etse götüremezmiş.
Yine bir sohbet esnasında Seyda Hz.lerinden
bahseder tekrar gitmesi için ısrar eder.
Kahtalı kardeşimiz kendisi hocalık yapmaktadır.
Bandırmalı sarhoş kardeşimize şayet Menzil’e gelirsen kahtaya uğra beraber gidelim demiş. Bandırmalı sarhoş niye�ni almış yola çıkmış. Kahta’ya
uğrayarak Ömer hocayıda yanına almış doğru
Menzil’e vasıl olmuş.
Sarhoş kardeşimiz Seyda Hz.lerinin yanına gider
pervasız bir şekilde yanına sokulur mubarek kendisiyle çok ilgilenir 10-15 dk. Seyda Hz.leri ile sohbet eder. Ömer hoca korkusundan direğin arkasından olayları seyreder. Orada bulunan cemaa�e
bu kimdir diye merak etmektedir. Seyda Hz.lerinin
yanından ayrıldıktan sonra Ömer hoca merak eder
sorar:

40

-Sultanımla ne konuştun.
Bandırmalı sarhoş şöyle anla�r.
-Seyda Hz.leri ne iş yap�ğımı sordu. Kısaca haya�mı anla�m. Cezaevinde geçen bir olaydan
kendisine bahse�m mübarek çok ilgilendi olay
şuydu.
Said-i Nursi Hz. leri ile aynı koğuşta idik kendisine bir bardak su ikram e�k. Bediüzzaman Hz.leri
sır�mı sıvayıp bana dua buyurdu. Cezaevinde Said-i Nursi Hz.leri ile dalga geçmek isteyenleri tehdit ederek kim bu hoca efendiye dil uza�rsa işini
bi�ririm dedim. Bunu söyleyince Seyda Hz.leri çok
keyiﬂendi mübarekle konuşmamız böylece sonuçlandı
O gece tövbesini yap� hamd olsun bandırmalı
kardeşimiz tövbekarlar kervanına dahil oldu. Memeleke�ne döndüğünde küçücük barakası mescid
oldu. Dört beş sene daha hayat sürerek Hakka
vasıl oldu. Az çalış� çok kazandı. Said-i Nursi Hz.
lerine bir bardak su vermenin bedeli
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Fatma YAŞAR

DİDE-İ GİRYAN

SIR

Kem bidemdir aşıkın ehli masivada
Nuru şifa eylemişim gönüle nakşedende
Ben susaram o söyler menkıbemi
Didarı ruhunda giryana pür eda sena
Marifet anda ayrı kalmakmı kın niçün
Esvapta gönülde bir eyleye ki seni
Hüdanın ahengiyle nar olur şu yürek
Hakeza yanar ehli gurebanın içi
Dem bu demden hak içün pervaneyim
Senden gayrı başka aşkı neyleyim
Dem be dem gider gönül necas peşine
Ben bir olunca senle pak-u piraneyim
Eylemem aşkımdan zerre hüznü perişan
Daim kayıpta idir şer peşinde yarışan
Gönül onu alanda hayr işinde doluşan
Didemden giryan olup divaneyim
Ben susarım o konuşur ruhi pirayemi
Dahilinde necmin meced kor olur
Şemş kamer andan ana yol bulur
Çek çıkar içimden şu garip ahvalimi
41

sirdergisi.com

K A PA K

Eylül 2018 / Zilhicce 1439

AHLAKI ZEMİME
(Kötü ve beğenilmeyen Ahlak)
Sadettin TURHAN

AHLAK: Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiye�e
makbul ve iyi sayılan davranış kuralları.

Hepimizde bunlardan bir kaçı mutlaka mevcu�ur, Bu ayki yazımızda isterseniz hiç la� uzatmadan küçük bir
test yapalım. Bakalım bu imtihandan
nasıl bir sonuç çıkaracağız.
2. Adavet (Düşmanlık Beslemek)
3. Ağzı Bozukluk
4. Buhl (Cimrilik)
5. Cehalet
6. Cübn (Korkaklık)
7. Dalalet (Sapkınlık)
8. Dua Etmeme
9. Edebsizlik
10. Dalkavukluk
11. Enaniyet (Benlik)
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13. Fesat (Ara Bozma)

SIR

Bu dünya bir imtihan yeridir, bunu
hepimiz idrak ediyoruz, her sohbetimizde dillendiriyoruz. Rabbim Kur’ân-ı
Kerim’de değişik ayetlerde insanı tarif
ederken kötü ahlaklardan bahsetmiş.

1. Acelecilik

12. Evham (Kuruntu)
14.Fısk (İtaa�en Çıkmak)
15. Fitne (Bölücülük)
16. Fuhşiyat (Çirkin İşler)
17. Gaﬂet (Vurdumduymazlık)
18. Gayz (Hiddet)
19. Gıybet (Dedikodu)
20. Gurur

21. Hased
22. Heva
23. Hırs

24. Hile
25. Israr
26. İfrat (Aşırılık)
27. İ�ira
28. İnat
29. İhanet
30. İnﬁal (Gücenmek)
31. İsraf
32. İstihza (Alay Etmek)
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33. İsyan

57. Şüphe

34. Katl (Öldürme)

58. Taassub

35. Kezb (Yalan)

59. Tahrif (Hurafeleştirmek)

36. Kibir (Büyüklenme)

60. Tamah (Açgözlülük)

37. Kin

61. Tasallut (Musallat Olmak)

38. Küfür
39. Lagv (Boş Söz)
40. Lakab Takmak

SIR

41. Lubiyat (Eğlence)

42. Lümeze (Kaş Göz Hareketleri
Yapma)
43. Minnet (Başa Kakma)
44. Miskinlik
45. Nankörlük

62. Tecavüz (Hak Yeme)
63. Tecessüs (Ayıp Aramak)
64. Tefrika (Ayrışma)
65. Tekasür (Çokluk Kuruntusu)
66. Telin (Lanet Okuma)
67. Tembellik

68. Tevbih (Azarlama)

69. Tûl-i Emel (Uzun Emeller Peşinde Olma)

46. Nemime (Koğuculuk)

70. Vesvese

47. Nisyan (Unutkanlık)

71. Yemin

48. Riya (Gösteriş Yapma)

72. Y’es (Ümitsizlik)

49. Rüşvet

73. Zayıﬂık

50. Selamsızlık

74. Yüksek Ses

51. Sefahat (Ahmaklık)

75. Zorbalık

52. Sıla-ı Rahimi Kesme

76. Zulüm

53. Sihir (Büyü Yapma)

77. Müna�klık

54. Su-i Zan (Kötü Zan)

78. Geçim Korkusu

55. Şehvet

79. Laf Atmak

56. Şirk (Allah’a Ortak Koşma)
43
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DART
Emrullah ÇINAR

Dart, iç içe renkli halkalardan ve bunları kesen
üçgen dilimlerden oluşan bir hedefe, ufak okların
(dartların) elle atılarak saplanması suretiyle oynanan bir spor. Dünyada en yaygın oynanan türünde
belirli bir skordan başlanarak geriye gidilir ve tam
olarak sı�r puana ilk ulaşan taraf o eli kazanır. TDK,
İngilizce kökenli darta karşılık olarak oklama sözcüğünü önermiştir.

KURALLAR
Oyunun amacı belirtilen alanlara 3 isabetli atış
yapılarak skor tahtasındaki alanları kapatmaktır.
Triple için skor tahtasında yer alan puanlardan
(Örnk: 20ʹden 10ʹa) birisinin triple alanına isabet
e�rmek gerekir. İlk *isabe�e 1 çizgi ikincisinde 2
çizgi ve 3. isabe�e yuvarlak içine alınarak kapatılır.

SIR

Dart, Orta Çağda okçular için bir eğitim oyunu
olarak başlamıştır. İlk kez İngiltere’de ortaya çıkmıştır.
ÖLÇÜLER VE PUANLAMA

Hedefe daha iyi gitmesi için arkasına tüy ya da
aparey (ﬂight) takılan dart yaklaşık 16 cm uzunluğunda, nişan tahtası ise yaklaşık 45 cm çapındadır.
Nişan tahtası, 1’den 20’ye kadar değerlerin yazılı
olduğu 20 puan dilimine bölünmüştür.

Genellikle kırmızı renkle sembolize edilen ve
bullseye (boğa gözü) olarak bilinen merkezi daire 50 puan değerindedir. Bunu saran küçük yeşil
çember (outer bullseye) 25 puan değerindedir. En
dıştaki çember, hizasında yazan puanın iki katı; içteki küçük çember, hizasında yazan puanın üç katı
değerindedir. Geniş halkalar ise hizalarındaki puan
değerindedir. Tahtadaki en yüksek puanlı bölüm, 20
rakamının hizasındaki iç çember kesitidir (3x20=60
puan).
Dünya Dart Federasyonu standartlarına göre
dart tahtasının merkezi (bullseye) yerden 173 cm
yukarıda olmalı, dart tahtasından atış çizgisine olan
“yatay” mesafe 237 cm olmalıdır. Yatay mesafe ölçülürken duvar değil, dart tahtasının oyunculara
bakan yüzeyi baz alınır.
TÜRLERİ
Çoğunlukla hedef skorlara göre isimlendirilen
dartın 301 / 501 / 701, Cricket, High Score, Shangai, 301 Elinination, Split Score, Rapid Score olarak
anılan çeşitleri vardır. Önemli uluslararası turnuvalarda en yaygın oynanan tür 501’dir.
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Skor tahtasında yazmayan rakamların triple alanına yapılan atışlar geçersiz sayılır.
Yukarıdaki örnek skor tahtasında işaretleme
şeklini görebilirsiniz.
House için yine skor tahtasında yazan rakamlardan birisini 3 okun tek atışta isabet etmesi ile House atışı yapılmış olur. 20 puanlık dilim için örnek
House atış alanı kırmızı ile işaretlenmiştir.
Skor tabelasında yazmayan rakamlara yapılan
house atışları geçersiz sayılır.
Oyuncu Double alanına yapılan atış sonrasında skor tahtası üzerine atış yaptığı rakama 2 çizgi
işaretleyebilir. Bunun yerine *D alanına tek çizgide
atabilir.
Bull içinde kırmızı alan (Inner Circle Bull)’a yapılan atışlar B değerine iki çizgi ya da Double (D)
alanına bir çizgi atımı olarak işlenebilir.
20’nin triple alanına yapılan bir atışta skor tahtası üzerindeki T ye bir çizgi atılır. Bunun yerine oyuncu 20’ye 3 çizgi atıp kapatmayıda tercih edebilir.
Skor tahtasındaki tüm değerleri kapatan takım/
oyuncu oyunu kazanmış olur.
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Varlık Felsefesi - İdealizm
M. Batuhan PINARBAŞI

Isaac Asimov’un Üç Robot Yasası
Ünlü bilimkurgu yazarı Isaac Asimov, robotların davranışlarını sınırlayan ve var olmalarının temel dayanağı
olan dünyaca ünlü Üç Robot Yasası’nı
geliş�rmiş�r. Bu üç kural öyle sanılır
ki gelecekte robot biliminin vazgeçilmez ilkeleri olacak�r. Nitekim günümüzden 20.000 yıl sonrasını anla�ğı
Vakıf dizisinde zaman zaman karşımıza çıkan ünlü robot R. Daneel Olivaw,
bu uzun süreç boyunca değişmez robo�k yasalara bağlı kalmış�r. Robotların kesinlikle uymaları gereken ve
bu kurallar dışında hareket etmelerini
imkansız kılan üç ünlü yasa şunlardır:

istememiş�r.. Bu nedenle sonradan
eklediği bu yasaya “Sı�rıncı Yasa” adını vermiş�r..
Bir robot insanlığa zarar veremez ya
da zarar görmesine seyirci kalamaz.

SIR

Bu yasanın literatüre girmesiyle, ilk
yasa doğal olarak şöyle değişiyordu:
Bir robot, sı�rıncı yasayla çelişmediği sürece bir insana zarar veremez
ya da zarar görmesine seyirci kalamaz.

Görüldüğü üzere sı�rıncı yasanın
varlığı bir robota, eğer söz konusu
insanlığın esenliğiyse bir bireyi öldüBir robot, bir insana zarar veremez rebilme serbestliği tanımaktadır. Anya da zarar görmesine seyirci kala- cak bir robotun, “insanlık” gibi soyut
bir kavramı nasıl anlamlandıracağı
maz.
konusunda halen tar�şmalar devam
Bir robot, birinci kuralla çelişmediği etmektedir.
sürece bir insanın emirlerine uymak
zorundadır.
Bir robot, birinci ve ikinci kuralla
çelişmediği sürece kendi varlığını korumakla mükelle�ir.
Bu üç robot yasasının daha sonra
gerçek anlamda işlevsel olabilmesi için bir başka yasanın gerekliliğini düşünen yazar, bunlara bir tane
daha ekler. İlk üç kuralda robotların
insanlara karşı kötü davranma olasılıkları yok edilmeye çalışılmış�; peki
ama tüm insanlık söz konusu olunca
robotlar nasıl davranacaklar? İşte bu
soruya yanıt arayan Asimov, bir başka
kurala daha gereksinim olacağını düşünür ve dördüncü bir yasa geliş�rir;
ama üç robot yasasını da değiş�rmek
45

SİL AH

DS Amﬁbi Tüfek
Kıvanç KARADAĞ

Uyruk: Rusya
Tip: Bullpup Amﬁbi Saldırı Tüfeği
Üre�ldiği tarih: 2013
Ağırlık: 4.6 kg
Uzunluk: 685 mm
Namlu uzunluğu: 418 mm
Mühimmat: 5.45x39 mm
ADS , savaş dalgıçları için özel olarak yapılmış bir Rus saldırı tüfeğidir. Birkaç yıl boyunca, Sovyet ve daha sonra Rus savaş dalgıçları
ve deniz komando birimleri, SPP-1 tabanca
ve APS sual� saldırı tüfeğide dahil olmak üzere sual� muharebesi için özel silahlarla silahlandırıldı. Bu silahların ana dezavantajı, su-
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yun üstünde kullanım için yukarıdaki su al�
silahlarına kıyasla ciddi şekilde etkinliklerinin
az olmasıdır. Tüfek, Rusya’nın Tula Enstrüman Tasarım Bürosu tara�ndan tasarlandı.
400 mm’lik bir aralığa sahip olan ve VOG-25
bombasıyla ilgili çeşitli modiﬁkasyonları barındıran 40 mm’lik bir bomba atar ile dona�lmış�r. El bombası �rlatma rampası da dahil
olmak üzere silahın ağırlığı yaklaşık 4,6 kg’dır.
Silah, 5.45 × 39mm mühimmat kullanır ve dakikada 700 mermi a�ş hızında ateş eder. Özel
olarak tasarlanmış kartuşun kullanımında,
deniz suyunun etkisi ile birlikte su al� ateşleme menzili, yaklaşık 5 metre derinlikte 25
metre ve 20 metre derinlikte 18 metre’dir.

TEKNOLOJİ

Mehmet ŞAHİN

ASELSAN, Tufan Elektromanyetik Top Sistemi
ile Ses Hızını 9 Kat Aşarak Rekor Kırdı

SIR

ASELSAN, mühimma�, ses hızının 6 ka� hızla
hedefe �rla�ğı açıklanan ASELSAN’ın Tufan Elektromanye�k Top Sistemi, son testlerde bunu 9 ka�
hıza çıkararak hız rekoru kırdı.
Elektromanyetik �rlatma konusunda 2014’ten
bu yana çalışmalar yürüten ASELSAN, geçen yıl
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF), Tufan Elektromanyetik Top Sistemi’ni tanı�. ASELSAN’ın Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, son testlerde bunu 9 katı hıza çıkararak hız rekoru kırdı.
SES HIZINI 9 KAT AŞTI
Saniyedeki hızı 2 bin-2 bin 500 metre, yani ses
hızının 6 katından fazla olduğu belirtilen sistemle
geçen sürede atış testleri gerçekleştirildi. Tufan’ın
ön prototipiyle Konya-Karapınar’da gerçekleştirilen
atışlı testlerde mühimmat, ses hızının 9 katı hızla
hedefe gönderildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail
Demir’in de katıldığı testlerde, saniyede 3 bin metre namlu çıkış¸ hızı sağlanarak rekor kırıldı. Bu değer, barut kullanan klasik silahların mermiyi atma
hızının yaklaşık 3 katına karşılık geliyor.
HAVADA VE KARADA ETKİLİ
Elektromanyetik �rlatma sistemleri, geleceğin
hava savunma silahı olarak gösteriliyor. Bu teknoloji kullanılarak geliştirilen ve “railgun” adı verilen
silahların çok uzun mesafelerde etkili olması, savunma alanında önemli bir kuvvet çarpanı olarak
yer alması öngörülüyor.

NAMLUDAN YÜKSEK HIZDA ÇIKIYOR

Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması,
klasik silahlara nazaran çok daha uzun menzillere
atış¸ yapılabilmesi anlamına geliyor. Türkiye’de geliştirilecek akıllı mühimmatlar ile birlikte “railgun”
sistemleri hem uzun menzilli kara topçu silahı hem
de çok etkili bir hava savunma silahı olarak kullanılabilecek.
Elektromanyetik �rlatma sistemleri sayesinde
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili
silah sistemlerine sahip olması sağlanacak.
HEDEF YÜKSEK ENERJİYLE FIRLATMA
Elektromanyetik �rlatma sistemlerinin geliştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla ASELSAN
bünyesinde bir Geliştirme Laboratuvarı kuruldu. Bu
laboratuvarda sistemin temel bileşenleri üzerinde
araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülüyor.
AMAÇ DÜNYA MARKASI OLMAK
ASELSAN, ilerleyen dönemde bu teknolojinin
tüm alt bileşenlerini geliştirmeyi sürdürerek daha
ağır mühimmatların daha yüksek enerjilerle �rlatılmasını hedeﬂiyor. Bu konuda ABD başta olmak
üzere Almanya, Fransa, Çin, Rusya, Güney Kore gibi
ülkelerde de çalışmalar yürütülüyor. ASELSAN, bu
alanda geliştireceği ürünlerle dünyanın önde gelen
üreticilerinden birisi haline gelmeye çalışıyor.
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BÜYÜK İŞLERİ BÜYÜK İDEALLERİ
OLANLAR BAŞARABİLİR
Said DAYIOĞLU

“ Büyük düşünmek” diye bir söz var, herkesin malumu olan. Bu söz ışığında bakıldığında
her bireyin farklı hedef ya da idealleri olduğu
görülecektir. Kimi ev, araba ve iyi bir maaş isteyip bununla mutlu olurken kimi ünlü bir sanatçı olmanın hayalini kurabilir. Kimi her şeyden uzak sakin bir yaşam arzularken kimi tüm
cihanı içine alabilecek bir devlet hayal edebilir.
Bu doğrultuda günlük siyaset ve tartışmaları
bir kenara bırakıp meseleyi daha kapsamlı bir
bakışla küresel siyasete getireceğim. Bunu bir
örnekle başlayarak açalım.

Kurulan oyunları bozduğumuz zamanlar
oldu, ama bu oyunlar hep bizim sahamızda oynandığı için birçok defa kalemizde gol ve goller
gördük! Ve hiçbirimiz (soyadı kanunuyla içimize sızdırılan bir kısım dönme ve hain hariç) bu
durumdan memnun değildik!

SIR

Bir futbol maçı yapıldığını düşünün. Örneğin İngiltere ve Türkiye Milli takımları karşılaşıyor. Top 90 dakika boyunca sizin ceza alanınız
içi veya çevresinde dolaşırsa sizce ne olur?
Ben söyleyeyim:
Hiç bir Türkiyeli (hainler dışında) bu maçtan
zevk almaz. Sürekli sizin kaleniz önünde oynanan bir maçta gol yemeniz kaçınılmazdır. Rakip
takım atamasa bile sizin oyuncularınıza çarpıp
gol olabilir. Ezik bir imajınız olur ve kimse sizi
ciddiye almaz.

Devletlerarası siyaset ve mücadele de bir
bakıma bu ve benzeri oyunlar gibidir. Geçmişe
dönüp bakıldığında bu çok açık bir şekilde görülmektedir. Yukarıdaki örnek ışığında geçmişimizi ele alırsak; Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilişinden sonra doksan yıl içe kapanıp
bize çizilen sınırların dışına çıkamadığımız için
ezik ve itibarsız olduk. Bu eziklik kanımıza dokunuyordu ve bunun bir tezahürü olarak farklı
branşlarda alınan küçük başarılardan bile mutlu olup “Avrupa- Avrupa duy sesimizi” diye çığlıklar a�k!
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...

Artık işler değişiyor ve Türkiye de büyük
düşünüp bunun gereğini yapan ülkeler arasındaki yerini alıyor. Bundan on sene öncesine
kadar karakol baskınları yiyip onlarca evladını şehit veren Türkiye bugün Somali, Sudan,
Katar gibi ülkelerde üsler kurup savaşı farklı
alanlarda yapıyor. Afrin, El Bâb benzeri harekâtlarla bizim ceza alanımız önünde cereyan
eden savaşı ilerilere taşımaya başladı ve buna
devam ediyor...
Buna benzer birçok gelişme sıralayabiliriz
ama biz birazda doksan sene bizim kalemiz
önünde gezenlere bakalım. Mesela bizim içimizde bulunan etnik gruplar da dâhil birçok
vatandaşımız birlikteliğin önemini kavramaya
başlarken bize oyun kuranların ülkelerinde ayrılık rüzgârları esiyor. Belki hâlâ onların ajanları bizim içimizde gezip ﬁtne ateşi yakmaya
devam ediyor ama artık biz de onların sahasındayız. Bunu sadece biz değil onlar da söyleyip itiraf ediyor. Çeşitli medya organlarında
kendileri adına tehlike çanlarının çaldığı ve bunun önünün alınması gerektiği yazılıp çiziliyor.
Korktukları şey ne mi?
Mesela İngiltere’de yayınlanan bir dergide
“Teşkilat-ı Mahsusa geri mi dönüyor” başlıklı
bir yazı kaleme alınmış. Yazıda İskoçların Türk
ajanlarının kışkırtması sonucu Birleşik Krallık-
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SIR

tan ayrılmak için referanduma gi�ği, Katalanların İspanyadan ayrılmak istemelerinin altında
MİT’in olduğu, Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde birçok kişinin Alman birliğinin kendi çatıları altın birleşmediği takdirde Almanya’dan
ayrılmayı dillendirmesinin de MİT’in marifeti
olduğundan bahsediliyor. Ha�a Alaska, Utah
ve Teksas gibi eyaletlerin birleşik devletlerden
ayrılma olasılığından ve bunun arkasında da
dışa açılan ve varisi olduğu Osmanlıyı canlandırmak isteyen Türk istihbaratının olduğundan
şüphe ediliyor, diye devam ediyor…

Hâsılı kardeşlerim büyük düşünüp ona göre
hareket etmek zorundayız zira bu milletimizin
karakterinde var. Nasıl mı?
İkinci Dünya Savaşından sonra parçalanıp
bölüşülen Dünya coğrafyasında, özünü kaybetmeyip ben de varım diyebilen başka bir
millet var mı? Bu kadar tahribat başka bir milletin üzerine yapılsaydı o millet, millet olma bilincini muhafaza edebilir miydi? Mesela Afrika
ve Amerika’daki devletçikleri ele alalım; adam
zenci, Kızılderili ya da sömürgeleştirilmiş herhangi bir adanın yerlisi ama dilleri ve isimleri

sömüren devletlerin dili ve isimleri olmuş.
Kendilerine dair hiçbir şey kalmamış. Bizde de
bunu bir parça başardılar. Onları üstün görüp
onlar gibi davranmayı ya da onlara benzemeyi çağdaşlık sayan bir güruh yetişti ama çok
şükür ki milletimizin büyük çoğunluğu özünü
kaybetmedi. Yine söylüyorum biz büyük düşünüp bunun gereğini yapmak zorundayız. Bu
bize atalarımızdan kalan miraslardan biri ve
belki de en önemli olanı.
Buradan içe dönük işlerimizle uğraşmayacağız ve bunlara zaman ayırmayalım sonucu
çıkmaz. Bilakis buna da zaman ayıracağız zira
devletler genellikle içeriden yani hainler eliyle yıkılır, ama kanaatimce tehlikeyi doğduğu
yerde bertaraf etmek daha akıllıca ve maliyeti
daha ucuz bir yöntemdir… Sizce de öyle değil
mi?
Senden yeni bir diriliş bekliyor yer, gök, ins
ve cin
Ey adaletin kılıcı olmuş necip millet, kalk
ayağa ve silkin
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Haftanın Günleri
Gülşen ÖZCİMBİT

Ha�anın günleri bizde Farsça ve Arapça söylenişlerle geçmiştir. Ha�anın günleri bir çok uygarlıkta Pazar günü ile başlar.
Pazar bildiğimiz Pazar yeri ticaret merkezi
günü olarak kullanıldığından ilk gün Pazar olarak
geçmiştir. Pazar günü İngilizce de Sunday olarak
yansımış ve güneş günü demektir. İspanyolca da
Domingo Fransızca da Dimanche olarak efendiliğin gününe ithaf edilmiştir. Astrolojide de Pazar
günü Güneş gezegeninin günüdür. Pazar günü
sevilen aydınlığı rahatlığı çağrıştıran olumlu etki
veren bir gündür adı gibi Güneş günü.

yolca Miorcoles Fransızca da Mercredi denilerek
haber ve ticaret tanrısı Merkür’e ithaf edilmiştir.
Merkür günü ha�anın ortası ve bize akılımızı
duygularımızla dengeleyeceğimiz bir enerji vermektedir.
Perşembe günü yine beşinci gün diye geçmiştir. Astrolojide Perşembe günü Jüpiter’in ve Neptün’ün günüdür. İngilizce’de İskandinav tanrılarının en güçlüsü Şimşek tanrısı Thor’a, İspanyolca
da Jueves ve Fransızca’da Jeudi denilerek Roma
mitolojisindeki Jüpiter’e ithaf edilmiştir. Jüpiter
ve Neptün gezegenleri Astrolojide iyicil gezegenlerden sayılmaktadır ve olumlu enerjisi yüksek bir gündür. İslamda da günler öğleden sonra
değiştiğinden Perşembe günü Cuma ya hazırlık
günü de olduğundan özel ve güzel bir gündür.
Ayrıca yine söz, nişan gibi toplanma gerektiren
günlerde de önemle tercih edilir.

SIR

Pazartesi günü Pazarın ertesi günü diye anılmış ve pek de parlak bir isim olmamış. Oysa
Astrolojide Pazartesi Ay’ın günüdür. İngilizce’de
Moonday İspanyolca da Lunes ve Fransızca da
Luni’dir Ay’a ithaf edilmiştir. Ay günü olarak yansı�ğı ışık daha güzeldir. Duygusallığa iç rahatlamaya işaret eder kişiye olumlu enerji verir. Pazartesi ha�anın ilk iş günüdür resmiye�e o yüzden
Pazartesi sendromu diye bir rahatsızık türedi.
Halbuki çalışmak insanı rahatlatan, mutlu eden,
üre�ğini, işe yaradığını hisse�ren bir olgudur.

Salı günü Pazar günü baz alınarak üçüncü gün
diye geçmiştir. Yine özel bir anlam verilmemiş.
Astrolojide Salı günü Mars’ın günüdür. İngilizce’de Tuesday Cermen gök tanrısı Tiwaz’a, İspanyolca Martes, Fransızca da Marti denilerek Roma
savaş tanrısı Mars’a ithaf edilmiştir. Mars gezegeni Salı günü de yüksek enerji ve sabırsızlık hissi
vermektedir. Halk arasında bir inanış vardır Salı
sallanır diye yani Salı günü başlanan işler sarkar,
bitmesi gecikir ya da yarım kalabilir. Bunun bir
sebebi de Mars’ın aceleci etkisi ile olgunlaşmadan, erken olarak bir işe başlandığında insanın
gönlü geçebilir ve o iş yarım kalabilir.
Çarşamba günü yine Pazar günü birinci gün
olarak baz alınarak dördüncü gün diye geçmiştir.
Astrolojide Çarşamba günü Merkür’ün günüdür
yani akıl günüdür. İngilizce’de Wednesday İskandinav mitolojisinde Odin ya da Wodin’e, İspan-
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Cuma günü toplanılan gün anlamında yerleşmiştir. Astrolojide Cuma günü Venüs günüdür. İngilizce’de İskandinav mitolojisinde cennetin tanrısı Frigo’ya, İspanyolca’da Viernes Fransızca’da
Vendredi denilerek Roma aşk ve güzellik tanrısı
Venüs’e ithaf edilmiştir. Venüs gezegeni sevgi ve
aşkı simgeler. Cuma günü toplanma, bir araya
gelme zamanını gösterir. Cuma namazında ya da
eğlenmek için bir araya gelme insanları mutlu
eder. Ayrıca İslamda Cuma günü tatidir ve bizde
ve batı toplumlarında tatilin başladığının işaretidir ve tatil dinlenme ve eğlenme yine insanları
mutlu eder.
Cumartesi Cuma gününün ertesi günü olarak
yerleşmiştir. Cumartesi Astrolojide Satürn günüdür. İngizce’de Saturday roma mitolojisinde
tarım adalet ve güç tanrısı Satürn’e ithaf edilir.
İspanyolca Sabado, Fransızca Samedi, Farsça
Şanbe yani hepsi İbranice dinlenme günü olarak
geçmiştir. Cumartesi günü enerjisi düşük bir gündür. Genelde geç kalkılır. Ha�anın sonunu işaret
eder ve ölümün soğukluğunun siyahlığının çöktüğü gündür.

sirdergisi.com

BAŞ A R I

Eylül 2018 / Zilhicce 1439

Pozitif düşünce
Negatif düşünceyi
Döver mi?

Nehire EKİCİ

Atalarımız hayır dile,
hayır gelsin başına derken;
sanırım düşünceleriniz haya�nıza yön verir demek
istemiş�.

SIR

Hepimiz bir yudum huzur, güler yüz, bir küçük
tebessüm arıyoruz.

Huzur demişken ; bazı
insanları,
yaşadığımız
olayları ve mekanların
adını anmak içimizi ferahla�r, huzurla
dolar içimiz Bazıları ise bizi tedirgin huzursuz eder.

Çünkü bu kişi olay ya da mekanlar bize
nega�f ya da pozi�f bir enerji alanı oluşturmuştur...
Ya kendi düşüncelerimiz olumsuz bir
şeye odaklandığınız anda hemen olur
mu?
Ben kendimden örnek vereyim bir
kaç yıl önce sabah işe giderken saate bak�m eyvah geç kalıyorum vak�nde ye�şemeyeceğim diye içimden söylenip duruyorum. Bilin bakalım ne oldu? Bi gürültü
dolmuşun las�ği patladı...
Evet işe geç kaldım...
Çeşitli felaketleri görüp yaşayan bizler

ne yazık ki elimizde olmadan o konuyu
fazla düşünüp nega�f bir alan oluşturuyoruz son yıllarda sosyal medya da bu işi
hızlandırdı. Bu gün 17 ağustos depremi o
nedenle yazmak istedim; Deprem olasılığı elbe�e var. Türkiye deprem kuşağında
ancak bu felaket tellallığı ile önlenemez.!
Marmara depremi sonrası bir haber
okumuştum:
Erzincan depreminden sonra Yalovaya
taşınan bir Aile depremde yaşamını yi�rdi ...
Nega�f düşünceler her zaman daha
güçlüdür. Geçmişi olumsuzlukları düşünmek sadece kaos yara�r nega�f enerji
alanı oluşur. Huzursuz tedirgin insanlar
olumlu düşünüp doğru karar veremez.
Hepimize huzurlu günler dilerim...
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NEFİS, ŞEYTAN OLMASAYDI
Osman NUR

Müslümanlıkta hep neﬁsten şikâyet edilir. Çünkü insanı kötüye götüren, yönlendiren
neﬁstir. Neﬁs candır. Canımızdan vazgeçemediğimiz gibi nefsimizden de vazgeçemiyoruz.
Zaten neﬁs ve canın aynı şey olduğunu söyleyenler de vardır.

yenmek için büyük gayret göstermeliyiz. Eğer
nefsimize ve şeytana yenilmez isek Allah yanında kıymetimiz artar. Ya neﬁs ve şeytanı dost
bilirsek halimiz nice olur?

SIR

Neﬁs, bütün zevke ve lezzetlerin kaynağıdır. Nefsimiz olmasaydı hiçbir lezzet ve
zevk alamayacaktık. Nasıl nefsimizden vazgeçelim mi? Geçemeyiz. İnsanlardaki bu neﬁs,
kural tanımıyor, bütün zevkleri ve tatları almak
istiyor. Zaten insan da bu zevk ve tatlar için
yaşıyor gibi. İşte bu kural ve hak tanımamadan dolayı nefsimiz bizi hep zor duruma düşürmektedir. İnsan mal, makam sahibi olmak
istiyor niye? Çünkü nefsi istiyor. İnsan yemek
içmek istiyor niye? Çünkü nefsi istiyor. İnsan
evlenmek, çocuk sahibi olmak istiyor niye?
Çünkü nefsi istiyor. İnsan kötü işler yapıyor, insanlara ve hayvanlara zulmediyor niye? Çünkü
nefsine ve şeytana uyuyor. İnsan ahlaksız davranışlarda bulunuyor, hakkı olmayan şeylere
sahip olmak istiyor. Bütün bunların sebebi neﬁstir. Neﬁs olsa başımız ağrıyor, neﬁs olmasa
zaten bunu hiç kabullenemeyiz, çünkü bütün
lezzet ve tatlardan mahrum kalırız.
İslam tasavvufunda neﬁs terbiyesi
vardır veya daha ileri gidip nefsi öldürmekten
bahsedilir. Takva üzere yaşamak için de neﬁs
terbiyesi şar�r. Şeytan da nefsimizle iş birliği yaparak hep bizleri zor duruma sokmaktadırlar. Baş düşmanımız nefsimiz ve şeytandır.
Düşmanlarla ne yapılır? Elbe�e onları yenmek
için savaş yapılır. Biz de nefsimizi ve şeytanı

52

Neﬁs ve şeytan yüzünden çok insanlar cehennemlik oluyorlar. Bunlar olmasaydı
bütün insanlar cennete gitse daha iyi olmaz
mıydı? Allah bu dünyada bizleri imtihan etmektedir. Bunlar olmasaydı imtihanımız da
olmazdı. Daha iyi olmaz mıydı imtihanın olmaması, çünkü çokları imtihanı kaybedip cehennemlik oluyorlar. Sonra bu cehennem cezası
çok büyük ebedi ateşte yanmak ne demek?
İmtihan olmasaydı bu cehennem cezasından
da kurtulurduk. İnsanımızın kafasında böyle
sorular oluşuyor, bu soruların altından kalkamıyor, bocalayıp duruyor veya çok yanlış yollara düşüyor.
Şimdi soruyorum, neﬁs ve şeytanın
olmamasını istiyor musunuz? Elbe�e düşünmeden buna cevap verenler avazının çıktığı
kadar “istiyoruuum!” diye bağıracaktır. Çünkü
neﬁs ve şeytanın olmaması demek cennete
doğrudan gitmek demektir. Yok, işte bu iş böyle değil. Çünkü cennetin olmadığı yerde cenne�e yoktur. Cehennem yüzünden cenne�en
de vaz mı geçelim? Akıllı insan cenne�en vazgeçemez.
Eğer nefsimiz olmasaydı biz insan
olmazdık, mesela melek olurduk. Meleklerde
neﬁs yoktur. Onun için onlar yemezler içmezler evlenmezler, bu gibi lezzetleri tatmazlar.
Ne dersiniz melek olalım mı? Sonra melekler
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cennete de gitmezler, gitseler bile onun lezzetinden bir lezzet tatmazlar. Ne dersiniz melek olalım mı? Allah diyor ki: Ben insanları en
güzel şekilde yara�m. O zaman bu kadar güzel de olmayabiliriz. Allah insanları meleklerden üstün tutmuş. Melekleri Âdem babamız
önünde secde etmelerini istemiş. Melekleri
insanların koruması için görevlendirmiş, onlara hizmet etmektedirler. Melekler bize hizmet
etmesin, biz onlara hizmet edelim diyen var
mı içinizde? Ne dersiniz Allah yanındaki bu kadar kıymetimizden vaz mı geçelim?

SIR

İnsanlar nefsine ve şeytana uyarak
hareket edince ahlakı da çirkinleşiyor. İnsanın
bu neﬁs ve şeytanla mücadele etmesi bu kadar zor mu? Yok, hiç de zor değil. Ancak aklını kullanan bunlarla güzel mücadele eder ve
onları yener ve cennetlik olur. Cennet ebedi
mutluluk diyarıdır. İnsan bu ebedi mutluluk
diyarını kazanmak için bütün gücünü ve servetini harcar. Bu kadar kıymetli bir şey kazanmak
için de bu gayret ve servet harcamaya değer.
Fakat insan bazen nefsine de, şeytana da uymaktadır. Bunun için de Allah, “dua edin duanızı kabul edeyim, tevbe edin günahlarınızı
aﬀedeyim” diyor. Yani düştüğümüz hatalardan
da dua ve tevbe ederek kolayca kurtulabiliriz.
Öyle ise cennete girmek de kolaydır. Cennet
için de bir ömür çile çeksek değer.
Allah insanlara bir de hür irade vermiştir, meleklere vermemiştir. Ey insan hür
iradeli biri mi olmak istersin yoksa iradesi olmayan biri mi olmak istersin! Elbe�e hür irade sahibi olmak istersin. Bu kadar güzellikleri
sana veren Allah, beni rabbin olarak tanı seni
cennete koyacağım diyor. Tanırsak cennete
gideceğiz. Hata eder günah işlersek onu da
tevbe edince Allah aﬀediyor. Geriye ne kalıyor.
Akıllı insan Rabbini tanımaz ise hata edince
tevbe etmezse o zaman cehennemi hak eder.
Bu da insanın kendi tercihidir.
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OTOMOTİV

Nihat ÖZBİLEK

Buick Regal

SIR

Buick Regal, Buick tara�ndan 1973 yılından bu yana üretilen bir orta sınıf otomobil modelidir. 1973-2004 yılları arasında üretilen modeller[1] Buick Century
ile aynı gövde ve güç aktarma organlarını paylaşmaktaydı. 2011 yılından itibaren
Kuzey Amerika pazarında yeniden piyasaya sürülen beşinci nesli ise Opel Insignia temellidir.
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Özlem ÖZBİLEK
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Harika Yöntem

Bazen sorunları, farklı düşünmek,
olayı analiz etmek ve kırmadan dökmeden çözmek gerekir. Bu kişisel gelişim hikayesi bu konuyu anlatıyor.

sunuz. Eğer her gün buradan geçer ve
gürültü yaparsanız size her gün 1 lira
vereceğim” der.

SIR

Yaşlı bir adam emekliye ayrılır ve
kendine bir lisenin yanında küçük bir
ev alır. Emekliliğinin ilk bir kaç ha�asını
huzur içinde geçirir ama sonra ders yılı
başlar.

Bu teklif çocukların çok hoşuna gider ve gürültüyü sürdürürler. Birkaç
gün sonra yaşlı adam yine çocukların
önüne çıkar ve onlara şöyle der, “Çocuklar enﬂasyon beni de etkilemeye
başladı, bundan böyle size sadece 50
kuruş verebilirim.”

Okulların açıldığı ilk gün, dersten
çıkan öğrenciler yollarının üzerindeki
her çöp bidonunu tekmelerler, bağırıp,
çağırarak. Bu çekilmez gürültü günler
sürer ve yaşlı adam bir önlem almaya
karar verir.

Çocuklar pek hoşlanmazlar ama
yine devam ederler gürültüye. Aradan
bir kaç gün daha geçer ve yaşlı adam
yine karşılar onları.

Ertesi gün çocuklar gürültüyle evine
doğru yaklaşırken, kapısının önüne çıkar, onları durdurur ve, “Çok tatlı çocuklarsınız, çok da eğleniyorsunuz. Bu
neşenizi sürdürmenizi istiyorum sizden. Ben de sizlerin yaşındayken aynı
şekilde gürültüler çıkarmaktan hoşlanırdım, bana gençliğimi hatırlatıyor-

“Bakın” der, “Henüz maaşımı alamadım bu yüzden size günde ancak 25 kuruş verebilirim, tamam mı?”
“Olanaksız bayım” der içlerinden
biri, “Günde 25 kuruş için bu işi yapacağımızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
Biz işi bırakıyoruz.”
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ATOM BOMBASI ÜRETELİM DİYEN TANKÇI TOPÇU MÜFTÜ MUSTAFA POLAT HOCAYI BİR DİNLEYELİM. !!!
İrfan ÇETİN

Bu gün size çok enteresan bir şey anlatmak
istiyorum. 13 Mart 2016 Tarihinde İstanbul
yeni camideyim saat 11:00 de Cuma namazı
Öncesi Vaaz veren Diyanet İşleri vaizlerinden;
Düzce Akçakoca ve İstanbul Gaziosmanpaşa
ilçe mü�ülükleri yaptıktan sonra emekli olan
vaiz Mustafa Polat verdiği Vaazda, güçlü ordunun ve güçlü silahların caydırıcı olduğunu,
güçlü orduya sahip olmadan barışın sağlanamayacağını, düşmanı savaştan caydırmak için
dünyanın en üstün tankını, en üstün uçağını,
en üstün füzesini, en üstün nükleer silahını,
atom bombasını yapmak gerektiğini söyledi.

galiba atıldığı zaman milyonlarca insanı birden öldürüyor’ diyeceksiniz. Kardeşim atom
silahını yapacaksın ama öldürmek için, kullanmak için değil. Amerika’dan, Rus’tan, Çin’den
daha üstün nükleer silah yap, atom bombası
yap, kullanma yanında dursun. Nükleer silahı,
atom bombasını sende gördüler mi tüm gavurlar korkar. Kedi gibi siner. Sana dokunamaz
barış meydana gelir. Barış güç ile olur güç ile.
İktisat alanında güçlü ol, bilimde, teknolojide
güçlü ol. Askeri alanda güçlü ol, silahta güçlü
ol, ilimde güçlü ol, fende güçlü ol , idarede
güçlü ol. Her alanda güçlü ol. İmanın güçlü olsun. İbadetin ihlaslı olsun, ahlakın güzel olsun
tüm alanlarda güçlü ol, güçlü. Güçlü olduğun
zaman da düşmanlarını korkutursun onlar oturur oturduğu yerde.” Mustafa Hoca “Bizim bu
kahraman ordumuzun karşısında dağlar bile
dayanamaz, evlatlarımıza söyleyelim beyler.
Söyleyin akıllarını başlarına alsınlar ordumuza,
askerimize ve polisimize yan gözle bakmasın,
silah çekmesin. Sen kim oluyorsun beyefendi?
Müslüman Türk ordusuna, Müslüman Türk polisine kurşun sıkıyorsun, şehit ediyorsun, öyle
mi? Bunların hesabı sorulacaktır ve soruluyor
da. Allah vatanımızı, ülkemiz, bütün İslam alemini, bütün şer güçlerin şerrinden muhafaza
eylesin” dedi. Dikkat edin 2016 yılı diyorum.
Sonrası malum Darbe girişimi oldu.

SIR

Donmuş kalmıştım o zaman. Nasıl olur bir
Emekli mü�ü bir vaiz Atom bombası üretelim
der demiştim. Bekledim çıkışta hem tanışmak
istedim hem de bunu sorayım dedim. Meğerse bir sürü haberlere gazetelere çoktan konu
olmuş bile Mustafa Polat hoca. Hoca ben gibi
başka kişilere de dedi ki “İşte görüyorsunuz
Hıristiyanlar nasıl bir araya geldi Suriye’deki
Müslümanları öldürme konusunda birleştiler…Birleşmediler mi? Türkiye’yi yıkmak için
teröristlere Amerika yardımcı oluyor. Birleşmediler mi? Hala uyanmadık mı? Yahu şu dostumuzu düşmanımızı bilelim” dedi.

TANKÇI TOPÇU MÜFTÜ; Daha önce de tank,
top, tüfek ve uçak yapılması konuların da çok
konuştuğunu anlatan vaiz Polat, adının ‘tankçı topçu mü�ü’ye çıktığını ifade ederek şöyle
dedi: “Şimdi diyorum ki; beyler tank yetmiyor,
uçak yetmiyor, füze yetmiyor. Beyler, Amerika’nın elindeki atom silahından, nükleer silahtan daha güçlü atom silahı yapacaksınız. Onlardan daha güçlü nükleer silah yapacaksınız.
‘Hocam sen Allah’ı Peygamber seversen kafayı mı yedin’ diyeceksiniz. ‘Sen atom silahının
atom bombasının ne olduğunu bilmiyorsun
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İçimizden nasılda fazlaca asker polis hainlerde çıktı malumunuz. Sonrası ayıklanınca
kendi tankımızı topumuzu mermilerimizi yapınca Afrin harekatınca bize kim kafa tutabildi? Amerika ne yapabildi? Uzun bir aradan
sonra Tankçı Topçu Mü�ümüz Mustafa Polat
hocanın kulakları çınlasın ona katılıyorum şu
an.
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Na�alin Kokulu Yıllar
90’lar

Ahmet Bilgehan ARIKAN

“Dizlerinin yarasıyla birlikte gelen sokak oyunlarını ezberine hapset. Yanık
geçmişin kokusunu çalan şarkıyı durmadan mırıldanacaksın. Senaryosu tarihin
boşluklarına düşen o sahneyi bozuk plak
gibi tekrarla. Leblebi tozunun, pamuk
şekerin, dondurulmuş buzların tadını
zamanla anla-yacaksın. Karıncalı, yarı
renkli, naftalin kokulu hatıraları babaanne sandıklarına gözle. Kaybetti-ğin her ne
varsa, onunla kaybolacaksın.

kadar anılarla hayat bulacağız.” Evet, sadece anılarla insanlar hayat buluyor. Tabii
zaman makinesi icat edilir mi o meçhul.
Bence yaşadıklarımız ilk haliyle güzel.
İşte Sıfır Yayınları ekibi o anıları tekrar
tekrar zihninizde canlandırmak için 65
yazarla bir araya geldi ve sizlere bu güzel
eseri ortaya koydu. Kimisi deneme kimisi
öykü kimisi ise anılarını ya-zarak bizleri o zamana tekrar götürüyor. O zamanı
yaşayan kişi gözleri yaşlarla dolarken o
za-manı yaşamayan da “Keşke o yılları
görseydim.” diyecek.

SIR

Yaşamak, şahit olmak ya da kulaktan
kulağa aktarmak mümkün olmadıysa
eğer “Neden ben o yıllara yetişemedim?”
diye hayıflanmak serbest...
Çünkü samimiyet, tedavülden kalktı.

Üzgünüm!” diyor Naftalin Kokulu Yıllar 90’lar kitabımızın arka kapağı.

Bu proje kitabının her birinde ayrı ayrı
90’lar kokuyor. 65 yazar 65 pencere...
Ayrı şehirler, ayrı anılar, farklı düşünceler...

Evet, belki birçoğumuz o dönemleri yaşadı birçoğumuz ise göremedi.
Neden 70’ler, 80’ler değil de 90’lar?
Çünkü o zamanlar sevgi daha güzeldi,
çocukluk oyunları daha güzeldi. Sohbet
ile aile içi iletişim vardı, mahalle oyunlarıyla arkadaşlık vardı. Şimdi de günümüz
artık 90’ları yaşamıyor çünkü her birimizi teknoloji sardı. Bakın kitabımızın
ön kapağı ne diyor: “Geçmiş, zihnimizin
oksijenidir. Zaman makinesinin icadına
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Şeytan’ın Hileleri
Yavuz Selim PINARBAŞI

Yazılarımızda ve yorumlarımızda
defaten Fetö Elebaşı F.G.’nin ölmüş
olabileceğini dile ge�rdik. Son günlerde ise ABD hüküme�nin izlediği
siyaset bu iddiamızı doğrular nitelikte. Türkiye ile ABD’nin ilişkilerinin
gerilmesine ve ayrılıklara yol açan
Rahip Bronson’u kurtarmak için türlü yap�rım , ayak oyunları ve F-35
Uçakları’ından dolar , kur gümrük
vergilerine her mendeburluğu uygulayan, masaya ya�ran ABD neden
F.G. kozunu öne sürmüyor? Bu kadar
bizi ( T.C. Hüküme� Devle� ve Mille� ) daraltan formüllere girmeden
çözümü
ne�celendirebilecekken.

İyide bunca uğraş çaba neden? Ölü
ya da diri ne farkederki? Eder tabiki
canlı ve diri olduğunu söylemek hayran , tarafgir ve sermayedar destekçilerini teakkuzda tutup Türkiye’ye karşı hep bir potansiyel tehlikeyi ayakta
tutma poli�kası. Kimin aklına gelir
böyle bir Şeytani proje? Ancak Şeytan
ve avanelerinin elbe�e. Burada Şeytan’ın hileleri devreye giriyor. Rahip
Bronson’u Masum bir din adamı gösteren Sam Amca ( Bronson Doğuda
bir Hris�yan Kürt Devle� kurmak için
gönderilmiş sinsi ajan müsve�esi. Bu
günlerde Dünyada 30’un üzerinde CIA
ajanı itlaf edildi.) F.G. yaşıyormuş gibi
gösterip elini kuvvetlendirme derdinde.
Düşünün bir kere bizim için elzem
onun iadesinden başka şu günlerde
başka talebimiz yok. Baştada belir�ğimiz gibi Şeytan’ın hileleri “ Bu kadarda olmazki “ dedir�r. Aklımızdan dahi
geçiremeyeceğimiz hileleri Trump ve
kurmayları masaya ya�rıyor. Günlük, aylık, yıllık ve yüzyıllık planda.

SIR

Bu formüllerin hepsi çözüm ve kolay yoldan olacakken işi �rmandırma
sebepleri ellerinde verebilecekleri
en azından canlı bir iade ve değişim
malzemesi kalmayışından olabilir mi?
Fikrim odurki 15 Temmuz Kalkışması’ndan hemen sonra za� apar topar
Kanada’ya kaçırmaları ve her türlü
gayrete rağmen yaşatamayıp ölmüş
olmasıdır diye düşünüyorum. Şimdiye kadar dublör , montaj ve eski kayıt
Hüküme�n ( T.C. ) tutumu ( geri
işi götürdüler ama hadise ciddiye bi- adım atmayışı , dik duruşu ) - işlerini
nince takke düştü kel göründü.
(ABD ) çok zora soktuğu gibi dünya
58

sirdergisi.com

Eylül 2018 / Zilhicce 1439

SIR
siyase�nde bir dibe doğru hızla i�barsızlığın yolunu da açmış oldu. ABD
için bundan sonra aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık ve iki ucu
boyalı deynek halinde. Trump oyun
yap� oyuna geldi.

ا� � ْ َُﲑ اﻟْ َﻤﺎ ِﻛ ِﺮ َ�ﻦ
ُ ّ ا� َو
ُ ّ َو َﻣ َﻜ ُﺮو ْا َو َﻣ َﻜ َﺮ
Ve mekerû ve mekarallâh(mekarallâhu), vallâhu hayrul mâkirîn(mâkirîne).

Ve onlar hile yap�lar, Allah da
(onlara) hile yap�. Ve Allah, (hileye
karşı) hile yapanların en hayırlısıdır.
ALİİMRAN-54
Aziz dostlar fazla söze gerek Rabbimiz doğruların yanındadır.
“İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların hazre�
Allah.” - Ziya Paşa
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HAYATTAYKEN YÜZLEŞMEK
VİCDAN AYNASI
Ülkü KARA

Bir sihirli değnek dokundurun kendinize.
İçinizi göstersin. Ha�zam gel-git’li bu günlerde net ha�rlayamıyorum ama bir sahabe
örneği var hani; ‘’ içinizi dışınıza çevirip ters
düz edin sonrada onu avucunuzun içine alın
çarşı pazar dolanın’’ diyor sahabe ve ekliyor,
‘’ bakalım yapıp e�klerinizden içinizden geçirdiklerinize kadar pak olan bir şey var mı?’’

‘’Karasıyla görücüye çıkan yiğidin etra�nda namus bekçisi bol olur22 diye ortalığı
velveleye verenlerin tek tasası kendi karasını
gizlemek�r. Asıl yiğitlik, kusurlu olduğunu
bilerek güçlü iken güçsüzü ezmemek�r. Ancak vicdanının sesini susturmayanların kazanacağı bir dünyada zannımca kalpten gelen
uyarıları dikkate almak, başı yas�ğa rahat
koydurur.

SIR

Ne çok başkalarının kusurlarına odaklandık ne çok didikledik, eşeledik, karşımızdakinin de bir yürek taşıdığını unutarak. Allah’ ın
yara�ğı kusurlu kullarından biri de biz olduğumuzu ha�rlatan bir ayna olsa keşke …gün
doğar doğmaz önce bize gerçek bizi gösterse.
Vicdanın sesi desek ona kaç kişi kulak kabar�r, kaç kişi dikkate alır acaba?
Sahi vicdanının sesine her gün hesap veren var mı aramızda?
Başımız yas�ğa konarken beden yorgunluğundan mı, ruh yorgunluğundan mı ih�yaç
hali alır uyku?
Uyurken uyutulan beden mi, ruh mu?
Beden dinlenirse vicdan da uyur mu?
Ölmeden öldüren vicdanın çarşı pazarda
sesi duyulur mu?
Minik bir et parçasına kalp deyip, içine cihanı sığdıran Rabbim, tüm kirleri ile pazara
çıkan kalbi nuruyla yur mu?
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İlahi adalet vicdan muhasebesi ile is�kamet bulur.
Şimdi dönüp bakıyorum da vicdan aynama; acı ama doğru söylüyor. Haykırıyor, bende ben kalmayan bana;
_Şereﬁn olmadığı yerde şerefsizin hükmü
geçer derler ya o misal, fakirin olduğu yerde
zenginin, cahilin olduğu yerde ( sözüm ona )
aydının, güçsüzün olduğu yerde güçlünün,
okumamışın olduğu yerde okumuşun, küçüğün olduğu yerde büyüğün... Bu zincir hep
devam e� bir halt sandınız kendinizi... Dünyayı, kıtaları sallayan depremlerden haberiniz oldu da yüreğinizi sallayan depremleri
ruhunuz duymadı ta ki ölüm kapınızı çalana
kadar... Sandınız ki her şeyi yapmaya, her
şeyi söylemeye hakkınız var, soracak hesabınız var da verilecek hesabınız yok mu sandınız. Bu devran böyle dönmez dedi adeta her
şeyin tek Sahibi, kalbimin de Sahibi. Dur bir
orda! Sen kim oluyorsun? Ne haddine? Ben
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kuluma çekemeyeceği yükü
yüklemem, çekemeyecek
duruma geldiği anda da yanıma alırım... Onu sizlerden
daha çok düşündüğüm içindir bu hal senin ne haddine
benim kararımı sorgulamak
dedi adeta... Şamarlar üst
üste gele dursun, gayb âleminden bir şimşek çak�
beynin en ücra zerrelerine
kadar ulaş� ateş saçanın ışığı, daha büyük depremleri
haber verircesine. Heyyy!
Kendine gel! Beterin beteri
vardır ...Hem bu dünyada hem ahire�e sevdiğine ulaşacak tek şey dua dır. Daya secdeye
başını hiçleş�r benliğini, kimsesizleş�r kimliğini, ben yokum sadece SEN varsın de ve sadece SEN ’ in hükmün geçerlidir... ben acizim
SEN kudret sahibisin, ben bugün varım yarın
yokum SEN Bakîsin de. Ben kusurluyum, SEN
kusurdan münezzehsin. Başka kimse yok ki
bana imdat etsin. Kapına geldim dayanacak
güç ver bana de.. Tüm kâinat üstüne üstüne
gelse de her şeyin üstünde tek güç olan Allah’
ın şanına layık bir şekilde yalvar... Yalvarırken
bencil olma( her işindeki gibi) aﬀedilmeyi istediğin kadar aﬀedilmelerini de iste, nimetlenmeyi istediğin kadar nimetlenmelerini
de iste. Cümle âlemin rızıklandığı dünyadan
ve ahire�en hazinesi gani olana layık olarak
iste... Kusurlarını örtmesini istediğin kadar
kusur örtücü olmayı dile, nefsinin hevasından, şeytanın iğvasından Sana sığınırım dediğin kadar başkaları için de iste ki inanayım
samimiye�ne...

SIR

Al tüm kusurlarını avucunun içine açık tut
avucunu gez cümle âlem içinde. Kiri pası karası lekesi görünür halde iken de başın dik
durabilecek mi bak bir aynana… Bakalım başını kaldırmaya yüzün olacak mı? Olursa ne
âlâ! Senden mutlusu, bah�yarı yok derim
bu âlemde ama ya olmazsa? İşte o zaman al
başını iki elinin arasına bir düşün? Kendi iç
yolculuğunu yap, bu dünyaya veda etmeden
önce belki kim bilir veda etmeye bile �rsat
bulamazsın giderken... Gideceğimiz kesin ise
ki hiç şüphe yok ondan ünlü düşünür Montaine’ nin tavsiyesine uymak daha akıl kârıdır
o halde;
“ Ölümün bizi nerede beklediği belli değil,
iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim”
Her yerde ensene yapışıverecek bir ölümle henüz haya�ayken yüzleşmeye var mısın?
Hazır mısın?
Eğer hazırsan bırak başkalarının kusurları
ile uğraşmayı. Var git! kendi evinin önündeki
çöplüğü süpür her şeyden önce...
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SIR ÇOCUK
Gülümse
Emine Yılmaz DERECİ

Esir etme gönlü her gün kedere
Güneşe uzanan dala gülümse
Ne yaşamaya küs ne de kadere
Gelecek günlere yıla gülümse

Kalbini, dilini duayla donat
Güzel ahlak olsun ruhuna kanat
Vesveseyi veren düşmana inat
Laleye, sümbüle, güle gülümse

Gün gelir kalbine umut saçılır
Bir kapı kapansa bini açılır
Belki mutluluktan bile uçulur
Şimdilik savuran yele gülümse

Ömür üç günlükse kaldı kaç günü
Bugünü yaşarız geçirdik dünü
Hepimiz dünyaya kader sürgünü
Eline uzanan ele gülümse

Dertler farklı farklı belki imtihan
Yükün sana göre, fazla değil can
Var diyorsan şayet bende de iman
Tevhidi söyleyen dile gülümse

İçten söylediğim bir iki kelam
Tefekkür ederek dinle vesselam
Diyerek bacılar, kardeşler selam
Vuslata uzanan yola gülümse

Yoruldum diyerek yerinde sayma
Hakka yemin verdin sözünden cayma
Zaman hızlı akar sonradan ayma
Saçındaki beyaz tele gülümse

Emine Yılmaz Dereci

SIR
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AĞLAYAN DUVAR
Büşra Vela

Birkaç ay önce, eski püskü bir evin
bahçe duvarıydım. Şimdi ise yepyeni
bir okulu seyrediyorum.

Hemen kolları sıvadı ve daha ilk günden işe koyuldu.

Mutluluğum sadece birkaç gün sürdü. Okullar açılmıştı. Daha ilk günden
kirlenmeye başlamıştım bile. Gelen
geçen üzerime bir şeyler karalıyordu.
Zaman geçtikçe, yüzeyim gibi içim de
kararıyordu. Temiz bir duvar olmaya
dair umutlarım tükeniyordu.

Alışmış kudurmuştan beterdir derler… Öğrenciler alışmışlar bir defa, hiç
dururlar mı? Derken kutu kutu boyalar
birikmeye başladı.

Okulun ilk günü öğrencileri temBeyaz bir boya ile boyanmıştım ve bihleyerek, duvarı karalamaya devam
üzerime o günün tarihi atılmıştı. Heye- edenlere bir kutu boya alma cezası vereceğini söyledi.
canlıydım…

SIR

Üzerime yazılmayan şey kalmamıştı. Şiirler, sloganlar, küfürler… Yediğim
tekmelerin izleri…

Bir sene nihayet bitmiş, okulların tatil olma vakti yaklaşmıştı. Öyle kötü bir
durumdaydım ki! Sonunda gözyaşlarımı tutamayıp ağlamaya başladım.

Henüz iki ayı geçmemişken boyalarım hazırdı.
Resim öğretmeni ve birkaç yetenekli
öğrenci işe koyuldu. Birkaç günün içinde o kararmış, ağlayan yüzümü rengârenk bir çiçek bahçesine çeviriverdiler.
Yeni halimi görenler gözlerine inanamıyordu.
Artık adım ağlayan duvar değil, gülen duvardı…

İkinci sene, okula yeni bir müdürün
atanmasıyla başlamıştı. Benim üzgün
halimi ilk fark eden de o oldu. Karşıma
geçip bana:
“Seni eskisinden daha güzel bir hale
getireceğime söz veriyorum!” dedi.
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Nörobilimciler kötümserliğin kaynağını buldu
Harika PINARBAŞI

SIR

Hayvanlarda beynin kaudat çekirdek bölgesinin uyarılmasının karar alma
sürecinde kötümserliğe yol aç�ğı gözlendi.
Bilim insanları, beynin belirli bir bölgesinin uyarılmasıyla oluşan negatif duygulanımların karar alma sürecinde kötümser ve irrasyonel seçimlere yol açtığını belirledi.
ABD’nin Massachuse�s Teknoloji Enstitüsüne (MIT) bağlı McGovern Beyin Araştırmaları Merkezi’nde görevli araştırmacılar, hayvanlar üzerine yaptıkları deneylerde, beynin kaudat çekirdek bölgesinin uyarılmasının stres altında kötümser değerlendirmelerin biçimlendirildiği davranışlara yönel�ğini gözlemledi.
Hayvanların söz konusu bölgeden gelen uyaranların etkisi altında davranışlarının olası faydalarından daha çok olası kötü sonuçlarına odaklanarak karar verdikleri belirtildi.
Kötümser kara alma davranışının, ilk uyarımın ardından gün boyu sürebildiği de ifade
edildi.
Bilim insanları bunun insanlarda depresyon ve anksiyete bozukluğu hastalıklarında
da karşılaşılan bir duygulanım/eylem modeli olduğuna dikkati çekti.
Bulguların söz konusu hastalıkların tedavisi için yeni olanaklar sağlayabileceğini kaydeden araştırmanın başyazarı Ann Graybiel, “Anksiyete ve depresyon için bir vekalet
makamı bulmuş gibiyiz.” ifadesini kullandı.
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Tahinli kek
Arzu KOÇAK

2 adet yumurta
1 çay bardağı keçi boynuzu pekmezi
1 çay bardağı tahin
1 su bardağı süt
2 su bardağı
tam buğday unu
1 paket hamur kabartma tozu
1 çay bardağı ceviz içi
1 çay kaşığı tarçın
Yapılışı
2 yumurta ve keçi boynuzu pekmezini köpürene kadar çırpalım, süt ve tahini ilave edelim. hamur kabartma tozu
buğday unu ekleyerek karış�ralım ufak parçalara ayırdığımız cevizi ve bir çay kaşığı tarçını ekleyip, karış�ralım .
Yağlı kağıt serdiğimiz baton kalıba dökelim üzerini ceviz
ile süsleyelim 180 derece �rında pişirelim.
Aﬁyet olsun...

SIR

KABURGA KEBABI

Leyla Beşiri MERAM

Malzemeler:
5 adet kaburga
2 adet rendelenmiş soğan
5 rendelenmiş sarımsak
Zey�nyağı
Karabiber
Defne yaprağı
Zerdeçal
Eğer çı�r çı�r kebap is�yorsunuz 1 adet kivi
Hazırlanışı:
Kaburgaları iki gece önceden terbiye ederek
tadlandırıp , buzdolabında bekle�yoruz: Büyük bir kasede kaburgaları iki rendelemiş soğan ve sarımsakla iyice karış�rıyoruz. Zey�nyağı, karabiber, zerdeçal, defne yaprağı ve rendelenmiş kiviyi de koyup bir
güzel karış�rıyoruz. Asla tuz ve limon suyu koymayın. Yoksa etler çok geç pişer. Tam iki gün sonra etleri
çikarıp pişiriyoruz (tabi mangalda daha iyi olur). Tereyağı eri�p piş�kten sonra tuz ve limonsuyuyla etler
üzerine sürüyoruz. Bu kebap genelde safranlı pilavla servis yapılır. Aﬁyet olsun
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Adale�n Sembolü

Danişmentoğlu

Adalet varoluşla alakalıdır ve varoluş iki
kutupludur.
Bu yüzden adaletin sembolü terazidir.
Adalet terazisinin her iki tara� denk olmak
zorundadır. İşte adaletin en basit tariﬁ budur.
Büyükler varoluşla ilgili 2 alemden bahsederler biri ‘Halk Alemi’, bir diğeri ise
‘Emir Alemi’ diye adlandırılmaktadır. Bu
iki alem birbirinin tamamlayıcısıdır. Denizlerdeki su ile tuz gibi iç içe bulunmaktadırlar. Soyut alem ‘Emir Alemi’ dir. Varlığını
duyu organlarımızla algılaya masak ta sonuçları itibarıyla varlığından emin olabiliriz. Bu alana en güzel örnek matematik
olarak verilebilir. Matematiği elle, gözle ve
diğer duyularımızla kontrol edemesekte,
sonuçlarını aklımızla görebildiğimiz için
varlığından asla şüphe duymayız. Somut
alan ise bizim madde olarak adlandırdığımız materyal evren içini dolduran madde
içeriğinden oluşmaktadır.
Bu iki evren batı bilim literatüründe
soyut-somut olarak adlandırılırken dini
kaynaklarda yukarıda bahse�ğimiz gibi
‘Halk Alemi’ ‘Emir Alemi’ olarak bahsi geçmektedir.
Bu bağlantıdan yola çıkarak çok yollar
alabiliriz. Amacımız yeni şeyler söylemek
değil; daha önce söylenmiş meseleleri
yeni bir dille anlamaya çalışmak çabasıdır.
Soyut ve somutların birbiriyle iç içe
oluşu durumu bana yumurta tavuk paradoksunu hatırlatıyor. Yumurta mı tavuk-

tan, tavuk mu yumurtadan çıkar? diye bir
soru vardır; bilirsiniz. Bu soruya Paradoks
denir çünkü cevabı yok gibidir. Aynı paradoks soyut ve somut lar arasında da mevcu�ur. Soyutlar mı somutları var ediyordu
yoksa somutlar soyutları mı var ediyordu?
Çok düşündüm...
Eskiden, ha�a küçük bir çocukken, yada
daha sonraları gaﬂet yüzünden, maddenin olmazsa olmaz olduğunu zannederdim. Oysa şimdi biraz bir şeyler okuduktan
sonra bakıyorum da materyal alanda sabit
hiçbir şey olmadığına şahit oluyorum. Materyal alanın son derece değişken olduğunun farkına vardım; aynı zamanda soyut
alan son derece sabit ve dayanıklı idi…
Bu basit gözlemden sonra küçük bir çocukken insanların matematiği de her şeyi
de maddenin var e�ğini zannediyor veya
bir başka deyişle maddenin çok sabit matematiğin ve soyutları ise değişken olduğunu zannediyor.
Oysa ki şimdi baktığımda matematik
çok sabit madde son dedi değişken olduğundan eminim diyebilirim. Kaynaklara
baktığımda görüyorum ki bu konuyu hocalarımız da değişik açılarla incelemişler.
‘Azın varlığı çoğun varlığına delildir.’ ...
‘Asıl olmadan gölge olmaz ‘ demişler.
Biz şimdi konumuza dönelim ve adaletle bunun ne alakası var diye düşüneyim:
Terazilerin iki kefeleri arasındaki simetri üzerinden bakalım. Matematik alanında kusursuz çözümler vardır ve

SIR

66

sirdergisi.com

Eylül 2018 / Zilhicce 1439

buna süpersimetri diyebiliriz. (Soyut alan
veya Emir Alemi…)
Terazi olarak düşününce terazinin iki
kefesi birbirine mükemmel derecede, kusursuzca eşi�r. Oysa ki maddi alanda terazinin kefesine ne koyarsanız koyun mükemmel tartım asla mümkün olamamakta
dır. Farklar kaçınılmaz dır. Ağırlık olarak
mucizevi bir denge yakalasak dahi; içerik
olarak fark olmaması imkansız gibi geliyor
bana. Her iki kefeye de elma koysak mesela, eşit ağılık tamam olsa, birinde üç çekirdek diğerinde beş… yada biri tatlı diğeri
ekşi… vb…
Matematik te problem çözmenin ilk
şartı olayı doğru anlamak ve sadeleştirmek tir.
Ve soyut alanda kusursuz çözümler
mümkündür. Sadece mümkün değil zaru-

ridir. Bu yüzden isimlerden biri “ADİL” dir.
BU YÜZDEN EMİR ALEMİ ASIL;
HALK ALEMİ GÖLGE OLANDIR.
Halk Alemi Nefsimizin var olduğu alandır.
Ve ruhumuz Emir Alemin de huzur bulur.
Ve Ahlak
Emir Aleminin farkında olarak yaşamak
olabilir.
Gerisi sadece derin bir gaﬂe�en ibaret
olabilir.
Terazilerinde bakıma ihtiyacı var...
Farkı gösteren bir kitaba bakarak;
Terazileri de hakkın terazisinde tartmaktır
Belki de din ve ahlak…
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KİRAMEN
SOL MELEK
1. Allah’a şirk koşmak.2. Falcılara, kahinlere, sihirbazlara, gâipten (:gaybden) haber verdiklerini
iddia edenlere inanmak ve kapılmak. 3. Allah’tan
başkasına yemin etmek. 4. Dininden dönüp mürted olmak. 5. Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip unutmak;
okumasını öğrendikten sonra unutmak. 6. Dünyaya
muhabbet etmek/bağlanmak. Dünya muhabbetine
düşüp âhireti unutmak, dinî vazifeleri terk etmek. 7.
Hz. Peygamber (asm)’e yalan/hilaf (:gerçek dışı) söz
isnad etmek, onun söylemediği bir sözü söylemek.
8. Hz. Peygamberc(asm)’in ashabına/sahabeye dil
uzatmak/kötü söz söylemek ve onlara sövmek. 9.
Mukaddesata küfretmek, bunları alaya almak. 10.
Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüplükten temizlenmemek; cünüp gezmek. 11. Vaktinden evvel
ezan okumak ve namaz kılmak. 12. Beş vakit namazı
vakitlerinde kılmayıp kazaya bırakmak. 13. Bir özür
olmadığı halde, Ramazan orucu tutmamak, Müslümanların önünde oruç yemek. 14. Malının zekâtını
ve mahsulünün öşürünü vermemek. 15. Helalı helal bilip itikat etmemek; haramı/haram olanı, haram bilip itikat etmemek. 16. Erkekler ve kadınlar,
şehveti tahrik edecek şekilde giyinmek. 17. Erkekler
ipekli giyinmek, âlâyişli/gösterişli bir şekilde süslenmek. 18. Edep yerlerini/avret mahallini açmak, başkasına göstermek; başkasının avret yerine bakmak.
19. Kadınlar erkek elbisesi giymek; erkekler kadın
elbisesi giymek; karşı cinse benzemeye çalışmak.
20. Karnı doyduktan sonra yemek/yemeğe devam
etmek. 21. Şarap ve alkollü içkiler içmek; Keyif verecek (esrar, eroin gibi uyuşturucu) şey yemek-içmek. 22. Köpek artığını yemek. 23. Domuz eti ve
yağı yemek. 24. Ölmüş hayvan (meyte:leş) eti yemek ve yedirmek. 25. Birbirine nişan almak/nişan
dökmek (dövme yaptırmak gibi). 26. Faiz (riba) almak ve vermek, tefecilik yapmak. 27. Hırsızlık etmek. 28. Elin/başkasının malını zorla gasbetmek/
cebren almak. 29. Anaya babaya asi olmak, onları
dövmek.30. Sıla-i rahmi terk/kat-ı rahim etmek; akrabalarla bağlantıyı kesip, onları ziyaret etmemek,
varsa hâcetlerini görmemek.31. Haset etmek.32.
Emanete hıyanet etmek.33. Müslüman veya kâﬁr

bütün insanlara hıyanet etmek. 34. Mü’minin, imana ve İslam’ın emirlerine itaate dair olan taraﬂarını
alaya almak. 35. Küfür ve fuhuş sözler konuşmak.
36. Söz/laf taşımak, koğuculuk etmek (:nemîme).
37. Gıybet/dedikodu etmek. 38. Mü’min kardeşinin hatırını/gönlünü yıkmak/kalbini kırmak.39.
Namuslu kadınlara dil uzatmak/bir saliha/namuslu
hatuna fahişe demek, namuslu kadınlara ait aile
sırlarını yaymak. 40. Kadınlar, erkeklerinin yatağından kaçmak. 41. Avretler (:kadınlar) erinin ziyanına
varmak/kocasından izinsiz ziyarete gitmek. 42. İki
kızkardeşi birden nikâh altında tutmak 43. Ehlinin
(karısının) oyluğunu (:avret ve mahrem yerlerini)
anasının oyluğuna benzetmek (zıhar yapmak:Türkçede ‘anam avradım olsun’ demek gibi). 44. Ehlinin
anasına sövmek. 45. Cahil kalmak; dinî vazifeleri,
farzları, vacipleri, sünnetleri öğrenmeyip, cahillikte ısrar etmek. (Dünya ve âhiret işlerine ve dinine
ait bilgileri -farzları ve haramları- öğrenmemek,
cahillikten sakınmamak. Dinî hükümleri öğrenmeyenler, rahatlıkla haram işleyebilir). 46. Cahillik
ne musibe�r bilmemek (Bilmediğini bilmeyen de
rahatlıkla harama düşebilir). 47. Ölçüyü ve tartıyı
düzgün ve adaletli yapmamak, hileli yapmak. 48.
Allah Teâlâ’nın azabından emin olmak/korkmamak;
kurtuluşa ermiş özel kişilerden olduğu sanısına kapılmak. 49. Allah’ın rahmetinden ümit kesmek. 50.
Zina etmek, meşru olmayan şehevi zevkler peşinde
koşmak; kendine zina e�rmek.51. Eşcinsel ilişkiye
girmek (livâta etmek, sevicilik yapmak, kendisine
livâta e�rmek). 52. Loğusa ve âdet halinde karısına yaklaşmak/cinsel ilişkiye girmek. 53. Mecburiyet
olmadan/özürsüz elin/başkasının avretine (avradına)/karısına kızına şehvetle bakmak. 54. Kibirlenmek/tekebbür etmek(:büyüklük taslamak; kendini
üstün görmek; tevazudan uzaklaşmak); Kibirlenip
insanlara zulüm ve tahakküm etmek. 55. Haksız
yere yetim malı yemek. (Nisa, 4/10) 56. Ölüm döşeğindeyken varisten/mirasçıdan mal kaçırmak. 57.
Yalan söylemek, 58. Yalan/boş yere yemin etmek,
çok çok yemin etmek. 59. Yalan yere/yalancı şahitlik yapmak; hak/doğru şahitliğe varmamak/gitmemek. 60. Canlı bir hayvanı ateşe atmak.
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KATİBİN
SAĞ MELEK
1. Kitap ve sünnete sarılmak. 2. Allah için faydalı ilim tahsil etmek ve onunla amel etmek. 3.
Bedeni, elbiseyi, oturulan yeri temiz tutmak. 4.
Namazı hakkıyla kılmak. 5. Namazdan hemen sonra dua ve zikirde bulunmak. 6. Allah (c.c)rızası için
imamlık ve müezzinlik yapmak. 7. Namazda birinci
sa�a bulunmak. 8. Akşamla yatsı namazı arasında
altı rekatlık evvabin namazı kılmak. 9. İki ile on iki
rekat gece namazı (teheccüd) kılmak 10. İki ile on
iki rekat kuşluk namazı (satât-ı duha) kılmak. 11.
Cuma namazı kılmak. 12. Zekat ve sadaka vermek.
13. Faizsiz ödünç vermek. 14. Yemek yedirmek ve
su içirmek. 15. Nime�en dolayı şükretmek. 16.
Oruç tutmak 17. Kadir gecesini ibadetle ihya etmek
18. Arefe günü oruç tutmak ve sadaka vermek. 19.
aşure günü oruç tutmak. 20. Şaban ayını ve berat
kandilini ibadetle geçirmek. 21. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak. 22. Oruçluya i�ar yemeği ikram etmek 23. Zaman zaman ve özellikle
ramazan’ın son on gününde itikafa girmek 24. İki
bayram gecesini ibadetle ihya etmek. 25. Allah (c.c)
rızası için kurban kesmek. 26. Şartlarına uygun helal kazanç ile hac ibadeti yapmak. 27. Allah (c.c) yolunda cihad etmek ve o’nun uğruna şehit düşmek.
28. Kur’an öğrenmek ve öğretmek. 29. Allah (c.c)
ı anmak ve o’na dua etmek. 30. Alın teri, el emeği
ile geçinmek. 31. Alım satımda kolaylık göstermek.

32. İyilikle emredip kötülükten men etmek. 33.
Müslüman’ın sıkıntı ve üzüntüsünü gidermek. 34.
Ana – babaya saygı gösterip, iyilik etmek. 35. Yakın
ve uzak akraba ile ilgi kurmak. 36. Yetimi, dulu ve
yoksulu himaye etmek. 37. Komşu haklarına saygı
göstermek. 38. Dost ve arkadaşları ziyaret etmek.
39. Misaﬁrperverlik ve misaﬁre ikram. 40. Ağaç
dikmek ve ormanı korumak. 41. Edep, haya, nezaket, saygı sahibi ve güzel ahlaklı davranmak. 42.
Nezaket, incelik ve yumuşaklık. 43. Selam vermek,
selam almak, ve onu yaygınlaştırmak. 44. Güler yüz
gösterip, el sıkışmak. 45. Bozuşan, dargın duran iki
kişinin arasını bulmak. 46. Hayırlı söz söylemek, değilse susmak. 47. Doğru sözlülük. 48. Gelip geçenleri rahatsız eden şeyleri yoldan gidermek. 49. Ahde
vefa, emanete riayet etmek. 50. Allah (c.c) için sevmek ve allah (c.c) için sevmemek. 51. Salih kişilerle
oturup sohbet etmek. 52. Din kardeşine gıyabında
dua etmek. 53. Tevbekar olup, günahlardan arınmak. 54. Allah (c.c) korkusundan ağlamak. 55. Başa
gelen musibetlere sabretmek. 56. Hasta olan din
kardeşlerimizi, ziyaret etmek. 57. Ölüyü yıkamak
kefenlemek 58. Adil olup, adaletli davranmak. 59.
İnsanlara ve diğer mahlukata karşı merhametli ve
şe�atli olmak. 60. Evlenip mutlu bir aile yuvası kurmak. 61. Çoluk çocuğa şe�atli davranmak. Kaynak:
Kurtarıcı Sevaplar Nelerdir?
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SIRRU-L ESRAR
Hilal ERDOĞAN

Arkadaşlar cinler vardır.Kurandaki kanıtı cin suresidir apaçık.
Peki merak edilen cinler nedir?Nasıl yaşarlar?
Cinler 2 kısma ayrılır.
1.Müslüman cinler
2.şeytan cinler
Müslüman cinler:Allaha ve Ahmedi Mahmud
muhammed mustafa(s.a.v) dinini kabul etmiş Allaha inanmış ve yasaklarını tanımış cinlerdir.
Şeytani cinler(Kurandaki ismi İfrit): Direk olarak
Allahın varlığını bildiği halde Allahı inkar edene ve
insanlara bu amaçla mussalllat olan ha�a farkınızda
olmadan size VESVESE veren cinlerdir.
Cinler nedir?
Cinler İnsanla çok büyük benzerlikleri vardır.
Mesela Cinlerinde gözleri,ayakları ,parmakları,
aklı ,nefsi,günahları,sevabları,kolları,beyinleri hatta bizdeki kana benzer onlarında beslendiği, hasta
olduğu, evlendikleri,çocuk yaptıkları, konuştukları,
düğün yaptıkları, içtikleri ,yedikleri Ha�a tuvalet
ihtiyaçları olan...vb. İnsanın yaptığı birçok şeyi yaparlar.
PEKİ CİNDEN KORKULUR MU?
Hem evet hemde hayır nasıl mı?
Eğer Bir İnsan Allaha iman etmiş ve nefsini teskiye edib Allahı zikrediyor ve Kalb gözünüde Rahman olan Allah açmışsa korkmasına hiç mi hiç gerek
yoktur.
Ancak Bir insan Allaha inanmış veya inanmamış
Allahın emirlerini yerine getirmez,Namaz kılmas,oruç tutmaz ve Allahı zikredib şükretmezse ciddi bir
tehlikesi vardır.
PEKİ CİNLERİN CAZİB GÖRDÜĞÜ İNSAN TİPLERİ
NELERDİR?
İlk önce cinler yanlız kişilerden hoşlanır.Evi çok
kirli insanlardan hoşlanır.Ayrıca Namaz kılınmayan
ve kuran okunmayan evlerde Resmen cirit atarlar
ciddi olarak söylüyorum.Zina yapan Erkek veya kadınları çok severler ha�a öyle severler ki o insanlarla farkında olmadan o cinler yatar.Ha�a cinsel ilişkilere kadar insanla ilşkide bulunurlar.Bu Metal gibi

şarkıları severler.Çünkü onları çağıran melodiler
vardır.Evinde çok heykel gibi bulunan evleri severler
ki Bunlar çok memnun olurlar bu durumlardan.Delilerle zaten normal vatandaş gibi görüşürler zaten
bunda apaçık deliler var.Siyah renklerini severler
beyazdan oldukça nefret ederler.Pis mekanlardan
hoşlanırlar ki Az önce dediğimiz gibi Genel evlerde
1 numaralı mekanlarıdır.İnsandan çok nefret ederler.(Şeytani cinler tabii ki).
Ha�a bu nefretlerinde dolayı İnsana “Şişirilmiş
et torbaları” gibi çok pis küfür ederler.Ha�a Küfür
eden insanlardan hoşlanırlar.PİS KOKULARDAN ÇOK
HOŞLANIRLAR.
PEKİ HANGİ TİP İNSANLARI SEVMEZLER VE YANINA YAKLAŞMAZLAR.
İlk önce Namaz kılan insanları sevmezler.Allahı
zikreden ve her daim veya ha�ada 1 veya 3 kez kuran ve Cevşen okunan yere haya�a girmezler.Gül
kokusunun olduğu ve safran,tuz ve üzerlik olan yerlerdende çekinirler ve yaklaşmazlar.
Sade evleri sevmezler ve tabi kii de temiz evleri.
Allahın Anıldığı yerlere girmezler.Neyin çaldığı yere
özellikle asla uğramazlar.
PEKİ İFRİT CİNLERDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR.?
1.Her zaman abdestli gezmek(çok önemli)
2.Evde Devri daim kuran okumak
3.Namazı eksiksiz kılmak.
4.Programlı şekilde Allahı Akşamleyin ve Sabahleyin zikretmek.
5.Onlardan konu açıldığında Cin dememek.
(Çünkü onların duyma hasası normal insanlardan
yani kalb kulağı açılmamış insanlardan iyi duyarlar.)
6.Evi temiz tutmak
7.Evi sade tutmak.
8.Gerektiğince Heykel ve süs gibi eşyaları kaldırmak.
9.Açık renk giyinmek.Beyaz,Mavi,Yeşil veya Mor
giyinmek(Sarıda normaldir)
10.Sade giyinmek.(Çok süslü giyinmemek
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KADERİN KONFORU NASIL YAŞANIR?
İsmihan Meryem BOYRAZ

Dünyanın sahteliğini fark etmek imanın getirdiği güzelliklerden biridir. Dünya
yaşamının mutlak gerçek olduğunu düşünerek tüm yaşamını ve beklentilerini
onun üzerine kuran kimselerin asla hoşlanmayacağı bu gerçek, neden Müminleri
mutlu eder ve rahat yaşamalarına neden
olur? Bunu fark etmek, iman eden biri
için Allah’ın sonsuz gücünü fark etmek ve
Allah’ı daha yakından tanımak anlamına
gelir. Bunun sonucu ise ona teslim olmak
ve kaderin konforunu yaşamaktır. Tüm
sıkıntılar, Allah’ı ve yaratışını tanımayarak batıl üzerinde kalmaktan kaynaklanır.
Yaşamın ve dünya algısının anlamını fark
eden birinin durumu ise çok farklıdır. Allah’ın gücünü ve sonsuz merhametini bilmek, onu asla gücünün yetmeyeceği şeylerle denemeyeceğini ve her olup bitenin
“doğru yaşadığı takdirde” mutlaka kendi

lehine olduğunun farkında olmak onlara,
teslimiyetin müthiş zevkini yaşatır. Allah’a
kıyasla sanal bir varlık olduğunu ve asla
Allah’tan bağımsız bir benliğe sahip olmadığını bilmek, onu Allah’a daha da yakınlaştırır. Cüzi iradesinin ve tüm ﬁillerinin
de Allah’ın yaratmasıyla olduğunu bilmesi
onu, sayısız endişe, korku, stres, bunalım,
tedirginlik gibi birçok sıkıntılardan kurtarır. Kafasındaki kaos, sükûnet bulur ve
tüm çabalarının, kararlarının zaten kendisi
daha yaratılmadan önce yaratılıp zamansızlıkta tek bir anda bi�ğini bilir.

SIR

Cüzi iradenin Allah’ın bir sanatı olduğunu ve onu her zaman hayrın ve iyiliğin
en çoğunu aramakta kullanması gerektiğini bilmek müthiş bir rahatlık sağlar. Ama
buradaki ince sır, tüm bunları gerçekte
Allah’ın yara�ğının farkında olmanın rahatlığıdır.
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ahmet DÜNDAR

Değme Felek
Bugün benim e�arım var zarım var
Değme felek değme telime benim
Gül yüzlü cananı elden aldırdım
Ecel oku değdi gülüme benim
Değme felek değme telime benim

SIR
Lokman Hekim gelse sarmaz yarayı
Hilebaz dostunan aç�k arayı
Ne köşkümü koydu ne de sarayı
Baykuşlar tünedi dalıma benim
Değme felek değme telime benim
Özlemi’yem başım dumanlı dağlar
Gözlerim yaşlı da içim kan ağlar
Güz ayları geldi bozuldu bağlar
Hazan yeli değdi gülüme benim
Değme felek değme telime benim

AMASYA
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Plak Mecmuası

Edebiyat, Kültür, Sanat Dergisi
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Üç aylık plak kültürü dergisi Plak Mecmuası’nın çok özel röportajlar ve yazılarla dolu üçüncü sayısı raﬂara çıkıyor! Plak
Mecmuası’nın üçüncü sayısında Aptülika,
Ali Ece, Armağan Ekici, Cem Çobanlı, Murat Ertel, Murat Beşer, Mike Vernon, Nejat Pakyüz, İzzet Öz, Yasemin Şeﬁk, Gülay
Oktar, Gökhan Budak, Gökçen Kaynatan,
Salih Karagöz, Emek Can Tülüş, Tuna Kire-mitçi, Nur Yoldaş, Harun Tekin gibi isimler bulunuyor...

muası #3’te bir de Sultan-ı Yegâh röportajları yer alıyor: Mor ve Ötesi’nin yeniden
yorumladığı ve 7” plak olarak da yayınladığı “Sultan-ı Yegâh” parça-sıyla ilgili Harun Tekin, Onur Bayrakçeken’in sorularını
yanıtlarken; şarkının asıl sahibi Nur Yoldaş
da unutulmaz Sultan-ı Yegâh albümüne
dair Murat Beşer ile Onur Bayrakçeken’in
soru-larını yanıtladı.

SIR

Plak Mecmuası’nın bu sayısında birçok
özel röportaj var: Türk elektronik müziğinin babaların-dan Gökçen Kaynatan,
Burka Bayram’ın sorularını yanıtladı. İngiliz blues’unun mimarlarından, Eric Clapton’dan Ten Years A�er’a sayısız büyük
müzisyenle çalışmış prodüktör Mike Vernon ise Cenk Akyol’a geniş ve keyiﬂi bir röportaj verdi. Tuna Kiremitçi ile plak olarak
raﬂara çıkan Tuna Kiremitçi & Arkadaşları
albümünü, Murat Ertel ise Dirtmusic grubuyla yaptıkları Bu Bir Rüya albümünü
Plak Mecmuası’na anla�... Ayrıca Plak
Mecmuası, plakçılar ve koleksiyoncu-larla
konuşmayı da yine ihmal etmedi: Plak ve
Ben’in patronu Nejat Pakyüz, İstanbul Caz
Festi-vali Direktör Yardımcısı Harun İzer ve
Tolga Özbey’in sorularını yanıtlayan Slovenly Records’un kurucusu ve We’re Loud
Fest’in organizatörü Pete Menche�, bu
sayının konukları arasında.

Plak Mecmuası’nın üçüncü sayısına yazılarıyla katkı sunan diğer isimler ise şöyle: John Cage ile Sun Ra’nın buluşmasını
anla�ğı yazısıyla Deniz Ekim Tilif, Amon
Düül ve Krautrock plakları üzerine yazdığı
yazıyla Gökhan Budak, Barış Manço’nun
yakında tıpkıbasımı yayınlanacak Ba-ris
Mancho albümü incelemesiyle Batıkan
Baksı, “Beyaz Perdede Dönen Plaklar”
köşesinin ikin-ci yazısıyla Bugay Akyüz ve
“Plağım Basıldı Canım!” köşesiyle Yasemin
Şeﬁk.

Tüm bu röportajların yanı sıra Plak Mec73
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TARİHTE BU AY
Ünzile YILDIRIM

1509 - Küçük Kıyamet: 1509 Büyük İstanbul
Depremi
1623 - IV. Murat tahta çık�.
1756 - Rusya’da ilk �yatro kuruldu.
1855 - Türkiye’de ilk telgraf haberleşmesi
başladı.
1875 - Ruslar Kokand’ı işgal e�.
1882 - Almanya’da ilk An�semi�zm konferansı açıldı.
1894 - İlk kez Londra’da sarhoş halde traﬁğe çıkan bir otomobil sürücüsüne traﬁk cezası
kesildi.
1918 - İngiliz savaş muhabiri Charles Repington o sırada sürmekte olan savaşı ilk kez Birinci
Dünya Savaşı olarak nitelendirdi.
1919 - St. Germain Antlaşması’yla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak,
toprakları üzerinde Çekoslavakya, Yugoslavya
ve Macaristan Devletleri kuruldu.
1920 - İşgal al�ndaki İstanbul’da ünlü Rum
kabadayı Hrisantos polis muavini Muharrem Alkor ve polis Cafer Tayyar tara�ndan öldürüldü.
1934 - Sovyetler Birliği, Milletler Cemiye�’ne
kabul edildi.
1939 - Kanada Almanya’ya savaş ilan e�.
1940 - Bakanlar Kurulu, Tan, Tasvir-i E�ar ve
Haber gazetelerini yedişer gün kapa�.
1942 - İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Almanya’nın Düsseldorf şehrine 100 bin bomba a�.
1943 - İstanbul Kapalıçarşı’da yangın çık�;
200’den fazla dükkân yandı.
1943 - Alman askerleri Roma’yı işgal e�.
1960 - OPEC kuruldu.
1962 - Milli Birlik Komitesi’nin 27 Mayıs

sonrası Doğu Anadolu’dan sürdüğü 55 toprak
ağasının köylerine dönüşü TBMM tara�ndan
yasalaş�rıldı.
1965 - Türkiye Hindistan’ın Pakistan’dan çekilmesini istedi ve Pakistan’a silah gönderdi.
1970 - Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’de haşhaş ekimini yasaklama önerisi Meclis’te reddedildi.
1981 - Picasso’nun Guernica tablosu 40 yıl
sonra ABD’den İspanya’ya döndü.
1987 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım
günü erken genel seçim yapılması kararı aldı.
Türkiye 104 seçim bölgesine ayrıldı. En çok milletvekilini İstanbul (45), en az milletvekilini Bilecik (2) ve Hakkari (2) çıkartacak�.
1987 - Macaristan’ın sınırı açmasıyla, binlerce Doğu Alman vatandaşı ülkelerinden ayrılmaya başladı.
2001 - Taksim Gümüşsuyu caddesindeki polis noktasına DHKP-C tara�ndan canlı bomba
saldırısı düzenlendi. Saldırıda Halil İbrahim Doğan(26) ve Tuncay Karataş (25) isimli polis memurları ile Amanda Rigg (23) isimli Avustralyalı
bir turist haya�nı kaybe�. 17 polis memuru ile
6 vatandaş saldırı sonucu yaralandı
2004 - Akşama Doğru yayından kaldırıldı.
2008 - İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araş�rmalar Merkezi CERN’de yüzyılın deneyi olarak
bilinen ATLAS deneyi başladı.
2008 - İran’ın merkez üssü Hürmüzgan eyale�ne bağlı Bender Abbas ken�nin 46 kilometre
ba�sı olan, 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SIR

74

sirdergisi.com

Eylül 2018 / Zilhicce 1439

SIR
Canım

Bilir misin her canım dediğinde canıma derman olursun,
Bilir misin, öz yurdumda Sensiz olunca yurtsuz kalırım
Ve bilir misin ışığının olmadığı her yer cehennemdir bana.
Canımın gizin de saklı dermanım ol,
Gezindigim kayıp şehrin de Yurdum ol,
Dermansız günlerimin cenneti ol.
Açık bırak pencereni
Sonra girsem içeri ve sevsem seni
Yalnızlığıma kanat çırpan yüreğim ol.
Söz, gitmem
Sen sarıldikça severim seni...
Nilüfer KAYA
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Ahmet ÇAKIL
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Hazar Gölü’nden
‘Batık Şehir’ çıktı

Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nde
bulunan ve halk arasında “Batık Şehir” adıyla
bili-nen tarihi yerleşim alanının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmesi hedeﬂeni-yor.

SIR

Hazar Gölü’nde suyun 1830’lu yıllardan
itibaren yükselmesi sonucu tamamen suyun
altında ka-lan ancak gölün güneybatısında “Kilise Adası” olarak bilinen noktada yüzeyden
tepe noktaları görülebilen “Batık Şehir” kalıntılarıyla dikkati çekiyor.

Sivrice Belediyesi, alanın Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kabulü için geçen yıl UNESCO’ya
yapı-lan başvurunun olumlu sonuçlanmasını
bekliyor.
Bugüne kadar yapılan kısıtlı su altı araştırmalarında 11. yüzyıla ait kalıntıların yoğunlukta olduğu ancak çevresindeki arkeolojik
buluntulardan 4 bin yıl öncesine ait izler
de barındırdığı tahmin edilen Batık Şehir’in
UNESCO tara�ndan tescillenmesiyle bölgenin
dalış turizmi açısından cazi-be merkezi haline
gelmesi bekleniyor.

Yöre halkı tara�ndan çeşitli efsanelere de
konuda olan “Batık Şehir”, su altı arkeolojik
kazı ya-pılamaması nedeniyle ilk yerleşim tarihi belirlenemediğinden gizemini koruyor.

dırılan çok önemli tarihi bir zenginliği de barındırdığını belir�.
Gölün güneybatısında “Kilise Adası” olarak
bilinen noktada kalıntıları çıplak gözle görülebilen Batık Şehir’in yapılan kısıtlı su altı araştırmalarında 11. yüzyıla ait kalıntıların çoklukla
görüle-bildiğini ifade eden Irmak, şunları kayde�:
“Burada ciddi anlamında tarihi kalıntılar
var. Belediye olarak bunun gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz. Asırlar boyu süren bir yaşamın olduğunu görüyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Dünya literatürüne girebilecek olayların
yaşandığı bir yerleşim alanı olduğuna inanıyoruz. Burası bir medeniyete ev sahipliği yapmış
sonuçta, ciddi anlamda bir tarihi barındırdığına inanıyoruz”

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak,
yaptığı açıklamada, jeolojik dönemlerde tektonik çökme sonucu oluşan Hazar Gölü’nün
doğal güzelliklerinin yanı sıra mavi örtüsünün
altında bulanan ve “Batık Şehir” olarak adlan-
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ABONE ÖZEL

En Tatlı Takipçilerimiz

SIR
Ahmet Asaf ÖZBEY / İstanbul
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SIR
SOLDAN SAĞA
1) Okuryazar olma durumu. (Ortadaki resim) 2)
Müslümanları bayram ve/ya cuma namazına çağırmak,
bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek
amacıyla minarelerde okunan dua. – Numara’nın kısaltılmışı. – Bir nota. 3) Ana yurt. 4) Başkentimiz. – İşaret,
alamet, iz. 5) Sodyum’un simgesi. – Olgunlaşmamış. 6)
Bir sayı. – İkinci kez yine bir sayı. 7) Fakat, lakin. – Özel
gezinti gemisi. 8) Bir mevsim. – İlaç, çare. 9) İstanbul’un
bir semti. – Bir nota. 10) II. Meşrutiyet’ten sonra İstanbul’da yayınlanan ve Tevﬁk Fikret, Hüseyin Kazım Kadri
ve Hüseyin Cahit Yalçın tara�ndan çıkarılan İ�hatçı bir
gazete. – Enli çember. 11) Din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesini düşünen kişi, seküler. - Çok ince gözenekli
pamuk, ipek veya sentetik dokuma. – Olağandan büyük.
12) Müslümana günde beş vakit farz (zorunlu) olan ibadet. – Vilayet.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Bergama yöresinin tarihi, sanatı ve folkloru üstüne araştırmaları ile tanınan Bergama Müzesinin de kurucusu araştırmacı yazar ve eğitmen. 2) Bir harﬁn okunuşu. – Ünlü Osmanlı tarihçi ve vakanüvisi. – Ülkemizin
resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı’nın kısaltılmışı.
3) Haberci. – Narin, nazlı, ince yapılı. 4) Güzel, göze hoş
görünen. – Evren pulu. 5) Utanma duygusu. – Vahşi
hayvan barınağı, mağara. 6) Bir meyve. – Uzaklık işareti. 7) Erkek sığır. 8) Pokerde oyuna başlamadan evvel
her oyuncu tara�ndan ortaya konulan para, bop. – Atın
ayakkabısı. 9) Sakağı. – Harekat merkezi. 10) Bucak. –
Afrika’da bir nehir. 11) Sahip, iye. – Sayı, numara (çoğul).
12) Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu
aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış,
kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha. - Devamlı
ibadetle meşgul olan anlamında bir erkek adı.
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