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İlmiyle Amil-Ameliyle Şamil
Yavuz Selim PINARBAŞI

İlim İslami açıdan ele alacak olursak, Müslümanların inanç ve ibadetleriyle ilgili öğrenmelerini icap eden hususları bildiren şeydir.
İlim öğrenmek Müslümanın üzerine farzdır. Allah Resulü bir hadisi şerifinde,’ ilim öğrenmek
beşikten mezara kadar farzdır.’ buyurmaktadır.   Oku emrindeki ilk kasıt zaruratı diniyye
dediğimiz müslümanların mühim meseleleleri
öğrenmeksidir. İlim öğrendikten sonra tatbik
etmesi de mecburidir. Öğrenip bir kenara bırakmak değil başka işler ve amellerde işlemek
gerekmektedir. Allah bize İnşirah süresinin
7.ayetinde ‘öyleyse bir işi bitirdikten sonra
başka bir işe koyul’ diyor . O zaman hakiki
olan ilim bitmez tükenmez bir deryadır. Bu kadar ilim öğrenilmesini emreden ve ilme önem
veren bir dine yeryüzünde kesinlikle rastlanılamaz. Pekela bu ilmi öğrenmeye koyulan ilim
talebesi nasıl hareket etmeli, nasıl bir AMELİ
olmalı ve nasıl bir yol izlemelidir? İlk önce niyet muhasebesini iyi yapabilmelidir. Bu ilmi
ne amaçla öğrenmeli kimin için bunu talep
ettiğini bilmelidir. Ameliyat ilmin nazariyattan
fiiliyata dönüşmesidir. Tıpkı statik enerjinin dinamik enerjiye dönüşmesi gibi. Öğrenilen her
ilim olsun bilim olsun tek bir amaca hizmet
eder, bunları hayatımızda tatbik edip uygulayıp amael boyutuna dönüştürmek içindir.

-İlmi elde ederken hırslı, güçlü, istekli dinin
bir emri olduğunu bilip buna sadık olmalıdır.
Her zaman bir merak havası taşımalı hakikati elde etmeye son derece arzulu olmalıdır.

SIR

-Bu yolda kesinlikle müsbet, reel ve istek
sahibi olmalı ilim talep ettiği hocasını çok sevmelidir ama doğrusuna doğru, yanlışına yanlış
diyebilmelidir. Hakikat neyse onu beyan etmelidir. Eğitmenine şirin gözükmek için yanlış
gördüklerine doğru dememelidir.  
Sonuç olarak fiiliyata dönüşmemiş yani hayata geçmemiş bir ilim insanı Kur’an-ı tabirle
kitap yüklü merkebe dönüştüreceği gibi bilim
olmadan bom boş bir ameliyat cahilce sadece
vücut yorgunlu af buyurun ameleliktir. İbadetlerimizi ilmimizle süsleyip ahlakımızla taclandıralım. Öğrendiğimiz ilmimizi hayata geçirip
insanlara faydalı olalım.
Kısacası bunların ikisi ilim-amel bir bütün
olarak düşünülür ayırt edilemez.
İnançlı ,imanlı , itikatlı ve hakikatli ilim talebesi olmak ve bununla amel etmemiz ümidiyle…

-İlim öğrenen öğrenci haddini bilmelidir. Nerede konuşulup nerede konuşulayamayacağını
bilmeli ilim talep ederken hocasına eğitimcisine
saygılı ve edepli olması gerektiğini de bilmelidir.
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Zaferler devam edecek
Türkiye Büyüyecek
Niğde’de konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Kandil’e operasyon başlatıldığını söyledi. Erdoğan, “20 uçağımızla
14 önemli noktayı yok ettik” dedi.

M.Tunahan PINARBAŞI

mücadele hususundaki bu hassasiyeti gerçekten takdir edilir niteliktedir. Kandil,afrin ve benzeri bölgeler
Türkiyeyle alakalı alçak planları olan
dış güçlerin devletimizi milletimizi ze80 li yıllardan beri devam eden bu delemeye yönelik oluşturduğu terör
terör örgütüne ufak tefek zararlar ve- örgütü üstlerini konuşlandırdığı nokrilse de bu denli büyük bir operasyon- talardır.Türkiyeyle alakalı alçakça plan
lar zinciri ve temizlik harekatı bu oran- yapan güçler unutmamalı ki Türk devda gerçekleşmemişti. Bana kalırsa bu leti hep var olacak halkımız devletiolay büyük bir süpürge hareketidir. Bu miz milletimiz sahip çıkacaktır. Şu ana
olaydan asıl etkilen ise orada yaşayan kadar Afrin’de 4500’ün üzerine çıktık.
mazlum köylüler. Aslında devletimizin Kuzey Irak, Kandil, Sincar demiştim ya
ve ülkemizin güvenliği açısının yanında hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı
Türk ordusunun girdiği yerler barış ve başlattık. 20 uçağımızla 14 hedefi yok
huzur bulmuştur.
ettik. 20 uçak gittiler, vurdular, döndüSAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ler. Bataklığın büyüğünü kurutacağız.”
gerek dik duruşu ve gerekse terörle ifadelerini kullandı.

SIR
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KUR’AN
YAŞANIRSA
YAŞAR

SIR
Amel edilmeyen ilim sahibinin “kitap yüklü merkeb”e benzetildiği dinimiz, yaşanırsa yaşar. Yoksa
lafta kalan ilim ve kitab, rafta kalır. Gönüllere sirayet
etmeyen bilgi, eylem olarak zuhur etmez.
Onun için ilim kadar amel de önemlidir. Zaten
bilgi, teori; amelle, pratikle değer kazanır. Mimarlık
ve mühendislik okumuş biri, bu konularda eser vermedikçe mimar ve mühendis sıfatını kazanamaz.
Alim, amil olmalı. Uygulanmayan malumatın değeri olmadığı gibi, ilimsiz amel de yetersizdir, yanlışlıklara yol açabilir. Bid’at, hurafe, ifrat ve tefritlere
yol açabilir.
Okuyan mı, gezen mi çok bilir tartışmasında olduğu gibi sadece okumak yeterli değildir. Onun için
eskiler “irfan” demişler. İlmin hazmedilmesi, bün-

yeye mâledilmesi, yaşanması… Salt “öğretim” değil
“eğitim”. “Milli Eğitim” denmiştir mesela. Hatta ondan da önce “Maarif” deniyordu. Okul,okumadan
öteye gitmeyen yer olarak kalmamalı. Mektep, kitabetin yeri olarak kalmamalı. Medrese, ders okunan
yer olarak kalmamalı.
Zaten “hayat okulu” deriz. Okulda öğrenilenler,
hayata geçirilir orada. Hani “okul hayatı biter, hayat
okulu başlar” denir ya… Okulda hayat, teorik olarak
öğrenilir belki ama, hayat şartları başkadır.
Öğrenilen şeyler yaşandıkça bir değer kazanır,
geriye kalan “kültür”dür. Şahsiyetimizi o oluşturur.
Hayatı dolu dolu yaşamak, ilim-amel,teori-pratik
paralelliği ile mümkündür.
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ELE VERİR TALKINI (VEYA TELKİNİ)…
Sabit OSMANOĞLU

İslami literatürde; Farz, Allah’ın kesin olarak yapılmasını ve yerine getirilmesiniistediği,
yapılması kat’i delillerle sabit olan emir ve emirlerdir. Ancak; Farz, Farz-ı aynve Farz-ı kifaye olarak
ikiye ayrılır. Farz-ı ayn; dinen mükellef (sorumlu)
olan herMüslümanın, bizzat kendisinin yapması
gereken farzdır.
Her Müslümanın yapması vesakınması emredilen dinin hükümlerini öğrenmesi farz-ı
ayn’dır. Buna göre; herMüslümanın abdestin ve
namazın farzlarını öğrenmesi ve günde beş vakit
namazkılması, Farz-ı ayndır. Yine; Ramazan gelince, orucun farzlarını öğrenmesi ve sağlıkkoşulları
elverdiğince bir ay boyunca oruç tutması, Farz-ı
ayndır. Maddi imkanlarıuygunsa; zekatı öğrenmesi
ve vermesi ile Haccı öğrenmesi ve gitmesi, Farz-ı
ayndır.Farz-ı kifaye ise; Müslümanların bir
kısmı tarafından yapılınca, diğerlerininsorumluluktan kurtulduğu farzlardır. Bir Müslümanın
cenazesini yıkamak, kefenlemek,cenaze namazı
kılmak ve gömmek Farz-ı kifayedir. Dolayısıyla; bu
Farz, bir kısım Müslümanın yerine getirmesi ile,
diğerlerinin üzerinden kalkar. Ancak Müslümanlarınhepsi bilerek cenaze namazını terk ederlerse,
hepsi günahkâr olurlar.
Dinimizde “İlmihal”; yani hâl ilmi veya hayat ilmi, İslâm’ı yaşama ilmi demektir.Esasen;
İlmihal’i, yani Müslümanların ihtiyacını karşılayabilecek bu ilimleri öğrenmek,bütün Müslümanlara
Farz-ı ayndır. Ancak; fıkıh denilen, İslam hukukunun veya temelİlmihal bilgilerinin daha detaylı
bilinmesi, din alimlerinin sorumluluğundadır.
Bu konuda; Devlet denetim ve güvencesi altında olan Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkenindört
bir köşesinde camiler ve müftülükler aracılığıyla halkımızı aydınlatmaktadır.
Ülkemizin en ücra köşesinde, köyünde, kasabasındaki toplam cami sayısı (1), anılan Başkanlığın
resmi internet sitesinde, 2016 yılsonu itibarıyla 87.381’dir. Hatta; busayının, 2017 yılında 90
bin’e ulaştığı belirtilmektedir (2). Bu istatistiklere
rağmen; bucamilerde namaz kılan insanların,
hatta gençlerin yetersiz olmasının ve Cumanamazları dışında imamın arkasında bir safı
dahi bulmamasının nedenleri ve çözümyolları
araştırılmalıdır.Öyle ki; bu camilerde hizmet veren
imam ve müezzinleri de kapsayan ve kastedilen,genel de dinin yasaklarını halka bildiren ve

“bunu yapma”, “şunu yapma”, “onuyapma”
şeklinde yasakları telkin eden ama o yasakları
yapan hocaları veya dinadamlarını hedef alan,
başlığa da taşıdığım yukarıdaki itham ve ifadeye,
çoğumuzşahit olmuşuzdur: “Ele verir talkını, kendi yutar salkımı.” Atasözü halini gelmiş şu söz ise,
daha ağır ve daha vahimdir: “Hocanın dediğini
yap, yaptığını yapma.” Bu söz,şöyle açıklanır: “Din
adamları bize dinin buyruklarını anlatırlar ki,
bunlara uymakgerektir. Ama; birçok din adamının
davranışları, din buyruklarına aykırı olduğundan,gittikleri yola gidilmemelidir.”Nitekim; yukarıda
karşılaştığımız bu durumun veya sonucun çözümü,
sadece dinadamlarının değil, belki iyilikleri halka tebliğ eden ve öğüt veren ve kötülükten
sakındırmak isteyen tüm eğiticilerin karşılaştığı sorunun çözümüdür, o da ihlas vesamimiyettir.
İhlas sahibi insan; her ibadeti, her iyiliği
yerine getirirken veyakötülüklerden kaçınırken,
Allah’ın rızasını kazanmak için hareket eden
ve Allahkorkusu duyan insandır. İstiklal Şairimiz
M. Akif Ersoy, “Ne irfandır veren ahlakayükseklik,
ne vicdandır; Fazilet hissi insanlarda, Allah
korkusundandır.” demiştir.
Diğer taraftan; bu çerçevede hareket eden
insanın takındığı tavır ve tutum,konuşmasından bile etkili olur. Malumunuz; “Lisan-i hâl (beden ve davranış dili),lisan-ı kalden (konuşma
ve söz dilinden) entaktır (daha güzel bir
nutuktur veyasöyleyiştir)”, yani, hareketlerimiz,
sözlerimizden daha fazla müessir ve manidardır.
Bununla birlikte; bir hadis-i şerifte, ihlasın
önemine şöyle vurgu yapılmaktadır:”İnsanlar
helâk oldu, ancak alimler kurtuldu.
Alimler de helâk oldu ancak, ilmiyle ameledenler kurtuldu. İlmiyle amel edenler de helâk
oldu, ancak ihlâs sahibi olanlarkurtuldu.
İhlâs sahibi olanlar da büyük bir tehlike içindedirler.” (Aclunî, Keşfü’l-Hafa,2/280 no: 2795)
Bu itibarla; ülkemizde, ihlas ve samimiyetle hareket eden din adamlarına ihtiyacımızvardır. Böyle
hareket edilirse; saadet-i dareyn (iki yer
mutluluğu), yani hem budünyada hem de öbür
dünyada (ahirette) saadet, emniyet, huzur ve mutluluk eldeedilir.
Aynı zamanda; din adamları da hak ettiği konum ve duruma kavuşur, kötülakap ve yakıştırmalar ortadan kalkar.

SIR
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Hidayet mi siyaset mi?
Salim MERİÇ

Hidayet; bütün peygamberlerin ugruna mücadele ettigi ALLAHın istedikleri, bir hazine, sıratil müstekim, dosdogru yol.

Dini ve islami söylevleri politik söylevlerle
harmanlamış makama talip olma yolunda bayağı
mesafe kat etmişlerdir de...

Allah nebilerini resullerini gönderdi onları bu
yolda çalıştırdı dayak yediler hakarete uğradılar
öldürüldüler .

Bu gün gelinen nokta iktidar olan bu oluşum
bir anda geçmişiyle ilgili öz eleştiri yapmış, demiştir ki; biz bu işi daha önce abarttık ve Sloganlaştırdık.

ALLAH hidayeti kendi kudret elinde tutuyor.
Peygamberlerin çalışmasını hidayet vermek için
sebeb kıldı. Onlar gündüz dolaşırlar gece kavimleri, ümmetleri için dua edip gözyaşı dökerlerdi.
Bu çalışmalarının en önemli tarafı gece dualarıydı. Peygamberimiz SAV her gece kalkar kıyamete
kadar gelecek insanların hidayeti ve kurtuluşu
için dua edip aglardı, sakalı ıslanıncaya kadar bu
devam ederdi.

SIR

Bu uğurda Allahın yardımını almak ve güneşin doğdugu her eve din gitsin için, gücünden
fazla mihnet gösterir, ona tabi olan sahabeye de
bu çalışmayı yapmaları konusunda ögretilerini
ifade eder talim ederlerdi. Çünkü ALLAH bu çalışmayı her müslümanın yapması gerektiginide
kuranda ifade etmektedir.
Bunun için bu ümmet hayırlı ümmet oldu
peygamber SAV ögrendiklerini gittikleri ülkelerde diyarlarda teblig ettiler dini mübin yer yüzüne
bu şekil yayıldı .

“SİZ İNSANLAR İÇİNDEN ÇIKARILAN EN HAYIRLI ÜMMETSİNİZ İYİLİGİ EMREDER KÖTÜLÜKTEN NEHY EDERSİNİZ ALLAHA HAKKIYLA İMAN
EDERSİNİZ” DİYOR.
ALLAH cc peygamberi standartlarda ve metodlarla yapılan bu davet çalışması, nasıl allahın
resulüne başarı ve hidayet kapısı açtıysa, onun
prensipleriyle yapıldıgında allahın yardımının
alınacagını hidayet kapılarının açılacagını bildirilmiştir .
Onun uyguladıgı yöntem ve prensiplerin dışında yapılan çalışmalar din çalışması olmayacaktır, allahın yardımı da olmayacakcaktır.
Günümüzde bir takım oluşumlar 35 yıllık süreç içinde bir takım söylevler geliştirerek siyasi
ve politik yöntemlerle bir yere varmayı denemişlerdir .

Bir takım gömlekleri çıkardıkları gibi söylevleride degişmiştir. Yüzbinleri peşinden sürükleyen
bu oluşumlar, makam elde etme ihtirasıyla, siyasi yöntemlerin HİDAYETle alakası olmadıgını da
gördükleri kanatindeyim.
Bu milletinde görecegi umudu taşıyorum.

Türkiyedeki müslümanların artık aklını başına
alması lazım ne istiyolar “hidayetmi siyasetmi ?”.
Bu iki kavram bir koltuga sıgmayacak.

Revizyonist ve oportinist egilim taşıyan bir
müslüman görüntüsü “hidayet” üzeremidir? .
Küfrün yularını şimdi kendileri çekiyor...

Belkide çıktıkları bu yoldan pişman olarak öz
eleştiri getirecekleri günlerin yakın oldugunu düşünüyorum .
H idayet nedir dostlar ?
Hidayet allahın emirlerini peygamberin sünnetini hiçbir baskı ve tesiraltında olmadan kendi
iradesi ile yaşamanın adıdır.
Biz, “makama talip olmakla hidayete talip olma”nın aynı şeyler olmadıgına inanıyorum. Çünkü dünya bizim umurumuzda olmamalı.
Tüm insanların ve cinlerin kurtuluşu dünya ve
ahiret saadeti peygamber SAV yolunda yürümesi ve müslümanların onun davet çalışmasını ögrenip anlaması ve bu yolda çalışması ile mümkün
olduğudur.
Yusuf süresi bu vazifeyi apaçık bildirmektedir.
“DEKİ habibim işte bu benim yolumdur de insanları ALLAHA davettir basiret ve hikmetle ben ve
bana ittiba edenlerin işide budur .de” demiştir
yusuf süresi 108
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İLİM Mİ AMEL Mİ
Mustafa ASAF

Bilindiği üzere bu iki tabir birbirinden ayrılmayan bir bütündür. Öyle ki ne ilimsiz amel ne
de amele çevrilmemiş bir ilimden söz etmek yahut faydasından bahsetmek mümkün değildir.
Önemli olan bilmek değil, bildiği ile amel
etmektir. Esas olan ikisini bir arada yapabilme
durumudur. Bazı kendini beğenmekten başka
hüneri olmayan âlim görünümlü şahıslar sadece bilmenin öneminden bahsetse de bu asla
yeterli değildir. Zira âlemlerin Rabbi Cuma suresinde bu ve benzer kişileri “kitap yüklü eşeklere” benzetmektedir. İlim öğrenmek herkesin
malumudur ki farzdır. Aslında çok derin düşünmeden bağlantıyı kurmak zor olmaz. Önce ilim
öğrenmek ve hem öğrenip hem de bu ilim ile
amel etmek en doğru olandır.

Kulu Allah Teâlâ’ya yaklaştıran ameller ya
farzdır, ya da nâfile. Farzların yanında nâfilelerin hiçbir değeri yoktur. Bir vakitte farzlardan
bir farzı edâ etmek, hâlis niyetle olsa bile bin
sene nâfile edâ etmekten daha iyidir. Bu nâfileler ister namaz türünden olsun, ister oruç,
zikir, tefekkür ve benzeri türden, fark etmez.
Hattâ şunu söyleyebiliriz: Farzları edâ ederken
sünnetlerden bir sünnet ya da edeblerden bir
edebe riâyet etmek de bunun gibidir.

SIR

Bu iki durumu, yani amelsiz ilmin veya ilimsiz amelin birbirinden ne kadar da ayrılmaz bir
bütün olduğunu İmam Malik (r.a) şöyle tarif etmektedir:
“Kim tasavvuf ilimlerine dalar da fıkıh ilmini
ihmal ederse zındık olur; kim de fıkıh ilmini öğrenir, tasavvuf ve diğer manevi ilimlerden uzak
kalırsa fasık olur. Bu ikisini kendinde cem’ eden
ise hakikat ehli olur” buyurmaktadır.
İlim olmadan yapılan amel, kişiyi bid’ata götürür. Ki bu da sonu ateş olan bir durumdur.
Sadece amele güvenmek kişiyi uçuruma götürür.İmam Rabbani (k.s) İlmin ne kadar önemli
olduğunu şöyle anlatır mektubatta:
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Yine nakledilmiştir ki, bir gün Emîrü’l-mü’minîn Hz. Ömer (r.a.) sabah namazını
cemâatle kıldı. Namazdan sonra cemaate baktı. O esnâda arkadaşlarından birini göremedi
ve: “Falan arkadaş cemaate gelmedi mi?” diye
sordu. Oradakiler: “O arkadaş gecenin çoğunu
uyanık (nâfile ibâdetle) geçiriyor, muhtemelen
şimdi uyuyup kalmıştır” diye cevap verdiler.
Hz. Ömer buyurdu ki: “Bütün gece uyusaydı da
sabah namazını cemaatle kılsaydı daha iyi olurdu.”
Demek ki önce ilim öğrenmek ve nihayetinde ise bu ilim ile amel etmek esastır.
Toplum olarak daha çok maalesef, şu öyle
demiş, bu böyle demişlerle dini yaşamaya çalışıyoruz. Böyle olmamalı elbet. Dinimizi esaslı
bir şekilde öğrenmek bize farz kılınmıştır.
Allah (a.c) ilim öğrenen ve öğrendiği ilmiyle
amel etmeyi başarabilen kullarından eylesin.
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HOŞ GELDİN
Mayıs çiçeklerinin açma çağıydı en tenhasında
Uzak diyarlardan gönlümün tahtına kurulan nur
Sendin gelen bilirim o nazlı sabahın seherinde
Talan olmuş bu ömre elbet gülüşün bir muştu olur
Ay yüzlü çocuk, var mı ki şu cihanda senin değerinde
Fani hayatımıza verdin öylece tarifsiz bir huzur
Anlatması ne mümkün, şükrüme şükür lazım dilimde

SIR

Alnına nakşedilsin isterim kaderlerin en güzeli
Seninle olsun her dem, yokluğun ötesindeki var
Ah-u zarıma rahmet diye seni bize vereli
Firakınla yanar iken bu yürek, bahşetti seni yar
MUSTAFA ASAF
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KÂBE TOPRAĞI, EVLİYALAR DİYÂRI,
ALTIN ŞEHİR,...ÜSKÜDAR
Ayşe Emine Sultan ÇELİK

Üsküdar; sımsıcak ana kucağı gibi sığınılacak
dost bir liman, görkemli minarelerin yükseldiği,
muhteşem kubbelerin ihtişâmıyla bezeli, evliyalar
enbiyâlar diyârı...
Üsküdar; çifte ezanların çınladığı Kâbe toprağı
diye adlandırılan, altın şehir...

inceliklerinin ilmek ilmek işlendiği dualı belde... Hayırseverdir bura halkı, kuşlar için bile zamanında kuş
evleri yapmış olan atalarının torunları hâlen daha
bu gelenekleri sürdürmektedir. Eskiden sokaklara
konulan sadaka taşlarından biri hâlen daha dimdik
ayakta durmaktadır, Ayazma mahallesinde. Şimdilik
sadece sembolik olarak bir tarihi eser olmasından
gayri, hayırseverliğin muazzam inceliğini yansıtan
‘’Bir elin verdiğini öteki el görmesin’’ hadisi şerifine
en uygun geliştirilmiş hayırseverlik anlayışını, zerâfetini gururla taşımaktadır.

SIR

Gün batımında pencerelerinde yangınların görüldüğü, denizinde âlâ yakamozları, birbirlerini geçerken nazire yaparcasına düdük çalan vapurları,
çayın yanındaki simide ortak olan martıları, mazbut
ve mağrur insanları...
Gündüzü başka gecesi başka güzeldir, Üsküdarın. İş güç için koşturan insanları, gecesinde sessiz
ve mağrurdur, ne bakışlarıyla nede temaslarıyla
birbirlerini incitmezler. Bilirler ki ‘’Yaratılmışa karşı
sevgi beslenir, Yaradan dan ötürü.’’

Balıkçılar çarşısı çeşit çeşit balıklarıyla denize
yakınlığı hissettirirken, manavlarındaki yeşillikler
doğayla kucak kucağa olduğunu anlatır. Birde o minarelerden yükselen ezanlar yok mu, bir an durur
dinlersiniz. Ne yorgunluk kalır nede tasa, içten bir
ağlama gelir, bırakıverirsin gözyaşlarını, bilirsin ki
temizlik yapıyordur arkadan gelecek olan gülümsemeye...
Üsküdar; insana kendini özel hissettirir, itibârlı
yaşamın kucağıdır bu efsûnlu belde...
Kimsenin kimseye zararı yoktur. Kötülük barınamaz burada, nasıl barınsın ki; Aziz Mahmud Hüdâyi,
Nasûh-i Mehmet Efendi ve Mustafa Devâdi Hazretlerinin arasında herkes emindir, huzur bâkidir. Bu
zat-ı muhteremlerin himmeti buram buram Üsküdar’ın taşında toprağında, yaşayan her varlığındadır. Bizi biz yapan tüm değerlere hâizdir, Üsküdar...

Üsküdar’ın özündedir yardımseverlik, halkının
eli hep birbirinin üzerinde, duaları hep birbirine
karşıdır. Acılar, sevinçler, kederler, mutluluklar hep
ortakdır burada...
‘’Tevekkeltü Alellah’’ düsturunu ilke edinmiş insanların yaşadığı, Osmanlının yardımseverliğinin,
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Üsküdar, geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür.
Eskiden Ihlamur ağaçlarıyla meşhur olan Üsküdar, şimdilerde yerini akasya ve erguvanlara bırakmış durumda... Baharın habercisi olan erguvan
ağaçları çiçek açmaya başladığında Boğaziçi her iki
taraftan pembeye boyanmış gibi bir hâl alır ve âşıkların sevdasına eşlik eder. Şairlerin dizelerine misafir olur, yazarların hikâyelerine konuk olur.
Birde Sultanların tepesi var ki Üsküdar’ın Sultanı. Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy bu beldede
ikâmet etmiş olan damadı Ömer Rıza Doğrul beye
hastalığı esnasın misafir olmuş bir süre, Kur’ân-ı Kerim tercümesini her ne kadar kadim dostu Mustafa
Runyum bey’e teslim edip gelmiş olsa dahi, eser üstünde hasta yatağında çalışmalarını sürdürmüştür
burada. Türk edebiyatının ünlü siması Halide Edip
Adıvar, ailesine ait olan Hüseyin Avni Paşa köşkünde yaşamıştır. Klasik Türk Mûsikîsi’nin büyük bestekârlarından Halid Lemi Atlı’ya yuvalık yapmış, zamanında Mihrimah Sultan’ın dâyesi, süt annesine
hediye edilen bu tepe nice güzelliklere ev sahipliği
yapmaktadır. Öyle bir tepedir ki, Yavuz Sultan Selim sefere çıkmadan önce buraya çıkar ve İstanbul’u
seyredermiş. 16. Yüzyıldan sonra devlet erkanını
ağırlayan bu tepe adını da bu yüzden almıştır. Kuzguncuk ve Üsküdar iskelesi arasında kalan endamlı
tepenin sırtlarına uzanan Fethipaşa korusu ise Osmanlı paşalarından Fethi Paşa’yı ve mütefferrik-yazar Cemil Meriç’e de ev sahipliği yapmıştır. İstiklâl
Şavaşı esnasında Anadolu’ya geçecek olan genç
vatan evladlarına ev sahipliği yapan Özbekler Tek-
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SIR

kesi’de bu tepe bulunmaktadır. Vatan uğruna seve
seve cepheye gitmeyi gönlüne koyan Mehmetçikler,Özbekler tekkesinde konaklar oradan Anadolu’ya geçiş yaparlardı.

Yavuz Sultan Selim 1516 yılında, Mısır’a düzenlediği sefer öncesinde seyrine doyum olmayan İstanbul’u görmek için çıktığı bu tepeden şöyle dua eylemiştir; ‘’ Allahım bu aylar şehrine nuru sönmeyen
bir hilâlle dönmek nasip eyle’’ diye... Padişah çıktığı
bu seferden zaferle geri dönmüştür.

Hayırseverlikte birbirleriyle yarışan hanım sultanlarımızın adlarıyla tarihten günümüze bir abide
olarak yükselen camilerimiz, külliyelerimiz Üsküdar’da incelikli hizmet anlayışının sembolleri oluvermişlerdir. Hiç kapanmayacak hayır defterlerinin
iz düşümü gibidirler hayatımıza... Sessizce bizleri de
davet ederler hayır işlemeye, kıyamete kadar defterlerimizin açık kalmasını sağlayıp yüzümüzü ak
çıkarmaya...
Rivâyete göre kendisine aşık Galata Kulesine nispet edercesine yüzyıllardır muhteşem güzelliğiyle
görenleri büyüleyen Kızkulesi...

birlerine sevdalarını anlatmakta sessizce yardımcıdırlar.
Üsküdar’ın her daim koruyucusu olan Selimiye
Kışlası, tüm heybetiyle vazifesine devam etmektedir. Son ikâmet adresi Karacaahmed Mezarlığı, nice
sultanlar barındırır toprak altında, nice civanlar
nice bergüzarlar... Üsküdar’ın Uluslararası Kapısı
Haydarpaşa Limanı...Konteynerlara kucak açmış
yüklerini hafifletmekte, seyahate çıkacak olan yüklere ev sahipliği etmektedir...
Çamlıca tepesi İstanbul’u kuş bakışı seyretmek
isteyen gönül yârenlerinin konakladığı muhteşem
yerlerdendir. Şimdiler de bir devasa külliyeye, adı
kendinde saklı camiye de ev sahipliği etmekte…
Üsküdar; ne anlatmakla biter, ne de anlatmaya
kelimeler kifâyet eder...
Üsküdarı anlatmak için en iyisi orada yaşamak,
havasını teneffüs etmek, suyunu içmek , insanlarıyla hemhal olması gerekir...

Tarih boyunca yaşadığı hüzünleri, üzüntüleri, sevinçleri, sevdaları, boğazın hırçın sularına karşı yanıbaşında duran Üsküdar’a anlatır, dertleşir durur.
Mütevâzi zerâfetiyle Üsküdar ve sırdaşı, gönüldaşı
Kızkulesi İstanbul’un gözbebeğidir.
Bu hayal beldesinde, baharın müjdecisi mor salkım yokmu, boğazın pembe gelini erguvanla birleşince hülyalara dalmamak ne mümkün? Adlarına
yazılan şiirler, makaleler, beytler aşıkların bile bir-
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GİTME
Gitme,
Kalbimin tam orta yerinden vurulmuşum, gitme.
Gitme,
Bir gurbet türküsünde sürgün olmuşum, gitme.
Gitme,
Gözlerim gözlerine kelepçelenmis, gitme.
Gitme,
Dudaklarım hasret şarkısı söyler, gitme.
Zordur beklemek, acıyı yük eylemek
Nicedir hârınla yanar bu yürek
Çeyiz sandığım haber salmış almak gerek
Canına can, yoluna yoldaş olsun bu yürek

SIR
***

GELDİM

Bir bavul dolusu hüznümü alıp geldim sana
Kaçırma gözlerini,
Buğulu camlarda yolunu gözlediğin
Hayırsızın geldi
Nilüfer KAYA

12

sirdergisi.com

A NA L İ Z

Haziran 2018 / Ramazan 1439

Türkiye’nin Kutlu Misyonu
Koray KAMACI

koray_kamaci@hotmail.com

Türkiye Cumhuriyeti sıradan
bir ülke değildir. Türkiye çok başka ve özel bir misyonu olan bir
devlettir. Türkiye’nin kişileri ve
olayları da aşan ilahi bir misyonu var. Her ne olursa olsun bu
Misyon bir gün tecelli edecektir.
Türkiye sıradan bir ülke değildir.
Kendi içinde büyük manevi sırlar
barındırmaktadır. Zamanı geldiğinde bu manevi güç devreye
girecektir...

SIR

Yaşanan bazı şeyler insanımızı
ümitsizliğe düşürse de inancımızı ve umudumuzu her daim diri
tutmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti sadece 1923’de kurulmuş bir devlet
değildir. Türkiye kendi içinde 2200 yıllık kadim
devlet anlayışına ve mirasına sahip büyük bir
devlettir. Bu bağlamda da Küresel güç odaklarının da planlarını her daim bozabilecek kuvvet ve kudrete muktedirdir. Dolayısı ile Türkiye
üzerine kurulan şer odaklarının şer planlarını
bozabilecek manevi bir kuvvete de sahiptir. Bu
kuvvet öyle bir kuvvettir ki içinde; 40 kişiyle
Çin sarayını basan Kürşad’ın korkusuzluğunu,
Mete Han’ın yiğitliğini, Sultan Alparslan’ın
adanmışlığını, Ertuğrul Gazi’nin umudunu, Osman Bey’in rüyasını, I. Murad’ın şehadetini,
Fatih Sultan Mehmed Han’ın inancını, Yavuz
Sultan Selim’in gücünü, Sultan II. Abdülhamid
Han’ın zekasını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün
mücadelesini barındırmaktadır.
İşte bu anlayış ve tarihi bütünlük içinde
Türk Devleti bölgede istediği konuma gelecektir. Dost düşman bilsin ki; Türkiye Cumhuriyeti
Pentegondan veya Tel-Aviv’den yönetilen bir
ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti Ankara’dan
yönetilir ve 2200 yıllık bir devlet tecrübesine
sahiptir. Bazıları hala Türkiye’nin 1923’de kurulmuş bir ülke olduğunu sanıyor. Oysa Tarihi
bir bütünlük ve miras gereği, Türkiye 2200 yıllık bir geleneğe sahip büyük bir Devlettir. Mete

Han’ın yaktığı bu kutlu ışığı hala göremeyen
karanlık odaklar ve körler var. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluş yılına baksınlar ve
oradaki M.Ö 209 yazısını görüp titremeye başlasınlar. Bu bütünlüğü hiçbir zaman unutmamak lazımdır. Genç nesillere de bu bütünlüğü
ve şanlı geçmişimizi şu bu demeden en iyi şekilde anlatmalıyız.
Unutmamak lazımdır ki: Her yüzyıl da bir
güçler dengesi değişir. Türk Devleti’nin kadim
Teşkilatı olan ‘’Heyet’’ önümüzdeki 100 yıl için
son sözünü daha söylemedi! Heyet’in varlığı
demek: Balkanlar demek, Kafkaslar demek,
Ortadoğu demek, Türkistan Coğrafyası demek,
Afrika demek, en önemlisi Dünya’nın kalbi
Anadolu demektir... Bu tarihi bütünlük ve bilinç içinde hareket edildiğinde, Türkiye’nin derin gücü daha iyi anlaşılabilir. 2200 yıllık kadim
devlet geleneğimiz bu noktada gayet önem
taşımaktadır. Türkiye geçmişin gücü ve bugünün stratejisi ile küllerinden yeniden doğmaya
hazırdır.
Ve son söz: ‘’Gelecek yüzyılda İslam’ın Hilali
ve Türk’ün yıldızının parlama zamanı olacaktır.
Bunu hep birlikte göreceğiz İnşaAllah.’’
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BİLMEK VE YAŞAMAK
Osman NUR

Biliyorsunuzdur, bilmeyene cahil derler. Cahilliği kimse üzerine almak istemez. Hiç okumayan
bile kendi bilgisinin çokluğuna ve doğru olduğuna
inanır. Böyle inanmasa dünyada rahat yaşayamaz,
devamlı kendini sorgular hayattan zevk almaz. Bunların çokları aklını çok beğenir, kimse ile akılını değişmek istemez.
Ama insanlar iyi biliyor ki insanlar arasında çok
cahil insanlar vardır. Cahil insanları da şöyle sınıflandırabiliriz: Bilmez, bilmediğini bilir. Bilmez bilmediğini de bilmez. Bilmez, bildiklerini de doğru
ve güzel zanneder. Bunları şöyle de sınıflandıranlar
olmaktadır. Cahil, zır cahil, zırzırı cahil. Cahile bir
şeyler anlatırsan seni dinler ve doğru bulduklarını kabul eder ve o bilgiler doğrultusunda hareket
edip yaşar. Zır cahil ise bilmediğini bilmediğinden,
kimseden bir şey öğrenme ihtiyacı duymaz, onun
için kimseyi dinlemek istemez, dinlese bile bin bir
gerekçe ile karşı koyar. Böylelerine gerçek ilimden
de bir şey anlatılamaz. Zırzırı cahiller de yanlış bilgilerini doğru zannettiğinden, bütün doğrulara karşı
gelir.
Esas tehlikeli cahillik ise, okuyan bilgi ve ilim
sahibi olan fakat gerçek ilimle tanışmayan insanlardır. Bunlar gerçek, doğru ilmi kabullenmezler ama
toplum içinde çok bilgili tanınırlar ve kendileri de
kendini öyle zannederler. Bu insanlara da bir şey
anlatılmaz. Bunlar yukarıda sınıflandırdığımız hangi
cahiller gurubuna girmektedir?
Bazı cahiller de bilgili olduklarını söylerler, birçok bilgileri de vardır. Bu bilgilerini (ilmini) yanlış
yerde kullanır. Yani bu bilgileriyle insanları mutlu
etmez bedbaht ederler.
Şöyle bir soru sorsam, ne dersiniz? “Allah kime
cahil diyor?” işte işin püf noktası burada. Biliyorsunuz, Allah, iman etmeyen insanlara cahil demektedir. Dünya da hangi ilmin prof. u olsa da Allah
nazarında bu imansız insanlar cahildir. Allah’ın dini
İslam’a ve Peygamberi Muhammed’e (s.a.s.) en
şiddetli karşı koyana “Ebu Cehil- Cahillerin babası”
denmektedir.
İslam dinine göre, insan önce iman edecek sonra kendine gerekli bilgileri öğrenecektir. Öğrendiği

doğru bilgileri de başkasına öğretecektir.
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “İlim Çin’de
de olsa gidin öğrenin”. “İlminden faydanılan bir
âlim, bin abittten (ibadet edenden) daha hayırlıdır”.
İnsanoğlu için kendine lazım olan en faydalı
ilim nedir? Yanlış bir ayırma ile ilim ikiye ayrılmış,
dünya için ilim, ahiret için ilim. Aslında ilim tektir, o
da gerçek olandır. Bazıları müspet ilim diye dini ile
bağlantısı olmayan ilimleri kast ederler. Bir örnek
uzay, matematik, coğrafya vb ilmi, bu ilimleri müspet ilim olarak tarif edilir. Aslında ilim, mevcudatın
durumunu, sıfatlarını, faydalarını, önemini bilmektir. Bunların hepsi Allah’ın yarattığı varlıklardır. Şunu
iyi bilmemiz şarttır ki o da şudur: Hiçbir müspet ilim
Allah’ın dini ile çatışmaz. İslam düşmanları müspet
ilim dini ilimle çatışır diye insanların kafasını karıştırmışlar. İnsan bu oyuna gelmemelidir. Bunu niçin
müspet ilimlerden çok dini ilimleri de öğrenmek
gerekir.
Doğruları bilen doğru hareket eder. Yanlışı doğru bilen devamlı yanlış yapar. Sonra dünya ilmi diye
tarif edilen ilim sadece bu dünya hayatımıza faydalı olabilir. Ahiret hayatımıza da dini ilimler faydalı
olur. Aslında dini ilimler bu dünya hayatımız için
de çok faydalıdır. İnsanın aklı varsa, insan kendine
faydalı olanı veya çok faydalı olanı seçer. İşte dini
ilimler ebedi bir mutluluk (cenneti) kazandırdığından çok önemlidir.
İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen
kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Doğru ilim
öğrenen doğru hareket eder ve çevresindeki insan
ve hayvanlara da faydalı olur. Yanlış ilim elde edenler, dini ilmi olmayanlar hem kendisine hem de çevresine kötülük eder.
İnsan kendini yaratanın kim olduğunu bilmezse o insanın yüz karası olmaz mı? Yaratanını bilen
insan, yaratanının gösterdiği yoldan gitmez mi?
Allah’ı bilen insan Allah’tan başkasını O’dan üstün
kabul eder mi? Allah’ı bilen O’nun emirlerine uygun
hareket eder hem kendi huzur bulur hem de çevresindeki insan ve hayvanlar.

SIR
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KUDÜS ‘TE HERKES SUSSA
TÜRKİYE SUSMAZ,
Cumhur ALTINELLİ

Evet dostlar Kudüs önceliğimiz,Kudüs ilk kıblemiz...
ABD,son zamanda olan aşırı tepkilere rağmen Tel aviv
deki İsrail büyükelçiliğini Kudüs e taşımıştır.
Trump yönetiminin bu kararı tüm islam aleminde tepkilere ve infiale neden oldu.Fakat ABD yönetiminden çekinen bazı ülkelerin
Filistin davasını savunmakta geri adım attığınıda gördük.
Türkiye bu davadaki kararlığını ilk günkü gibi sayın
Cumhurbaşkanımız Erdoğan ın önderliğinde sürdürmektedir.
Neden bu tarih?
14 mayıs tarihinde açılışın yapışlması filistin için yine
önemli bir tarihin yıldönümü.
14 mayıs 1948 yılı yani 70 yıl önce Büyük Felaket olarak adlandırılan ve İSRAİL İN KURULUŞ TARİHİNE DENK
GETİRİLMESİ.
Evet dostlar piyonlar yerli yerinde ve herkes görevini
yapıyor.
Allah bu günleri mutlaka unutmadı.
15 mayıs 1948 den sonra artık her şey değişmiştir,her
şey içinde zulüm olan bir tarih yazmiştir.
Filistinliler bu güne Büyük Felaket anlamına gelen
NEKBE adını vermişlerdir.
Gerçektende yaşanan zulüm,filistinlilerin evlerinden
yurtlarından sürülmesi felakettir.
Kendilerini Seçkin millet,
Filistin ide vaad edilmiş toprak ve Arapları ise etnik
temizlik için kurban,
olarak gören siyonist zihniyet,artık hakim duruma
geçmişti.
15 mayıs 1948 den sonra siyonistlerce gerçekleştirilen
katliam,baskı ve sürgünler sonucunda 750.000 Filistinli
evinden,köyünden,toprağından uzaklaştırılmış.Kendi
ülkesinde veya başka ülkelerde mülteci durumuna düşmüştü.
1897 de İsrail in kuruluşundan tam 51 yıl önce İsviçrenin Basel şehrinde toplanan 1. siyonist kongresinde
Theodor Herzl şöyle demişti.
Ben bu gün burada Yahudi Devletini kurdum.Beş sene
sonra veya elli sene sonra bunu herkes bilecektir.

Bu konuşma,Siyonistlerin uzun vadeli planlarına en
çarpıcı örnektir.
Başta Kudüs ve Mescidi Aksa olmak üzere bütün Filistin,bu siyonist emellerin hedeflerindeydi.
Ama bu maksatlarına ulaşmak için 19 yıl beklemeleri
gerekmişti.Fırsat bulunca da sadece Filistin
işgalini tamamlamak ile kalmamışlar,1967 de etrafındaki arap devletlerine unutamayacakları bir ders vermişlerdir.
Kudüs ün tamamı Batı Şeria,Gazze işgal edilmiş.Mısırdan Sina yarımadası,Suriyeden Golan tepeleri alınmıştı.
Bu hezimetin sonunda ancak büyük emperyalistlerin
yardımı ile barış masasına oturan mağlup devletlerin
Filistin i
düşünme veya Filistinlilerin haklarını koruma gibi bir
misyonlarıda artık kalmamıştı.
Bu tarihlerden bu yana bir çok kitap ve yayın yazıldı
konu hakkında.
Damla Yayınevi
bünyesindeki Mihrabad Yayınlarından
yeni çıkan
NEKBE 1948 isimli
Sayın Nurettin Taşkesen hocamızın kitabı gerçekten yalın
ve sürükleyici anlatımı,gerçek olayların
belgeli
aktarımı ile mükemmel bir ışık olarak yerini almıştır.
Sizlere de okumanızı tavsiye ederim.
Damla Yayınevinin genel müdürü sayın Hasan Hüseyin Doğru beye de
bu güzel yayınlarının devamını diler selam ederim.
Filistinlilerin bu Büyük Felaket gününden 70 yıl geçmesine karşın hala sakladıkları evlerinin yurtlarının
anahtarlarını bir gün
kapılarını açmak için kullanmasını Allah tan niyaz ederim.

SIR
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YAHYALI’LI HACI HASAN EFENDİ
Ahmet DÜNDAR

Hacı Hasan Efendi (k.s) 1914 yılında Kayseri’nin Yahyalı ilçesinin Kavacık mahellesinde
dünyaya geldi. Büyük dedeleri, seyyitlerden
Hacı Osmanzade, dedesi H. Ahmet Efendi, babaannesi de Halime hanımdır. Babaları Erbili
Muhammed Esat Efendi Hazretlerinin halifesi
Mustafa Hulusi Efendi’dir, anneleri Baba Hocalardan Hacı Mehmet Hoca’nın kızı Aişe Hanım’dır.

Zaman hızla akıp gitmektedir. Bu ara Hacı Hasan Efendi, babaları Mustafa Hulusi efendi’nin
medreseden arkadaşı, Adana yöresinden Ali
Hoca’nın kızı Meryem Hanım ile izdivaç ederler. Çeyiz eşyası olarak bir yorgan, halı, heybe,

SIR

Her iki yönden peygamberimizin (s.a.v.) nur
nesline dayanan asil bir ailedendir. Böyle bir
ana babanın evlatları olan Hacı Hasan Efendi,
daha çocuk yaşlarda, gelecekte insanlara büyük bir örnek olacağına işaret eden tavır ve
hareketleri ile herkesin dikkatini çekiyordu.
Ondördünde vurdular manevi aşı
Durmadı akardı gözümün yaşı

dizeleriyle başlayan şiirlerinden anlaşıldığına
göre ondört yaşında, babalarından vazife alarak fiilen tasavvuf yoluna girerler. Giyim-kuşam ve temizlik konusunda sonderece dikkatlidirler. Dışlarındad da, içlerindeki gibi bir düzen
ve tertip hakimdi. Zamanın hakimlerinden
Mustafa Hoca Efendi’nin fıkıh derselrine katıldılar. Dini eğitimin yasak olduğu dönemdir ve
pederleri Mustafa Hulusi Efendi endişelidirler.
Anneleri Aişe hanım: “Telaş etmeyin efendi,
ben evladımı rüyamda Efendimiz (s.a.v.)’in dizinin dibinde okurken gördüm” buyurmuştur.
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yastık ve birkaç parça kab...
1939’da askerlik münasebetiyle Adana Dörtyol’a giderler ve sonrasında İstanbul Yalova’ya
geçerler; bu arada da manevi hizmetlere devam ederler.
Sami Ramazanoğlu (k.s.)’nun Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki içmeye teşriflerinde, Babaları
Mustafa hulusi Efendi, kayın pederleri ve Kılavuz Hafız ile ziyaretlerine giderler. Orada Sami
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Efendi Hazretleri, Mustafa Hulusi Efendiye
hitaben: “Hasan Efendi’ye icabet veriyorum,
bundan sonra ihvanın derslerini sormaya, vazife vermeye kendisini tayin ediyorum.” der.
Kadiri icazetinide yine aynı yerde 1965 yılında
alırlar. Hacı Hasan efendi Adana Şeyhoğlu camii, sonraları da Ceyhan, Kozan, Niğde, Develi
gibi çevre yerleşim yerlerinde vaazlarına devam etti.
1976 yılında çok ciddi bir şekilde şeker hastalığına yakalanırlar. Şekeri 450’ye çıkmış olmasına rağmen ihvana sohbete devam ederler.
1982’de gözlerinden katarak amaliyatı olurlar. 1987 yılında kalp rahatsızlığı sebebiyle,
Kayseri Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun
bakıma alındılar. 27 ocak 1987 akşamı bir ihvanın evinde, elleri semaya açık iken dünya
hayatına veda ettiler. Ertesi gün yurdun dört
bucağından gelen gönüldaşların eşliğinde kendi yaptırdığı Yahyalı Kavacık mahellesindeki,
Kalemdar camiine defnedildiler. Cenab-ı Hak
şefaatlarına mazhar kılsın.[url]

rim öğrendi. Devrin bazı alimlerinin, özellikle
de babalarının rahleyi tedrisinden geçti. Kendisini kutbiyyet makamına ulaştıracak manevi
yolculuğuna 14 yaşında başlayan Hacı Hasan
Efendi takva sahibi, haya ve edep timsali idi.
güler yüzüyle etrafını hep şefkat nazarıyla süzerdi. Gönüller Sultanı Ramazanoğlu Mahmut
Sami Hazretleri’nin ifadesiyle O doğuştan veli
idi. Babaları Şeyh Mustafa Hulusi Efendi’nin
vefatı üzerine Sami Ramazanoğlu Hazretleri’nin emriyle manevi vekaleti devralan Hacı
Hasan Efendi. bir ömür boyu sürecek irşad
faaliyetlerine başladı. 50 yıla yakın zaman diliminde Adana, Kozan, Konya, Niğde, Develi,
Yahyalı ve Kayseri dolaylarında ulaşabildiği insanlara sohbetleriyle hizmet etti, fahri vaizlik
yaptı. Sohbetlerinin manevi hazzında zaman
ve mekan unutulur, nefislerin ihtiras yığınları
kaybolur, zihinlerde yepyeni dünyalar açılırdı.
Dünyanın gamı kederi O’nun yanında unutulur
giderdi. Hilm, takva, tevazu, sabır, merhamet,
şefkat ve letafet doluydu. Riyakarlığı sevmez,
taassubtan hiç hoşlanmazdı. Hacı Hasan Efendi Hazretleri, sevenlerinin her türlü dertleriyle
kendisini yıpratacak kadar ilgilenirdi. Hayatı
boyunca dünyaya hiç meyletmedi. Zor zamanların bütün baskılarına rağmen inançlarından
asla taviz vermedi. Ziyaretçilerinden iyiliği emredip, kötülükten nehyetmelerini isterdi. İlim
ehline iltifat eder, keramete değil istikamete
önem verirdi. O sohbet ve aşk ehli idi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya
olan aşkı ve muhabbeti sonsuzdu. Sevenlerinin ise O’na olan muhabbeti o kadar büyüktü
ki; Türkiye’nin ve hatta dünyanın dört bir yanından insanlar bir kez olsun O’nu görebilmek,
huzurunda boyun bükebilmek için akın akın
gelirlerdi.

SIR

Hacı Hasan Efendi’yi vefatının 19. yılında rahmetle anıyoruz
Hacı Hasan Efendi, zamanın irşad kutbu Mahmud Sami Hazretlerinden icazet aldıktan
sonra (1939) ömrünün sonuna kadar manevi
emaneti yerine getirmek üzere irşad sohbetlerine aralıksız devam etmiştir.
Hacı Hasan Efendi ( ks ) Hazretleri, 1914 yılında Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’nin Kavacık Mahallesi’nde dünyaya geldi. Dedeleri Hacı Ahmed Efendi, babaları Erbilli Muhammed Esad
Efendi’nin halifesi olan Mustafa Hulusi Efendi;
anneleri ise Baba Hoca Sülalesi’nden Hacı Ahmed Hoca’nın kızı Ayşe Hanım’dı. Hem anne
hem de baba tarafından Peygamber Efendimiz’in nur nesline dayanan bir aileden idi.
Dönemin zorlu şartlarına ve kısıtlı imkanlarına
rağmen Hacı Hasan Efendi’nin eğitimine büyük özen gösterildi. Yedi yaşında Kur’an-ı Ke-

Hacı Hasan Efendi Fahr-i Kainat ( SAV ) Efendimiz’in izinde 72 yıllık örnek bir hayattan sonra
26 Ocak 1987 Pazartesi günü Kayseri’de dar-ı
bekaya irtihal eyledi. Kabirleri Kayseri İli Yahyalı İlçesi Kavacık Mahallesi’nde kendi yaptırmış oldukları Kalender Camii’ndedir.
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Kürtaj ve Bilinçaltı
Özlem YAŞAR
Yaşam Koçu
Çoğu zaman üstü kapatılan, görmezden gelinen zor
bir karar olan kürtaj, kadın- erkek herkesin hayatını
olumsuz olarak etkileyen, mühim bir konudur. Aslında öyle olmasa da ; Aileye yeni katılacak bireyin elinden
yaşama hakkı, ona sorulmadan alınmış hissediliyor ve
çiftler arasında ömür boyu tarifsiz bir suçluluk ve kopukluk yaşanıyor.

ler bunun işaretidir. Bu bağlamda Allah kimseyi cezalandırmaz. Her şeyi bilinçaltımız yapar. Bilinçaltı bunu, salt
gerçekliği bildiği için yapar ve biz buna vicdan deriz.
Dünyaya gelmeden önce tekamül konularımızı seçeriz. Sonra bu tekamülleri gerçekleştireceğimiz anneyi,
babayı seçeriz. Aynı şekilde ömür boyunca tekamüllerimizi tamamlamak üzere ne kadar olay ve kişi varsa
dünyaya gelmeden hepsini seçmiş oluruz. Bazı ruhların(
varlıkların demek daha doğru bir terimdir) tekamülleri
sadece var olduğumuzu sandığımız bu dünyada bir görünüp kaybolmalık süreçte gerçekleşecektir.

SIR

Bilinçaltı her konuda olduğu gibi maalesef bu konuda da o kadar hassas ki, kararı veren ebeveynin artık
kendi içsel durumunda sürekli olarak negatife düşmesini
hatta bir daha ne kadar pozitif şeyler yaşasa da dengeye gelememesine sebep oluyor. Ebeveynler, hep bir
pişmanlık hep bir suçluluk hissetme halini sümen altı
ederek hayatlarını devam ettiriyor. Ettiriyor da ; bu
suçluluk bazen öyle derinleşiyor ki, kürtajla alınan aile
bireyinden sonra dünyaya gelen diğer bireyler (çocuklar,
torunlar veya torun çocukları ) bile bu duygu ile doğabiliyor ve hayattan zevk alamayan, depresif, nedensiz
bir hüzün ve hak etmeme duygularını derinden yaşayan
insanlar olarak yaşantılarına devam ediyorlar. Taa ki
aile bireylerinden birinin bunu fark edip aileyi şifalandırmasına kadar.
Aile çok önemli bir varlıktır, genetik olarak saçımızın
rengini, hastalıkları veya dönüm dönüm tarlaları miras
alırız. Tüm bunları hepimiz rahatça görebiliriz ama ortak
bilinçaltından aldığımız kodları, korkuları, inançları, duyguları bir türlü fark etmeyiz. Miras, sadece elle tutulur gözle görülür şeyler değildir. Eğer iki veya üç kuşak
ötede bir atamız birinin hakkını aldıysa otomatik olarak
onun aldığı hakkı ödemeyi seçerek dünyaya gelmiş olabiliriz. Yahutta kürtaj yaptıran bir atanın pişmanlığını,
suçluluğunu aynı şekilde çekip atamızı onurlandırmak
için böyle bir seçim yapmış olabiliriz. Bilinçaltında, bizden önceki aile bireyinin (ağabey / abla) yükünü omuzlarımızda hissetmek de ata onurlandırma biçimidir.

(42/ŞÛRÂ-30: Başınıza gelen her musibet, sizin ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah,
kusurlarınızın pek çoğunu da affeder.)
Bilinçaltı öyle bir yargıçtır ki eylem veya düşünce
olarak ne yapıldıysa onun karşılığını en adaletlice vermek üzere programlanmıştır. Zaten kuranda geçen ayet-

18

Varlık dünyasal boyuttaki sürecinde, az bir zaman kalarak tekamülünü tamamlayacağı için kürtajlı bir ortamı
seçiyor. Kendisini muhakkak kürtaj ettirecek frekanstaki anne- babayı seçiyor. Bu seçim varlığın kendi seçimi
olduğu için esasen bir yerde anne baba da ona hizmet
ediyor. Varlık bir anneyi seçiyor ama herhangi bir anneyi seçmiyor. Aynı frekanstaki anneyi seçse de muhakkak
geri dönmek üzere onu aldıracak frekanstaki anneyi seçiyor, dünya üzerindeki taramasını buna göre yapıyor ve
hatta anne ve çocuk arasında karmik bir durum oluşuyor.
Çünkü frekansı uyan anne ile çocuk anlaşma yapıyorlar,
çocuk anneye ‘’ tekamülüm gereği çok az bir süre dünyada kalıp gitmem gerekiyor beni bu şekilde dünyaya getirmeyi kabul ediyor musun? ‘’ der ve annenin de kendi
tekamül programının gereği çocuğu aldırması gerekiyorsa karmik anlaşma yapılarak kürtaj gerçekleştirilir.
Yüce Allah’ın insan formatına yüklemiş olduğu vicdan
programı ile ebeveyn artık kendi cehennemini yaşamaya
başlıyor. Suçluluk duyguları, hak etmeme inançları , kendini cezalandırmalar, eşler arasında soğukluklar- ayrılıklar ve daha bir sürü huzursuzluklar, negatiflikler…
Aslında tekamül programı gereği bir şeyler yaşamış
olan bu varlıkların görmesi gereken, sınandığı konu ve
bununla ilgili davranışlarıdır. Hayatımızdaki hiçbir şey
tesadüf değildir. Her şey, biz bilsek de bilmesek de bir
amaca hizmet eder. Bilinçaltındaki karmik durumun şifalanması da yine nasip işidir. Tıpkı bu yazıyı okuyup hayatının herhangi bir yerinde böyle bir sınavdan geçmiş
ve şu anda neyin neden gerçekleştiğini kavrayan , içinde
kocaman bir ferahlama yaşayanlar gibi…
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İLİM VE AMEL İLİŞKİSİ
Emine CEYLAN

İnsanlığa bir rehber ve bir hidayet kılavuzu
olarak gönderilmiş olan Kur’ân-ı Kerim’in ilk âyeti
‘oku’ emrini ihtiva etmektedir. İlk âyeti takip eden
diğer âyetler de kalemden, eğitim ve öğretimden
bahsetmektedir: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O,
insanı bir alakadan yarattı. Oku! İnsana kalemle
yazı yazmayı öğretip ona bilmediklerini öğreten
Rabbin sonsuz lütuf sahibidir.” (1) İşte Kur’ân’ın ilk
âyetlerinin bu muhtevası dahi başlı başına Cenâb-ı
Hakk’ın ilme verdiği önemin önemli bir göstergesidir. “Allah içinizden inananların ve kendilerine
ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.” (2) “De ki:
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak
akıl sahipleri öğüt alırlar.” (3) “Sakın ha cahillerden
olma!” (4) gibi âyetler de yine Yüce Allah’ın ilme ve
ilim sahiplerine verdiği önemi gösterir.

İhlas ile amel etmek, az da olsa yetişir.
İmam-ı Rabbani hazretleri, (Ebedi saadete kavuşabilmek için ilim, amel ve ihlas muhakkak gerekir) buyurmaktadır.
Bilgi güzeldir. Daha da güzeli, bilginin hayata ve
uygulamaya dönüşmesidir. Kur’an-ı Kerim’de, pek
çok yerde “iman eden ve salih amel işleyenler için
cennetler vardır” (1) denilmesi düşündürücüdür.
Bu ayetlerde, sadece imanın yeterli olmadığına;
iyi amellerin bu imanı süslemesi gerektiğine işaret
vardır. İman, bir iddiadır, ameller bunun ispatıdır.
Amelsiz iman, meyvesiz ağaç gibidir.

SIR

Bir kimse, Peygamber efendimize (s.a.v.) hayırlı
amelin ne olduğunu sual edip, (İlim) cevabını alınca tekrar sordu:
- Ya Resulallah, ben amelden sual ediyorum. Siz
ilimden bahsediyorsunuz.
- Allahü teâlâ, hiç ilimsiz ameli kabul eder mi?
Yine Peygamber efendimiz buyurdu ki:
Bir müddet ilim mütalaa etmek, bütün geceyi
ibadet ve namazlı geçirmekten evla.
İlimsiz amel sapıklıktır, amelsiz ilmin de vebali
büyüktür. Hadis-i şerifde buyuruldu ki:
İlmi ile amel etmeyen âlim, kıyamette en şiddetli azaba düçar olur (kötü duruma düşer).

İhlas, her işte Allahü teâla’nın rızasını gözetmek,
kötülükleri gizlediği gibi, iyilikleri de gizlemek, övülünce sevinmemek, kötülenince üzülmemek, riyadan uzak olmaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

Yahudiler hakkında şu İlahi tespit ne kadar anlamlıdır! “Kendilerine Tevrat verilip de, sonra ona
göre yaşamayanların hali, kitap yüklü merkebin haline benzer.” (2) Kıymetli kitapları taşıyan merkep,
sırf bunları taşımakla bir değer kazanmadığı gibi,
bilgisini amele dönüştüremeyenler de, bilgi hamallığından kurtulamazlar. Kur’an-ı Kerim, bu konuda
şu hatırlatmaları yapar:
“Kitabı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emreder de, kendi nefsinizi unutur musunuz?” (3)
“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin
söylüyorsunuz?” (4)
Söylediğini uygulamayanların sözleri, sahte
mermiler gibi etkisizdir. Söze tesir kazandıran, uygulamadır.
Toplumumuzda yaşanan sıkıntıların önemli bir
sebebi, bilginin teoriden pratiğe dönüşmemesidir.
Geleceğin bilgi toplumunu, bilgisini tatbik edenler
kuracaktır.
Velhasıl-ı kelam değerli okuyucularımız; İlim
amelin güneşidir, aydınlıklarla aydınlanmanız temennisi ile...
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PAMUK
Ünzile YILDIRIM

Ortalık karanlık, evden tıkırtılar geliyor, evin
babası olsa gerek. Biraz sonra sesler yaklaştı evin kapısı açıldı aynı gürültüyle kapandı.
Baba gitti anlaşılan. Sonra yine sesler tıkırtılar
gelmeye başladı, bu sefer evin annesi kalktı
anlaşılan. O daha çok tıkırdıyor. Ayak seslerini
duyuyorum, sürekli gidip geliyor. Benim yanıma da geldi yine her zamanki gibi “ Pamuk, Pamuk benim güzelim. Dünyanın en güzel kuşu,
annesinin yaramazı” diye diye bir şeyleri açtı.
Ortalık hala karanlıktı bir şey göremedim. O
da evin kapısını açtı, aynı gürültüyle kapadı ve
gitti. Kaldım yine tek başına, evin babası gelene kadar. Sonrada annesi. Benim kapım kapalı,
açık olsa bakınır mıydım etrafa?

geldi. “Banyoda mısın güzelim” dedi. Demek
benim merak edip girdiğim yere banyo deniyormuş. “Hımm” Üstümdeki adını bilmediğim
ıslak şeyi kaldırdı ve beni gördü. “ Ne işin var
viledanın içinde güzelim yaa” dedi. Demek ki
bu garip şeyin adı da vileda imiş. Hemen eline
aldı beni ve benim odama geldik. Benim üstüme bir şey örttü ve kuruladı önce, sonrada
kendine yasladı. Artık güp güp eden, içinin sesini duyuyordum. Başka zaman olsa kaçmak,
kurtulmak için elimden geleni yapardım. Ama
böyle iyiydi, hem ıslanmış hem de çok korkmuştum. İyi geldi bana, hem iç sesi güp güp,
hem dış sesi. “Pamuk, güzelim benim çok mu
korktun? Korkma bak annen geldi.” Dedi.

Bakınmak derken; bir gün rastgele uçuyordum ve evin babası evdeydi. O’nun beni
görmediği bir anda karanlık bir yeri merak
edip içeri girdim. Tam çıkıyordum ki kendimi
suyun içinde buldum. Uçmak istedim ama
uçamadım, suyun içinden çıkıp, ne olduğunu
anlamadığım bir şeyin içine girdim oradan da
çıkamadım kaldım. Üstümde adını bilmediğim
ıslak bir şey, altımda su öylece kaldım. Evin babası ortalıkta olmadığımı fark etmiş olmalı ki
“Pamuk, Pamuk neredesin oğlum” diye diye
sürekli hem gezindi hem de tıkır tıkır sesler
çıkardı. Bu böylece sürdü gitti. Ben üşümeye
başlamıştım, acıkmıştım. Sesim çok az çıkıyordu. “cik cik”. Kendi çıkardığı seslerden benim
sesimi duymadı. Derken kapı tıkırtıyla açıldı
evin annesi olmalıydı, evet evet oydu. “Pamuk, Pamuk neredesin güzelim? Ben geldim”
“Hadi ses ver güzelim neredesin?” Ben “Cik
cik” dedim anne duydu. Benim olduğum yere

Kafesimdeyim şimdi, kuruyunca uçabildim
ve yerime geldim artık. Karnımı doyuruyorum
şimdi de. Suyumu da içince kendime geldim
biraz. Bir daha merak eder miyim orayı acaba?
Sahi burası benim yerim mi? Peki duyduğum
kuşlar gibi özgür olmak neydi? Özgürlük bu
muydu?

SIR
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Dahilde İşleme
İbrahim BİÇER

Soru: Dahilde İşleme Rejimi nedir?
Cevap: Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici
ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde
edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi
esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.
Soru: Dahilde İşleme Rejiminin amacı nedir?
Cevap: Dahilde İşleme Rejiminin amacı, dünya
piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası
piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek
olarak ifade edilebilir.
Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında uygulanabilir sistemler nelerdir ?
Cevap: Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet
ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde
işleme tedbiri uygulanmaktadır.
Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihraç edilecek eşyanın
üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde,ambalaj ve
işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde
yerleşik kişilerce ithalatı sırasında doğan vergilerin
teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.
Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/
dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin
geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya
için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri
uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış
ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon
mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı
aranmaktadır.
Soru: İşlem Görmüş Ürün, Asıl İşlem Görmüş
Ürün, İkincil İşlem Görmüş Ürün, İşleme Faaliyeti
ve Fire nedir?
Cevap:

İşlem görmüş ürün, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir. İşlem görmüş ürün
tanımı, üretim faaliyeti kapsamında elde edilen asıl
ve ikincil işlem görmüş ürün kavramlarını da kapsamaktadır.
Asıl işlem görmüş ürün, dahilde işleme rejimi
kapsamında elde edilmesi amaçlanan üründür.
İkincil işlem görmüş ürün, işleme faaliyeti sonrasında elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki
ürünü ifade etmektedir.
İşleme faaliyeti, eşyanın montajı, kurulması ve
diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli
hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi
ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse
dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan
ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade etmektedir.
Fire, “İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde
yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları ifade etmektedir.”
Soru: Şartlı muafiyet sistemi kapsamında eşdeğer eşya kullanımı nedir?
Cevap: Eşdeğer eşya, işlem görmüş ürünlerin
imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest
dolaşımda bulunan eşyadır. Eşdeğer eşya, şartlı
muafiyet sisteminde kullanılabilmektedir. Eşdeğer
eşyanın, ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda GTİP,
ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite
ve nitelikleri taşıması gerekmektedir.
Şartlı muafiyet sistemine bağlı dahilde işleme
rejimi kapsamında ithal eşyasının ithalinden önce,
eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün
ihracatı mümkün bulunmaktadır. Bu uygulama,
şartlı muafiyet sisteminde önceden ihracat denilmektedir. Önceden ihracat uygulaması durumunda,
bu ihracata tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilmektedir. Bu kapsamda yapılacak
ithalat esnasında, katma değer vergisi dahil tüm
vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır
ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

SIR
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GARBA DOĞRU -1
Bir eski atalar sözü bize şöyle diyor:

Ziya GÖKALP

“İşini bil, aşını bil, eşini bil!” Bu formüle benzeterek, sosyoloji de bize böyle diyebilir: “Milletini tam,
ümmetini tanı, medeniyetini tanı!”
Türkçülerin neşriyatı ve milli felaketler bize, az çok, milletimizin, ümmetimizin nelerden ibaret olduğunu
anlattı. Bu noktalarda, artık, herkesin aynı suretle düşündüğü görülüyor. Fakat, hangi medeniyet zümresine
mensup bulunduğumuz meselesine gelince, bu noktada hala aramızda görüş farkları, belki de hakiki anlaşmazlıklar vardır. Bu sebeple, milli meseleleri incelemeye başlarken, bu meseleyi de çözmeğe çalışmamız
gerekir.

SIR

Medeniyet meselesinin müphem kalmasının birinci sebebi, «medeniyete kavramı ile, «medenilik» kavramının birbirine karıştırılmasıdır. Eski zamanlarda, cemiyetler şu üç halden birine mensup sayılırdı. Vahşilik, göçebelik, medenilik. Bugün, vahşilik kelimesi, ilim aleminden büsbütün dışarı atıldı. Çünkü, eskiden
vahşi denilen iptidai cemiyetlerin de kendilerine mahsus birer medeniyetleri olduğu meydana çıktı. Hatta,
bu cemiyetlerin bazı tekamül merhalelerinden geçtikleri anlaşıldığından, bunlar hakkında «iptidai cemiyetler» tabirinin kullanılmasından bile çekinenler var.
Medeniyetin bütün insan cemiyetlerinde mevcut bulunduğu görülünce, bunun hayvan topluluklarında da bulunup bulunmadığı meselesi ortaya çıkar. Medeniyet, birtakım müesseselerin, yani düşünüş ve
yapış tarzlarının bütünüdür. Hayvan toplulukları ise, biyolojik verasetle geçen içgüdülerle idare olunurlar.
Bunlarda, hatta iş bölümü ve mesleklere ayrılma bile irsidir. Hükümdar, amele, asker gibi sınıflar, vazifeleri
için gerekli olan organları doğarken beraberlerinde dünyaya getirirler. Hayvan topluluklarında gelenek ve
terbiye yollarıyle nesilden nesle geçen müesseselere benzer hiç bir şey yoktur. Buna göre, bunlarda medeniyetin varlığını kabul etmemek lazım gelir.
O halde, “medeniyet” “hakkında, aşağıdaki iki esası hakikat olarak ileri sürebiliriz:
1) Medeniyet, bütün insan cemiyetlerinde mevcuttur.
2) Medeniyet, yalnız insan cemiyetlerine mahsustur.
Medeniyet, birtakım müesseselerin bütünüdür, demiştik. Halbuki, yalnız bir millete mahsus olan müesseselerin bütününe «milli kültür» denir. Yalnız bir ümmete mahsus bulunan müesseselerin bütününe de
«din» adı verildiği gibi. Bu iki kavramın karşısında, «medeniyet» kavramının yeri ne olabilir? Sosyolojiye
göre, kültürleri ve dinleri ayrı olan çeşitli cemiyetler arasındaki müşterek müesseselerin tamamına «medeniyet» adını vermemiz uygundur. Demek ki milli kültürce ve dince birbirine yabancı “bulunan cemiyetler,
medeniyette, müşterek olabilirler. Milli kültürdeki ayrılıklar nasıl din birliğine mani değilse, milli kültürün
ve dinin ayrı olması da medeniyetteki ortaklığa engel olamaz. Mesela, Yahudilerle Japonlar, gerek milli
kültür, gerek din bakımından Avrupalılara yabancı oldukları halde, medeniyetçe Avrupa milletleriyle müşterektirler.
Medeniyet meselesinin müphem kalmasının bir sebebi de, medeniyetin yalnız bir türlü olduğunu zannetmektir. Halbuki, birçok medeniyetler vardır. Mesela, bugün Avustralya aşiretleri başka bir medeniyet
dairesi, Kuzey Amerika Hindlileri başka bir medeniyet dairesi, Afrika aşiretleri ve Okyanusya aşiretleri de
başka medeniyet daireleri teşkil ederler. Antik Çağ’da, Akdeniz kıyılarında yaşayan milletler arasında müşterek bulunan, bir «Akdeniz Medeniyeti» vardı. Bundan eski «Yunan Medeniyeti», Yunan medeniyetinden
de eski «Roma Medeniyeti» doğdu. Bu son medeniyetten de Doğu ve Batı medeniyetleri doğdu. Asya’nın
doğusunda da bir «Uzak Doğu Medeniyeti» vardı. Çinliler, Moğollar, Tonguzlar, Tibetliler, Çin Hindi kavim-
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leri hala o medeniyete mensupturlar.
Arkeoloji alimleri yer altındaki insan eserlerinden, tarih öncesi devirlerin medeniyet dairelerini bile bulup meydana çıkarabiliyorlar. Halk bilgisi araştırıcıları da masalların, mitlerin ve menkıbelerin, atasözlerinin
birtakım medeniyet daireleri vücuda getirdiğini keşfetmektedirler.
Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, medeniyet dairelerinin de kendilerine mahsus coğrafi sahaları ve bu sahaların belirli sınırları var. Mesela, bir masal yahut bir alet belirli bir noktaya kadar yayılıyor, ondan öteye
gidemiyor. Çünkü her medeniyet başka bir sisteme girer. Adeta; her medeniyetin başka bir mantığı, başka
bir estetiği, başka bir hayat görüşü vardır. Bundan dolayıdır ki, medeniyetler birbirine karışamıyorlar. Yine
bundan dolayıdır ki, bir medeniyeti bütün sistemiyle kabul etmeyenler, onun bazı kısımlarını alamıyorlar.
Alsalar bile kendilerine mal edemiyorlar. Medeniyeti de, din gibi dışından değil, içinden almak gerekir. Medeniyet de tıpkı din gibidir. Ona da inanmak ve yürekten bağlanmak gerekir. Bu noktayı iyi anlamamış olan
Tanzimatçıların bizi Avrupa Medeniyeti’ne dış görünüşü taklit etmek yoluyla sokmağa kalmaları, bundan
dolayı kısır kaldı.
Medeniyetlerin coğrafi sınırları ayrı olduğu gibi, tarihi gelişmeleri de birbirinden ayrıdır. Bu gelişmelerin
de bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Fakat, medeniyet zümreleri milli kültür zümrelerinden daha geniş oldukları için, ömürleri de ötekilerin ömründen daha uzundur.

SIR

Bundan başka, bir millet gelişmesinin yüksek noktalarına çıktıkça, medeniyetini de değiştirmek mecburiyetinde kalır. Mesela Japonlar, son yüzyılda Uzak Doğu medeniyetini bırakarak, Batı medeniyetine girdiler.
Bu hususta, en çarpıcı örneği Türklerde görürüz. Çünkü Türkler sosyal gelişmelerinin üç ayrı merhalesinde birbirine benzemeyen üç muhtelif medeniyet zümresine girmek mecburiyetinde kaldılar:
Türkler, “kavmi devlet” hayatı yaşarken, Uzak Doğu medeniyetine mensuptular. “Sultani devlet” devrine geçince, Doğu medeniyetine girmeğe mecbur oldular. Bugün, “milli devlet’” devrine geçtikleri sırada da,
içlerinde Batı medeniyetine girmek için kuvvetli bir akımın belirdiğini görüyoruz.
Uzak Doğu medeniyetinin izlerine, bilhassa, sözlü geleneklerden ayrılamayan cahil tabakada rastlarız.
Bu tabakanın hala inanmakta bulunduğu “tandırname” hükümleri, Uzak Doğu medeniyetinde esas olan
inanışlarla tatbikatın devamından ibarettir. Masallar, eski menkıbelerle mitlerin artıklarıdır. Bir taraftan eski
Türk diniyle Uzak Doğu milletlerine mahsus dinlerin mukayesesi, diğer taraftan bunların bütünü ile bugün
de okuma-yazma bilmeyen halk arasında yaşamakta bulunan tandırname hükümleri ve masallar arasındaki mukayeseler, bu hakikati meydana çıkarmağa kafidir.
Bu mukayese, bize Türklerin “Altay ırkı” yahut “Moğol ırkı” adları verilen zümrelerle ilgilerinin de hakiki mahiyetini gösterebilir. arilerden daha beyaz ve güzel olan Türklerin sarı ırka mensup gösterilmesi
ilmi bir esasa dayanmadığı gibi, “Altay ırkı” denilen kavimler zümresinde de bir dil birliğinin varlığı henüz
ispat edilememiştir. O halde, müphem bir surette “ırk” adı verilen bu zümrelerin Uzak Doğu medeniyeti
zümresinden ibaret olması muhtemeldir. Bu ihtimale göre bizim gerek Fino - Uğriyenlerle, gerek Tonguz ve
Moğollarla tek bağımız vaktiyle Uzak Doğu medeniyetinde onlarla ortak bulunmamızdan ve uzun müddet
onları siyasi hakimiyetimiz altında yaşatmamızdan ibarettir. Bu müşterek hayatlar dolayısıyle dillerimiz arasında bazı müşterek kelimeler vücuda gelmiş olabilir.
Türklerin İslam dinine girmesiyle, Doğu medeniyetine girmesi aynı zamanda oldu. Bundan dolayı birçoklarına göre, “Doğu medeniyetine”, “İslam Medeniyeti” demek daha doğru görünüyor. Halbuki, yukarıda
belirttiğimiz gibi, dinleri ayrı bulunan cemiyetler aynı medeniyete mensup olabilirler. Demek ki medeniyet,
dinden ayrı bir şeydir. Böyle olmasaydı, dinleri ayrı olan zümreler arasında ortak hiç bir müessesenin olmaması gerekirdi. Din, yalnız mukaddes müesseselerden, yalnız itikatlarla ibadetlerden ibaret olduğu için,
bunların dışında kalan mukaddes olmayan müesseseler, mesela, ilmi kavramlarla teknik aletler, estetik
kaideler dinin dışında ayrı bir .sistem teşkil ederler. Matematik, botanik, zooloji, biyoloji, psikoloji, sosyoloji gibi müspet ilimler, sanayiye ve güzel sanatlara mahsus teknikler, dinlere bağlı değildir. Buna göre, hiç
bir medeniyet, hiç bir dine bağlanamaz. Bir Hıristiyan medeniyeti olmadığı gibi, bir İslam medeniyeti de
yoktur. Batı medeniyetini İslam medeniyeti sanmak doğru olmadığı •gibi, Doğu medeniyetine de İslam
medeniyeti adını vermek yanlıştır. Doğu medeniyetiyle Batı medeniyetinin kaynaklarını İslam ve Hıristiyan
dinlerinde değil, başka yerlerde aramak lazımdır.
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Akdeniz medeniyeti ilk çağda eski Mısırlıların, Sümerlerin, Hititlerin, Asurluların, Fenikelilerin, ilh... yardımı ile teşekkül etmişti. Bu medeniyet, eski Yunanlılarda olgunluğa ulaştıktan sonra, Romalılara geçti.
Romalılar bu medeniyeti idareleri altına aldıkları yüzlerce millete aşıladıktan sonra, Doğu Roma ve Batı
Roma adları ile iki ayrı devlete ayrıldılar. Lakin, bu siyasi ayrılık, yalnız siyaset sahasında kalmadı. Akdeniz
medeniyetinin de “doğu” ve “batı” adlan ile ikiye ayrılmasına sebej» oldu. Avrupalılar Batı Roma’ya varis
oldukları için, Batı Roma medeniyetini benimseyerek ilerlettiler. Bundan, şimdiki Batı medeniyeti vücuda
geldi. Müslüman Araplar ise, Doğu Roma’nın siyasi varisleri oldukları gibi, medeniyette de onların takipçisi
oldular.. Doğu Roma medeniyeti, Müslümanların eline geçince,. Doğu medeniyeti adını aldı.
Bu tezimizi ispat için, Doğu medeniyetinin unsurlarına biraz göz gezdirelim:
Arap mimarisinin ilk modelleri, Bizans mimarisidir. Türk mimarisi de, bu iki mimarinin kaynaşmasından
doğmuştur. Vakıa Araplarla Türkler dışardan aldıkları modelleri olduğu gibi taklit etmekle kalmadılar.
Bu modellere dini imanlarının, ahlaki mefkurelerinin ilhamı ile gelişmeler ilave ederek:
gayet şahsi mimarilere sahip oldular. Bu şahsileştirme ameliyesi, Araplarla Türklerin dini seciyelerinin ve
milli kültürlerinin tesiri ile oldu. Bununla beraber, bu mimarilerin ilk modellerini Doğu Roma medeniyetinde aramak hususunda sanat tarihçileri birleşirler.

SIR

Doğu’da, seçkinlere mahsus olmak üzere, bir dümtek musikisi vardır. Farabi, bu musiki tekniğini Bizans’tan alarak Arapçaya aktardı. Bu musiki Arab’ın, Acem’in, Türk’ün yüksek sınıfına girmekle-beraber,
halkın derin tabakalarına inemedi. Yalnız, havas tabakasına münhasır kaldı. Bundan dolayıdır ki Müslüman
milletler, mimaride olduğu kadar bu Doğu musikisinde de orijinal bir şahsiyet gösteremediler. Türkün halk
tabakası, eski Uzak Doğu medeniyetinde yarattığı melodileri devam ettirerek, milli bir halk musikisi vücuda
getirdi. Arapların, Acemlerin halk kısmı da eski melodilerinde devam ettiler. Bu sebeple, Doğu musikisi, Doğu’nun hiç bir milletinde milli bir musiki mahiyetini alamadı. Bu musikiye “İslam musikisi” denilememesine
başka bir sebep daha vardır. Bu musiki, Müslüman milletlerden başka, ortodoks milletlerin, Ermenilerin,
Yahudilerin de mabedlerinde terennüm edilmektedir.
Araplar mantığı, felsefeyi, tabiat ilimlerini ve matematiği Bizans’tan tercüme ettikleri gibi, bela-gat,
aruz, gramer ve sentaks gibi estetiğe ve dile ait ilimlerde de oradaki usulleri örnek olarak aldılar. Tıp da,
İpokrat’ın ve Galien’in yetiştirdiği öğrencilerden alındı. Hülasa, Araplar ilim, fen, felsefe adına akıl ve tecrübeye dayanan her ne varsa, Bizans’tan aldılar. Sonraları, Acemler gibi, Türkler de bu bilgileri Araplardan
öğrendiler. Serbest düşünüşlü Arap filozofları, “Meşai” ve “İşraki” adları ile, ikiye ayrılmışlardı Meşailer
Aristo’nun, İşrakiler Ef-latun’un yolundan gidiyorlardı. Dine bağlı İslam hakimleri de, “Mütekellim” ve “Mutasavvıf” adları ile ikiye ayrılmıştı.
Mütekellimler, “cüz-i layetecezza:
Bçlünemeyen parça” yı (atom) kabul ederek, De-mokrit ve Epikür felsefelerine; mutasavvıflar da, İskenderiye filozofu Plotin’in “Yeni Eflatunculuk” sistemine varis olmuşlardı. Pisagor’un, Zenon’un eserlerini
çevirenler, öğretenler de vardı. Bu sonuncu filozofun öğrencilerine “Revakiyun” (kemer-altıcılar) adı verilirdi. Muhiddin-i Arabi’nin “ayan-ı sabite” si (sabit örnekler) Eflatun’un “idea” lanndan başka bir şey değildi.
Metafizikten başka, ahlak, siyaset, ev idaresi ilimleri de Aristo’dan alınmıştır. Ahlak-ı Nasıri, Ahlak-ı Celali,
Ahlak-ı Alai gibi kitaplar, umumiyetle “ahlak, siyaset, ev idaresi” kısımlarına ayrılır ve hepsi de Aristo’yu
taklit ederek yazılmıştır.
Doğu Roma medeniyeti ile Batı Roma medeniyeti, Ortaçağ devam ettiği müddetçe, birbirinden o kadar
ayrılmadılar. Müslümanlar, Doğu medeniyetini büyük değişikliklere uğratamadıkları gibi; hıristiyanlar da
Ortaçağda, Batı medeniyetini büyük gelişmelere kavuşturamadılar.
Ortaçağda, Avrupa’da yalnız iki yeniliğin meydana çıktığını görüyoruz:
Feodal şatolarda opera zuhur etti. Batı Avrupa’nın güney cihetlerinde yüceltici aşk duygusu (Şövalye
aşkı), salon ve kadın estetiği vücuda geldi. Birinci yenilik, musikinin gelişmesiyle Batı musikisinin şekillenmesine sebep oldu. Çünkü eski Yunanlıların kurdukları musiki tekniğindeki çeyrek sesler, operaya uymadığından, terkolundu. Aynı zamanda, operanın tesiriyle, monoton melodiler bırakılarak, musikiye armoni
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unsuru ilave edildi. İkinci yenilik de, kadınların, ismet ve kudsiyetlerini kaybetmeksizin, cemiyet hayatına
karışmasını temin etti. Müslümanlar, harem, selamlık, çarşaf, peçe gibi adetleri hıristiyan Bizans’la mecusi
İran’dan almakta iken; Batı Avrupa’da, kadınlar sosyal hayata giriyorlardı. İşte, Ortaçağda, Doğu Medeniyeti
ile Batı Medeniyeti arasında bu gibi küçük farklar bir yana, büyük bir simetri görülür. Mesela, Ortaçağ islam
mimarisine karşılık, Avrupa’da, gotik adiyle, dini bir mimari görürüz. İslam aleminin hikemiyatına karşılık,
Avrupa medreselerinde iskolastik felsefesini buluruz.
Hür felsefeye göre, hakikat meçhuldur. Filozofun vazifesi, bu meçhul hakikati, geleneklere bağlı olmaksızın, arayıp bulmaktır. Bulacağı hakikat sosyal geleneklere aykırı olsa da umurunda değildir. Çünkü, ona
göre, hakikat her şeyden daha faydalıdır ve daha kıymetlidir.
Halbuki, hakimlere göre, bütün hakikatler malumdur; çünkü, gelenekler nakil ile sabit olmuş hakikatlerdir. Hakimin vazifesi, esasen bilinen bu hakikatleri akli delillerle ispat ve teyid eylemektir. Usullerindeki
bu farktan dolayıdır ki hakimler, filozof adiyle anılmalarını istemezlerdi. Zira, filozoflara dinsiz gözüyle bakarlardı.
Avrupa’nın Ortaçağdaki kilise filozofları da hep bu kanaatte idiler. Felsefe tarihinde, bu sisteme iskolastik adı verildi, İslam hakimleri gibi, Avrupa iskolastikleri de Aristo’yu «birinci öğretmen» saymışlardır. Bu
zümrelerin her ikisine göre, hikmetin gayesi, din ile Aristo felsefesinin uzlaştırılmasından ibaretti.

SIR

Avrupa’da rönesans, reform, felsefi yenilik, romantizm gibi ahlak, din, ilim, estetik sahalarında olan
değişiklikler Ortaçağ hayatına son verdi. İslam aleminde bu değişiklikler vücuda gelmediği için, biz hala
Ortaçağdan kurtulamamışızdır. Bu cihetle, Avrupa iskolastiğe nihayet verdiği halde, biz henüz onun tesiri
altındayız. Birçok yüzyıllar atbaşı beraber gittikleri halde, Doğu ile Batı’nın bu ayrılışına sebep nedir?
Bu hususta tarihçiler birçok sebepler sayarlarsa da, biz, sosyolojinin gösterdiği sebebi daha doğru gördüğümüzden onları ileri süreceğiz:
Avrupa’nın büyük şehirlerinde sosyal kesafetin artması, iş bölümünü gerektirdi, ihtisas meslekleri ve
mütehassıslar vücuda geldi. İhtisasla beraber, fertlerde, ferdi şahsiyet teşekkül etti. Ruhların esas bünyesi
değişti. Bu esaslı değişiklikten yeni ruha sahip, mantıkça, mefkurece eski insanlara benzemeyen yeni insanlar doğdu. Bunların ruhundan fışkıran yeni hayat eski çerçevelere sığdırılamazdı. Bundan dolayı eski
çerçeveler kırıldı, parçalandı. Serbest kalan yeni hayat, yaratıcı kudretini her tarafa yönelterek, her sahada
ilerleme ve gelişmeler sağladı. Bilhassa büyük sanayii meydana getirerek, çağdaş medeniyetin çehresini
şekillendirdi.
Doğu’da ise, sosyal kesafet bakımından ileri gitmiş büyük şehirler vücuda gelmemişti. Mevcut büyük
şehirler ise, nüfusça karışık oldukları gibi, kaynaşma vasıtalarından, bundan dolayı da manevi kesafetten
mahrumdular. Bu mahrumiyetler dolayısıyle, Doğu’da ne iş bölümü, ne ihtisas, ne ferdi şahsiyet, ne de
büyük sanayi vücuda gelemedi. Yeni bir ruha, yem bir hayata kavuşmadıkları için, Doğu milletleri, zaruri
olarak, medeniyetlerini Ortaçağdaki şeklinden daha ileri götüremediler. Çünkü, atalet kanunu gereğince
bir sebep onu değiştirmedikçe, her şey olduğu gibi kalır.
Bununla beraber, Batı ve Orta Avrupa, Ortaçağ medeniyetinden kurtulduğu halde, Doğu Avrupa’da yaşayan ortodoks milletler hala bu medeniyetten kurtulamamışlardı. Ruslar, ta Deli Petro zamanına kadar,
Doğu Medeniyetinde kaldılar. Deli Petro, Rusları Doğu Medeniyeti’nden çıkararak, Batı Medeniyeti’ne geçirmek için çok zahmetler çekti. Bir milletin Doğu medeniyetinden Batı medeniyetine geçmesi için ne gibi
usuller takip etmek lazım geldiğini anlamak için, Deli Petro’nun yenileştirme tarihini incelemek kafidir.
Ruslar istidatsız görünürken, bu cebri yenilikten sonra, süratle ilerlemeye başladılar. Doğu Medeniyeti’nin
ilerlemeye engel, Batı Medeniyeti’nin yükselmeye sebep olduğuna bu tarihi vaka da bir delil değil midir?
Avrupa Medeniyeti’nin temeli, iş bölümüdür, demiştik. İş bölümü Avrupa’da yalnız zanaatları, yalnız
iktisadi meslekleri birbirinden ayırmakla kalmadı., ilimler sahasında da, iş bölümü husule gelerek, her ilmin
ayrı mütehasısları yetişmeye başladı.
Güzel sanatlar sahasında da iş bölümü kendisini göstererek, önceleri aynı şahısta birleşebilen sanatları
birbirinden farklı ihtisaslara ayırdı. Sosyal hayatın diğer kolları da, iş bölümü vasıtasıyle, birbirinden ayrıldılar.
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BAYRAM O BAYRAM OLA
Necibe AKÇA KOCATOP

Ramazanın güzelliğini paylaşalım, sayılı günler geldiği gibi geçip giderken kadir gecesinin güzelliği ve bayram şenliğini yaşıyalım. Hani bir söz var ya “Sen benim bayramda
şekerim ol ben senin kurbanda kurbanın olayım”. İşte böyle sevmeli seven sevgiliyi,
söze dikkat etmeli. Haydi eller, el ele gözler göz göze gönüldeki gelsin dile, kalem de
yazsın Sır evine hadi dönelim bayrama… Bayrama dedim dikkat tatile değil.

SIR

Bayram ziyareti; ana-baba eli öpülmeli harçlıklar mendiller alınmalı işte bayram bu.
Şimdiki nesil darılmayın. Arefeden kaçıyorsunuz sözüm her kişiye biliniz, er kişiye değil
alınmayın. Nesil yavaş yavaş unutuyor bayramı tatil sanıyorlar.
Çocuklarımıza biz örnek olalım bayramı iyi tanıtalım. Ne verirsek genç nesile onu
eker toprağına geleceğe, yoksa bitiriyoruz gelenekleri görenekleri. Dedelerin sözlerini
bilmeli çocuklar bayramı el öpmeyi ziyareti yeni elbise ayakkabı baş ucunda bayram
namazı güzel bir kahvaltı… Evde babadan anneye el öpülmeli varsa daha büyükler onlardan başlamalı sonra komşular ailece gidip ziyaret edilmeli. Elimizde şeker torbası
paralar cepte mendiller… Güzel hadi şimdi uzaktakilere, gün bitimi lunaparka… Ah o
güzelliği hayalde olsa kalemle yaşadık sizlerle ertelemeyelim bu güzellikleri. Her kesime
göre hediyeler almalıyız. Veren el alan elden üstündür.
Canlar bunu bilmek gerek nice bayramlarda dostla bayramlaşmak dileği ile hoşça
kalın.
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EL-MUİZZ / EL-MÜZİLL
Abdurrahman PAMUK

SIR

Muizz: “Dilediğine izzet ve kuvvet veren, ilimde
yükselten.”
Müzill: “Dilediğini zelil kılıp rahmetinden uzaklaştıran. Hor ve hakir kılan.”
“...Bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah,
inkâr edenleri hor ve aşağı kılıcıdır.” (Tövbe, 9/2)
İzzet denilince aklımıza hemen gelen mânâ üstünlük ve galibiyettir. Mü’minler azizdir, kâfirler zelil. Âlimler azizdir, cahiller zelil.
İzzet en büyük bir hayırdır. Bütün hayırlar elinde
olan Allah, izzetin de yegâne sahibidir. Kullar O’nun
aziz etmesiyle bu şereften nasiplenirler.
Kâmil insanlar, arza halife kılınmalarından, Cennete namzet olmalarına kadar bütün izzet tecellilerinin
Allah’tan olduğunu bilerek, O’nun kudret ve azameti,
rahmet ve ihsanı karşısında secdeye kapanırlar.
Secde, nefsin, zilleti en ileri seviyede tattığı, buna
karşılık ruh ve kalbin izzet ve şeref kazandığı en üstün
bir makamdır. Kulun Rabbine en yakın olduğu haldir;
Allah’a yakınlık ise en büyük bir izzettir.
Allah, nefsine esir ve şeytana köle olmayı büyüklük
sayanları, Müzill ismiyle alçaltır, hakir eder.
Bir kul, Allah’ın aziz kıldıklarına tâzim etmekle izzete kavuşur; zelil kıldıklarından uzak kalmakla da zilletten kurtulur.
Nur Külliyatı’ndan bir cümle:
“İzzet ve zillet, fakr ve servet doğrudan doğruya
Cenâb-ı Hakk’ın meşietine ve iradesine bağlıdır.” (Sözler)
Bu konuda, vaktiyle kaleme aldığım bir yazıdan bir
bölümü arz ediyorum:
İzzet tacı da zillet gömleği de Allah’ın hazinesinde...

Bunları mahlukatına sırayla giydirir...
Önceki günün azîzleri, dün zelil oldular. Bugünkü
azizler de zilleti tatmak için yarını bekliyorlar...
Etrafımız, bu iki ayrı tecellinin misalleriyle kaynaşmada...
Bir meyve ağacı yazın yaprak ve çiçek açar, meyvelerle bezenir; seyrine doyum olmaz. Kış geldi mi her şeyini soyunur, kuru bir iskelet kalır. Başına karlar yağar,
gölgesinde kimsecikler oturmaz.
Bu izzet ve zillet safhalarından geçen, sadece meyve ağaçları değildir. Güneş de doğarken azizdir, batarken zelil... Bahar, gelirken azizdir, giderken zelil... İnsan,
yürürken azizdir, uyurken zelil...
Çocukluk, gençlik derken, olgunlukta bir izzet tecellisi görülüyor. Onu takip eden ihtiyarlık, zillet ve perişanlık yüklü... Derken, ölüm... Zilletin doruk noktası
ve imanla göçenler için izzetin ilk basamağı... Önünü
göremeyen ihtiyar, ölünce Cenneti seyre başlıyor. Bu
izzeti bir yeni zillet takip ediyor: Sûr’dan korkma ve
mahşere çıkma safhası...
İnsan, dünyada ne kadar izzet taslamışsa, orada o
kadar zillet çekecek... Başını burada ne kadar dikmişse
orada o kadar fazla eğecek. Ne kadar harcamışsa, o kadar hesap verecek. Ve sonunda bütün azizler bir yana,
bütün zeliller bir yana ayrılacak. Mü’minler, Allah’ın
‘azîzler diyarı’ olarak terbiye ettiği Cennete doğru yol
alırken, münkir ve müşrikler, ‘zeliller diyarına’, Cehenneme düşecekler... ‘İzzet ve zilletin ancak Allah’tan olduğu’ hakikati bütün haşmetiyle görünecek.
Öyle ise, üzerimizde izzetin tecelli ettiği dönemleri
çok iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Aziz iken
Hakk’ın dergahında zelil olalım ki, zelil olduğumuzda
O’nun lütfuyla yine izzete kavuşalım.
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BAKIŞ AÇISI
Mecbure İnal Vela

Yanlış bakış açısı, yanlış görüşü muciptir.
Gözleri bozuk olan insan, eşyayı bulanık ve
olduğundan değişik görür. Bu bozukluğun farkında değil ise, durum daha da vahimleşir. Zira
görüp durduğu bozukluğu eşyanın hakikatinden zanneder.

gönülleri kendilerine hiçbir fayda vermedi.”
(Ahkâf, 26)
Göz, kulak ve kalp, birbiri ile yakından ilişkilidir. Kulağın duyduğunu, gözün gördüğünü,
kalp hissetmiyor, işleme koymuyorsa, manevi
körlük yaşanıyor demektir. Bizler, gözlerimiz
olduğu halde, O gördürmeden göremeyiz. Kulaklarımız olduğu halde, O işittirmeden işitemeyiz ve kalplerimiz olduğu halde, O hissettirmezse hiçbir şey hissedemeyiz...

SIR

Münkir bakışı ile tabiatı temaşaya dalanlar,
tabiatı kendilerine Tanrı edinecek kadar akıldan uzaklaştılar. Hâlbuki kör ve sağır tabiatı
Tanrı olarak benimseyenler, tabiat kadar kör
ve sağır olanlardır.
“Onlar sağırlar, dilsizler ve körler gibidirler.
Çünkü onlar geri dönmezler.” (Bakara, 18)

Kâinata, Allah’ın muhteşem sanatını tefekkürden uzak biçimde yaklaşanlar, insanoğlunun emrine hasredilen bütün o nimetleri ve
güzellikleri şükür sebebi olarak değil, birer
inkar unsuru olarak ele alırlar. Bir çiçeğe, tefekkürden ve hayretten uzak yaklaşıldığında,
ottan ibaret kalır. Oysa bir tek çiçek bile, Allah’ın varlığını ve birliğini ispata delil olarak
kafi gelecek sanatı bünyesinde taşımaktadır.
Aklını kör kuyularda yitirenler, kör kuyularda
akıllarını değil, hakikati aramakla meşgul olmaktalar.

Bir zücaciye dükkânında alış-veriş etmekte
iken, içeriye, orta yaşın üzerinde, uzun boylu
ve paspal kıyafetli bir adam girdi. Tezgâhtara
yaklaşarak sordu:
“Rakı bardağı var mı?”

“Hayır, limonata bardağı var” diye karşılık
veren tezgâhtar, söz konusu bardağı çıkartarak
müşterisine uzattı.
“İşte rakı bardağı bu” diyerek aldı müşteri.
Satıcı ise, bardağın limonata bardağı olduğunda hâlâ ısrarlı idi.

Şöhretli inkârcı Darwin, ömrünün sonlarına
doğru yazdığı bir mektupta, acı bir itirafta bulunarak der ki:

Aynı bardak bir şahsın elinde ayrı, diğerinin
elinde ayrı anlam taşıyordu. Biri harama, diğeri helale alet etmede kararlıydı.

“Hayatım boyunca hiçbir güzellikten lezzet
almadım.”

İnsan hayatı da tıpkı bunun gibidir. Gözleri
değil, kalpleri kör olanlar, doğruyu yanlış görürler ve acı olan da, bu yanlışın, yanlışlığından
haberdar olmazlar. Onların hatalı görüşünü
maalesef göz doktoru da tedavi edemez.

İnkârın cezası, daha dünyada iken verilmiştir. Zira insan Allah’a yakınlığı oranında, güzelliklerden zevk ve lezzet duyar.
“Biz onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de
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olmuş şahıslar, hiçbir tattan tat alamazlar. Yürüdükleri yol ne denli şatafatlı ve lüks olsa da,
yolun ucunda kendilerini nelerin beklediğini
bilmemek, lezzetlerini paramparça eder, ağızlarının tadını bozar. Ölüm endişesi, marazi bir
hastalık misali, ruhlarını kemirir durur...
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:
“Yahut onların durumu, gökten sağanak
halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve yıldırımlar bulunan yağmura tutulmuş
kimselerin durumu gibidir. O kâfir ve münafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla
parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Hâlbuki Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.

sının dedikodusunu sessizce dinler. Bir gün,
kadın kalkıp karşı balkona baktığında, asılan
çamaşırların ne kadar temiz olduğunu görür.
Dudağını kıvırarak, komşusunun nihayet temiz
çamaşır yıkamayı öğrendiğini söyler. Kocası
ise:
“Hayır!” der. “Karşı komşu çamaşır yıkamayı yeni öğrenmedi. Sadece ben sabah erkenden kalkıp, çok kirli olan camlarımızı sildim.”
İnsan, karşısında ki şahısta bir kusur görüyorsa, önce kendi bakışını kontrol etmelidir.
Bir şahsın görüş açısı bozulduğunda, bütün
hayatı, bugünü ve yarını alt üst olur. Gördüğü her şeyi olduğu gibi almak ise kalbi bozar,
duyguları bulandırır. Süzgeçten geçirmeyen bir
bakış, güzelliklerin yanında, her türlü çirkinliği
ve süfliyatı da algılamak demektir. Müslüman
kimliği taşıyan insan, kâinata, İslam gözlüğü ile
nazar kılmalı, sadece Allah’ın izin verdiği kadarını alacak bir sentez kabiliyeti edinebilmelidir.
Aksi davranış, kalbi ve kafayı çöp evine çevirmeyi netice verir...

SIR

O esnada şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar, onlar için etrafı aydınlatınca
orada birazcık yürürler. Karanlık üzerlerine çökünce de oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini de
kör ederdi. Allah şüphesiz her şeye kadirdir.”
(Bakara, 19-20)
Bir kadın, yeni taşındığı evinde, karşı komşunun balkonunu gözetlemekte, komşu kadının ne kadar kirli çamaşırlar astığını anlatıp
durmaktadır kocasına. Koca, uzun süre karı-

Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız ki, fikriyatımız, hayat kȃsemizin içine limonata, zemzem
yerine, rakı dolduracak kadar bulanıklaşmasın.
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Rûhî Dördüncü Vazife
Nefsi Cehaletten Kurtarmaktır
İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh

Maddi ve manevi varlıkların hakkında
dahilî ve haricî sebeblerle vukuf kazanmak
ve mucibince amel etmek ilimdir. Bunun
zıddı cehalet. İnsan doğar doğmaz tabiî
kanunların sevkiyle rızkının peşine düşer.
Buradaki Sünnetullah sevk-i tabiî ile tabir
olunur. Yani Allah Teâlâ insanı rızkına, rızkını da ona iteler. İlim ise; kul iradesiyle
çalışır ve onu celbeder. Demek aslında ilim
selbîdir. Amma rızk hakkındaki ilim fıtrîdir;
insan ve hayvanın fıtratında mevcuddur.

ne koymuştur.” mealindeki cümle-i tayyibe bu manayı açıklamıştır. İşte tabiî kanun
budur. Biz buna Sünnetullah deriz.
d-Her canlı ferdlerinin yaşama ve yaşamasını devam ettirme sebeblerini tayin
etmiş, ayrıca o sebeblerle rızkının kazanılmasını da ilham ederek her canlıyı rızkına,
rızkını da ona iletmiştir. Buna da sevk-i
tabiî kanunu deriz. Nitekim “Takdir etmiş
ve yollar göstermiş.” mealindeki cümlede
de bu hakîkat tasrih olunmaktadır. Sünnetullah ve sevk-i tabiî kanununun anlamına
ve hükmü altına giren bütün olaylar, Allah
Teâlâ’nın  َاخل َا ِل ُقEl-Hâlık,  َالهَا ِديEl-Hâdi isimlerinin tecellîsinin mahsulüdür. Bu ismin
derinliğinden ruha bahşolunan tecellîlerin
adı hayat, kesilmesi de ölümle tabir olunur. İşte hayat bu...
Tabiî kanunları hâkimsiz zanneden
maddeciler, bu hakîkati müşahede etmekten uzak kaldıklarından dolayı Janjak
Rousseau gibiler: “İnsan şehvetten ibarettir.”; bir diğeri: “Maddeden ibarettir.”;
öbürü: “Tesadüftür.” demekle bocalar, çırpınır ve hakîkatten uzaklaşırlar.

SIR

اس َرب ّ َِك ا َال ْع َل َا َّ ِلى َخلَ َق فَ َس َّوى َو َّ ِالى قَد ََّر فَهَدَ ى
َ ْ �سَ ّب ِِح

“Rabb’inin O Yüce Adı’nı = Allah lafzını tesbih ve en güzel Zâtı’na layık olarak
tenzih et ve an. Ki o her şeyi yaratmış ve
düzenine koyarak takdir etmiş ve yol göstermiştir.” mealindeki ayet-i kerîmeden şu
hakîkatler anlaşılmıştır:

a-Cenâb-ı Hakk Teâlâ canlıların dimağ,
kalb ve cihazlarını yerli yerinde, her biri
birer fabrika gibi yaratmış, her bir azayı diğerine denk olarak icad etmiştir.

b-Yaratmış olduğu her azaya ne gibi
arzu, isteklerde bulunacağını ve nasıl çalışacağını ilham etmiştir. Kendisine en yararlı rızkı almak için iştiyak vermiştir. Artık
bu iştiyakla ahenkli bir biçimde muazzam
bir şuurla asabî damarlar çalışmaktadır.
c-Kendini geliştirecek, geçimini tamamlayacak hale gelmesi için eklemlerinin bir
kısmını erkek, diğer kısmını dişi yaratmış,
her birinin de diğerine bağlanması için
meyl-i küllî vermiştir. Bu insan da olduğu
gibi, nebat ve hayvan âleminde de câri olmaktadır. “O her şeyi yaratmış ve düzeni30

Rızkın temin edilmesinde meyl-i küllî
olduğu halde ilmi tahsil etmekte bu meyil
yoktur. Onun için ilim sekbî bir sıfattır dedik. Ancak ilmi kazanmak için meyilsiz bir
kabiliyet insanda mevcuddur. Bu hikmete
binaendir ki rızk ilmi engeller, ilim ise rızkı tahsil eder. Binaenaleyh rızkı taleb etmek gerekli bir vecibedir. Şu halde sanat,
ilim ve kitabeti kazanmak için cüz’î iradeyi harcamak şarttır. İnsanın kemâliyeti de
servetle değil ilimledir. Her insan bildiği
meselenin âlimi ve bilmediği meselenin

sirdergisi.com

Haziran 2018 / Ramazan 1439

cahilidir. Rûhî dördüncü vazife de, insanın
bilmediği meseleyi gücü nisbetinde tahsil
etmesidir. Elde edilecek yahud duyuların
haricindeki varlıklar iki kısımdır: Birinci
kısmı, insanların ona vukufu mümkün olmayan mücerred Hâlık’ın emr ve icadıyla
var olan ecramlardır. Meselâ gök, ruh, hayat gibi varlıklar. Bunların hakkında Allah
Teâlâ kullarına çok cüz’î bilgileri vermiştir.
Şöyleki peygamberler vahiy vasıtasıyla, sanatçı ve ilim etbabı da beşer tâkati nisbetinde bunlardan bir cüz bilgiyi elde eder.
الس َم َاو ِات َوا َال ْر ِض َو َال َخلْ َق َان ُ ُف ِسه ِْم
َّ َما َا ْشهَدْ تُ ُ ْم َخلْ َق
“Ben göklerin ve yerin yaratılmasında
ve onların yaratılması hakkında onları =
cin insan ve melekleri şahid tutmadım...”
mealindeki ayet-i kerîme gösteriyor ki,
semâvi cisimler, insanın hakîkati ve ruhu,
bir de hayat hakkında tam vukufu kesbetmek mümkün değildir. Bu kısımdaki bilgi,
idrakin ona yetiştiği bazı şeylerin ismini
bilmektir. Nitekim

َوعَ َّ َل ا ٓ َد َم ا َال ْ َس َاء ُكَّهَا

ُكَّ َما َا َّدب َ ِن ادلَّ ه ُْر َزاد َِن ن َ ْقضً ا ِب َع ْق ِل
َوِا َذا َما َا ْز َدد ُْت ِعلْ ًما َزاد َِن عَلْ ًما ِبجِ ه ِْل
Zaman ne kadar beni edeblendirdiyse
aklımın yıkılmasını çoğalttı
Her bir bilgiyi çoğalttığım zaman da bilmezliğimi ziyadeleştirdi
Demek insan her müşahede ettiği zaman olaylarının biriyle aklının yokluğunu idrak eder ve her bir ilmi öğrendikçe
daha önceki cehaletini itiraf eder. İşte
hakîki akıl bu. Fakat hukemâ demişler ki:
“Hepsi bilinmeyen bir şeyin her ciheti terk
edilemez.” Netice-i meram, ilim bir cevher; cehalet bir canavardır. Canavarlıktan
cevherliğe sığınmak rûhî vazifedir. Çünkü
ruhun en çok nefret ettiği, vesvese ve cehalet olmak üzere iki şeydir. İmam Râzî diyor ki: İlimden mahrum olmadığım, bütün
hayatımı ilmr verdiğim halde birçok sırları
çözemedim. Fakat şu sırrı çözdüm: Hiçbir
şey bilmiyorum diye anladım...

SIR

“Bütün isimleri Âdem’e öğretti...” mealindeki ayet-i kerîme buna işaret etmektedir.

Mufassal 349 - 351

b-Dînî ve dünyevi olarak beşerin levazımı, mevcud hayat ve yaşamak için tayin
edilen ilimlerdir. İnsanın vukufu bu kısımda tahakkuk eder. Zamanın geçmesiyle
fenler ve ilimler -Hâlık’ın insana verdiği
güç imkanıyla-, insanlara zuhur olabilecek maden ve sanatlarda bilgi kazanmak
mümkündür. Zaten bu zuhûrâtın sebebi de ilimdir. Çünkü zaman zaman Allah
Teâlâ insanların dimağına bilgileri ilham
eder. Bu ilhamla her bir âlim gücü nisbetinde bilgiyi tahsil eder. Her bir mesleğe
aid bilgilerin tahsili farz-ı kifâyedir. Ancak
kişinin dînini ilgilendirecek ilmihal bilgilerine vukuf farz-ı ayndır. Çünkü bir insan
birçok ilimleri tahsil etmeye güçlü değildir.
İmam Şafiî ne güzel buyurmuş:
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PEYGAMBERİMİZİN İŞ BULDUĞU ADAM
Mehmet Dikmen

Allah Resûlü, durumu vermeye uygun olmadığında, ya başkalarından borç alarak isteyene verir
ya da yardım isteyen kişiyi rencide etmeden kibarca
o an veremeyeceğini ifade ederdi.
El açıp ricada bulunanları kırmak istemeyen
merhamet timsali Efendimize bir gün yine bir adam
gelmiş, ihtiyacı olan bazı şeyler istemişti. Adamın
istedikleri o an Allah Resûlü’nde bulunmuyordu.
Allah Resulü adama:
“Biraz bekle. Bana gelen bir şey olursa sana vereyim. Şu anda sana verecek bir şeyim yok” (Müslim, Zekat 36) buyurarak rencide etmeden durumunu izah etti.
Efendimizin bu davranışından çıkarılacak mesaj
şudur: Kendinden bir şey istenen kişi, o istenene
verecek durumda değilse, isteyene karşı, bu durumu kırıcı olmayan tatlı bir üslupla açıklamalıdır.
Allah Resûlü, bazen de kendisinden bir şeyler isteyen kimseye onun ihtiyacını kökünden giderecek,
artık kimseye muhtaç kılmayacak bir yol gösterir;
ona yapabileceği bir iş, bir meslek öğretirdi.
BİR GÜN, adamın biri, Efendimizin yanına, ihtiyacını istemek için uğramıştı. Efendimiz ona hiçbir
şey vermedi. Sadece evinde satılabilecek durumda
olan bir eşyayı alıp getirmesini ondan istedi.
Adam, evinde satılacak durumda bir eşya olarak
bir kilim bulabildi. Ve o kilimi getirip Allah Resûlü’ne
verdi.
Efendimiz, bu kilimi açık arttırmaya çıkardı. Kilime 2 dirhem veren olunca da sattı. Adamın eline bu
2 dirhemi verirken de şu öneriyi yaptı:
-Al, bu dirhemlerden biri
ile evin ihtiyaçlarını karşıla.
Diğer dirhemle de bir balta
ile ip satın alıp gel.
Adam denileni yaptı. Efendimizin huzuruna elinde balta ve ip ile geldi.
Efendimiz ona:
-Git, bu balta ile Medine’nin dışında odun kes. Bu
iple bağlayıp omuzuna yüklen. Şehre gelip sat. Omuzunda bir iple ormana gidip

odun toplayıp satman senin için dilenmekten daha
hayırlıdır, buyurdu.
Adam, omuzunda ip, elinde balta ile Medine dışındaki ağaçlık yerlere gitti. Kurumuş ağaç dallarını
keserek omuzuna yüklenecek şekilde iple denk yaptı. Yükünü omuzlayarak şehre getirdi. Yemek pişirmek veya ısınmak için oduna ihtiyaç duyan kişilere
sattı.
Her gün bu şekilde birkaç kere odun kesip satmayı sürdürdü.
Allah Resûlü, aslında, kendisinden yardım dilenmeye gelen bir sahabisini kırmadan, incitmeden
ona istediğin vermeyerek reddetmişti. Ama buna
karşılık onu, devamlı yapabileceği bir iş öğretmiş;
ömrünün kalan günlerini kimseye el açmadan yaşamanın yolunu göstermişti.
Peygamberimizin iş öğrettiği adam, 15 gün kadar, Efendimizin yanına hiç uğramadı.
15 gün sonra huzura çıktığında, artık yüzü gülüyordu. Üstünde de yeni elbiseler vardı.
Çünkü 15 gün boyunca, odun kesip satmış; 10
dirhem kadar para kazanmıştı. Bu para ile sattığı
kilimin yerine yenisini edinmişti. Ayrıca kendine ve
ailesine yeni elbiseler de satın almıştı.
Artık insanların içinde boynu bükük, avucu açık
şekilde gezmiyordu. Başı dik şekilde yürüyor, bir iş
sahibi olmanın mutluluğunu ve onurunu, içinde derinden hissediyordu. (Buhari, Zekat 50)

SIR
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24 HAZİRAN SEÇİMİ
ÖNCESİ VE SONRASI
Nefise BAYGÜT

3 Kasım 2019 tarihinde yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri
erken bir tarihe alınarak
( herhangibir değişiklik yapılmaz ise ) 24 Haziran 2018
tarihinde yapılacağı şeklinde kararlaştırılmıştır. Partiler
bu seçim için yeni çalışmalar yapmaktadırlar. Birçok partinin yer aldığı, seçim öncesi rekabet daha alevli bir hale
bürünmüştür. AK Parti (Recep Tayyip Erdoğan ), 2023
vizyonu için oy kaybına uğrayıp tartışılmak istemi- yor.
MHP (Devlet Bahçeli ), devletçilik politikasının semerisini
bekliyor. İYİ Parti ( Meral Ak- şener ) var olma ve meclise girme mücadelesi veriyor. SP (Temel Karamollaoğlu )
ise gözle gö- rülür bir siyasetin peşindedir. Buna rağmen
her şey AK Parti’nin alacağı oy oranı çevresinde tartışılacaktır.
SEÇİM ÖNCESİ GÜNDEM
Ülkemizin girmiş olduğu seçim süreci çalkantılı ve
çekişmeli geçmektedir. Safların az çok belirlendiği iki
ittifak tarafı söz konusudur: Cumhur İttifakı ( AKP ve
MHP ) ve Millet İtti- fakı ( CHP, İYİ Parti, SP ve DP) …
Parlamenter sistemi destekleyen bir millet ittifakı mevcut iken, diğer taraftanda parlamenter sistemi ‘’hastalıklı’’ bir yapı olarak gören Cumhur İttifakı söz konusudur.
Cumhur İttifakı’na göre; Türkiye’nin bu hastalıklı ve belirsiz yapısından kurtulması, baş-kanlık sistemi ile olacaktır.
Tarafların oluşması gün geçtikçe siyasi dünyayı hareketlendirmiştir. Selahattin Demirtaş’ın hapishaneden
ağlamalı isyanı, Muharrem İnce’nin hapishane ziyareti
( Demirtaş ), parti miting-lerinin hazırlıkları, yeni sistemin ( başkanlık sistemi ) telaşı, piyasadaki dengesizlikler,
doların yükselişe geçmesi gündem karışıklığına neden
olmuştur.
Gündemin hızla
değişmesi, Cumhurbaşkanı adayını net ve gönül rahatlığıyla seçememize de neden olmaktadır.
Ülke genelinde anketlerin yapılması, sonuçları az çok
belirlemektedir. Her ne kadar seçimin ikinci tura kalacağı belirsiz olsa da, birinci tura yönelik yorumlar yapılmaya başlanmıştır. İYİ Parti , önemli ölçüde taraftar
topladığı ve barajı aşacağı görülmektedir. HDP ‘nın %
10 sınırı etrafında iniş ve çıkışlar yaşayacağına, CHP’nin
ise ülkedeki sahip olduğu kemik oyunu alacağına ihtimal
verilmektedir.
SEÇİM SONRASI GÜNDEM
Cumhur ittifakı seçimi kazanmaz ise; üç planı devreye sokacaktır: A, B ve C planı...
A PLANI: ÖNCE MECLİS
2002’den bu yana en kritik seçimini yaşayacak olan
AKP, hem cumhurbaşkanı seçimini kazanmak hem de
Meclis’te çoğunluğu yakalamak için planlar ve stratejileri

hayata geçir- mektedirler. HDP ve İYİ Parti’nin seçimde
barajı aşma ihtimaline karşı milletvekili listesini düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerde liste başı adaylarını da mevcut oy oranını kaybetmemek için belirlediği
kaydedilmiştir. Erdoğan, başta Başbakan Binali Yıldırım
olmak üzere kabinede görev yapan 21 bakanı seçim bölgelerinde ve bazı illerde liste başı yapmıştır. Bazı bakanlar ise kendi seçim bölgeleri yerine başka illerden liste
başına geçi- rilmiştir.
B PLANI : İSTİFA ET KÜLLİYYE GEÇ
24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, AKP’nin
milletvekili sayısının düşme ihtimali üzerinde durulmaktadır.
24 Haziran seçimlerinden sonra Erdoğan’ın listeye
göre en az 10 mevcut bakanın istifa etmesini isteyeceği
ve bu isimleri kabinede görevlendireceği kaydedilmiştir.
AKP kulislerinde 24 Haziran seçimlerinden sonra, Berat
Albayrak, Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Abdülhamit Gül’ün milletvekili görevlerinden istifa
ederek yeni oluşacak hükümet sisteminde görev alacakları söylenmektedir.
C PLANI : YİNE SEÇİM
AKP’nin Meclis’te sandalye sayısı düşerse “C” Planı
devreye girecek. Erdoğan’ın, çok ihtimal vermese de en
son planı yeniden seçime gitmektir. AKP kulislerinde,
“Yeni sistemin cumhurbaşkanı; Erdoğan’ın olacağı yönündedir’’. Ancak AKP’nin milletvekili sayısında düşüş
olur ya da muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olursa yeniden seçime gidilecektir. Aksi taktirde istikrarı yakalayamayacaktır.
Cumhur ittifakı seçimi kazanır ise, Türkiye, seçim
sonrası yeni bir döneme başlaya-caktır. Buna göre;
•
Parlamentoda milletvekili sayısı 550’den 600’
çıkacaktır.
•
Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri 4 yıl yerine,
5 yılda bir aynı gün yapılacaktır.
•
Cumhurbaşkanı, ‘’devlet başkanı’’ sıfatını kullanacaktır.
•
360 milletvekili ile seçimleri yenileyebilecek.
•
Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişkisi
kesilmeyecektir, vs…
Her şeye rağmen iktidar, seçim kampanyasını sahip olduğu medya gücü ile kazanmayı hedeflemektedir.
Cumhur ittifakı seçimi kazanırsa eğer, yukarıda ki birkaç
maddeyi de içinde bulunduran başkanlık sistemi, artık
Türkiye’nin yeni sistemi olacaktır.

SIR
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VEREN EL OLMAK
Sezayi TUĞLA

Bu necip milletin geçmişine bir göz attığımızda
günümüzle kıyasladığımız zaman çok büyük değişimler geçirdiğini görüyorum. Geçmişte, hep elden
tutup kaldıran, yoksula yardım eden, mazluma arka
çıkan bir milletmişiz. (İnanıyorum ki; üzeri küllenmiş olan bu duygular çoğumuzda yine mevcuttur.)
Muhtaç olanlar, varlıklı kişilerden, utanıp yüzleri
kızardığından isteyemezlerdi. Dilencinin esamisi
okunmuyordu. Zekât ve sadaka verecek olan zenginler için “sadaka taşı” denilen özel yerler oluşturulmuştu. Zenginler, zekât ve sadakalarını bu özel
hazırlanmış yerlere koyarlar, ihtiyaç sahibi kişiler
de onurları zedelenmeden gelip buradan ihtiyaçları
kadar alıp eksiklerini giderirlerdi.

şanmadığı o kadar önemli değil bence. Asıl önemli
olan, bizim bu olaylardan alacağımız hisse, çıkaracağımız derstir. Bir örnek vermek istiyorum;
Zamanın birinde bir derviş rızkını aramak için
yaban ellere yola çıkar. Dinlenmek için bir ağacı seçer ve etrafındaki güzel manzarayı temaşa eder. Bu
arada garip bir olaya şahit olur.
Bir aslan avladığı ceylanı sürükleyerek ağacın altına getirir. Kendine güzel bir ziyafet çeker, artanları
da orada bırakarak gider. Daha sonra kötürüm bir
tilki sürünerek gelir ve aslandan artakalan etlerden
yemeye başlar. Karnını doyuran kötürüm tilki yine
geldiği yere sürünerek gider. Bu enteresan olaydan
kendisine bir ders çıkarmak isteyen âbid kişi şöyle
düşünür; “Ben Rabbime ibadet eden bir kişiyim.
Rızkı veren Allah, şu kötürüm tilkinin yiyeceğini bir
başka yaratığı tarafından ayağına getirdiğine göre,
herhalde ben kulunu da aç bırakmaz. Neden başka
diyarlara gideyim ki?” Diye düşünerek birkaç gün
bekler.

SIR

Zamanımıza döndüğümüzde insan irkiliyor adeta. Gencecik delikanlılar el açıp dilenirken, cüzdanını kaptırmamak için adeta konsantre oluyor insanlar. Kapkaççılar, yat-kat sahibi sakat numarası yapan
sahte dilenciler, üçkâğıtçılar, dolandırıcılar, hortumcular cirit atıyor günümüzde.
Gerçek ihtiyaç sahiplerini araştırarak “veren el”
olmaya gayret etmeliyiz. İşe, yakın çevremizden
başlayarak onurları incitmeden, kardeşlik hukuku
içinde Allah’ın bize emanet olarak verdiği nimetlerde, fakirinde hakkı olduğu idrakine vararak paylaşmalıyız dünya yükünü. Ne güzel bir söz değil mi?
“Veren el, alan elden üstündür” hadisi şerifi.
İbret verici bazı kıssalar duyar veya okuruz bazen. Burada olayların olup-olmadığı, yaşanıp-ya-
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Kendisine herhangi bir rızık gelmez. İyice acıkır
ve Allah’ına el açıp serzenişte bulunur; “Yarabbi,
bir kötürüm tilkinin rızkını ayağına getiriyorsun da,
ben âbid kulunun rızkını neden esirgiyorsun, bunun
hikmeti nedir?” O sırada gaipten bir ses; “Kötürüm
bir tilkiyi örnek alıp rızkını başkalarından gözleyeceğine aslan gibi ol, gerçek ihtiyaç sahipleri senin
malından istifade etsinler” der.
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DÜRÜST OL
Yoksulu sevindir, zekâtını ver,
Sadaka, malını korur kardeşim.
Kulunu seveni, Allah da sever,
Olmasın kalbinde gurur kardeşim.

SIR

Malını az kârla satsan ne olur?
Bu zevki daima tatsan ne olur?
Gece, huzur ile yatsan ne olur?
Malın sapasağlam durur kardeşim.

Bilmezsen ne sevap, nede günahı,
Alırsan her zaman bir mazlum ahı,
Dükkânın yapamaz, helâl siftahı,
Geçim kaynakların kurur kardeşim.
Dediklerim ancak sadece özet,
Fakir akrabanı, komşunu gözet,
Onların hakkında hep iyi söz et,
Yaşantında olsun sürur kardeşim.

Tezgâhında bozuk ürün satarsan,
Ticaret malına, hile katarsan,
Herkese durmadan kazık atarsan,
Gün gelir, seni de vurur kardeşim.
Sezayi TUĞLA
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ASTROLOJİDE İLİM
Gülşen ÖZCİMBİT

Astrolojik olarak doğum haritamızda ya da yıldız
haritamızda yıldız kümelerinden oluşan evler dediğimiz yörüngeler vardır. Her evin konusu bir ya da
birden fazla ögeleri içerir. Bu evlere gelen burçlar,
gezegenlerde bu evin konusu hakkında kişinin düşünceleri, davranışları nasıldır bunu açıklar.
Astroloji de ilim evi 9. Evin konusudur yani evlerden birinin. Bu eve gelen gezegen, burç ve bunların
diğerleriyle olan açıları kişinin ilim konusuna nasıl
baktığını, bu konuda neler yapabileceğini anlatır
bize. İlim evinde Güneş gibi önemli gezegeni olan
kişiler genelde öğretme ile alakalı işler yaparlar.
Çünkü kendileri ilim öğrenmeye çok meyilli olduklarından öğrendiklerini de öğretmek isterler.

yönlendirebilir boş yere emek ve enerji kaybı yaşamamış olurlar. Ülkemizde her ne kadar diploma
dayatılsa da diploma olmaksızın ama güzel bir bilgi ve beceri ile de huzurlu ve sağlam işler yapmak
mümkün.
İlim denince aklımıza sadece okulda öğrenilen
ilim gelmemeli. Diplomasız nice alim var hayatta.
Diplomalı olması kişinin ailesinin desteğine ve açıları iyi olan bir doğum haritasına da bağlı. Oysa okumak öğrenmek ölene kadar süren bir eylem.

SIR

Eğer ki bu eve zorlanma etkileri verecek bir gezegen gelmiş ise bu kez de kişi ilim ve üniversite eğitimi gibi konularda zorlanır belki üniversite eğitimi
geç olabilir ya da yarıda kalabilir. Yine diğer gezegenlerden olumsuz açı alıyorsa bu ev yine zorlanmalara işaret eder.
Çocukların doğum haritası analizi yaptırmak bu
yüzden de daha önemlidir. Bu gibi durumlara karşı
aile tedbir alır çocuklarının zorlanma yaşayacağı konuda daha disiplinli gidebilir. Ya da yüksek öğrenim
yerine daha başarılı ve mutlu olabileceği bir branşa
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Bazen de kırklı yaşlarla birlikte artıyor ilime merak. Bunun sebeplerinden bazıları farkındalığın artması, çocukların büyümüş olması, kişinin kendine
daha çok vakit ayırabilmesi ayrıca transit gezegen
hareketleri de etkili. Transit gezegen hareketleri
demek gezegenler sürekli kendilerine Allah’ın tayin
ettiği bir yörünge de ve hızda dönmekteler. O yüzden sürekli birbirleriyle açıları değişmekte ve değişen açılar sebebiyle değişik etkiler ortaya çıkmakta.
Yani sadece doğduğumuz andaki yıldız haritamız
değil bizi etkileyen sürekli hareket halinde olan gezegenler sürekli etkilemeye devam ediyor. Bunların
neticesinde güzel açılar ilim evimizi yakaladığında
birden okumak, öğrenmek merakımız artıyor. Okuduklarımızda merak uyandırdıkça arkası geliyor.
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DARBEYİ ENGELLEYEN HASAN PAŞA’NIN TÜRBESİ
KİMLER TARAFINDAN VE NEDEN YIKILDI

İrfan ÇETİN

Osmanlı Ordusu’nda erlikten mareşalliğe kadar yükselebilen nadir isimlerdendir.
1831’de Çorum’da doğdu., askerlik vazifesiyle
İstanbul’a gelmiştir. Kırım Savaşı’na katılıp ve
büyük yararlılıklar göstermiştir. İstanbul’a dönüşünde çavuş olur. Muhafız olarak katıldığı
bir hac seferi sonrası içinde bulunduğu gemiyi
batmaktan kurtarınca, Abdülmecit tarafından
mülazımlık (teğmen) payesi verilir. Abdülaziz’in saltanatında Beşiktaş karakol komutanı olur. Ramazanda yemek yiyip, içki içenleri
dövüp sonra Allah ıslah etsin ! diye bıraktığı
rivayet edilir. II. Abdülhamit’i devirmek için
Çırağan baskınını gerçekleştiren darbeci Ali
Suavi ve ekibini Traş olduğu berberde öğrenir
ve traşını yarım bırakarak saraya gelir. Kapıcının elindeki demir sopayı alıp tek başına darbecilerin arasına dalar ve Ali Suavi’yi demir
sopayla kafasına vurarak öldüren Hasan Paşa
bu olaydan sonra paşalık (mareşallik) ünvanı
verilmiştir. Osmanlı-Rus savaşında Kafkas cephesinde büyük yararlılıklar göstermiştir. Yedi
Sekiz Hasan Paşa’nın adı imzasını Arapça yedi
ile sekiz rakamlarını yazıp bu sayıyı bir çizgiyle
birleştirdiğinden dolayı 7-8 Hasan paşadır. Hasan Paşa bir gün görev başındayken hastalanır. Başucunda bekleyen eşine, “Gülnaz, beni
zehirlediler. Hasan’ın gidiyor artık” dedikten
15 dakika sonra hayata gözlerini yumar (1904)
Geride meşhur namıyla beraber, memleketi
Çorum’da, 1894 yılında yaptırttığı 27.5 metre
yüksekliğindeki saat kulesi kalmıştır. Bugün,
Beşiktaş semtindeki tanınmış bir ekmek ve
kurabiye fırının adı Yedi Sekiz Hasan Paşa Fırınıdır… Barbaros Hayreddin Paşa türbesi sahasında defnedilen Hasan Paşa’nın mezarının

üzerine Mimar Kemaleddin tarafından büyük
bir türbe inşa edilir. Ancak türbe, 1937 yılında bir kararname ile istimlak edilip yıkılır. Paşa’nın cenazesi buradan Yahya Efendi Dergahı
mezarlığına nakledilir. Peki, türbe niye yıkıldı
derseniz… Hikayesi ilginçtir. Ülkemizi ziyaret
eden İngiltere Kralı Edward, Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa türbesini görmek ister.
Hasan Paşa’nın türbesi Barbaros Hayrettin Paşa’nın türbesinden daha ihtişamlı görüldüğü
için yıkılır. Kısacası Ömer Halis Demiri, Fethi
Sekin’i unutmadığımız gibi 7-8 Hasan Paşayı
anmak istedim. Bu vatana can veren tüm şehitlerimizin ruhları Şad olsun.

SIR
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SİNEMA - DİZİ

Onur TAŞKIRAN

“Savaşlar çok uzun zaman önceydi. Kimse hatırlamıyor bile.
Baronların zamanı gelene kadar karanlık ve korku hakimdi her
yere. Kaostan düzen yaratan 7 erkek ve kadın. İnsanlar korunmak için onlara akın ettiler. Bu ‘koruma’ sonradan kulluğa dönüştü. Silahları ve düzenli orduları sürgün ettiler. Ölümcül
savaşçılarına ‘kırpıcı’ dediler. Bu dünya kan üzerine
inşa edildi. Burada kimse masum değil. Çorak arazilere (kırgıbayırlar) hoşgeldiniz.”
Dövüş sanatları temalı aksiyon-drama dizisi
Into the Badlands bu sözlerle başlıyor.
Derebeyler tarafından yönetilen bir ülkede, güçlü bir savaşçı ile genç bir adamın
maceralı yolculuğunu anlatan Into the
Badlands, dövüş sporlarından hoşlananların ilgisini çekecek türden. Dizinin başrollerinde Emily Beecham,
Sarah Bolger, Orla Brady gibi isimler
yer alıyor.

V İ D E O - OY U N

M. Batuhan PINARBAŞI

SIR

Çıkış Tarihi: 20 Nisan 2018
Tür: Aksiyon / Macera
Yayıncı: SIEE
Geliştirici: Santa Monica Studios

God of War’ın artıları ve eksileri
– İnanılmaz bir hikaye örgüsü var.
– Muhteşem grafiklere sahip.

– Akıcı bir oynanışa sahip.
God of War bu defa bilinmeyen bir
zaman sonunda Nors mitolojisi ile ye– Gerçekten yeni bir oyun olduğunu
niden ortaya çıkıyor. Oğlu Atreus ile
birlikte ölen eşinin küllerini, en yüksek belli ediyor.
dağdan bırakmak için bir yolculuğa baş– Kratos ve Atreus ilişkisi oldukça iyi
lıyor. İlk kez baba olarak gördüğümüz işlenmiş.
Kratos, geçmişinin ağırlığını oyun boyunca omuzlarında hissediyor ve bunu
– Serinin diğer oyunları gibi bol aksida oğluna yansıtıyor.
yonlu değil.
Bir baba-oğlul ilişkisini tüm yönleriyle
– Çözünürlük modunda fps sorunları
ele alan God of War, baştan sona bize ortaya çıkabiliyor.
harika bir öykü anlatmayı başarıyor.
İkilinin karakter gelişimi net bir şekilde
verilirken, asla kesilmeyen hikaye zinciri de sizi ekrana kilitliyor. Bir yanda tek
amacı babasına ulaşmak olan bir çocuk,
diğer yanda ise kendinden nefret eden
bir baba. Bu harika çatışma oyunun
gerçekçilik seviyesini tepe noktasına çekiyor.

PUAN: 9/10
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Yusuf GÖK

Hz. Ömer’in duası:
Allah’ım, ben kaba bir insanım, beni yumuşat; cimriyim, beni cömert yap; zayıfım, beni
güçlendir. Allah’ım, bizi indirdiğin Kur’ân’ın, gönderdiğin dininle koru, bizi buyruğunda sabit
kıl. Allah’ım, beni gafletle yakalamandan, gaflet içinde bırakmandan, gafillerden eylemenden
sana sığınırım. Allah’ım, yaşım ilerledi, gücüm azaldı, halkım çoğaldı. Beni artık kendine al, fakat; dininde ne geri kalanlardan, ne de aşırı gidenlerden eyle. Allah’ım, yolunda öldürülmeyi,
Peygamberinin kentinde vefat etmeyi bana nasip eyle.
İmam-ı Azam’ın duası

SIR

Ey Allah’ım! Bize belasız bir yaşayış, hevasız bir din, riyasız bir amel, azapsız bir af, ikabsız bir
mağfiret, hesapsız bir cennet, perdesiz bir rüyet nasip et. Ey Allah’ım! Ölmeden önce tövbemizi kabul et. Ölüm sırasında bize acı. Ölümden sonra bize azap etme. Ölüm sarhoşluğunu üzerimizden hafiflet. Rahmetin hürmetine kabul et. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Amin.
Hz. Hızır’ın duâsı

Allah’ın adıyla. Allah ne dilerse o olur. Kuvvet ve kudret ancak Allah’ın yardımıyladır. Her
nimet Allah’tandır. Hayrın tamamı Allah’ın kudret elindedir. Allah ne dilerse o olur. Allah’tan
başka kötülüklere engel olacak yoktur.
Hz. Fatıma’nın okuduğu duâ
Ey yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah’ım! Bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan
yüce Allah... Ey Tevrat’ı, İncil’i ve Kur’an-ı Kerim’i indiren; taneyi ve çekirdeği çıkaran yüce
Rabbim! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım. Ya Rabbi! Sen
öyle evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki, zatından sonra hiçbir şey
yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır
ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Bana borcumu ödememi ve fakirliğimi
gidermemi nasip et.
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YALANDAN DÜNYAM
Ülkü KARA

(dert/l/eşmek)
Sımsıkı sarılır gibi yılana, bazen yalana
inanmak ister insan. Gerçekler yüreğini acıttığı
için iter doğruları. Böyle yaşanması gerektiğine inanır veya inandırır kendini. Yalan olduğunu bile bile gerçeklerle yüzleşebilecek yürek
yoksa insanda, inanmak daha kolay gelir yalanlara, yapmacıklı davranışlara.

koyabiliyor mu bilmem ama yatmaya yatıyor!
Dert/l/eşti ya güya rahat uyuyor.
En doğru tercih korkakların tercihi! Dostunu kırmamak, üzmemek adına yanlışlarını yüzüne söylemeye cesaret edemez korkak, sahte
dostlar. Cesaret biraz delilik ister. Çoğu insan
bu deliliği göze alamaz. Naiflik kisvesi altında
herkesle iyi geçinme, herkesle iyi olma omurgasızlığını göstermek en tutulur dostluk tercihi günümüzde. Herkes seviyorsa bir hikmeti
vardır ben de sevmeliyim. Herkesle iyi geçiniyorsa demek ki iyi biridir ben de onunla iyi
geçinmeliyim der balıklama dalar, kısa yoldan,
emeksiz, zahmetsiz dostluklar ediniriz. Dostluk temeli böyle atılınca da kırılganlıklarımız
beklentilerimizle doğru orantılı büyür. Ummadığı yerden kırılan kendi kendini avutmayı bilmeli. Mesela; kimsenin haddi değil sevdiklerimle aramı açmak, duymak istemiyorum der
kulaklarını tıkarsın. Onların gerçeklerini yok
sayar, kendi sanal âlemine sarılırsın. Gerçeği
duymak ağır gelir ağlarsın. Ağlarsan uyuyamazsın, uyuyamazsan mutlu da olamazsın. Ve
sen kendin için mutluluğu seçtiğin de... Daha
doğrusu dost bildiklerinin dert/l/eştiğinde/ bir
ameliyat masasına yatırıp kalbini deştiğinde
kendi kendinle yüzleşmeye geçersin. Aynadaki sana seslenirsin;

SIR

Sevdiklerinle aran hiç açılmasın, açmasınlar
istersin. Çünkü onların senin hakkındaki olumsuz düşüncelerini kaldıracak gücün yoktur.
Hayal kırıklıkları yaşamaktansa varsın maskeli
olsunlar dersin. Bu halleri daha hoşuna gider,
hayatını daha yaşanası kılar çünkü. Sevdiklerinin yüzüne gerçek düşüncelerini söylemeye
cesareti olmayanlar hep başka sevdikleri aracılığı ile ulaşırlar emellerine... İşte sırf bu yüzden dostu dosta şikâyet etmenin adıdır, dert/l/
eşmek. Böyle davranışlara maruz kalmaktansa
oynasınlar istersin sana. Yeter ki onlara ayırdığın kalbindeki yer güzel kalsın, sarsılmasın.
Varsın sahte, sıradan olsun, hatır gönül sormaları. Varsın riya koksun gülen gözleri. Görmektense gerçek yüzlerini o masum bildiğin
gözler süslesin hayallerini. Sen de biliyorsun
ki yüreğin o kadar güçlü değil. Sevdiklerinden,
sevdiğini sandıklarından gelebilecek olumsuzluklara karşı koyabilecek gücün olmadığı için
de yalandan duvarlar örersin hayatına. Ara sıra
o duvarı aşıp, ışığın gerçek yüzünü göstermeye
çalışan güneşe kızarsın, küsersin belki de çocuk gibi. Öyle ya dostun dostuyla seni masaya
yatırmış dert/l/eşiyor güya. Kalbinin kaldıramayacağı yükü sana ulaşacağını kesin gözüyle
bildiği birine havale ederken tüm yüklerini sırtından atıyor. Yastığa gönül rahatlığı ile başını
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-Hey sen! Kimin yüreği vardır acep gerçeği
olduğu gibi apaçık anlatmaya, kendini aklamadan, yalana sığınmadan, maskelemeden
hayatı kucaklamaya dersin dindirmeye çalışırsın kalp sızını. Kendini bu ölçünün kefesine koyar tartarsın; bir aşağı bir yukarı, aşağı yukarı
aynı!! Şaşar kalırsın.
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Diğer taraftan; benim sevdiklerim önemlidir
deyip sevdikleri ile ilgili olumsuz konuşmaktan
men edilen kaç kişi vardır acaba? Der kendini
oyalarsın. Yoksa dinleyenlerden cesaret alınarak mı söylenmiştir tüm sözler düşünmek
gerek! Toz kondurmak istemeyince sahte
dostluklarla örülen duvarlara, yıkılmasını da
istemezsin elbet. Bile isteye yükseltirsin duvarlarını, sağlamlığına bakmaksızın. İlk rüzgârda sallanması, tecrübesizlik dersin. Kaybetmektense, yalandan dünyana geri dönersin.

Velhasıl kelam, ‘’itten kopuktan korkmam
sevdiklerimden korktuğum kadar’’. Beni üzmemek için yalan söylemelerinden, maskeli
davranmalarından korkarım. Ne yaman çelişkidir ki hayata gülen gözlerle bakabilmek adına o maskeleri takınsınlar isterim içten içe ne
tuhaf!
Parası olanın pazardan, ibadeti olanın mezardan korkmadığı gibi sevgisi tam olanın da
sevdiğini kaybetmekten korkmaması gerekmez mi? Baş başa iken yüzüne söyleyecek cesareti olmalı acıtsa bile dost dediğimizin. Sahte
dünyaları ile oyalamamalı insanlar kendilerini.
Neden bütün çıplaklığı ile yaşayamıyoruz ki
hayatımızı? Neden bu kadar sahte yüzler, bakışlar neden bu kadar kaçamak? Birbirinden
mal kaçırıyor gibi yakışıyor mu böyle yaşamak.

DOST ARAR

Şu yüreği yaralı kırlangıç ürkekliği
Sarmış tüm bedenini dayanmaya yer arar
Yüzlerde oluk oluk gözyaşı derinliği
Sinmiş tüm yüreğine uzanacak el arar.
Kifayetsiz kalırmış tesellide her bir söz
Gücün yeterse gel de mühürlenmiş dili çöz
Yüreğine oturmuş koskocaman kızıl köz
Üfleyemez gücü yok söndürecek yel arar.
Harfi harfe dizseler anlam almaz cümleler
Beyninde uçuşuyor hedefi yok hamleler
Dün geçti, bugün bitti, yarında tüm gayeler
Umuda bel bağlamış tutunacak dal arar.
Kimseye efkârım var, demez diyemez bir hal
Donuklaşmış bakışlar asılı kalmış muhal
Gökyüzünde yok mudur, ışık saçacak Zühal
Elleri yakarışta, dili sükût dost arar.
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Emrullah ÇINAR

Fitness nedir?

SIR

Günümüzde insanlar çoğunlukla fitness ve body
building kavramlarını birbirine karıştırır.Kabul etmeliyim ki ilk başlarda ikisi arasındaki farkı bende
bilmiyordum.Fitness’ın aslında vücut geliştirme ile
pekte alakası yoktur.Fitness adı üzerinde fit kökünden türemektedir.Fit kelimesinin kelime anlamı ise
formda olmak,sağlıklı olmaktır.Kısacası fitness vücut geliştirme sporunun da bir kısmını içine alarak
birden fazla spor dalını bünyesinde barındırır.Doğal
olarak birçok spor dalında gördüğümüz hareketler
Fitness’ın kapsamı altına girmektedir.Fitness sporunda esas olan kasların tek tek aletli ya da aletsiz
olarak çalıştırılıp güçlendirilmesidir.Vücudumuzdaki
kas gruplarına işlevlik kazandırmak için bu sporu
yaparız.
Fitness’ın Faydaları Nelerdir?
Fitness sporu yapan kişilerde vücut tarafından
çeşitli hormonlar salgılanarak kişinin daha mutlu,daha dinç olması sağlanır.Sporu yapan kişilerin metabolizma faaliyetleri normal bir insanınkine oranla
fazlalaşır,vücudundaki yağ oranı düşer ve kişi fit bir
görünüme sahip olur.Kalp ve damar sistemini güçlendirerek,kalp hastalıklarına engel olur.Ayrıca kalp
krizi ve kansere karşı vücudu korur.
Fitness ve Vücut Geliştirme Arasındaki Farklar
Nelerdir?
Genellikle bu sporu yapan insanlar kaslı görüldüklerinden olsa gerek sanki vücut geliştirme ile
uğraşıyormuş gibi algılanırlar,bu öngörü tamamiyle
yanlıştır.Fitness’ta vücudun bir bütün olarak fit ve
sağlıklı olması amaçlanır.Bu amaç doğrultusunda
vücut geliştirme,yüzme,aerobik,koşu gibi sporlar
yapılarak vücudun forma girmesi sağlanır.Fitness
sporundaki asıl hedef yüksek hacimli kas kütlelerine sahip olmak değildir bundan ziyade sağlıklı bir
yaşama sahip olmaktır.Vücut Geliştirme sporunda
ise amaç hacimli bir görüntüye sahip olmaktır.Fit-
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ness ile uğraşan bireyler vücut geliştirme sporu ile
uğraşan bireylerle kıyaslandıklarında daha çelimsiz
görünürler,fakat daha sağlıklı ve daha esnek bireylerdir vücut geliştirmeciler kabul etmelidirler ki kaslar fazlasıyla hacimlendiğinde esneklikten pek eser
kalmaz.Sonuç olarak Fitness sporunda amaç yağ
oranını düşük tutup fit bir görünüme sahip olmak
iken,vücut geliştirme sporunda amaç kas hacmini
büyüterek iri bir görünüşe sahip olmaktır.
Fitness Hareketleri
Hareketlerimiz eğer vücut geliştirme hareketlerinden değişiklik gösteriyorsa bu farklılıklar nelerdir? Genel olarak aerobik ağırlıklı idmanlar yapılır.
Esneme çalışmaları yoğun olarak gerçekleştirilir.Vücut geliştirme sporunda da kullanılan çoğu hareket
bu spordada kullanılır fakat bu sporla ilgileniyorsanız hareketleri düşük ağırlık yüksek tekrar şeklinde yapmanız önerilir.Bu sistem vücuttaki kasların
parçalanmasına yöneliktir ve kaslarınıza kondisyon
sağlar.Aşağıdaki videoda sizler için başlıca yapabileceğiniz hareketleri anlatılıyor video ingilizce takıldığınız bir yer veya anlamadığınız bir hareket olursa
yorum kısmından sorabilirsiniz.Hareketlerin hepsi
sizin için uygun olmayabilir bu yüzden esneklik ve
güç olarak bu hareketi yapmaya ne kadar uygunsunuz önceden bunu test edin.
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Plan yapmayı planlamak?
M. Batuhan PINARBAŞI

İnsanlar her ne iş yaparlarsa yapsınlar ne isterlerse istesinler, aslında tek istedikleri
başarıya ulaşmaktır. Başarı göreceli bir kavramdır. Başarıya ulaşmak için ise sayılan
başlıca kurallardan biri plan yapmak ve planlı çalışmaktır. Aslında plan yapmak işin
en önemli kısmıdır. Genellikle herkes kendi hedeflediği başarıya ulaşmak için plan yaparlar. Ama asıl sıkıntı bunu uygulamaktadır. Plan yapmak da aynı başarı gibi göreceli
bir kavramdır. Kişiye özel olmalıdır. Plan yaptıktan sonra bunu uygulamamak bizim
suçumuz sanırız. Aslında yaptığımız planın bir sonucudur. Örneğin bir kedi uçmayı
ne kadar planlarsa planlasın uçamaz öyle değil mi? Bu insanlar için de böyledir. Plan
yaparken uygmamız gereken kuralları bir sıralayalım:

SIR

1- Yaptığımız plan sonucunda gerçekleşecek olay gerçekleşebilecek bir olay ve olgu
olmalı!
2- Planları sadece kendimizi göz önüne alarak değil, çevremizi, ülkemizi hatta bütün dünyayı göz önüne alarak yapmalıyız.
3 ve son (en önemli madde de bu) - Biz yaptığımız planlara değil, yaptığımız planlar
bize uymalı!
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SİL AH

Kıvanç KARADAĞ

KNT-308

Uyruğu: Türkiye
Tasarımcı: Kalekalıp Ar-Ge mühendislik
Tasarlandığı tarih: 2009
Ağırlık: 5.350 gr
Uzunluk: 147 cm
Namlu uzunluğu: 73 cm
Mühimmat: 8.6x70 mm
Etkili menzil: 1500 m
KNT-308, Türkiye’nin ilk yerli, keskin nişancı tüfeğidir. Hafif zırhlı araçlara yönelik üretilen silah,
5-10 mermilik şarjör kapasiteli olup etkili menzili 1500 metredir. Sınıfındaki silahlardan yüzde 20
daha etkili ve yüzde 30 daha hafiftir.Kullanımı ve
bakımı kolay olan silah, sınıfının diğer örneklerinden daha kolay da katlanabilmektedir.Yeni tasa-
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rım tamamen Kalekalıp mühendislerinin tasarladığı modüler, kullanıcı kolaylığına sahip yepyeni
bir .308 kalibre Keskin Nişancı Tüfeği olmuştur. Silahın hafifletme çalışmaları devam etmekte olup,
.308 kalibre Keskin Nişancı Tüfekleri içinde en hafifi olması hedeflenmektedir. Bunun için yüksek
teknoloji hammaddeleri (Havacılık alüminyumları, titanyum) kullanılmaktadır.Model dış görünüş
itibarıyla dünyadaki diğer bazı modellere (Accuracy International AWM) benzese de çalışan tüm
mekanizmaları tamamen Kalekalıp Ar-Ge mühendislerince sıfırdan tasarlanmıştır.Üreteci Kalekalıp
firması, silaha tipini ve mermi kalibresini anlatan
“KNT-308” (Keskin Nişancı Tüfeği- .308)kod adını
vermiş, ancak başarısını anlatacak isim bulamamıştır.
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TEKNOLOJİ

Mehmet ŞAHİN

Türkler’in drone aşkı büyüyor

SIR

Türkiye’de son 1 yıl içinde drone satışlarında büyük bir artış görülürken, 2018’in ilk 4 ayının rakamları geçen yılı ikiye katlamış durumda.
Türkiye’de 1 yıl içinde kayıtlı drone sayısı yaklaşık 8 kat, ehliyet alanların sayısı
ise 5 kat arttı.
Hobi ve ticari amaçlı kullanılan drone’lar artık birçok farklı iş kolunun ayrılmaz parçası.
Türkiye’de 20’ye yakın alanda, dünyada ise 100’ün üzerinde iş kolunda kullanılan drone’ların gelecekte daha fazla
alanda yer alması ön görülüyor.
Nitekim Türkiye’deki kayıtlı drone ve
drone ehliyeti alanların sayısındaki artış
drone’lara olan ilginin arttığını gösteriyor.
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Rakamlara bakıldığında 2016 yılı verilerine göre 3 bin 357 olan kayıtlı drone
sayısının 2017 yılında 25 bine çıktığı görülüyor. Drone ehliyeti olanların sayısı
ise 4 bin 754’den 20 binlere yükselmiş
durumda.
Droen satışı yapan bir firmanın yetkilisi, 2018’in ilk 4 ayında geçen yılın satışlarının ikiye katlandığı bilgisi verirken,
en fazla drone satılan illeri de sırasıyla
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Kayseri
olarak açıkladı.

SIR

CENNETİM

Leyla Beşiri MERAM

Sen
gülümsüyorsun..
ve bahar benim takvimimde
tek mevsim oluyor.
Senin yanın dünyanın en güvenli yeridir,
halbuki sen dünyanın en deli erkeğisin..
Benim gönlümün sarayında taht kurdun sen..
Evi ne yapacaksın?

UNUTAMIYORUM
Haberin var mı senin yüzünü görmeden sakin olamıyorum.
Bu uzaklığa bu ayrılığa tahammülüm kalmadı.
Mesaj gönderdim ve dedim ki gel ve sevindir beni, cevap verdin ve dedin ki ben sensiz çok mutluyum.
Eğer başımı senin ayağına feda etsem, seni bırakmıyacağım.
Benimle yüzbinlerce düşmanlık yapsan bile ey dost, benim gönlüm yine de sana karşı mihriban ve
şefkatlı olacaktır…
Herkesden vazgeçtim ki sen benim her şeyim ol diye
Sâdi-i Şirazi’nin toprağından aşk kokusu geliyor; bin yıl ölümünden sonra eğer koklarsanız...
Canım ve gönlüm seninle meşgul ve gözlerim sağda ve solda.
Çiçek ki henüz yeni açılmıştı, ümidle gelecek günlere bakıyordu. Ama açılıp açılmaz rüzgar esdi ve
onu berbad etti. Biçare ümidle yaşamayı düşünüyordu. Uzun ümit ve kısa ömrün ne faydası var?
Öldüğüm an seni arzu ediyorum, bu ümitle can veriyorum ki senin mahallenin toprağı olacağım. Sabah vakti kıyamette ki başımı topraktan çıkarıyorum, seninle konuşmaya uyanıyorum ve seni arıyorum.
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GENÇ KALEMLER

PARANIN ÖYKÜSÜ
ÖYKÜ’NÜN PARASI
Büşra VELA

Ramazan’ın dokuzuncu gecesi, yıldızlar
pırıl pırıl parlarken, Mustafa amca davulunu
alıp çıkmış sokaklara.
Beşinci katta oturan Öykü davulun şen
sesiyle uyanmış. Duyduğu sesten etkilenen
Öykü, beş lirayı kapıp cama çıkmış. Parayı
aşağıya olabildiğince hafif bir biçimde bırakmış. Fakat para rüzgâr dolayısıyla ters yöne
gitmiş. Bir kaldırım kenarına çökmüş. Sabaha kadar orada beklemiş. En sonunda uyuya
kalmış.
Gözlerini
açtığında
kendini bir masanın
üzerinde bulmuş. Tahmin ettiği kadarıyla
burası bir belediye
binasıymış.
Bir adam gelip camı açmış
ve
koltuğuna
oturmuş. Birkaç
dosya çıkartarak incelemeye başlamış.

Camdan içeri bir rüzgâr vurmuş. Ve beş lirayı uçurarak çöp kutusunun içine düşürmüş.
Tam bu sırada bir temizlikçi içeri girmiş ve
çöp kutusunu almış. Boşaltmak için koridora
çıkarmış. Temizlikçi, ayağı tökezleyip düşünce, kutudaki bütün çöpler etrafa dağılmış.
Beş lirada duvarın dibine savrulmuş. Temizlikçi etrafa saçılan çöpleri toplamış ama beş
lira gözünden kaçmış.
Az sonra koridorda babasıyla beraber
yürüyen bir çocuk yaklaşmış. Duvar dibinde
gördüğü beş lirayı cebine sokmuş.
Babasının işi bitince, birlikte belediye
binasından çıkmışlar. O zaman çocuk cebindeki parayı çıkartıp babasına göstermiş.
Babası, o parayı harcayamayacağını, çünkü
başkasına ait olduğunu söylemiş. Gidip, bulduğu yere geri bırakmasını istemiş.
Çocuk parayı cebine sokup, belediye binasına doğru yürümüş. Ama para cebindeki
delikten düşmüş.
Rüzgâr parayı yeniden havalandırmış…
Beş lira uçmuş uçmuş…
Sonunda bir çift ayakkabının dibine konmuş. Ayakkabıların sahibi eğilip, beş lirayı eline almış. Bu şahıs, Öykü’den başkası
değilmiş. Öykü, avucunda beş lirayla evine
doğru ilerlerken, karşıdan davulunu çalarak
yaklaşan Mustafa amcayı görmüş. Koşarak
yanına gitmiş, beş lirayı onun avucuna sokuşturmuş.
Beş lira, yaşadığı heyecan dolu maceranın ardından, Mustafa amcanın cüzdanında dinlenmeye çekilmiş…
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ÖFKE
Dr. Ahmet ALTUN

Öfke, hayatın korunması için Allah’ın insanlara
bahşettiği bir duygudur. Bu duygu fıtraten serbest
serbest yaratılmıştır. Kullanılması insan iradesine bırakılmıştır. Ateş gibidir iyiye de kötüye de kullanılabilir. Bu duyguyu insanlara veren Allah, onu nerde, ne
zaman, ne kadar, kimlere karşı ve nasıl kullanacağını,
nasıl kontrol altına alacağının yollarını da öğretmiştir.
Öfkeyi yanlış kullanma neticesinde, fert ve toplumda
telafisi imkansız psikolojik, sosyolojik yaralar açar ve
sağlığı bozar.
Öfke yüzünde nice düşmanlıklar olmuş, nice sıla-i
rahimler kesilmiş, nice ocaklar sönmüştür. Öfkeli insan bir volkan olup ateşiyle nice kimseler yakmıştır.
İnsanda var olan gazab kuvvetinin ifrat derecesi olan
öfke, bir afettir. Öfke anında insan doğru düşünemez.
Normal davranışlarda bulunamaz. Öfkeli olarak yapılan işler hep sonradan pişmanlık duyulan işler olmuştur. Bu nedenle Resulullah, öfke belasına karşı,
“Allahım! Senden rıza ve öfke anında hak sözü (söylemeyi) dilerim”(Nesai) duasıyla Allah’a sığınmıştır.
Kuran-ı Kerim, öfkelerine hakim olmayı müminlerin
güzelsıfatlarından saymaktadır: ‘(O takva sahipleri)
bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini tutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah da
iyilik edenleri sever” ( 3/ 134) buyurmuştur. Buharinin
rivayetine göre, bir adam, Resulullah’a gelerek, ‘ bana
nasihat et’ der. Resulullah da ona ‘ öfkelenme(kızma)!’ der ve bu ifadeyi bir kaç defa tekrarlar.
Öfkenin imana zarar verdiğini, öfkesine hakim olanın
Allaha’ yakın olacağını söyleyen Allah Resulü, müminde olması gereken şu iki hasleti övmüştür: Hilim(yumuşak huy) sahibi ve bağışlayıcı olmak. Gazali da ‘
insanlar içinde en akıllı olanlar, en az öfkelenendir’
tespitini yapıyor.
Öfkenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri
Harvard Gazetesi’nde yayınlanan “Öfke Kalbinizin
Düşmanıdır” adlı makalede yer alan bilgilere göre
öfke, kalp sağlığı açısından son derece zararlıdır. Tıp
profesörü olan Ichiro Kawachi ve meslektaşları, bu
gerçeği çeşitli test ve ölçümlerle bilimsel olarak ispatlayarak yaptıkları çalışmalar sonucunda aksi huylu
yaşlıların, daha sakin yaşıtlarından üç kat daha fazla
kalp hastalıkları riskine sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Kawachi’ye göre, öfke sırasında stres hormon-

ları artarak, kalp kaslarındaki hücrelerin daha fazla
oksijen ihtiyacı duymasına ve kandaki trombositlerin
yapışkanlığının artarak pıhtılaşmaya yol açmasına sebep olmaktadır. Bu da kalp sağlığını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca öfkelenme sırasında kalp atışları normalin üstünde bir seviyeye çıkar ve damarlarda kan
basıncının yükselmesine, dolayısıyla kalp krizi riskinin
artmasına sebep olur.
Öfkeye hakim olmanın yolları
Öfkeye hakim olmayı emir eden Hz. Peygamber
öfkeye hakim olma yollarını de mucizevi bir şekilde
göstermiştir: Modern psikoloji bilimiyle de örtüşen
Hz. Peygamberin tavsiyeleri şöyledir:
1.Öfke anında ‘Euzü billahi mineşşeytanirrecim’
diyerek Allah’a sığınmak .
2.Konumu değiştirme:
Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: ‘ Biriniz öfkelendiğinde, ayakta ise otursun, eğer bu durumda öfkesi
geçmiyorsa uzansın.(ebu Davud)
Tıbben
sabittir ki, kandaki adrenalin, hormonunun miktarı,
ayakta ve ilk beş dakikada, normalde iki üç kat artıyor, öfke ve stres durumlarında ise, bu artış katlanarak
yüksek bir düzeye çıkar. Böylece, öfke ve ayakta olma
faktörü birleşince, sağlık tehlikeye giriyor. Bu nedenle,
Allah Resulü, öfkelenen kişiye, ayakta ise oturmayı,
oturuyorsa uzanmayı mucizevi bir şekilde tavsiye etmiştir.
3. El ve yüz yıkama: öfkelenen kişinin el ve yüzünü
yıkaması, modern tıbbın en son tavsiyeleri arasında
yer almaktadır. Hz. Peygamber de ‘ Biriniz kızdığı zaman abdest alsın’ Buyurmaktadır. Böylece abdest,
hem maddi yönden vücudun hararetini hafifleterek
sakinleştiriyor hem de manevi yönde, insana ibadet
duygusunu yaşatarak sakinleştiriyor.
4. Kızmayı, kızdırmayı, doğuran sebeplerden kaçınma, öfke belasından korunmanın başka bir yoludur.
5. Ve susmak. Öfkenin ilk anında Hz. Peygamberin
tavsiyesine uyarak, susmak, öfkenin neticesin ve öfkeye hakim olmanın sevabını düşünmek, zararını muhakeme etmek, içinde lahevle çekmek öfkeyi balon gibi
söndürür.
Ülema, Allah Resulünden nasihat isteyen
sahabiye üç kere tekrar ederek söylediği “öfkelenme,
öfkelenme, öfkelenme!”(Buhari) hadisinden 50 kadar
fayda sıralamışlardır.

SIR
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SALİH AMEL
Hilal ERDOĞAN

Salih amel, iyi, güzel, faydalı iş ve davranış
demektir. Allah’ın rızasına, kişinin ve toplumun menfaatine uygun, iyi bir niyet ile yapılan
her güzel iş, söz ve davranış salih ameldir.
İbadetler birer salih amel olduğu gibi, insanlara, hayvanlara,
bitkilere
merhamet
etmek, darda olanlara
yardım etmek, yaşlıyı,
özürlüyü, çocukları gözetmek de salih ameldir.
İmanı
kuvvetlendiren, onu çepeçevre
kuşatarak sağlamlaştıran salih amellerdir.
Kur’an-ı Kerim’de doksandan fazla ayette salih amel emredilmiştir.
“Ant olsun zamana ki,
insan gerçekten zarar
içindedir. Ancak iman
edip de salih ameller
işleyenler, birbirlerine
hakkı ve sabrı tavsiye
edenler hariç.” (Asr
suresi). Bu surede olduğu gibi iman ve salih
amel sürekli beraber
anılmıştır. İnanmak ve faydalı güzel iş yapmak,
bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak ortaya
konulmuştur. İman olmadan güzel amelin hiçbir değeri olmadığı gibi, salih amelin olmadığı
imanın da tadı yoktur.
Salih amel işlerken, samimi niyet ve Allah’ın
rızasını gözetmek büyük önem taşır. Gösteriş
ve çıkar uğruna yapılan güzel davranışlar, salih

amel değildir. Salih amel aslında imanın doğal
sonuçlarıdır. Kalbinde gerçek ve güçlü iman
besleyen her insan, güzel davranışlar sergiler;
kendisine, ailesine, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı hizmetler yapar.
Dünyada iken, salih amel maksadıyla
ibadet etmek, insanlara ve diğer canlılara
zarar vermemek; bilakis onları koruyup
gözetmek, zordakilere
yardım etmek, ailemizin geçimini sağlamak için helal kazanç
yollarında çalışmak,
hayatımızın ve çevremizdeki hayatların
güzelleşmesine katkıda bulunur. Allah
“İnanıp salih ameller işleyenler Cennet
bahçelerindedirler.
Rablerinin katında onlara diledikleri verilir.
İşte büyük lütuf budur.” (Şûra suresi, 22.
ayet) buyurarak, salih
amel işlemenin ahiretteki sonuçlarını göstermiştir.
Namaz, oruç, zekât gibi ibadetlerden tutun da, yoldaki zararlı bir maddeyi alıp kenara
koymayı, bir yetimi okşamayı, bir insana güler
yüzle bakmayı bile salih amel sayan dinimiz,
evrensel bir hayat tarzı ortaya koymuştur:
“Allah rızası ve toplum faydası için daima iyi,
güzel, sevap ve faydalı söz söylemek, iş ve davranışlar yapmak.”

SIR
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OTOMOTİV

Audi a4
Nihat ÖZBİLEK

Daha da güçlü, daha verimli, daha akıllı: Yeni Audi A4 Sedan, çığır açan teknolojisi ve estetiği ile etkiliyor. Yüksek çözünürlüklü 12,3 inç LCD ekranıyla yenilikçi Audi sanal kokpit ve opsiyonel alınabilen 3D ses
özellikli Bang & Olufsen ses sistemi, iç mekânda büyüleyici vurgular yapıyor ve lüks sınıf standardı sunuyor.
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Özlem ÖZBİLEK

Depresyondan Çıkmak İsteyenlere
Stephen Hawking’den
Çok Önemli 5 Tavsiye

İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en zeki insanlarından biri olarak kabul edilir Stephen Hawking.

Doğru bir bakış açısı ile her şeyi değiştirebilirsiniz.

İnsanların tarihi boyunca çok az insanın cesaret
edebileceği şeyleri sorgulayan, zihnini ve beynini
sonuna kadar bilime açmış, bilim için çalıştırmış bir
bilim insanı.

Eğer hayat sizin önünüze bir engel çıkardıysa, bu
sizin suçunuz değildir fakat bu engeli önünüze çıkaran dünyayı suçlamak ve insanlardan yardım beklemek de hiç iyi bir fikir değil. Doğru bir bakış açısı
ile bulunduğunuz durumdan maksimum seviyede
avantaj sağlayabilirsiniz.

Hawking, belki de çok az insanın sahip olabileceği hazineler ile doğmuştu. Onu düşünmesi için sorgulaması için kendini geliştirmesi için teşvik eden
bir ailesi ve büyük bir zihin dünyası vardı.
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Ancak daha 21 yaşında ALS hastalığının çirkin yüzüyle tanıştı. Kariyerinin zirvesine doğru yol olurken
bu hastalık en büyük şanssızlığı oldu.

ALS hastalığı yüzünden sandalyeye bağlı olarak
yaşamını sürdürmek zorunda kalan Hawking keskin
zekası ile bu olumsuzluklara batıp kalmadı. Aksine
büyük bir azim ve hevesle kendini fizik bilimine adadı. Doktorlar kendisine iki üç yıl ömür biçti ancak o
tüm bu olumsuz şartları olumluya çevirdi ve rağmen
içinde bulunduğu olumsuz şartları olumluya çevirdi
ve big bang teorisi dahil olmak üzere bir çok çalışma
ile dünyaya adını duyuran bilim insanı haline geldi.
Çıkış her zaman vardır.

Kara delikler bilindiği kadar kara değildir. Önceden düşünüldüğü gibi sonsuz hapishaneler de
değillerdir. Kara deliklerin dışına çıkılabilir ve muhtemelen de başka evrenlere geçiş yapabiliriz. Yani
bir kara delikte sıkıştığınızı düşünüyorsanız vazgeçmeyin. Çıkış her zaman vardır. Aşağıya değil yukarıdaki yıldızlara bakın. Çalışmaktan vazgeçmeyin.
Çalışmak yaşamınıza bir anlam ve amaç katar. Aşkı
bulacak kadar da şanslıysanız eğer, bilin ki aşk orada, onu kaybetmemek için her şeyinizi verin.
dır.

Hayat var olduğu sürece umut da her zaman var-

Acı çeken herkesin istediğinde hayatını sona erdirme hakkı olmalıdır. Ama bence bu büyük bir hata
olur. Hayat ne kadar kötü görünürse görünsün yapabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir şey vardır. Hayat
var olduğu sürece umut da her zaman oradadır.

Fiziksel olarak engelli olan birisinin, bu durumun
üstüne bir de psikolojik olarak engelli olmayı kaldırması oldukça güçtür. Bence insanlar fiziksel engellerinin zorluk çıkarmayacağı işlerle ilgilenmeliler.
Örneğin Olimpiyat oyunlarına dair içimde bir ilgi ya
da sevgi beslemiyorum. Öte yandan bilim, engelliler
için son derece uygun bir alan çünkü her şey zihinde
gerçekleşiyor.

İnsanları cesaretlendirin!
Yapamadığım şeyler teorik fizik alanında çalışırken hayatımda tam olarak bir engel oluşturmadı. Ailem, eşim, çocuklarım ve meslektaşlarım hep
yardımcı oldular. İnsanlar her zaman başkalarına
yardımcı olmaya niyetlilerdir fakat siz de elinizden
gelenin en iyisini yaparak onları cesaretlendirmek
zorundasınız!
Ve son olarak..
Hayat size ekşi limonlar sunmuş olabilir ama
şüphesiz onları kullanmanın bir yolunu bulabilirsiniz!
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Yıldıray Çınar

Yıldıray Çınar
Doğum
1940
Samsun
Ölüm 29 Mayıs 2007
Atakum, Samsun
Tarzlar
Türk halk müziği
Meslekler
Müzisyen, Oyuncu
Etkin yılları
1960-1980
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Yıldıray Çınar (d. 1940, Samsun - ö. 29 Mayıs
2007, Atakum, Samsun) 1960-1980’li yılların ünlü
Türk halk müziği sanatçısıdır. Özellikle Çarşamba’yı Sel Aldı türküsü ile tanınır
Hayatı
Yıldıray Çınar, dört çocuklu Bekir ve Ayşe Çınar çiftinin son çocuğu olarak 1940’ta Samsun’da
doğdu. Halk tarzında türküler yazan babasının
da yönlendirmesiyle dokuz yaşında saz çalmaya
başladı. Yaşını büyüterek askerliğini bahriye olarak Gölcük’te yaparken, Adnan Menderes’in İspanya seyahati sırasında kendisine Çarşamba’yı Sel Aldı
türküsünü okur. Menderes türküyü beğenir ve Çınar’a radyoyu denemesini söyler. 1959 yılında askerliğini yaptıktan sonra tekrar Samsun’a döndü ve Çiftlik caddesinde bir dükkân açarak bağlamanın yanı
sıra birçok enstrüman dersi verdi. 1962’de TRT Ankara Radyosu’nun açtığı sınavı kazandı. Yurt çapında
tanınmasıyla birlikte radyo programları, yurtdışı turneleri, plak ve film çalışmalarını bir arada devam
ettirdi. 1969’da Kıbrıs’a giderek Türk askerine, türküleriyle moral verdi. Çarşambayı Sel Aldı, Sarmaşık
Bülbülleri, Aman Dünya Ne Dar İmiş ve Şen Ola Düğün en çok bilinen türküleri olan Çınar, 12 altın plak
ödülü sahibi oldu.
Yıldıray Çınar’ın Samsun Asri Mezarlığı’nda bulunan kabri.
Çınar, sinemaya 1965 yılında Aman Dünya Ne Dar İmiş filmiyle başladı. 1980’lerin sonuna kadar devam ettirdiği sinema kariyerinde 40’a yakın filmde rol aldı.
Çınar hayatının son zamanlarında medyadan uzak kalmayı tercih etti. Yıldıray Çınar, 2003 yılında
Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Çınar, 29 Mayıs 2007’de 01.40 sıralarında tedavi
gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi’nde 67 yaşındayken hayatını kaybetti. Cenazesi bir gün sonra Samsun Büyük Camii’de öğle namazının ardından kılındıktan sonra, vasiyeti üzerine Asri Mezarlığı’ndaki babasının
yanına defnedildi.
İstanbul’da iki Samsun’da da bir sokağa ismi verilen Çınar’ın, ölümünden sonra Çarşamba’ya “Çarşambayı Sel Aldı” türkünün hikâyesinin anlatıldığı yaklaşık 15 metrelik bir rölyef dikildi. İlkadım ilçesinde bulunan Çok Amaçlı Gençlik Merkezi’nin ismi de Yıldıray Çınar Kültür Merkezi olarak değiştirildi.
Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Ticaret Meslek Lisesi’nin adı “ Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi” olarak değiştirildi.
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Kitap-lık
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Yapı Kredi Yayınları’nın iki aylık
edebiyat dergisi kitap-lık’ın yeni sayısı Memet Fuat dosyasıyla açılıyor.
Oğuz Demiralp, Turgay Fişekçi, İshak Reyna, Uğur Kökden, Füruzan,
Ülkü Tamer, Doğan Hızlan, Yurdanur Salman yazıları ve görüşleriyle
Memet Fuat’ı değerlendirdiler, anılarını paylaştılar. Ayrıca Memet Fuat’tan Behçet Necatigil’e gönderilmiş
yayıncı mektuplarının orijinal-leri
dosya içinde gün ışığına çıktı.
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Ahmet Güntan’ın Efe Murad’la şiir
kitabı Fâtih ve fetih üstüne söyleşisi, Yurdanur Salman’ın çevirmenlik
mesleğine ilişkin ironi dolu bir denemesi bu sayının dikkat çeken sayfaları.

Ülkü Tamer, Nihat Ziyalan, Yüksel
Pazarkaya, Mehmet Mümtaz Tuzcu,
Mehmet Yaşın, Orhan Kâhyaoğlu,
Asuman Susam, Melih Elhan, Soner
Demirbaş, Oğulcan Kütük şiirleri; Adil İzci, Alper Beşe, Demet Çizmeli Köse, Güzin Ayan, Önder Şit, Deniz Özbeyli,
Okan Alay, Atakan Boran öyküleri; Hüseyin Ferhad, Osman Çakmakçı, Ahmet Arpad,
Mukadder Özgeç, M. Melih Güneş, Ersun Çıplak, Bahanur Garan, Leyla Arsal, Seval
Şahin yazılarıyla kitap-lık dergisinde-ler.
Kitap-lık her mevsim iyi edebiyatın izinde.
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Kandil’e Girerken Türk Ordusu ve Stratejisi
Yavuz Selim PINARBAŞI

ASKERİ STRATEJİ NEDİR NEDEN GEREKLİDİR ?
İçerideki sivrisinekle uğraşmak değil bataklığı
kurutmak lazım. Bataklık Kandildir.
Türk birliğide sistemli çalışmak, fırsat kollamak
ve her şeyden önce Türkiye’ yi korumak ve yükseltmeye çalışmak suretiyle bir gün elbet hakikat
olacaktır.
Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gevşek,
disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez.
Her şeyde örnek olmak lâzımdır.
		
Başbuğ Alparslan Türkeş

askeri stratejisi asimetrik savaş ve kazanma üzerindeki ilgisi ile Batıdan farklılık gösterir. Strateji taktikten farklıdır, stratejide ülkenin askeri kabiliyetlerinin yüksek seviye ve uzun vadede planlanması,
geliştirilmesi ve zaferi garanti edecek kapasitede
olmasına dayanır. Taktik ise gizli hedeflere uygulanan askeri bilimin askeri stratejisinin parçası olarak
geliştirilir, insan gücü, cihaz, uçak, gemi ve silahları
kullanarak düşmana karşı yönelmeyi kapsar.
Askeri strateji silahlı kuvvetlerin arasındaki koordinasyonun planlanması ve tatbik edilmesini
grupların ilişkisini düzenler. Strateji harp ile dış politikanın alt disiplinini belirlerken esas prensip milli
menfaatler olmaktadır. Askeri taktikten çok daha
geniş bir perspektife sahiptir, belli denizlerde ve
muharebe sahalarında konuşlanma ve manevra icrasını gerektirir. Grand stratejiden daha az kapsamlı
olarak milli strateji şeklinde isimlendirilir, bu şekilde
milli devlet, konfederasyon ve uluslararası müttefik
oluşumları ortaya çıkmakta ve diplomasi, bilgi iletişimi ve ekonomik kaynaklarla bütünleşmektedir.
Askeri strateji askeri kaynakları, insan gücü, eçhize ve hasım kaynaklarının üzerinde hak kazanmak
veya hasmın savaşma isteğini düşürerek askeri bilimin oluşumunu etkileyen bilgi ilişkisini geliştirmektir. NATO’nun strateji tanımı: bir grup milletin milli
hedeflerini başarması için askeri güç geliştirerek
uygulamak, böylece varlık göstermektir. Grand strateji; askeri başarılabilir hedef ve harekatı jeopolitik
politika hedeflerine dönüştürerek, stratejiyi jeopolitik anlamda askeri stratejiye bölümlendirmektedir
ÖNCESİ:
19.yy da askeri strateji; savaşın uygulanarak
yönetimi belirleyen sanat veya bilim şeklinde görülüyordu, diğerleri, taktik olarak planların uygulanması ve muharebede kuvvetlerin manevrası ve
lojistik olarak kuvvetin idamesini sağlamaktır. Roma
zamanından bu yana bu görüş saklanıyordu, strateji ve taktik arasındaki ilişki bu süreçte karışıktı
ve bazen kişisel fikir sonucu verilen karar olarak
görülüyordu. Carnot, Fransa İhtilali savaşlarında
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İzlenmeyecek yollar vardır, taarruz edilmeyecek
ordular vardır, kuşatılmayacak şehirler vardır, alınmayacak konumlar vardır, hükümdarın itaat edilmeyecek emirleri vardır.
Askeri strateji istenilen stratejik hedeflere ulaşmak için kurgulanan askeri organizasyonların uygulaması-gerçeklemesi gereken düşüncelerin ve hamlelerin yekünüdür. Yunanca strategos kelimesinden
türemiştir. 18. Yy da “generalin sanatı” manasında
görülmüş, birliklerin aranjmanındaki sanat algısı
vermiştir. Askeri strateji muharebelerin planlanması ve uygulanması ile ilgilenir, kuvvetlerin konumları
ve hareketleri üzerinde durur ve düşmanı yenmeyi
amaçlar. Batının modern strateji çalışmalarının üstadı Carl von Clausewitz dir. Askeri stratejiyi; savaşın
sonunda kazanmak için muharebeleri gerçeklemek
olarak tanımlar. Liddel Hart’ın tanımı muharebelere
daha az dikkat çeker, stratejiyi “politikanın sonunda
askeri yolları kullanarak ve dağıtarak oluşturulan
sanat” şeklinde ifade eder. Burada ikisi de politik
çıkarları askeri hedeflerden üstün tutarak hareket
ettikleri görülür. Sun Tzu; Doğu askeri stratejisinin
atası olarak görülür, Çin, Japon, Kore ve Vietnam
tarihi ve modern harp taktikleri üzerinde büyük
etkisi vardır. Sun Tzu Savaş Sanatını Batı alemi de
yaygın ve pratik kullanışlı görür. Hala Asya, Avrupa
ve Amerikada modern savaş kadar kültür, politika
ve iş aleminde yaygın etkisi bulunmaktadır. Doğu
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birliklerin konsantrasyonu şeklinde basitleştirmişti.
Strateji ve taktik yakından ilişkilidir, aynı devamlılığın içindedirler, modern düşünce bunların arasına
harekat seviyesi yerleştirir. Hepsi mesafe, zaman ve
kuvvetle uğraşır, ancak strateji geniş ölçeklidir, yılları kapsar ve bunun karşılığında taktik küçük ölçekli
olup haftaları, saatleri kullanan küçük elemanların
konumlanmasını oluşturur. Orijin olarak strateji
savaşın yönetimini, taktik ise gerçekleşmenin kontrolünü sağlar. Ancak 20.yy da dünya savaşlarında
manevra ve savaş arasındaki ayrım, strateji ve taktik
şeklinde teknolojinin kapasitesi ve geçişiyle genişlemiştir. Taktik piyade birliklerinin varlığından panzer
ordu uygulamasına dönüşmüştür. Ekseriya strateji
sanatı askeri hareketin kazanılma hedefini belirlerken, taktik bu hedeflere ulaşmanın metodlarını
ifade etmektedir. Stratejik hedefler “bir x bölgesini
zaptetmek istiyoruz” veya “y ülkesinin z maddesini dünya ticaretinde durdurmak istiyoruz” derken,
taktik karar genel cümleden hareketle “biz x ülkesinin kuzeyini denizden istila ederek bunu yapacağız”
veya “y ülkesinin limanlarını bloke edeceğiz” daha
özel olarak “c tümeni d tümeninin hücumunda
ateş desteği sağlayacaktır” şeklinde ifade edilebilir.
Öz olarak strateji yalnızca askeri konularla ilgilenir.
Eski toplumlarda kral veya politik lider askeri liderle
aynı kişiydi. Böyle olmasa politik ve askeri liderler
arasındaki mesafe sorun yaratabilirdi. Profesyonel
ordunun gelişmesiyle politikacılar ve askeri liderler
birbirini anlamaya başladı. Bir çok durumda ayırımın ihtiyacının varlığına karar verildi. Fransız devlet
adamı Clemanceau, “savaş askerlere bırakılamayacak kadar çok önemli bir iştir” demiştir. Bu Grand
strateji konseptinin savaşa katılan bütün milletin
kaynaklarının yönetimini kapsayacak şekilde oluşmasına sebep oldu. Grand strateji kapsamında askeri parça geniş olarak harekat stratejisine dönüştü.
Birliklerin geniş askeri birimler şeklinde planlanması ve kontrolünü kapsadı. Orduların büyüklüğü ve
sayısı muhabere ve kontrol teknolojileri gelişmesiyle askeri strateji ve Grand strateji arasında fark
daraldı. Grand stratejinin temeli diplomasidir. Böylece ülke müttefik seçer veya diğer milletleri şikayet
etmeye zorlar. Bu şekilde muharebenin zafere dönüşmesi sağlanır. Grand stratejinin bir diğer amacı savaştan sonra barışı sağlamaktır. Clausewitz’in
belirttiği gibi başarılı bir askeri strateji sonucu belirleyen yoldur, ancak kendinin sonu değildir. Tarihte
bir çok örnek muharebe sahasında kazanılan zaferi
uzun dönemli barışa çevirememiştir.
CENGİZ HAN VE MOĞOLLAR

Strateji sanatında Avrupa’lıların gelişmelerine
karşılık olarak Moğol İmparatoru Cengiz Han kullanışlı bir örnek geliştirmiştir. Cengiz’in başarıları ve
onu izleyenlerin yaptıkları manevra ve teröre dayanıyordu. Cengiz’in startejik taarruzunun ana noktaları hücum edilen toplumların psikolojisine istinat
etmekteydi. Bu stratejinin sabit ve mantıklı uygulamasıyla , Cengiz ve bağlıları Avrasya’nın çoğunu
ele geçirdiler. Cengiz’in ordusunun blok teşkilatı ve
stratejisi monteli okçu teşkilatına, yakma – yıkma
metodlarına ve eşit şekilde Moğolistanın çok fazla
at sürücüsüne sahip olmasına dayanmaktaydı. Cengiz’in ordularıyla mukayese edildiğinde diğer ordular hantal ve nispeten durağan yapıdaydılar. 20. Yy
a kadar Cengiz ordularının süratine yetişecek ordu
yapılamadı. Takviye edilmiş bir şehre gelindiğinde
Moğol istilacıları manevra ve süratin sağladığı avantajla süratle kendilerine itaat ettirebiliyorlardı. Burada terör kanlı Moğol yaklaşımıyla korkutmaya ve
boyun eğdirmeye yardımcı oluyordu. Her bir okçu
enaz bir ilave ata sahipti(ortalama kişi başına beş at
mevcuttu) bu şekilde bütün ordu şaşırtıcı bir süratle
hareket edebiliyordu. At sütü ve eti Moğol beslenmesinde önemli unsurlardı. Bu şekilde Cengiz’in
at bindirmeli fonksiyonları lojistik ihtiyaçlarının da
önemli bir kısmını karşılıyorlardı. Cengiz’in çapulcuları hareketli kalkanları, koruyucu kabinleri, kasapları ve aşçılarıyla birlikte getiriyorlardı. Manevra
ve sürekli hücum sayesinde Çin, İran, Arabistan ve
Doğu Avrupa orduları dağılıncaya kadar baskıya
maruz kaldılar ve kuşatılıp takip edilerek imha edildiler. Bu uygulama ilkel bir biyolojik harp gibiydi.
Yükseltilmiş barınaklar veya mancınık tipi silahlar
korunmuş şehirlerin istilasında kullanılıyordu. Hastalık ve ölüm saçarak Kara Tehlike olmuşlardı. Eğer
bir şehir Moğol Hanından memnun değilse, şehirdeki herkes diğer şehirlere örnek olsun diye kılıçtan
geçiriliyordu. Bu erken zamanın bir nevi psikolojik
harbi uygulamasıydı. Yukarda belirlenen 9 stratejik
prensipten Moğol stratejisi hedef prensibine(moral
ve akıl durumu olarak hücum edilen toplumlarda),
taarruz prensibine, taarruzda siklet merkezi prensibine, manevra, sürpriz ve basitlik prensiplerine
uymaktadır.
.
Bütün bunlar gösteriyor ki Türk Ordusu geçmişinden gelen tecrübe ve günümüzdeki donanımı ile
her türlü iç ve dış düşmanları alt edip hakkından
gelecek durumdadır. Allah Ordumuzu korusun ve
milletimizle beraber muzaffer kılsın.
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DUYGUSAL EMEK
Merve EGE

Küreselleşme ile birlikte bir çok alanda yeni
yönetim politikaları ortaya çıkmıştır.Bu politikaların uygulandığı alanlardan biri de hiç şüphesiz çalışma alanıdır.Özellikle şirketler,hizmet
kalitesini arttırabilmek ve var olan rekabet
ortamı ile yarışabilmek adına,çeşitli yönetim
stratejileri geliştirmişlerdir.Duygusal emek
olgusu,bu yeni stratejilerden biridir.Çalışan
bireylerin,şirketlerin amacına hizmet edebilmek için,kendilerinden beklenen şekilde davranmaları gerektiği duygusal emek kavramı;ilk
defa 1983 yılında Sosyolog Arlie Hochschild
tarafından “The Managed Heart”isimli kitapta
ele alınmıştır.Hochschild duygusal emek kavramını;Yüzde ve bedende kamusal olarak toplumsal olarak gözlemlenebilen yüz ve beden
gösterimlerinin oluşturulması için duyguların
kontrol altına alınması ve yönetilmesi şeklinde
açıklamıştır.Bu süreç bir ücret karşılığı satıldığı
için bir emek olarak nitelendirilmiştir.(Hochschild,1983).

Sosyal kimlik kuramcısı olan Ashforth yüzeysel davranışı;bireyin gerçekte hissetmediği
duygularını jest,mimik ya da ses tonu gibi fiziksel ifadelerini de kullanarak sergilemesi olarak
açıklamıştır.Burada ifade edilen bireyin o an
hissetmiş olduğu gerçek duygular yerine,işin
gerekliliğine uygun olan duyguyu ortaya koymaya çalışması,Hochschild’in belirttiği gibi
rol yaparak aktör konumda olmasıdır.Samimi
duygular yerine,şirket ya da kurumun politikasının kurallarına uygun duygular sergilemeye
çalışılmaktadır.Bu durum, bireyin gerçek hissettiği duygular ile o an sergilemesi gereken
duygular arasında bir çatışma durumu oluşturabilecek ve bireyi olası bir duygusal tükenme
yoluna götürmeye neden olabilecektir.
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Duygular Hochschild’in de açıkladığı gibi
ticarileştirilmiş alınıp satılan bir meta haline
gelmiştir.Aynı zamanda iş ortamını sahne,çalışanları aktör,müşterileri ise seyirci olarak nitelendirdiği bir oyun olarak ifade etmektedir.
Hochschild,bireyin duygusal emek davranışını yüzeysel ve derin davranış olarak iki farklı
boyutta incelemiştir.
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Kendimizi,kabin memuru,öğretmen veya
bir garson olarak hayal edelim.O gün kendimizi mutsuz,enerjisi düşük ve yorgun hissedebiliriz.Fakat duygusal emek kurallarına göre,bu
duyguları bastırıp,daha canlı,güleryüzlü,neşeli
görünmek durumunda kalırız.
Hochschild,derin davranış kuralını açıklarken,bireyin duygusal bir çaba sarfederek,karşısındaki kişi ile empati kurmaya çalıştığını,onun
almış olduğu hizmetten memnun kalmasını
sağlamak adına,olumlu duygularla yaklaşmak
için çok fazla çaba harcadığını belirtir.Bu davranışı sergileyebilmek için düşünceler,imajlar
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ve deneyimlerin ortak bir duygu yaratması için
hayali olaylar oluşturulur.
Birey bu noktada, güzel şeyler düşünerek
kendini motive etmeye çalışır.Kendini pozitif
bir ortamın içine sürükleme çabası içindedir.
Yüzeysel ve derin davranış türündede,duygusal uyumsuzluk,çatışma ve duygusal çelişki yaşanabileceğini söyleyebiliriz.Burada sarfedilen
duygusal çaba,bireyin kendi içinde çatışmasına,iş stresine,kendine yabancılaşma ve duygusal tükenme gibi problemlere yol açabilir.

bep olduğu konusunda çalışmalar mevcuttur.
Hochschild(1993)yılında yapılan araştırmada
kendine çevreye yabancılaşma ve duygusal
emek gerektiren mesleklerde tükenmişlik
sendromunun görüldüğünü ortaya sürmüştür.
Duygusal uyumsuzluğun iş performansını etkilediği kadar insanların psikolojik durumları
üzerinde daha çok olumsuz etkiye sahip olduğunu ifade etmiştir.
Nitekim yapılan araştırmalardada duygusal
emeğin davranışı ile çalışan bireyler üzerindeki olumsuz etki ve tükenmişlik sendromu
arasında yakın bir ilişkinin bulunduğu öğretmenler,bankacılar vd meslek grupları üzerinde
yapılan çalışma sonucu elde edilmiştir.
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TÜKENMİŞLİK KAVRAMI

Bulunduğumuz Dünya’da,artık sıkça duymakta olduğumuz,bizlerinde zaman zaman
yaşamış ya da yaşamakta olduğu tükenmişlik
olgusu;Psikolog Maslach tarafından”İşi gereği uygun duygusal taleplere maruz kalan
ve sürekli diğer insanlarla yüzyüze çalışmak
durumunda olan bireylerde görülen fiziksel
bitkinlik,uzun süreli yorgunluk,çaresizlik ve
umutsuzluk duygularının yapılan işe,hayata ve
diğer insanlara karşı olumsuz tutumlarla yansıtılması ile oluşan bir sendrom olarak tanımlanmıştır.Bireyde hem ruhsal hem de fiziksel
bir enerji tükenişi meydana gelmektedir.Maslach’ın da belirttiği gibi,işimiz gereği duygusal
taleplere maruz kalıyoruz;bu noktada duygusal emek olgusunun tükenmişlik sendromu ile
ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.
Duygularımızında artık çalışma hayatının
bir unsuru olduğu günümüzde,yaşanılan duygusal uyumsuzluk,iş görenlerde negatif bir
duygu,stres,gerginlik vb olumsuz psikolojik
ruh hallerine sebebiyet verebilmektedir.Rol
yapmak zorunda olduğumuz durumlar bizleri
yorabilmekte ve tüketebilmektedir.
Duygusal emeğin psikolojik sıkıntılara se-

DUYGUSAL TÜKENME

Duygusal tükenme, işe karşı isteksizlik,iş
doyumu,çöküntü,kaygı,özsaygı,,öfke,kızgınlık
vb duygular üreterek, iş performansının zayıflamasına,hizmet kalitesinde düşüklüğe,özel
ve kişisel yaşamda problemlere,sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.Bahsettiğimiz bu
problemler,duygusal emek olgusunun birey
üzerindeki olumsuz etkilerindendir.
Duygusal emek tutumuna göre çalışan bireyler,zorlayarak sergiledikleri duygu,tutum,ifadeler ile işteki rollerini içselleştirememeleri
halinde yaşamış oldukları çatışma ile kuralları
psikolojik olarak reddedecek duruma gelebilmektedir.Rekabet ortamının yaşandığı günümüz kapitalist dünyada,çalışan bireylerin
manevi dünyası da bir sermaye haline getirilerek duygu özgürlüğü bastırılmakta yada
bazı duygular uyandırılmaya zorlanmaktadır.
Kurumların,çalışanların duyguları üzerindeki
bu kontrol mekanizması,bireyi tükenmişliğin
uçurumuna getirip işten ayrılma niyeti göstermesine kadar getirebilmektedir.
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SIR ÇOCUK
ENGEL YOK / BAŞARININ RESMİ
Mahsa Beşiri Meram

Yıllar önce büyük bir şehirde bir gözü ve bir ayağından engelli olan büyük bir padişah
varmış. Savaşlarda her zaman kazanan ve milleti tarafından çok sevilen bir padişahmış...
Günün birinde padişah vezirine der ki:
-“Şehrin bütün ressamlarını toplayın.. Benim resmimi en güzel çizen ressama büyük
bir ödülüm var.” der...

SIR

Şehrin en ünlü ressamı bile bir resim çizdi. Ama padişah öyle engelliyken nasıl kusursuz bir resim ortaya çıkabilirdi ki...!?
Aslen çobanlık yapan amatör bir ressam:

-“Ben kusursuz ve çok güzel bir resim çizebilirim” diye iddia etti ve padişahin yanına
gitti...çoban çizmeye başladı ve padişahı avcılık yapar bir halde, bir gözü kapalı ve bir
ayağını eğip yere koyan şekilde çizdi...
Padişah resmi görünce çok beğendi ve çobanın değişik bakış açısını ve ne kadar zeki
olduğunu taktir etti..
İşte insanların kusurları yerine iyi taraflarını görmek ne kadar iyi bir özellikmiş hepimiz bu hikayeden öğrendik.
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Mecbure İnal VELA

Çocuklar, buz tutan nehrin üzerinde kayıyorlardı.
Hamza o gün, ilk defa kaymayı deneyecekti. Kızağını heyecanla kaptığı gibi, arkadaşlarının yanında aldı soluğu. Bir süre
kıyıda bekleyip kayak yapan arkadaşlarını
seyretti.
Pek cesaret edemeyerek bastı buzun üstüne. Bu ilk kayma denemesiydi, ayaklarına
söz geçiremiyordu. Bir sağa kaykılıyordu, bir
sola… Kayabilmek şöyle dursun, dengesini
koruyabilmesi zordu.

“Bana da öğretir misin?”
“Kaymayı…”

Hamza, önce civardaki şaşırmış çocuklara
direktif verdi:
“Çocuklar koşun! Köyden birilerini çağırın!”

SIR

Murat, buzun üzerinde gayet rahat ve
seri hareketlerle dans ederek, Hamza’nın
etrafında dönmeye başladı. Hamza, onu
hayran gözlerle seyrederken yalvardı:
“Neyi?”

tikleşiyordu. Aniden soğuk suya gömülmüş
olmanın verdiği sızı ve dehşetle çırpınıp durmaktaydı.

Dudağını büktü Murat, burnunu havaya
dikti:
“Sen öğrenemezsin!”

Ömer, kurumlu hareketlerle kayarak
Hamza’nın yanından uzaklaştı.
Çok gitmemişti ki, buzun ince bir noktası
yarıldı ve Murat neye uğradığını anlayamadan suyun içine düşüverdi. Etrafındaki çocuklar şaşkınlık ve korku çığlıkları atarken:
“Yardım edin, kurtarın beni!” diye bağıran Murat’ın yanına yaklaşmaya cesaretleri
yoktu.
Murat’ın durumu her geçen saniye kri-

Sonra da fazla düşünmeksizin Murat’ın
yardımına koştu.
Bir iki çocuk, köye doğru koşarken, Hamza, kızağını Murat’ın koltuk altlarına kıstırarak olanca gücüyle çekmeye başladı.
Kurtarma işi bir hayli uzun sürmüş, hem
Hamza, hem Murat bitkin düşmüştü. Bu arada, Murat’ın ceketi kızağa takılarak boydan
boya yırtılmıştı.
Köyden çağrılan yetişkinler kaza yerine
vardığında, Murat soğuktan titriyor, dişleri
birbirini dövüyordu.
Köylüler onu abalarına sararak hızla eve
doğru yöneldiler.
Hamza çok üzgün ve ağlamaklıydı. Civarda toplanmış, onu bir kahraman gözüyle
süzen arkadaşları onun bu haline bir anlam
veremediler.
“Neyin var, neden üzgünsün?” diye sorduklarında:
“Murat’ın annesi beni dövecek” diye cevap verdi.
“Ne dövmesi! Seni ödüllendirecek.”
“Ben Murat’ın ceketini yırttım.”
Çocuklar kahkahalarla gülüştüler…
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Uzun yaşamak için hızlı yürüyün
(Kalp riskini yüzde 50 azaltıyor)

Uzun yaşamın sırrı hızlı yürümekte bulundu. İngiltere’de beş farklı üniversitede
yapılan araştırmalar ilerleyen yaşlarda hızlı
yürüyen insanların kalp hastalığı riskinin yarı
yarıya azaldığını ortaya koydu.
Uzun yaşamak için hızlı yürümek gerekiyor.
İngiltere’deki “Spor tıbbı” dergisinde yayımlanan araştırma uzun yaşam ile yürüme hızı arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.
İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları, hızlı yürüyen kişilerin kalp hastalığına yakalanma riskinin büyük oranda azaldığını açıkladı.
Hızlı yürüyen 60 yaş üstü kişilerin kalp hastalık-
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larından ölüm riskinin yüzde 53 oranında düştüğü
gözlendi.
Yürüme hızı arttıkça ölüm riski azalıyor. ancak
İdeal sonuçlar için ortalamanın üzerinde bir hız yeterli.
Araştırmacılar saatte 5 ila 7 kilometrelik hızın yeterli olduğunu söylüyor.
Amacın, kalp ritmini hızlandırmak olduğunu
söyleyen doktorlar, hafifçe terlenecek kadar hızlı
yürünmesini tavsiye ediyor.
İngiliz araçtırmacılar günde en az 30 dakika spor
yapılması ve sağlıklı beslenme ile ömrün 10 yıl uzatılabileceğini söylüyor.

YEMEK
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Sağlıklı Muffin
Arzu KOÇAK

3 adet yumurta
1 su bardağı havuç rendesi
1 su bardağı ev yapımı pekmez
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi veya çiğ fındık içi
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı + 2 yemek kaşığı tam buğday unu
Yapılışı
3 yumurtayı bir çimdik tuz ile iyice çırpıyoruz, 1 su bardağı havuç rendesi , 1 su bardağı pekmezi , 1 su bardağı iri çekilmiş cevizi ve kabartma tozunu ekliyoruz ,
Tam buğday Ununuda ilave edip karıştırıyoruz muffin kalıplarını döküyoruz . 175 derecede
pişiriyoruz .( isteyenler içerisine 1 tatlı kaşığı tarçın ilave edebilir.)
Afiyet olsun

SIR
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BİLİMDEN HAKİKATE
MODERN ÇAĞIN HASTALIKLARINA
KLASİK ÇÖZÜMLERDEN
BİOENERJİ
-IIIYeni sayımızla hepinize selamlar, sevgiler ve hürmetler. Bu sayımızda günümüz şartlarında sıklıkla duyulan ancak pek çoğumuzun sadece adını duyduğu ve
ne olduğunu bilmediği çakraları sadeleştirerek izah etmeye çalışacağız, çalışacağız ki Bioenerji’yi ve Bioenerji Seanslarını izah ederken yoksunluk hissettirmeyelim.
Zira Aura ve çakra gibi bu kavramların bilinmeden Bioenerji’nin izahı pek mümkün olmaz…
“Şifacı”(Bioenerjist)

man da bilinçaltı mesajları ile farklı titreşimlere bürünüp insanları ve koşulları olumlu yahut olumsuz şekilde etkilerler. Enerji vampiri tanımını illa ki duyanlarınız
olmuştur. Bu bir gerçektir; hani o kimi kişiler vardır ya
yanınıza geldiğinde içiniz daralır, nefesiniz kesilir, gitse
de kurtulsam dediğiniz! Yahut kalsın diye çay üstüne
çay ikram ettikleriniz vardır, hatta kalsa da yemek yesek dedikleriniz… Bunlara teferruatları ile ileriki sayılarımızda değinmeyi düşünüyoruz, dönelim konumuza.
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Halk arasında çakra yahut şakra ifadelerini yer yer
duymanın kaçınılmaz olduğu günümüzde “hangisi
doğru tanım?” konusunu özetleyelim; esasında aynı
şey. Fonetik (okunuş) bakımından Türkçeleştirilince
çakra (chakra), yabancı dile ve fonetiğe hakim kişilerce
de şakra diye telaffuz edilmek zorunda kalınıyor, iki tanım da muteber olsa gerek. Gelelim çakraların Türkçe
mealine ve işleyiş yapısına…

Çakralar Aura ve fiziksel beden arasında kalan ancak fiziksel bedene neredeyse bitişik olduğu varsayılan
yapılara verilen addır. Ben bunları vücudun ana jeneratörleri olarak tanımlamayı münasip buluyorum. Çoğul kullanıyorum çünkü yine o meşhur/malum sayı ile
karşı karşıyayız 7. Evet her sistemde 7 ana jeneratör
(çakra) bulunmaktadır. Bunların haricinde de bedenlerde binlerce irili ufaklı yardımcı Jeneratörler(çakralar) olması da kaçınılmazdır. Bu 7 jeneratör (çakra) aynı
zamanda vücudumuzda bulunan 7 hayati salgı bezine
denk gelmektedir. Bu jeneratörler(çakralar) bir girdap
misali çalışarak aldıkları enerjiyi yaverlik ettikleri salgı
bezi ve onlar üzerinden de küçük jeneratörler (çakralar) aracılığı ile organlara sağlamakla vazifelidirler. Ne
var ki bu girdaplarda enerji sürekli devir halindedir ve
bu devir cinsiyete göre değişip sağa (saat yönüne) veya
sola doğru devam etmektedir. Erkeklerde sağa dönen
bu girdap kadınlarda sola dönerek bu iki cinsin enerjisini birbirine tamamlar niteliktedir. Kozmik ölçüm merkezlerinde yapılan ölçüm/kontrol sonuçları da bunu
destekler nitelikte olup kadınların ölçüm sonucu “S”,
erkeklerin ise “N” olarak birbirlerine zıt kutuplar olduğunu doğrulamıştır. Bu zıtlık sebebi ile iki cins arasında
bir çekim söz konusudur. Zıt kutupların birbirini çekme
gerçeği… Ve yine bu Jeneratörler(çakralar) çevreden
enerji emebildikleri gibi doğrudan enerji de yayabilirler. Bu sayede yakında ki atmosferi değiştirerek farklılık
yaratabilirler. Bu farklılıklar kimi zaman bilinç kimi za-
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Yanda ki görselde genel hatları ile göstermeye çalıştığımız bu jeneratörleri (çakraları) şimdi bir bir irdeleyelim. Evvela belirtmek gerekir ki bu çakraları sıralarken kimileri alttan kimileri de üstten saymaya başladığı
için bir kaynakta ki sayısal çakra diğer kaynaktaki çakra
ile örtüşmez, hangisi doğru derseniz ikisi de derim zira
nerden baktığınız önemli. En üstteki çakra genel olarak
enerji akımını ilk alan olduğu için birinci çakra sayılır
yahut en altta ki çakra merkezi temsil ettiği için başlangıç noktası olarak ilk sayılır. Biz sıra sayıları ile değil de
adları ile yukarıdan aşağıya doğru ele alalım hepsini ve
belirtmem gereken husus şu ki; her Jeneratör(çakra)
kendinden bir alt Jeneratör(çakra)’ya kadar olan kısımda ki işleyişten sorumludur, tepe(taç)çakra ile kök
çakra’ da durum
biraz daha farklılık arz eder.
TEPE ÇAKRASI (TAÇ ÇAKRA): Başın üst
orta noktasında
yer alan bu jeneratör pineal
bezine
enerji
sunmakla birlikte diğer tüm
çakralara enerji
aktarmakla
y ü k ü m l ü d ü r.
Tepede yer alması sebebi ile
kozmik enerjiyi
emen ve diğer jeneratörlere de sunan bu çakra mor
yahut beyaz renklere sahip olmakla birlikte bu çakranın en üst seviyesi altın sarısıdır. İslam dininde dini
hususlarda tasvire dönük resim/fresk pek bulunmadığı
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için bunun örneğini diğer dinlere ait tasvirlerden verebiliriz. Kilise duvarlarında yahut İslam harici dinlere
ait kartpostallarda gördüğünüz bebek, çocuk, kadın
ve erkek çizimlerinin başlarını saran bir hâle bulunur,
bu hâlenin rengi tasvir edilen kişinin derecesine göre
beyazdan altın sarısına doğru değişir, işte o tasvir bu
çakranın eseridir.
Fiziksel Rahatsızlıkları: Migren, Anlayış ve Öğrenme
Zorluğu, Gelişim Bozuklukları, Genetik Bozukluklar vs.
Psikolojik Rahatsızlıkları: Depresyon, kafa karışıklığı, fanatizm, gücü kötüye kullanma, sıkıntı, stres.
3. GÖZ ÇAKRASI: Hipofiz bezine denk düşen bu jeneratör iki kaşın bir parmak üstüne denk düşüp mavi/
lacivert tonlarına sahiptir. Hint dizi/filmlerindeki neredeyse tüm karakterlerin anlındaki renkli boyaların
temsilini şimdi anlıyor olmalısınız.
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Fiziksel rahatsızlıklar: Burun ve göz sorunları/körlük, baş ağrıları, sersemlik, Parkinson hastalığı, beyin
tümörleri ve kanamaları, felç, sinüzit, nezle, uykusuzluk, öğrenme zorlukları, kâbuslar.
Psikolojik rahatsızlıklar: Konsantrasyon sorunları,
dengesizlik, zihinsel gerginlik, şaşkınlık, kararsızlık…

BOĞAZ ÇAKRASI: Tiroide enerji sağlayan bu girdap
lacivert/turkuaz tonlarında ki rengi ile sisteme dahil
olur. Âdemelması dediğimiz boğaz düğümünün altında
ki çukurda yer bulur kendine. Boğaz ve boyunda her ne
varsa “ki kısa bir alan olmasına rağmen çok karmaşık
bir yapıya sahiptir” bu çakranın kontrolündedir.
Fiziksel rahatsızlıklar: Boğaz ve boyun sorunları,
duyma sorunları, soğuk algınlığı, bronşit, larenjit, tiroit
sorunları, konuşamama

Psikolojik rahatsızlıklar: Duygusuzluk, küstahlık,
dogmatiklik, gevezelik, ifade yetersizliği.
KALP ÇAKRASI: Timus bezi hizmetinde olan bu çakranın rengi yeşil olmakla birlikte yeri iman tahtası da
dediğimiz iki göğüs ucu(kökünden bahsediyoruz) ortasıdır.
Fiziksel rahatsızlıklar: Astım, akciğer ve kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, sırt, omuz, kol ve el sorunları,
Meme sorunları, alerjiler, zatürre, akciğer ve meme
kanseri.
Psikolojik rahatsızlıklar: Sorumluluk ve ihanet korkusu, huysuzluk, pasif saldırganlık, duygusal soğukluk,
nesnelere bağlılık, yabancılaşma, keder, nefret, öç
alma, öykünme, sevgi yetersizliği, sevgiyi almakta ve
vermekte güçlük çekme.
KARIN ÇAKRASI (ÜST): Pankreas ile güdümlü çalışan sarı renkli bu çakra göbek deliğinin 3-4 parmak
kadar üstünde yer alır.
Fiziksel rahatsızlıklar: Dalak, karaciğer, pankreas so-

runları, ülser, kolon ve bağırsak sorunları, kolit, safra
taşları, hepatit, kramplar, hipoglisemi.
Psikolojik rahatsızlıklar: Aşırı hassasiyet, kabul edilmeme korkusu, kendini beğenmişlik, özseverlik, mükemmeliyetçilik, tatminsizlik, kızgınlık, aşağılık kompleksi.
HARA ÇAKRASI (ALT): Yumurtalıklara yaverlik eden
turuncu renkli bu çakra göbek deliğinin3-4 parmak kadar altında yer alır.
Fiziksel rahatsızlıklar: Yumurtalık veya prostat
sorunları, deri ve böbrek sorunları, pelvis ve alt sırt
bölgesi ağrıları, kireçlenme, yüksek tansiyon, diyabet,
apandisit, iktidarsızlık ve frijite.
Psikolojik rahatsızlıklar: Tiryakilik, paranoya, cinsel
utangaçlık, gösterişçilik, küskünlük, kıskançlık, hazcılık,
cinsel bencillik, bedenden utanmak, kötümserlik, intihara eğilim
KÖK ÇAKRASI: Adrenalin kontrol merkezi diye tanımlayacağımız bu kırmızı renkli çakra bacakların birleşme noktasında yer alıyor. Renginden dahi pek çok
şeyi ifade ediyor olmalı…
Fiziksel rahatsızlıklar: Diz ve bacak sorunları, sırt ve
bel ağrıları, varis, siyatik, hemoroit, obezite, anoreksi,
kanser, kabızlık, ishal, testis veya rahim sorunları, halsizlik, bağışıklık sistemi bozuklukları.
Psikolojik rahatsızlıklar: Ölüm korkusu, terk edilmek, küçük düşürülmek, incitilmek ve yakınlık korkusu, kibir, kendine güven ve irade eksikliği, bencillik,
öfke, kincilik, cinsel çekingenlik.
En genel hatlarıyla değindiğimiz çakraları bir sonraki sayımızda daha teferruatlı inceleyeceğiz. Zira bir
sayıda izah edilmeyecek kadar derin ve mühim hususiyetlere sahip bu jeneratörleri daha iyi bilmeniz gerektiği kanaatindeyim. Bir sonraki sayımızda görüşmek
dileği ile.
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Bize daima geri dönen su
Ahmet DEMİR

Hayatımızın en önemli ihtiyaçlarından
biri olan suyun oluşabilmesi için hidrojen
ve oksijen atomlarının çarpışmaları gerekmektedir. Yeryüzü, bu çarpışmaya olanak
verecek ısı ve enerji seviyesine sahip değildir. Ancak su, Dünya’nın oluşumu sırasında bir defaya mahsus olarak meydana
gelmiştir ve aynı su, arınmış hali ile bize
sürekli olarak sunulmaktadır.

gelmektedir. Şu anda yeryüzünde suyun
oluşumuna olanak sağlayacak kadar yüksek bir ısı yoktur.
Bu nedenle suyun oluşumu imkansızdır.
Dünya’da var olan su, Dünya’nın oluşumu
sırasındaki yüksek sıcaklık sonucunda oluşan sudur.

SIR

Allah insana birçok konuda bilgi ve imkan vermiştir. Örneğin günümüzdeki teknoloji sayesinde, pek çok şeyin oluşumu
laboratuvar ortamında izlenebilir. Ancak
öyle temel olaylar vardır ki, bunların oluşumunu insanlar ne laboratuvarlarda izleyebilir, ne de bunu sağlayabilirler. Bu
büyük nimet, dünyanın büyük bir kısmını
kaplayan ve en temel ihtiyaçlarımızdan
biri olan “su”dur. Su, Dünya’nın oluşumu
sırasında bir defaya mahsus olarak oluşmuş, ardından oluşum devresi son bulmuştur.
Havada serbest halde dolaşan iki molekül olan Hidrojen ve Oksijen gazının bir
araya gelerek suyu oluşturabilmeleri için
atomlarının çarpışmaları gerekmektedir.
Çarpışma sırasında hidrojen ve oksijen
moleküllerini oluşturan bağlar zayıflar ve
bu molekülleri oluşturan atomlar yeni bir
molekül olan suyu (H2O) meydana getirmek üzere birleşirler. Söz konusu çarpışma ancak çok yüksek bir sıcaklıkta ve
yüksek bir enerji seviyesinde meydana
68

Bu suyun miktarında hiçbir zaman bir
değişme olmaz. İçtiğimiz, kullandığımız,
yaşamımızın bir parçası olan su her zaman
aynı sudur. Yeryüzündeki su döngüsü sebebiyle buharlaşan sular, yepyeni tazelenmiş olarak bulutlardan bize geri dönerler.
Allah bu gerçeği ayetleriyle haber vermiştir:
Şimdi siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz? (Vakıa
Suresi, 68-69)
Eğer Allah yeryüzünde hazır olarak
var ettiği suyu kurutup giderse, onu geri
getirmeye güç yetirebilecek hiçbir varlık
yoktur. Eğer Allah bulutlara çektiği suyu
bir daha indirmese, onu yeryüzüne geri
indirebilecek bir güç yoktur. Nimetlerin
tümü Allah’tandır. İnsana sürekli olarak
ikram edip sunan, yoktan var eden, üstün
güç sahibi olan Yüce Allah’tır.
Biz gökten belli bir miktarda su indirdik
ve onu yeryüzünde yerleştirdik; şüphesiz
Biz onu (kurutup) giderme gücüne de sahibiz. (Müminun Suresi, 18)
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Huzurlu Ramazan atmosferi dünyayı sararken
Adem YAKUP

Ramazan’ın huzur dolu atmosferi bu yıl yine 23
milyon Müslüman’ın yurdu olan Rusya’da sevgiyle
başladı. Her ne kadar Ramazan, Müslümanların ibadet ettiği özel bir ay olarak görünse de aslında Tek
Allah’a inanan Hristiyan ve Museviler için de ayrı bir
güzellik. Çok büyük kalabalığa ev sahipliği yapılan
iftarlar ve bayram yemeklerinde Müslümanların
yanı sıra her inançtan insan da katılımda bulunarak
bu coşkuyu Müslümanlarla birlikte yaşıyor.
2015 yılının son aylarında benzer bir coşku Moskova’da yaşandı. Başkan Putin’in ev sahipliğinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Moskova
Merkez Camii’nin açılış günü, Moskova’da yaşayan
4 milyon Müslüman’ın yanı sıra tüm Rus halkı için
görkemli bir gündü. Putin, o açılış töreninde Kuran’da Bakara Suresi’nin 148. ayetinde atıfta bulunarak “iyilik konusunda yarışmanın” öneminden
bahsetmiş, Rusya’nın her zaman çok dinli ve çok
milletli bir ülke olduğuna vurgu yapmıştı. Rusya’nın
gücünün bu birlik ruhundan geldiğini anlatan Putin,
devlet başkanı olduktan kısa bir süre sonra da Rus
milli marşında manevi anlamda çok değerli değişikliklerin yapılmasına öncülük etti. Putin’den önce
kutsal değerlere herhangi bir atfın bulunmadığı Rus
Milli Marşına eklenen “ Хранимая Богом родная
земля!” (Allah tarafından korunan bu anavatan)
sözleri Hristiyan, Müslüman, Musevi tüm Rus vatandaşlarının ortak kutsal değerlerini ön plana çıkardı.

nan haçlı kolyesini o andan itibaren boynundan hiç
çıkarmadığını anlatarak da vurguladı.
2017 yılında Moskova’daki İsa’nın Doğumu kilisesini ziyaret eden ilk Rus lider olan Putin, Hristiyan
din adamlarıyla olduğu kadar Müslüman liderlerle de sık sık görüşmeler yaparak fikir alışverişinde
bulunuyor. Başkan Putin, özellikle bayramlarda ve
iftarlarda Müslüman liderlerle bir araya gelerek
Müslümanların Rusya’nın çok uluslu toplum yapısına uygun olarak barış ve huzura önemli katkıda
bulunduklarını pek çok kez dile getirdi. Türkiye ve
Rusya’nın yakın ilişkilerinde de Başkan Putin ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortak paydada hareket ederek manevi değerleri ön plana çıkarmaları
oldukça önemli yer tutuyor. Türkiye’de FETÖ’nün
kumpasları ile bir dönem zedelenen Türkiye-Rusya
ilişkileri, şu an belki de tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Rusya ile yapılan dev enerji projelerinin
yanı sıra ticari ve askeri alandaki anlaşmalar, tarihi
çok eskilere dayanan bu kadim dostluğu pekiştiriyor.

SIR

Aslında Başkan Putin’in Batı’nın olağanüstü baskısına rağmen Rus halkını bir arada tutan ve bütünleştiren politikaları aynı zamanda kutsal değerlere
verdiği önemde de yatıyor. Putin 2015 yılında yaptığı bir konuşmasında “ farklı kültürler, gelenekler
ve dinlerin karşılıklı olarak birbirini zenginleştirmesi ülkemizin her zaman ayırt edici özelliği ve gücü
olmuştur.” diyerek kutsal değerlerin bütünleştirici
etkisinin önemini sarih olarak vurgulamıştı.
Geçtiğimiz yıl ünlü ABD’li yönetmen Oliver Stone’un başarılı belgesel dizisi Putin Interviews’da
Putin’in özel hayatına dair dikkat çekici detaylar yer
aldı. Bunlardan biri de Başkan Putin’in Kremlin’deki özel çalışma ofisinde yer alan büyük boy Hz. İsa
tablosuydu. Putin’in, Hz. İsa (as)’a olan sevgisini,
hayranlığını bu çok özel mekanda bulunan özenle
hazırlanmış Hz. İsa tablosundan anlamak mümkün.
Ayrıca Putin, inanca verdiği değeri, Kudüs’te kutsa-

Sevgiyi ve barışı esas alan İslam dinine yönelik
uzun yıllardır küresel çapta bir oyun oynanıyor. İslam’ı terörle bağdaştırma çabaları sadece Müslümanlara zarar vermekle kalmadı tüm dünyada da
hem maddi hem manevi yıkıcı bir etki oluşturdu.
Ancak bu yıkıcı etkiyi tedavi etmek de şu an ancak
“iyilerin ittifakı” ile mümkün. İşte bu iyilik ittifakı
“her şerde bir hayır vardır” sözünün doğruluğunu
bir kez daha ispatlıyor. 1.6 milyar Müslümanın aynı
günde Allah’a adanmış kutsal bir ibadet olan 30
günlük oruca başlamaları tüm dünyayı saran manevi bir etki oluşturacaktır. Nefsini terbiye eden bir insanın ruhunda oluşan derinlik müthiş bir bilgeliktir.
Çok büyük bir kitlenin aynı anda bu eğitimi alması,
toplumun tamamına sirayet eder. O toplumda güzel ahlakın pozitif gücü baskın hale gelir ve bu etki
hayatın her alanında domino taşı etkisi oluşturur ve
yayılır.
Hangi dine mensup olursa olsun iyiliğin öncüsü
olan inançlı insanların bu manevi güçten alacakları
haz her yıl olduğu gibi bu yıl da Rusya’da düzenlenecek olan büyük iftarlarla sevgi birlikteliğine dönüşecek. Her dine her inanca mensup Rus halkının
iştirak ettikleri bu iftarlarda oluşan birliktelik ruhunun, etkisi nesiller boyu devam edecek kadim dostluklara vesile olması dileğiyle.
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CÖMERTLİK
Danişmentoğlu

Cömertlik ve cimrilik bağlamında baktığımızda
zenginliğin de anlamını tekrar düşünmemiz gereklidir.

Toplum içerisinde ‘çöp evler’ olarak bilinen bir
sürü yerler bulunmaktadır. Birçok insan bu türden
eşyalar biriktirmektedirler.

Neyin zenginiysek onun cömerti olabiliriz. Neyin
fakiriysek onu kaybetmekten korkarız hem, hem de
kazanmak isteriz.

Fakat çoğunlukla ne yapmakta olduklarını bilmezler…

SIR

Eğer iyiliğin cömerti olursak, aynı zamanda kötülüğün cimrisi olmuş oluruz.

Bu bağlamda baktığımızda insanların nelerin
cimrisi, nelerin cömerti oldukları çok önemli olmalıdır.

Eğer kendimiz için istiyorsak diğerlerinden aynı
şeyleri esirgememiz gerekmez. Ahlaken hem diğerlerinde hem de bizde aynı şeylerin var olmasında
bir sakınca yoktur elbet; fakat modern toplumlarda
rekabet kavramı bu durumu biraz değiştiriyor.

Kendimize bu gözle bakmalıyız aslında. Neler
biriktirdiğimize; neden biriktirdiğimize bakmalıyız. İçgüdüsel olarak herkesin bir şeylerin peşinde
olduğu bu dünyada nelerin peşinde olduğumuza
bakmalıyız.

Zenginlik istiyorsak fakirlikten kurtulmak zorundayız. Doğuya gitmek istiyorsak batıdan uzaklaşmak zorundayız. İyilik istiyorsak kötülükten kaçmak
zorundayız.

Ne de olsa biz de insanız. Diğerlerinin başına
gelenlerden, onların sorunlarından muaf değiliz
hiçbirimiz…

CÖMERTLİK CİMRİLİK İKİLEMİ

İkilemlerden oluşan halk aleminin maddesel kanunlarına göre aynı zamanda hem cömert, hemde
cimri olmak mümkün değildir. Bu yüzden bu dünyada servetlerine yapışmış cimri insanlar görürüz. Bu
insanlar her ne kadar zengin olduklarını zannetsek
te ellerindekileri harcamaya korkan cimriler oldukları için çok kötü durumdadırlar. Sadece mallarının
bekçileri ve zavallılar olarak görülebilirler.
Oysa fakirlik saygıdeğer bir durum olabilir. Servetlerini gerekli yerlere harcadıkları için fakir düşenler, büyük işler yaptıkları için hep hatırlanırlar.
Oysa cimriler biriktirdikleriyle beraber unutulur
giderler. Bazen böyle birikimler mirasçılara kalır ve
belki de iyi bir şekilde değerlendirilirler. Çoğu zaman ise biriktirilenler diğer insanlar için anlamsız
ve önemsiz nesnelerden ibarettirler.
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Nelerin cimrisiyim ben? Ah…!
Nelerin cömerti?

Dünyayı harcadım bir hiç uğruna…
Ahiretin peşindeyim…
Biz insanız işte, hepimiz böyleyiz. Bu güzel ayda
hayırlarda cömert olmayı diliyorum bilebilenlere…
Dualarımızda cömert olmayı diliyorum birbirimize…
Her hangimiz daha çok istemeyi biliyorsak, birbirimiz için hayırlar dilemeyi diliyorum.
Onun isimlerinde bakıyorum;
RAHMAN, RAHİM…
Ne kadar da cömert.
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SAMİMİ MÜ’MİNLERİN YAŞAM BOYUTU
İsmihan Meryem BOYRAZ

Gerçek anlamda iman eden bir müminin
yaşamı, çoğunluğu oluşturan kalabalıkların
yaşamından tamamen ayrılır. Bu, başka bir
boyuta geçiş demektir. Samimi müminlerin
dışında bu yaşam ve algı boyutunun anlaşılıp
kavranabilmesi imkânsızdır. Çünkü Allah onu,
sadece ciddi bir çaba gösteren samimi müminlerin anlayabileceği biçimde yaratmıştır ve sadece onlar hissedebilir. Bunun en önemli şartı
ise “temiz akıl sahibi” olup, nefsini arındırarak
orijinaline en yakın hale getirmektir.

rını Kur’an’dan öğrendikleri için, müşriklerin
çarpık din anlayışlarına sahip olmaz ve hayatı, “din ve dünya işleri” olarak ikiye bölmenin
nasıl bir mantık bozukluğu olduğunu anlarlar.
Kur’an’daki din anlayışının hayatın tamamını
kapsadığını ve Allah’ın nimetlerinden en çok
zevk almak hiçbir olay karşısında asla ümitsizliğe ve hüzne kapılmamak, denenmeler karşısında daima şuurlu ve teslimiyetli davranmak
olduğunun bilincindedirler. Mümin, hayatının
tamamını Allah’a adadığı için ve ona hayatının
hiçbir anında şirk koşmadığı için evreni ve kendisini bu boyuttan seyreder ve tüm dünyası diğerlerinden kesin hatlarla ayrılır. Bu dünyada,
hüzün, keder, iç sıkıntısı, bunalım, bıkkınlık,
bezginlik, dengesizlik gibi düşünce ve tavır bozuklukları asla yoktur. Bu yaşam boyutu, “Allah’ın koruması” boyutuna geçmek demektir
ve Allah, sadece onlara farklı bir hayat yaşatır.
“Erkek olsun, kadın olsun, bir mü’min olarak
kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz
biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların
karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak
veririz.” [Nahl Suresi, 97]

SIR

Allah, nefsini arındıranların kurtulacağını
bildirmektedir.

“Güneşe ve onun parıltısına andolsun, Onu
izlediği zaman aya, Onu (güneş) parıldattığı zaman gündüze, Onu sarıp-örttüğü zaman geceye, Göğe ve onu bina edene, Yere ve onu yayıp
döşeyene,

Nefse ve ona ‘bir düzen içinde biçim verene’,Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah
ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham
edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen
gerçekten felah bulmuştur.Ve onu (isyanla,
günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette
yıkıma uğramıştır.” [Şems Suresi, 1-10]
Bu ise gelenekçi İslam anlayışında sanıldığı gibi ruhbanlık benzeri bir yaşam tarzı içine
girmek ya da doğallığın dışına çıkarak Kuran’ın dışındaki bazı şeklii ritüellerle yaşamak
(Kur’andakileri tenzih ederim) ve bunun da yeterli olabileceğine inanmak anlamına gelmez.
Kur’an’daki Mümin karakteri derinlemesine
incelenip anlaşıldığında müminin, dünyadaki
yaşamının da cennet benzeri bir hayat olduğu
kolayca kavranır. Müminler, yaşam anlayışla-
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ay Doğar Aşar Gider
Ay doğar aşar gider
Kızlar Maraş’a gider
Bir elim yar koynunda
Bir elim boşa gider
Hora da gelin ne diyon
Hora da gelin ne diyon
Söylüyom söylemiyon
Daha da bana ne diyon
Karşıda koyun kuzu
Koyuna verin tuzu
Koyun neylesin tuzu
Bekara verin kızı

Hora da gelin ne diyon
Hora da gelin ne diyon
Daha da bana ne diyon
Ay ışıktır ışıktır
Dam dama dolaşıktır
Çok nazlanma kaynana
Oğlun bana aşıktır
Hora da gelin ne diyon
Hora da gelin ne diyon
Söylüyom söylemiyon
Daha da bana ne diyon

SIR
Mehmet Seske
Adıyaman
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Yalnızca Yaradan’a âşık bir
kalp “GÖNÜL” olur.

Bu dünyadaki bulunuş sebebimiz ne?
Neden bitki ya da hayvan değiliz de insan suretinde gönderildik?
Ve o insan suretinden, “insan” sıfatına geçebilmek için ne yapmalıyız?
Allah’ın insana yüklediği görev ne yeryüzünde?
İnsan olmak demek, Allah’ın yeryüzünde
halifesi olmak demekse, o yeryüzünün halifesi
ola-bilmek için içimizde bulunan, onun ruhundan üflediği ruhumuzu tanımamız gerek.
İnsanı, diğer yaratılmış tüm varlıklardan
ayıran ve ona özellik katan aşktır. Hepimiz içimizde bir “canpâre aşk” taşıyoruz.
O canpâre aşk, bizim Yaradan’a duyduğumuz aşktır.
Onu hissetmektir, baktığın her şeyde onun
yaratma sanatını görmektir.
Aynaya baktığında gözünü, kaşını, yüzünü
değil, Allah’ı görmektir.
Ve yeryüzüne sınırsız bir aynadan bakmak;
dağda, tepede, bayırda, çimende, ağaçta, çiçekte, kuşta kısacası var olan her şeyde onun
muazzam yaratma sanatını görmek, bilmek ve
bu yarat-ma sanatına hayran olmaktır.
Şu üç günlük dünya deyip de ettiğimiz tüm
kavgaları, gürültüleri, patırtıları, kopardığımız
tüm yaygaraları bir kenara bırakabilsek, ılık ılık
gönüllere esebilsek.
Geçtiğimiz her yere, Allah’ın içimize koyduğu aşkın kokusunu götürebilsek.
Yolumuz aşk, kıblemiz aşk, secdemiz aşk
için aşkla olsa.
Aşkı hissedemeyip;
Kalbini kin, nefret, kavgayla dolduranlara
da aşk olsun…

SIR
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11 Haziran Kızılay’ın kuruluşu (1868).
13 Haziran Fikir İşçileri Kanunu’nun kabulü (1952).

5 Haziran Amerikan Savunma Bakanı
General George C. Marshall’ın “Marshall
Planı”nı açıklaması (1947).

13 Haziran Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP
Genel Başkanlığı’na Tansu Çiller seçildi
(1993).

6 Haziran İhtiyarlık Sigortası’nın kabulü (1949).

14 Haziran Etibank Genel Müdürlüğü
kuruldu (1935).
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14 Haziran Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşu (1839).

24 Haziran Gazeteci Hakkı Tarık Us’un
ölümü (1958).

15 Haziran Darüşşafaka’nın kuruluşu
(1873).

24 Haziran İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusu’nun Osmanlı Ordusu’nu
Nizip yörelerinde ağır bir bozguna uğratması (1839).

16 Haziran Barbaros’un Haçlı Donanması’na karşı zaferi (1535).
18 Haziran Türk – Alman dostluk ve
saldırmazlık anlaşması (1941).

25 Haziran Sultan Abdülmecit’in ölümü (1861).

18 Haziran Viyana’da, Carter ile Brejnev’in SALT II Anlaşması’nı imzalamaları
(1979).

25 Haziran Tansu Çiller’in Türkiye’nin
ilk kadın başbakanı olarak oluşturduğu
50. Hükümet, cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel tarafından onaylandı (1993).

19 Haziran NATO üyesi ülkelerin askeri
kuvvetlerinin statüsü konusunda bir anlaşma imzalamaları (1951).

25 Haziran Kore Savaşı’nın başlaması
(1950).
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20 Haziran Bayezit-Cem Arasında Yenişehir Savaşı (1481).

20 Haziran Çerkez Ethem kuvvetlerinin
Yozgat Ayaklanması’nı bastırmak üzere
Ankara’dan yola çıkması (1920).

21 Haziran Soyadı Kanunu’nun kabulü
(1934).
22 Haziran Mustafa Kemal Paşa’nın,
Amasya’dan, Anadolu’da mülki ve askeri
makamlara tamimi (1919).

22 Haziran Toplu Yunan Saldırısının
başlaması (1920).

28 Haziran Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluşu (MÖ. 209).
29 Haziran Balkan Savaşı’nın başlaması (1913).
29 Haziran Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1938).
29 Haziran A Milli Futbol Takımı, 2002
Dünya Kupası Finalleri’nde Güney Kore’yi
3-2 yenerek üçüncü oldu (2002).
30 Haziran Cenevre’de Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri
(START)’ nin başlatılması (1982).

22 Haziran Kazım (Karabekir) Paşa,
İzmir Suikastı sanığı olarak tutuklandı
(1926).
23 Haziran Hatay’ın Anavatan’a ilhakına ait antlaşma Ankara’da imzalandı
(1939).
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UNESCO Dünya Miras Geçici
Listesi’ne giren Justinianus
Köprüsü’ne restorasyon projesi

Serdivan Beşköprü Mahallesi’nde
bulunan günümüzde ‘Beşköprü’ olarak
bilinen Justinianus Köprüsü Bizans İmparatorluğu döneminin Anadolu’daki
en görkemli eserlerinden biri. İmparator Justinianus tarafından yaptırılan ve
bin 500 yıldır ayakta kalmayı başaran
Justinianus Köprüsü 365 metre uzunluğunda, 9 metre 85 metre genişliğinde
ve 12 kemer gözünden oluşuyor. Serdi-van Belediyesi’nin hazırladığı raporla kısa süre önce UNESCO Dünya Mirası
Geçici Listesi’ne alınan tarihi köprü için
Karayolları Genel Müdürlüğü 29 milyon
TL’lik restorasyon projesi hazırladı. 23 yıl önce
Karayolları Genel Müdürlüğü’nce onarılarak taşıt trafiğine kapatılan köprüde yeniden yapılacak
restorasyon çalışmaları 3 yıl sürecek. Proje kapsamında ilk kez köprü çevresinde arkeolojik kazı
yapılacak. Yeniden yapılacak olan restorasyonla
adeta yeniden dirilecek olan köprü, zifiri karanlıkta dahi görkemli bir şekilde gözükebilmesi için
ışıklandırılacak. Restorasyon köprünün dört bir
yanını saran yabani otların temizlenmesiyle başlandı.
‘SIRLAR PERDESİ VAR’
Hakkında birçok teori ve rivayet bulunan
köprüde yapılacak olan kazının tarihi sırrı ortaya
çıka-racağını belirten Sakarya Üniversitesi Tarih
Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Serkan Yazıcı, “Jus-
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ti-nianus Köprüsü halk adıyla Beşköprü, görmezden gelinen ve aslında değeri çok anlaşılmamış
bir tarihi eser. Çevresinde yapılacak bir kazı çok
önemli bir tarihi eseri gün yüzüne çıkartacaktır.
Çünkü sırlar perdesi var Beşköprü’nün arkasında.
Tarihi köprü Sakarya Nehri’nin tarih boyunca defalarca akış yönünü ve yatağını değiştirmesinden
dolayı bize bugün kafa karıştırıcı birçok ipucu bırakmış olabilir” dedi.
‘KAZILAR BİRÇOK TEORİYİ ÇÜRÜTEBİLİR’
Arkeoloji Uzmanı Sencer Şahin’in köprünün
liman olabileceği teorisinin doğru olup olmadığının bu çalışmayla ortaya çıkacağını belirten Yazıcı, “Köprünün Sakarya Nehrine kadar giden 5
farklı köprüden bir tanesi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Justinianus’un bir köprü değil, yapılması
planlanan bir Sapanca Körfez kanalının limanı
olduğu yönünde bir iddiası var. Bazı arkeolojik
görüntüler de bunu destekliyor. Yapılacak kazılarda Justinianus’un köprü değil de liman olduğu
ortaya çıkabilir. Buna katılmayan çok sayıda yerli
yabancı bilim insanı da var. Dolayısıyla burada
birbiriyle çarpışan o kadar teori var ki, yapılacak
kazılar birçok teoriyi çürütebilir ve birçok meseleyi aydınlatabilir” diye konuştu.
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En Tatlı Takipçilerimiz
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1) Mezarı Bursa’da Çekirge yolu üzerinde Yoğurtlu
Baba Türbesi yakınlarında bulunan Süleyman Çelebi’nin, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) doğumunu konu alan, aslında adı Vesîletü’n – Necât (Kurtuluş Yolu, Vesilesi) olan edebî eseri. (Ortadaki resim). 2)
Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma
kurallarının tümü. - Yolculukta ve askerlikte kullanılan,
boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya
deriden yapılmış, metal su kabı. 3) Bir şeyi hatırlamak
için yazılan kısa yazı. – Askerler. 4) Gemilerde çalışan
küçük yaştaki tayfa yamağı. - Toprak üstü gövdeleri genelde yeşil renkli olan ve ikincil kalınlaşmanın olmadığı
bitkiler. – Su, ab. 5) Karakter, huy. – Lezzet. 6) Damarda
dolaşan yaşam sıvısı. 7) Öğütülmüş tahıl. – Hekimlik, tababet. 8) At’ın yavrusu. – En kısa zaman parçası, lahza.
9) Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri
bulunan yöntem veya akım, okul. – Kötülük, fenalık. 10)
Antika eşya, eser satan veya toplayan kimse. - Yarar, fayda, kazanç. 11) Fakir. - Sembol, rumuz. 12) Halk dilinde
köpek. – Kıta.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) İranlı meşhur mütefekkir ve mutasavvıf Feridü’d-din Attar’ın Mevlana’ya ve daha bir çok mutasavvıfa ilham veren, Türkçesi Kuşların Diliyle veya Kuş
Dili olarak çevrilen kitabının orijinal adı. 2) Yankı, akis.
- Güzel, göze hoş görünen. – Numara’nın kısaltılmışı.
3) Tramvay sürücüsü. – Salahiyet, otorite. 4) Lityum’un
simgesi. - İçi koloit, yağ vb. sıvı veya yarı sıvı bir madde
ile dolu patolojik torba. 5) Ses sinyalini güçlendiren devre. – İslam’ın ilk emri, ikra’. 6) Romanya’nın uluslararası
plaka kodu. - Şehzadelerin özel eğitmenleri. 7) Dolaylı
anlatma. 8) Avrupa’da soylu kimselerin oturduğu, çevresi hendek, sur ve kulelerle çevrili konak. – Üzüm suyu.
9) Bir besin maddesi. – İlave, ulama. 10) Demiryolu. Balık yumurtası ile yapılan bir tür meze. 11) İridyum’un
simgesi. - Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle
patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde. – İngiliz soyluluk unvanı. 12) Ama, lakin. - Hoşnutluk, memnuniyet,
muvafakat, razı olma.
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