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SIR
Kıymetli dostlar bu ayki yazımızda taban tabana 

zıt iki kavramı ele alıyoruz.Materyalizm ve İdea-
lizm...

İdealizm; bütün fiziksel nesnelerin tümüyle zih-
ne bağımlı olduğu, onların bilincinde olan bir dima 
olmaksızın metafizik anlamda hiçbir varlığın olma-
dığı anlayışını dillendiren bir düşünce akımıdır.

 Materyalizm; idealizm ile taban tabana zıt bir 
konuma yerleştirilip temellendirilen maddecilik, 
zihnin ya da bilincin bütünler halinde fiziksel öğeler 
ile boyuta indirgenebileceğini savunur.

İdealist akım savunucuları; doğadaki nesneleri, 
varlığın özünü oluşturan tek bir gücün ya da enerji-
nin geçici görünümleri olarak kabul ederler. Varlığın 
tüm görünüşlerinde tek bir anlamın yattığını düşü-
nürler.Varoluşu tek bir birlik olarak algılarlar, aklın 
sağladıklarının dışında gerçekliğe ulaşmanın imkan-
sız olduğunu öne sürerler ve realizmi “idea” olarak 
nitelendirip maddeyi bunun bir aksi sayarlar.

 Platon, David Hume, Kant ve George Berkeley 
idealizmi aşağıdaki gibi savunurlar.

 “Dünyayı duyumlarım aracılığıyla yorumlarım. 
Bu nedenle, var olduğunu bildiğim tek şey duyu 
izlenimlerimdir. Örneğin bu elmanın var olduğunu 
söyleyebilir miyim? Hayır. Tüm söyleyebileceğim; 
onu gördüğüm, hissettiğim, kokladığım, tattığımdır. 
Bu bakımdan, gerçekte bir maddi dünyanın var ol-
duğunu hiçbir surette söyleyemem.”

 Materyalizm; her şeyin maddeden oluştuğunu 
ve bilinç de dahil olmak üzere bütün görünenlerin 
maddi etkileşimler sonucu oluştuğunu ileri süren, 
hiçbir metafizik kavram kabul etmeyen, maddeyi 
tek varlık olarak gören felsefi bir kuramıdır.

 Mukayese edecek olursak:

 İdealistler, maddi varlığı inkâr ederken, mater-
yalistler de manevi varlığı inkâr eder.

 Bu teorilerden hiçbiri doğru değildir. Biri ifratçı 
biri de tefritçidir.

 Dosdoğru yol İslam’ın kabul ettiği iki gerçekliktir. 
Yani hem manevi varlık hem de maddi varlık vardır. 
Nasıl ki ruhla beden bir bütün ise.

 Her şeyi beyninde tahayyül ve tasavvura hapse-
den idealistler, gözlerini kör etmişler.

 Buna mukabil, her şeyi maddeye hasreden ma-
teryalistler ise aklın gözünü kör etmişler.

 Halbuki beşerde hem akıl hem de göz vardır. İs-
lamiyet beşerin hem aklına hem de gözüne hitap 
etmektedir. “Beyninizi kullanmayacak mısınız? Dü-
şünmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? İbret 
almayacak mısınız?” manasındaki ayetler beşerin 
aklına hitap ettiği gibi, “Tepelerindeki semaya bak-
mıyorlar mı, onları nasıl harika yaratmışız! Beşer  
kendi rızkına bir baksın!..Beşer  neden yaratıldığına 
bir baksın!” manasına gelen ayetler ise, akılla birlik-
te göze de hitap etmektedir.

 Kıymetli dostlar İslam İnancı dışında ne bir fel-
sefe ne de bir akım tam manasıyla bizlere hitap et-
memektedir.

 Cenab-ı Allah, bizi sırat-ı müstakim yolu olan 
Müslümanlıktan ayırmasın, Âmin!..

E D İ T Ö R’ D E N

Meteryalizm mi? 
İdealizm mi?

Yavuz Selim PINARBAŞI
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Avrupa Birliği Tarihi

Savaş süresince totaliterliğe direnen 
insanlar, Avrupa’da devletler arasındaki 
husumete ve sorunları bitirmek için bir 
topluluğa ihtiyaç duymuşlardı.1945 ve 
1950 arasında, Konrad Adenauer, Wins-
ton Churchill, Alcide de Gasperi ve Robert 
Schuman’ın aralarında olduğu bir grup 
devlet adamı ulusları yeni bir sistem için 
harekete geçmişlerdi. Fransız Dışişleri Ba-
kanı 

Robert Schuman, başlangıçta Jean  ta-
sarladığı bir fikri ele aldı.

9 Mayıs 1950’de Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu’nun (AKÇT) kurulmasını önerdi. 
Bir zamanlar birbiriyl savaşan ülkelerde 
kömür ve çelik için pazar oluşturulacaktı. 
Pratik fakat aynı zamanda oldukça sem-
bolik bir şekilde, savaşın ham maddeleri 
uzlaşı ve barışın ayak sesleriydi.

Avrupa bütünleşmesinde ilk adım, Bel-
çika, Federal Almanya, Fransa, İtalya, Lük-
semburg ve Hollanda’nın kömür ve çelikte 
ortak pazarla başladı.

Altı üye devlet, daha sonra Roma Ant-
laşması’nı imzalayarak çeşitli mal ve hiz-

metleri içeren ortak bir pazara dayalı 
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kur-
maya karar verdi. Altı ülke arasında güm-
rük vergileri 1 Temmuz 1968’de tamamen 
kaldırıldı ve 1960’larda özellikle ticaret ve 
tarımda ortak politikalar oluşturuldu. 

Bu girişim başarılı olmuştu.

Danimarka, İrlanda ve İngiltere, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’na katılmaya karar 
verdi. İlk genişleme, 1973’te altı üyenin 
dokuza çıkmasıyla gerçekleşti. 

1981’de Yunanistan AET’ye katıldı, 
1986’da İspanya ve Portekiz izledi. 

Avrupa’nın siyasi panoraması 1989’da 
Berlin Duvarı’nın yıkılması ile çarpıcı bir 
şekilde değişti. Bu, 3 Ekim 1990’da Al-
manya’nın yeniden birleşmesine, Orta ve 
Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet kontro-
lünden çıkarak demokratikleşmelerine yol 
açtı. Sovyetler Birliği’nin kendisi de Aralık 
1991’de dağıldı. 

Bu gelişmeler, Avrupa Ekonomik Top-
luluğu üye devletleri arasında yarım yüz-
yıldan fazla sürecek bir barışçıl işbirliğinin 

G Ü N D E M

M.Tunahan PINARBAŞI
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sı ile Topluluk kurumları güçlendirildi ve 
daha geniş yetkilere sahip oldu, böylece 
Avrupa Birliği (AB) doğdu. 

Yeni Avrupa dinamizmi ve kıtanın deği-
şen jeopolitiği nedeniyle, Avusturya, Fin-
landiya ve İsveç, 1 Ocak 1995’te Avrupa 
Birliği’ne katıldı. 

1990’ların ortalarında on iki ülke daha 
-Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaris-
tan, Polonya, Romanya, Slovakya, Eston-
ya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Kıbrıs ve 
Malta- AB’ye üyelik başvurusunda bulun-
du.

Başvuruları kabul eden AB, aday ül-
kelerle katılım müzakerelerini, Aralık 

1997’de Lüksemburg’da ve Aralık 1999’da 
Helsinki’de başlattı. Böylece Birlik, ilk kez 
bu denli büyük bir genişlemeye yöneldi. 
10 Aday ülkenin müzakereleri 13 Aralık 
2002’de Kopenhag’da tamamlandı ve bu 
ülkeler 1 Mayıs 2004’te Avrupa Birliği’ne 
katıldı. 

Bulgaristan ve Romanya’nın da 1 Ocak 
2007’de katılmasıyla Avrupa Birliği 27 Üye 
Ülkeden oluşan 450 milyondan fazla va-
tandaşa sahip büyük bir aile oldu. 

Ardından 9 Aralık 2011’de AB ve Hırva-
tistan liderleri katılım antlaşmasını imza-
ladı.

Hırvatistan 1 Haziran 2013 itibariyle 28. 
AB Üye Ülkesi oldu.
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K A PA K

Akif  CEMİL

DÜNYALAN

“Dünya hayatı sizi aldatmasın.”

(Fatır, 35/5)

Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır.” 

(Kütübü Sitte Hadis No: 395)

“Paralananlar paralandı” demişti Zübeyr GÜNDÜZALP, ta müslümanların o sı-
kıntılı günlerinde. 

Çileli günler geçti. Rahat ve rehavet müslümanları dünyaya inhimak ettirdi. 

Tamam güzel eski mağduriyetler yok. Müslümanların rahata ermesi içindi çe-
kilenler. Memnuniyet verici elbette bütün bu güzel gelişmeler. Ama gaflete düş-
meden. Dünyaya dalmadan. Ahireti unutmadan. Mağdur mümin kardeşlerimizi 
unutmadan.

İslamın yayılması döneminde de yaşanmış bu tür şeyler. İnsanın fıtratında var. 
Ama idealist olmayı bırakmamalı elden. İstişare, kardeşlik, yardımlaşma duygu-
ları canlı tutulursa bu badire atlatılabilir.
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İnsanın temelde yaratılış amacı bellidir. 
Bu bizzat Allah’ın c.c söylemiyle sabittir.

Ayet-i Kerimede:
“Ben cinleri ve insanları ancak bana 

kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat-56) 
diye buyurmaktadır. Aslında buradan ya-
ratılış sebebimizi bilmemek, anlamamak 
mümkün müdür? İnsanın dahası bizim asli 
görevimiz, yaratılış sebebimiz olan ‘kulluk’  
görevini hakkıyla yerine getirmektir.

Peki, biz ne yapıyoruz, kulluk görevimi-
zin neresindeyiz? Aslında hepimiz bunu 
nefsimize sorsak, cevap maalesef koca-
man bir hiç, olacaktır. Bizim kulluk göre-
vinden bu kadar uzaklaşmamızın sebebi 
elbette manevi yetersizliktir. Haliyle ma-
nevi olarak zayıf olduğumuz vakit,  sanki 
dünya için yaratıldığımız kanaatine varıp 
dünyevileşiyoruz.  

Yine Âlemlerin Rabbi:
“Size verilen şeyler, yalnızca dünya ha-

yatının geçici malı ve süsüdür. Allah ya-
nındaki ise hem daha hayırlı hem kalıcıdır. 
Artık düşünmeyecek misiniz? “ (Kasas-60)

Ne kadar açık ve net, değil mi? İşte biz-
ler dünya hayatının bu geçici ve süsten 
müteşekkil haline kıpılıp gitmişiz. Yaratılış 
gayesine ne kadar da zıt bir hayat yaşa-
maktayız. 

Allah Resulünün ‘bir ağacın gölgesinde 
dinlenmeye’ benzettiği dünya hayatı bizi 
ne kadar da öz benliğimizden ırak etmiş. 

Biz ki her zaman olduğu gibi yine işimize 
geldiği gibi anlamakta çok hünerliyiz dini 
sözleri. Öyle ya, hiç ölmeyecekmiş gibi bu 
dünyaya çalışmak lazım. Fakat ne gariptir 
ki yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatına ha-
zırlık kısmını hiç görmeyiz. 

Yüce yaratan, bizden sadece ama sade-
ce kulluk istemektedir. Ya dünyanın, aldı-
ğımız nefesin, yediğimiz-içtiğimizin bizim 
kendi gücümüzle olduğunu kabul edece-
ğiz ve bildiğimizi okuyacağız. Ki buna evet, 
diyecek bir kişinin olması akla ziyandır. 
Ya da biz “kul” olduğumuzu kabul edip 
ona göre görevlerimizi yerine getireceğiz. 
Hem ben Allah’ın kuluyum deyip hem de 
kulluktan gayrı her şeyi yapmak samimi-
yetten pek uzaktır. Kısacası ikiyüzlülüktür. 
Hem de Allah’a karşı…

İşte, tüm bunlardan mütevellit, apaçık 
biri şekilde bizi dünya hayatına, dünyevi-
leşmeye karşı uyaran, dünyanın geçiciliği-
ne dikkat etmemizi isteyen Rabbimize kar-
şı dürüst olup kul olmaya gayret etmeliyiz.  
Öğrenciden, öğrenciliğini; zanaatkardan, 
zanaatkarlığını nasıl yapmasını bekliyor-
sak, bizler de kul olarak kulluğumuz yap-
mak durumundayız. Bu bir istek meselesi 
değil aksine mecburiyettir.

Başta kendi nefsim olmak üzere, dünya 
hayatının heva ve heveslerine uymaktan 
uzak bir ömür geçirip yüce Allah’ın razı ol-
duğu bir ömrü “kul” olarak yaşamak ümi-
diyle… 

Mustafa ASAF

HAKİKİ MANADA KUL OLMAK
GİDEN ZAMAN
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GİDEN ZAMAN

Zamana gem vurulmaz
Bunu bilmez misin
Ezer geçer de altından kalkamazsın
Ağlayamam sanırsın,
Ki ey zalim, seni
Tek damla gözyaşımda boğarım!

Yıldızlar daha parlak bu gece 
Sema da hazır sanki,
Yüreğimde kopacak cenge 
Bahar can çekişmekte,
Gel gör hele,
Kanım damla damla süzülmekte 

Eyvah, eyvah!
Kızıl ufuklar güneşe hasret kalacak 
Sen gelmedikçe ay zalim,
Bu kanlar durulmayacak 
Meçhullere mi yelken açtın,
Gidişin nereye, nereye sığınırsın 
Kalbimden gayrı

Mustafa Asaf 

9



sirdergisi.com
Kasım 2018 /  Safer 1440

SIR
İtikaf kelime anlamı olarak Arapça’da “Ken-

dini bir konuya verme, bağlanma, konsantre 
olma, odaklanma demektir. İtikaf İslami lite-
ratürdeki karşılığı “Dünyadan el etek çekip bir 
yere kapanma münzevi bir hayat sürmek” de-
mek.

İtikaf ilk Müslümanlar tarafından Ramazan 
ayının son iki haftasında kulun kendisini tama-
men ibadet ve zikirlerle meşgul etmesi anla-
mında ele alınmıştır.

NİÇİN İTİKAF YAPILMALI?

Günümüzde insanlar Hint Mistisizmi olan 
Yoga ile rahatmala yoluna gitmektedir. Oysa 
İslamın kendisinin çok daha önemli Muvahhit 
ruhani rahatlama arınma unsuru olan İtikaf 
vardır ve bu konuda ciddi olarak kafa yorulma-
mıştır. İtikaflar kulun yenilenmesini sağlarken 
aynı zamanda güncek zorlu kapitalist hayat 
şartları içinde nefes almasını sağlayan çok 
önemli bir konudur. İslam’ın en çok altını çiz-
diği konu Fatiha’nın 7 ilkesinden sonra Bakara 
Suresiyle beraber gelen uyarı olan “Dünyevi-
leşme” sorunudur. Bakara da sembol olarak 
anlatılan MAL biriktirmek ona tapmak olgusu 
eleştirilir. Müslüman kelime olarak Allaha tes-
lim oluş demektir buradaki teslimiyet herşeyi 
Allaha bırakan demek değil Allaha güvenen in-
san  demektir ve bu güveni boş çıkartmamak 
önemlidir. İslam inancında asla sürekli olarak 
Münzevi keşiş gb bir yaşam anlayışı yoktur. 
Münzevi bir yaşam değil dönem vardır. Bu 
da aslında Münzevi değil Allah ile buluşmak 
onunla randevulaşmak demek daha doğru 
olur. Yaşadığımız çağda onca iş güç meşguliyet 
vardır ki Allah ancak zorda darda kalınca akıl-
lara gönüllere gelmektedir. İtikaf senede bir 
yada birkaç kez yapılmalıdır. İtikaf namaz ka-

dar önemlidir ve İtikaf “Kulun Rabbıyla rande-
vusu” demektir. Ramazan İtikafı kadar kişinin 
kendisine ait ve Yıldız Haritasına göre yapması 
gereken itikaf da vardır.

NASIL NE ZAMAN İTİKAF YAPILMALI?

Yıldız Haritalarında itikafın zamanını ve na-
sıl olacağını belirleyen ip ucu vardır. 12. Ev ki-
şinin ruhaniyetini belirtir. 8. Ev de ölüm evidir. 
Bu iki ev ruhaniyetin zenginleşmesi huzurun 
bulunması açısından ciddi ip uçları verir in-
sanlara. İtikafın zamanı 12. Evdeki burca göre 
belirlenir. Hem gün hemde ay olarak hangi 
zamanda başlamalı ve hangi zamanda bitmeli 
bunun en önemli ip uçları da buradadır. Ayrıca 
burada bulunan gezegenler de dualarda bol-
ca olması gereken Esmaların belirlenmesinde 
ayrıca itikafa başlamadan önce verilmesi gere-
ken sadakaların ip uçları da buradadır. Doğum 
haritası (Yıldızname ) Analizleri yaptıran in-
sanların huzuru en çok nerede nasıl bulmaları 
gerekmekte bunun açıklamaları yapılmaktadır. 
Çünkü huzurun kaçmasına vesile olan unsurlar 
Plüton Satürn ve sert açılardan yakalanırken 
yapılması gerekenlerde şeytanın sağ sol ön ve 
arkadan nasıl yanaştığının açıklanarak öne çı-
kan namazlar ve dualar surelerin özellikle İTİ-
KAF zamanında eda edilmesi anlaşılması çok 
büyük bir önem arz etmektedir.

İtikaflarda

1-    Asla sosyal medya unsurları kullanılma-
malı.

2-    Namazlar eksizsiz ve tam kılınmalı.

3-    İtikafa başlamadan önce bir sadaka ve-
rerek niyetle başlanmalı.

4-    Evdekilerle mümkünse asla konuşuş-
mamalı veya mecburi durumlarda minimum 

Ayhan ÖZCİMBİT

İTİKAF NEDİR? 
( YILDIZ HARİTASI VE İTİKAF )

A S T R O L O J İ
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konuşulmalı. Asla boş konuşma yapılmamalı 
cep telefonlarından gelen aramalara asla ce-
vap verilmemeli.

5- İtikaf süresi içinde mutlaka belirtilen 
oruçlar tutulmalı.

6- İtikaf günü gün batımıyla başlamalı gün 
batımıyla sona ermeli

7- İtikaf başlangıç günü esmalarıyla duaları 
12. Evdeki burca ve gezegenlere göre belirlen-
meli. Bu esmalara göre dua edilmeli. İtikafta 
bir köşede zemzem suyu mutlaka durmalı. 
İtikaf bittiğinde o su Bi İsmi Allah El Basıt Vel 
Fettah ile içilmeli duadan sonra.

8-  Kuran Türkçe mealden İniş Sırasına göre 
okunmalı (Tavsiyem Muhammed Esed’in Meal 
tefsiri) yada itikafta Müslüman olan Martin 
Lings’in Hz Muhammedin Hayatı okunmalı.

9- İtikaf bitiminde son namaz vaktinde Şük-
redilmeli ve “Rabbim canımı benim için en 
hayırlı olabilecek bir zamanda al, hayırla yaşat 
hayırla öldür” denmeli.

10- İtikaf süresince kesinlikle et ve et ürün-
leri tüketilmemeli yiyecekler hafif bakliyatlar 
sebze ve meyve olmalı, tatlılardan da kaçın-
malı.

11- İtikafta en önemli konu Allah ile ko-
nuşmaktır. Ona kalbini açmak, yaptığı hataları 
Allaha itiraf etmek ve aynı hataları gözden ge-
çirip bir daha asla yapmamaya söz vermektir. 
İtikâfta Allah’ın kendisiyle konuşmasını ise Ku-
ran’ın herhangi bir sayfasını rast gele açması 
da yeterli olacaktır ve bu şekilde diyalog ta-
mamlanacaktır.

12-İtikafta uzun secdelerde Allahla konuş-
mak çok daha önemlidir. Çünkü kulun Rabbına 
en yakın olduğu an secde anıdır ve o pozisyon-
da Allah ile secdede konuşmak çok ama çok 
önemlidir.

13-Namazlara başlamadan önce 7 defa de-
rin nefes alınması ve bu nefeslerin her birinde 

Şükretmek dua etmek önemlidir. Nefeste hava 
asla karına değil akciğerlere gitmelidir.

( İlk derin nefeste Rabbim etik dürüst güve-
nilir bir insan olma çabamda yanımda ol lütfen 
denmelidir.

İkinci derin nefesten sonra, Rabbim nan-
kör bir kul olmaktan sana sığınırım. Kadirşinas 
centilmen bir kişilik geliştirmem de yanımda ol 
lütfen.

Üçüncü Derin Nefeste, Rabbim asla çıkar 
için iyilik yapmayan bir insan olmama yardım 
et lütfen. Nefsimin çıkar peşinde olmasından 
sana sığınırım.

Dördüncü Derin nefeste, Rabbim kendime, 
aileme, ülkeme etrafıma, sana karşı sorumlu-
luklarımın bilincinde olmayı bana nasip eyle 
lütfen.

Beşinci Derin Nefeste, Rabbim senden baş-
ka kimseden beklenti içinde olmamayı, kul-
larından beklentisizliğin huzuru ile dolmayı 
bana nasip eyle.

Altıncı derin nefeste, Rabbim hayat yolculu-
ğumda senin istediğin bir kul olmam da bana 
yardımcı ol lütfen, yapma dediklerini yapma-
yan yap dediklerini yapan bir kul olmam için 
Kuran’ı, Kuran Caddesi olan Sırat’ı anlamayı 
bu caddede yürümeyi bana ve hak edenlere 
nasip eyle lütfen.

Yedinci Derin Nefes- Bu sır sadece hak eden 
sözlü ve Yazılı Analiz yaptıranlara açıklanacak-
tır)

İTİKAF VE DOĞUM HARİTASI

Yükseleni, burcu 12. Evi Oğlak olanlar önü-
müzdeki iki sene boyunca itikafa en fazla önem 
vermesi gereken kişiler. Oğlaklar satürn’ün et-
kisiyle en fazla sıkıntı yaşamakta olan burç şu 
anda. Ayrıca Boğaların 3. Dekanı, Başakların 2. 
Dekanında doğanlarda ciddi sınavları olabilir. 
Onlarda İtikâfa önem vermeliler ve zorlu sü-
reçleri atlatmalılar.
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Günün doğuşuyla birlikte insanoğlunda da 

adeta yeniden doğuşu simgeleyen bir kıpır-
danma, koşturmacadır başlar. Ölümün küçük 
kardeşi ifade edilen uykudan   sıyrılan insanlık 
yeni günün emelleriyle doldurur kalbini ve ka-
fasını. Her gün tekrar edilen bu koşuşturmanın 
sebebini sorarsanız, her fertten farklı cevap 
alırsınız. Zira yürünen yollar aynı olsa da her 
insanın ulaşmak istediği ve uğrunda çaba sarf 
ettiği hedefler ayrı ayrıdır. 

Kimi bir mevkie dikmiştir gözünü. O mev-
kiyi elde edinceye kadar olanca kuvveti ile 
çabalar. Kimi şan şöhret, kimi mal-mülk, kimi 
bütün muhabbetini üzerinde yoğunlaştırdığı 
bir şahıs... peşinde koşar durur. Ta ki ölünceye 
kadar.

İnsan, çabalarının neticesinde hanlar ha-
mamlar, yatlar katlar sahibi olsa bile, bu onun 
dünyada ki faniliğini değiştiremez. Dünyaya ait 
ne varsa elimizde avucumuzda, hepsi dünyada 
kalır, kabre bizimle girmez.

Madem şu fanide geçiciyiz, madem başka 
ebedi bir aleme göçücüyüz; şu halde giderken 
ardımızda kalıcı, faydalı bir eser bırakmak için 
çaba harcamalı, çalışmalarımızı, gayretlerimi-
zi bu şuur doğrultusunda gerçekleştirmeliyiz. 
Çünkü fani dünyada en yüksek mevkide dahi 
bulunsak, “ahrette seni kurtaracak bir eresin 
olmadığı taktirde fani dünyada bıraktığın eser-
lere de kıymet verme” denilmiştir.

Nitekim ahret yurduna göç etmiş pek çok 
büyüğümüz bugün bize bıraktıkları   kıymetli 
eserleriyle hala yaşamakta ve muhabbetle 
anılmaktadır. Dünya durdukça da eserleriyle 
aramızda yaşamaya devam edeceklerdir.

Kendi cüz’i iradesi ile hayat tarlasına güller 

ekmeye de, tarlayı boş bırakıp dikenlerin isti-
lasına terk etmeye de muktedir kılınan yegane 
varlık insandır. Çünkü insan yeryüzünde Al-
lah’ın halifesidir. Yine insan kendisine hamle-
dilen ağır vazifeleri kolayca yerine getirebilsin 
diye yeryüzü onun hizmetine sunuldu.

“Şüphesiz biz Ademoğlunu muhterem kıl-
dık. Karada ve denizde onları taşıttık. Onları 
helal ve temiz şeylerle rızıklandırdık. Onları 
yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.” 
(İsra, 70)

Göklere, yere ve dağlara teklif edilen yükü 
yüklenmekten kaçınmayan insan bu ağır so-
rumluluğun bilincini de taşımak ve hakkını 
vermek mecburiyetindedir. Zaten insan de-
mek sorumluluk demektir. Kişi bugün sorum-
luluklarından kaçarken vicdanının dudaklarını 
tutabilir. Ancak yarın ruz-i mahşerde arzdaki-
ler ve arştakiler aleyhine şahitlik ederse onları 
susturmak, kudreti haricindedir. Bize yüklenen 
yükün ağırlığını hakikaten idrak edebilseydik 
gözümüzü uyku tutmazdı. Hiçbir şey yapma-
sak bile düşünmekten kafamızı patlatırdık...

Dünyada bırakabileceğimiz ve ahrete gö-
türebileceğimiz en kıymetli eser, İslam ahlakı-
na uygun olarak yaşayacağımız bir hayat olsa 
gerek. Çünkü tebliğin en etkili yolu yaşayarak 
anlatmaktır. Neticede hayat tarlamızı boş bı-
rakmayalım. Zira boş bırakılan tarlayı diken 
basar. Bu da yalnızca bizi değil, çevremizdeki 
insanları da rahatsız eder.

“Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey; eseri,

Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet: se-
meri.”

Mecbure İnal VELA

BOŞ TARLAYI DİKEN BASAR

D E N E M E
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F E L S E F E

Nasreddin Hoca fıkralarının her biri mizahi ola-
rak okunup geçmemelidir. Çünkü her fıkrada ibret 
verici felsefi bir boyutu bulunmaktadır. Bunları, der-
gimizin her sayısında bu köşede fıkraların her biri 
ardı sıra başlık başlık inceleyeceğiz inşallah.

HER İŞTE KOLAYINA KAÇMAYI TERCİH EDERİZ
“Nasrettin Hoca, evinin önünde oturmuş, elinde 

bir sopa, toprağı eşeliyor.
Komşuları sormuşlar:
- Hayırdır Hocam, ne yapıyorsun? 
- Yüzüğümü kaybettim... Onu arıyorum. 
- Burada mı kaybettin? 
- Hayır... Samanlıkta kaybettim. 
- Öyleyse... Samanlıkta kaybettiğin yüzüğü ne 

diye kapının önünde arıyorsun? 
- Samanlık karanlık da.”
Çözümü zor ve karmaşık gibi görünen sorunları, 

ya sümen altına atar, erteleriz ve ebediyen çözül-
mez, ya da kolaycılığa kaçıp çözüm getirmeyecek 
çareler ararız. Motivasyon artıran güzel bir söz var: 
“Zor olanı hemen çözeriz ama imkânsız biraz zama-
nımızı alır.” Yine; sorunu çözmek için, Kutsal Kita-
bımız Kur’an-ı Kerim ve muhtereme eşi Hz. Ayşe 
Validemizin ifadesiyle yaşayan Kur’an olan Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) istişare (danış-
ma) ayet ve hadisleri dikkate alınmalıdır. Şöyle ki; 
Kur’an’da -iyi kimseler övülürken- “İstişare ederek 
iş yaparlar” buyuruluyor. (Şura Suresi, 38) ve bir ha-
diste: “Yapacağı işi ehli ile istişare edene, o işin en 
güzeli nasip olur.” (Taberani) belirtilmektedir.

EMPATİ KURMALIYIZ; YANİ, KENDİMİZİ KARŞIDA-
KİNİN YERİNE KOYMALIYIZ

“Bir gün; Hocamız, kadılık yaparken bir ahbabı 

burnundan soluyarak gelmiş. Hasmı (düşmanı) için 
söylemediğini bırakmamış. Sonra:

– Hocam, Allah aşkına söyle, demiş, haklı değil 
miyim?

Hoca ne yapsın?
– Haklısın, demiş.
Ahbabı; sinirleri yatışmış, mutmain olarak git-

miş. Onun hemen arkasından söz konusu hasmı 
gelmiş. Bu defa da o başlamış atıp tutmaya; “Yok 
bana şöyle yaptı, yok böyle yaptı!” demeye. O da 
sonunda Hoca’ya sormuş:

– Haklı değil miyim?
Hoca, ona da:
– Vallahi çok haklısın, demiş.
Adam da sakinleşerek gitmiş. Tüm bunlara tanık 

olan Hoca’nın karısı, bu işe şaşırmış kalmış.
– Senin kadılığında bir garip Hoca Efendi. Birbiri-

ne taban taban zıt iddiaları söyleyen bu kişilerin iki-
sine de sen; “Haklısın!” dedin. Hiç öyle şey olur mu?

Nasreddin Hoca hanımının yüzüne bakıp:
– Hatun, demiş, sen de haklısın!”
Nitekim; Nasreddin Hocanın kadılık yaptığı sıra-

da, hem birbirine zıt olan iki iddia sahibine de hem 
de karısına karşı takındığı bu tavrı, empati kurmayı 
anlamamıza çok güzel bir örnektir. Empati kurmak; 
suçlamada bulunmadan veya suç isnat etmeden 
önce yapmamız gereken, adalet ve hoşgörünün 
bir gereğidir. Tanım olarak; kişinin, kendisini kar-
şısındaki insanın yerine koyması ve olaylara onun 
açısından bakmaya çalışmasına empati kurmak de-
nilmektedir.

NASREDDIN HOCANIN 
MİZAHİ FIKRALARININ

 FELSEFİ İZAHI -I
Şemseddin SABRİ
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“Dünya” kelimesi, bizzat ve hükmen yak-

laşmak, zaman ve yer açısından yakına gel-
mek, aşağı çekmek, alçaklık” anlamlarına 
gelen anlamına gelen “ednâ” veya “denaet” 
kelimelerinden türediği iddia belirtilmekte-
dir. Eğer sekerat (ölümden önceki zaman) 
anındaki insanlara: “Yaşadığın dünya hayatını 
özetler misin?” diye kime sorsanız; istisnasız, 
karşılığında: “Hiçbir şey!” cevabını alacaksınız. 
Nitekim; Allah (cc), “Bu dünya hayatı, yalnız-
ca bir oyun ve (eğlence türünden) tutkulu bir 
oyalanmadır. Gerçekten; ahiret yurdu ise, asıl 
hayat odur. Bir bilselerdi! (Ankebut Suresi, 
64)” buyurmaktadır. Manevi kültürümüzün 
dinamiklerinden Yunus Emre; dünyayı, mal ve 
mülk edinmekten ibaret görüp, adeta bu ayeti 
şiirleştirmektedir:

“Mal sahibi, mülk sahibi,

Hani bunun ilk sahibi,

Mal da yalan, mülk de yalan,

Var gel biraz da sen oyalan.”

Yine; kimine göre ‘Bozkırın Tezenesi’, kimi-
ne göre ise ‘Türkülerin Babası’ olarak adlan-
dırılan ve 2012 yılında vefat eden Türk halk 
müziği bestecisi, söz yazarı ve halk ozanı Neşet 
Ertaş’ın efsane “Yalan Dünya” şarkısı çok meş-
hurdur, son dizelerinde şunları söylemektedir:

“Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı,

Garip bülbül gibi feryadım kaldı.

Alamadım eyvah muradım kaldı,

Ben gidip ellere kalan dünyada.

Ah yalan dünyada, yalan dünyada,

Yalandan yüzüme gülen dünyada!”

Yani; dünya deyince, ister 100, ister 150 yıl 
yaşayın sonu ölümle biten geçici bir hayattan 
ibarettir ve hem de yaş ilerledikçe insanın be-
deni, güçten-kuvvetten düşüp, hayatın genç-
likteki tadı-tuzu kalmamaktadır. Dünyanın bu 
fani (geçici) ve aldatıcı yönüne karşı çareler, 
yine Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamberimizin 
sözlerinde (sahih hadisler) ve yaşantısında 
açıklanmış ve gösterilmiştir. Kısaca; bu çare, 
sonsuz mutluluğun yaşandığı ahirettir. Bu 
yönüyle de Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(sav); “Dünya, ahiretin tarlasıdır.” (Acluni’nin 
Keşfül Hafa eseri, C 1, s. 412) diye dünyayı 
tarif ve tavsif etmiştir. Dünyada ahireti kazan-
mak ise, Kur’an-ı Kerim’de yazılan ve emredi-
len “yap” ve “yapma” denilen kuralları yerine 
getirmekten geçmektedir. Bu kurallar; insanın 
sadece ahiretini değil, dünyasını mesut ve ma-
mur edeceği için saadet-i dareyn denilen -hem 
dünya hem ahireti kast, cem’ ve ihtiva ederek- 
her iki yer saadetini (mutluluğunu) temin et-
mektedir.

Son olarak; daima hatırlaması ve dikkat et-
mesi gereken önemli bir hususu belirtmek is-
terim. Yani; insan, ölmekle birlikte salih amel 
yapmaya devam etme imkan ve fırsatına sa-
hiptir. Bu itibarla; Ebu Hureyre (ra)’den rivayet 
ettiği bir hadisle (*) bitirmek isterim “Rasû-

“YALAN DÜNYA”
Sabit OSMANOĞLU

K A PA K
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zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. 
Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câ-
riye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden 
hayırlı evlat.” (Müslim, Vasiyyet 14)

(*): Hadiste sevabı ölümden sonra da de-
vam eden üç amelden bahsedilmektedir. Bun-
lardan biri sadaka-i câriye, yani hayrı devam 
eden iyiliktir. Herkesin faydalandığı ve varlı-
ğı devam ettiği müddetçe sevabı da devam 
eden hayırlardır. Câmi ve mescidler, mektep 
ve medreseler, yollar ve köprüler, çeşmeler ve 
sebiller, hanlar ve hamamlar, her çeşit hayır 
vakıfları bunun örneğidir. Bunları yapanların, 
yapımına katkı sağlayanların amel defteri ka-
panmaz ve sevabı sürekli olur.

Sevabı devamlı olan ikinci salih amel, ken-
disinden insanların sürekli faydalandığı ilimdir. 
İnsanın öğrendiği ilmi, elde ettiği bilgiyi başka-
larına öğretmesi en büyük hayırlardan biridir. 
Bunun çeşitli yolları ve şekilleri vardır. Talebe 
yetiştirmek, kendi ilmini ve bilgisini onlara öğ-
retmek en önemlisidir. Bunun yanında kitap 
yazmak ve yayınlamak, günümüzün modern 

imkânlarından faydalanarak disketlere aktar-
mak, kasete ve filme almak, onların muhafaza 
edildiği ilmi araştırma merkezleri kurmak, kon-
feranslar ve seminerler vermek, kısaca ilmini 
ve bilgisini kendisinden sonraki nesillere bir 
şekilde aktarmak, kişinin amel defterinin ka-
panmamasına ve sevabının devamlı olmasına 
vesile teşkil eder.

Tabiî ki bu ilim ve bilgilerin faydalı ve hayırlı 
olması önemli bir şarttır. Çünkü zararlı bilgiler 
zararlı insanlardan daha kalıcıdır. Zira insan 
ölür gider, fakat zararlı fikirler devam eder. 
Bunun da sahibi için sürekli bir vebal olacağı 
açıktır.

Kişinin ölümünden sonra sevabını devamlı 
kılacak olan üçüncü amel, arkasında kendisine 
dua edecek salih evlat bırakmaktır.

Salih evlatla kastedilen Müslüman evlattır. 
Anne babaya düşen en önemli görev, çocuk-
larını iyi bir Müslüman olarak yetiştirmektir. 
Böyle bir evlat, ölümlerinden sonra anne ba-
basına kendisi dua ettiği gibi, başkalarının da 
dua etmesine vesile olan işler yapar. 
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Fâtih Sultan Mehmed Han türbedârlarından ve 

Şa’bâniyye tarîkatının son devir şeyhlerinden. İsmi, 
Ahmed Amiş olup, Türbedâr veya Türbedar Ahmed 
Efendi isimleriyle de tanınır. 1807 (H.1222) de Tuna 
vilâyetine bağlı Tırnova’da doğdu. 1920 (H.1338) de 
İstanbul’da vefât etti. Kabri Fâtih Câmii yanındaki 
kabristandadır.

Doğum yeri olan Tırnova’da ilk tahsîlini gören 
Ahmed Amiş Efendi medrese tahsîlini de orada ta-
mamladı. On dört yaşında tasavvufa alâka duydu. 
Bir şeyhe bağlanmak arzusuyla Sâdık Efendi adlı bir 
zâta başvurdu. Sâdık Efendi onun bu konudaki yük-
sek arzusunu anlamasına rağmen, tasavvuf yoluna 
girme zamânının gelmediğini belirtti. Bu hususta; 
“Yavrum! Sen şimdi git. Sonra seni soyu temiz birisi 
gelip bulacak ve irşad (rehberlik) edecektir.” dedi. 
Bu söz üzerine ilim öğrenmeye devâm eden Ahmed 

Amiş Efendi yirmi yaşına geldiği zaman Şa’bâniyye 
yolunun İbrâhimiyye veya Kuşadaviyye kolunun ku-
rucusu Kuşadalı İbrâhim Efendinin Tırnova’ya nâib 
olarak gönderdiği Ömer Halvetî’ye intisâb edip, 
talebe oldu. Senelerce Ömer Halvetî’nin ilim mec-
lislerinde ve sohbetinde bulunup tasavvuf yolunda 
ilerledi. 1846 senesinde irşâda yâni insanlara İslâ-
miyetin emir ve yasaklarını anlatıp, talebe yetiştir-
meye mezun oldu. 1853 Osmanlı-Rus yâni Kırım 
harbine tabur imâmı olarak katıldı ve harpte üstün 
hizmetler gördü.

Harpten sonra memleketine döndü. Bir ara 
gördüğü bir rüyâ üzerine hocası Ömer Halvetî’nin 
izniyle İstanbul’a geldi. Kuşadalı İbrâhim Efendinin 
vefâtından sonra onun yerine geçen İstanbul-Fâtih 
Zeyrek civârındaki Çinili Hamamın sâhibi Muham-
med Tevfik Bosnevî Efendi ile görüşüp sohbetinde 
bulundu. Sonra tekrar Tırnova’ya dönerek bir ha-
mam kirâladı ve Muhammed Tevfik Bosnevî gibi o 
da hamam işletmeye başladı. Bu sırada ayrıca Sıb-
yan Mektebi hocalığı da yapan Ahmed Amiş Efen-
di, Muhammed Tevfik Bosnevî’nin 1866 senesinde 
vefâtı üzerine tekrar İstanbul’a geldi. Muhammed 
Tevfik Bosnevî’nin önde gelen müridlerinden Üs-
küdarlı Hoca Ali Efendi, Rıfat Efendi, Üsküdar’da 
Nalçacı Dergâhı Şeyhi Mustafa Enver Bey, Kaşkar 
hükümeti temsilcisi Yâkub Han ve Fâtih türbedârı 
Niğdeli Bekîr Efendi ile sohbetlerde bulundu. Bir 
müddet sonra Tırnova’ya döndü, talebe yetiştir-
mek ve insanlara vâz ü nasihat etmekle meşgûl 
oldu. Üsküp’te Seyyid Muhammed Nûr-ül-Arabî ile 
görüştü. Muhammed Nûr-ül-Arabî’den icâzet aldı. 
1877 senesinde Tuna vilâyetinin Osmanlılar elinden 
çıkması üzerine tekrar İstanbul’a geldi. Niğdeli Be-
kir Efendiden Fâtih türbedarlığını devraldı ve “Fâtih 
Türbedârı” ünvanıyla anıldı. Gümüşhâneli Ahmed 
Ziyâeddîn Efendiden Nakşibendiyye yolundan icâ-
zetli olan Ahmed Amiş Efendi tasavvufta mücâhede 
yolunu değil de sohbet ve telkin yolunu tercih etti. 

Ahmed Amiş Efendi

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

Cumhur ALTINELLİ
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Kendisine tâbi olanlardan İslâmiyetin emirlerine 
uyup yasaklarından kaçındıktan sonra sadece soh-
bet ve muhabbet yolunu seçmelerini istedi. Çile ve 
riyâzet yolunu tercih etmedi.

Ahmed Amiş Efendi bu hususda diyor ki: 
“Mücâhedâtın, tasavvufî perhizlerin bir kısmını 

Kuşadalı kaldırmıştı. Geri kalanını da ben kaldır-
dım.” 

Kendine tâbi olanlara sık sık şu tavsiyelerde bu-
lunur; “İstiğfar edin, salevât okuyun, Kur’ân-ı kerîm 
okuyun, her şeyi Kur’ân’da bulursunuz.” derdi. Bu 
sözleri doğrultusundaki yaşayışı sebebiyle, mensûb 
olduğu tarîkatın pîri Kuşadalı İbrâhim Efendi gibi 
tekkeye ve merâsime îtibâr etmemiştir. Kırk sene-
yi aşan irşâd faâliyeti sırasında tâliplere Halvetî ve 
seyrek olarak da Nakşibendî icâzetnâmesi vermiştir.

Ömrünün sonuna kadar mensûb olduğu Şa’bâ-
niyye yolunun şeyhliğini ve Fâtih Sultan Mehmed 
Hanın türbedârlığını yürüten Ahmed Amiş Efendi-
nin müridleri ve yakınları arasında, Bursalı Mehmed 
Tâhir Efendi, Müderris Babanzâde Ahmed Naîm 
Bey, Ahmed Avni Konuk, Hüseyin Avni Konukman, 
İsmâil Fenni Ertuğrul, Abdülazîz Mecdî (Tolun) Efen-
di gibi kimseler yer aldı. Yaklaşık 113 yaşında iken 
dâmâdı Ahmed Naîm Beyin İstanbul Şehzâdebaşı’n-
daki evinde 9 Mayıs 1920 (H.1338) târihinde vefât 
etti. Cenâze namazını talebelerinden Abdülazîz 
Mecdî Efendi kıldırdı. Senelerce türbedârlığını yap-
tığı Fâtih Sultan Mehmed Hanın türbesi yanındaki 
kabristana defnedildi. Vefâtına talebelerinden Ev-
ranoszâde Sâmi Bey; “Gitti gülzâr-ı Cemale pîr-i ef-
rad-ı Cihân (1388).” mısra’ı ile târih düşürdü. Ayrıca 
Evranoszâde Sâmi Bey tarafından mezar taşına bir 
manzûme yazılmıştır.

Ahmed Amiş Efendi eser bırakmamıştır. Abdül-
bâki Gölpınarlı, Ahmed Avni Konuk’un Ahmed Amiş 
Efendinin sohbetlerinde tuttuğu notların kendisin-
de olduğunu kaydetmektedir. Kendisinden sonra 
yerine baş halîfesi olan Kayserili Mehmed Tevfik 
Efendiyi postnişin bıraktı.

Şa’bâniyye ve Halvetiyye yollarının son devir 
temsilcilerinden olan Ahmed Amiş Efendi, sohbet 
yoluyla talebe yetiştirmeye çalıştı. Sohbetleri es-
nasında kısa ve özlü sözlerle talebelerini îkaz eder, 
onların istikâmet üzere Peygamber efendimiz ile 
Eshâbının yolunda olmalarını isterdi.

Talebelerinden birisi müridin yâni talebenin şey-

he (hocaya) olan ihtiyâcını sorunca; “Dağı dağ, taşı 
taş gördükçe şeyhe muhtaçsın. Bu böyle olsun, şu 
şöyle olsundan kurtuluncaya kadar, şeyhe muhtaç-
sın.” demiştir.

Rızk ile ilgili olarak soru soran birine de; “En âlâ 
rızık mânevî rızıktır. Dünyâda eşini bulamaz, işini bi-
lemezsen rahat edemezsin.” demişti.

Ahmed Amiş Efendi sohbetine gelenlerle tatlı 
tatlı konuştuktan sonra, onun hakkında duâ eder ve 
bâzı müjdeler verirdi. Evranoszâde Sâmi Bey o za-
man Rüşdiye öğretmeni olan Şerâfettin Yaltkaya’yı, 
Ahmed Amiş Efendinin sohbetine getirdi. Fakat iki 
saat müddetle oturdukları halde AhmedAmiş Efen-
di sessiz durup hiç konuşmadı. Evranoszâde Sâmi 
Bey, Amiş Efendinin böyle gelenlere duâ edip bâzı 
müjdeler verdiğini bildiği için bu durumu merak 
etti. O gün hiç konuşmadan Amiş Efendinin yanın-
dan ayrıldılar. Evranoszâde Sâmi Bey ertesi gün tek 
başına Amiş Efendinin yanına gitti ve; “Efendim 
Şerâfettin için bir müjde vermediniz sebebi nedir?” 
diye sordu. Ahmed Amiş Efendi, biraz durakladıktan 
sonra; “O (yâni Şerâfettin Yaltkaya) bulunduğu mes-
leğin en yükseğine çıkar.” dedi. Hakikaten Şerâfettin 
Yaltkaya zamanla yükselip profesör ve Diyânet İşleri 
Reisi oldu. Fakat İslâm dînine hizmet edeceği yerde 
pek çok zarar verdi. Bu yüzden, icraatını bilenler ta-
rafından Telefüddîn Haltkaya adı ile anıldı.

Edirnekapı dışında kabri bulunan Bekir Niğ-
devî’nin kabri yanında Amiş Efendinin talebelerin-
den Hilmi Bey’in kabri vardır. Hilmi Bey Çanakkale 
Savaşında Fransız zırhlısını Boğaz’ın sularına gömen 
meşhur askerdir. Gümüşsuyu Askerî Hastanesi Baş-
tabibliğinden emekli albay Doktor Hamdi Hızlan 
Bey, Ahmed Amiş Efendiden naklen anlatıyor: 

Siz harbin fecâatini bilmezsiniz. Ben Rus (Kırım) 
harbinde yaralıları sırtımda taşıdım. Harbin fecâa-
tini yakînen bilirim. Sakın harbi temenni etmeyin.

Ahmed Amiş Efendinin halîfe olarak bıraktığı ta-
lebeleri şunlardır:

1. Kayserili Mehmed Tevfik Efendi. Bu zât 
Amiş Efendiden sonra Şa’bâniyye tarîkatının Kuşa-
daviyye (İbrâhimiyye) kolunun şeyhliğini yürütmüş, 
emâneti Maraşlı Ahmed Tâhir Efendiye bırakarak 
vefât etmiştir. 

2. Abdülazîz Mecdî (Tolun) Efendi. 
3. Evranoszâde Süleymân Sâmi Bey. 
4. Trablus Nâib-i SultanıŞemseddîn Paşa.
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“Onlar, âhirete karşılık dünya hayatını satın 

alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifleti-
lecek, ne de kendilerine yardım edilecektir.” (2/
Bakara, 86)

“İnkâr edip kâfir olanlara dünya hayatı süslen-
di (süslü gösterildi). Bu yüzden onlar, iman eden-
lerden bazısı ile alay eder. Oysa ki (iman edip) 
ittika eden, Allah’ın azabından korunanlar, kıya-
met gününde onların üstündedir Allah dilediğine 
hesapsız rızık verir.” (2/Bakara. 212) 

“Onlardan öylesi vardır ki: ‘Rabbimiz, bize dün-
yada da hasene (iyilik ve güzellik) ver, âhirette de 
hasene (iyilik ve güzellik) ver ve bizi ateş azabın-
dan koru’ der,” (2/Bakara, 201; ayrıca: 7/A’râf, 
156; 16/Nahl, 122) 

“Kadınlardan, oğullardan, kantarlara yığılmış 
altın ve gümüşten, (otlağa) salınmış allardan, da-
varlardan ve ekinlerden gelen zevklere düşkünlük, 
insanlara süslü (cazip) gösterildi. Bunlar sadece 
dünya hayatının geçimidir. Asil varılacak güzel 
yer, Allah’ın yanındadır.” rân, 14) 

“... De ki: Dünya metâı/menfaati azdır/önem-
sizdir. Allah’tan korkanlar İçin âhiret daha hayır-
lıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez.” (4/Nisâ, 77) 

“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka 
bir şey değildir. İttika edenler, (Allah’ın azabından) 
korkanlar için elbette âhiret yurdu daha hayırlıdır. 
(Dünya hayatının fâniliğine) hâlâ akıl erdiremiyor 
musunuz?” (6/En’âm, 32) 

“De ki: ‘Allah’ın kulları için çıkardığı (yarattığı) 
zîneti/süsü ve güzel rızıkları kim haram kılabilir?’ 
De ki: ‘Onlar, dünya hayatında (inanmayanlarla 
birlikle) mü’minlerindir. Kıyamet gününde ise yal-
nız iman edenlerindir.’ İşte, bilen bir topluluk için 
âyetleri böyle açıklarız.” (7/A’râf. 32)

“İyi bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer fit-
neden/imtihandan ibarettir. Allah yanında ise bü-
yük ecirler/mükâfatlar vardır.”(8/Enfâl, 28) 

“Ey iman edenler! Size ne oldu ki. ‘Allah yolun-
da savaşa çıkın!’ denildiği zaman yere çakılıp kalı-
yorsunuz? Ahiret (hayatına) dünya hayatını tercih 

mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası 
âhiretin yanında pek azdır.” (9/Tevbe, 38) 

“Dünya hayatının (şu yakın hayatın) durumu, 
gökten İndirdiğimiz bir su gibidir ki. insanların ve 
hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri 
o su sebebiyle (ağ gibi birbirlerine örülüp) karışır-
lar Nihayet yeryüzü zînetini takınıp, (rengârenk) 
süslendiği ve sahipleri de ona (ürünleri biçmeye, 
yemişleri toplamaya) kadir olduklarını sandıkları 
bir sırada, gece veya gündüz ona emrimiz (âleti-
miz) gelir de onu sanki dün (öyle süslü) değilmiş 
gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiri-
riz. İşte iyi düşünecek toplumlar için âyetlerimizi 
böyle açıklarız.” (10)/Yunus, 24)

“Müjde, dünya hayatında da, âhiret hayatın-
da da onlarındır. Allah’ın sözleri için bir değişiklik 
yoktur, İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.” 
(1O)Yûnus, 64) 

‘Allah dilediğine rızkını bollaştırır da. daraltır 
da. Onlar dünya havatıyla şımardılar. Oysa âhire-
tin yanında dünya hayatı, (basit) eşyadan, geçici 
bir zevkten başka bir şey değildir.”(13/Ra’d, 26)

“Kim bu aceleciyi (çabuk geçen dünyayı) ister-
se, ona, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını 
verir, sonra da onu, kınanmış ve mahrum bırakıl-
mış olarak gireceği cehenneme sokarız. Kim de 
âhireti diler ve bir mü’min olarak kendine yaraşır 
bir caba ile o gün için çalışırsa, işle bunların çalış-
maları makbuldür. Hepsine; dünyayı isteyenlere 
de, âhireti isteyenlere de, Rabbinin ihsanından, 
ayırdektmeksizin veririz. Rabbinin ihsanı kısıt-
lanmış değildir. Baksana, Biz insanların kimini 
kiminden nasıl üstün kılmışızdır! Elbelte ki âhiret, 
derece ve üstünlük farkları bakımından daha bü-
yüktür.” (17/İsrâ, 1821) 

“Biz, insanların hangisinin daha güzel amel 
edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi, 
kendisine bir zînet/süs yaptık. Bununla beraber. 
Biz. mutlaka aradaki her şeyi kupkuru bir toprak 
yapacağız.”(18/Kehf 78) 

“Onlara, dünya hayatının tıpki şöyle olduğunu 
anlat: Gökten bir su indirdik, yerin bitkisi onunla 

Dünya ve Dünyevîleşme Konusunda Ayeti Kerimeler 

K A PA K
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karışıp yeşerdi. Sonra (kuruyup) rüzgârların sa-
vurduğu çöp kırıntıları haline geldi (işte bu dünya 
hayatı, böyle bir mevsim kadar kısadır). Allah her 
şeye kadirdir, her şey üzerinde iktidar sahibidir. 
Mal/servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. 
Kalıcı ve ölümsüz olun güzel İşler ise, Rabbinin 
katında hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit 
etmeye daha lâyıktır.” (18/Kehf, 4546)

“Sakın, kendilerini denemek için onlardan bazı-
larını faydalandırdığımız:dünya hayatının süsüne 
gözlerini dikme! Rabbinin rızkı hem daha hayırlı, 
hem daha süreklidir.” (20/Tâhâ, 13!)

“Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim va-
sıtası ve debdebesi/süsüdür. Allah’ın yanında olan 
ise. daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ aklınızı kul-
lanmıyor musunuz?” (28/Kasas, 60) 

“Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda har-
cayarak) âhiret yurdunu gözet; ama dünyadan da 
nasibini unutma. Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, 
sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde fesâdı/boz-
gunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, müfsidler 
/bozguncuları sevmez.” (28/Kasas, 77) 

“Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalan-
madan ibarettir. Âhiret yurduna gelince, işte asıl 
hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı.” (29/Ankebût, 
64) 

“Onlar, sadece şu dünya havatının/yakın haya-
tın görünen dış yüzünü bilirler; âhiretten ise onlar 
tamamen gafildirler.”(30/Rûm, 7) 

“Ey insanlar. Allah’ın vaadi gerçektir: sakın 
dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (Seytan) 
Allah’ın affına güvendirmek suretiyle sizi aldatma-
sın.” (35/Fâtır, 5)

“Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı, geçici 
bir eğlencedir. Amel âhiret, gerçeklen karar edile-
cek, kalınacak yurttur.”(40/Mü’min, 39) 

“Kim âhiret kazancını istiyorsa, onun ekinini/
kazancını artırırız. Kim dünya ekinini/kârını isti-
yorsa ona da dünyadan bir şey veririz. Fakat onun 
âhirette bir nasibi olmaz.” (42/Şuarâ, 20) 

“Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar’.’ 
Dünya hayatında anların geçimliklerini aralarında 
Biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için 
kimini ötekine derecelerle’ üstün kıldık. Rabbinin 
rahmeti onların biriktirdikleri. şeylerden daha 
hayırlıdır Şayet insanlar küfürde birleşen bir tek 
inkarcı ümmet olacak olmasaydı, Rahmân’ı inkâr 

edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve çıkacak-
ları merdivenleri gümüşlen yapardık. Evlerinin 
kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da 
(hep gümüşten yapardık). Ve onları altın zinetlere 
boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının 
geçici metâından ibarettir. Âhiret nimeti ise, Rab-
binin yanında. Allah’ın azabından sakınıp rahme-
tine sığınanlara mahsustur. (43/Zııhnıf, 3235)

“İnkâr edenler ateşe sunulacakları gün, ‘dün-
yadaki hayatınızda bütün güzel şeyleri harcadınız, 
onların zevkini sürüp tükettiniz (burası için hiçbir 
şey bırakmadınız).^ Yeryüzünde haksız yere istik-
bâr etmenizden/büyüklük taslamanızdan ve fışkı-
nızdan/yoldan çıkmanızdan dolayı bugün, alçaltıcı 
bîr azap göreceksiniz’ denir.” (46/Ahkaf, 20)

“Dünya hayatı ancak oyun ve eğlencedir. Eğer 
iman eder ve ittika ederseniz (sakınırsanız) Allah 
size mükâfatınızı verir. Ve sizden mallarınızı tama-
men sarfetmenizi istemez. Eğer onları isteseydi ve 
sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz ve bu da sizin kin-
lerinizi ortaya çıkarırdı.” (47/Muhammed 36-37) 

“Bilin ki dünya hayatı, ancak bir oyun, eğlence, 
bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve 
evlât sahibi olma işleğinden ibarettir. Tıpkı yağ-
murun bitirdiği ve ziyaretçilerin de hoşuna giden 
bir bitki gibi önce yeşerir sonra kurur da sen onun 
sapsarı olduğunu görürsün; sonra da çerçöp olur. 
Âhiretle ise çetin bir azap vardır. Yine orada Al-
lah’ın mağfireti ve rızâsı vardır. Dünya hayatı al-
datıcı bir geçinmeden başka bir şey değildir.” (57/
Ha-dîd, 20) 

“Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi 
Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa 
işte onlar ziyana uğrayanlardır. Herhangi birinize 
ölüm gelip de ‘Rabbani Beni yakın bir süreye ka-
dar geciktirseydin de sadaka verip iyilerden olsay-
dım!’ demesinden önce. size verdiğimiz rızıktan in-
fak edin. Allah için harcayın.’ (63/Münâfıkun, 910) 

“O, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini de-
nemek için ölümü ve hayalı yarattı. O azizdir (Üs-
tündür, yücedir) bağışlayandır.” (67/Mülk, 2) 

“Hayır, siz aceleciyi, (çabuk geçen dünya ha-
yatını ve nimetlerini) seviyor, âhireti bırakıyorsu-
nuz.” (75/Kıyâmet. 20-21)

“Fakat siz (ey insanlar!) âhiret. daha hayırlı ve 
daha devamlı olduğu halde dünya hayatını (yakın 
hayatı) tercih ediyorsunuz.” (87/A’lâ, 16-17)
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Abid el-Cabiri

Tercüme: Ahmet ALTUN    

                                                                                         

Hz. Adem’den itibaren gönderilen bütün 
peygamberler, müminleri imana davet ediyor. 

Bütün semavi dinlerde peygamber gönder-
medeki maksat ve gaye tek bir prensibe da-
yandığını görüyoruz, o da insanın maslahatıdır, 
yanı bütün beşeriyetin maslahatıdır diyebiliriz. 

Konuyu inceleyen din bilginleri, her üç din-
de de (İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik) insan-
ların müşterek olduğu maslahatları üç grupta 
toplamışlar:

1. İnsanın maddi ve manevi varlığı için ge-
rekli maslahtlar, bunları “Zaruriyat” diye isim-
lendirmişler,

2. Düzgün bir hayat için insanların muhtaç 
olduğu maslahatlar, bunlara da “ihtiyaçlar” 
demişler,

3. Daha refah, daha mükemmel bir hayat 
için insanların muhtaç olduğu maslahatlar, 
bunlara da “güzellikler” denilmiştir.

Her üç dinin şeriatında beş zaruri şeyin mu-
hafazası peygamberlerin gönderilmesine esas 
kabul edilmiştir: Bunlar, 

 Nefsin muhafazası, 

Aklın muhafazası, 

Neslin muhafazası, 

Malın muhafazası ve 

Dinin muhafazasıdır ki bunlara zaruriyat-i 
diniyye(dinen korunması zaruri konular) denir.

Canı, aklı, nesli, mal ve dini korumak, her 

türlü barışın temelidir. Bunlar olmadan, ne 
komşu ve ne de milletler arasında barış ger-
çekleşmez. Asrımızda din ve ahlakın maruz 
kaldığı problemler ve tehditleri ortadan kal-
dırmak için, bu alanda olumlu ve sağlıklı yeni 
bir düşüncenin oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

Nefsi koruma konusunda asrımıza uygun 
olarak yeni ortak bir anlayış üzerinde ittifak et-
mek mümkündür. Nefsi korumanın esası, ferdi 
ve beşeri nefse her türlü eziyeti yapmaktan 
kaçınmaktır. Kötü haber, çirkin manzara, kötü 
söz,  renk, din, dil, sosyal, ekonomik ve hukuk 
gibi konularında yapılan her türlü ayrımcılık-
tan tutun, işkence, ferdi ve katliam boyutunda 
insanları öldürme fiilleri, insanlara eziyet kap-
samı içindedirler.

Allah her üç dinde de haksız yere insan öl-
dürmeyi yasaklamştr. Din, birini öldüren kim-
seyi, kendisini öldüren kimse gibi görmektedir. 
Din bir ferdin öldürülmesini yasakladığı gibi, 
cemaatlerin, toplulukların ve milletlerin ne-
fislerin öldürülmesini de yasaklamıştır. Burada 
toplu ölümlere yol açan ekonomik ambargo 
dahil her türlü kitle imha silahların engellen-
mesinin zaruriyeti gündeme gelmektedir. 

Kısaca, barış kültürü, kişi hayatını, fertlerin, 
halkların ve milletlerin hayatlarını korumayı 
gerektirir.

Nefsi koruma akli selimi gerektirir. Korun-
ması dinen zaruri olan akılın muhafazası için 
yeni kollektif bir anlayış gerekir.

Akıl, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, doğru-
yu yanlıştın ayıran bir melekedir. Bazı dillerde 

Dr. Ahmet ALTUN

DİNİN EVRENSEL BEŞ DEĞERİ

İ L A H İ YAT
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akıl, frenleyici ve bağlayan manalarına gelir. 
Yanı her türlü düşmanca duyguları frenleyen 
ve şehvetleri bağlayan bir güç  anlamında kul-
lanılmış.

Kısa bir ifadeyle akıl, insan için, bilgi yönün-
den doğruyu yanlıştan, ahlaki açıdan iyiyi kö-
tüden, sanat yönünden güzeli çirkinden ayırt 
edebilen bir kıstastır. Faydalı olanı ile faydasız 
olanı birbirinden ayırma gibi bir görevi de ifa 
eden akıl, asırlar boyu semavi dinlerde ve in-
sanlar nezdinde bir yüce değer olarak varlığı 
kabul edilmiştir. İnsanı hayvandan ayıran en 
büyük özelliklerden biri de akıldır. 

Neslin korunması ise, ancak akılla mümkün 
olmaktadır. Sılay-ı rahim yapmak insana has 
bir davranıştır. Barış kültürü için sıla-i rahim-
den daha etkili bir davranış var mıdır?

Barış kültürü açısından nesli korumanın 
manası, ev, okul, cadde, halklar ve milletler 
düzeyinde barışı tesis etmektir.

Asrımızda neslin korunması, yeni yeni teh-
ditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Tıp ve gene-
tik bilimde meydana gelen gelişmeleri hepimiz 
biliyoruz. Genlere müdahale sonucu kopyala-
ma denilen olaydan sonra ilim çevrelerinde, 
bu alanda ahlaki kaideler koyma zaruretinden 
bahseden sesler yükselmeye başladı. Barış 
kültürü için tıp ve biyoloji alanında ahlaki ku-
ralların konulmasının gerekliliği ortaya çıktı.

Dünya barış kültürü için malı koruma da bir 
başka zarurettir. Maldan maksat, insan haya-
tı için zaruri olan her türlü maddi faydalardır. 
Malı koruma, onu zayi olmaktan, ihtikar ve su-
iistimallerden korumak demektir. Semavi din-
ler, mal için bir takım kanunlar vazetmiştir. Bu 
kanunların bir kısmı, kesin emirler, bir kısmı da 
teşvik ve tavsiyeler tarzında olmuştur.

Semavi dinlerde mal Allah’ındır. O her şe-
yin yaratıcısı ve sahibidir. Servetin dengeli bir 

şekilde insanlara dağıtılması semavi dinlerde 
ortak olan bir dini emirdir.

Günümüzde servet ve ekonomiyi tehdit 
eden en önemli şey, üzerinde çok konuşulan 
küreselleşme meselesidir. Küreselleşme, yeni 
bir medeniyet olayıdır, olumlu ve olumsuz 
yanları vardır. En tehlikeli tarafı, sloganlaşmış 
şu ifadedir: ‘En az bir çalışmayla mümkün 
olabilecek en yüksek kazanç’  Bunun da iki 
tehlikesi vardır: Biri işçileri işten çıkarmakla 
işsizlerin sayısını çoğaltmak, diğeri de bilhas-
sa gelişmekte olan ülkelerde az ücretle çocuk 
ve kadın çalıştırmaktır ki bugün dünyada 250 
milyonun üzerinde 14-16 yaşlarında çocuk ça-
lıştırılmaktadır. 

günümüzde global ekonomide, ahlak ve 
dini değerlerin devre dışı bırakıldığını görüyo-
ruz. “Mal mal içindir” anlayışını yıkmak için, 
servet ve ekonomiyi bu tehlikeli yöne karşı 
korumak, global ekonomiye dini ve ahlaki ku-
rallar koymak arzuladığımız barış kültürü için 
bir zarurettir. 

Dini koruma: Aslında dini koruma, yukarda 
ifade ettiğimiz nefsi koruma, aklı koruma, nesli 
koruma ve malı korumadan ibaret olan dört 
zaruratı korumaktan ibarettir. Şu dört zarurat 
dinin konusunu oluşturmaktadır. Dinin bu gö-
revleri yapması için ifrat ve tefritten uzak kal-
ması lazımdır. Aksi takdirde din, bu korunması 
gereken can, akıl, nesil ve malı yok etmek için 
kullanılabilir.

İşte bunlar bize göre barış kültürü için, üç 
semavi din arasında temel ortak değerlerdir. 
Bu değerler üzerinde diyalog ve anlaşmalar 
sağlanırsa, o zaman insanın kendisiyle, nes-
liyle komşusuyla barış halinde olur, halklar ve 
milletler için barış gerçekleşmiş olur. Bu da in-
sanın Allah’la barışık olması, Allah’ın, fert ve 
millet olarak yaratıklarıyla barışık olması de-
mektir.
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Aile kurumu toplumun temelini oluşturur 

yani bir toplumu ayakta tutan yapı, aile kuru-
mudur. Eğer aile zayıflayıp çökerse buna bağlı 
olarak toplum da yıkılıp parçalanmaktan kur-
tulamaz. 

Son yüzyıl için değişen toplum yapısının 
özünde de aile kurumunun zayıflaması etki-
li olmuştur. Yenidünya düzeni diye dayatılan 
sistemlerin erkekle birlikte kadını da çalışmak 
mecburiyetinde bırakması ailenin yapısını boz-
muş, çocukların ilk bakım ve eğitimini üstlenen 
anne, evinden uzaklaştırılmıştır. Bu durum, 
annenin şefkat ve özenli eğitiminden mahrum 
kalan çocukların ruhsal gelişiminde eksikliğe 
neden olmuştur. Böylece yeni nesillerin birço-
ğu insani değerlerden bihaber yetişmiştir.

Sonu izm ile biten son yüzyıl sistemleri, 
oluşturmak istedikleri tüketim toplumları için 
öncelikle kadını hedef almış ve kadını ucuz iş 
gücü ve daha kötüsü bir pazarlama aracı ola-
rak kullanmaya başlamıştır. Kadının işçi olarak 
kullanıldığı ilk fabrikalar plastik emzik ve çocuk 
bezi fabrikalarıdır. Daha sonra biberonlar pas-
törize sütler ve çocuk maması fabrikaları bunu 
takip etmiştir. Böylece kadının, sarayı olan 
evinden çıkarılıp aile düzeni ve yeni nesillerin 
sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanması görevi-
ni ihmal etmesi sağlanmıştır.

Basın yayın ve moda kanalları kullanılarak 
asli ve kutsal görevi olan annelikten uzaklaştı-
rılan kadın, cinsel meta ve reklam aracı olarak 
kullanılmış ve ona yapılan bu zulüm onu öz-
gürleştirmek diye pazarlanmıştır. Bu yapılan-
ları örtbas etmek için geçmiş anane ve kültür 
karalanmış, dinin kadını köleleştirdiği söylemi 
dillere pelesenk yapılmıştır.

İslam’ın kadını pasifleştirip eve kapattığı vb. 
söylemlerle insanlar ve özellikle de kadınların 
dinini öğrenip hayatına tatbik etmesinin önü-
ne geçilmeye çalışılmıştır. Dinin, mütevazılık, 

tasarruf, komşuya ve fakire yardım gibi öğüt-
leri gericilik olarak lanse edilmiş böylece ben 
merkezli bir yaşam tarzı hayatımızı yönlendirir 
olmuştur. Din öğretilerinden mahrum olan ve 
ben merkezli bir yaşamın içinde kalan bireyler, 
yalnızca akşamdan akşama kısa süreli ve mec-
buri birlikteliklerden başka ihtiyacı olan sevgi 
ve ilgiden mahrum kalmışlardır. Bu durum 
özellikle gençlerde sevgi ve ilgiyi dışarıda ara-
ma eğilimine neden olmuştur. Sosyal medya 
gibi platformlarda cereyan eden çirkeflikler bu 
arayışın vücut bulmuş halidir. Sistemin dayat-
tığı tüketim, benlik ve zengin yaşamı özendir-
me, toplumda beğenilme ihtiyacını tetiklemiş-
tir. İnsanın fıtratında olan bu duygular gerekli 
evrilme ve yönlendirmelerden geçemediği için 
kadın cinsel psikolojiyi ayartan elbiseler giy-
mek zorunda hissetmiştir kendini. Erkek tür-
lü frapan giysilerle bu pazarda kendine alıcı 
bulmaya çalışmış ve toplumlar büyük bir irtifa 
kaybına uğramıştır.

Bu irtifa kaybı, toplumu insani özden uzak-
laştırırken bize düşen milletleri ve devletleri 
ayakta tutan en küçük yapı taşı olan Aile kuru-
munun yeniden ihyasına çalışmaktır. Bunu ba-
şarmak için biz kadınlar, şunları düşünüp sor-
gulayarak işe başlamalıyız; gelecek kaygısı ve 
neden onda var da ben de yok diye girdiğimiz 
anlamsız yarış bize neleri getirip neleri götü-
rüyor. Evimize ayıramadığımız zamanı dışarıda 
harcadığımızda elimize ne geçiyor. Akşama ka-
dar çalışarak evdeki işlere enerjimiz kalmadı-
ğında ev işlerini bedavaya ya da istediğimiz şe-
kilde yaptırabiliyor muyuz? Kazandığımız para, 
çocuklarımıza vereceğimiz sevgi ve eğitimden 
daha mı kıymetli?

Belki bizim bu gayretimiz tüm toplumun 
ihyasına yetmez ama en azından kendimiz ve 
neslimizin arı kalması için göstermiş olduğu-
muz çabanın huzuruyla yaşarız…

Yasemin Eser DAYIOĞLU

AİLE VE KADIN

S O S YO L O J İ
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      Hemen hepimiz 2 Abdulhamid Han’ı biliriz 

ama birde 1 Abdulhamid Han var Bir çoğumuz me-
rak bile etmeyiz oysa bu Sultanımızda bu vatana 
bir can vermiştir. Osmanlı padişahlarının yirmi ye-
dincisi ve İslam halifelerinin doksan ikincisi. Sultan 
Üçüncü Ahmed’in oğludur. Annesi Rabia Hatun’dur. 
20 Mart 1725 günü Topkapı Sarayında (Saray-ı Ce-
did) doğmuş ve Ocak 1774 tarihinde ağabeyi Sul-
tan Üçüncü Mustafa’dan sonra padişah olmuştur. 
Birinci Abdülhamid Han, tahta çıktığı zaman devlet 
buhran içerisindeydi. Tahta çıkışından evvel başla-
mış olan Rus Harbi devam ediyor ve bir çok eyalette 
de isyanlar baş göstermiş bulunuyordu. Mali sıkıntı 
da mevcuttu. 

Birinci Abdülhamid Han bu güçlükleri başarıyla 
yenecek kudrette bir padişahtı. Saltanatı müdde-
tince bu zorluklarla mücadele etti. İyi niyetli, din-
dar, gayretli bir insandı. 1788’de Almanya’ya karşı 
Sebes Zaferi kazanan ve direk cephede savaşan ve 
yaralanan Bu zaferden sonra Birinci Abdülhamid’e 
Gazi ünvanı verilmiştir.1789’ da, Kapıkulu’nun bazı 
ocaklarının ıslahı için Fransa’dan mühendisler ge-
tirtilmiş, Mühendishane-i Berri-i Hümayun (Devlet 
Kara Mühendishanesi) kurulmuş, yüzüstü bırakılan 
metruk haldeki İbrahim Müteferrika matbaası tek-
rar açılmıştır. Birinci Abdülhamid devrinde yapılan 
hayırlı işlerden birisi de, yerli malı kullanılmasının 
mecburi hale getirilmesidir. Diğer taraftan Anado-
lu’da çeşitli karışıklıklar çıkmıştı. Her vilayette bir 
asi hüküm sürüyordu. Hele kapısız levent denilen 
binlerce asi Anadolu’yu yakıp yıkıyordu. Şam ve Mı-
sır’da isyanlar baş göstermiş, İranlılar Osmanlı top-
raklarına saldırarak pek çok yeri kendi topraklarına 
katmışlardı. Hicaz’da ayaklanmalar birbirini takip 
etmişti. Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla, Osmanlılar-

la Ruslar arasında tam bir sulh temin edilememiş, 
yalnız bir çeşit mütareke hasıl olmuştu. Bu antlaş-
ma her iki tarafı da tatmin etmemişti. Osmanlılar 
olsun, Ruslar olsun Kırım üzerinde daha çok hakka 
sahip olmak istiyorlardı. 

Nitekim Kırım’da bağımsızlık ilan edildiğinde 
Devlet Giray Han, Babıali ile eski bağlılığın korun-
masına taraftardı. Bunun üzerine Ruslar, asker sevk 
edip kendi adamlarından Şahin Giray’ı, han seçtir-
mişlerdi. 

Böylece Kırım Hanının tayininde çıkan anlaşmaz-
lık, iki devleti yeni bir savaşa götürürken, Fransızla-
rın yardımıyla Haliç Aynalıkavak Kasrında 10 Mart 
1779’da bir antlaşma imzalanmıştır. Küçük Kaynar-
ca Antlaşmasının bazı maddeleriyle ilgili olan bu 
antlaşma Aynalıkavak Tenkihnamesi adıyla anılır. 

Tenkihnameye göre, Kırım bağımsız kalacak ve 
Ruslar buradan askerlerini çekecek; buna karşılık, 
Osmanlılar da Şahin Giray’ın hanlığını kabul ede-
ceklerdi. Kafkaslardan güneye kadar Rus hakimiye-
tinin artmasını Osmanlı Devleti için büyük tehlike 
olarak gören Birinci Abdülhamid Han ve devlet 
adamları, Kafkasya’nın bazı bölgelerini Türk nüfuzu 
altına almayı tasarladılar. 

Bu sebeple Soğucak ve Anapa kalelerini tahkim 
ettiler. Buradaki Çerkez kabilelerini itaat altına al-
maya çalıştılar. Şuursuz olarak Rus taraftarlığı ya-
pan Şahin Giray aleyhinde Kırım’da isyan çıkınca, 
Ruslar buraya hemen asker gönderdiler. Binlerce 
Müslümanı şehid ettikten sonra yine Kırım’ı Şahin 
Giray’a bırakarak geri çekildiler. Daha sonra yeni bir 
bahaneyle tekrar Kırım’a girerek memleketi Rus-
ya’ya bağladılar (1784). Bunun üzerine, tekrar bir 
Osmanlı-Rus Savaşı tehlikesi doğdu. Osmanlı Ordu-
su harbe hazır değildi. Bu sebepten Sultan Abdül-

İrfan ÇETİN

I ABDÜLHAMİD HAN
 (Doğum 20 Mart 1725, Ölüm 7 Nisan 1789) 

TA R İ H
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hamid Han antlaşmayı bozmak istemedi. Rusya ile 
birkaç yıl gerginlikten sonra Koca Yusuf Paşa sadra-
zam oldu. 

Aslında 1781’de Rusya, Avusturya ile beraber 
bir tasarı hazırlamış ve bu tasarıya göre de Osmanlı 
Devletini taksime karar vermişlerdi. Yeni Sadrazam, 
Rusya ile mutlaka savaşmak istiyordu. İkinci Kateri-
na’nın gösteri yaparak Kırım’ı ziyaret etmesine ve 
Avusturya İmparatoru ile görüşme yapmasına Ba-
bıali artık tahammül edemiyordu. Rus elçisi Sada-
rete çağrılarak Kırım’ın iadesi istendi. Elçinin uygun 
cevap vermemesi üzerine Rusya’ya savaş ilan edildi. 

Rusların idaresi altındaki Kılburun Kalesine hü-
cum ile 1786-1792 Osmanlı-Rus Savaşı başlamış 
oldu. Avusturyalılar da savaş açmadan Belgrad ve 
Sırbistan’a taarruz ettilerse de bir sonuç alamadılar. 
Bu vaziyet karşısında yalnız Ruslarla başa çıkamaz-
ken, iki düşmanla birden karşılaşılıyordu. Serdar-ı 
Ekrem Sadrazam Koca Yusuf Paşa, önce Avusturya 
derdini halletmek istedi. 

Avusturya İmparatoru İkinci Josef’in saldırılarını 
önledikten sonra sınır aşılarak düşman kendi top-
raklarında ağır yenilgiye uğratıldı. İkinci Josef güç 
bela kaçabildi. Fakat Rus cephesindeki savaş aley-
hte gelişiyordu. Kısmi başarılar Özi Kalesini kurtar-
maya yetmedi. Sadrazam, Özi Kalesinin düştüğünü 
bildiren ve yapılan mezalimleri dile getiren telhisi 
okurken Özi kalesi’nde ki 25 bin Müslüman’ın ço-
cuk, kadın, yaşlı demeden Ruslar tarafından şehit 
edilmesi haberini aldıktan sonra üzüntüsünden felç 
geçirip yatağa düşer ve kısa süre son-
ra vefat eder, Sultan 1. Abdülhamid 
Han’a gelen Mektupta özetle şöyle 
yazıyordu. 

“Bütün müslümanların merha-
metli halifesi, yeryüzündeki bütün 
Türklerin en büyük Sultanı! Es-Sultan 
İbn-üs Sultan Gazi Abdülhamid Han 
hazretlerine! Üzülerek arza eyleriz 
ki, Karadeniz’in kuzey ucundaki Özi 
kalemiz sükut etmiş, düşmüştür. Po-
temkin nam moskof prensi, kalede 

mevcut 25 bin müslümanı bila istisna, katleylemiş, 
çocuk, yaşlı, hamile, emzikli demeden cümlesini 
şehit eylemiştir!.. Katerina’ dan emir alan bu insan 
kasabı, karşı koymaya çalışan delikanlı ve çocukla-
rımızı diri diri ateşe atmış, can havliyle kaçışanları 
dahi kızgın demirle şişlemiştir!..” Abdülhamid Han 
bu acı mektuba daha fazla dayanamayarak kelime-i 
şahadet getirerek olduğu yere yığılıp kaldı. Nüzül 
yani felç olmuştu. Şehzadelerini istedi ve onları göz-
lerinden öptükten sonra “Yavrularım! Sizi, cenab-ı 
Hakk’a emanet ettim. İki cihanda yüzünüz ak ola!..” 
diyerek dua etti. 

1 Abdülhamid Han Ruslar tarafından müslüman-
lara yapılan zulüm ve işkencelere dayanamamış ve 
o gece sabaha karşı vefat etmiştir. Aynı zamanda 2 
Abdulhamid Han’ın Kabrininde olduğu 2. Mahmut 
Türbesindeki adı geçen 2. Mahmut 1. Abdulhamid 
Han’ında oğludur aynı zamanda. I.Abdülhamit Han 
Türbesi, Eminönü Bahçekapı Hamidiye caddesi üze-
rindeki Hamidiye Türbesindedir. Türbede Ankebut 
suresi 57. ayet yazar Türkçe karşılığı her nefis ölü-
mü tadacaktır. 

Ayrıca Fecr suresi 27 - 30 ayet var Türkçe karşılığı 
Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! ﴾28﴿ Sen O’n-
dan razı, O da senden hoşnut olarak rabbine dön. 
﴾29﴿ Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. 
﴾30﴿ Cennetime gir! Sultan 1 Abdulhamid Han’ın 
kabri (I.Abdülhamit Han Türbesi) Eminönü’nde (Ha-
midiye Caddesi üzerinde, Dördüncü Vakıf Han’ı kar-
şısında yer alır. “Hamidiye Türbesi” olarak da bilinir
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Yetim olmak bazen bir anda koca bir yükü 

omuzlarına almak demek ve bazen de yetim 
olduğun için birden fazla akrabanın senle ilgi-
lenmesi ya da en azından maddi destek olması 
demek. İkisi de zor aslında birinde ağır sorum-
luluklar varken diğerinde de çok şımartma söz 
konusu. Bu durumlarda çocuğun hayatla başa 
çıkması gerçekten zorlaşıyor. 

Yetim çocuk bulunduğu ortamdan en az 
etki alan kişidir. O yolunu daha çok iç sesi ile 
bulur. O özgürdür çünkü kimseyle kopmayacak 
fazla bağı yoktur. Mahrumiyetin getirdiği bir 
özgürlüğü vardır. O güçlüdür çünkü arkasında 
kimse yoktur. O gezebilir göç edebilir bağları 
yoktur. Tek bağı Allah’a dır ve Allah da yanın-
dadır zaten.

Eğer yetim çocuğa sahip çıkan bir iki kişi 
olursa ve sevgiden mahrum kalmazsa o ye-
tim çocuklar çok fazla şeyler yapma istek ve 
gücünü kendinde bulabiliyor. Mesela Hz Mu-
hammed, Atatürk yetim iken yılmamış büyük 
liderlerdir. Dünyayı değiştiren çoğu lider de 
yetimdir. Hz Muhammed, Hz Musa, Hz İsa, 
Atatürk, Hitler, Abraham Lincoln gb

Herkesin bildiği  bir hikaye vardır  Henry 
Ford’un oğlunun intihar mektubu;  “Baba ha-
yal edip de ulaşamadığım hiçbir şey olmadı. Ne 
varsa önceden hazırlamışsın, hiçbirinde benim 
emeğim yok. Mutsuzluktan mahvoldum. Gidi-
yorum...”  Maalesef bu gibi tablolarda olabi-
lir. Çocuk yetim kaldığında köklü ailelerdeyse 
alaka ve şımartma çok fazla  oluyor. Bu da bir 
yetimi daha çok yalnızlaştırabilir ya da şımar-
tabilir. Ya da çocuk yetim olmasa bile anne ba-
banın aşırı şımartması da çok elzem bir davra-
nış. Ben görmedim o görsün, ben yaşamadım 
o yaşasın derken çocuğun doğru yetişmesine, 
olgunlaşmasına, hayatı tanımasına engel olu-
yoruz. Hayatı çok basit algılayan çocuk da çok 
fazla bocalıyor gerçeklerle karşılaştığında.

Yetim çocukların da yüreği güzel büyütül-
mesi için yine sevdiği bir yakınının ilgi ve şef-
katini alması önemli. Büyüdüğünde yetim ço-
cuklara yardım etme arzusu taşıyacak şekilde 
yardımcı olunmalı. Zira büyüdüğünde yetim 
bırakanlara öfke ve intikam duygusuyla besle-
nip büyüdüğünde çok yıkıcı olabilir.

Yetimhanelerde yetişen çocuklar da orda 
aldıkları eğitim perspektifinde düzgün, devle-
te, topluma faydalı bireyler olarak büyüyorlar. 
Bu çocuklar çok büyük bir potansiyel aslında 
devlet için çünkü onların anne babası bile dev-
let oluyor bazen ve bu çocuklar ordu da, polis 
olarak, ajan olarak mükemmel işler çıkarabilir-
ler. 

Amerika zamanında savaş ve sömürge uy-
guladığı zayıf ülkelerin babalarını öldürdüğü 
çocukları kendisi yetiştirip Amerika adına sa-
vaşlarda vicdansızca  ön saflarda kullandı. 

Günümüzde modern çağın sonucu olarak 
gelişen bir yetimlik de türedi anne babalı ye-
timlik. Önce iş ortamı çocukların elinden anne-
lerini aldı ve yetimlik başladı. Çocuklar anahtar 
taşımaya, dışarda yemeye başladı. Sonra bu iş 
biraz daha farklı boyuta geçti ve sosyal medya, 
internet, cep telefonları kişilere kalan vakit-
leri de almaya başlayınca artık anne babalar 
çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenmez olurken 
çocuklar da bunu umursamaz hale geldi. Bir 
telefonun başında bir iki saat sıkılmadan geçi-
ren bir nesil türedi. Bu da sorumluluklarını ye-
rine getirmeyen, bunun farkında olmayan ve 
bunu umursamayan bir toplum olmamamıza 
yol açıyor.

Değerlerimizi, kültürümüzü, sorumlulukla-
rımızı, sevgimizi, merhametimizi gerek yetim, 
gerekse anne babalı yetim gibi yetişen çocuk-
larımıza aşılamazsak bunun sonuçları çok acı 
olacak ve bu sonuçları biz de göreceğiz yaşlı-
lığımızda.

Gülşen ÖZCİMBİT

YETİM OLMAK

D E N E M E
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bilen.” 

“Batınî haberler kendisinden sakla-
namayan.”

“Ey iman edenler, Allah’tan korkun. 

Herkes yarın için neyi takdim ettiği-
ne baksın. Allah’tan korkun. 

Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan 
haberdardır.”(Haşr Sûresi, 59/18)

Alîm ismiyle Habîr isminin mânâları 
birbirine çok yakındır. Şu var ki, Alîm 
ismi daha umumîdir. 

Habîr denilince, haberdar olan, il-
minden bir şey saklanamayan mânâsı 
hatıra gelir. Yani Alîm ismi, ‘gizli-aşikâr 
her şeyi bilen’ mânâsını ifade ederken, 

Habîr ismi biraz daha hususiyet arz 
eder ve bize göre gizli olan şeylerin O 
Habîr için aşikâr olduğunu ders verir. 
Hiçbir hadise ve hatıranın, hiçbir dü-
şünce ve niyetin Allah’tan gizleneme-
yeceğini ifade eder.

Allah’ın Habîr olduğunu bilen bir 
mü’min, O’nun razı olmayacağı her 
türlü söz, fiil ve halden uzak kalmaya 
çalışır. Kendi iç âleminde olup biten-
lerden hiçbirinin, Latîf ve Habîr olan 
Allah’tan gizli kalamayacağını düşünür. 
Kalbini yanlış inançlardan, aklını bâtıl 
düşüncelerden, hayalini faydasız meş-
guliyetlerden korumaya gayret eder. 

İmam Gazâlî Hazretleri insanın, 
‘kendi ruh dünyasında cereyan eden 
ve başkalarının bilemediği şeyleri vic-
danen bilmesi’ cihetiyle, bu isme maz-
har olduğunu söyler.

EL-HABÎR

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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Dursun Gürlek ile Hasbihâl 2
Söyleşi: Müge Aydın

Birbirimize bağlıyız bir zincirin halkaları gibi…  Bu bağ-
lamda, bu geleneğin devam ettiğini söyleyebilir miyiz?

“Men lem yezuk, bilmez yazık” demişler. Tatmayan 
bilmez… Mesela bir kavanozdaki balın ne kadar tatlı ol-
duğunu dışarıdan ne kadar anlatırsanız anlatın, netice 
tatmadan anlaşılmaz. Bir parmak tattırırsanız ona ancak 
o zaman anlar. Uygulamalıdır bu iş. Bu şahsiyetlere bir 
bakıma da sohbet şeyhi derler. Her tarikatın bir şeyhi var-
dı ya, böyle sohbet şeyhleri de vardır. Hem sohbet şeyhi, 
hem de tarikat şeyhi olanlar da vardır ki, biz onlara yetiş-
tik. Muzaffer Ozak hem sohbet şeyhi idi, hem de tadına 
doyum olmaz sohbetler yapardı. Davudi sesiyle ağzından 
bal akardı. Anlat anlat doyamazsınız. Mesela Mehmet Âkif 
Beyin aziz dostlarından biri vardır ki, Ömer Ferit Kam da 
bir sohbet şeyhi idi. Hatta Âkif, onu çok sever ve bulun-
duğu meclislere katılırmış. Bir talebe gibi dikkatli dikkatli 
dinlermiş. Araya giren birisi olunca sert bakarmış, “Efendi, 
silsile-i kelama sekte verdirme!” dermiş. “Sözün akışını 
bozma, bırak hoca konuşsun!” dermiş. Sohbet şeyhlerin-
den birine yetiştim, Millet Kütüphanesi’nin müdürü Meh-
met Serhan Tayşi beyin sohbetlerine katıldım. Kendisi bir, 
iki sene evvel Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kütüphanede, 
farklı mahfillerde, hatta evinde sohbetleri olurdu… Birkaç 
yıl evvel, Sahrayı Cedid’deki evinde ziyaretine gittik. Tam 
beş saat sohbetini dinledik. Güzel konuşma olmasaydı, bir 
insan beş saat dinlenir mi Allah aşkına?

Muhabbetsiz sohbet olur mu?
Muhabbet meclisinizde, muhabbet ateşi eksik olma-

sın! Her devrin bir Mevlânası vardır. Toplumda boşluk 
yoktur. Gök kubbenin altında boşluk yoktur.  Sohbet mec-
lislerin sayısını çoğaltmamız gerekiyor.

Sohbet meclisi deyince, biyografisini yazdığınız İb-
nü’lemin Mahmud Kemal Efendi’yi anmak isteriz. Dost 
meclisleri ile tanınıyor kendileri. İzninizle kitap üzerine 
konuşmak isteriz.

Yine bana kendi kitabımdan mı bahsettireceksin. Beni 
zor durumda bırakıyorsun…

Affınıza sığınırız. Dost meclisi deyince konu kendiliğin-
den açılır diye düşünüyoruz. Kitabın otuz yıllık bir çalışma-
nın ürünü olduğu doğru mudur?

Doğrudur… Üç kitaplık bir çalışma oldu. Birincisi ya-
yımlandı. İkincisi Şubat ayında, üçüncüsü ise altı ay sonra 
yayımlanacak inşallah. Hangi birini anlatayım? İbn’ülemin 

Mahmud Kemal Bey deyince çok şey akla geliyor. Çok şe-
yin içinde bir şey var ki… Babası Mehmet Emin Paşa’dan 
kendisine intikal eden konağı (İstanbul Üniversitesi’nin 
yakınında Beyazıd, Mercan’daydı) beş katlı bir iş hanı-
na çevirdiler. Adı da İbn’ülemin Mahmud Kemal İş Hanı 
oldu. Maalesef vasiyetine aykırı olarak konak yıkıldı ve iş 
hanı halline getirildi, daha fazla gelir getirsin diye. Yan-
lış bir karar aldılar. Vasiyetindeki maddelerden birinde, 
“Babamdan bana kalan konak asli şekliyle kalacak, tamir 
edilse dahi asli şekliyle korunacak. Öğrenciler tarafından 
yurt olarak kullanılacak.” diye geçiyordu. Ne yazık ki, buna 
uyulmadı…

Bahsettiğimiz konak, tam bir ilim meclisiydi. Sadece 
ilim meclisi değil, aynı zamanda mûsıkî meclisiydi. Ora-
da mûsıkî ve fasıllar beraber olurdu. Dönemin tarihçileri, 
yazarları, şairleri geldiği gibi musikişinasları da gelirmiş 
bu toplantılara. Üç kişiye yetiştim; Alâeddin Yavaşça, Dr. 
Nevzat Atlığ, Tanburi Necdet Yaşar. Genç yaşta bu meclise 
musikişinas olarak girmeyi başarmışlar. Bu kitabı hazır-
larken, bu üç isimle de görüştüm. Uzun uzun kendileri ile 
konuştum. Bu isimlerin dışında bu meclise katılmış yirmi, 
otuz kadar kişiyle görüştüm. Onların da hatıralarını dinle-
dim. İkinci kitapta bu konuşmalara yer verdim. İbn’ülemin 
Mahmud Kemal Efendi ile ilgili hazırladığım kitabın en ori-
jinal yönüdür bu söyleşiler. Bu konakta, elli yıl boyunca hiç 
ara verilmeden sohbet ve mûsıkî devam etmiş. Onun için 
İbn’ülemin Mahmud Kemal Efendi’nin konağına Süleyman 
Nazif olmak üzere birçok meşhur kalem sahibi bir isim tak-
mış, “Dâr’ül Kemal” diye. Dâr, ev demektir. “Dârü’l- Elhân” 
mûsıkî evi demek. İbn’ülemin Mahmud Kemal Efendi’nin 
konağı ilim ve mûsıkî  evi olmuş. Tek bir konuşmacı var, 
İbn’ülemin Mahmud Kemal Efendi. Çok önemli şahsiyet-
ler geliyormuş. Mehmet Âkif, Neyze Tevfik, Yahya Kemal, 
İstanbul Üniversitesi’nin eski rektörü Kazım İsmail Gürkan, 
Mükremin İnanç, Hilmi Ziya Ülken, Ahmet Hamdi Tanpınar 
gibi her meslekten, her sanat dalından isimler gelirmiş. 
Böyle bir mecliste bulunmanın ne büyük bir manevi zevk 
olduğunu düşünebiliyor musunuz?

Rüya gibi…
İbn’ülemin Mahmud Kemal Efendi’ye yetişemedim. 

Kendisi 1957’de vefat etti, ben 1952 doğumluyum ancak 
sohbet meclisine katılan otuz, kırk kadar kişiye yetiştim. 
Hatıraları dinledim. Başka sohbet evleri de vardı ama hiç-

R Ö P O R TA J
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birisi İbn’ülemin Mahmud Kemal Efendi’ninki gibi uzun 
süreli olmadı. Yoksa başka ev sohbetleri de olmuştur. Be-
şiktaş’ta, eski gazetecilerden Hakkı Süha Sezgin’in evinde 
sohbetler olurmuş. Maçka Palas’ta tarihçi İsmail Hami Da-
nişmend’in evinde de cumartesi günleri, haftada bir soh-
betler yapılırmış. Münevver Ayaşlı, güzel güzel bahseder 
“Bildiklerim, Gördüklerim, Duyduklarım” isimli kitabında. 
Kendisi de bu sohbetlere katılırmış. İbn’ülemin Mahmud 
Kemal Efendi’ninkine benzer bir meclis olurmuş. Prof. Dr. 
Aykut Kazancıgil’in babası Tevfik Remzi Kazancıgil’in evin-
de de böyle toplantılar olurmuş. Aynı zamanda, kendileri 
İbn’ülemin Mahmud Kemal Efendi’nin sohbetlerine de 
katılırlarmış. Bu saydığımız isimler hem doktor, hem ede-
biyatçı, aynı zamanda da sohbet şeyhleri. Bu konu başlığı 
ile yazılmış kitaplar da var. Öyleyse gençleri bu meclislere 
hazırlamak gerekiyor…

Gençleri bu sohbet meclislerine nasıl davet edebiliriz?
Uzun hikâye…
Efendim dinlemek isteriz, biraz anlatır mısınız?
Sizin yaptığınız gibi… Anlatarak, özendirerek, beğendi-

rerek, takdir ettirerek… Gençlerin hoşuna gidecek şekilde 
anlatarak. Şimdi bazılarımız hemen ümitsizliğe düşülüyor 
“Gençler bizi dinlemiyor.” diye. Gençler sizi dinlemiyorsa, 
bunun bir sebebi vardır, bu sebebi ortadan kaldırmak la-
zım. Gençlere de iftira etmemek lazım. Gençler dinliyor, 
dinletebilirseniz. Fakiri dinliyorlar mesela. Onların anla-
yacağı dilden konuşmamız, konuyu önemsememiz gere-
kiyor. İlim ve irfan mektepte okunur, öğrenilir ama her 
mahfili ilim ve irfan meclisi haline getirmemiz gerekiyor. 
Gittiğimiz her yeri bu hale getirebiliriz. Alışveriş yaptığımız 
bakkal mesela, münasebet kurduğumuz yerlerde hoşa gi-
decek bir cümle söylerseniz, onlar sizi bırakmazlar. Hz. Ali 
Efendimizin (r.a.) bir sözü vardır, “Tatlı suyun başı kalaba-
lık olur.” diyor. Öyle mi? Pikniğe gidiyorsunuz, diyelim ki 
orada güzel bir su çıkıyor. Herkes orada piknik yapmaya 
gider. Böyle insanların, iyi insanların geleni gideni çoktur. 
Tatlı subaşlarını çoğaltmamız gerekiyor. Bütün mesele, ca-
zibeye kapılmak… İslam merak dinidir, edep dinidir, ilim 
dinidir, irfan dinidir, dostluk dinidir ve İslam medeni bir 
dindir. Her Müslüman çocuğu doğuştan medenidir. İlim, 
medeniyet, edebiyat hepsi birbirinin kardeşidir. Mütem-
mimidir, olmazsa olmazıdır.

Yeni neslin kendi kültürlerinden gitgide uzaklaştığını 
görüp üzülüyoruz lakin üzülmekle de olmuyor… Peki, ne 
yapabiliriz?

Arızidir, geçicidir… Bu durum sizi üzmesin. Irmak akar-
ken ne kadar zikzaklı akarsa aksı neticede denize ulaşıyor. 
Bakın, düz gitmiyor bir ırmak. Dağlardan geçiyor, bağlar-
dan geçiyor ve neticede denize gidiyor. Buna böyle bak-
mak lazım, üzülmemek lazım. “Yeni nesle bu güzellikleri 

nasıl anlatabiliriz?” diye yola çıkarsak, “Eski nesli iyi anlat-
malıyız.” diye düşünüyorum. Ben Mehmet Âkif’i gençlere 
iyi anlatırsam, o gençler ister istemez ilgi duyacaklardır. Sı-
kıntı bizim iyi anlatamayışımızdan, sevdiremeyişimizden, 
ikna edemeyişimizden kaynaklanıyor. Gençlerde suç yok. 
Biz bu yemeği iyi yapamıyoruz. Yemeği iyi yapsak, mutlaka 
yerler. Şöyle lüks bir lokantanın önünden geçerken vitrine 
bakıyorsunuz. İnsanın gözünü okşayan güzel yemekler gö-
rünüyor. O anda tok dahi olsanız, yemek istersiniz. Göze 
hitap ediyor, güzel hazırlanmış. Demek ki yol, yordam bil-
miyoruz.

Kendimizi donanımlı yetiştirmemiz lazım ki, bu güzel-
likleri tanıtabilmek için doğru hareket emiş olalım. Önce 
kendimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Kendi kültürümü-
zün, kendi tarihimizin, medeniyetimizin özelliklerini ve 
güzelliklerini bugüne taşımanın yegâne yolu dünkü me-
deniyetimizi iyi bilen, yaşayan, haliyle tavrıyla gösteren 
insanların sayısını çoğaltıp bunları rol model olarak al-
maktır. Sayıları az şimdi, çoğaltmamız icap ediyor. İçinde 
bulunduğumuz mekân, Kubbealtı Akademisi bunu yapma-
ya çalışıyor. Başka mekânlar da var bunu yapmaya çalışan 
ancak yeterli değil. Yirmi milyonluk İstanbul’da, bu türlü 
müesseseler az geliyor. Biz böyle yerlerde yetiştik. Öğren-
cilik yıllarımızda, 1970’lerde Kubbealtı Akademisi’ne çok 
gelirdik. Burada yapılan sohbetlerden feyz aldık. Büyük 
payı vardır bizim yetişmemizde. Sâmiha Ayverdi, Ekrem 
Hakkı Ayverdi, İlhan Ayverdi ve niceleri… Hepsinin mekânı 
cennet olsun. Göçüp gittiler ama bir eser bıraktılar. Eser 
ne demek? İnsan demek. Birinci ömür fânidir, süresi bel-
lidir. İkinci ömür bâkîdir, eser bırakanların ömrü böyledir. 
Eserleri yaşadığı müddetçe onların amel defterlerine se-
vap yazılır. Eser kelimesi çok geniş kapsamlıdır, en küçük 
hizmet bile bir eserdir. Sizin yaptığınız iş de bir eserdir. Bu 
konuşmalar tarihe kalacak öyle değil mi?

Hayırlara vesile olsun inşallah…
Bu da bir eserdir. Yaptığımız her hizmet eserdir. Kü-

çümsememek lazım.
Yazarlığın yanı sıra Kubbealtı Akademisi’nde “Osmanlı-

ca Dersleri” vermeye ve kültür-tarih gezileri düzenlemeye 
devam ediyorsunuz. Bu çalışmalarınızdan bahsedebilir 
misiniz?

Talep olduğu sürece kültür-tarih gezileri düzenlemeye 
gayret ediyoruz. Geçen yıllarda daha sık yapardık… Os-
manlıca dersleri ise on yedi yıldır devam ediyor. Bunun dı-
şında, Üsküdar’da Balaban Tekkesi’nde de dersler ve soh-
bet oluyor. Biz de bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz…

Efendim, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Sürçülisan ettiysek af ola. Söyleşi için biz teşekkür ede-

riz.
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Semra ATASOY

P E DA G O J İ

ÇOCUKLARIMIZ KAYBOLUYOR

Herkesin nedense dikkatini çekmez 
kayıp çocuklar, bir gün bu konuyla ilgi-
li çalışma hazırlarken kayıp çocukların 
rakamlarını görünce bir anne olarak 
sarsılmıştım.

Ve bugünlerde İçişleri Bakanlığı her-
kese mesaj atınca anladım ki durum 
kötü…

Bakanlık üst üste mesaj atıp uyarı-
yorsa altta yatan nedene, paniğe ve 
rakamlara bakmak lazım!

Mesaj şu; 

“Değerli anne ve babalar, çocukla-
rımızla ilgili bakım ve gözetim sorum-
luluklarımızı aksatmayalım, bir başka-
sına devretmeyelim. Kaybolmamaları 
için tedbirli olalım.”

Anne ve babalara bu uyarıyı yapa-
cak kadar vahim bir durum mu var?

Evet var…

TÜİK verilerine göre 2017 yılında 
kaybolan çocuk sayısı; 11 bin 563 

TÜİK verilerine göre 2008-2016 yıl-
ları arasında kaybolan çocuk sayısı; 
104 bin 531, bu çocuklardan 59 bin 
435’i kız çocuğu

Kayıp çocuklardan 11 yaş ve altı; 7 
bin 114, 

12-14 yaş; 28 bin 895,

15-17 yaş; 68 bin 312 ve yaşı bilin-
meyenlerin sayısı da 210 oldu.

Türkiye’de, 16 ülkenin nüfusundan 
fazla çocuk kayboldu. Verilere göre 
ayda 968, günde 32 çocuk kayboluyor.

Rakamın büyüklüğü ürkütüyor. 

Bu kadar korkunç rakamlara rağmen 
inanılmaz bir tepkisizlik var gündem-
de, bunun sebeplerini merak edip bi-
raz araştırdığımda ilginç cevaplar çıktı 
karşıma.

İnsanlar kayıp çocukları önemsemi-
yor. 

Kaybolduysa ya ailesinde vardır ka-
bahat ya da çocukta vardır bir durum 
diye düşünüyor ve o çocuğun akıbetini 
merak etmiyorlar. 

Çocuğunuz kaybolduğunda polise 
dahi gitseniz ve çocuğum kayboldu de-
seniz işlem yapılmıyor. Çocuğun kayıp 
sayılması için belli bir süre var o süre-
nin dolmasını bekliyor işlem yapmak 
için.

Ha bu arada onca zaman aralığın-
da çocuğunuz tecavüze uğrayabilir, 
öldürülebilir, paket yapılıp fuhuş veya 
organ mafyası tarafından yurt dışına 
gönderilebilir ve alıkonabilir, kısaca 
o beklenen zaman aralığında her şey 
olabilir.
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Çocukların kaybolmasında aile de 
sözel olmasa da davranışsal olarak 
suçlanıyor. Suçlu hissettiriliyor. 

Ne yaptı da çocuk evden kaçtı dü-
şüncesiyle aileye çok da gönüllü yar-
dımcı olunmuyor. Günümüzün sanal 
sosyal medyalarının esir aldığı, sosyal 
medyada çok mutlu olan aile pozları 
gerçekte çocuğuyla ilgilenmediklerin-
den çocukları kayboluyormuş gibi dav-
ranılıyor.

Çocukları kaybolan aileler, popüler 
birkaç öğlen kuşağı programından baş-
ka hiçbir yerde seslerini duyuramıyor.

Bu kayıp çocuklar olayının diğer ta-
rafına hiç bakılmıyor.

Bu çocuklar nerede?

Başlarına ne geldi?

Çocuğunuz ölse mezarını bilirsiniz 
ve gider başında ağlarsınız. 

Ya kayıpsa…

Bir anne için, gece üstünü açtı mı, 
üşüdü mü diye panik yaptığımız evla-
dımızın nerede ne durumda olduğunu 
bilememek ne büyük acıdır bilen var 
mı?

Kayıp çocuk sayısı artıyor ve bunun 
için aileleri çocukları öğretmenleri bi-
linçlendirmek adına hiçbir çalışma ya-
pılmıyor.

Artık bunu görmezden gelemeyece-
ğimiz rakamlar var karşımızda. Bir an 
önce bir çalışma başlatmak gerek.

Çocuklarımız geleceğimizdir.

Geleceğimiz kayboluyor, UYANIN…
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İdealizm, maddecilikten uzak fakat en az maddecilik kadar katıdır. Evrendeki her şey 

tek bir neden ve güce bağlanarak, hayatın yorumu yapılabilir. Varlık, sabit yani aynı 
kabul edilir. Değişmez, birdir. Özetleyecek olursak idealizm, var olmanın, algılanmak 
olduğunu söyler ve savunur.  

İdealar kuramı, felsefede Platon’un ileri sürdüğü bir kavramdır. Kavramı şu şekilde 
açıklar; bir insan, bir mağaranın girişinde arkasını güneş dönmüş oturuyor ve kendi 
gölgesini görüyordur. Yaşamını bu şekilde sürdürerek, gölgenin kendisi olduğu bir yaşa-
mın içindedir. Fakat arkasını dönse ve her şeyi fark etse, yaşamının kendisi olduğunu ve 
kaynağın, güneş olduğunu anlayacaktır.

Bu, tamamen algılar ve insanın bakış açısı ile ilgilidir. Düşünme ve algılama düzeyi, bu 
evreni kapsayacak düzeye göre oldukça düşük olduğundan, insanın yaşantısını sorgula-
ma ve buna yorum getirerek asıl gerçekliğe ulaşma ihtimali, oldukça düşüktür. 

İDEALAR KURAMI
M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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Ebû Abdullah el-Kureşî hazretleri, duâsı 

makbûl bir zât idi. Mısır’da bulunduğu sıra-
da büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine 
Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki 
Halîlürrahmân denilen yerdeki İbrâhim aley-
hisselâmın makâmını ziyâret etti. Ziyâret sıra-
sında İbrâhim aleyhisselâmın makâmı yanında 
uyuya kaldı. Rü’yâsında İbrâhim aleyhisselâm 
tarafından karşılandı. Ebû Abdullah el-Ku-
reşî, İbrâhim aleyhisselâma; “Ey Halîlullah! 
Mısır’da büyük bir kıtlık var. Duâ buyurunuz” 
diye arzetti. Hazreti İbrâhim de kıtlığın kalk-
ması için duâ etti. Ebû Abdullah el-Kureşî daha 
sonra uyanıp Kudüs’e döndü. Çok geçmeden 
kıtlığın kalktığı haberini öğrendi.

Abdullah Kureşî buyurdu ki:
Bir gün hocam Ebü’r-Rabî bana, “Sana bit-

mek tükenmek bilmeyen bir hazîne öğreteyim 
mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabî 
bana, “Şu duâyı devamlı oku” dedi...

Okumamı istediği duâ şöyle idi: “Yâ Allah, 
yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsit, yâ 
Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ 
Mugnî, yâ Fettâh, yâ Rezzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, 
yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Bedîas-
semâvâti vel-ard, yâ ze’l-celâli vel ikrâm... Yâ 
Hannân, yâ Mennân infehnî minke bi nafhati 
hayrin tugnînî bihâ ammen sivâk... in testef-
tihû fekâd câekümü’l-feth... İnnâ fetehnâ leke 
fethan mübînâ... Nasrun minellahi ve fethun 
karîb... Allahümme yâ Ganî, yâ Hamîd, yâ 
Mubdi’, yâ Muîd, yâ Vedûd, yâ ze’l-arşil Mecîd, 
yâ Fe’âlen limâ yürîd, ikfini bihelâlike an harâ-
mike ve agninî bi fadlike ammen sivâke vah-

faznî bimâ hafizte bihizzikr... Vensurnî bimâ 
nasarte bihirrusül... inneke alâ külli şey’in ka-
dîr...”

Sonra bana, “Her kim bu duâyı namazlar-
dan sonra, özellikle Cum’a namazından sonra 
okursa, Allahü teâlâ onu her türlü kötülükten 
muhafaza eder. Düşmanlarına karşı muzaffer 
kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, 
geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar bü-
yük ve kabarık olsa dahî, Allahü teâlânın lutfu, 
keremi ve inâyeti ile öder” dedi.

Kendisi şöyle anlatır:
Bir gün Abdullah el-Muâvirî’ye gittim. Bana, 

“Ey şerîf! Başın darda kaldığı zaman, yapacak 
olduğun bir duâ öğreteyim mi?” diye sordu. 
Ben de “Evet” dedim. Bunun üzerine şu duâyı 
öğretti:“Yâ Vâhid, yâ Ehad, yâ Vâcid, yâ Cevâd, 
İnfehnâ minke bi nefhati hayrin inneke alâ kül-
li şey’in kadîr...”

Başım darda kalmadı...
Abdullah el-Muâvirî bu duâyı bana öğret-

mek için okuduktan sonra, başım hiç darda 
kalmadı, rızkım çoğaldı.

Duâda, maksadın hâsıl olması için, duâ 
eden kimsenin i’tikâdının düzgün olması, na-
mazını muntazam kılması ve dînin emir ve ya-
saklarına elinden geldiği kadar uyması şarttır.

Ayrıca, bir kimse bir derde veya borca gi-
riftâr olursa, “Allahümme innî eûzü bike minel 
hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel 
keseli ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve 
eûzü bike min galebetid deyni ve kahrirricâl” 
düâsını okusun, buyurulmuştur.

Borç ve Sıkıntı Duâsı

S I R L I  D UA L A R
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Halk arasında bakmak ve görmek 

genellikle birbirine karıştırılır. Oysa 
bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Her bakan 
göremeyebilir. Önce bakılır, bakılma-
nın neticesinde görülür. Mesela; bir 
kişiden falan yere bakması istenilir, 
sonra ne gördüğü sorulur. Bunun ter-
sini yapmak asla mümkün değildir.

Bir seminerde, kürsüdeki konuşma-
cı izleyicilere, kendisinin hareketlerini 
iyi takip etmelerini söyler. Masanın 
üstünde bir kâse vardır. Kâsenin içi-
ne tadı acı olan bir sıvı konulmuştur. 
Ayni sıvıdan izleyicilere de birer kâse 
verilir.

Konuşmacı, hareketlerinin izleyici-
ler tarafından iyi takip edilmesini üze-
rine basarak tekrarlar ve parmağını 
önündeki acı sıvının içine batırır. İz-
leyicilerinde kendi yaptığı hareketleri 
aynen yapmasını ister ve uygulamaya 
geçer. Parmağını sıvıdan çıkararak 
ağzına götürür. İzleyicilerde ayni ha-
reketi yaparlar ama hayret! Konuşma-
cının yüz ifadesinde herhangi bir de-
ğişiklik olmazken izleyenlerin yüzleri 
buruşur. Konuşmacı, kendisine şaşkın 
şaşkın bakan izleyicilerine sorar;

— Nasıl bir tat aldınız?

İzleyiciler, tadın acı ve hoş olmadı-
ğını söylerler.

Konuşmacı, kendisini iyi takip et-
mediklerini söyler ve der ki;

Bakın, gerçekten görmek isteseydi-
niz, benim sıvıya batırmış olduğum 
işaret parmağımı değil de, yanındaki 
orta parmağımı ağzıma götürdüğümü 
görürdünüz.

Biz insanlar, kendi doğrularımı-
za şartlandığımız müddetçe birçok 
gerçekleri görmeyiz. Neticede de ge-
nellikle yanılırız, yanlış uygulamalar 
yaparız ve olumsuzluklardan da hep 
başkalarını sorumlu tutarız. 

Birçok alanda başarılı olmuş ülke, 
millet ve kişileri iyi gözlemlememiz 
gerekir. Sadece bakmakla yetinmeyip, 
görmesini de iyi becermeliyiz. Kur’an 
da Yüce Allah’ın buyurduğu gözleri 
olup da görmeyenlerden, kulakları 
olup da işitmeyenlerden olmayalım. 

Sezayi TUĞLA

BAKAR GÖRMEZLER

M A K A L E
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GÖR DOSTUM

Bakma elin hatasına, suçuna,
Önce kendi yanlışını gör dostum.
Parmağını değdir iğne ucuna,
Sonra, el başına çorap ör dostum.

Söyle, niçin kimseye hak vermezsin?
Arkadaşın kötü olsa, yermezsin,
Kusurları gizler de, göstermezsin,
Ne demişler, aşkın gözü kör dostum.

Deme sakın, “güvenirim parama,”
“Merhem istemiyorum ben yarama,”
“Sevgi, şefkat sakın bende arama,”
“O öğüdü, başkasına ver dostum.”

İyi gör ki, acı zehir’i tatma,
Bu öğütlerimi yabana atma,
Ey Sezayi, sözü fazla uzatma,
Sende dahi epey kusur var dostum.

Sezayi TUĞLA
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• Ekim 1918’in son günlerinde Adalar Denizinde 

Osmanlı Devleti Mondros’ta ölüm ferma-nını imza-
lıyordu...

• Birinci Dünya Savaşı biterken İttihat Terakki Fır-
kası liderleri yurt dışına gitmişlerdi. 1

• Ahmet İzzet (Furgaç) Paşa başkanlığında, 14 
Ekim 1918’de işbaşına gelen hükümet mü-tareke 
istiyordu.

• Adalar denizinde Limni adasının Mondros li-
manında bulunan Agamennon isimli İngiliz zırhlı-
sında görüşmelere başlandı.

• Osmanlı Devleti’ni Ahmet İzzet Paşa kabine-
sinin Bahriye Nazırı H. Rauf (Orbay) Bey, Hariciye 
müsteşarı Reşat Hikmet ve Erkanı Harp Kaymakamı 
Sadullah Bey, İtilaf Devletlerini ise İngiliz Filosu Baş-
komutanı Amiral Arthur Calthorpe temsil ediyordu.

• 27 Ekim 1918 günü saat 09.30’da başlayan 
görüşmeler sonucunda 30 Ekim 1918 günü saat 
20.03’de mütareke yani Mondros imzalandı.

• Mondros Mütarekesinde Türk delegasyonu 
Başkanı H. Rauf Orbay Bey, mütarekede ba-şarılı 
olamadığı bazı hususlar için Amiral Calthorpe’dan 
şahsi teminat istemişti. Rauf Beyin bu istediğini 
kabul eden amiral centilmence bir mektup vererek 
bizi kandırırken sömürgecinin sözüne güvenileme-
yeceğini göstermişti.

• H. Rauf (Orbay) Bey, büyük bir başarı kazan-
mış gibi, Mondros’tan döner. Umutludur, iyimser-
dir. Çevresine de iyimserlik saçar. Basına demeçler 
verir:

“- Mütarekeyi imzalamak göreviyle İstanbul’dan 
yola çıkarken bugünkü gibi övünç ve se-vinçle dö-
neceğimi hiç aklımdan geçirmiyordum.”

• Diyen, H. Rauf Bey itilaf devletlerinin Suri-
ye’den Irak’tan, Kafkasya’dan işgallere başla-yınca 
H. Rauf Bey, bu kez:

“-Mütarekenin mürekkebi henüz kurumadan 
Fransız, İtalyan ve İngilizler İstanbul’da bir sömürge 
havası oluşturmaktan geri kalmadılar.” diye yakınır.

1  Aslıyüce, E; ”Mondros sonrası işbirlikçiler”, Yesevi, Yıl 
15, Sayı 179, Kasım 2008, İstanbul, s 4-5.

• Çünkü İngilizler Musul’dan sonra 9 Kasım 
1918’de İskenderun’u 15 kişi ile işgal ediyor-du.

• Mondros Mütarekesini imzalayan Ahmet İzzet 
Paşa hükümeti 14 Ekim 1918’de geldiği görevden 
yirmi beş gün sonra çekiliyor; bu hükümete pasif 
ve beceriksiz diyedursunlar yerine tam bir iş birlikçi 
Ahmet Tevfik (Oktay) Paşa hükümeti kuruluyor. (11 
Kasım 1918’de)

• 12 Kasım 1918 akşamına kadar Çanakkale 
Boğazı’ndan İstanbul’a doğru İngiliz, Fransız, 

İtalyan ve Yunan harp gemileri olmak üzere 15 mu-
harebe gemisi, 11 kruvazör, 29 muhrip, 6 deniz altı 
gemisiyle toplam 61 parçadan oluşan itilaf devlet-
leri filosu geçti. Bu filo 13 Kasım 1918’da İstanbul 
önlerine demirledi.

• 13 Kasım 1918 günü Çanakkale Boğazı’ndan 
12 harp gemisi daha geçerek İstanbul sularına de-
mir attı, böylece İtilaf devletleri’nin gemi sayısı 73’e 
ulaşmıştır.

• 15 Kasım 1918’de İtilaf Devletlerinin harp ge-
milerinin sayısı 167’ye yükseliyor.

67 gemi ile İngiltere birinciydi. Fransa’nın 22, 
İtal ya’nın 10 ve Yunanistan’da bir harp gemisi vardı.

Mondros Ateşkes Antlaşmasını İmzalayan Osmanlı Heyeti

Oturanlar Soldan Sağa:  Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Bey (Orbay), Meclis-i 

Mebusan Reisi Reşat Hikmet Bey

Arkada Soldan Sağa: Bahriye Yaveri Sait Bey, Tevfik Bey ve Ali Bey

Erdoğan ASLIYÜCE

Mondros Sonrası İstanbul’un İşgali ve 
İşbirlikçiler

TA R İ H

Devam Edecek...
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Kurandan uzak kalmış ve gelenekçi din an-

layışını benimsemiş birçok insanın kafasındaki 
cennet kavramı son derece sığ ve basittir. Al-
lah’ın kusursuz tecellilerinin en kapsamlı ve 
mükemmel olduğu cennet boyutunu, sadece 
güzel bahçelerin olduğu bir yer olarak düşün-
mek çok yanlış olur. Aslında daha derine inip 
baktığımızda, bu mantıksız düşünceye sapla-
nıp kalmış olan bazı insanların asıl sorununun 
materyalistlerle aynı olduğunu görürüz. 

Dine inandığı halde Kurandan uzak kaldığı 
için dinin özünü kavrayamamış ve tıpkı mater-
yalistler de olduğu gibi sadece maddi evreni 
gerçek hayat olarak kabul etmişlerdir. Madde-
nin metafizik olduğu gerçeğini de bilmiyor ol-
duklarından Maddi evren üzerinde gereği gibi 
düşünmezler. Algıladığımız evrenin Allah’ın ilk 
yaratışı olduğunu ve ruhumuza izlettiği soyut 
görüntüler olduğunu, bu algılar bütünündeki 
mükemmel detaylı yara-
tılışı da göz ardı ederler. 
Tüm bunları olağan kar-
şılayarak üzerinde gereği 
gibi düşünmediklerinden 
Allah’ı ve sonsuz gücünü 
kavrayamazlar. Oysa Al-
lah, tecellilerinden yola 
çıkarak tanınır. Allah’ı ve 
sistemini tanımayan biri 
ise doğru ve isabetli dü-
şünme yeteneğini kaybe-

der. Bu nedenle bu evrendeki tarifsiz kapsamlı 
ve detaylı muhteşem yaratılışı gördüğü halde 
her nedense Allah’ın buradan daha mükem-
mel olarak tecelli ettiği cennet hakkında ola-
bildiğince basit düşünürler. Oysa cennet boyu-
tu Allah’ın az sayıdaki seçtiği ve kendi ruhunu 
taşıyan özel kullarına çok daha mükemmel bir 
yaratılışla tecelli ettiği üst boyuttur. Allah’ın 1. 
Yaratışı olan bu eğitim alemi üzerinde gereği 
gibi düşünüp olgunlaşamayan birinin de daha 
üst bir alem olan cenneti kavraması beklene-
mez. 

Kâf, 15.. Ayet: Ya, biz ilk yaratılışta güçsüz 
mü düştük? Hayır, onlar ‘karmaşık bir kuşku’ 
içindedirler.

Yâsîn, 78.. Ayet: Kendi yaratılışını unutarak 
bize bir örnek verdi; dedi ki: ‘Çürümüş-bozul-
muşken, bu kemikleri kim diriltecekmiş?’

İsmihan Meryem BOYRAZ

Dar Cennet Anlayışı

D E N E M E
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Van Helsing, 2016 yılı ABD yapımı başrolünü Kelly Overton’un oynadığı fantazi/korku dizi-
sidir. 23 Eylül 2016 yılında Sci-Fi Channel’da ilk gösterimi olmuştur. Vanessa Helsing karakterini 

Kelly Overton canlandırmaktadır “The Rising” (Yükseliş) olarak adlandırılan olayın ar-
dından, gelecek 5 yıl vampirler dünyanın hakimiyetini ele geçirir. Vampir avcı-

sı Abraham Van Helsing’in kızı Vanessa Helsing hayatta kalan insan-
lara yardım etmek ve vampirlere karşı mücadele etmek 

için yeniden dirilir. İnsanlığın son umudu haline 
gelen Vanessa, vampirler üzerinde 

gizemli bir güce sahip oldu-
ğunu keşfeder. İyi 

Seyirler.

Onur TAŞKIRAN

S İ N E M A
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Scout Dickens
15:14 (15 dakika önce)
Alıcı: ben
STATE of DECAY 2 
Yayınlanma Tarihi: May 22, 

2018
Geliştirici:  Undead Labs
Motor : Unreal Engine
Platformlar: Xbox One, Mic-

rosoft Windows, Windows 10

State of Decay 2, arkadaş-
larınızla veya tek başınıza oy-
nayabileceğiniz, üçüncü kişi 
bakış açılı, zombi temalı bir 
hayatta kalma oyunudur. Oyun-
da bir ana merkeziniz, eviniz oluyor. Evde 
yapay zeka arkadaşlarınız ile birlikte yaşıyorsunuz. Ba-
zen birileri hastalanıyor ve ilaç bulmak size düşüyor. Evde yiyecek kalmıyor ve yiyecek bulmaya 
çalışıyorsunuz. Evinizi geliştirebiliyorsunuz. Sağlık merkezi, atölye, iletişim merkezi gibi alanlar 
inşa edebiliyorsunuz. Çeşitli karakter geliştirmeleri de mevcut. Oyunda çok fazla ayrıntı var, bun-
ları anlat anlat bitmez. Hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız harika bir oyun gerçekten. Bir 
araştırın derim. Üstelik fiyatı da bu kadar uygunken...

Benim Puanım 8/10

BATUHAN 
PINARBAŞI

V İ D E O  -  O Y U N

STATE of DECAY 2 
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Din ve mefkûre birliği, gerçek mânasıyla 

sağlandığı takdirde ne hârikaların vücuda 
gelebileceğini apaçık gösteren tarihi hâdise-
lerden birisi de Malazgirt meydan muhare-
besidir.

Bu muharebe, İslâm âleminin kaderiyle 
yakından alâkalı idi. Ya kazanılıp Bizans’ın, 
kolu kanadı kırılacak, İslâm ülkeleri üzerinde 
beslediği kötü emeller önlenecek, Anado-
lu’nun fethi ve İslâmlaştırılması tam olarak 
gerçekleşecekti. Yahut da bunun tersi ola-
caktı. İslâm âlemi de bu hayatî neticenin 
farkındaydı.

Bizans Ordusu, Alparslan’ın ordusundan 
asker sayısı ve harp malzemesi yönünden 
çok üstün vaziyetteydi. Bu durumdan Al-
parslan endişe duymuyor değildi. Fakat te-
selli bulduğu nokta şuydu ki, gerek askerleri, 
gerek kumandanları aynı ideal ve gaye etra-
fında birbirlerine sımsıkı kenetlenmişlerdi. 
Hepsinin de bağlandığı mefkûre birdi:

“Allah yolunda şehid veya gazi olmak”, 
“İ’lâ-yı Kelimetullah için cihad...”

Üstelik arkalarında bütün İslâm âleminin 
maddî ve mânevî desteği de vardı. Halife, 
bizzat bütün İslâm memleketlerine, cami-
lerde okunmak üzere uzun bir hutbe ve dua 
metnini yollamıştı. İşte o hutbenin bir bölü-
münde şöyle dua edilmekteydi:

“Allah’ım! İslâm sancağını yükselt ve İslâ-
ma yardım et. Şirkin başını ezmek ve kökünü 
kazımak suretiyle onu mahvet! Sana itâat ve 
kulluk için canlarını feda edip, kanlarını esir-
gemeyen mücahidlerini kuvvetlendirerek 
yurtlarını emniyet ve zaferle doldur. Yardım 
ve inâyetini İslâm ordularından esirgeme...”

Bu hutbe, bütün İslâm dünyasında okun-
muş ve aynı anda yüzbinlerce el, Selçuklu 
Sultanının muzafferiyetine dua için semaya 
kalkmıştır.

Ne ulvî ve haşmetli manzara...

O gün İslâm kardeşliği duygusu bütün 
benlikleri kaplamış, ırk ve kavmiyet mef-
humları unutulmuş, bütün kalpler aynı ruh 
ve îmanla çarpmıştır.

Anadolu’nun kapısını İslâmiyete açacak 
olan bu harbin mübarek kahramanları ara-
sında, Türklerin haricinde, birçok Müslüman 
devletlerin askerleri de vardı. Pek çok Müs-
lüman Kürt beyleri ve Arap emirleri, bu bü-
yük cihad için Alparslan’ın emrine girmişler-
di. Bütün insanları ırk, renk, dil gibi farklılık 
unsurlarını bir tarafa bıraktırarak ulvî bir ide-
al ve cihanşümûl bir gaye etrafında toplayan 
İslâmiyet, Malazgirt ovasında da Türk’ü, 
Kürd’ü, Arab’ı aynı ideal etrafında omuz 
omuza kenetlenmişti. İdeal: Allah’ın rızasını 

MALAZGİRT RUHUNDAKİ İDEALİZM

Mehmet DİKMEN

E D E B İ YAT
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kazanmak, Allah’ın ismini cihana yaymak ve 
yüceltmekti...

Daha önce, Alparslan’ın imamı Buhâralı 
Mehmed bin Abdil-Melik, Sultan’a şu teklif-
te bulunmuştu:

  Ey Sultan! Sen, Allah’ın başka dinlere 
karşı zafer va’deylediği İslâmiyet uğrunda ci-
had yapıyorsun. Bütün Müslümanların, min-
berlerde dua ettiği Cuma günü savaşa giriş. 
Ben, Allah’ın, zaferi senin adına yazdığına 
inanıyorum.”

Alparslan da bu teklifi gayet yerinde bul-
muş ve harbi binlerce Müslümanın elleri 
nusret ve zafer dualarıyla semaya doğru 
uzandığı, Cuma namazı sonrasına bırakmış-
tı.

Cuma namazı kılındıktan sonra Alparslan, 
beyazlar giyindi, atından inerek secdeye ka-
pandı, Allah’a şu şekilde niyazda bulundu:

“Yâ Rabbi, Seni kendime vekil yapıyor, 
azametin karşısında yüzümü yere sürüyor 
ve senin uğrunda cihad ediyorum.

Ey Rabbim, niyyetim halistir. Bana yar-
dım et. Sözlerimde hilâf varsa, beni kahret. 
Eğer kalbimdeki düşüncelerimi bu dilimle 
söylediğim sözlerime uygun bulursan, düş-
manlara karşı yaptığım bu cihadda benden 
yardımını esirgeme, her müşkili bana kolay 
yap...”

Bu niyazdan sonra başını secdeden kal-
dırarak beylerine ve askerlerine hitaben şu 
muhteşem konuşmasını yaptı:

“Burada Allah’tan başka bir sultan yoktur. 
Emir ve kader tamamiyle O’nun elindedir. 
Bu sebeple, benimle birlikte harbetmekte 
veya harbetmemekte serbestsiniz.”

Bu yürekten kopup gelen îman ve ihlâs 
dolu sözler, askerleri ve kumandanları coş-
turmaya yetmişti. Hep bir ağızdan “Asla 
emrinden ayrılmayacağız Sultanım!” diye 
mukabele ediyorlardı. Bu arada son hazır-
lıklarını da ikmal eden Sultan, atına bindi ve 
askerlerine son olarak şu hitabı yaptı:

“Ey askerlerim, eğer şehid olursam, bu 
beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum 
göklere çıkacaktır. Melikşah’ı yerime tahta 
çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanır-
sak, önümüzde çok hayırlı günler olacaktır.”

İşte Malazgirt meydan muharebesi, bu 
îman, bu ruh ve bu mânevi potansiyelle 
kazanılmış, Müslüman Türklere Anadolu’yu 
vatan yapacak olan fetihlerin anahtarı hük-
mündeki bu muhteşem zafer, böyle parlak 
bir îman ve şecâatla destanlaşmıştır.

Dün ayrı ayrı ırka, fakat aynı ideale men-
sup insanlar, omuz omuza Malazgirt desta-
nını yazmışlardı. Ya bu gün?.. Aynı vatan-
da yaşayan Müslümanlar bile Türk-Kürt, 
alevî-sünnî diye kaç parçaya ayrılmış vaziyet-
teler. Malazgirt zaferini, her bir yıldönümün-
de hatırladıkça, o günkü “birlik” ile bugünkü 
“ayrılığı” düşünüp, İslâm’ın her türlü ayrılık-
ları bünyesinde eriterek, insanları müşterek 
bir gaye etrafında hâlelendirici ilâhi vasfını 
idrâke çalışalım... Zira yeni Bizanslara karşı 
yeni zaferler, ancak bu idrâk ile kazanılabilir.
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    Dil, iletişimi sağlayan ilk etmendir.  Söz-

lü iletişim, kulaktan kulağa geçerek birtakım 
doğruların yanlış telaffuzuna neden olmuştur.  
Ve bu yanlış zamanla yayılmış, meşrulaşmıştır. 
Bunun sebebi dilimize gerekli özeni gösterme-
diğimizdendir. Duyarak öğrendiğimiz sözcükle-
ri veya kalıpları aynı şekilde kullanmaya devam 
etmek, bu duruma katkı sağlamaktır. Oysa bi-
raz anlamına odaklanılsa, nasıl bir yanlışın içi-
ne düştüğümüz açığa çıkacaktır.

        Yazının başlığında belirttiğimiz galat ke-
limesi ‘’yanlış’’ anlamına gelir. Galat-ı Meşhur, 
meşhur yanlışlardır. Zaman geçtikçe herkes 
tarafından kullanılmış fakat çoğu kişi bunların 
yanlış olduğunun farkına varmamıştır.  Dilimiz 
hususunda titizlik gösteren kişiler hariç. Öyle 
bir duruma gelmiştir ki, artık kalıplaşmış ve ka-
bul edilmiştir. 

       Galat-ı meşhur lugat-ı fasihten evladır 
sözü bazı kişiler tarafından savunulur. Yanlış 
ama yerleşmiş kalıplar, dilin doğru kullanımın-
dan iyidir demektir.  Ağız alışmış, ne anlatmak 
istediği anlaşılmıştır. Düzeltmek zaman alır ve 
gereksizdir çünkü kanıksanmıştır. Üstelik doğ-
ru kelimenin telaffuzu da zor gelecek, tuhaf 
kaçacak ve sanki anlam bozulacaktır. Dolayı-
sıyla yanlış meşrulaştırılmıştır. 

      Lugat-ı fasih galat-ı meşhurdan evladır 
diyenler de vardır. Yanlış kullanılan, alışılmış 
terkipleri bozmak zor da olsa düzeltilmesi 
gerekir. En azından bu gayret gösterilmelidir. 
Hatalı kullanılan kelimenin asıl manası öğre-
nilir ve düzeltilir. Böylece kelime hazinemize 

yenileri eklenir. Günlük hayatta sıkça kullanı-
lan galatlar, bize düzeltme imkânı verebilir. 
Ne kadar çok hatayı düzeltebilirsek, o kadar 
insana yeni kelimeler kazandırmış oluruz.  Gü-
zel Türkçemiz adına bunun bir hizmet olduğu 
kanısındayım. 

     Konuyu biraz örneklendirerek, doğru 
kullanımlarına değinelim.  Sıkça rastladığımız, 
adeta deyimleşmiş olanlarından biri ‘’Sükût-u 
hayal’’dir.  Burada geçen sükût sessiz demek-
tir. Ancak hayal kırıklığı anlamını içerir. Aslı 
sukuttur. Yani kırılmak. Bir diğeri’’ Ateş olsa 
cürmü kadar yer yakar.’’  Cürüm kelime anla-
mı olarak suç demektir. Doğrusu cirimdir ki o 
da hacim, büyüklük demektir. ‘’Göz var nizam 
var.’’ sözünde nizam düzen anlamını taşır. Göz 
var düzen var mana bakımından yanlıştır. Doğ-
rusu ‘’İzan’’ dır. Bir şeyin göz ve akıl yoluyla an-
laşılacağını ifade eder. ‘’ Kısa kes, Aydın havası 
olsun.’’ Bu cümlenin doğrusu ‘’ Kısa kes aydın 
abası olsun’’ dur. ‘’ Su uyur düşman uyumaz’’ 
kalıbındaki su gerçekte ‘’sü’’ dür. Yani asker. Su 
küçüğün söz büyüğün cümlesinde su yerine 
‘’sus’’ denmelidir. 

Doğru bildiğimiz yanlışların sayısı oldukça 
fazladır. Bu yazıda birkaç örnek vererek hatalı 
kullanımların doğrularına değindik. Bu örnek-
lerden yola çıkarak, alışkanlıkla sarf ettiğimiz 
diğer kalıplar dikkatimizi çekebilir. Araştırıp 
yeni sözcükler ekleyebiliriz dağarcığımıza. 

Galat-ı Meşhur
Nazmiye Gül KÖSE

E D E B İ YAT
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Özlem ALTINELLİ

CANIM KIZLARIMA 
 

Siz olmayınca dünya neye yarar 
Sizsiz nefes almak bana zarar 

Kulaklarım sesinizi arar 
BENİM CANIM KIZLARIM 

 
Gülüşünüz saçılır baktığım her yere 

Kokunuz gizlenir kokladığım güllere 
Dünyayı yakarım saçınızın teline 

BENİM CANIM KIZLARIM 
 

Mutlu olduğunuzda kuş olur uçarım 
Üzüldüğünüzde vurulur yere düşerim 

Ömrümü size değer biçerim 
BENİM CANIM KIZLARIM 

 
Hayatımın vaz geçilmez hevesi 

Yaşamımın önceliksiz gayesi 
Rabbimin en güzel hediyesi 
BENİM CANIM KIZLARIM
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Ağırlık kaldırma temeline dayanan spor dalı ve bu sporda kaldırılan ağırlığın adı. Birbirine uzunca bir 

sapla bağlı iki demir gülleyi ve diski kaldırarak yapılır. Antikçağ’daki olimpiyatlarda da yer alan çok eski bir 
spordur. 1869’dan beri yapılan Olimpiyat Oyunları’nda yer almaktadır. Halter karşılaşmaları dokuz kategori 
üzerinden yapılır: 52 kg., 56 kg., 60 kg., 67,5 kg., 75 kg., 82,5 kg., 90 kg., 110 kg. ve ağırsıklet. Uluslararası 
büyük yarışmalarda resmen yer verilen hareketler silkme ve koparmadır. Bu yarışmalarda, eğer sporcular 
son kaldırılabilen ağırlığın üzerine çıkmışlarsa, haltere 2,5 kilodan az olmamak üzere ek ağırlıklar bağlanır.

HALTER NEDİR?

Emrullah ÇINAR

S P O RS P O R
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Denizli’de, Pamukkale Belediyesi’nin ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu 

yıl ilkini gerçekleştirdiği ‘Pamukkale Belediyesi 1’inci Vosvos Festivali’ renkli görüntüle-
re sahne oldu. Üç gün süren festivale çok sayıda vosvos tutkunu otomobilleriyle katılıp 
Pamukkale’de tur attı.

Pamukkale Belediyesi, turizm merkezleri Pamukkale ve Karahayıt’ı hem yurt içinde 
hem de yurt dışında tanıtmak amacıyla bu yıl farklı bir etkinlik düzenleyerek 3 gün sü-
ren ‘1’inci Vosvos Fes-tivali’ni başlattı. Festivale Türkiye’nin dört bir yanından 100’den 
fazla vosvos derneği üyesi ka-tıldı. Karahayıt’ta kamp kuran vosvos severler ilk gün Ka-
rahayıt’dan başlayıp, Pamukkale’de Kocaçukur’da tamamlanan ‘Cumhuriyet Konvoyu’ 
yaptı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in de katıldığı ‘Cumhuriyet Konvo-
yu’ Pamukkale ve Karahayıt’ta tur atarken halkın yo-ğun ilgisiyle karşılaştı, renkli görün-
tülere sahne oldu. 

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin Pamukkale’nin bir turizm ilçesi oldu-
ğunu belirte-rek, “UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale’yi ve Ka-
rahayıt’ı tüm dünya-nın tanıması için çalışıyoruz. Bizler turizm ilçesiyiz. Bize göre hazine 
değerinde olan bölgedeyiz. Bu bölgenin tanıtılması gerekiyor. Bu tarihlere denk getirme 
sebebimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bu güzel festivalle Cumhuriyet Bayramı etkin-
liklerine katkı vermek, coşku katmak istedik” diye konuştu.

Vosvos Festivali yolları renklendirdi 

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K Ü LT Ü R  -  S A N AT
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Uyruğu: Yugoslavya
Tasarlandığı tarih: 1975
Ağırlık: 4.6 kg
Namlu uzunluğu: 550 mm
Mühimmat: 7.92x57mm Mauser ve 7.62x51mm NATO
Etkili menzil: 875 m
Zastava M76, Zastava Arms fabrikası tarafından geliştirilen ve üretilen bir yarı-otomatik 

keskin nişancı tüfeğidir. Zastava Arms silah şirketi M76’yı 1970’lerin ortalarında tasarladı. 
Bundan sonra Sırp ordusunun ve öncelikli olarak Yugoslav Ulusal Ordusunun standart keskin 
nişancı tüfeği olmuştur. Piyade timlerinin keskin nişancı tüfeği olan Sovyet Dragunov SVD 
(Kanas) ile aynı işlevi görmek üzere tasarlanmıştır. Yugoslavya savaşları esnasında Hırvat, 
Boşnak ve Sırp taraflarca kullanıldı. Sırpların, bu silah modelini Zastava M91 ile değiştirdi-
ği belirtildi. M76, Rus keskin nişancı tüfeği Dragunov SVD ile benzer yapıda, yarı otomatik 
10 fişeklik şarjör ile beslenir. Tasarım bakımından Dragunov SVD’den daha fazla AK-47’ye 
yakın bulunmakla birlikte, Rumen PSL keskin nişancı tüfeğine benzemektedir. AK tasarımın-
dan türetilmiş basit ve güvenilir yapıda, diğer Zastava AK türevleri gibi yüksek kaliteli bir 
üretimdir. Zastava Arms, .308 Winchester fişeği için bir yarı otomatik sportif tüfek olarak ta-
nımlanan LKP M76 adı verilen modelini de üretti. Diğer tek modeli ise Zastava lisansı altında 
7.62×39mm fişek ölçüleri için üretilen Irak Tabuk keskin nişancı tüfeğidir.

ZASTAVA M76
Kıvanç KARADAĞ

S İ L A H
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SIR
İnsanlığın 44 yılda dünyada hayvanların 

yüzde 60’ını yok ettiği bildirildi. 

Rapor hazırlanırken 4 binden fazla türü 
temsil eden 16 bin 704 amfibi, sürüngen, ba-
lık, kuş ve memeli topluluğu incelendi ve 44 
yıl içinde bu topluluklarda yaşayan hayvan 
sayısında ortalama yüzde 60 düşüş yaşandığı 
gözlendi. 

Gıda ve kaynakların artan biçimde ve hızlı 
tüketiminin, milyarlarca yılda oluşan, insanlı-
ğın nihayetinde temiz hava, su ve diğer her şey 
için mecbur olduğu yaşam ağını tahrip ettiğine 
işaret edilen raporda, bu trajik kaybın medeni-
yetin bekasını tehdit ettiği belirtildi. 

WWF yetkilisi Mike Barrett, “Uyurgezer gibi 

bir uçurumun kıyısına doğru ilerliyoruz. İnsan 
nüfusunda yüzde 60’lık bir düşüş olsaydı bu 
Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avru-
pa, Çin ve Okyanusya’nın boşalması anlamına 
gelirdi. Yaptığımız bu ölçekte bir şey” ifadesini 
kullandı. 

Birçok bilim adamı, dünyanın, ilki ilk insan-
ların neden olduğu kitlesel yok oluşların altın-
cısını yaşamaya başladığına inanıyor. 

Yakın geçmişte yapılan diğer araştırmalar, 
medeniyetin ortaya çıkışından bu yana insan-
lığın dünyadaki memelilerin yüzde 83’ünün 
ve bitkilerin yarısının yok olmasına neden ol-
duğunu ortaya koymuştu. Bu yıkımın şu anda 
sona ermesi halinde bile doğanın kendini 
onarmasının 5 ila 7 milyon yıl alacağı ifade 
ediliyor.

44 yılda doğal yaşamın 
yüzde 60’ı yok oldu

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) raporunda, insanların 1970-2014 
yıllarında yerküre üzerinde memeliler, balıklar ve sürüngenler dahil hayvan-
ların yüzde 60’ının yok olmasına neden olduğu belirtildi.

Mehmet ŞAHİN

T E K N O L O J İ
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Kıymetli okurlarımız bu bölümde hayata 

Peygamber penceresinden bakmayı işleye-
ceğiz.

Güleryüz,  tatlı dil, bütün insanların ko-
layca anlayabileceği ortak beden dilidir. Pey-
gamberimiz’in özelliklerinden birisi de onun 
güler yüzlü ve tatlı dilli olmasıdır.  “Güzel 
söz  sadaka-i fıtırdır” diyen Hz. Muhammed 
(sav) daima iyiyi, güzeli ve doğruyu söylemiş; 
lüzumsuz ve kırıcı konuşmalardan uzak dur-
muştur.

Peygamberimiz, insanlara karşı şefkat, 
merhamet ve hoşgörü ile muamele ederdi. 
Hoşgörü, Hz. Peygamber’in faaliyetlerinde 
önemli bir ilkedir. Bu ilkenin temelini de “Ko-
laylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, 
korkutmayınız” (Buhâri, I, 15) sözleriyle at-
mıştır. O, hoşgörünün cennete girmeye vesi-
le olacağını bildirmiştir. Hz. Aişe (ra) Peygam-
berimiz hakkında “Rasûlullah iki şey arasında 
muhayyer ( tercih edilebilen, değiştirilebilir) 
bırakıldığı zaman, onlardan –günah olmadığı 
müddetçe- en kolay olanını alırdı…” (Buhâri, 
Menâkıb, 23) buyurmuştur.

Peygamberimiz, insanların yanlış davra-
nışlarını gördüğünde, kimseyi incitmeden 
hataları düzeltirdi. Sert mizaçlı kimselere de 
hoşgörülü davranır, onların bu durumlarını 
anlayışla karşılardı. Yüzünden tebessüm hiç 
eksik olmazdı. En sıkıntılı olduğu anlarda bile 
üzüntüsünü belli etmez, yanındakilerin içi-
ni karartacak tavır sergilemezdi. Halbuki O, 

hayatı boyunca birçok saldırılara maruz kal-
mış ve sıkıntılarla karşılaşmıştır. Bütün bun-
ların yanında altı defa evlat acısı yaşamıştır. 
Rasûlullah (sav) karşılaştığı sıkıntılı anlarında 
“Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz” 
(Bakara, 2, 156) diyerek sabır göstermiştir. 
Esasen Peygamberimiz’in bütün bir hayatı, 
gerçek bir sabır abidesidir. O’nun, hem pey-
gamberlik öncesi hem de peygamberlik son-
rası hayatında katlanmadığı sıkıntı kalmamış-
tır denilebilir.

Nübüvvetinin onuncu yılında ( 50 yaşın-
da ) Rasûlullah (sav), amcası Ebû Talib ile 
çok kıymetli eşini kaybedince bu durumu 
fırsat bilen müşrikler düşmanlıklarını daha 
da artırdılar. Bunun üzerine, Allah’ın elçi-
si Taif’e gitmeye karar verdi. Ancak Taifliler 
Peygamberimiz’e eziyet ettiler. Bir grup sa-
habe Peygamberimiz’e gelerek onlar hak-
kında beddua etmesini istediler ve O “Ben 
Rahmet Peygamberiyim beddua edemem.” 
demiş. Peygamberimiz ise onlar hakkında 
Allah’tan hidayet istemiştir. O, başına gelen 
birçok sıkıntıdan dolayı dünyasını karartma-
mış, aksine sıkıntılara sabırla göğüs germiş-
tir. Hayrın da şerrin de Allah’tan geldiğine 
inanan Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: 
“Ben Mü-min’in işine hayret ederim; çünkü 
onun her işi hayırdır. Bu durum, mü’minden 
başka hiç kimse için böyle değildir. Şayet ona 
sevinç verici bir şey isabet ederse şükreder; 
bu kendi lehine bir hayır olur. Eğer ona zarar 
verecek bir durum isabet ederse sabreder; 

Peygamberimizin İnsana Bakışı

Yavuz Selim PINARBAŞI

M A K A L E
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bu da onun lehine bir hayır olur.” (Müslim, 
Zühd, 64)

Ahlakı Kur’ân-ı Kerîm olan Peygamberi-
miz, sabır konusunda birçok imtihana tabi 
olduğu gibi Mü-min’leri de bu konuda uyar-
mıştır. Zira Rasûlullah (sav) bir hadisinde, 
belâların en fazla başlarına gelen kişilerin 
peygamberler, sonra Allah dostları, daha 
sonra da derecelerine göre diğer insanların 
olduğunu bildirmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’i bu nok-
tada sık sık uyarmış, sabretmesini istemiş 
ve sabrın sonunun mutlaka hayırlı olacağı-
nı vurgulamıştır: “…O halde sabret, âkıbet 
muhakkak muttakîlerindir.” (Hûd, 11/49),  
“:Ve sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin 
mükâfatını zâyi etmez.” (Hûd, 11/115), “Ey 
Muhammed! Sabret. Şüphesiz Allah’ın va’di 
haktır. İmanında samimi olmayanlar sakın 
seni üzüntüye düşürmesin.” (Rum, 30/60) 
Ahlakı Kur’ân-ı Kerîm olan Peygamberimiz, 
sabır konusunda birçok imtihana tabi olduğu 
gibi mü’minleri de bu konuda uyarmıştır. Zira 
Rasûlullah (sav) bir hadisinde, belâların en 
fazla başlarına gelen kişilerin peygamberler, 
sonra Allah dostları, daha sonra da derece-
lerine göre diğer insanların olduğunu bildir-
miştir. (Tirmizi, Zühd, 57)

Peygamberimiz yaşadığı sıkıntılara rağ-
men hiçbir zamana ümitsizliğe düşmediği 
gibi daima Allah’a güvenip dayanmıştır. Zira, 
ancak Yüce Allah’ın koyduğu kanunlar vardır. 
Mü’min ancak bu kanunlara uymak zorunda-
dır. Allah’ın verdiği nimetlere şükreden Pey-
gamberimiz bu konuda da Allah’tan daima 
“zikreden bir dil ve şükreden bir kalbe” sahip 
olmayı dilemiştir. (Ebû Davud, Vitr, 25–26) 
Yüce Allah, “Eğer şükrederseniz, elbette size 
(nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük 
ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetli-
dir!” (İbrahim, 14/7) buyurmuştur. Bu ilâhi 
ikaza uyan Peygamberimiz ümmetine en gü-
zel şekilde örnek olmuştur.

Hz. Muhammed (sav), hayata pozitif bak-
mış ve çevresindekilere de öyle bakmalarını 
tavsiye etmiştir.  En sıkıntılı, zor anlarında 
bile üzüntüsünü belli etmeyen bir tavır sergi-
lemiştir. Evladının vefatı istisna. Gözünden iki 
damla yaş gelmiştir. Üzüntü ve sıkıntı verici 
olaylar onun dünyasını karartmamış, aksine 
metanetini daima muhafaza etmiştir. Haya-
ta metanetli bakışı onun en önemli örnek 
davranışlarından ve özelliklerindendir. So-
nuç olarak, huzurlu bir ebed ve ahir için Son 
Dinin Müjdeleyicisi hayatta dünya ve ahirde 
rehberimiz ise ki öyle,  O’nun gibi yaşayıp,  
O’nun gibi düşünüp ve  O’nun gibi davran-
mamız gereklidir vesselam. Saygılarımla.
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Hoyrat

Hoyrat bir rüzgâr eser 
Akşam karanlığı çöker üstüme 

Hüzün bulutu dolanır 
Baykuşlar öter yüreğimde 

Var git elem 
Var git dağların ötesine 

Yar benden uzak ben yare yakın iken 
Geri ver neşe-i halimi 

Bülbüller şakısın eyvanımda
Tutkunum yare bilmez halimi 

Sanır misafirim hanesinde
Misafirin değilim

kalıcıyım gönül hanende
var git ölüm

var git selam söyle o yare
ömrüm seninle başladı

seninle nihayet bulacak bu devranda

Nilüfer KAYA
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K A PA K

İslam dininin insanlara iletmek istedi-
ği en önemli şey imandır. İmandan son-
ra ibadet ve güzel ahlak gelir.  İslam’ın 
kabul eden veya Allah’ı dinleyen kişiler 
doğru hareket ederler. İslam dışı şeyleri 
kabul edenler veya Allah’ın emrine mu-
halefet edenler hep yanlış hareket eder-
ler. Yanlış hareket ettiklerini bilseler bel-
ki bu yanlışlarından dönebilirler. Fakat 
işin acı tarafı yanlışı doğru kabul ettik-
lerinden dönme fırsatını da kaçırıyorlar. 
Yanlışı doğru kabul ediyorlar. Cahillik üç 
türlüdür. Bilmez, bilmediğini bilir, yanlı-
şı doğru zanneder. İşte bu cahilliğin ça-
resi yoktur. İslam’dan ve Allah’tan uzak 
olanlar hep bu üçüncü zümredendirler.

Dünyevileşmek insanı mutlu eder mi? 
Dünyevileşen kişiler dünyanın lezzetine 
talim olduklarından kendilerini mutlu 
zannediyorlar veya başka mutluluklar-
dan habersiz olduklarından daha de-
ğişik mutluluk yolu arama düşünceleri 
de yoktur. Çağımızdaki insanların %90’ı 
dünyevileşmiş gözüküyor. Ama heyhat! 
Dünya insanları veya dünyevileşen in-
sanlar mutlu olamıyorlar. Savaşlar, sö-
mürgecilik, insanlara acımasızlık kırıla 
gidiyor. Dünyanın her yerinde savaş, 
soykırım, coğrafya zenginliğini sömür-
me, açlıktan ölen insanlar aklı başında 
insanları rahatsız etmektedir. Dünyada 
mutlu azınlıklardan çok zulme uğrayan 

mazlumlar vardır

Allah insanları bu dünya da dünya ni-
metlerinin tatsınlar, zevklerini alsınlar, 
yeyip içip, gezip tozsunlar diye yaratma-
mıştır. İnsanların esas mutlu olacakları 
ahiret hayatına hazırlık yapsınlar diye 
yaratmıştır. Ama insanlar ebedi mutlu-
luğa talip olmayarak dünya mutluluğu 
ile yetiniyorlar. Dünya mutluluğu da çok 
sınırlı. Dünyada canı sıkılmayan insan 
var mıdır diye soracak olsam her halde, 
“her insan mutlaka canı sıkılacak bir şeyi 
olur” diye cevap verirsiniz. Ama ahiret 
hayatında veya cennette can sıkıcı hiçbir 
şey olmayacaktır.

Bakın Allah kitabında ne buyuruyor:

İnsanlardan öyleleri vardır ki: “Ey 
Rabbimiz! Bize dünyada ver” derler. 
Böylelerinin ahirette hiç nasibi yoktur. 
Bazı insanlar da: “Bize hem dünyada 
hem de ahirette iyilik ver, bizi cehen-
nem azabından da koru” derler. İşte 
böylelerine büyük nasipler(mutluluklar) 
vardır. Bakara.200.201.202. a.

Dünyada insanlara, kadınlar(erkek-
ler) oğullar(evlatlar), yığılmış altın ve 
gümüşler, salma güzel atlar(arabalar, 
ulaşım vasıtaları, evler, saraylar) hayvan 
ve toprak ürünleri (mal mülk, makam), 
şehvet süslü ve çekici gelmektedir. Bun-

Osman NUR

İSLAM’DAN UZAKLAŞIP DÜNYEVİLEŞMEK
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lar dünya hayatının süsleridir, asıl gü-
zellikler ve mutluluklar ahiret hayatıdır 
(cennettir). Al-i İmran.14.a.

Her kim çabucak geçen dünya hayatı-
nı isterse ona dünyada istediğini veririz. 
Ahiret hayatındaki mutluluğu isteme-
diğinden, kınanmış ve kovulmuş olarak 
ahirette cehenneme atarız. İsra.18.a. 

İyi bilin ki, dünya hayatı bir süs, oyun 
ve oyalanmadır. Kendi aranızda birbi-
rinize karşı mal ve evlat zenginliği ile 
öğünmedir. Dünya hayatı bir aldanma 
yeridir. Hadid. 20.a.

Peygamberimiz de şöyle buyurmuş-
tur: Ben ümmetimin (müslümanların) 
tekrar putlara tapmasından korkmuyo-
rum. Benim korkum ümmetimin(müs-
lümanların) dünyevileşmesidir. Mala, 
mülke, paraya,(makama) tapar hale 
gelmeleri, onları yüceltmeleri ve dünya 
nimetlerini öncelemeleridir. Hadis.

Çağımızda ateistlik, deistlik, demok-
rasi, laiklik, milliyetçilik, ırkçılık, sosya-
lizm, komünizm taraftarları İslam’ı veya 
Allah’ı hayatından uzaklaştırmışlar ve 
dünyevileşmişlerdir. Ateistler Allah’ın 
varlığını kabul etmiyorlar. Deistler Al-
lah’ın varlığını kabul etmekle beraber 
din, iman, İslam, ahiret, peygamber 
tanımayan insanlardır. Demokratlar, Al-
lah’ın kanunlarının geçersiz olduğunu, 
kanunları insanların çoğunluğunun yap-
masını savunurlar. İnsanları çoğunluğu-
nun seçtikleri insanların yönetmesini 
savunurlar. Laikler Allah’ın kanunları ile 

hükmedilmesine asla müsaade etmez-
ler. Doğru da olsa dini kanunları iste-
mezler. Milliyetçilik hassas bir konudur. 
Milliyetçilikte vatan, millet, bayrak ve 
devlet kutsaldır. Bunların hepsi İslam’da 
da kutsaldır korunmalıdır. Ufak fakat 
önemli bir ayrılık şudur. İslam’da bütün 
bunlar Allah adına, müslümanların ırkı-
na bakılmadan yapılır, sevilir, korunur. 
Milliyetçilikte ise kendi ırkı adına yapılır. 
Milliyetçilikte bir ırka dayalı devlet, mil-
let, bayrak, vatan kutsaldır, Müslüman-
lıkta ırkın önemi yoktur. Önemli olan 
insanların ırkçı olmaması, müslüman 
olması ve takva üzere olmasıdır. Milli-
yetçilerin müslüman olanları, milliyet-
çilikle Müslümanlığı beraber götürmek 
isterler. İslam ise sadece Müslümanlığa 
razıdır, başka şeyleri önemsemez ve ka-
bul etmez. Sosyalim ve Komünizm ideo-
lojisini benimseyen insanların da din ile 
pek yakınlığı yoktur. Onlar da tam dün-
yevileşmiştir.

Dünyevileşmek çağımızın hastalığı-
dır. Müslümanım diyen çok insanlar da 
dünyevileşmiş fakat farkında değildir. 
Dinimiz müslümanların ahiret için yaşa-
malarını, fakat dünya nimetlerinden de 
nasibini almasını ister. İşte bu dünya ni-
metlerinden yararlanırken müslüman-
ların helal ve haram olan şeylere dikkat 
etmesi istenir. Geçici dünya nimetle-
rine talip olan dünyevileşmiş insanlar 
mı, yoksa ebedi saadete, cennete talip 
olanlar mı daha akıllıca hareket ediyor-
lar?
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Volkswagen Type 1, Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in 1938’den 2003’e kadar ürettiği 
ekonomik otomobil modeli. 21,5 milyondan fazla (21.529.464. adet) satılan dünyanın en çok 
satan modelidir. Üretildiği 1938 yılında fiyatı 990 RM (eski Alman para birimi) olup, aracın ana 
hatlarının tasarımı Hitler’in isteği üzerine Ferdinand Porsche tarafından yapılmıştır ancak Fer-
dinand Porsche’nin özgün tasarımı, üretime geçmiş halinden daha basitti. Onun üretim haline 
kavuşturan detaylarını ise Adolf Hitler tasarlamıştır. 1131-1584 CC’lik 4 zamanlı otto motoru 
18Kw 40 beygirlik güç üretmektedir. 1974 yılına kadar Almanya’da üretilmiş, daha sonra üretim 
Meksika ve Brezilya’da 2003 yılının sonuna kadar devam etmiştir. Yerine VW Golf üretilmeye 
başlanmıştır. Ağırlığı 730-900 kg’dır. Direksiyonun ortasındaki resimde su kenarında bir kale ve 
köpek figürleri yer alır. Bu resimdeki su, arabanın su gibi aktığını; kale, arabanın sağlamlığını; 
köpek ise aracın sahibine bir köpek kadar sadık olduğunu temsil eder. Ayrıca ateş böceği Herbie 
adıyla bir film serisine (1969-2003) konu olmuştur (6 adet film 1 adet tv filmi).

Türkiye’de halk ağzıyla “vosvos” veya “kaplumbağa” olarak da tanınıyordu.

Volkswagen Beetle

O T O M O T İ V
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Cengiz AVCILAR

Kendinizi nasıl gördüğünüz, kim olduğunuza ve 
nelere gücünüzün yettiğine dair algılarınız ve inanç-
larınız, tamamen kendinize olan saygı ve güveninize 
bağlıdır. Öz saygı, yetenek ve becerilerinizle pek de 
ilgili değildir ama kişisel gelişimin köşe taşıdır.

Düşük öz saygı ya da kendisi ve becerileri konu-
sunda kötü bir görüşe sahip kişiler şöyle düşüne-
cektir: Gelişmek mi? Ne için? Başkaları ise ilerle-
meye güçlerinin yetmediği fikrine kapılarak içinde 
bulundukları koşullar veya çevreyi sorgulayacaktır. 
Ama hepimiz, kişisel gelişimin daima mümkün ol-
duğunu bilmeliyiz.

“Hiç kimse geri dönüp her şeye yeniden baş-
layamaz ama herkes bugün başlayıp yeni bir son 
yaratabilir.”

– Maria Robinson
Ne kadar ileri gidebilirsiniz?
Sadece kendinizi tanıyarak ve yeteneklerinizi 

keşfederek tam potansiyelinizi gerçekleştirebilirsi-
niz. ama bulunmayı bekleyen o potansiyel, kendi-
nize güvenmemeniz ve yeterince sagu duymamanız 
nedeniyle bastırılmış olabilir.

“Ancak kim olduğunuzu bildiğinizde kendinizi 
sevebilirsiniz.”

– Ana Moreno
Ne var ki yeteneklerinizi keşfetme sürecinde 

en kötü korkularınızla yüzleşmekten başka çareniz 
yoktur: kendinizle yüzleşmelisiniz. Öz imajınız; sı-
nırlamalarınızla, geçmişinizle, yaralarınızla ve size 
özgü varlığınızla bağlantılıdır. Uyum sağlamak, bir 
şeyi yapabilmek ya da duygusal sırt çantanızla bir 
ilerlemek konusundaki şüpheler, sizi ilerlemekten 
alıkoyacaktır. Bu şüpheler, korkutucudur.

Yalnızca kendiniz olmaya cesaret ederek, kim 
olduğunuzu kabul ederek ve kendinizi koşulsuz bir 
şekilde severek, öz saygınızı iyileştirmeye başlaya-
bilirsiniz ve sonuç olarak, potansiyelinizi gerçekleş-
tirebilisiniz.

“Parçayı, bütünle karıştırmayın. Hiç kimse bü-
tünüyle iyi değildir. Ya da bütünüyle kötü değildir. 
Kendinize dair güzel şeyleri yeniden tasdik edin ve 
kötü hissetmenize neden olan şeylerin üstünden 
geçin. Ve asla unutmayın: kötü şeyleri değiştirebi-
lirsiniz.”

– Bernardo Stamateas
Kendinizle barışın ve zayıf noktalarınızı kabul 

edin
Sağlıklı bir öz saygı, güçlü ve zayıf noktalarınızın 

farkında olmayı içerir. Bunların her ikisini de kabul 
etmek, kendinizi sevmeyi mümkün kılar ve sizi baş-

kalarına karşı “nazik” biri olarak gösterir. İçinizde 
taşıdığınız her şey, kim olduğunuzun bir parçasını 
oluşturur. Bunu yapmamak sizi savunmasız kılar.

Kendinizle barışarak kendinize empoze ettiğiniz 
ya da başkalarından kabul ettiğiniz kısıtlamalardan 
kurtulursunuz. Kendinizle barışmak, bütün o zayıf 
noktaları kabul ederek kişisel gelişme yolunda ilk 
adımı atmak için onlara dayanmayı gerektirir.

“Güçsüz noktalarımızı tanıdığımızda, güçle-
niriz. Bizi korkutan şeyi, savunmasız hissettiren 
şeyleri biliriz. Ve ilerleyebilmek için korkularımızı 
fethetmeyi seçiyoruz. Bizim gücümüz budur.”

– Bernardo Stamateas

Başka insanların ne düşündüğü sizi ilgilendir-
miyor

Hiç kimse, herkesi memnun edemez. Herkesi 
memnun etmeye çalışmak, kısır bir çabadır; özel-
likle de eylemlerinizden gurur duyması gereken 
ilk kişinin siz olduğunuzu unuttuysanız. Başkaları 
fikirlerini istediği kadar belirtsin, günün sonunda 
herkes kendi yolunu yürür. Sizin yolunuz, sizin ha-
yatınız, sizin işiniz. Başka insanların sizin hakkınızda 
ne düşündüğü onların meselesidir.

Sosyal yargı korkusunu, reddedilme korkusunu, 
başka insanların ne diyeceği düşüncesini ya da bü-
tün bunların yolunuza koyduğu engelleri aşmak, 
kolay değildir. Ama başka insanların ne söylediği ya 
da düşündüğü, ancak siz izin verirseniz gerçek bir 
güce sahip olabilir.

Kendi içinize bakın ve kimi memnun etmeyi iste-
diğinize karar verin: seyirciyi mi yoksa aktörü mü? 
Bunu yaparken hayatınızın, ona para kazandıran bir 
okuyucu kitlesini memnun etmeye çalışan bir yazar 
tarafından belirlenmiş bir senaryo olmadığını hatır-
layın.

Unutmayın ki pek çok insan sizin sadece kısıtlı 
bir versiyonunuzu görmektedir. Hiç kimse sizin ne-
denlerinizi, hedeflerinizi, çabalarınızı sizden daha 
iyi bilemez. Ayrıca kıskançlığı da unutmayın. Kıs-
kançlık, düşük öz saygıya ya da zayıf değerlere sahip 
insanları, başarıyı yalnızca diğer insanların ne kadar 
üzerinde olduklarına göre ölçen canavarlara dönüş-
türür. Bu da diğer insanları alaşağı etmek durumun-
da olmaları anlamına gelir.

Bunların sizi etkilemesine izin vermeyin. Büyü-
yün ki başka insanların yargılarını aşın ve kendinizi 
olduğunuz ve olmak istediğiniz şekilde görün. 

“Başkalarının gözleri, bizim hapishanemizdir; 
düşünceleri ise kafeslerimiz.”

– Virginia Woolf

Öz Saygınızı Güçlendirmek İçin 
Kişisel Gelişim

K İ Ş İ S E L  G E L İ Ş İ M
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Günlük hayatta otobüs sırası beklerken, otobüs-

te, metrobüste, metroda, market sırası beklerken 
veya herhangi bir sıra beklerken niçin insanlar bir-
birine karşı saygılı değil niçin kişisel mesafe alan-
larına dikkat etmezler sorusunun ana kaynağı ne 
olabilir sizce? İnsanlar mı, yoksa aldığımız eğitim 
mi? Japonya’da deprem olduktan sonra Japonya 
halkı yemek ve su sırasında ekranlarda gösterilirken 
insanların birbirine olan saygıları ve kişisel mesafe 
alanlarına dikkat ettiği görüldü. Bizim ülkemizde 
böyle durumlarda halkımız niçin soğuk kanlı olup, 
Japonlar kadar olamıyordu. Acaba insanlar birbiri-
nin hakkına girmeyi nerede öğreniyordu?  Dinimiz 
bize kimsenin hakkını alma derken biz bunun aksi-
ni yapıyorduk niçin biz sıraya girmesini bilmiyoruz. 
Beynimiz bizi  niçin sıraya  girmemizi  istemiyor. Bu 
soruları şöyle açıklamamız icabet ediyor. Sporla 
uğraşan insanlar her gün antrenman yaparlar. Fut-
bolcuysa ayak içi pasları, şut çalışmaları, kafa topu 
çalışmaları yaparak gelen topu nasıl karşılayacakla-
rını, topa nasıl şut vuracaklarını defalarca tekrarlar-
lar.Sporcunun buradaki amacı beyin ile vücudunun 
hareketlerini bütünleştirmeye  çalışmaktır. Uzak 
doğu sporları ile uğraşanlar her çalışmalarında kata 
çalışmaları yaparlar. Katanın amacı vücudu, beyin 
ile bütünleşme  çalışmalarıdır. Katanın her hareketi 
bir anlam taşır. Bunlar karşıdaki hasmının vurduğu 
bir yumruğu yada ayak vuruşu  karşılama hareketi 
olurken, hasmının açığını bulup ona yumruk, tekme 
atarak hasmını etkisiz hâle getirmek için yüzlerce, 
binlerce kez tekrar edilir ve bu hareketler  yıllarca 
yapılan çalışmalardır ve bunun sonucunda da kişi 
vücudu ile beyninin bütünleşmesini sağlar. Artık 
karşıdan gelen her hareket için,  beyin otomatik 
olarak tehlikeyi  tanıyacak ve vücut otomatik olarak 
harekete geçecektir. Buraya kadar bunları niye mi 

anlattım? Burada okullara gönderdiğimiz çocukları-
mız ve bizim öğrendiklerimiz, ilkokul dört yıl, orta 
okulda dört yıl, lisede dört yıl yani tam 12 yıl boyun-
ca kantin sırasında karşımıza şöyle bir tablo var. Biz 
adaletsizliğe 5 yaşında 10 dakikalık tenefüslerde şa-
hit olduk. Sırayı bekleyenin değil, eli uzun olanın sı-
ramızı aldığına şahit olduk. Öğretmenlerimizin gözü 
önünde ve  savaşmaya başladık. Bir simit alabilmek 
için.  Eli uzun olan ve sınıfça büyük olan sıraya gir-
mez ve çocuklar arasında kişişel mesafe alanı, hiç 
bir zaman olmadı. Öğretmenler de bu tabloya du-
yarsız kalmışlardı. Çünkü öğretmenler de  bu eğiti-
mi almamışlardı. Artık çocuklar, bu adaletsiz kantin 
sırasındaki acımasızlığı görecek insanlara olan saygı 
ve  kişisel mesafe alanlarına ömrünün sonuna kadar 
bir sporcunun aldığı eğitim gibi vücut otamatik ola-
rak dikkat etmeyecektir. Okullarda bu adaletsiz sıra 
sorununu, toplum hayatı boyunca yaşamaması için 
öğretmenlere ve müdürlere büyük görevler düş-
mektedir.İnşaAllah bu sorun kısa zamanda halledi-
lerek toplumun birbirine olan saygı ve kişisel alan 
mesafeleride böylelikle düzeltilmiş olur.

KANTİN SIRASI

Biz adaletsizliği 5 yaşında 
10 dakikalık tenefüslerde
Kantin sırasında öğrendik
Sırayı bekleyenin değil 

Eli uzun olanın, sıramızı aldığına şahit olduk
Öğretmenlerimizin gözü önünde
Ve savaşmaya başladık
Bir simit için

NİÇİN ÜLKEMİZDE KİŞİSEL MESAFE 
ALANLARINA DİKKAT EDİLMİYOR

Yusuf GÖK

TA H L İ L
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TÜRKÇE
Türkçe dili

Anadolu’nun hazinesi
Doğadaki ağaç gibi
Şehirdeki bina gibi 

Vatanımın bayrağı gibi 

Bir masal okusa gece
Bir bilmece sorsa yeri gelince 
Tekerleme söylese komikçe
Bunların hepsi de Türkçe

Bir türkü söylese
Bir ninni söylse ya da
Bir masal anlatsa bana 

Bunların hepsi de Türkçe 

Bir şiir okusa 
Gönlü gururla dolsa 
Bir hikaye uydursa

Yüzüne gülücük doğsa 
Bunların hepsinde de Türkçe 

Ramazan bayramında
Gece sahurda 

Davulcu mani söyleyip davul çalsa
Bunların hepsinde de Türkçe 

Dileknaz Ekici
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Dünya ile ahiret arasına çekilmiş bir 

pamuk ipliği şu hayatımız. İpliğin ucun-
daki iğne ise itikadi meselelerimiz. İki uç 
arasındaki mesafe ne kadar çok ise iğne-
nin marifetinde zannettiğimiz yama da o 
kadar büyük oluyor.  Yama büyüdükçe, 
bütüne uyumsuzluk artıyor, kalbi ve gözü 
yoruyor.

Ne gariptir ki yamalarımız her geçen 
gün büyüyor. Renk, şekil değiştire değiş-
tire büyüyor. Allah korusun gün gelir de 
yamaları gerçek elbiselerimiz sayar, asıl 
Müslüman elbiselerimizi üzerimizden çı-
karırız diye korkuyorum. 

Eskiden her evin bir kilitli odası vardı. 
Hani misafirden misafire açılan, annele-
rimizin kulu kölesi olduğu! Bilindik mutlu-
lukların peşinden koşan, hayatını ev eşyası 
ile altın tasarrufu arasına sıkıştıran insan-
ların gittikçe arttığı dünyamızda bu tip 
davranışlar, madalyonun sadece görünen 
yüzünü temsil ediyor. 

Eşya mı bize hizmet ediyor biz mi eş-
yaya diye sorarım kendime çoğu zaman. 
Acaba kaçımız madalyonun diğer yüzünü 
düşünmekte.!!? Çat kapı geliverecek mi-
safire hazır ettiğimiz odalarımızda misafir-
lerimizle geçireceğimiz üç-beş saatin der-
dindeyiz. En önemli hatırı sayılır misafirin 
ölüm olduğunu unutmuşuz.  Oysa dünya 
misafirhanesindeki süremiz gittikçe azalı-
yor.

Göklerden bir nida inecek, ‘’ haydi çı-
kın ‘’ diyecek bir gün.  Biz de her geçen 
gün dünyevileşme ve çağı yakalama adına 

attığımız adımlarla bu nidaya kulağımızı 
biraz daha tıkayacağız. Cennetten müjde 
almışız gibi yaşayacağız!!  Zehirli sarmaşık 
misali  her yanımızı sardı dünyalıklarımız… 
kimine gündelik telaş dedik, kimi de nam, 
şan, ün peşinde sürüklendik!  Mal kazan-
ma uğruna koltuk savaşına girip dostlar 
kaybettik. 

Hane sakinlerinin adedince teknolojik 
aletleri evimizin baş köşesine oturttukça, 
-misafirleri geçtik-  bizlere yer kalmadı. 
Dolayısıyla bir zamanlar kilitli, dokunul-
ması yasak odalarımız ardına kadar açıldı.

Odaların kilitleri açılınca misafir konu 
komşu gelirdi, şimdi zihinlerin, kalplerin, 
gözlerin kilitleri bir cam ekrana teslim 
edildi. Düşman girdi, haram girdi, riya gir-
di ahiretle aramıza. Zaten pamuk ipliğine 
bağlı gün geçtikçe cılızlaşan iğnemizin ar-
tık gücü yetmedi yamalarımıza. 

Ölümü ‘’düğün günü’’ olarak nitelendi-
ren şairlerimizin dedikleri doğru ise eğer; 
Allah aşkına soruyorum  sizlere: 

- Yamalı bohça ile gelin olunur mu?

-  Dünya misafirhane ise bu bohça ile 
asıl mekanımızda, (Allah’ın huzurunda) 
başımız dik durulur mu?

‘’Dünya ahiretin tarlasıdır’’ hükmü ge-
reğince burada ne ekersek orda onu biçe-
ceğiz. Biz bu gidişle yamalı bohçalarımıza 
sarılıp,  ‘’ iyi ki sökük değil ‘’  diye şükür mü 
edeceğiz.!!?

Orda sultanlar gibi ağırlanmanın yolu 

Ülkü KARA

DÜNYEVİLEŞME VE UHREVİLEŞME 
ÜZERİNE BİR MÜLAHAZA

D E N E M E
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burada ahireti unutmamaktan geçer. 
Müslüman odur ki; her hali ve tavrı ile 
sana Allah’ı hatırlatsın.  Hiç şüphe yok ki; 
Ahiretini hesap eden mahzun değil, Al-
lah’a güvenen yalnız değildir.

Bir gün Resullullah (s.a.v), yolda ölmüş 
bir leşi gördüğünde  ‘’ insanlar nazarında 
ne kadar pis bir şey ki ona bakmıyorlar’’ 
der ve devamında; 

‘’ Eğer Hak Teâla katında dünyanın bir 
sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, 
ondan hiçbir kâfire bir yudum su vermez-
di.’’ Diyor. Ve yine buyuruyor ki; ‘’Dünyayı 
sevip dost edinen kimse, ahiretini de ziyan 
etmiş olur. Ahiretini sevip dost edinen ise 
dünyasını da ziyan etmiş olur, siz itidali 
olan orta yolu seçin’’  bu minvalde de-
mek oluyor ki Rabbim sevdiğini sevdiğine 
sevdirir. ‘’Allah’ı hatırlatan dostlar edinin’’ 
sözü boşa değildir. 

İsa (a.s) havarilerine bu konuda şöyle 
seslenmektedir:

- ‘’Ey havariler! Dünyayı sizin gö-
zünüzün önünde yere attım. Onu yerden 
kaldırmayınız. Dünya ve ahiret iki kuma 
gibidir. Birini memnun ederseniz, diğerini 
gücendirmiş olursunuz’’

Büyük İslam âlimi İmam Gazali’nin tes-
pitlerinde ise dünya bahsi şöyle geçer. ‘’ 
dünya arzusunun çoğalması üzüntünün 
de çoğalmasına sebebiyet verir. Ateş ile 
su bir arada durmadığı gibi, dünya sevgi-
si ile Allah sevgisi de bir kalpte bir araya 
gelmez.’’

Yine bir hadiste, Cebrail Nuh(a.s)’a ge-
lip, ‘’ Dünyayı nasıl buldun?’’ der. Nuh 
(a.s) ‘ın cevabı şöyledir;

- İki kapılı bir han gibi buldum. Bi-
rinden girilir, diğerinden çıkılır’’ diyerek 
dünyanın bir misafirhane olduğunu bize 
alenen göstermektedir.  

Velhasılı ; Ruhen, bedenen , zihnen 
sarılıp sarmalanmış, hapsolmuşuz.. Dün-
yevileşme uğruna yitirdiklerimizin haddi 
hesabı yok.

Şehirlerimiz city, ofislerimiz center, 
otellerimiz hotel olmuş …dikkat çekmek 
uğruna popülariteye gark olmuş, dilimizi 
yitirmişiz!!!

Papazlar imam olmuş dinimizi yitirmi-
şiz!!!

Ozan Arif’ in dediği gibi;

‘’Hele en çok yandıklarım

Kabuğuna kandıklarım

Ak alınlı sandıklarım

Yüzü gözü krem çıktı’’

Yüzlerimiz pudra dolmuş özümüzü yitir-
mişiz.

Şimdi tek dileğim;  Müslüman camianın 
dünya ve ahiret dengesinin ölçülü olması-
dır vesselam. 

Yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç öl-
meyecekmiş gibi dünya için gayretimizi 
artırsın RABBİM. 
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 Ne zaman artık siyasi konularda 

yazmayacağım desem kuru sıkı yorum-
lar ve farklı görüşte olduğum arkadaş-
larımın  mesajları beni aksi yönde mo-
tive ediyor. Mesela bir arkadaş demiş 
ki  “dayılanıyordunuz da ne oldu, bak 
Brunson serbest kaldı”. Diğeri (one mi-
nute of) - (com minute in) yazmış ve 
böyle uzayıp giden mesaj ya da payla-
şılar...

   Diğer taraftan Muhafazakâr ve AKP 
tabanından da;

Efendim, hani biz bu adamı bırak-
mayacaktık, hani halk dik dur eğilme 
demişti peki, bu adam neden eğiliyor, 
bırakmak için mi katlandık o kadar 
zamma vs. gibi serzeniş yüklü bir çok 
yazı okudum..

Milletin kafası karışmış, hani haksız 
da sayılmazlar.

Yani,

Kimi, bak ben dememiş miydim ha-
vasında

Kimi, reis nasıl boyun eğer diye kara 
yasta

    Buradaki can alıcı nokta mesele-
ye bakış açısı. Zannımca yüzeysel ve 
sığ bir bakışla derinlemesine bir görüş 
sağlamak mümkün olmayacağı gibi ba-
karkör bir durumda yorum yapmakta 

o kadar hatalı. İsterseniz biraz açalım. 
Vatandaşın tek zevki dizi seyretmek ve 
spor yorumcularının gazıyla futbolcu-
ların atalarına saydırmak. Ama bakı-
yorsun kırk yıllık siyasetçi kesilmiş. “bu 
yapılır mıydı beeea” diye nara atıyor.

Bu serzenişi gören bir yabancı sa-
narki 90 yıllık cumhuriyet tarihinde 
her gün bir CIA ajanı yakalayıp kellesi-
ni alıyorduk ama bugün, çapsız iktidar 
korkup adamı gönderdi.

Kardeşim biz bunu daha dün bir bu-
gün iki yeni yeni yapmaya başladık ve 
inanın bunun arkası gelecek. Kimi bası-
na yansıyacak kimi yansımayacak ama 
artık bizi arka bahçeleri gibi göremeye-
cekler.

    Her neyse konumuza dönelim. Şu 
Brunson tutuklandı da ne oldu demiş-
lerdi ya, size onunla alakalı olduğunu 
düşündüğüm bazı gelişmeleri anlata-
yım;

# vatandaşı öttürdüler ve bir çok üst 
düzey PKK lı  terörist nokta operasyon-
larla paketlendi ya da ölmüşlerine ka-
vuşturuldu

SİZCE neden daha önce kırmızı liste 
dedikleri elebaşılardan kimse yakala-
namıyordu

# yine, o vatandaştan alınan bilgi-
ler vasıtasıyla ülkemiz başta olmak 

Said Dayıoğlu

ABE NEDİR ŞU BRUNSON OLAYI DEDİLER

S E N T E Z
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üzere Rusya, İran, Azerbaycan ve Çin 
gibi ülkelerde bir çok ajan paketlendi. 
Paketlenenlerin bir çoğu bizimki gibi 
muhterem peder ya da farklı meslek-
lerde kendini gizleyen kişilerdi. Hatta 
Rusya’da bir düzine general görevden 
alındı. Çin’de bir o kadarı idam edildi 
vs.

SİZCE Çin neden bize dört yıl öde-
mesiz kredi verdi ya da Rusya, Rejim-
le beraber İdlib’e girecekken neden 
bundan vazgeçip hadi buyur senindir 
dedi...???

# yine bu vatandaştan alınan bilgi-
ler koz olarak kullanılarak Irak ve Su-
riye’de birçok operasyon yapıldı ve ya-
pılmakta.

SİZCE neden ABD ya da Başka bir 
Işıklı ülke bu operasyonlara ses çıkara-
mıyor???

# tüm dünyada ABD imajı sarsılırken 
Türkiye’nin İmajı yükseldi

SİZCE düne kadar ABD’nin dediğin-
den çıkamayan Kuveyt neden koşul-
suz şartsız Türkiye’nin yanındayız dedi 
veya bağrından petrol fışkıran Venezü-
ella askeri üs kurmamız için bizi davet 
edip bizi Türkiye kurtaracak diye açık-
lamalar yaptı???

# 50 yıldır şu üç şey yalnızca dolarla 
alınıp satılabilirdi ( silah, ilaç ve petrol) 
bugün tüm dünyada tartışılır hale geldi

SİZCE neden bugüne kadar kimse 
buna cesaret edemiyordu

# ABD kendi ajanını koruyamadı ve 
öldüremedi. Koruyamadığı için yaka-
landı ve öttürüldü. Öldüremediği için 
aziz ilan etmek zorunda kaldı.

SİZCE bugüne kadar ülkesine ihanet 
etmiş bir CIA ajanı sağ bırakılır mıydı. 

Şimdi onlar düşünsün. zira bizim bu 
papazla işimiz bitti ve yolladık. onlar 
alsın ülkelerine ihaneti tescillenmiş 
papazlarıyla mutlu mesut yaşasın. 

Bir bakıma adam şanslı! yani mu-
adilleri Edvard Snowden ve Julien 
Asanj’la kıyaslanınca.. Adamlar kaldık-
ları penceresiz evlerde gün yüzü göre-
meden ve her an öldürülme korkusuy-
la yaşarken bizim papaz kahraman gibi 
karşılanacak.

Bana bunları nereden biliyorsun 
diyebilirsiniz. Ben de diyorum ki aynı 
televizyonu ve haberleri izliyoruz ama 
dikkat ettiğimiz şeyler farklı. Her gün 
bu haberler kırıntılar halinde düşüyor 
ekranlara. Her bir kanal veya gaze-
te kendi bakış açısıyla ve istediği gibi 
yönlendirerek sunuyor bu haberleri. 
Önemli olan hepsini izleyip aradaki 
kırıntı şeklindeki detayları toplayabil-
mek.Sonrasında parçalar kendiliğin-
den birleşiyor.

Demem o ki devletinize ve özellikle 
de başkanınıza güvenin. Çünkü o, rah-
metli Muhsin Yazıcıoğlununda dediği 
gibi yerli ve milli. Öncekiler gibi günlük 
ve anı kurtaracak işler yerine uzun va-
deli planlarla ülkenin önünü açıyor. Biz 
günlük algılarla onları ölçüsüzce eleş-
tirirsek yüz yıldır başımıza gelmiş en 
itibarlı adamımızı kendi elimizle düş-
mana teslim etmiş oluruz.

Sözüm, pazara kadar değil mezara 
kadar deyip sonra ilk durakta arkasını 
dönenlere...
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SIR ÇOCUK

Akreple yelkovanı
Döner durur tik tak tak
Zevkle ölçer zamanı
Döner durur tik tak tak

Çeşitleri çok olur
Duvarlarda yer bulur
Saniyeyle yol alır
Döner durur tik tak tak

Bileklere takılır
Ara sıra bakılır
Bazen cebe tıkılır
Döner durur tik tak tak

Masaların üstünde
Göze çarpar en önde
Adı geçer her günde
Döner durur tik tak tak

Günde yirmidört saat
Onun işi çok rahat
Aynı yol aynı sürat
Döner durur tik tak tak

Emine Yılmaz Dereci

Saat

Ç O C U K

62



sirdergisi.com
Kasım 2018 /  Safer 1440

SIR
Ağaçların saçlarını döktüğü, bulutların ağla-

dığı bir gün annem ve ben bir yere gittik. Bir 
sürü insanın olduğu bir yer… Orada yeni yeni 
ciciler alıyorlar. Bir de yemek yiyorlar. Annem 
buranın adının AVM olduğunu söylemişti.

Orda annemin bir sürü arkadaşı (çantalar) 
vardı. Onlara benden bahsediyordu. “Ali Emir 
iki yaşına basmak üzere” diyordu. Pek bir şey 
anlamasam da, ilgi benim üzerimde olunca 
utanıyordum.

AVM’de çok sevdiğim kuzenim Büşra ve be-
nim teyzem olan annesi de vardı. Ben onlara 
Bülaa ve Teyce diyorum.

Annem, ablam, abim, Bülaa ve teyzem… 
Hep beraber, annemin yanından hiç ayırmadı-
ğı çocuklarının satıldığı yere gelmiştik. Onların 
ismi çanta. Evimizde onlardan bir sürü var ama 
annem bir tane daha alacakmış.

Alış-verişimizi yapıp eve döndük. İlk işim, 
yeni kardeşim “çanta” ile tanışmak oldu. O 
benden uzundu. Galiba onu biraz kıskandım. 
Diğer çanta kardeşlerim gibi, bu yeni çanta da 
konuşmuyordu. Biraz utangaçlar galiba.

Günler geçtikçe onu daha çok kıskanıyor 
ve annemin onu benden daha çok sevdiğini 
düşünüyordum. Böyle düşünmekte haksız mı-
yım? Annem, beni götürmediği her yere onu 
götürüyordu. Sadece gezmelere değil, işe bile 
götürüyordu. Beni ise, henüz işe hiç götürme-
di…

Çanta kardeşle konuşmaya çalıştığımda et-
rafımdakiler bana gülüyorlardı. “O bir çanta” 
deyip duruyorlardı. Biliyorum onun adının 
çanta olduğunu! Neyse ne…

Yine bulutların ağladığı bir gün Büşra bize 
oyun oynamaya geldi. 

“Bülaaa!” diye bağırdım.

O da bana:

“Ali Emiiir!” diyerek karşılık verdi. Bana ko-
caman kucak açtı.

Koşup ona sarıldıktan sonra bir şey fark 
ettim. Hem de ne büyük şey! Yeni kardeşim 
kadar büyük bir şey.. Büşra’da yanında çanta 
taşıyordu. O çantayla konuşmayı da denedim 
ama o da benimle iletişim kurmadı.

Günlerce düşündüm. Çanta olmayan kar-
deşlerim Janet ve Ahmet, çantalara kardeşim 
demiyorlar. Yoksa onlar bizim kardeşlerimiz 
değiller miydi?

Bunu anlayabilmek için annemin işten dö-
nüşünü sabırsızlıkla bekledim. Geldi ve çantayı 
yere bıraktı. Hemen onun yanına gidip, konuş-
maya, “abi, abi!” demeye başladım. Benden 
boyca büyüktü ya…

Bu halimi gören annem kahkahalarla gül-
dü. Çantanın benim abim olmadığını, onun bir 
canlı olmadığını anlattı. Annemin sözleri kula-
ğımda yankı yaparken, sevinçten çantayı tek-
meleyecektim neredeyse. Çünkü çantaların 
sırrı ortaya çıkmıştı. Onları kıskanmaya gerek 
yokmuş meğer. Annemin çocuğu değillermiş.

Bir daha asla konuşamayan şeylerin canlı 
olduğu düşüncesine kapılmadım. Bitkiler canlı 
ve konuşamıyorlar. Amaaan, neyse! Beni ilgi-
lendirmez. Bitkiler annemin çocukları değil…

ÇOCUK KADAR ÇANTA

Büşra VELA
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Avusturya’da yapılan pilot araştırma-
da deneklerin dışkısında mikroplastikler 
tespit edildi. Beslenme alışkanlığı ile mik-
roplastikler arasında bağlantı kurulabil-
mesi için kapsamlı bilimsel araştırmalara 
ihtiyaç olduğu belirtildi.

Avusturya’da yapılan bir pilot araştırma, in-
san dışkısında mikroplastik bulunduğunu orta-
ya koydu. Viyana Tıp Ünivertesi ile Avusturya 
Çevre Dairesi tarafından yapılan araştırmada, 
farklı ülkelerde yaşayan sekiz denekten alınan 
gaita örneklerinde mikroplastik bulundu.

Araştırmaya Finlandiya, Hollanda, İngilte-
re, İtalya, Polonya, Rusya, Japonya ve Avus-
turya’dan katılan ve yaşı 33 ile 65 arasında 
değişen denekler, bir hafta boyunca yedikleri 
yiyeceklere ilişkin bir günlük tuttu. Bu denek-
ler bu süre içinde, plastik ambalajlı yiyecekler 
yedi veya pet şişelerdeki içeceklerden içti. Bazı 
denekler balık ve deniz ürünlerini tercih eder-
ken, hiçbiri vejeteryan beslenmedi. Araştırma 
kapsamında, deneklere gaita tahlili yapıldı.

DOKUZ FARKLI PLASTİK MADDE 
TESPİT EDİLDİ

Avusturya Çevre Dairesi’nden mikroplas-
tik analizleri konusunda uzman Bettina Lieb-
mann, laboratuvarda yaptıkları incelemelerde 
“büyüklüğü 50 ile 500 mikrometre arasında 
değişen dokuz farklı plastik çeşidi” tespit et-
tiklerini belirtti. Liebmann, tespit edilen mik-
roplastiğin bu kadar çeşitlilik göstermesi karşı-
sında şaşırdıklarını ifade etti. Liebmann, en sık 
karşılaştıkları plastik türünün polipropilen ile 
polietilen tereftalat olduğunu söyledi.

Viyana Tıp Üniversitesi’nden araştırmayı 
yürüten Philipp Schwabl, denek sayısı çok az 
olduğu için beslenme alışkanlıkları ile vücutta 
bulunan mikroplastik arasında bağlantı ku-
rulamayacağına dikkat çekti. Mikroplastiğin 
sindirim sistemi için tehlikeli olabileceğine 
dair “ilk işaretlerin” bulunduğunu belirten 
Schwabl, ancak mikroplastiğin insanlar için 
olası tehlikelerine ilişkin tahminlerde buluna-
bilmek için yeni araştırmalar yapılması gerek-
tiğini vurguladı.

İnsan vücudunda bulunan mikroplastik ko-
nusunda bugüne pek araştırmaya rastlanma-
dığını belirten Avusturya Çevre Dairesi’nden 
Liebmann, bu nedenle denek sayısını ilk etap-
ta sınırlı tuttuklarını ancak şimdi geniş kap-
samlı bir araştırma yapmayı hedeflediklerini 
ifade etti.

Büyüklüğü beş milimetreden küçük olarak 
plastik parçaları, mikroplastik olarak adlandı-
rılıyor. Özellikle kozmetik ürünlerinde yer alan 
mikroplastik, diğer ürünlerdeki plastiğin par-
çalanması ile çevreye yayılıyor. Dünyada yılda 
yaklaşık 400 milyon ton plastik üretildiği ve bu 
plastiğin yüzde 2 ile yüzde 5’nin denize karıştı-
ğı tahmin ediliyor.

Harika PINARBAŞI

Mikroplastikler artık insan vücudunda
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Malzemeler
1 kg ince pırasa
2 adet orta boy havuç
1 çay bardağı rendelenmiş peynir
5 tane yumurta
2 yemek kaşığı dolusu tam buğday unu 

( veya mısır unu vb )
Tuz, karabiber,pulbiber , toz zerdeçal
Zeytinyağı
Susam
Yapılışı
Yıkanmış pırasalar ince ince doğranır 

havuçlar rendelenir tuz ve z.yağında so-
telenir.

Yumurta , un baharatlar iyice çırpılır 
peynir ilave edilir.

Soğuyan sotelenmiş pırasaya ilave edi-
lir karıştırılır

Yağlı kağıt serdiğimiz borcama dökülür 
ve üzerine susam serpilir ,

170 derece fırında 40 dakika pişirilir pırasa böreği ılıyınca dilimlenir...
Afiyet olsun.

Arzu KOÇAK

Pırasa Böreği
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Ölümü olay olan Kaşıkçı, kim ya da 

kimler tarafından öldürüldü? Ölümü-
nün nedeni neydi ki sır gibi saklanıyor?  
Ölümünün  dünya basınında da bu de-
rece  etki  yaratmasıyla Suudi  Arabistan 
ile Türkiye  bir kez daha ters düşmüşler-
dir. Hatta bu olay   sonucunda Arabis-
tan  yönetici değişikliğine dahi gitmiştir.                                                                                              
Evlenmek  için gereken evrakları almak  
adına 2 Ekim’de  Suudi  Arabistan İs-
tanbul Başkonsolosluğuna girdi ve 
bir daha çıkamadı. Türkiye Kaşıkçı’nın 
‘vahşi bir cinayete’ kurban gittiğini id-
dia etmiş ve  bu iddiasını savunmuştur. 
Riyad  ise başta bu açıklamaları red-
detse  de sonunda Kaşıkçı’nın  ‘’sorgu 
sırasında çıkan bir kavgada kazara öl-
düğünü’’  kabul etmiştir. 

Kaşıkçı  cinayetindeki gelişmeler:

Türk basınında  ve uluslararası med-
yada, Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne dair  
iddialar 2 Ekim’den bu  yana gündeme 
getiriliyordu. Bu iddialara dayanak ola-
rak da başkonsolosluk içindeki bir ses 
ve  görüntü kaydı  olduğu  öne sürüldü. 
Ancak henüz, bu var olduğu söylenen 
kayıtlara ilişkin herhangi  bir kanıt su-
nulamadı. Kaşıkçı’nın kaybolmasından 
hemen sonra Türk yetkililerin  başkon-
solosluk  ve  başkonsolosluk  konutun-
da  arama yapma talepleri  dahi  Kaşık-
çı’nın  kaybolmasından  iki hafta sonra  
karşılık  bulmuştur. Türk  yetkililerin 
incelemelere  başlamasından bu  yana 

‘ yeni  boyanmış duvarların ‘  olduğu 
fark  edilmiş  ve hala daha isim verme-
den bazı açıklamalarda bulunmakta-
dırlar.                                                                              

Erdoğan ve Trump’ta bu  olayın 
derinlemesine incelenmesi   ve ay-
dınlanması gerektiğini söylemişlerdir. 
Özellikle Erdoğan bu  durumun vahşi  
siyasi bir  cinayet  olduğunu belirtip,  
olayın peşininde bırakılmayacağını du-
yurmuştur. Veliaht prensi  ise; çelişkili  
tavırlar içinde  tüm sorumluların  ceza-
landırılacağını  ve adaletin  yerini bula-
cağını  söylemiştir. 

Sonuç

Suudi Arabistan bu durumu  Türki-
ye  ile  arasının açılmasını isteyenler 
tarafından planlandığını ve  başarılı 
olamayacaklarını  belirtmiştir. Ama her 
ne kadar  ılımlı bir tavır sergileselerde 
sonucun farklı bir şekil alacağını dü-
şünmekteyim.  Durumun ileride daha 
karmaşık hale bürünmesi  ve hiçbir 
kayıtın bulunmaması, cinayetin  plan-
lı  bir  şekilde yapıldığını  bütün haliyle 
ortaya  koymaktadır. Cinayeti  örtbas 
etme çabalarının ne kadar  işe yarayıp  
yaramayacağını ilerleyen günlerde  gö-
receğiz. Olayın nasıl sonuçlanacağını, 
failllerinin kim olduğunu ( üstü  kapa-
tılma işleri  başarılı olmaz ise ) öğrene-
ceğiz.

Nefise BAYGÜT

FAİL-İ MEÇHUL CİNAYET: CEMAL 
KAŞIKÇI

G Ü N C E L
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Uzun süreli bir çalışma, yoğun bir gayret, 

heyecan, tutku ve kocaman bir umut ürünü-
dür #kıyıdadergi. Kıyı denildiğinde, yürek be-
nimser benim her bir duyum. Sahi, kocaman 
bir yüreği de andırmıyor mu? Her insanın bir 
kıyısı yok mu? Kimi zaman salına salına yü-
rüdüğü, takatsiz kaldığı, kimi zaman derinli-
ğinden korktuğu ama sevdiği her geçen gün 
büyüttüğü, kocaman bir yürek değil mi? Öyle! 
Biz 30 genç yazar olarak, yüreğimizin kıyıla-
rına sürüklüyoruz sizi, kıyı uzantımızı yürek 
bağlarımızı güçlendirmek adına diziyoruz ardı 
ardına, sayfalarca... Edebiyatın her bir ya-
nından, başımızda usta isimlere yer vererek 
kendi rotamızı belirliyoruz. Değerli kalemlerle 
birlikte çıktığımız bu yolculukta, toyluğumu-
za, kimi zaman absürtlüğümüze, bir de bak-
mışsınız ki çok da güzel işlere varacağından 
habersiz yeteneğimize, şüphesiziz. Çizerlerimiz, tasarımcılarımız, editörümüz, dizgimiz, 
kapağımız, danışmanlarımız, yardımcılarımız, 30 koca genç kalem, 9 ustamızla birlikte 
biz Ekim 1 itibariyle raflarda olacağız. 

Son olarak ise;

“İSTER DEMİR AT İSTER YOL AL! “ diyorum..

Her bir yürekten bir kırıntı arayın bulun kendinizde, uzatalım kıyı uzantımızı..

İzin vermeyelim değerlerin yitişine, önemlerin sarsılmasına. Kıyıda Köşede ne varsa 
işleyelim, değerini hatırlatalım, gösterelim tekrardan. Unutmayalım!

Günümüz seline kapılmadan, kıyıdan kıyıdan hoş bir yolculuk olsun, dilerim.

Sevgiyle...

Cemre Kılıç - Kıyı’da Dergi Ekibi...

KIYI’DA MIYIZ?
Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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“Her nefis bir gün ölümü tadacaktır”
Ölüm hayatın en büyük gerçeği ve her canlının 

hakikatidir. İnsanoğlunun en büyük kaygısı ve kor-
kusu, kimileri için kurtuluş ve özgürlük yoludur.
Birileri doğar, birileri ölür, birileri yaşar ve birileri 
kendini öldürür. Bunun adı, o acı kelime intihardır.
Bu dünyada, kendilerini ölü hisseden çaresiz ruhlar, 
bitik nefesler için ölüm acıyı sonlandıran bıçaktır.
Varoluşlarına karşı  bir isyan ve en büyük intikam...
Acının geçeceğine dair umudun sona erişi... Halbuki 
bir gün geçecekti. İrademiz bizi köle etmişti. İnancı-
mız neredeydi?

İntihar, Arapça sözcük nahr”(hayvanı)boğazını 
keserek öldürme, boğazlama”sözcüğünün infial 
vezni masdarıdır. Bu sözcük Arapça nahr” boğazın 
alt kısmındaki çukur” sözcüğü ile eş kökenlidir.

Uluslarararası Ruh Sağlığı Enstitüsü ve intihar 
sınıflandırması Tanımlanmış intihar; Birey içindeki 
saldırganlık içgüdülerinin etkisi ile ölümü aramakta 
ve bu intiharlarda mazohistik(işkenceden zevk alan, 
ve bu tarz hareketlerden cinsel haz duyan)bir yan 
vardır. İntihar eylemi ölümle sonuçlanmaktadır.

İntihar girişimi; Yaşamı tehdit edici olan bireyin 
kendisine yönelik her hareketi kapsayan intihar giri-
şimleri ölümle sonuçlanmamaktadır.

İntihar fikri; Bireyin yaşamına son vermek için, 
eşitli girişimlerde bulunduğuna dair ipuçları ver-
mektedir.

İnsanlar neden intihar eder?
İntihar eylemi; psikiyatri, psikoloji, sosyoloji, bi-

yoloji vb bilim dalları ile açıklanabilecek geniş kap-
samlı derin bir olgudur. Ağır travmatik vakalar, me-
lankolik ruh halleri, psikolojik rahatsızlıklar, genetik 
faktörler, kültürel etmenler ve toplumsal nedenlere 
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Antik Yunan toplumlarında hastalık (özellikle 
soyluların kedilerini aciz ve hasta görmek isteme-
meleri)yaşlılık(yaşlılığın getirdiği titrek ve bunak-
lıklığın esaretine düşmek istememeleri)acılardan 
kurtulma vb nedenler intiharın önemli nedenle-
rinden olmuştur. İlkel kabilelerde de intihar onurlu 
bir davranış olarak görülmekteydi. Bazı ilkel eskimo 
kabileleri arasında yaşadıkları bu dünyadan daha 

iyi yerler olduğuna dair bir inanç vardır. Bu inanış 
sebebiyle çoğu kabile dünyada zayıf ve çaresiz ya-
şamaktansa ölmeyi tercih etmektedir. Öte tarafın 
daha iyi olduğu inancı, Alaska yerlileri arasında da 
vardır. Günümüz toplumlarda; Modern zamanların 
önemli problemleri olan hep daha iyisini aramak, 
doyumsuzluk, hızlı tüketmek, tatminsiz olmak, haz 
arayışları  intihar düşüncesine sebep önemli  et-
menlerdir.

”Haz en yüksek iyidir, ancak insanların çoğunun 
yoksulluk, hastalık, hayatın çeşitli meşakkatleri yü-
zünden ona erişmesi ve mutlu olması imkansızdır.
Şimdi eğer haz hayatın gayesi ise ve eğer sözü edi-
len nedenlerden ötürü ona ulaşmak insanların çoğu 
için mümkün değilse, onların önünde bulunan tek 
makul seçenek intihar etmeleri yani bu acılı hayatı 
sona erdirmeleri olmalıdır.(Ahmet Arslan)

Psikanaliz kurucusu olan Avusturyalı nörolog 
Sigmund Freud, intiharın bilim açısından çözümle-
nemeyecek bir sorun olduğunu, katı süperegonun(-
sosyal açıdan uyarılmış vicdanları içerir. Tinsel ve 
etik yasaklamaları ile bireysel arzulara karşı koyar.)
egoyu yaşamaya layık bulmayarak onu aşağılaması 
ve egonun(ben) süperegodan intikam alması şek-
linde açıklar. İntihar; ölüm içgüsünün etkinlik kaza-
narak kişinin kendine doğru çevirdiği bir eylemdir.

İntihar davranışını biyolojik boyutu ile ele al-
dığımızda serotonin maddesinin azalmasına bağlı 
olarak bir intihar eyleminin gelişebileceği düşünül-
mektedir. İsveçte’ki Karolinka Enstitüsü yaptığı ça-
lışmada serotonin ve düşük konsantrasyonların in-
tihar davranışı ile ilişkili olduğunu 92 depresif hasta 
üzerinde inceleme yaparak belirtmiştir.

Psikiyatr Schilder; ”öfke ve çaresizliği merkeze 
alarak, intiharı  diğer bireye karşı yöneltmek istediği 
kızgınlığın kişinin kendi üzerine çevirmesinin yanı 
sıra, sevgisini esirgeyen bir insanı cezalandırma 
veya onunla bir tür barış yapma isteğinin ve aynı 
zamanda, baş edilemeyen güçlüklerden kaçışın 
anlatımıdır.” Öyle hayatlar var ki; birey kendisine 
verilmeyen sevginin, yapılan haksızlığın intikamını 
almak için intiharın kucağına oturmayı tercih eder.
Birey öteki için intihar eder. 2017 yapım gerçek bir 
hayattan uyarlanmış  dram filmi olan Aşk uykusu 

Merve EGE

İNTİHAR

P S İ K O L O J İ
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adlı filmde, aldatılan bir kadın dağılan evliliğini to-
parlamak ve eşini tekrar kazanmak ve  bir yandan 
aldatılmanın psikolojik yıkımlarıyla savaşır. Uzun 
uğraşların ve psikolojik bitikliğinin sonunda, aldatan 
eşinden intikamını kendi canına kastederek almaya 
çalışır. Bu intihar, dünyayı, haksızlığı, yaşamayı red-
deden melankolik bir protesto biçimiydi. Aşkı için 
için intihar edenler kendi yaşamının iplerini ötekine 
bahşeder. Tıpkı kuklalar gibi... Aldığı nefesi bile ona 
bahşeder, o gittiğinde nefessiz kalır. Bu saaten son-
ra birey kaderini ötekine bağlar. Yaşayışı da ölümü 
de başkasının ellerinde...

Durumum çok kötü sevgilim. Belki bugünler-
de intihar ederim. Bana yaşam gücü veremezmi-
sin?(Oğuz Atay)

Erich Fromm intihar teorisini güdülerle açıklar.
Açlık ve cinsellik güdülerin bir kısmının oluşturur-
ken bunların dışında aşk, hakikat, özgürlük vb po-
zitif güdülerle kıskançlık, hırs vb negatif güdüler 
vardır. Bireyler, onlarda tutku haline gelmiş anlamlı 
değerli olan yaşantılar için hayatlarını riske atarlar.
Açlık, cinsellik gibi temel itiyaçlar için intihara te-
şebbüs etmeyen bireyler sevgi nefret gibi sosyal 
güdüler devreye girdiğinde hayatlarına son vermek 
isteyebilmektedir.

EMİLE DURKHEİM VE İNTİHAR BİÇİMLERİ
“Kurbanın kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, 

olumlu ya da olumsuz bir edimin doğrudan ya da 
dolaylı sonucu olan her ölüm olayına intihar denir.
İntihar girişimi, böyle tanımlanan, ancak ölümle so-
nuçlanmadan önce durdurulan bir edinimdir.”

Emile Durkheim, intiharı açıklarken olgunun 
merkezine toplumu almıştır. Toplumsal nedenlere 
bağlı olarak intiharları üçe ayırır.

Bencil intiharlar; Bireyin bağlı olduğu din, politik 
zümre, aile vb. tarafından korunulmamış olmasın-
dan kaynaklanır. Toplumsal bağların kopuk olduğu, 
bireylerin kendilerini yalnız ve yabancılaşmış his-
settiği zaman ortaya çıkar. Birey için hayatın anlamı 
kaybolur ve yaşama isteği azalmaya başlar. Sosyali-
zasyon  süreci içerisinde önemli bir yere sahip olan 
aile kurumunu düşünelim. Birbirinden habersiz 
aynı evde hayat sürdüren bireyler zamanla birbirine 
fakirleşir duygusal bağlar kopmaya başlar. Yenilen 
yemeğin, içilen bir bardak çayın tadı kalmamaya 
başlar. Hayat anlamını yitirir. Bu durum yok olma 
arzusuna zemin hazırlar. Yalnızlık çoktan tekmele-
meye başlamıştır bireyi...

Durkheim’in intihar adlı kitabından bir alıntı; 
“Depresyon içindeki psikanteni hastası, varını yo-
ğunu yitirmiş biri, onuru kırılmış kişi, sevdiğini yi-
tiren insan, elbette bütün bu insanları pençesine 

almış dert, incelerseniz pek çok ayrı nokta bulur-
sunuz, ama hepsinde ortak bir özellik vardır. Hepsi 
topluma bakıp onun sadece en tehlikeli uçlardaki 
düşman yanlarını görmektedir. Akıl hastalığı, para 
kaybı, bir yakının ölmesi, sevgisine karşılık göreme-
me bunlar altındaki tek bir durum yatan değişik gö-
rünümdedir. Fakat tek bir durum kesin ve çaresiz, 
yalnızlık duygusu intiharın tek nedenidir.

Elcil intiharlar; Birey sadece toplumdan koptu-
ğu, kendini yalnız hissettiği zaman değil, topluma 
çok bağlı olduğu zaman da intihar eder. Durkheim 
buna örnek olarak, Hindistan’da eşi ölen kadınların, 
eşlerinin cenazesinde kendilerini yakmalarını gös-
terir. Bu intihar tipinde birey kendisine verilen her-
hangi bir buyruğu yerine getirmediği için, onurunu 
korumak amacıyla, utançtan kurtulmak için intihar 
edebilir. Ya da hayatından daha üstün gördüğü bir 
amaç için hayatını feda edip mükafatını göreceğini 
düşünür. Örneğin; Jim Jones ABD’li Halkın Tapınağı 
kilisesinin kurucusu olan dini lider vaiz, 1978 yılında 
Guyana’da 911 müridi intihara ikna ederken onla-
ra şöyle söyler; ”Artık cennete doğru yola çıkmanın 
zamanı gelmiştir. Ölümde büyük bir şeref vardır. Bu 
ölecek olan herkes için büyük bir gösteri.” Jones 
aynı gün 911 müridiyle siyanürlü içecekle intihar 
eder.

Anomik intiharlar; Bu intihar tipinde birey, top-
lumsal bunalımlar sonucu, toplumun yapısında 
meydana gelen değişikliklerle bireyin yaşam biçimi-
nin, değerlerinin alt-üst olması sonucu gerçekleşen 
intiharlardır. Ekonomik krizler, savaş, darbe dönem-
leri (son yaşanılan 15 temmuz darbesi ve darbe son-
rası bunaltılar)aile yaşamında meydana gelen dü-
zensizlikler (boşanma,eşini kaybetme) vb.durumlar 
intihara yol açan önemli faktörlerdir. 2010 yılında 
Tunus’ta kötü yaşam koşullarını protesto etmek için 
kendini ateşe veren üniversite mezunu Muhammed 
Buazzizi ekonomik buhran sebebiyle gelişen bunaltı 
sonucu kendini ateşe vererek intihar etmiştir. Yine 
bir başka örnek; Nazilerin zulmüne dayanamayıp 
eşiyle birlikte intihar eden Stefan Zweig

Ötenazi
Sözlükte iyi ölüm anlamına gelen ötenazi, hay-

vanların ve insanların zor şartlar altında yaşam 
savaşı vermesi durumunda iyileşemeyecekleri du-
rumunda uygulanan bir ölüm tarzı mecburi kalınan 
bir yöntemdir. Ötenazi bazı ülkelerde yasal olarak 
yapılmaktadır. Ötenazi aktif ve pasif olarak iki farklı 
yöntemle yapılır. Aktif ötenazide, hastanın hekim 
tarafından verilen ilaçla yaşamı sonlandırılır. Bu 
durum hastanın acıya dayanamaması üzerine heki-
minden yardım istemesiyle oluşur. Pasif ötenazide 
hastanın hayatı ona danışılmadan hekim marifetiy-
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le sonlandırılır.
İçimdeki deniz filmi ve ötenazi
2005 yapımı olan yönetmenliğini Alejandro 

Amenabar’ın yaptığı içimdeki deniz adlı dram fil-
minde ötenazi konusu derin  bir biçimde işlenir.
Gençliğinde geçirdiği kaza sonucu 30 yıl boyunca 
yatağa bağlı olarak yaşayan Ramon felçli yaşamayı 
kabul etmemekte ve ötenazi olmayı istemektedir.
Ramon ölümden sonra yaşama inanmamaktadır.” 
Ölümden sonra yaşam yok. Tıpkı ölümden önce ol-
madığı gibi” bu yüzden ötenazi uygulamasını değil 
yaşamayı öğütleyen  din adamıyla karşıt fikirlidirler.
Din adamı da tekerlekli sandalyeye bağlıdır fakat 
yine de yaşamayı seçmiştir. Ramon, hayatı, özgürlü-
ğü seven yaşamanın bir hak fakat mecburiyet olma-
dığına inanan görüşe sahiptir. Kendisini başkalarına 
bağımlı olarak görür ve bu durumdan kaçamadığı 
için gülümseyerek ağladığını söyler, tekerlekli san-
dalyeyi reddeder çünkü  onu kabul etmenin sadece 
kaybettiği özgürlüğünün artıklarını kabullenmek ol-
duğunu savunur. Bu bakışa sahip birey için ötenazi-
yi istemek nerde ise kaçınılmazdır.

Din ve intihar
Sosyolog Pescolido dini ağlar kuramını ortaya 

sürmüştür. Bu kurama göre; dindarlık ve intihar dü-
şünceleri arasında ters bir ilişki vardır. Din ile intihar 
arasındaki ilişki soyal ağlar içinde biçimlenir. Dini 
değerler ve inançlar, sosyal yapılar bireyler arasın-
da destek oluştururken intiharı önleyici bir unsur 
olarak ortaya çıkacaktır. Özellikle ölümden sonra bir 
yaşam olduğu (ahiret inancı)bireyin dünya hayatın-
da çektiği sıkıntıların bu dünyaya özgü bir sınav ola-
rak düşünmesi, öte hayatta onu sonsuz bir huzur, 
mutluluk, güzellik beklediği inancı kişinin motive 
olmasını sağlayacaktır.

Din ve intihar ilişkisi açıklanırken Protestan-Ka-
tolik arasındaki farklar üzerinde fazlasıyla durul-
muştur (Katolikler ve Protestanlar İncil’in anlamı 
ve otoritesi üzerinde birbirinden farklı görüşlere 
sahipler. Luther, Protestan Hristiyanlar açısından 
İncil’in “Tanrı’nın insanlara gönderdiği vahiyleri içe-
ren ve onun vasıtasıyla insanlarla iletişim kurduğu 
tek kitap olduğunu açıkça belirtti. Buna karşın Kato-
likler, inançlarını sadece İncil’e dayandırmıyor. İncil 
dışında Roma Katolik Kilisesi’nin geleneklerine de 
bağlılar.) Durkheim, Katolikliğin intiharı önleyici bir 
kalkan, Protestanlığın ise arttırabileceğini öne sür-
müştür. ABD’de yapılan araştırmalarda Katolik ve 
Protestanlık arasında intihar açısından anlamlı bir 
fark olmadığı ileri sürülmüştür. Simpson ve Conklin 
1989’da yapmış oldukları araştırmada, 71 ülke ve-
rilerini inceleyerek müslüman nüfusun ağırlığı art-
tıkça intihar hızının düştüğünü, Ürdünde yapılan bir 
araştırmada da  Ramazan ayında intihar girişiminin 

azaldığı bildirilmiştir.(Daradkeh 1992.)
Yahudilik, Hristiyanlık, İslam dini intihara kar-

şıdır. Fakat geleneksel ibrani hukukunda intihar 
edenin aklı başında iken bu fiili işlemiş olamayaca-
ğına bu nedenle yaptığı davranıştan sorumlu tutul-
mayacağı anlayışı vardır. Katliama, şirke, ve zinaya 
zorlama gibi durumlar karşısında intiharın tercih 
edilmesi takdir görülmüştür. Hinduizm ve Jainizm 
intiharı  meşru saymakla birlikte törenleştirir. Dini 
bir merasim olarak görülür. Hinduizm’in temelini 
oluşturan samsara kavramı; insanların ölüm ve ye-
niden beden bulma döngüsü olarak tanımlanmak-
tadır. ”samsara”dan kurtulmak için girişilen intihar-
lar ve dul kadınların kendini yakması bu anlayışın 
bir sonucudur. Benzer şekilde Jainizm de maneviyat 
adına yeme ve içmeden uzak durmak için girişilen 
intiharlar kutsal bir ölüm olarak kabul edilir. İslam 
dininde intihara yönelik Kur’an-ı Kerim’de şöyle bu-
yurulur:”Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşı-
lıklı riza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl 
yollarla yemeyin.Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz 
Allah size karşı çok merhametlidir.”(en-Nisa’,4/29)
ve bir başka ayet;İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları-
na (Tevrat’ta)şöyle bildirmiştik:”Kim bir canı,başka 
bir cana ya da yeryüzünde fesat çıkarmasına karşılık 
olmaksızın öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi 
olur.Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bü-
tün insanların hayatını kurtarmış olur.” burada bir 
cana kıymanın ağır bir suç olduğunu ifade ediyor.ve 
ayrıca bakara suresinde  “Kendinizi kendi ellerinizle 
tehlikeye atmayınız. (el-bakara 2/195)ayeti yer al-
maktadır.

Kelebek Etkisi
Yaşamda başımıza gelen geçmez dediğimiz ne 

var ise ummadığımız anda geçebilir yarası iyileşe-
bilir. Kendi hayatlarımıza ve başka hayatlara iyilikle 
dokunabilmek gerek... Kelebek etkisi gibi siz bazen 
bir başkasının hayatına küçük bir dokunuş yaparsı-
nız o dokunuş bireyin varoluşuna öyle nüfuz eder 
ki, küçük gibi görünen durumlar bambaşka bir hale 
dönüşebilir. Ölümü ve kendisine artık kimsenin 
yardım edemeyeceğini düşünen birine ışık tutmak 
istemezmiydiniz? Başkalarına tuttuğumuz ışık bizle-
ri de aydınlatır. Böylelikle kendi yaşamımıza da do-
kunmuş oluruz. Kendimize ve başkalarına bu dün-
yadan sadece geçmekte olduğumuzu her ne olursa 
olsun hiç geçmez sandığımız acıların geçeceğini, 
iyileşmez dediğimiz yaraların kabuk bağlayacağını, 
öldüm dediğimiz vakit yeniden yeşerebileceğimizi 
hatırlatalım. Geç kalmadan... Cesur olanlar her şeye 
rağmen yaşamayı tercih edenler mi? yoksa pes edip 
ölüme gidenler mi? İntihar düşüncesi irademizin 
bize oynadığı bir oyun değil miydi?
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İ S L A M

Şu neden bu neden,

habire sorular...  

ve hiç kimse sormuyor ben nerde hata ediyorum. Ağzının 

tadı kaçan koşuyor yok mu bana bir çare diye. Hala neyin 

derdindesiniz? Üç günlük dünya konforu için nerdeyse 

herşeyinizi vermek üzeresiniz. Ha bire hazlar mutluluklar 

için paralar harcamakta hala da tatmin olamamaktasınız. 

Ve dert üstüne dertlerle boğuşuyorsunuz. Allah size soru-

yor “akletmiyor musunuz?” acaba ne demek istiyor. 

Sizce akletmek derken hesap etmıyor musunuz 

teknoloji bulmuyormusunuz araştırmıyor musunuz mu 

diye soruyor acaba. Yoksa; bu gidişatınıza bir düzen verin 

asıl gittiğiniz yerde bır büyük hüsranla karşılaşacaksınız. 

Asıl onun çaresıne bakmak için nerede hata ediyorsunuz 

onu akletmiyormusunuz diyor olmasın. Hani çok zekisiniz 

ya siz zaten akıllısınız. Herşeyi hesap edersiniz. iki eğilir 

bükülür duygu sömürüsü yapar orda da bir allem gullem 

eder cennete kapağı atarız diye düşünüyorsunuz değil 

mi? Alıştınız... Neye alıştığınızın farkında değilsiniz. beleş-

çiliğe sömürmeye bedavacılığa kolaycılığa... üç kuruşluk 

kursağı için iki dakikalık içeciği için bedenini ruhunu 

hayatını satmaya alıştınız. nasılsa bır bedel ödemeden 

aldınız ve nasılsa üç kuruşta olsa para ediyor. Ne verdin 

iyi verdin şeytannn... 

Sat anasını satayım sermayesi bedava... Biraz akıl... 

bunca yapılan alına satılan kıymeti baha biçilmezleri üç 

kuruşluk dünyahevesatına heder etmemeyi ebedi hayata 

dair bir yatırıma çevirmeyi akletmıyor musunuz. AZ BİR 

BAHAYA EBEDİ HAYATINIZ SATMANIN NE DEMEK OLDU-

ĞUNU AKLETMİYORMUSUNUZ.

Daha hala bu andan sonrada hala niye şuramda şöye 

buramda böyle oluyor dıyorsanız hala akletmiyorsunuz 

demektir. 

 

DERDİNİZ GÜNAHLARINIZ KARDEŞ... 

DEVASI İSE İSTİĞFARDIR. 

DERDİNİZ ASİLİĞİNİZ, 

DEVASI İSE TESLİMİYETTİR. 

DERDİNİZ BENCİLLİĞİNİZ NEFSİNİZ HEVANIZ. 

DEVASI ONDAN VAZGEÇMEKTİR 

DERDİNİZ RABBİNİZE OLAN İTAATSİZLİĞİNİZ  

YARATILIŞ GAYENİZİ SİZE UNUTTURAN VE RABBE KARŞI 

AHMAKÇA BAŞ KALDIRTAN ŞEYTAN 

DEVASI AKLETMEK KARDEŞ...

ORADA BURADA DERMAN ARAMA FALAN GURUPTA 

FİLAN GURUPTA SARIMSAK LİMON NANE DEN DEVA 

ARAMA KALBİNDE Kİ İMANSIZLIĞA İSLAMSIZLIĞA  

TESLİMİYETSİZLİĞE İTİMATSIZLIĞA ÇARE ARA. 

YOKSA EN ALLAME PROFESÖR BABAN OLSA  

ÖLÜM KAPISINI KAPATAMAYACAK  

HASTALIKLARDAN SİZİ KURTARAMAYACAK 

SİZİ O KAÇINILMAZ GÜNDEN HESAP MİZAN VE SIRATTAN 

KURTARAMAYACAK.

YOKSA HANİ ÇOK AKILLISINIZ YA 

ŞEYTAN SİZE MUSKALAR YAZDIRACAK YALANLAR İFTİRA-

LAR KÜFÜRLER YAPTIRACAK KİN NEFRET ÖFKE  

KISKANÇLIK KRİZLERİ GEÇİRECEKSİNİZ. 

VE HERGÜN YALANLARI İLE BEYİNLERİNİZ İĞFAL EDECEK 

BEDENLERİNİZ SİZİ CEHENNEME GÖTÜREN  

BİNEKLER OLARAK KULLANACAK. ÇILGINLAR GİBİ  

EĞLENİN BENCE İYİ BİR ALIŞ VERİŞ YAPTINIZ  

CENNETİ VERDİNİZ ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA VE LEZZETLER 

İÇİN CEHENNEMİ SATIN ALDINIZ. 

BÖYLE AKLEDENLERİ TEBRİK EDİYORUM HAKİKATEN 

KÂRLI BİR ALIŞ VERİŞ YAPMIŞLAR.  

HELÂLİ BIRAKIP HARAMI HAKİKATİ BIRAKIP YALANI SATIN 

ALMIŞLARDIR. 

ONUN İÇİN ALLAH SORUYOR  

AKLETMİYOR MUSUNUZ?

Ayhan VEYİSOĞLU

AKLETMİYOR MUSUNUZ? 
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ

ÇEKEMEDİM AKÇA KIZIN GÖÇÜNÜ

Hey hey

Çekemedim akça kızın göçünü, of göçünü

Sırma saçlar bırak döğsün döşünü

Gülüver de görem mercan dişini

Yol ver bana Çıbık Beli geçeyim, a kız geçeyim

Hey hey 

Yaylaların yeli soğuk esmez mi

Sevdiğim de rüyalara girmez mi, a kız girmez mi

Girmesen de gönül sana küsmez mi, of küsmez mi

ANTALYA

Ahmet DÜNDAR
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Cihan harbi sona ermiş, ülke teslim alınmıştır. Yunan işgal kuvvetleri, Yalova köylerine 

silahlarını teslim etmesi için haber göndermiştir.

Burhaniye Köyü’nden Rasim ve Abdülkadir bunun intihar etmek manasına geldiğini 
bilmektedir. Zaman onları haklı çıkaracak, silahını teslim eden bölgeler kıyımdan geçiri-
lirken, bu iki kahramanın kararlılığı Burhaniye Müfrezesi’nin kurulmasını sağlayacak ve 
bu müfreze Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar ayakta kalacaktır.

Son Müfreze, Kuvayı Milliye hareketinin bilinmeyen bir kısmının romanı. Kurtuluş Sa-
vaşı’nın Yalova’daki kısmını anlatan ve gerçek hadiselere dayanan bir direniş ve kahra-
manlık destanı.

Son Müfreze-Bir Kuvayı Milliye Romanı

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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TARİHTE BU AY

TARİHTEN BİR YAPRAK

1 KASIM       Yeni Türk Harflerinin 
Kabulü (1928).

2-8 KASIM    Lösemili çocuklar haf-
tası

3 KASIM       “Gülhane Hattı Hüma-
yunu” ile Tanzimat Devri’nin Başlayışı 
(1839).

4 KASIM       UNESCO’nun Kuruluşu 
(1946).

6 KASIM       Güneydoğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı (GAP)’IN Kuruluşu (1989).

10 KASIM     “Halk Fırkasının Adı, 
“Cumhuriyet Halk Fırkası”  Olarak De-
ğiştirildi (1924).

10 KASIM     ATATÜRK’ ün Ölümü 
(1938).

11 KASIM     Birinci Dünya Savaşı’nın 
Sonu (1918).

11 KASIM     4305 Sayılı Varlık Vergisi 
Yasası Kabul Edildi (1942).

12 KASIM     Düzce’de 7. 2 Büyüklü-
ğünde Deprem Meydana Geldi (1999).

14 KASIM     Telsiz Genel Müdürlü-
ğü’nün Kuruluşu (1983).

16 KASIM     Süveyş Kanalı’nın Açılışı 
(1869).

17 KASIM     Ankara’da Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası Kuruldu.  Kurulan 
İlk Muhalefet Partisidir (1924).

Ünzile YILDIRIM
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SIR17 KASIM     Son Padişah Vahdet-
tin’in Türkiye’den Ayrılışı (1922).

20 KASIM     Ziraat Bankası’nın Kuru-
luşu. Mithat Paşa Tarafından,   Bugün-
kü Ziraat Bankası’nın Temelini Oluş-
turan Memleket Sandıkları Kuruldu 
(1863).

20 KASIM     Türkiye’de İlk Koalisyon 
Hükümeti’nin İsmet İnönü Tarafın-
dan AP ve CHP’li Bakanlarla Kuruluşu 
(1961).

20 KASIM     Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nin Kabulü (1989).

22-27 KASIM Ağız ve Diş sağlığı haf-
tası

22 KASIM     Kennedy’nin Öldürül-
mesi (1963).

24 KASIM     Öğretmenler günü

24 KASIM     Ankara Zafer Anıtı’nın 
Açılışı (1927).

24 KASIM     Mustafa Kemal’e “ATA-
TÜRK” Soyadının Verilişi (1934).

25 KASIM     Şapka Giyilmesi Hakkın-
da Kanun’un Kabulü (1925).

25 KASIM     İsmet Paşa’nın “İNÖNÜ” 
Soyadını Alışı (1934).

26 KASIM     Lakap ve Unvanların 
Kaldırılışı (1934).
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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Sırdaki can dostlar kasım ayı bizlere çok 

şeyler anlatıyor. 10 Kasım ATATÜRK’ü anma 
günü… Böyle büyük bir önder bizlere aydın-
lık yol açtı. Biz kadınlar sır olur gizlenirdik.

Hayatta herkes uzaklaşmanın peşinde, 
kimse ait olduğu yeri güzelleştirmeyi dene-
miyor. Çünkü ikili oynayan bir toplum olduk. 
İçimiz başka dışımız başka. Nabza göre şer-
bet havasındayız. Bizler insan ayırıyoruz. Al-
lah hiç ayırmadı ki; fark edelim tek iyi olan 
şey bilgi, okumak, okumak. Tek kötü olan 
şey bilgisizlik.

Öyle güzel bilgi saçan dostlar verdi Rab-
bim bana. Çok güzel bilgiler sunuyorlar. Ala-
bildiğim kadar ön heybeye alamadığım arka 
heybeye. Bir gün anlarım diye sakladım.

Böyle güzellik içinde bizler üç şeyden 
uzak duralım. Şerden uzaklaşan izzete, kibir-
den uzaklaşan saygınlığa, cimrilikten uzak-
laşan da ŞEREFE ulaşır. Bu dünya oyalayan 
mekan. Seven sevdiğine kucak açar korkma-
dan. Ölümden sonra da yaşamak isterseniz 
ölmez bir eser bırakınız, der Üstad. Ruhunda 
ışık varsa insanda güzellik olur. Açık yürekli 
konuşan insanlarla konuşalım. İçten pazar-
lıklı düşmandan Rabbim korusun, Amin. 
Uzun ömürlü dostların sırrı sadece aranan 
kişiyi bulmak değil aynı zamanda aranan kişi 

olmaktır. Onun için bence ikiyüzlü insanlar-
dan uzaklaşınız. Zira iyi vaktinizde etrafınız-
da dönüp dolaşırlar kötü vaktinizde sizden 
kaçarlar. Rabbim gerçek dostlarla daim ey-
lesin amin. Sırra kadem bastım ben dostları 
Sırda buldum. Şükürler olsun.

Atatürk

10 Kasım dolayısıyla Atatürk’e ve tüm Şe-
hit askerlerimize Allah’tan rahmet dilerim. 
Menzilleri mübarek olsun.

 O eserler bırakarak
Neşe ve huzuru
Kucak dolu sevgiyi
Aşkı ve saygıyı
Sundu bu âleme
Işık oldu Türkiye’me
Mutlu oldu kadın erkek te

Fark edene…

Sizlere kitapla ilgili bir sözle veda ediyo-
rum. Sağ olun.

Kitap yazılı söz; söz dile gelmiş. Düşünce 
insanın ta kendisi olduğuna göre, Kitap düş-
manı İnsan düşmanıdır.

Aynı dili olmasa da aynı (duygu)yu paylaş-
mak dileğiyle.

Necibe  AKÇA KOCATOP

İNSAN OLALIM
İNSAN BULALIM 

S I R DA Ş
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ABONE ÖZEL

Samet Kaan KIRPHAN

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ
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SIR

B U L M A C A

SOLDAN SAĞA
1) Kutsal Emanetlerin de Has Oda’da 500 yıldır korun-

duğu ve sergilendiği, devletin idare merkezi olarak kulla-
nılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saray. (Ortadaki 
resim). 2) Bir serhat şehrimiz. – Tedavi etme. 3) Kar, su 
veya çim üzerinde kaymak için ayağa takılan araç. - Bir 
parça sevimli ve cana yakın bir biçimde çalınarak. 4) An-
talya’nın bir ilçesi. - Bingöl Dağları’nın Erzurum il sınırları 
içinde kalan kuzey yamaçlarından doğan bir nehrimiz. 5) 
Gizli sır, saklı şey. - Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli 
bir tür kıyı teknesi. 6) Litre’nın kısaltılmışı. - İslamdan önce 
Arapların Kabe’de bulunan putlarından biri. 7) Bir göz ren-
gi. – Lityum’un simgesi. 8) Satrançta yenilgi. – Yüzyıl. 9) 
Öz, temel, baz. - Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, 
kolsuz, keçeden üstlük. 10) Bir hücre bölünmesi türü. - Ka-
rada 1609, denizde 1852 m olarak kabul edilen bir uzak-
lık ölçü birimi. 11) Birine geçici olarak bırakılan ve teslim 
alınan kişice korunması gereken eşya, kimse vb., inam, 
vedia. - İdrar torbası. 12) Sebze olarak bahçelerde yetişti-
rilen, kokulu, bir iki yıllık bir bitki. – Yarı açmak.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Masal, hikâye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı 

edebi türler içinde ve çocuk oyunlarında kullanılan ge-
nellikle ölçülü ve kafiyeli, basmakalıp sözler. 2) Serbest 
meslek adamlarını içinde toplayan resmî birlik. - Dünya-
nın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası 
ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için 
bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi. – Molib-
den’in simgesi. 3) Haşlanmış kuru fasulyenin üzerine ince 
doğranmış, tuzla ovulmuş soğan ve maydanoz katıldıktan 
sonra zeytinyağı, sirke dökülerek yapılan fasulye salata-
sı. – Tayin etmek. 4) Üstün, çok iyi. - Arap Yarımadasının 
Mısır ile birleştiği yerde bir üçgen oluşturan yarımada. 
5) Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük 
bir kuş. – Mühendislerin kullandığı bir cetvel türü. 6) Bir 
harfin okunuşu. - Bir ülkede ithal edilecek malların çeşit-
lerini, oranlarını veya miktarlarını gösteren liste. 7) Kamer, 
mah. – Ezmekten emir. 8) Manisa’nın bir ilçesi. – Su, ab. 9) 
Cet, soy. - Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek. 10) Fas’ın 
başkenti. – Bir ilimiz. 11) Rütbesi general ile aynı olan de-
niz subayı. - İnsanların birbirleriyle karşılaştıklarında kul-
landıkları yakınlık dostluk, saygı ifade eden söz, yaptıkları 
işaret veya hareket, esenleme. 12) Yaranmak amacıyla 
liyakatinin üstünde aşırı derecede övgüde bulunma işi, ar-
goda yağcılık. – Sodyum’un simgesi. 13) Mitoloji, destan. 
– Yegane, biricik.
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Ey gönül bülbül misali 
Zara varmışsın fayda ne 
Çekilen Mansûr misali 
Dâra varmışsın fayda ne

Murğ-ı can uçtuktan sonra 
Can yükü göçtükten sonra 
Muhabbet geçtikten sonra 
Yâre varmışsın fayda ne

Gel hoşça dinle bu re’yi 
Anlar isen her sırayı 
Hak açınca bir yarayı 
Sara varmışsın fayda en

Mü’min isen pakla özün 
Gerçek ol gerçek de sözün 
Gel burda ağ eyle yüzün 
Kara varmışsın fayda ne

Gerekdir kişiye kemâl 
İtikat îmana temel 
Hasan yok ise elde amel 
Ora varmışsın fayda ne.

Aşık HASAN

Ey Gönül
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