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Yoksulları Gözet,
Beslenmeni Düzelt
Yavuz Selim PINARBAŞI

Türk toplumu olarak yeme-içme
konusunda Maşallah üzerimize yoktur. Bayanlarımız günlerinde, gençlerimiz gezilerinde, yaşlılarımız buluşmalarında toplanma gündemimizi
unutup kıtlıktan çıkmış gibi sofra donatır, asıl mevzu yemek, gündemse
yemek yerken renklendirmek için
buluşma haline gelir.
İnancımız ve örfümüz gereği misafire ikram sıkıntıya girmeden evde
olanlardan sunmaktır. Bu gün ise
günler öncesinden hazırlık, misafir
sanki dost tanıdık değilde not verecek jüri veya müfettiş gibi bir humalı çalışma başlar sormayın gitsin. Bir
araya gelmek neşe ve sevinç olmaktan öte ıstırap halini alır.
Bizim konumuz beslenmedeki
aşırılıklar ve kanaat ederek ihtiyaç
sahiplerini düşünüp iktisadımızdan
arta kalanlarla onları da doyurmak.
Rabbena hep bana bencilliğinden
uzak paylaşımcı aynı zamanda insancıl bir yaklaşım. Dinimizde bunu emretmiyor mu ?
Her zaman gündemde israf edilen
ekmek ve yemekler. İnanın önce iktisat kültürü sonra gözümüzün doyması şart. Nereden geçti bize bilmem

bir gözü açlığımız var malesef. Acıkınca doymayacak, susayınca kanmayacağız sanıyoruz.
Elimizi vicdanımıza koyup düşünelim; acıkmadan sofraya oturmayın,
doymadan kalkın diyerek karnına
taş bağlayan bir peygamberin çok
yemekten hazımsızlık çekerek soda
içip rahatlamaya çalışan ümmetiyiz
heyhat.
Bu gün milat olsun aziz dostlarım
midemizde havaya, suya, yemeğe ve
yoksullara vermek için yer ayıralım.
Lütfen saçma sapan gözümüzle doymaya çalışmayıp ruhumuzun cilası
kadar beslenelim.
Bir Allah dostunun sözünü hatırlatalım; kendisine sorarlar “ efendim
ne kadar yemekle doyarsınız “ beni
taşıyacak kadar zira fazlası olursa ben
onu taşırım.
Az yediğimiz, çok yedirdiğimiz günler dileğiyle. Saygılar sunarım.
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ESED SONUNU HAZIRLADI
M.Tunahan PINARBAŞI

SIR
AFRİN harekatı kapsamında ESED PKK ya
(YPG) katılsa ne olur? Hiçbir şey olmaz, çünkü
zaten gayri resmi olarak destek veren ESED
resmi olarak katılmış olacak, pek de bir şey
fark etmeyecek.

Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde PYD/YPG ile Suriye hükümeti arasındaki olası Afrin anlaşmasının ele alındığı
öğrenildi. Erdoğan ‘Suriye hükümet güçleri
bu yola girerse sonuçları olur’ mesajı verdi.

Erdoğan Telefonda Putin’le Görüştü:”Esed
Afrin’e Girerse Sonuçları Olur!”

Diplomatik kaynaklar, Esed-YPG anlaşmasına
dair iddiaları Ankara’nın teyite muhtaç gelişme olarak yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le yaptığı görüşmede, Esed Rejimi’nin Afrin’e girmesi halinde sonuçlarının
olacağını söyledi. Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı’nın planlandığı gibi devam edeceği vurgusunu yaptı. Moskova yönetimi ise Zeytin
Dalı Harekatı’nın haklılığını kabul etti.
“SONUÇLARI OLUR”
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KARARLILIK VURGUSU YAPTI
Erdoğan, Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin
Dalı Harekatı’nı planladığı şekilde gerçekleştirmekte kararlı olduğunu da belirtti.
NTV’nin haberine göre diplomatik kaynaklar,
Rus tarafının mesajı anladığı ve anlayışla karşıladığını ileri sürdü.
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İRADİYET
Akif CEMİL

Tokluğa hasret olanlarla açlığa hasret kalanların bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bazılarının zayıflamak için sarfettiği para ile nice aç insan doyar. Yediklerine
harcadığı miktardan daha fazlasını eritmeye harcayanlar var.

SIR

Kilo verme kadar kilo almama da önemli. İkisi de irade istiyor.
Kilo irsle ve bünye ile ilgili. Ama günümüzde obezite önemli bir gerçek.
Hatta zayıflama, bir sektör haline gelmiş. Diyet artık adeta bir moda.
Zayıflamada en önemli faktör irade.

Dergimizin ilk sayılarında dua ile zayıflamadan bahsetmiştik. Kendi irademiz ile
Allah’ın yardımı yoldaş olunca zayıflama gerçekleşir.
Ama en önemli zayıflama formülünü Efendimiz vermiş:
“Acıkmadan yememe, sofradan doymadan kalkma.”
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Sağlıklı beslenme için altın kurallar
Prof. Dr. Sefa SAYGILI

Beslenme şekli sağlıklı yaşamada oldukça önem-

Etiketinde hidrojene kelimesi geçen bütün ürün-

lidir. Günümüzde ise yediklerimiz, içtiklerimiz bizi

lerden de uzak durmalıdır. Bu kelime kimyasal iş-

hasta etmektedir. Alacağımız tedbirlerle sağlıklı bes-

lemle margarin yahut katı yağ haline getirilmiş trans

lenerek sağlığımızı koruyabiliriz. İşte dikkat edecek-

yağ, nebati yağ anlamına gelir. Pastaların uzun za-

lerimiz:

man bayatlamadan rafta kalmalarını sağlar ama bu

SIR

Şeker ve şekerli ürünlerden uzak durmalı. Şeker bünyemize zehir etkisi yapan zararlı bir gıdadır.

Mısır, soya, margarin gibi rafine (işlenmiş) yağlar

Obezite, diyabet, kalp hastalıkları başta olmak üzere

yerine sızma zeytinyağı ve hakiki tereyağı kullanma-

birçok rahatsızlıklara sebep olur. Günümüzde lezzet

lıdır.

vermek için neredeyse bütün paket gıdalara maale-

Koruyucu madde, katkı maddesi, renklendirici

sef şeker katılmaktadır. Meşrubatlar, meyve suları,

madde veya boya, “doğal aroma” ya da benzeri lez-

kola ve gazozlar böyledir.

zet artırıcı gıdalardan uzak durmalıdır.

İçeriklerinde yüksek früktozlu mısır şurubu yazan

Suni tatlandırıcı ihtiva eden ürünleri tüketmek-

her şeyi reddetmelidir. Bu şurup neredeyse bütün

ten kaçınmalıdır. Bunlar açlık hissi verirler, metabo-

işlenmiş gıdaların içinde bulunan aşırı tatlı, çok ucuz

lizmayı yavaşlatır, bağırsakta gaz üretir ve vücutta

sıvı şekerdir.

yağ depolanmasına sebebiyet verirler.

Her türlü sostan uzak durulmalıdır. Bunlar genellikle şekerli, süt ürünlü ve glütenli olur.

Bir ürün bir kimya laboratuvarından değil de tar-

ladan veya bahçeden yetişmeyse onu yiyebiliriz.

Şeker gibi bünyemizi etkileyen bütün unlu ma-

Proteinden zengin kahvaltı gün boyu tok tutma-

muller, makarna, bisküvi, şekerlemeler, pasta, kura-

ya yardımcı olur. Yumurta, ceviz, fındık gibi gıdalar

biye ve diğer işlenmiş karbonhidratlar yenmemeli-

iyi protein içerirler.

dir.

Yediğimiz miktar az ve lifli, posa bırakan gıdalarPatates ve pirinç pilavı da zararlı olabilen gıdalar-

dır. Dikkat edilmelidir.

dan oluşmalıdır.
Yatmadan üç dört saat önce yemeyi kesmelidir.

Kan şekerindeki dalgalanmalar yeme krizlerinin

Yoksa uyumadan önce kan şekeri yükselir, o zaman

önde gelen sebebidir, bu yüzden kan şekeri denge-

da karın bölgesinde yağ birikir. Karın yağlanması ise

de tutulmalıdır. Balık, dolaşan tavuk eti ve yumurta-

enflamatuar hormonsal tetikleyiciler yoluyla yeme

sı, fındık, ceviz, badem, kuru bakliyat, zeytin, çekir-

krizlerini artırır.

dek, fasulye ve sebzeler, meyveler sağlıklı gıdalardır.

Ve en önemlisi: Peygamber Efendimizin buyur-

Yine işlenmiş konserve ve paket yiyecekleri muh-

duğu gibi, “Sofraya acıkmadan oturmamalı, sofra-

tevası incelenerek tüketmelidir. Tanımadığımız veya

dan doymadan kalkmalıdır.” Aşırı ve fazla yemekten

adını söyleyemediğimiz maddeler bulunan ürünler

uzak durmalıdır.

atılmalıdır.
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yağlar kalp krizi, diyabet gibi rahatsızlıklara yol açar.
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İSLAM’I NE KADAR KABULLENMİŞİZ?

Osman NUR

Biliyorsunuzdur İslam bir dindir. Bu dini Allah insanlara sunmuştur. İsteyen kabul etmiş, isteyen de
kabul etmemiştir. Allah insanları dinini kabul etmede
zorlamıyor. Onun için Allah kitabında “Dinde zorlama
yoktur” ve “Ey peygamberim insanları zorla Müslüman yapmak senin vazifen değildir. Onlara dinimi duyur, tebliğ et, gerisine karışma” buyurmaktadır.

göre davranmalı ve aklının kabul ettiği şeyleri kabullenip savunmalıdır. Birçok insan ister istemez ana ve
babasını dinini, toplumda çoğunluğun kabullendikleri
şeyleri kabullendikleri gözükmektedir. Bu akılla tercih
edilmiş bir şey değildir.

SIR

Dünya hayatında çok sistemler, ideolojiler, hayat
düzenleri, çeşitli inançlar vardır. İnsan istediği ve doğru kabul ettiği inanç sistemini kabul etmede serbesttir. Hiçbir din ve sistem insanları zorla kendine itaat
etmeye zorlamadığını söyleyip durmaktadır. Bazen
uygumaları bunun aksi olmaktadır maalesef. En çok
zorlama da zalim kişiler tarafından yapılmaktadır.
Söylemlerinin aksine kendi sistemlerini insanlara kabul ettirmek için insanları zorlamaktadırlar. Bunun
çok örnekleri laiklik adına Müslümanlara yapılmıştır. Şapka giymediği için asılan, başörtüsü taktığı için
okuldan atılan, kızların başörtüsüyle ilgili haklarının
olduğunu söyleyince üniversite rektörlüğünden alınan ve diplomasının iptal edilip iş göremez hale getirilen uygulamaları daha yeni yaşadık.
Yani isteyen Müslüman olur isteyen olmaz. Dinde
zorlama yoktur. Önemli olan isteyerek kabul ettiğimiz
bu dinin her kaidesini kabul etmemiz gerektiği halde
bazı maddelerini içimize sindirebilmiş miyiz? İşte bu
konuda Müslümanların problemleri gözükmektedir.
Müslüman ülkede, Müslüman ana ve babadan
doğan insanın kendini Müslüman olarak kabullenmesinden bahsedebilirsiniz. Aynı şekilde Hıristiyan ülkesinde Hıristiyan ana ve babadan doğan, Budistlerin
yaşadığı ülkede Budist ana ve babadan doğan insanın
da Budist olması çok büyük bir oranla mümkündür.
İnsan bulunduğu toplumun kültürü ile yaşadığı için
bu bir noktada beklenen sonuç olmaktadır.
Fakat aklı olan insandan böyle bir “uydum kalabalığa” davranışı beklenmemelidir. Akıllı insan aklına

Şayet biz aklımızı kullanarak İslam dinini tercih etmiş isek, o zaman İslam’ın bütün meselelerini doğru
ve güzel gördüğümüz için tercih etmişizdir. Yoksa dinin çok yerleri güzel ve doğru bazı meseleleri yanlış
ve çirkin olarak kabul edersek aslında o dini kabul
etmiş sayılmayız.
Kendini Müslüman olarak kabul ettiği ve Müslüman olduğunu söylediği halde İslam’ın bazı meselelerini tenkit eden, bazı kurallarına uymayı gericilik
sayan, bazı emirlerinin uygulanmasını vahşet olarak
gören ve dönüp Müslüman olduğunu söyleyen insanlara sık rastlamaktayız. Onlara şunu söyleyebiliriz:
“Sen Müslüman değil misin? Müslüman olan dinini
tenkit edebilir mi? Yoksa sen Allah’ın dinini aklına
göre dizayn mı ediyorsun? Beğenmiyorsan bu dine
niçin girdin?
Bu durumda olan Müslümanlar ne dininden ne de
bildiği, yaptığı o yanlış işlerden vazgeçiyor. İşte böyle çelişki içinde yaşan çok Müslümanlarımız vardır
maalesef. Bunun kaynağı ise cahilliktir. Çünkü dinini
iyi bilse bu çelişkiye düşmez. Sonra Allah dini olan İslam’da asla yanlış, çirkin ve çelişki yoktur. Allah asla
yanılmaz, Allah her şeyin en iyisini bilir. Dolayısıyla
İslam dininin her şeyi doğru ve güzeldir. Ama cahil
insanlar iyi bilmediklerinden kendini biliyor zannederek Allah’a kafa tutmaktadır, kafa tuttuğunun da farkında değildir. İslam’ı iyi öğrenen bir Müslüman dinin
bütün emirlerini, yasaklarını, tavsiyelerini güzel görür
ve doğru olarak kabul eder. Zihninde en ufak bir çelişki olmaz. Hayata umutla bakar mutlu yaşar. Allah’ın
kendine nasip ettiği güzel şeylere şükreder. Başına
bela gelse bile ona güzelce sabreder ve Allah’ın rızasını kazanıp cennetlik kul olur.
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ÇAĞIN EN BÜYÜK SORUNU VE ÇÖZÜMÜ:
FAZLA YE(ME)MEK
YAVUZ SELİM MUSTAFAOĞLU

Yakın bir zamana kadar kimsenin adını duymadığı fakat günümüzde nerdeyse her hanede misali bulunan bir hastalık oluverdi.Evet,
tam olarak bahsetmek istediğimiz:Obezitedir.
Obezite, temel olarak literatürde aşırı yağ
fazlalığı olarak tanımlanır.Çözümü bulunmadığı takdire bu hastalık hem sinsi ve hem de kronik bir rahatsızlık olarak kalmaktadır. Vücutta
bulunan bu yağ birikintileri çeşitli hastalıklara
davetiye çıkarmaktadır.Tabi vücut kitle endeksleri vs gibi durumlar işin içine girdiği vakit,
durum biraz daha bilimsel yönden ele alınır.
Şu bir gerçektir ki obezitenin varlığı, kişinin hayatını ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır.Öyle
ki obezite vücudumuzun bütün sisteminde
aksaklıklara sebep olur. Yapılan araştırmalar
neticesinde de nitekim obez kişilerin akranlarına nazaran ortalama 13-16 yaş daha erken
öldükleri gözlemlenmiştir. Şöyle bir baktığımız
zaman aslında bu, daha çok kendi irademizle
pençesine düştüğümüz hastalığın nelere yol
açtığını görmek zor olmaz.Zira, kalp-damar,
şeker,reflü, kemik ve eklem sorunları, uyku apnesi, horlama, soılunum yetmezliği...Maalesef
liste uzayıp gitmektedir.

Tok olan şefkatsiz ve merhametsiz olur. Tok,
açın halinden anlamaz. Çok yiyen sert ve katı
kalpli olur. Hadis-i şerifte, (Çok yemekle kalbinizi öldürmeyin!) ve (Allahü teâlâ doyduktan
sonra yiyip, midesini bozana buğzeder) buyuruldu. (İ. Gazali)

SIR

Toplum olarak artık hareketsiz bir yaşam
şekline sahip olduğumuzdan ötürü bu rahatsızlığın olması da kaçınılmaz oluyor.Aslında yemek kadar hareketsiz olmak da obezitede en
büyük etmenlerden biridir.Buraya kadar işin
bilimsel kısmına değindik daha doğrusu işin
maddi tarafından bahsettik. Gel gelelim bu
işin bir de manevi yönü bulunmaktadır.
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Yüce dinimiz kimsenin zararına olan bir
durumu asla tavsiye buyurmaz. Varsa söylediği bir şey, muhakkak ki kişinin faydasınadır.
Oruç tutmanın en az bin dört yüz yıllık geçmişi
varken günümüz bilim adamları, bugün oruç
tutmanın vücuda muazzam faydasından bahsetmektedirler.
Yemekten önce içilen suyun iştahı kesmesi
vs tüm bu tavsieler sağlımız içindir elbet.
Toplum olarak İslam adabına hemen hemen birçok konuda uzak olduğumuzdan ötürü
yeme-içme konusunda da ana mevzudan bihaberiz. Haliyle yeme-içme adabı konusundaki bu uzaklığın sonucu olarak birçok öldürücü
hastalığın müsebbibi olan ‘obezite’ başımıza
büyük bir bela olarak gelmiştir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) :
“Ademoğlu karnından daha kötü bir kap
doldurmamıştır. Oysaki Ademoğlu için belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Şayet
mutlaka yemesi gerekiyorsa, o zaman (midesinin) üçte birini yemek, üçte birini su, üçte
birini de nefes için ayırsın.” (Tirmizi, Zühd, 47)
buyurmuşlardır.
Bundan daha güzel bir diyet tavsiyesi olamaz. Anlayana...
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RÜZGAR İLE HASBİHAL
Hastalıkların en incesine tutuldum
Dönülmez kervanlar altında yol oldum
Dağda ot bitmez, şifa niyetine
Gündüz, hep bürünmüş karanlığın siluetine
Ey dünya, ebedi kalacak mısın böyle hancı
Gerçek değil,karşımdaki en büyük yalancı
Kim konup göçmedi ki; esir, peygamber
Yazılır er geç ferman, dolacaktır makber
Ardımdan süzülen divane, kimsesiz rüzgar
Halinden belli ki olmuşsun tarumar
Yok mu senin de sığınacak bir yerin
Ondan mı esersin böyle içten ve derin
Tutunayım kızıl saçlarına, çıkalım doruklara
Bilinmezse kadrimiz, gidelim kara bulutlara
Halden bilmeyene arz-u hal edelim
Yine çıkarsa kısmetimize ayrılık, neyleyelim
Ben deryaya hayran, sen dalgasına
Kucağında demet güllerle git, sevgilinin sahrasına
Beni kül eden aşikardır, seni kim meftun eyledi
Kırlmış kolun kanadın, sana kim neyledi
Ben menzili müphem yollar yolcusu
Otur şöyle de, han kim, hancı kim doğrusu
Bir göğe bir kendime baktım ki farksızmışız
Meğer koca alemde ben ve sen yalnızmışız
Yanarım peşin sıra, olamam bahtiyar
Dostluğun hatırına, savur küllerimi ey rüzgar

SIR

YAVUZ SELİM BAĞCI
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BURÇLARA ve 6. EVE GÖRE
DİYET NASIL OLMALI?
Şifa Eşref Zamanları Nedir?
Ayhan ÖZCİMBİT
Her burcun yükselenin stresi yemek yeme şekli farklı
olabilmekte. Doğum haritalarında 6. Ev sağlık evi ve bu
eve göre de beslenme şekli olmalı. Aynı zamanda dengeleme esmaları nedir hangi besmele ile dua ederek yemek
yenmeli? Bu soruların cevapları aşağıda.
KOÇ Güneşi Yükseleni ve 6. Evi koç olanlara baş kısmı
öne çıkar ve baş ağrıları migren vb sorunlar bulunabilir.
Ayrıca bazılarında kan hastalıkları da ortaya çıkabilir. Şifa
için Şafi ve Hafız esmalarını Salı günleri Sabah namazından sonra güneş doğmadan 1 saat önce dualarında söylemeliler. Bu eşref saatinde “Rabbim midemden önce gözümü doyur” diye dua etmeleri daha az yemek yemelerine
neden olacaktır. ( Doğum haritalarında 6. Ev hangi burçsa
o da baz alınmalıdır eşref saati için). Ayrıca yemekten
önece Bi ismi Allah Errahman El Halim ves Sabur esması çok iyi gelir. Koç’un enerjisi yüksektir ama kararında az
miktarda Et süt ürünleri alsa da sebze ve meyveleri Kuru
fasulye yeşil fasulye domates ıspanak yeşil salata ruhuna
vücuduna çok iyi gelir.

neden olacaktır. ( Doğum haritalarında 6. Ev hangi burçsa o da baz alınmalıdır eşref saati için). Ayrıca yemekten
önce “Bi ismi Allah ErRahman El Alim vel Hakim” esması
çok iyi gelir. İkizlerin yiyecekleri akciğere iyi gelen tüm besinler (Özellikle sigara içenlere) brokoli Lahana, marul, ceviz içi zarı. Taze sebze ve meyveler ve turşular çok iyi gelir.

SIR

BOĞA Güneş Yükseleni ve 6. Evi boğa olanlarda boyun
boğaz kısmı öne çıkar ve boğaz tiroid guatr boyun fıtığı
vb sorunlar bulunabilir. Şifa için Şafi ve Hafız esmalarını
CUMA günleri Sabah namazında namaz bitince hemen
secdede dualar da söylemeliler. Bu eşref saatinde sabah
namazı vakti girer girmez “Rabbim beni kimseye muhtaç
etme senin rızan için zekat verebilmeyi nasip et.” diye dua
etmeleri daha az yemek yemelerine neden olacaktır. ( Doğum haritalarında 6. Ev hangi burçsa o da baz alınmalıdır
eşref saati için). Ayrıca yemekten önce “Bi ismi Allah Er
Rahman El Kerim vel Gani” esması çok iyi gelir. Boğa’nın
yiyecekleri guatra iyi gelen besinler, boyun fıtığını engelleyen kelle paça çorbası, pancar, Havuç Patates, her çeşit
meyvenin taze olanları.

İKİZLER Güneş Yükseleni ve 6. Evi ikizler olanlarda
göğüsler akciğerler öne çıkar ve sigaraya düşkünlük çok
olacağından akciğer hastalıkları göğüs hastalıkları meme
kanserine dikkat edilmelidir vb sorunlar bulunabilir. Şifa
için Şafi ve Hafız esmalarını ÇARŞAMBA günleri GECE
namazında namazında dua edilmelidir. Bu eşref saatinde
“Rabbim karın yağından sana sığınırım bilgimi arttır yağımı değil” diye dua etmeleri daha az yemek yemelerine
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YENGEÇ Güneş Yükseleni ve 6. Evi Yengeç olanlarda
göğüsler akciğerler öne çıkar ve sigaraya düşkünlük çok
olacağından akciğer hastalıkları göğüs hastalıkları meme
kanserine dikkat edilmelidir vb sorunlar bulunabilir. Şifa
için Şafi ve Hafız esmalarını PAZAR günleri YATSI namazında namazında dua edilmelidir. Bu eşref saatinde “Rabbim
mide ağrılarına yol açacak sıkıntılardan sana sığınırım”
diye dua etmeleri daha az yemek yemelerine neden olacaktır. ( Doğum haritalarında 6. Ev hangi burçsa o da baz
alınmalıdır eşref saati için). Ayrıca yemekten önce “Bi ismi
Allah ErRahman Er Rahman er Rahim” esması çok iyi gelir.
Yengecin yiyecekleri mideye iyi gelen tüm besinler mısır,
bol kabak ve marul veya yeşil salata. Strese yatkın olan
Yengeçler evden dışarı çıkmak istemeyebilir ve abur cubur yeme eğilimler vardır dikkat etmeliler.
ASLAN Güneş Yükseleni ve 6. Evi Aslan olanlarda kalp
ve kalp damaları önemlidir. Bu nedenle Aslanlar çok yağlı
besinler yememelidirler. Şişmanlamamaya dikkat etmeleri gerekmekte. Şifa için Şafi ve Hafız esmalarını CUMARTESİ günleri AKŞAM namazında namazın da dua edilmelidir. Bu eşref saatinde “Rabbim insanı ibadetten soğutan
yağlardan sana sığınırım” diye dua etmeleri daha az yemek yemelerine neden olacaktır. ( Doğum haritalarında
6. Ev hangi burçsa o da baz alınmalıdır eşref saati için).
Ayrıca yemekten önce “Bi ismi Allah ErRahman El Kadir
vel Kerim” esması çok iyi gelir. Aslan yiyecekleri Kalbe iyi
gelen tüm besinler (Özellikle sigara içenlere) omega 3 ile
zengin olanlar iyi gelir. Kolestrol düşük olmalı tansiyona
dikkat etmeli. Çabuk öfkelenen aslanlar kalbe daha çok
dikkat etmeli.
BAŞAK Güneş Yükseleni ve 6. Evi başak olanlarda bağırsaklar çok önemlidir. Bu nedenle başaklar kabızlık yapabilecek tüm besinleri dikkatli yemeleri gerekmektedir.
Düzenli ve zamanında tuvalete gitme alışkanlıkları mutlaka olmalı. Şifa için Şafi ve Hafız esmalarıyla SALI gün-
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leri AKŞAM namazında ÖNCE dualar etmelidir şifa için. Bu
eşref saatinde “Rabbim insanların hatalarını kusurlarını
gördüğümde bunu kafaya takıpta kendimi hasta etmekten sana sığınırım. Kendime zarar verecek olan yiyecekleri
yememe konusunda bana yardım et” diye dua etmeleri
daha az yemek yemelerine neden olacaktır. ( Doğum haritalarında 6. Ev hangi burçsa o da baz alınmalıdır eşref
saati için). Ayrıca yemekten önce “Bi ismi Allah El Halim El
Basir” esması çok iyi gelir. Başak yiyecekleri bağırsaklarına
iyi gelen tüm lifli yiyecekler sebze ve meyveler tüm besinler (Özellikle sigara içenlere) ayrıca zeytin yağı fındık yağı
iyi gelir. Fastfood dan kuru gıdaları sürekli yemekten kaçınmalıdır kesinlikle organik ev yapımı yoğurdu yemelidir
fabrikasyon yoğurdu ağzına sürmemelidirler…

memeli özellikle eklem yerlerini.. Şifa için Şafi ve Hafız
esmalarıyla Perşembe günleri Öğle Namazında etmelidir
şifa için. Bu eşref saatinde “Rabbim, midem yeterince
ama beynim bilgiyle dolsun ” diye dua etmeleri daha az
yemek yemelerine neden olacaktır. ( Doğum haritalarında
6. Ev hangi burçsa o da baz alınmalıdır eşref saati için).
Ayrıca yemekten önce “Bi ismi Allah El hadi ve Rabbul Alemin” esması ruhun tatminine iyi geldiği için bu besmele
çok iyi gelir dengeli yemek yemeyi sağlar. YAY yiyecekleri
spor yapanlarda özellikle enerji veren bol vitaminli organik besinler olmalı.
OĞLAK Güneş Yükseleni ve 6. Evi Oğlak olanlarda kemikleri iskelet sistemi önemli. Kemik erimesine karşı bol
kalsiumlu yiyecekler proteinler almalılar. Şifa için Şafi ve
Hafız esmalarıyla Cumartesi günleri Öğle Namazından
önce dua etmelidir şifa için. Bu eşref saatinde “Rabbim,
karnım yeterince doysun fazla değil, zekatımı sadakamı
arttır, yoksullara daha çok yardım etmemi sağlayacak bol
kazanç ver” diye dua etmeleri daha az yemek yemelerine
neden olacaktır. ( Doğum haritalarında 6. Ev hangi burçsa o da baz alınmalıdır eşref saati için). Ayrıca yemekten
önce “Bi ismi Allah El Basıt vel Fettah” esması ruhun tatminine iyi geldiği için bu besmele çok iyi gelir dengeli yemek yemeyi sağlar. OĞLAK yiyecekleri kemik sağlığı için
öne çıkan yiyeceklerden olmalı.

SIR

TERAZİ Güneş Yükseleni ve 6. Evi Terazi olanlarda idrar yolları böbrekler çok önemlidir. Bu nedenle teraziler
idrar yollarına zarar verebilecek ve böbrek taşı yapabilecek yiyecekleri dikkatli ölçülü yemeliler. Şifa için Şafi ve
Hafız esmalarıyla CUMA günleri İKİNDİ Namazı SONRASI dualar etmelidir şifa için. Bu eşref saatinde “Rabbim,
insanların içinde adaletle davranmayı ve dengeli yemek
yemeyi bana nasip et. Kilo almaktan sana sığınırım” diye
dua etmeleri daha az yemek yemelerine neden olacaktır.
( Doğum haritalarında 6. Ev hangi burçsa o da baz alınmalıdır eşref saati için). Ayrıca yemekten önce “Bi ismi Allah
El Vedud vel Kerim” esması ruhun tatminine iyi geldiği için
bu çok iyi gelir dengeli yemek yemeyi sağlar. Terazi yiyecekleri idrar yollarına böbreklere zarar verebilecek tüm
besin ve içeceklere karşı dikkatli olmalı (Özellikle sigara
içenlere) ayrıca bol temiz su içmeyi ihmal etmemelidir…

AKREP Güneş Yükseleni ve 6. Evi Akrep olanlarda genital bölgeler çok önemlidir. Akrepler için cinsel hayatları
önemlidir ve buna zarar verecek olan içki sigara uyuşturucudan en fazla kaçmaları gereken burçtur.. Şifa için
Şafi ve Hafız esmalarıyla SALI günleri İKİNDİ Namazında
etmelidir şifa için. Bu eşref saatinde “Rabbim, insanların
yaptıklarını içime atıp streslenerek bunun sonucunda aşırı
yemek veya içki gibi haram aktivitelerden sana sığınırım
” diye dua etmeleri daha az yemek yemelerine neden
olacaktır. ( Doğum haritalarında 6. Ev hangi burçsa o da
baz alınmalıdır eşref saati için). Ayrıca yemekten önce “Bi
ismi Allah Et Tevvab vel Afüv” esması ruhun tatminine iyi
geldiği için bu besmele çok iyi gelir dengeli yemek yemeyi
sağlar. Akrep yiyecekleri cinsel gücü zayıflatan yiyecekler
olmamalı evliyse, bekarsa cinsel gücü dengeleyecek yiyecekler yenmeli Marul gibi mesela.
YAY Güneş Yükseleni ve 6. Evi YAY olanlarda uyluk
kemikleri eklem yerleri önemli. Yaylar sporu seven burçlardan bu nedenle dikkatli spor yapmalı kendilerini incit-

KOVA Güneş Yükseleni ve 6. Evi Kova olanlarda dizler
sinir sitemi beyin beyincik önemli. Beyne iyi gelen omega
3 gıdaları ayrıca kıkırdak doku için kelle paça, meyveler iyi
gelir. Şifa için Şafi ve Hafız esmalarıyla Cumartesi günleri
kuşluk vakti 9-10 arası dua etmelidir şifa için. Bu eşref
saatinde “Rabbim, hareketimi kısıtlayacak beni zihinsel
olarak yavaşlatacak olan obeziteden sana sığınırım” diye
dua etmeleri daha az yemek yemelerine neden olacaktır.
( Doğum haritalarında 6. Ev hangi burçsa o da baz alınmalıdır eşref saati için). Ayrıca yemekten önce “Bi ismi Allah
El Kayyum vel Alim” esması ruhun tatminine iyi geldiği için
bu besmele çok iyi gelir dengeli yemek yemeyi sağlar.
BALIK Güneş Yükseleni ve 6. Evi Balık olanlarda ayaklar önemli. Ayaklarını üşütmemeli. Ruhsal durumlarına
dikkat etmeliler. Şifa için Şafi SELAM ve Hafız esmalarıyla Perşembe günleri güneş doğduktan 1 saat sonra dua
etmelidir şifa için. Bu eşref saatinde “Rabbim, insanların
beni üzmelerinden dolayı kırılan kalbimin hırsını yemekten çıkartmamama yardım et lütfen” diye dua etmeleri
daha az yemek yemelerine neden olacaktır. ( Doğum haritalarında 6. Ev hangi burçsa o da baz alınmalıdır eşref
saati için). Ayrıca yemekten önce “Bi ismi Allah El Mumin
vel Muheymin” esması ruhun tatminine iyi geldiği için bu
besmele çok iyi gelir dengeli yemek yemeyi sağlar.
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OBEZİTE VE BESLENME
Tuba Feyza Avcı

Obezite çağımızın en tehlikeli hastalıklarından
biri haline geldi. Bunun sebebi satınalma gücümüzdeki artışın yanı sıra teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklar sayesinde günlük hareketlerimizin
azalması, ve görsel basında yer alan yeme içme
konularındaki cazip reklamların albenisi ile hazır
yemek yeme alışkanlıklarını artması.
Obezite migren, tansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, polikistik over, gut, idrar kaçırma,
reflü, astım, uyku apnesi, kanser gibi bir çok hastalığın gelişmesini tetiklemekte ve tedavi sürecini
olumsuz etkilemekte ve insanların yaşam kalitelerini düşürmektedir.
Obezite kronik rahatsızlıkların yanı sıra kişilerin
sosyal yaşantısını da olumsuz etkilemektedir. Obez
kişilerin sosyal ortamlarında yalnız kalarak zamanla kendilerine olan güvenlerini kaybettikleri görülmüştür. Yapılan araştırmalar iş verenlerin işe alımlarında obez kişileri tercih etmediğini göstermektedir.
Kişilerin, istedikleri kıyafetleri giyememesi, iş bulma
zorlukları, toplum baskısı, asosyal yaşam bir araya
geldiğinde ortaya çıkan tabloda kişiler mutlu olmak
için sadece yemek yemeğe yönelmekte ve yedikçe
mutsuzluk ve pişmanlıkları artmaktadır.
Obezite ölüm riski yüksek olmasına karşın, yaşam tarzı değişikliği ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Peki bu yaşam tarzı değişikliği neler birkaç
maddeyle gelin inceleyelim.
Su tüketimi;
Su bize sunulan en büyük mucize! Vücudumuzun %70’i sudan oluşmaktadır. Yetersiz su tüketimi,
baş ağrısı, stres , depresyon, böbrek rahatsızlıklarına sebep olmaktadır. Düzenli su tüketimini alışkanlık haline getirmeli gün içerisinde en azından 8-10
bardak su içilmelidir. Su içme alışkanlığı kazanmak
için sürahilerin içerisine sevilen sebze/meyveleri ya
da taze baharatları atabilir daha lezzetli hale getirebilir.
Yeşil Yapraklı Sebze Tüketimi;
Yeşil yapraklı sebzeler içeriğindeki lif, C vitamini,
folik asit, lutein, K vitamini, demir, çinko ve kalsiyum yönünden oldukça zengindir. Vücudunuzdaki
ödemi atma konusunda su tüketiminize yardımcı

olacak, özellikle mensturasyon döneminde ağrı oluşumunu engelleyecektir. Zengin lif içeriği sayesinde
konstipasyon ( kabızlık) oluşumunu engelleyerek
sindirim sisteminizi düzenler. Yüksek antioksidan
içeriği kansere karşı koruyucu olmasının yanı sıra
yaşlanma karşıtı etki gösterir. Yeşil yapraklı sebzeler
kırmızı etle birlikte tüketildiğinde demirin emilimini
arttırarak kansızlığa karşı bir kalkan oluşturur.
Mevsim Meyveleri Tüketimi
Meyve vücudunuzun tatlı ihtiyacınızı gidermek

SIR
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için en güzel alternatif. Her meyvenin içinde farklı
vitamin ve mineraller bulunmaktadır. Meyve tüketiminde porsiyon kontrolü doğru sağlanmalı, çok
şekerli meyveler daha nadir tüketilmelidir. Bunun
yanı sıra her gün farklı renkte bir meyve tüketmeye
özen göstermekte fayda var.
Yumurta ve Et Tüketimi
Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli proteindir. Düzenli yumurta tüketimini içeriğindekiği
elzem amino asitler sayesinde yaraların iyileşmesinde, kasların güçlenmesinde, çocuklarda büyüme
ve gelişmede oldukça önemlidir. Ayrıca B12 açısından zengin olan yumurta hafızanızı güçlendirmeye
yardımcıdır. Bilinenin aksine günde 1 adet yumurta
vücudunuzdaki kolesterolü yükseltmez, aksine kolesterolünüzü dengeler.
Ama protein ihtiyacını karşılamak için sadece
yumurta yetmez. Bunun yanı sıra haftada 1-2 gün
kırmızı et, 2 gün balık ve 2 gün kümes hayvanları
tüketmek gerekir. Kırmızı et tüketirken etin yağsız
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kısmını tüketmeye özen göstermeli,
etlerin hazırlanma saklanma aşamalarındaki hijyen kurallarına dikkat etmek
gerekmektir. Besinlerde 2 çeşit demir
bulunmaktadır. Bitkisel kaynaklı olan
demir HEM olmayan demir yani vücudumuz tarafından kullanılamayan demirdir. Yani siz istediğiniz kadar siyah
üzüm tüketin 3 köfteden alacağınız demir kadar etkisi olmaz.
Alternatif Protein Kuru baklagiller;
Kuru baklagiller protein ihtiyacı için
oldukça güzel bir alternatif. Hem zengin
vitamin mineral içeriği hem yüksek lif
içeriğiyle beslenme düzeninize çeşitlilik katmak için
güvenle tüketebilirsiniz. Mesela öğle yemeği için
hazırlayacağınız haşlanmış yeşil mercimekli bol yeşillikli biraz lor peynirli bir salata hem lezzet olarak
hem içerik olarak sizi oldukça mutlu edecektir.
Süt ve Süt Ürünleri
Süt ve süt ürünleri içeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik sağlınızı korurken probiyotik içeriğiyle
barsak sağlığınızı olumlu yönde etkiler. Günde 3
porsiyon süt ve süt ürünü tüketmek kemik sağlığımız için çok faydalıdır. Kemik erimesi tedavi edilemeyen ama önlenebilen bir hastalıktır, unutmayalım!!
Porsiyon Kontrolü
Diyet yapmak yani sağlıklı beslenmek sadece salata yiyerek yaşamak değildir. Diyette önemli olan
her şeyden doğru porsiyonlarda doğru kombinasyonlarda tüketmektir. Herkesin günlük aktivitesine,
cinsiyet, yaş, sosyo-kültürel yapısına göre gün içinde ihtiyaç duyduğu enerji değişmekte buna göre
de porsiyonları farklılık göstermektedir. Bu konuda
güvendiğiniz bir beslenme uzmanından yardım alabilirsiniz.
İşlenmiş Ürünleri Mutfağınızdan Çıkarın
Beyaz un ve şekerin yanı sıra ambalajlı ürünleri
de hayatınızdan çıkarın. Rafine buğday lif içeriğini
kaybettiğinden dolayı çok çabuk sindirilir ve kana
karışması o kadar çabuk olur. Bu durum vücudunuzda insülin seviyelerinde ani dalgalanmalara sebep
olmaktadır. Şeker yerine bal, pekmez, keçiboynuzu
tozu kullanabilirsiniz.
Ambalajlı ürünler zaman zaman hayatımızı kolaylaştırdığı gibi sağlımızı tehdit eden unsurlar da
olabilir. İçeriğinden emin olmadığınız, katkı maddesi içeren hiçbir ürünü tüketmeyin.
Gazlı İçecekler
Gazlı içeceklerin tüketimi insan sağlığı için oldukça tehlikeli. Ürünler diyet ya da 0 kalorisiz bile

olsa hala sağlıksızlar. Gastrointestinal sistem üzerinde diş minesi aşımından mine ülserlerine kadar bir
çok hastalığı sebep olmaktadırlar. Gazlı içeceklerdeki sodyum karbonat kan basıncını arttırmakta ve
kişilerde tansiyon problemi yaratmaktadır. Pek çok
ülkede ilk ve ortaokulda öğrencilerinin gazlı içecek
içmeleri yasaklanmıştır. Özellikleri gelişim çağındaki
çocukları bu tür içeceklerden uzak tutmalı gelişimlerine yardımcı olacak süt grubu içeceklere yönlendirmeliyiz
Akılcı Alışveriş
Pazar ve market alışverişlerinize mutlaka tok
olduğunuz zamanlarda ve alışveriş listenizle gidin .
İhtiyacınız olmayan ürünleri almayın. Etiket okuma
alışkanlığı edinin. Sağlıklı sandığınız bir çok ürün şeker ya da yüksek oranda yağ içeriyor olabilir. Ürün
tercih ederken ön etiketini değil arka tarafta içindekiler ve besin değeri tablosunu göze alarak tercihler
yapın.
Spor mu Egzersiz mi?
Spor profesyonel olarak yapılan rekabet içerek karşılaşmaların olduğu bir daldır. Egzersiz gün
içindeki hareketimizi arttırmak için amatör olarak
yapılan hareketleri kapsar. Kilo vermek için yapılan egzersizlerin kardiyo egzersizler olması gerekmektedir. Kardiyo egzersizleri nabzı hızlandırması
beklenir. Egzersiz ve spor ile yağ yakma seviyesine
ulaşabilmek için kalp atış hızının maksimum %6070 oranında olması gerekir. Bu da ortalama yaklaşık
120 – 140 nabız aralığına denk gelecektir. Bu aralık
da, kişinin maksimum seviyedeki yağ yakım nabız
aralığıdır. Egzersize başladıktan 20 dk sonra vücut
ısınır ve nabız istenilen seviyeye gelir. Bu yüzden
egzersizlerin minimum 30 dk sürmesi daha faydalı
olacaktır. Hayatınıza mutlaka severek yapacağınız,
ömür boyu uygulayabileceğiniz bir egzersiz seçin
kendinize. Bunun için en güzel alternatifler; yürüyüş, yüzme, pilates olabilir.

SIR
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YEMEDE-İÇMEDE ÖLÇÜ
Sabit OSMANOĞLU

Bilindiği gibi; Amerikan psikoloji profesörü
Abraham Harold Maslow, 1943 yılında ortaya
çıkardığı ‘’İhtiyaçlar Hiyerarşisi’’ kuramında,
insanın yaşam içerisinde motivasyonunu oluşturan güdülerinin kendi içersinde bir sistemi
olduğuna ve bunların da 5 ana grupta toplandığını söylemiştir. Maslow; bu 5 grubu, fizyolojik
ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, ait olma ve sevgi
ihtiyacı, saygı ihtiyacı ve en üst düzeyde -hedeflenen/amaçlanan- kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak açıklamıştır. Ancak; yemek-içmek
olarak özetlenebilecek fizyolojik ihtiyaçlarda
belirtilen ihtiyaçların giderilmesi, diğer ileri ihtiyaçlar için bir basamak ve/ya araçtır. Çiçero’ya
atfedilen bir sözde; “Yemek yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemeli.” denilmektedir. Yani;
yemek-içmek, sağlıklı, ölçülü ve kararında olmalı, bir hedef ve/ya amaç olmamalıdır. Ancak;
haddinden fazla çok yemekten kaynaklanan ve
çağın hastalığı olarak nitelendirilen aşırı kiloluk
veya şişmanlık anlamındaki obezite, sağlık açısından ne kadar tehlikeli ise, “gıda reddi” olarak
adlandırılan ve rejim, diyet veya yeme bozukluğu sonucu ortaya çıkan anoreksiya hastalığı
da tehlikelidir. Dinimiz İslamiyet, her işte orta
yolu tutmaktır (1). Bu itibarla; çok yemek ifrattır, gerekenden az yemek tefrittir. İhtiyaç kadar
yemek vasattır. Hadis-i şerifte; “Çok yiyip içmek
hastalıkların başıdır” buyurulmaktadır. Dayanamayan kimsenin açlık çekmesi de caiz değildir.
Açlık çekmenin tahrimen mekruh olması, buna
dayanamayanlar ve bedenine ve aklına zarar
verecek olanlar içindir. Çünkü, kendini tehlikeye düşürmek haramdır. Açlığın da tokluğun da
zararı bulunduğu için, yiyip içmekte, aşırılıktan
kaçmak, orta yolu tutmak gerekir.

lece özetlemek mümkündür (3):
1) Peygamberimizin (s.a.v) evinde, günlerce
hattâ aylarca tencere kaynamadığı olmuştur.
Bu durum, nâdirâttan değildi.
2) Hâne halkının büyük bir yiyecek sıkıntısı
çektiği ve onların çoğu zaman “esvedân=iki siyah” tâbir edilen su ve hurma ile karınlarını doyurmaya çalışmaları, istisnâî olmayan hallerdir.
3) Açlıktan bellerine taş bağladıkları ve böylece açlıklarını susturmaya çalıştıkları, yine kaydedilen kaynaklar arasındadır.
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Diğer taraftan; yine dinimizde, açlığın övüldüğü gibi bir izlenim vardır. Öyleki; Mevlâna,
Mesnevi eserinde (6. Kitabının 4295. Beyitte)
şöyle demektedir (2): “Kimde açlık derdi varsa
bedeninin her cüzü, diğer cüzüyle bağdaşır ve
yenileşir. Lezzet açlıktan gelir, yeni bir yemekten
değil. Açlıkla yenen arpa ekmeği, şekerden lezzetlidir. O usangaçlık da sözün tekrarından değildir, aç olmadan ve hazımsızlıktandır. Dükkândan baç ve haraç almadan, dedikodudan, halkı
aldatmadan usanmazsın. Altmış yıl gıybette bulunsan, insanların etini yesen yine doymazsın.”
Yine; Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v)
geçim tarzı ile ilgili olarak bize ulaşan kaynakları, aşağıdaki örneklerle, maddeler hâlinde şöy-
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4) Medîne’nin yerlisi olan komşularından
birkaçının gönderdiği koyun sütü de aldıkları
gıdâlardan birini teşkîl etmektedir.
5) Zamân-ı Saadette, temel gıdâ maddelerinden buğday ekmeği zâten yoktur. Arpa eğmeği ise, âdetâ vesikaya bağlı imişçesine ara
sıra bulunabilmektedir. O kadar ki, bir def âsında kızı Hz. Fâtıma (radıyallahu anhâ), bir miktar arpa unu elde etmiş, onu yoğurup ekmek
yapmış; birazını da babasına götürmüştür. Hz.
Fâtıma’nın elindeki bu bir parça ekmeği gören
Peygamberimiz (s.a.v): “Hayırdır yâ Fâtıma! Bu
bir parça ekmeği nereden buldun?” diye sormuşlardır. Hz. Fâtıma: “Babacığım, kendim pişirdim. Fakat sensiz boğazımdan geçmedi, bir
miktarını da sana getirdim” deyince Peygamberimiz (s.a.v) de: “İnan, üç gündür babanın
midesine giren ilk lokma bu olmuştur” diyerek
alıp yemiştir.
Nitekim; açlığa veya az yemeye karşı gösterilen hassasiyet, lider bir insanın astlerina karşı
örnek bir yaşantıdır. Hatta; vereceğim şu son
örnekte de görüleceği üzere, Peygamberimizin
(s.a.v) en yakın arkadaşları için de geçerlidir ve
bize en alt ölçüyü işaret ederek aşırıya kaçmamayı engellemek ve “yemek yemenin, ancak
yaşamak için araç olduğunu” ders vermek içindir:
“Bir gece yarısı Peygamberimiz (s.a.v), şiddetli açlıktan ızdırap çeker hâle gelmişti. Mübarek evinden çıktı, bir tarafa doğru yürümeye
başladı. Biraz sonra da karşıdan birilerinin geldiğini hissetti. Dikkatini oraya çevirdi, tanımıştı.
Bu, hayatının hiçbir anında O’ndan (s.a.v) ayrılmayan bahtiyar insan Hz. Ebû Bekir’di. İki dost

sirdergisi.com

Mart 2018 / Cemaziyelahir 1439

SIR

selâmlaştı. Allah Resûlü, “Ey Ebû Bekir! Gecenin bu vaktinde seni dışarıya çıkaran nedir?” dediler.
Ebû Bekir (radıyallahu anh), Allah Resûlü’nü görünce derdini unutuvermiş ve sorulan soruya cevap
verme yerine, “Anam babam sana feda olsun Yâ Resûlallah, Sen niye çıktın?” demişti.
Peygamberimiz, kendi durumunu anlattı. Tam bu esnada bir karartı daha belirmişti. Belli ki bu
uzun boylu, görkemli insan Hz. Ömer’di (radıyallahu anh), Peygamber Efendimiz, Hz. Ömer’e de
(radıyallahu anh) niçin oralarda dolaştığını sordu. O da aynı cevabı verdi, “Açlık, Ey Allah’ın Resûlü;
açlık, beni dışarıya çıkardı” dedi. Efendimizin hatırına, Ebu’l- Heysem geldi. Evi o taraflardaydı.
Gündüz de onu bağında görmüştü. Ebu’l- Heysem, -hiç olmazsa- onlara hurma ikram eder ve açlıklarını yatıştırırlardı. “Gelin Ebu’l-Heysem’e gidelim” dediler. Ebu’l- Heysem’in (radıyallahu anh)
evine vardılar. Ebu’l- Heysem (radıyallahu anh) ve hanımı uyuyordu.
Evde, bir de küçük çocukları vardı. Yaşı, beş veya altıydı. Önce kapıyı Hz. Ömer (radıyallahu anh)
çaldı. O gür sesiyle “Ya Ebu’l-Heysem!” diye seslendi. Ebu’l-Heysem (radıyallahu anh) ve hanımı,
bu sesi duyamamıştı. Fakat; yatağında mışıl mışıl uyuyan o yavru, birden yatağından fırladı, “Baba
kalk! Ömer geldi!” dedi. Ebu’l-Heysem (radıyallahu anh), çocuğunun rüya gördüğünü sandı.
“Yat oğlum, gecenin yarısı, bu vakitte burada Ömer’in işi ne!” deyince, çocuk yattı. Kapı açılmayınca, bu defa da o narin sesli Ebû Bekir (radıyallahu anh), gelip seslendi: “Yâ Ebu’l- Heysem!”
Çocuk yine fırladı, kalktı ve “Baba! Ebû Bekir geldi!” diye bağırdı. Babası onu tekrar yatırdı. Son
ses, sesi soluğu cenazeleri dahi dirilten Allah Resûlü’ne aitti. O (s.a.v), “Ya Ebu’l-Heysem!” diye
seslenince; çocuk, artık babasından izin alma gereği bile duymadan, yerinden bir ok gibi fırlayıp
kapıyı açarak; “Baba kalk, Resûlullah geldi!” diyordu. Ebu’l- Heysem (radıyallahu anh), neye uğradığını şaşırmıştı. Hemen kapıya koştu. Gözlerine inanamıyordu. Gecenin bu saatinde, hanesini,
Sultanlar Sultanı ve en yakın arkadaşları şereflendirmişti. Hemen onları içeri aldı. Bu şeref, insana
hayatta belki bir kere nasip olurdu. Hayatının en sevinçli anını yaşıyordu. Canını bile sofraya koysa
azdı. Hurma getirdi, süt getirdi, et getirdi ve bu aziz misafirlerine ikram etti.”
(1): http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/m-ali-demirbas/154396.aspx
(2): http://www.kevser.org/arsiv/kutuphane/mesnevi/k6_7.asp.htm
(3):http://sonpeygamber.im/10/126/res%C3%BBlullah-sav-efendimizin-gecim-tarzi#.Wl-2J1Vl8dU
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Ahmet DÜNDAR

HACI VEYİSZÂDE MUSTAFA EFENDİ
Konya’da yetişen velîlerden. İsmi
Mustafa olup, babasınınki Veyis’tir. Konya’nın Yarma bucağına
bağlı Şatır köyünde 1888 (H.1303)
de doğdu. Babası âlim, velî bir
zâttı. Küçük yaşta babasından
ilim öğrenmeye başlayan Mustafa Efendi, sonraları medreseye
devâm ederek Ziya Efendiden
ders aldı. Kısa zamanda ilimde
yüksek derecelere kavuştu. Zekî
ve çok kâbiliyetli olan Mustafa
Efendi, Osmanlı Devletinin son zamanlarında, papazlarla münâzara
için kısa sürede İngilizce öğrendi.
Papazlara İslâmiyetin hak din olduğunu delillerle isbât etti.

“Ne kadar yaparsan yıkılacaktır,
ne kadar yaşarsan ölünecektir.”
KERÂMET VE MENKÎBELERİ
SIKINTIYA DÜŞMEKTEN KORKMA
Bir gün Konya’nın yakın köylerinden fakir bir genç okumak için
Konya’ya gelip İmâm-Hatip Okuluna kaydoldu. Konya’ya gelirken
annesi bir miktar yiyecek koymuştu. Okulun açıldığı ilk gün Kâdı
İzzeddîn Câmiinde akşam namazı
kılan genç, mahzun mahzun duruyordu. Bunu fark eden bir zât
onun yanına yaklaşıp kim olduğunu, ne için geldiğini sordu. Genç;
“Okumak için geldim. İmâm-Hatîbe kaydoldum. Fakat yatacak yerim yok.” dedi. O zât, o genci yanına alarak hemen arka mahallede
bulunan ve imâmı olmadığı için
aylardır kapalı duran mahalle mescidine götürdü. Mescidin küçük bir imâm evi vardı. O zât; “İstersen burada
kalabilirsin. Senden sâdece burada imâmlık yapmanı
istiyorum.” dedi. O genç kabûl etti.

SIR

Mustafa Efendi, derin ilminin
yanısıra kerâmet sâhibi bir zâttı.
Medreselerde uzun süre ders verdi. Medreselerin kaldırılmasından
sonra Pîrî Mehmed Paşa Câmiinde imâm ve hatiplik
yapmaya başladı. Kurulmasında büyük gayretler sarf
eden Mustafa Efendi, İmâm-Hatip Lisesinde yedi sene
kadar ders verdi. Kendisine yüksek makamlar verilmek
istendiğinde; “Ben, İslâmın alelâde bir hizmetkârıyım.
Allahü teâlâ beni bu hizmetten ayırmasın.” dedi.
Mustafa Efendi, boş zamanlarını devamlı Allahü teâlâya ibâdetle geçirirdi. Fakir fukara ile ilgilenir, yoksulların yardımına koşar, ilim ve irfân ehlinin içine düştüğü
müşkilleri kısa yoldan hallederdi. Talebeleri ile yaptığı
sohbetlerinde ağırlık devamlı namaza âit olurdu. Namaza fevkalâde âşıktı.

Talebelerinin birinin bir gece yarısı çocuğu oldu. “Adını hocam koysun.” diyerek sabah namazında Azîziye
Câmiine gitti. Namazdan sonra Hacı Veyiszâde her zamanki gibi odasına giderken o talebesinin yanına gelerek, yavaşça; “Oğlunun adını Abdullah koy. Ömrü uzun
olsun, âlim olsun, fâzıl olsun.” diye duâ etti.
Hacı Veyiszâde ömrünün sonlarına doğru şeker hastalığına yakalandı. Cansiperâne çalışmalarından dolayı
zayıf düştü. 5 Şubat 1960 Cumâ günü vefât etti. Ertesi
gün Kapı Câmiinde çok kalabalık bir cemâat tarafından
kılınan namazdan sonra Üçler Mezarlığına defnedildi.
Kabri ziyâret mahallidir.
Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi buyururdu ki: “Dünyâda duracağın kadar dünyâ için, âhirete ise âhirette
duracağın kadar çalış.”
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Kısa süre sonra köyünden getirdiği yiyecekler bitti. Birkaç gün aç kalınca, köye gitmek için hazırlandı. Tam bu
sırada yaşlı bir zât kapıyı çaldı. Mescidin İmâm-Hatip
okuluna giden, imâmının kendisi olup olmadığını sordu. O da evet cevâbını verince; “Al yavrum bunu sana
Hacı Veyiszâde Hoca gönderdi. Selamı vardır. Dersine
devâm etmeni, ye’se kapılmamanı, maddî endişeden
uzak olmanı, sana yeterince yardımda bulunacağını
söyledi.” dedi ve oradan ayrılı.
Genç merakla avucunu açınca elinde fazla miktarda
paraları gördü. Bu para ona bir aydan fazla yeterdi. Her
ay o zât gelip para verirdi. Genç kendisine para gönderen şahsı tanımak istedi. Hacı Veyiszâde’nin Azîziye Câmiinde imâmlık yaptığını öğrenince, elini öpmek ve teşekkür etmek için câmiye gitti. Duâdan sonra odasına
gitmekte olan Hacı Veyiszâde gencin yanında durdu.
Genç gayri ihtiyârî ayağa kalkarak, hemen elini öptü.
Hoca Efendi kulağına eğilerek; “Derslerine devâm et.
Sıkıntıya düşmekten korkma.” dedikten sonra odasına
gitti. Gence yardımları uzun süre devâm etti.
KAYNAKLAR
1) Konya Velîleri; s.269
2) Konya Ticâret Odası Dergisi; s.2, Şubat-91
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Güçlü Durmalıyım MI?
Özlem YAŞAR
Yaşam Koçu
Güçlü olmak ne demek her zaman güçlü mü olmalı?? Güçsüz olunca ne olur? Bir programda ünlü
bir şarkıcı, hayat hikayesini anlatıyor anlatıyor…
İnsanları dinlemeyi sevdiğimden merakla sonuna
kadar dinledim.

SIR

Çok acı çekmiş, destek görmemiş, çok saf olduğu
için kandırılmış hatta depresyon geçirmiş ama ailesine ve eşine bunu belli etmemiş. Herkesin yükü
kendine ağır gelebilir, tekamüller bazen gerçekten
zorlayıcı olabilir ama neydi ‘ her zorlukla beraber bir
kolaylık vardır ‘ ayetini aklımıza getirerek farklı açıdan bakabiliriz örneğin altını özellikle çizdiğim ifade de kişi şundan bahsediyor ; ben güçsüzlüğümü
sevdiğim insanlara göstermedim , gösterirsem iki
şey olur birincisi onları üzerim ikincisi beni aciz görürler . Şimdi soruyorum size başımıza kötü bir şey
geldiği zaman o acı ile güçlü durmalıyım kimseye
belli etmeyeyim ailem üzülmesin mi demek bizi iyi
eder ? yoksa yüce varlığımız olan ailemizden, üzüleceklerini bilerek ama muhakkak bir farkındalık sağlayacaklarından emin olup paylaşmak mı daha iyi ?

Çoğumuz annemiz babamız yada eşimiz üzülmesin diye kan yutup kızılcık şerbeti içiyorum dedik yanlarında her şey yolunda maskemizi taktık
ama hep işler daha da sarpa sardı ve işin içinden çıkamadık. Sırf onlar üzülecek diye ağlayamadık bile.
Sonra ne oldu depresyonun son aşamasında artık
her şeyden haberdar oldular , güçsüzlüğünüzün en
dibini yana yana gördüler. Güçsüzlük, yalnız kalma
korkusu kadar çok büyük bir korkudur. Bunun fark
edilmesi ise işleri biraz daha kolaylaştırır. Korkular
bize olmadık şeyler yaptırır yanlış kararlar aldırır ve
sonra da pişmanlıklar yaşatır. Korkuların hayatınıza
ne kadar çok yön verdiğini bilseniz bütün korkularınızdan kurtulmak için uğraşırsınız.

Güçsüz kalmaktan korkan insan sürekli güçlü
görünmeye ihtiyaç duyar bu maskeyi para, statü
veya güzel görünmek gibi çeşitli yollarla elde eder
. Güçsüzlük korkusunun ağacın kökü olduğunu farz
edelim dallarındaki diğer korkular parasız kalmak

,kontrolü kaybetmek, hasta olmaktan korkmak,
reddedileme korkusu, aciz olmaktan, muhtaçlıktan
ve değişimden korkma gibi bir çok korku bu dalları
oluşturur.
Daha derinlerimize yolculuk yaptığımızda aslında güçsüzlükten korkma durumunun bir illüzyon olduğunun farkına varılması ve bu illüzyonu ancak ve
ancak kendimizin çözebileceğini içimiz (bilinç dışı)
biliyor. Öyle ki güçsüzlük hissedeceğimiz durumları
olayları yaşatarak aslında gücümüzü bize hatırlatmaya ispat etmeye çalışıyor yani güçsüz hissedilen
durumlar bu tekamülümüzü tamamlamamız için
fırsat oluyor. Bu fırsatı değerlendirdiğimizde artık
güçsüzlük korkusuyla sınanmıyoruz.
Sadece güçsüzlük korkusunun olmaması bir çok
korkuyu da silip atacağı için bu korkunun üstesinden gelme ile sorunların büyük bölümü halledilmiş
olabilir. Herhangi bir eylemi yaparken farkında olun
bunu ne için yapıyorum? kendimi nasıl hissediyorum da bu eylemi yapıyorum? Eğer … korkum
ya da güçsüzlük korkum olmasaydı böyle davranır
mıydım? Bu sorularla farkındalığınızı artırmış olursunuz ve artık bu farkındalıkla hareket ettiğinizde
içinizdeki kaostan adım adım uzaklaşmış olursunuz.
Gerçek gücün içinizde, sizin onu keşfetmenizi bekliyor olduğunu bilmenizi ve kolayca bulmanızı, ona
ulaşmanızı dilerim.
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BESİN İNTOLERANSI VE BESLENME
DYT. Fatma Nur ERDAŞ

Diyetinize harfiyen uyuyor fakat kilo veremiyor musunuz? Öğünlerinizden sonra hazımsızlık, karın ağrısı ve şişkinlik mi yaşıyorsunuz?
Öyleyse bu yazıyı dikkatlice okuyun çünkü besin intolaransı söz konusu olabilir!!

tüketilen bazı besinlerin duyarlılığına sebep
olduğu ve dolayısıyla kilo vermede engel teşkil
ettiği saptanmıştır.

SIR

Türkiye’de besin kaynaklı sağlık problemleri gün geçtikçe artmaktadır. Bunlardan en sık
görüleni elbette ki besin intoleransıdır. Dünya
nüfusunun neredeyse yarısında besin intoleransı görülmekte ve buna bağlı olarak obezite
başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olmaktadır.
Peki Bu Besin İntoleransı nedir?

Besin intoleransı, besinlerin içerisinde bulunan bazı bileşiklere karşı vücudun gösterdiği
olumsuz reaksiyonlardır. Son yıllarda yapılan
çalışmalarda günlük beslenme periyodunda
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Besin intoleransı, besin alerjileriyle ortak
bazı belirtilere yol açması nedeniyle karıştırıl
maktadır. Besinlerin neden olduğu tüm olumsuz reaksiyonları besin alerjisi olarak tanımlamak doğru değildir. Alerjisi olan bireylerde
besinden az miktarda alınması bile hayati tehlikelere sebep olabilir. Besin tüketildikten 2 saat
gibi kısa sürede vücut aşırı tepki verir. Bu tepkiler genellikle deride, solunum yollarında ve
sindirim sisteminde olabilir. Besin intoleransı
ise besinlere karşı gösterilen alerjik olmayan
reaksiyonlardır. Hayati tehlike çok nadir görülür. Kişi genellikle hangi besine karşı duyarlı
olduğunu tek başına saptayamaz. Besin intolaransı tek bir besine olabildiği gibi birden çok
besine karşı da olabilir. Belirtilerin ortaya çıkması uzun
sürer hatta bazı durumlarda
hayat boyu belirti göstermeyebilir. İntolerans oluşturan
besin, bir süre sonra tekrar
yenildiğinde, reaksiyon tekrar ve bu kez daha da artmış bir şekilde başlayabilir.
Bazense bu reaksiyonlar, o
besinin elimine edilmesiyle
hemen kaybolabilir ve hasta
normal diyetine geri dönmesine rağmen, reaksiyon
tekrar oluşmayabilir.
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SIR

Besin intoleransı belirtileri nelerdir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obezite
Migren
Baş ağrısı
Depresyon
Ağız içi yaralar
Astım
Uyku bozukluğu
Akne
Diyare
Şişkinlik, gaz
Anemi

Besin İntoleransı teşhisi nasıl koyulur?
Şüpheli besinin saptanmasının en bilinen
yolu hekim ve diyetisyen kontrolünde uygulanan eliminasyon diyetidir. Eliminasyon diyetiyle belirtiler yok oluncaya kadar şüphelenilen
besinler diyetten tamamen çıkartılıp sonrasında teker teker diyete eklenerek hangi besinin
belirtilere yol açtığı saptanmaya çalışılmaktadır. Fakat bu işlem çok sayıda besin kombinasyonu içerebilmesi dolayısıyla oldukça
uzun zaman almaktadır. Son gelişen teknoloji
sayesinde besin intolerans testleri ile çok sayıda besin, besin katkı maddesi, ilaç ve boyar

madde vb. maddelere karşı duyarlılık tespit
edilip bu bilgiler ışığında diyetler uygulanabilmektedir.
Peki duyarlılığımızın bulunduğu besinleri
hayatımızdan tamamen çıkarmak doğru mu?
Buna hekiminiz ve diyetisyeninizle karar
vermeniz gerekmektedir. Belli zaman diliminde elimine ettiğiniz besine tekrar başladığınızda belirtiler görülmüyorsa, herhangi bir sağlık
problemi ile karşı karşıya kalınmıyorsa o besine tekrar bir şans verebilirsiniz. Eğer besinin
hayatınızdan tamamen çıkarmanız gerekiyorsa da o besinin yerine en uygun bir diğer besin
eklenmelidir ki yeterli ve dengeli beslenmeden
taviz verilmemiş olsun. Özellikle çocuklarda bu
duruma daha da dikkat edilmeli, büyüme ve
gelişme olumsuz etkilenmemelidir.
Sağlıklı diye tükettiğimiz fakat intoleransa
sebep olan besinler özellikle ileriki yaşlarda
önemli rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bu
nedenle erken teşhis çok önemlidir. Siz de yukarıdaki belirtilerden şikayet ediyorsanız mutlaka bir diyetisyene başvurup hangi besinlere
karşı duyarlılığınız olduğunu öğrenin. Sağlıkla
kalın…
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Osmanlı Medeniyeti
deyince ne anlamalıyız?
Dursun GÜRLEK

leri ile devam etmektedir. Meselâ İstanbul’da
bulunan camilerin, çeşmelerin, mekteplerin,
medreselerin, hastanelerin, köprülerin ve
benzeri mimarî eserlerin yüzde 80’i ve yüzde
90’ı Osmanlı eserleri. Onlarda oturuyoruz, onlarda ders yapıyoruz, onlarda yiyip içiyoruz.
Demek ki Osmanlı siyasî olarak değilse bile
kültür olarak devam ediyor ve bu gidişle de
devam edecek.

SIR

Osmanlı medeniyeti deyince biz tek cümleyle söylemek gerekirse İslâm medeniyetini
anlıyoruz. Çünkü Osmanlı yeryüzünde İslâm’ın
güzelliklerini, özelliklerini, İslâm’ın son ve en
mütekâmil din olduğunu en iyi yaşayan ve yaşatan bir millettir.

Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse İslâmiyet yeryüzüne Türkler vasıtasıyla yayılmıştır.
Bunların başında tabiî ki Karahanlılar, Selçuklular, ama bilhassa Osmanlılar geliyor. Fütuhat
devrini yaşamıştır İslâmiyet, Türkler sayesinde. Yani dünyaya hemen hemen bu millet sayesinde yayılmıştır. Her gittiği yerde medeniyet götürmüştür.

Medeniyet deyince biz zarafeti anlıyoruz,
inceliği, temizliği, adabı, erkânı, sosyal yardımlaşmayı anlıyoruz. İnsanlığın hem maddeten
hem de manen müreffeh bir hayat yaşaması
için ne lâzımsa İslâmda bunduğundan, gerek
Selçuklular gerekse Osmanlılar zamanında
bütün bu güzellikler ile birçok ülke tanıştı. O
bakımdan özetle söylemek gerekirse Osmanlı
medeniyeti İslâm medeniyetinden başka bir
şey değildir. Bugün bile Osmanlı devleti siyasi
bir devlet olarak ayakta değilse bile müessele-
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Yüksek medeniyet dili Türkçeden ne anlamalıyız?
Osmanlıca sözü aslında galatı meşhurdur.
Yani yerleşmiş yanlıştır. Doğrusu Osmanlı
Türkçesidir. Maalesef Osmanlı Türkçesi diyince
Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca gibi yabancı
dil anlıyorlar hayır; Osmanlı Türkçesi deyince
bizim özmü öz kendi dilimiz. Ama şu var ki
Arapçadan, Farsçadan çok kelime aldığı için
zengin bir dil haline gelmişti; fakat harf devriminden sonra bu zenginliği kaybetti. 5 bin kelime ile konuşurken, 3 yüz kelime ile konuşan
bir kabile haline geldik. Onun için eski İslâm
âlimlerinin yazdıkları eserleri bugün anlayamıyoruz.
Bırakın eski eserleri, cumhuriyet devrinde
yazılan eserleri bile anlayamıyoruz. Meselâ bir
Elmalı’nın tefsiri, meselâ Risale-i Nurlar, bunlar lisan bakımından son derece önemli eserlerdir. Risale-i Nurlar dini eserlerdir, ama aynı
zamanda o kendine mahsus lisanıyla, Türkçesiyle, Osmanlı Türkçesini muhafaza etmek gibi
üstün bir görevi yerine getirmiştir.
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Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2017
İbrahim BİÇER

İhracat %18,1, ithalat %15,9 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017
yılı Ocak ayında, 2016 yılının aynı ayına göre
%18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolar, ithalat %15,9 artarak 15 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.

SIR

Dış ticaret açığı %10,3 arttı

Ocak ayında dış ticaret açığı %10,3 artarak
4 milyar 309 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ocak
ayında %71 iken, 2017 Ocak ayında %72,4’e
yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış
seriye göre ihracat %4,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış
seriye göre; 2017 Ocak ayında bir önceki aya
göre ihracat %4,5, ithalat %0,6 arttı. Takvim
etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017
yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %17, ithalat %9 arttı.
Avrupa Birliği’ne ihracat %12 arttı
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016
Ocak ayında %49,6 iken, 2017 Ocak ayında %47
oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına
göre %12 artarak 5 milyar 302 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya’ya yapılan ihracat 2017 Ocak ayında 1
milyar 122 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla

684 milyon dolar ile Irak, 676 milyon dolar ile İngiltere ve 655 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri
takip etti.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin’den yapılan ithalat, 2017 yılı Ocak ayında
1 milyar 851 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 480 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar
187 milyon dolar ile Almanya ve 734 milyon dolar
ile ABD izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,7 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri,
ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi
ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.3’e
göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki
payı %92,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat
sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,6’dır.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %15,8 oldu
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı
%77,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Ocak
ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı
%15,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise
%42,2’dir.
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Zamanın Ruhu:
Sultan II. Abdülhamid Han
Koray KAMACI

Osmanlı Padişahlarının 34. , İslam Halifelerinin de 99. olan Sultan II. Abdülhamid
Han döneminde yaptıkları ile hala en çok
konuşulan ve yad edilen Osmanlı Padişahı
olmaya devam ediyor. Sultan Abdülhamid
Han, hakkında en çok kitap yazılan Osmanlı
Padişahıdır. Bununla birlikte özellikle baktığımız zaman dönemindeki siyasi, eğitim,
sosyal ve kültürel bağlamdaki yenilikler dikkate değerdir.

Musul ve Bağdat havalisinde, Dicle ve Fırat
nehirleri havzasında petrol taraması yapıldı.
Alman maden mühendisi Paul Groskoph ve
Habip Necip Efendi yönetimindeki araştırma
ekibi çalışmalarını 22 Ekim 1901’de Sultan II.
Abdülhamid Han’a sundular. Tam 65 noktada Petrol tespiti yapıldı.

SIR

Sultan II. Abdülhamid Han, tüm dünyada gündeme gelen ve stratejik bir maden
olduğu kabul edilen petrol için büyük çaba
harcamıştır. O zamanlar Devlet’te yetişmiş
jeoloji ve maden mühendisi olmaması, Osmanlı Devleti’nin elini kolunu bağlıyordu.
Ancak uğruna savaşların çıkartılacağı, yeni
bir dünya düzeninin oluşturulacağı petrolün
ehemmiyetini anlayan Sultan II. Abdülhamid
Han sıkıntıları kendi fedakârlıkları ile aşmaya çalıştı. Hazine-i Hassa’dan, yani Padişahın
şahsi malından ödenek çıkartılarak geniş
kapsamlı bir petrol rezervi çalışmasına girildi. Sultan’ın kendi parası ile yaptırdığı çalışmada, yabancı ve yerli mühendisler yer aldı.

Sultan Abdülhamid Han devrinde eğitime
çok önem verdi ve başta Darülfunun olmak
üzere eğitimde pek çok önemli yenilikleri de
yapmıştır. Bunlardan kısaca bazılarını yazmak gerekirse: ‘’Okullara (Hıristiyan okulları
dahil) gönderdiği emirde Türkçe’nin iyi öğretilmesini istemiş, Azerbaycan okullarında
Türkçe yasağını kaldırmış, Paris’te İslam Külliyesi kurmuş, İdadi (Lise) sayısını arttırarak
tüm yurtta açılmasını sağlamış, Modern

Darülfunun (İstanbul Üniversitesi) Beyazıt’taki Ana Giriş Kapısı

Sultan Abdülhamid Han’ın Petrol Haritası (Kaynak: Osmanlı Devlet Arşivleri)
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matbaa makinelerini Türkiye’ye getirtmiş,
ücretsiz kitap dağıtılmasını sağlamış, 6 bin
kitabın çevrilmesini bizzat yaptırmış, Beyazıt kütüphanesini kurup 30 bin kitap bağışlamıştır. (10 bini el yazmasıdır) Ayrıca

sirdergisi.com

Mart 2018 / Cemaziyelahir 1439

SIR

Ortaokul (Rüşdiye) sayısı onun zamanında
619’a çıkmıştır. Dârülmuallimât(Kız Öğretmen Okulu) Abdülhamid Han zamanında
açılmıştır.

dünyanın ilk torpido atan denizaltısı adında
denizaltılarımızı Taşkızak tersanesinde yaptırmış ve parasını bizzat kendi hazinesinden
karşılamıştır.

Bu gibi eğitim hayatına kattığı pek çok
yeniliği sıralamak mümkündür. Yükseköğretim bağlamında bugünkü İstanbul Üniversitesinin temellerini atması onun ileri düzey
bir görüş sahibi olduğunu ve eğitime verdiği
önemi göstermektedir.

Abdülhamid Han’ı o dönemde anlamayıp
hunharca eleştiren kişiler de daha sonradan
pişman olmuş ve Abdülhamid hakkındaki
pişmanlıklarını açıkça dile getirmişlerdir.
Bunlardan Tevfik Fikret, Süleyman Nazif gibi
şairler Abdülhamid Han’ın ölümünden sonra İmparatorluğun parçalandığını görünce
Abdülhamid Han’ı deyim yerindeyse mumla
arar olmuşlardır. Hatta kendisine “Allah’ın
belası”diyen Namık Kemal’i Rodos ve Sakız
adası valiliklerine atayan, parasını cebinden
ödediği yerde kabrini yaptırtan da Abdülhamid’dir. Şair Necip Fazıl’ın da dediği gibi ‘’
Abdülhamid’i anlamak her şeyi anlamaktır.’’
Kısacası Abdülhamid Han hem ecdadına layık bir insan ve hem de milletinin geleceğine istikamet vermiş büyük bir dehadır. Allah
ondan ve onun gibi manevi şahsiyetlerden
razı olsun.

Abdülhamid Han ayrıca herkes rahatça
Hac ibadetini yapsın diye, Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptırmıştır. (Haydarpaşa Tren İstasyonunu da
tabi) Abdülhamid Han bu demiryolu inşası
devam ederken raylar Peygamber Efendimizin kabrine geldiğinde çok ses çıkmaması
yani Peygamber Efendimize hürmeten raylara keçe döşetmiş ve her Cuma günü de Gülsuyu ile yıkatmıştır.
Abdülhamid Han ayrıca askeri teknoloji
alanınında da önemli çalışmalar yapmış ve
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KADINLAR GÜNÜ
Necibe AKÇA KOCATOP

Kalpleri hep sevgiyle doludur
Aşk ile yoğrulur
Daima hizmet eder insana
Işık olur her Ana
Neşelidir yorgun olsa da
Limandaki dalgalar gibi
Aşar coşar severek
Ruha ferahlık sunarlar.

SIR

Güzellikle severek
Ümidi vardır hep
Nazlansa da sevene
Üzüntüsü hep derinlerde…
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ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA
ÜCRETSİZ OLSUN
Semra ATASOY

Sosyal medyada, “ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA
ÜCRETSİZ OLSUN” diye bir paylaşım yaptım.
Bir haftada 10 bin kez paylaşıldı.
Benim gibi düşünen on bin insan vardı demek ki.

genç var parasız.
Ben bu gençleri görüyorum, siz göremiyorsunuz diye yoklar diyemezsiniz…
Benim dahi öğrencilik hayatım ne mücadelelerle geçti vaktinde. Otobüse binecek parası
olmadığı için günlerce okula gidemeyen arkadaşlarım vardı. Ailesinden vaktinde para gelmediği için günde bir öğün yemekle hayata
tutunmaya çalışan arkadaşlarım vardı.

SIR

Neden mi ücretsiz olsun yazdım?

Hepimiz evimizdeki çocuklara el bebek gül
bebek davranırken, okula gitmek için bilet parası bulamayan gençleri göremedik.
Bu paylaşımı yaptığımda, gençlere her şeyi
hazır vermeyelim, çalışıp elde etsinler, diyenler oldu.

Ya Türkiyem ekonomik anlamda çağ atladı
ve bu gençler kalmadı, herkes zengin, cep telefonları yüksek model ve hepsi tiyatroya giden
kitap okuyan oldu.

Sosyal devlet anlayışında öğrencilere zaten
ücretsiz olması gereken toplu taşımayı biz neden ücretli yapıyoruz?

Ya da her zaman olduğu gibi, görmek istemediğimiz için gözlerimizi kulaklarımızı kapattık onları yok sayıyoruz.

Gençleri eğitime yönlendirmeye uğraşırken
neden şartları zorlaştırıyoruz.

Birkaç gün önce bir takipçim yorum yazmış
ve beni ufaktan tehdit etmiş, Türkiye’de kimse
9 yaşında çocukla evlenilebilir demezmiş, aklımı başıma toplamalıymışım.

Bir anket yapmaya cesaretimiz varsa eğer,
üniversitelerde liselerde hayattan umudunu
kesmiş daha gencecik yaşında yorulmuş kaç
kişi olduğunu göreceksiniz.
Haydi, bir anket yapalım da gerçekle yüzleşelim…
Tok tutsun diye ekmek arası patates kızartması yiyen, cebinde parası olmadığı için kitap
alamayan, sinemaya gidemeyen, hayatında
hiç tiyatro görmemiş gençler var aramızda.
Ceplerinde para varsa eğer bir çay içimlik,
saatlerce arkadaşlarıyla en ucuz mekânlarda
vakit geçirip evlerine dönüyorlar.
Aileleri ve çevre tarafından bir işe yaramamakla suçlanarak büyümeye çalışıyorlar.

Türkiye yalnızca İstanbul İzmir Ankara’dan
oluşmuyor ki bu şehirlerimizde bile binlerce

Ne gündemden ne de yaşadığı topraklardan haberi yok, iki dizi izliyor hayatı dizilerdeki
gibi sanıyor.
Gerçek o kadar acı ve akıl almaz ki, yok sayıyor, zihni kabul edemiyor.
Hayal dünyasında mutlu insanlar, saygılı ilişkiler zengin hayatlar yaratıyor.
Öyleyse GÜNAYDIN…
Burası TÜRKİYE ve hayatı zorlaştırıyoruz birbirimize, kolaylaştırmıyoruz.
UYANIN!!
GENÇLER GELECEĞİMİZ VE ONLARA HER
TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMALIYIZ.
ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLSUN!!
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Hz. Peygamber Sünnetinde
Koruyucu Hekimlik ve Obezite
Dr. Ahmet ALTUN

Araştırmalara göre, Asrın hastalığı olan
obezite tedavisi için bir yılda harcanan para,
850 milyon aç insanı bir yıl besleyecek miktardadır. Dünya genelinde obeziteden ölenlerin
sayısı açlıktan ölenlerin sayısının üç katı olduğu ifade edilmektedir (3 milyon civarı) İstatistikler, ABD’de yılda yaklaşık 300 binden fazla
kişi fazla yemekten öldüklerini göstermektedir. Bu ülkede obezite hastalığının tedavisi için
de 40 milyar dolar harcamaktadır.

masından daha zararlı bir kap doldurmamıştır.
Âdemoğluna, belini doğrultacak birkaç lokma
yeterlidir. Ancak (nefsinin galebesiyle) ille de
yiyecekse, midesini üçe ayırsın, üçte birini
yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefes
almağa ayırsın’ Asrımızda insan sağlığının temel prensibini vazeden bu hadis, günümüzde,
fazla yemekten ve açlıktan ölen milyonlarca
insanlara bir kurtuluş reçetesidir denebilir.

SIR

Fazla yeme-içme, besinlerin tercihi ve yeme
şeklinden kaynaklanan Obezite (aşırı şişmanlık) hastalığı İslam dünyasında da giderek arttığı görülmektedir. Özellikle Müslümanlar, Hz.
Peygamberin Sünnetinde koruyucu hekimliğe
uymamanın, sünneti terk etmenin bedelini,
farklı birçok hastalıklara ödemekte olduklarını
söyleyebiliriz.
Ölçü ve denge dini olan İslam, her konuda
olduğu gibi beslenme konusunda da aşırıya
kaçmayı yasaklamış, bu konuda yeterli ve dengeli beslenmeyi emretmiştir. Yediğimiz besinlerle sağlığımız arasında çok yakın bir ilginin
olduğu bilinmektedir. Birçok hastalığın sebebi
olarak fazla yiyip içme gösterilmektedir. Tıbben sabittir ki, solunum hastalıkları, damar
tıkanıklığı ve sertliği, safra taşları, kalp yetmezliği, horlamalar, varis, karın fıtıkları, bağırsak hastalıkları, âdet bozuklukları, kısırlık vb.
daha pek çok hastalığın temel sebebi mideyi
tıka basa doldurmaktır. Asrımızda hastalıkların
çoğu ya yetersiz beslenmeden veya fazla yeme
ve içmeden kaynaklandığı bilinmektedir. İslam
bu problemi, Kur’an’ın üç mucize kelimesi ve
bir hadis-i şerifle çözmüştür. Allah, ‘Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz’ Uyarısını yaparken, Onun
Resulü de ‘Âdemoğlu karnını tıka basa doldur-
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İbni Sina, tıp noktasında, ”yiyiniz içiniz israf
etmeyiniz” ayetini şöyle açıklamıştır: Tıp ilmini
iki satırla topluyorum. Yediğin vakit az ye, yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme.
Şifa hazımdadır ve mideye en ağır ve yorucu
hal, yemek üstüne yemek yemektir.
‘Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey,
göbekli olmak, çok uyumak ve tembelliktir’
diyen Allah Resulü, mucizevi bir şekilde özellikle günümüz Müslümanlarını uyarmaktadır.
Hadiste dikkat çekilen şey, şişmanlık değil, ‘göbek bağlamak’ anlamındaki oburluktur. Çok
yiyen, yeme ve içmeyi hayatın gayesi edinen,
belki böylece şişman olan insanlar kastedilmektedir. Zira Peygamberimiz böyle yaşayan
kimseler için dünya ve ahiret hayatları adına
endişe duymuşlardır. “Mide hastalık yuvasıdır” buyuran efendimizi tıp tasdik etmektedir.
Şişmanlığın irsi olmadığını, vahim sonuçlara
yol açtığını söyleyen uzmanlar, şişmanlığın,
sağlıklı beslenme düzenini bozarak, vücutta
yağ biriktirdiğini, iç salgı bezlerini çalışmaz
hale getirdiğini belirtmektedirler.
Asrımızda insan sağlığının temel prensibini
vazeden söz konusu, “midenin üçte biri yemeğe…” hadisi, önemine binaen, Almanya’nın
Stuttgart şehrinde merkezi bir hastanenin du-
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varına, hem Arapça hem de Almanca yazılmış
ve altına da İslam peygamberi Hz. Muhammed’in ismi konmuştur. Söz konusu hastanede, bir Alman doktor bir Müslüman gazeteciyle konuşurken, ‘Müslümanlar neden geri
kaldı?’ sorusuna, Alman doktor, gazeteciye
hastane duvarına yazılmış olan yukardaki hadisi göstererek şöyle cevap veriyor: “böyle bir
söz söyleyen bir peygamberin dini insanı nasıl
geri bırakır? Öyle görünüyor ki, Muhammed’in
vücudu sizde fikirleri de bizdedir.”

lemekte, hem de şişmanlığı önleyerek vücudu
hastalıklardan korumuş olmaktadır, Ayrıca ‘Bir
kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği dört
kişiye, dört kişinin yemeği de sekiz kişiye yeter’ diyerek, sosyal yardımlaşmayı sağlamıştır.
‘Midenin üçte biri’ hadisinde belirtilen, midenin üçte birini nefes almak için boş bırakmada
ise, bilimsel bir mucize olduğu, ancak XX. yüzyılda anlaşılabilmiştir. Tespitlere göre, akciğerlere giren hava miktarı tamı tamına midenin
üçte biri hacmine tekabül etmektedir.

Japonya, İtalya ve ABD’de yapılan bir araştırma, 100 yaşına kadar yaşamanın yolunun
aşırı yemek yemekten kaçınmak, sigara içmemek olduğunu gösterdi. Bu 3 ülkedeki demograflar tarafından yapılan ‘Okinawa Yüz Yıl
Araştırması’, dünya üzerinde ortalama ömür
beklentisi en fazla olan Japonya’nın Okinawa
adasında yaşayanların aile ve sosyal bağlarının
çok güçlü olduğunu ve ‘miden yüzde 80 dolana kadar ye’ vecizesine uyduklarını gösterdi.

Tıp dünyası, son 30 yıldan buyana, Tıbb-ı
Nebevi diye bilinen Resulüllah’ın beslenme ve
tedavi konusundaki uygulama ve tavsiyelerine
ilgi duymaya başladıkları görülmektedir. Bu
konuda pek çok kitap ve araştırma neticeleri
yayınlanmıştır. Batılılar, Tıbb-ı Nebevi’ye Arap
ve Müslümanlardan önce yönelmeye başladıkları görülmektedir. Sünnetteki koruyucu
hekimlikte, gıda ile tedavi yöntemi en önemli
konuların başında yer almaktadır. Batı üniversitelerinde çalışan Müslüman doktorların da
katkısıyla, sağlık konusunda, Kur’an ve Sünneti inceleyen Batı dünyası, Hz. Peygamberin beslenme tarzında ve besin tercihlerinde,
hastalıklardan korunmada, bilimsel gerçeklere
ulaştıkları gözlenmektedir. Bu da Resulüllah’ın
asrımızda görülen bilimsel mucizelerindendir.

Sünnete göre, insanın ihtiyacı kadar yemek
yemesi vacip, ihtiyaç fazlası mubah, israfı ise
haramdır. Nefsin çektiği her şeyi yememeyi
tavsiye eden Allah Resulü, “Canının çektiği her
şeyi yemen israftır” buyurmaktadır. En çok midenin üçte birini kapsayacak kadar yemek yemeği tavsiye eden Allah Resulü, hem israfı ön-
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El ALÎM

SIR

Bilen demektir. Allah alimdir; ilmi, ezeli ve ebedi olup bütün kainatı ve her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey onun ilminin dışında kalamaz. Perdesiz güneşe karşı zemin yüzündeki
eşyanın gizlenmesi mümkün olmadığı gibi, o Alim-i Zülcelal’in nur-u ilmine karşı eşyanın
gizlenmesi de mümkün değildir. Çünkü her şey şuhud dairesindedir, her şeye nüfuzu
vardır.
Peygamber Efendimiz (sav) ilim sıfatıyla Allah’ı şöyle vasfetmiştir:
“Ey gaybların âlimi!
Ey ilmi her şeyi kuşatan!
Ey en gizli ve en bilinmez sırları bilen!
Ey ilmi geçmiş ve gelecek her şeyi ihata eden!
Ey dağların ağırlıklarını, denizlerin ölçüsünü, yağmur damlalarının adetini, ağaçların
yapraklarının sayısını, gecenin kararttığı ve gündüzün aydınlattığı her şeyin adetini bilen!..”
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BEDENÎ BİRİNCİ VAZİFE
TEMİZLİKTİR

K A PA K

İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh
Allah Teâlâ ruhun bedende tasarruf etmesi için havayı teneffüs
etmek, suyu içmek, yemeği yemek,
elbiseyi giymek, bir meskende oturmak ve iktisadla hareket etmeyi vasıta ve sebep kılmıştır. Bunlardan birisinin yokluğu anında ruh bedenden
tasarrufunu ve irtibatını keser. Beden
de irtibatının kesilmesiyle tefessuh
edip dağılır. Ruhun bedenden irtibatının kesilmesine sirayet edebilecek
umum vesilelerden korunmak farzdır.
Nitekim

ْ ُ َو َال تُلْ ُقوا ِ َبيْ ِد
يك ِا َل التَّ ْلُ َك ِة

dığı gibi, abdest ve gusül de bedenî
temizlikten sayılmaktadır. Temizliğin
en güzeli helal ve haram meselelerini
öğrenmektir.
Helal ve haram şeyleri bilen,
kendini tehlikelerden korumuştur.
Şeriatin müsaade etmiş olduğu helalden istifade etmek -ifrat ve tefritten
sakınmak şartıyla- dînî bir emrdir.
Nitekim şu ayet-i kerîme bu hükmü
beyan eder:

SIR

“...Nefsinizi elinizle tehlikeye atmayın...” mealindeki ayet-i kerîme
bu farziyeti beyan etmiştir. Öyleyse
yememek, içmemek, güzel havayı
teneffüs etmemek, adaleleri tahrik
etmemek, iktidara göre geniş evde
doğrusu müsaid yerde uyumamak,
tahammül edilmez soğuk ve sıcak,
tehlikelerdir. Aynı zamanda izdivac
muamelesinde israf, yani kuvvetten
fazla iki eş muamelesinde bulunmak,
geceleyin erken uyumamak, sabahleyin erken kalkmamak gibi şeyler de
tehlikelerdir. Bunlar yerine göre, şartlarına binaen haram veya tahrîmen
mekruh olabilir. Özeti şudur: İktisadla
hareket etmemek, helal haramı öğrenmemek tehlikelidir. Mesela cihaddan kaçmak da ayrı bir tehlikedir.

ََما عَا َل َم ِن ا ْقتَ َصد
“İktisadla hareket eden fakir olmamıştır.” mealindeki hadîs-i şerîfin
emriyle yaşanırsa haliyle insan nefsini tehlikeden korumuş oluyor. Amma
mevzuubahsimiz olan nezafet; az
yemek, az içmek, az uyumak ve mikroplardan sakınmak şartıyla tertemiz
gusletmek ve abdest almaktır.
Pastör’ün talebesi Metchnikov
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da: “Az yemek ve en çok da ot yemek,
süt içmek midenin temizliğidir, bağırsakların takviyesidir. Fazla et yemek,
don yağlar, insanın cismini zayıflatır,
bazen ölüme de sebebiyet verir. Süt,
yoğurt bolca içmek, mide ve bağırsağa çok faydalıdır; bağısaktaki kurtlara
mukavemet ederler. Bizim sülalemizde sıtma hastalığı vardı, ben de genç
yaşta ona yakalandım. Bu hastalık
kalbimi son derece zayıflatmasına
rağmen et yemedim, süt ve yoğurda
devam ettim. Şimdilik yetmiş yaşın
üstündeyim amma kuvvetimden hiçbir şey kaybetmedim.” demiştir.
Bu hususta Dairet-ul-Mearif adlı
eserin müellifi Ferid Vecdi eserinde,
ekele ve sıhhat maddesinde birçok
izahatta bulunmuştur. Arabca bilenlere oranın okunmasını tavsiye ederim. Çok güzel faydalar vardır. Oradan
nakletmekle eserin büyümesinden
korktum, yazamadım.

َم ْن ي َ ْع َم ْل ُسو ًءا ُ ْي َز ِب ِه
“...kim bir kötülük yaparsa dünyadayken onunla cezalanır...” mealindeki ayet-i kerîmeye binaen temizliğe
riayet etmeyen bir mü’min, mutlaka
dünyada cezalandırılır. Nitekim bir
hadîs-i şerîfte de:

هللا ِا َذا َا َرا َد ِب َع ْب ٍد خ ْ ًَيا ابْ َت َال ُه
َ ِا َّن
“Allah Teâlâ kime hayr dilerse ona
musibet verir.” buyrulmuş. Yani cezası ahirete tecil edilmez. Bu hikmete
binaendir ki:

َا ُّلطه ُُور شَ ْط ُر ا ِالمي َ ِان
“Temizlik imanın yarısıdır.” mealindeki hadîs-i şerîfte de temizlik imanın yarısı sayılmıştır. Mesela küfür
ve şirkten temizlik, isyan ve fısktan
temizlik rûhânî temizliklerden sayıl-

ِ ُق ْل َم ْن َح َّر َم ِزين َ َت
هللا ال َّ ِت َاخ َْر َج
ِ الط ِ ّي َب
َّ ِل ِع َبا ِد ِه َو
ه ِل َّ ِل َين
َ ِ ات ِم َن ّ ِالر ْز ِق ُق ْل
� آ َمنُوا ِف احلَ َيا ِة ادلُّ نْ َيا خَا ِل َص ًة ي َ ْو َم ال ِق َيا َم ِة
َ ِ َك َذ
ون
َ ال ن ُ َف ّ ِص ُل اال ٓ َي ِت ِل َق ْو ٍم ي َ ْعلَ ُم
“De ki: Allah Teâlâ’nın kullarına
çıkardığı ziyneti, temiz, ve hoş rızkları
kim haram etmiş? De ki: Onlar dünya
hayatında iman edenlere mahsustur.
Kıyamet günü ise yalnız onun hükmüne iman edenlara mahsustur. İşte
biz ayetleri bilir bir kavm için böylece
izah ediyoruz.” buyrulmuştur. Ayet-i
kerîmedeki “ziynet” ve “rızk” kelimeleri çok şumüllü manadadır. Mesela
hava, yemek, içmek, giymek, mesken ve bunlara hizmet eden ziraat,
ticaret, sanat ve daha nice meslekler,
insanın meşru haklarıdır, rızktır ve
ziynettir. Bunlar aslında mü’minler
için yaratılmıştır. Kafirler ise bilittibâ’
bunlardan faydalanırlar. Ahirette ise
nimetler yalnız ve yalnız mü’minlere
mahsustur demektir. Orada kafirler
nimetlerden büsbütün mahrumdurlar. Sonra bu ayet-i kerîmenin hükmü
şu hadîs-i şerîften anlaşılır:

ٍ َ اشبُوا َوت ََص َّد ُقوا ِف غَ ْ ِي َم ِخ
يل
َ ْ ُ ُكوا َو
هللا ُ ِي ُّب َا ْن يَ َرى َاث ََر
َ س ٍف فَ ِا َّن
َ َ َو َال
ِن ْع َم ِت ِه عَ َل َع ْب ِد ِه
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“Yiyin için, sadaka verin, giyin;
kibirlilik ve israfta bulunmaksızın
faydalanın. Çünkü muhakkak Allah
Teâlâ nimetinin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever.” Yani bedenin
isteği olan yemek, içmek, giymek,
cinsî münasebetlerde bulunmak,
bedenin -tâkati ve- gücü nisbetinde
olursa temizliktir; tâkatin dışında ve
iktisad kanununun haricinde olursa
küllî zarardır. Allah Teâlâ insan bedenini toprağın özünden yaratmıştır.
Hayatının idamesi için de onun rızkını
onda takdir ve tayin etmiştir. Sonra
nefse rızkının alınmasının yollarını
belirtmiş ve emretmiştir. Meşru rızk
ve ziynetini sevmesi için bir meyl-i
küllî vermiştir. Amma her yerde her
anda temizlik şartıyla hareket etmeyi
de emreder. Tüm insan hayatını kuşatan iki kelimedir: Nezafet ve iktisad...
Demek İslam dîni bu iki hususu emreder. Şöyle sıralayalım:

sakınma beyan olunmuştur. Hadîs-i
şerîften anlaşılıyor ki asabî hastalıkların yüzde sekseni midedendir. İşte bu
hastalıklardan korunmak için nezafet
yani temizlik, her yerde ve her hususta emredilmiştir. Tabiî ki buralarda da
iktisad şarttır. Çoğu zamanda midenin rahatsızlığından dolayı kalb çarpıntı yapar, insan evhamlanır; birçok
belalara giriftar olunur. O belalardan
kurtuluş için iktisad ve nezafet şarttır.
3-Ebû Nuaym, senediyle Hazreti
Ömer’den naklederek şöyle der: “Yemek ve içmek zamanında oburluktan
sakının, zira çok yemek ve içmekten mide bozulur, beden hastalanır,
namazda da gevşeklik yapar. Onun
için temizlik yapın, iktisadla hareket
edin.”

yor musun?” diye sorunca Mısırlı:
*Evet, bizim Peygamberimizdir.*
*Sözün önemini bildin mi?*
*Evet.*
*Ey Mısırlı kardeş, yazıklar olsun!
Biz İslamı bölüştük, yardık. İslam dîninin ruhu bizde, cesedi sizde. Bu hal
beni çok üzüyor.*
“Keyfe Eslemtu” kitabının müellifi
Fransalı Muhammed Vecih adlı zat da
şunu söyler: İslam ne güzel!.. Tüm insan hayatını içine almış bir dindir. Tıb,
felsefe ve herşeydir. Bak:

َا ُّلطه ُُور شَ ْط ُر ا ِالمي َ ِان
“Nezafet imanın yarısıdır.”

SIR

ش ًا ِم ْن ب َ ْط ِن ِه
ّ َ َما َم َال ا ْب ُن � آ َد َم ِوعَ َاء
ِ
ِ
َ ُ ْ َس ِاف َا ْن ت
َّ ُ ك
ك َما
ال
ا
ن
م
َ ْ َ ات يُ ِق ْم َن ِب ِه َظه َْر ُه
ٌ َ ِ َب ْس ِب ا ْب ِن � آ َد َم ل َ ِقمي
ا� ْشتَ َ ْي َت
فَ ِان َك َن َ ُل َال َم َح َ َال فَثُلُ ُث ِل َط َعا ِم ِه َوثُلُ ٌث
“Her iştihalandığını yemen şübِ ِ َ ِ ٌ ُ ِ َ َ ِل
1-ن
ِ  َامل ُ ْؤ ِم ُن ال َق ِو ُّى خ ْ ٌَي ِم َن امل ُ ْؤ ِمhesiz israftandır.” mealindeki hadîs-i شا ِبه َوثُلث لنَفسه
şerîf de ahlaken yemek ve içmek za“Adem oğulları karnından daha
الضَّ ِع ِيف
manında oburluktan temizlenmeyi
şerli bir kab doldurmamıştır. Halbuki
“Kuvvetli mü’min zayıf mü’minden daha hayrlıdır.” Bu hadîs-i şerîfte
kuvvetten bahsedilir. Kuvvet temizlikle elde edilir.
2-Başta Arab tabîblerinden el-Hâris bin Kelede olmak üzere hukemânın:

ّ ِ ُ َا ِمل ْعدَ ُة بَي ُْت ادلَّ ا ِء َواحلَ ِم َّي ُة َرئْ ُس
ك
َّ ُ ِد ََوا ٍء َوا ْعط
ك بَدَ ٍن َما َع َّو ْدتَ ُه

“Mide bütün illetlerin yuvasıdır.
Perhiz her ilacın başıdır. Bedene âdet
ettiğiniz her şeyi verin.” sözleri,

َا ِمل ْعدَ ُة َح ْو ُض ال َبدَ ِن َوال ُع ُر ُوق ِال َيْ َا
َو ِار َد ٌة فَ ِا َذا َص َِّت ا ِمل ْعدَ ُة َص َار ِت ال ُع ُر ُوق
ِب ّ ِلص َّح ِة َوِا َذا فَ َسدَ ْت ِم ْعدَ ٌة َص َار ِت
ال ُع ُر ُوق ِب َّلس َق ِم
“Mide bedenin havuzudur, damarlarsa ona gelmektedir, onda toplanırlar. Mide sıhhat bulduğu zaman
ondan meydana gelen damarlar
sıhhat bulurlar; bozulduğu zaman
da bozulur, hastalanırlar.” buyrulan
hadîs-i şerîfle kuvvet kazanmaktadır. Bu hadîs-i şerîfte mide ve sinir
sisteminin temizliği, sıhhati, hastalıklardan korunma ve mikroplardan

4-

de emreder. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki helal ve meşru olarak bedenin haklarını vermek, temizlik ve
ibadettir. Bunlarda ihmalkârlık, zühd
ve takvânın dışındadır.
Terbiyet-ul-İslam adlı mecmuadan şuna rastladım: Mısırlı yazarlardan birisi Almanya’yı ziyaret ederken,
Alman bir arkadaşla sohbet etmiş.
Alman ona:
“Şu şark ne için geri kalmıştır,
sebebini bilir misiniz?” diye sormuş;
cevabında Mısırlı:
“Hep dînî telkinlerdir.” demiş. Bunun üzerine Alman ona:
“Gel seni biraz gezdireyim.” diyerek Mısırlıyı alıp hastahanenin bir
ameliyat odasına götürmüştür. Kapının üstünde bir levha gösterir ve der
ki:
“Sen Almanca biliyorsun, şu levhayı oku.*
Levhada şu yazılar var idi:
“Âdem oğulları karnından daha
şerli bir kap doldurmamıştır. Halbuki
Âdem oğullarının sırtını dimdik tutabilecek kadar birkaç lokma kâfiydi. Ey
insan, şayet ki yemeye mecbur olursan, midenin üçten birini yemeğe,
üçten birini suya, üçten birini de nefesine bırak.” Levhanın altında “571
Mekke doğumlu Abdullah oğlu Muhammed” ibaresi yazılı idi. Alman:
“Ey Mısırlı kardeş, sen bunu tanı-

Âdem oğullarının sırtını = omurga,
omurilik, kıkırdağı dimdik tutabilecek
kadar birkaç lokma kâfiydi. Şayet yemeye mecbur olursa, midenin üçten
birini yemeğe, üçten birini suya, üçten birini de nefesine bıraksın.”

ِا َذا َوقَ َع ُّاذل َب ُب ِف ِانَ ِء َا َح ِد ُ ْك فَ َغ ِّم ُسوهَا
َو ْاط َر ُحوهَا
“Biriniz kabına kara sinek düştü
mü batırın. Sonra çıkarıp atın.”

ّ ِ ُ َطلَ ُب ال ِع ْ ِل فَ ِريضَ ٌة عَ َل
ك ُم ْس ِ ٍل
“İlmi taleb etmek her müslümana farzdır.” gibi seksen altı tane hadisleri inceledim. Cezayir’e giderek Arabcayı öğrendim.
Tekrar hadislere döndüm, inceledim. Öyle
bir inançla inandım ki İslam tek başına tüm
ilimleri bildirir. Hele nezafet, iktisad... İlmî
bir dille nezafeti okusan, imanına kâfi gelecek. Ey ilim kardeşim! İnkarınıza ne sebep?
MUFASSAL MEDENİ AHLAK
SAYFA 201 - 206
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CÖMERTLIKTE ZIRVE TÜCCAR:
TALHA BİN UBEYDULLAH
(RADIYALLAHU ANHU)
Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi

İsmail ÇAPAK

“Yeryüzünde yaşayan bir şehit görmek isteyen Talha bin Ubeydullah’a baksın” (Tirmizi, 3739)
Zamanının gözde tüccarlarından biri olan
Talha b. Ubeydullah, Sahabe içerisinde cömertliği ile öne çıkmış önemli bir isimdir. Babası Ubeydullah b. Osman, oğlundaki ticari
kabiliyeti görünce onu on beş yaşından itibaren başta Busra pazarı olmak üzere o günkü
ticari merkezlere göndermeye başladı. Yirmi
yaşlarına gelince artık o tek başına birçok yere
gidip gelerek ticaret yapan ve herkes tarafından sevilen birisi olmuştu. Zaten onun yüreğine iman tohumu Busra Pazarı’ nda olduğu
günlerde atılmıştı.
Nübüvvetin dirilten sesi Hira’da duyulmaya başlandığı sırada Hz. Talha, ticaret maksadı
ile yine Busra’daydı. Bir aralık yüksekçe bir
yere çıkmış, pazarda bulunan tüccarlara seslenen bir rahibi gördü. Rahip diyordu ki:
“Ey Tüccarlar topluluğu! İçinizde haremli,
Mekke’li kimse var mı?” Talha: “Ben varım!
“ deyince Rahip ona doğru yaklaştı. Mekke’li
birini karşısında görmenin heyecanı ile Rahip:
“Ey genç, Ahmed zuhur etti mi?” diye sordu
(Bkz. Saff, 61/6). Ama Talha böyle birinden
habersizdi, onların “Ahmed” dediğine Mekke
“Muhammed” diyordu. Talha ise o güne kadar Muhammed’den risalet ve nübüvvete dair
hiçbir şey duymamıştı. Talha, o gün Rahib’e
olumlu bir cevap veremedi. Ama Rahib, orada
Talha’nın yüreğine imanın tohumunu serpmişti. Rahib dedi ki:
“Bu günler, Ahmed’in dünyaya risalet vazifesi ile geleceği günlerdir. Bu günler, nübüvvet güneşinin doğacağı günlerdir. Bu günler,
batıl her ateşin sönüp hak ve hakikat güneşinin
doğacağı günlerdir. Bu günler risalet davasının

Mekke’de ortaya çıkıp orada kendine yer bulamayıp hurması ve suyu bol bir beldeye gideceği günlerdir.”
Bu son sözleriyle Busra’nın Rahib’i, Mekke’ nin Varaka’sı ile aynı dili konuşuyordu.
Diller aynıydı, çünkü beslendikleri kaynaklar
aynıydı. Her ne kadar bu bilginler, tahrif olmuş
metinler üzerinden konuşuyorlarsa da, hakikate dair bazı mesajları dile getiriyor, hep aynı
yöne ve hep aynı yere işaret ediyor, bakışları
hep bir noktada birleşiyordu.
Rahip en son Talha’ya şöyle dedi:
“Ey genç! Sakın O’nu kaçırma! Sakın bu
fırsatı, yani onunla birlikte olma, ona dost
olma fırsatını kaçırma! Sakın ayağına kadar
gelecek olan bu fırsatı kaçırma.” (İbn Hacer,
el-İsâbe, 4/950)
Bu son tavsiyeler Talha’nın adeta beynine
kazınmıştı. Artık Talha bir an önce Mekke’ye
varmak ve bu olayın mahiyetini iyice öğrenmek istiyordu. Bu düşünceler içinde o günlerde yirmi yaşlarında olan bu genç tüccar, Mekke’nin yolunu tuttu.
Babasının amcasının oğlu olan Hz. Ebu
Bekir’in vesilesi ile Efendimiz’in huzuruna
vardı ve iman ederek ilk Müslümanlardan biri
oldu.
Hz. Talha iman ettikten sonra birçok Sahabi gibi ciddi bedeller ödedi. Başta annesi
olmak üzere, akrabalarının ve Mekke’nin ileri gelenlerinin baskı, şiddet ve işkencelerine
maruz kaldı. Ama hiçbir şey onu hak olarak
bildiği davasından vazgeçiremedi. O, bir taraftan bu sıkıntılara sabrederken, bir taraftan
da ticaretini devam ettirdi. On üç yıl süren
bu zorlu sürecin sonlarında Hz. Talha, Şam’a
icari bir amaçla gitmişti. Götürdüklerini sat-
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tı, alacaklarını aldı ve kervanını yola çıkardı.
Kervan önden gidecek, kendisi de yine ticari
bir amaçla o günkü adı Yesrib olan Medine’ye
uğrayıp, öylece yoluna devam edecekti. Talha,
bu amaçla Medine’ye geldi, bir de ne görsün,
yoluna baş koyduğu Hz. Peygamber, imanın
davası Mekke’ ye dar gelmeye başlayınca tüm
Müslümanlarla beraber Yesrib’e hicret etmiş,
Yesrib’i Medine’ye, Daru’s-Selam yurduna
çevirmeye başlamıştı. Talha hiç beklemediği
bu hal ile karşılaşınca ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırmış ve Allah Rasûlü’nün huzuruna
gelerek:
“Ya Rasûlallah! Şu ana kadar ticaretten
elde ettiğim tüm sermayem bir kervan ile
Mekke’ye doğru gidiyor. Ben Mekke’ye gitsem belki malıma kavuşacağım, ama seni kaybedeceğim. Seni kazanayım da seninle beraber
olayım da varsın tüm sermayem yok olsun.
Sen şahit ol ki tüm varlığımı senin varlığına
adadım.” diyordu.
Allah Rasûlü, cömertliği şahsiyetinin
anahtarı haline getiren bu iman insanının yaptığı bu amele sevindi ve onu tebrik etti ve o
gün ona bir lakap vererek, ‘Talhatü’l-hayr =
Hayırlı Talha’ diyerek, hayrı tercih ettiği için
ona dua etti. Artık Hz. Talha için yepyeni bir
hayat başlamıştı. O da her Müslüman gibi Medine’yi yurt edinerek orada cihanın dört bir
yanına İslâm’ın sancağını taşımak için gayret
sarf edecekti.
Hz. Talha, o günden sonra Medine’de birçok güzelliğe imza atacak ve her seferinde
cömertlik adına başkalarını hayran bırakacak
işler yapacaktı. O cömertlik adımlarından bir
tanesi Huneyn Gazvesi dönüşü yaptığı infakı
idi. Biz sadece onu anlatmakla iktifa edelim.
Huneyn zaferinden sonra Müslümanlar,
Allah Rasûlü’nün komutasında Medine’ye
dönmek için yola çıkmış ve dönüş yolunda
Numan Kuyusu’nun başında konaklamışlardı. Bu su kuyusu, o bölge kabilelerine aitti ve
suyu para ile satıyorlardı. Talha, o kuyuyu satın aldı ve Müslümanlara vakfetti. Bir de orada
bulunan birkaç deveyi alarak İslâm ordusuna
ikram için sofralar kurdurttu. Hz. Talha hiç-

bir zaman, “Benden daha zenginleri var, onlar
dururken ben niye yapayım?” demedi. O her
zaman hayrın önünde olmak için fırsat kollardı. Zaten o Rasûl’ün lisanı ile Talhatü’l-Hayr =
Hayırlı Talha değil miydi?
Efendimiz (sav), Hz. Talha’nın Numan
Kuyusu’nu satın alıp vakfetmesine ve İslâm
ordularına verdiği ziyafete o kadar sevinmişti
ki, o ana kadar Talha’ya verdiği lakaplara bir
yenisini daha ekledi. Efendimiz; Medine’ye
geldiğinde tüm malını, harcayan Talha’ ya,
Talhatü’l-Hayr demişti. Uhud’da gösterdiği fedakârlıklara karşı, Cenneti müjdelemiş,
Şehidü’l-Hay =Yaşayan Şehit demişti. Şimdi
de Numan Kuyusu’nu satın alıp vakfetmesine o kadar sevinmiş ve memnun olmuştu
ki, ‘Talhatü’l-Feyyad’ demişti. (Kandehlevî,
Hayâtü’s-Sahâbe, 2/477) Feyyad, feyzi, bereketi çok olan, bol bol feyizlerde bulunan
emekti.
O, feyyad oluşunu sadece Numan Kuyusu’nu satın alması ile sınırlamamıştı. O dönemlerde Medine’ye dışarılardan çok misafir
gelirdi. Kimi Allah Rasûlü ile tanışmaya, kimi
elçilik vazifesi ile kimi ticari maksatla. Ne zaman bir misafir gelse ve Allah Rasûlü, Mescid’de: “Misafirimizi kim ağırlayacak?” diye
seslense, hep aynı ses, Efendimiz’in çağırısına
icabet ediyor, “Ben, Ya Rasûlallah! “ diyerek
misafiri alıp evine götürüyordu.
Canını, malını Allah yolunda harcadığı
gibi, sofrasını ve evini de Allah yolunda harcıyor, bu alanda da hayrın öncülerinden oluyordu.
İşte Talha b. Ubeydullah böyle bir tüccardı.
Onun hakkında Efendimiz (sav) Uhud
Gazvesi’nden sonra bir gün şöyle diyecekti:
“Yeryüzünde yaşayan bir şehit görmek isteyen Talha b. Ubeydullah’a baksın.” (Tirmizî,
3739)
O, yaşayan bir şehit olarak hayatını imanına şahit kılma adına, kazandıklarını bir ömür
boyu Allah yolunda harcamış en son bir kardeş
kavgası olan Cemel’de şehadet şerbetini içerek hayatını noktalamıştı.
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RUSYA MÜSLÜMAN SARIĞINI TERCİH ETTİ
Nefise BAYGÜT

Son zamanlarda dünya basınında bomba etkisi yaratan Rusya; özellikle Orta Doğu,
Doğu Avrupa ve Türkiye’ye yönelik göstermiş
olduğu yakınlıktan dolayı tüm gözleri üstüne
toplamayı başarmıştır. Peki Putin neden;Orta Doğu’ya, Doğu Avrupa’ya ve Türkiye’ye yönelik yakınlık politikası uygulamaktadır ve bu
yakınlık politikası nasıl ve kim kaynaklı ortaya
çıkmıştır? Rusya’nın özelliklede Türkiye yanında poz vermesi Batı ve ABD’nin dikkatini
çekmiş ve dünya basını tarafından da hem
ekonomik hem de siyasi anlamdaki yakınlıkları ve ortaklıkları takibe alınmıştır. Bu durumda
Rus-ya’nın uygulamış olduğu yanlılık politikasına etki eden ABD ve Batı tara-fından saf
dışı bırakılmak istenmesi mi yoksa gidişatın
Rusya’nın çıkarla- rına uygun olmaması mıdır?
Putin’in Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Türkiye’ye yakınlık göstermesi lehine mi yoksa
aleyhine mi sonuç verecektir? Özellikle şimdilerde Rusya ve Türkiye ikili ilişkileri nasıl devam
edecek ve ne gibi sonuçların doğmasına neden
olacaktır? Türkiye ve Rusya yakınlaşmasında
nasıl bir rol model örnek alınacak; Kıbrıs, Suriye, Ukrayna ve Karabağ konularında çelişkili açıklamalarda bulunan bu iki ülke nasıl bir
ortak noktaya ulaşacaktır? Sessiz bir politika
içerisinde ilerleyen Rusya; biran da sessizliğini
bozarak Orta doğu, Doğu Avrupa ve Türkiye’ye
yoğunlaşarak ABD VE Batı’yı da karşına alarak,
tabiri caizse elini masaya vuran kişi unvanını
üstlenerek dünya denge güçlerinin yeniden şekil almasına neden olmaktadır.
Rusya-Türkiye Yakınlaşması Ve Ortaklığı
Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Bulgaristan üzerinden doğalgaz götürecek olan Güney
Akım Projesi iptal ederk Türkiye’yi seçmesi ve
doğal-gaz boru hatlarının Türkiye’deb geçirilmesi konusunda anlaşılması Tür-kiye’nin ve
bölgenin siysi geleceği için önem arz etmekte-

dir. Farklı doğalgaz kaynaklarının toplanma ve
dağıtılma merkezi olm, ticareti yönlendirme ve
ekonomik olarak faydalanma olasılıkları Türkiye
açısından fırsat olarak görülmektedir.
Bunun yanı sıra Türkiye’nin doğalgaz aldığı ülkeler arasında ilk sırayı, Rusya almaktadır.
Rusya ise, Türkiye’ye karşılık olarak %6 indirim
yapacağını du-yurmuştur. Doğalgaz boru hatlarının tamamlamasıyla Türkiye’nin Rusya’ya
olan doğalgaz bağımlılığının %50’den 570’e çıkacağıda öngörülmektedir.
Rusya’nın bu proje kapsamında Türkiye’ye
yönelme amaçlarına baktığımız zaman asıl
amaç olarak Türkiye’yi AB ve ABD ekseninden
kaydırarak kendi yanına çekmek istemesini
görebiliriz. Taraflı denge politikası uygulayan
Türkiye, Rusya’nın AB ve ABD baskılarına karşı
ortaklık kurabileceği ve fark yaratabileceği en
önemli ülke konumundadır. Çevresel olarak
bakıldığı zaman düşünceleri birbirine benzeyen
Putin’nin ve Türkiye’nin açıklamalarda da, Türkiye’nin AB taraflı denge politikasının yerinin
Rusya taraflı (Doğu Bloğu) denge politikasının
alacağı belli olmuştur. Türkiye’nin bu noktaya
gelmesini sağlayan durumlar ise, Erdoğan’ın
AB ‘yi eleştiren açıklamlar yapması, AB’nin
üyesi olan Almanya’nın Türkiye’ye sert çıkması, AB’nin kendi içerisindeki tıkanması olarak
görebiliriz. Yeni Rusya ile yeni Türkiye ilerleyen
zamanlarda ekonomik, siyasi ve ulus-lararası
platformlarda daha fazla iş birliği içinde olacağa benziyor. Ve ayrıca bağımsız ve bağımsız
olmayantrk devlet ve toplulukları bu ilişkiler
çerçe-vesinde mevcut durumları ve önemleri
unutulmamalıdır.
Her ne kadar aynı politikaları işlese de bu
iki ülke; Kıbrıs, Ukrayna, Karabağ ve Suriye konularında çelişkili açıklamalarda bulundukları
için, her an karşı karşıya kalmaları söz konusudur. Putin yaptığı açıklamada Türkiye-Rusya yakınlaşmasının, Almanya-Fransa yakınlaşmasına
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benzeyeceğini söylemiş-tir. Böyle bir model ile
de iki ülke arasındaki zıt görüşlerin ve çatışmaların aşılmasıyla Türkiye ve Rusya arasında ki
ilişki daha sağlam bir zemine oturacaktır.
Rusya-Orta Doğu Yakınlaşması Ve Ortaklıkları
Rusya’nın doğuya yönelmesinin nedeni olarak; hem Rusya’nın izlemiş olduğu politikaları
hem de Batı’nın Rusya’yı caydırıcı etkilerinin
gün geçtikçe azalması gibi durumları gösterebiliriz. Rusya’nın doğu üzerindeki etkisi kuş-kusuz
gün geçtikçe artmaktadır. Rusya’nın bölgeye
olan oyun kurucu bir aktör olarak dönmesinde
Suriye krizinin büyük rolü olmuştur. Suriye’de
askeri operasyonlara başlayarak bir yandan
Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın konumunu güçlendiren, Moskova’da bir yandan da kendisini
Suriye’nin çözümünde en kilit aktörlerden birisi
haline getirmiştir. Suriye’deki Rus askerleride,
üslerinin kalıcı üs statüsünde olduğunu ilan
etti. Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de askeri ve
diplomatik etkisini iyice pekiştirdi.
Rusya-Doğu Avrupa Yakınlaşması Ve Ortaklıkları
Doğu Avrupa’da da olayların Rusya’nın lehine sonuçlanmasının nedeni ise; Ukrayna krizinde Batı’nın etkisiz eleman görevini üstlenmesidir.
Avrupa’daki bazı çevreler Türkiye ve Rus-

ya’nın enerji konusundaki yakın-laşmasını
‘’Avrupa’ya karşı bir doğalgaz savaşı’’ olarak
değerlendiriyor Hatta her iki ülkenin enerji anlaşmaları ve ortak ekonomik açıklamarı Avrupa’ya karşı ortak bir tutum geliştirilebileceği
savunulmaktadır.
Sonuç
Doğu ile gün geçtikçe ilişkileri iyiye giden
Rusya, Batı’ya tam anlamıyla cephe almış durumdadır. Özellikle ABD; Rusya’nın onaylanması mümkün olmayan eylemlerine, Türkiye tarafından sert tepki verilmesini arzulamaktadır.
Türkiye bu süreç içerisinde Rusya ile ilişkilerin
çatışmaları yoğunlaştırmaya-cak biçimde yürümesine gayret etmek ve uluslararası hukukun
gözetilme-sinde ısrar etmek mecburiyetindedir. Türkiye , Rusya ile işbirliğini devam ettirirken rekabeti bir kenara da bırakmamalıdır.
Böylece ilişkilerin nasıl olacağı ve gidişatın iki
ülkenin birlikteliğine vereceği yarar ve zararlar
belirlenerek politik hedefler daha sağlam bir
şekilde oluşturulur. Karşılıklı yatırımlarla yetinmeyen bu Türkiye ve Rusya ortak üretimi dahi
hedeflemişler-dir.
Batı’yı hedef alarak, Doğu ile uluslararası
paltformda ikili ilişkiler kuran ve bunların geliştiren Rusya; yavaş bir şekilde hareket etmeli
ve Batı’ya ger-çekleştirmiş olduğu dört koldan
saldırıyı biraz daha hafifletebilmelidir.
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Kur’ân-ı Kerîm’ler

RAHLE BOY - MAHFAZALI
• Suni Deri Ciltli Safir
• Kahverengi
• Kabartmalı - Kenar Yaldızlı
• 5 renkli
• 19,5 x 27,5 cm ebat
• 80 gr özel kaplamalı kâğıt

RAHLE BOY
• Suni Deri Ciltli Safir
• Kahverengi
• Kabartmalı - Kenar Yaldızlı
• 5 renkli
• 19,5 x 27,5 cm ebat
• 80 gr özel kaplamalı kâğıt

RAHLE BOY
• Suni Deri Ciltli Plain
• Bordo - Yeşil
• 5 renkli
• 19,5 x 27,5 cm ebat
• 80 gr özel kaplamalı kâğıt

SIR

ORTA BOY - MAHFAZALI
• Suni Deri Ciltli Safir
• Kahverengi
• Kabartmalı - Kenar Yaldızlı
• 5 renkli
• 16,5 x 23,5 cm ebat
• 80 gr özel kaplamalı kâğıt

Kur’ân-ı Kerîm’ler
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı İnceleme
ve Kıraat Müdürlüğü tarafından
mühürlenmiştir.

İ
Yen I
T
ÇIK

ORTA BOY
• Suni Deri Ciltli Plain
• Yeşil - Bordo
• 5 renkli
• 16,5 x 23,5 cm ebat
• 80 gr özel kaplamalı kâğıt

HAFIZ BOY
• Suni Deri Ciltli Plain
• Yeşil - Bordo
• 2 renkli
• 13,5 x 19,5 cm ebat
• 80 gr özel kaplamalı kâğıt

ÇANTA BOY
• Suni Deri Ciltli Plain / Biala Ciltli
• Yeşil / Bordo
• 2 renkli
• 10,7 x 15 cm ebat
• 50 gr özel kaplamalı kâğıt

DAMLA YAYINEVİ®
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SINAV

Fatma YAŞAR

Belki dikenli yollardadır rahmet
Belkide yola revan olmaktır keramet
Elbet mevlam verir sonsuz selamet
Ey gönül sen bekle şükürle sabret !

SIR

Hamd olsun gecenin sahibine
Izhar eylesin Mevla gizli ilimlerine
Bir gün Şükredeceksin kaybettiklerine
Çek gözün perdesini bakma ettiklerine
Dert ona ulaştıran belki gizli buraktır
Sabreyle gör sonunu istediğin muraddır
Zıtların aynılığı erenlerin sırrıysa
Yol ona çıkıyorsa sebep ancak sınavdır
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SİNEMA

Onur TAŞKIRAN

THE DARK KNIGHT
The Dark Knight’da, Batman suça karşı savaşını daha da ileriye götürüyor: Teğmen
Jim Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent’in yardımlarıyla, Batman, şehir sokaklarını
sarmış olan suç örgütlerinden geriye kalanları temizlemeye girişir. Bu ortaklığın etkili
olduğu açıktır, ama ekip kısa süre sonra kendilerini, Joker olarak bilinen ve Gotham
şehri sakinlerini daha önce de dehşete boğmuş olan suç dehasının yarattığı karmaşanın ortasında bulurlar.

V İ D E O - OY U N

M. Batuhan PINARBAŞI

SIR

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım sağ olsun sayesinde biraz oyun deneyimim oldu.
Aslında Xbox’da birkaç dakika oynamıştım
daha önce ancak bilgisayarda oynamanın
keyfi bir başka oluyor tabii. Oyun beklentilerimi büyük ölçüde karşıladı. Gelibolu
haritasının oyunun standart versiyonunda
oynanamaması tam bir hayal kırıklığı oldu
benim için. Onun dışında Fao Kalesi, Süveyş
ve Sina Çölü en beğendiğim savaş alanları
arasında. Özellikle Osmanlı askeri olduğunuzda oyunun verdiği his çok güzel. Benim
savaş oyunlarında en çok dikkat ettiğim husus gerçekçiliktir. Battlefield 1 ‘ in bu konuda
çok iyi olduğunu düşünüyorum. Burada yalnızca mermi fiziği biraz hoşuma gitmedi. Çok
uzaktaki bir insana ateş ettiğinizde mermi
düşüşü çok az olduğu için iyi bir atış yapmak
çok kolay oluyor. Oyundaki savaş atmosferi
gerçekten çok iyi tasarlanmış. Özellikle iyi bir
kulaklık kullandığınız zaman kendinizi savaşta hissetmeniz çok olası. Haritalar çok büyük
olmasına rağmen savaş genellikle orta ve
yakın menzilde sürüyor. Zaman zaman dürbünle dahi göremeyeceğiniz keskin nişancılar
sizi beklemediğiniz bir anda kafanızdan vurarak deliye döndürebilir. Biraz şanslı olmanız
gerekiyor açıkçası. Tek mermisiyle 5 kişiyi
hatta 10 kişiyi birden yok edebilecek tanklar
arasından geçip, üzerinizden uçan seri ateş
eden ve bir sürü bombayı aynı anda üzerinize

yağdırabilen uçaklara yakalanmadan göreve
gitmeniz gerekiyor. Favori rolüm hep keskin
nişancılık olmuştur benim. Güzel bir Rus tüfeği alırım bir de yüksekte güvenli bir yer de
bulabilirsem tadından yenmez.
Birazda arkadaşlarınızla birlikte oynarken
neler yapabileceğinize değinmek isterim.
Ben arkadaşımla birkaç saat oynadım. Başlarda çok ayrı kalıyorduk ve hiç eğlenmiyorduk
açıkçası. Ancak aynı mangaya düştüğümüzde
çok eğlenceli olmaya başladı her şey. İki kişi
bile o kadar çok şeyi değiştirebiliyor ki hayal
bile edemezsiniz. Bir cepheyi birlikte 5 dakika
boyunca tek başımıza savunduğumuzu hatırlıyorum. Özellikle tavsiyem birkaç arkadaşınızla birlikte girmeniz. Bir arkadaşınız mermi
desteği bir arkadaşınız da sağlık desteği sağlarsa ölümsüz olmanız işten bile değil.
Gelelim oyunun fiyatına… Battlefield 1’in
standart versiyonu (DLC’siz) 40 Euro’ya satılıyor. Bu yazıyı ne zaman okuyor olacağınızı
bilmiyorum ancak şu anda 1 Euro yaklaşık 4.5
₺ ediyor. Bu da demek oluyor ki 180₺’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Ben henüz satın almadım ama almayı düşünüyorum. İlerleyen
günlerde Origin’de her yıl olduğu gibi bir “Kış
İndirimleri” olacak gibi duruyor. Fiyatlar büyük ihtimalle yarıya inecek. 90₺ gibi bir fiyata
satın alabilirsiniz.
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İbrahim İbni Ethem’in
Münâcatı

Türkçe Okunuşu:

benim hatalarımı affetmez isen, ben yaratılmışların en fenasıyım.

SIR

ilahi,ente zû fazlin ve mennin fe innî zû hatayâ fa fu annî. Fezannî fîke yâ Rabbî cemîlün,
fe hakkik yâ İlâhî hüsne zannî. İlâhî, tü ’azzibnî fe innî mukirren billezî had kâne minnî.
Yezunnunnâsu bî hayren’fe innî eşerrül halke in lem ta’fü anni. İlahî, abdükel âsi etâkâ
mukirran bizzünûbi kad de’âke fe in tağfirfe
ente lizâke ehlün, ve in tatrud fe men yerham
sivâkâ,

İlâhî, tübtü min küllil meâsî bi ihlâsın recae
bil halasî, eğisnî ya gıyâsel müsteğîsîne bi fazlike yevme yü ’hazü binnevâsî.
Türkçe Anlamı:
Allah ’ım, fazlü ihsan sahibisin, ben ise çok hatalar
sahibiyim. Ey Rabbim, ben
Seni cemil bir halde tanırım, benim hüsnü zannımı
haklı çıkar. Ey benim Rabbim, bana azab eyleme,
ben kendimden meydana
gelen günahları biliyorum.
İnsanlar bende iyilik var
zannediyorlar, ancak Sen
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Mesut BOZACI

Ey Allah ’ım, Senin günahkar kulun isyanlarını kabul ve itiraf edib Sana geldi, Sana
yalvarıyor. Şayet beni bağışlarsan ancak Sen
bağışlarsın, zira buna ehil ancak Sensin. Şayet
beni reddedersen, Senden başka bana kim
merhamet eder?
Ey Rabbim, o kötülüklerden kurtulmak için,
ihlâsla bütün mâsiyetlerimden tevbe ettim.
Herkesin perçemlerinden yakalanıp getirildiği kıyâmet gününde bana yardım et, ey kendisinden yardım isteyenlere yardımını esirgemeyen Allah’ım.
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ÜSKÜDAR
Abdurrahman PAMUK

SIR

Bir tutkudur Üsküdar
Maziyi hatırlatan
Eseriyle karşılar
Seni o Mimar Sinan

Gündüzü pek farklıdır
Gecesinde ayrı haz
İkliminde saklıdır
Yaratıcı’ya niyaz

Bir uhrevi havayı
Derin derin çekersin
Seyreder dolunayı
Bin vuslata erersin

Yükseklerde bir kalkan
Gözetirken çevreyi
Ruhaniyeti kokan
Aziz Mahmud Hüdayi

Sessizce süzülürken
O pek narin vapurlar
Mutsuzken onda giden
Geleni çok bahtiyar

Çepeçevre bir huzur
İkliminde beldenin
Aşkına çare olur
Sahilinde gezenin
41
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İSTİFHAMLAR
Mecbure İnal Vela

“Ey insan! ‘Üstün Kerem
sahibi’ olan Rabbine karşı
seni aldatıp yanıltan nedir?
Ki o seni yarattı, ‘sana bir
düzen içinde biçim verdi’
ve seni bir itidal üzere kıldı.
Dilediği bir surette seni
tertip etti.”
(İnfitar, 6-8)

tırmasını Yağmur Kuşu’na kim öğütlemiştir?
Sonbaharı sarıya, kışı beyaza, ilkbaharı rengarenk
boyayan ressam hangi fırçayı, hangi boyayı kullanır
bu işi yaparken?
Limonun suyu, karpuzun tadı-kalorisi, kavunun
kokusu hangi fabrikada ayar edilir?
Üç yüz altmış dereceyi görebilen sıçrayan örümceğe, sağa sola, yukarı aşağı hareket edebilirlik özelliği
taşıyan dört çift gözü hangi göz doktoru bahşetmiştir?
Otuz bin arıyı, bir kilo bal uğruna, yirmi bin kilometre uçurup, altı milyon çiçeği dolaştıran, çiçeklere
olan hercai sevdası mıdır?
Yağmur damlasını midye kabuğunda inciye, yılanın dilinde zehre çeviren yöntemi hangi kaşif, hangi
alim icat etmiştir?
Newton yerçekimi kanununu keşfetmeseydi, yer
çekmeyecek miydi?
Edison ampulü bulunca, kafaların içi de aydınlandı mı?
“Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir
müstakarra (karar yerine) doğru akıp gitmektedir.”
Bu hangi Zat’ın takdiri iledir?
Çölleri tutuşturan aşkın sahibi kimdir? Toprak kimin için gülümser yeşil yeşil? Çiçekler kimin için kokar elvan elvan?
İnsan... topraktan çıkmış, sonunda toprağa girecek olan... Hangi uzak alemden, bu alem-i garaibe
sürgündür? Kabir kapısından geçince, ötelerin ötesinde nasıl bir alem gözetmektedir yolunu? Bu dünyaya
ağlayarak doğduğu gibi, o aleme de gözyaşları ile mi
merhaba diyecektir?
Bu dünyaya imar için gönderilmiş iken, niçin mamur olanı da tahriple meşguldür? Kıyametin kopmasından ödü koparken, kendi kıyametini kendisi koparmaktadır her gün kendi başına... neden?
İnsan ki, tekamül ettiği zannında direnirken, neden hala kuyuların minare olduğu iddiasındadır?
Dudakları hafifçe aralık kalmış bir ölünün, dilinin
ucunda kuruyan son kelimeleri kim, hangi şifre çözebilir?
Hayat neyi anlatır?
Ve ölüm neyi?
“Takma kafana” deseler de, tak!..
“Boş veeer!” diyecekler sana; “Fazla düşünme!”
Boş verme! Sakın ha boş verme! Mutlaka düşün,
düşün olmaz mı?

SIR

Hiç düşündün mü?
Bulutlar ne anlatmak ister, damla damla fısıldarken kulaklarına?
Nedir gizledikleri, yeni doğmuş bebeklerin; sımsıkı
yumulu avuçlarında?
Dünya hangi sebebin ekseninde döner?
Niçin tutuşur yıldızlar? Hangi sırrı ele vermek
amacıyla göz kırparlar insanlığa?
Ve hangi karanlığı aydınlatmak içindir, gecelerin
kapkara haykıran sükutu?
Böyle paldır küldür nereye koşmaktadır sular? Akrep ve yelkovan değirmenini döndüren, zaman ırmağı
mıdır? Hayatımız mıdır bu değirmenin öğüttüğü, hissettirmeden?
“Dağları görürsün de, onları donmuş sanırsın;
oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler.
Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah’ın
sanatı” değilse bu, ya kimin yapısıdır?
Nedir dağların dengede tuttuğu? Ve denizler üzerinde seyahat eden, dağlar gibi gemiler nereye, hangi
ibret limanına doğru yol almaktadır?
Serçeler, kış günlerinin dondurucu soğuğuna, kefesinde bulundukları teraziyi dengede tutmak için mi
direnirler? Yoksa sırf yaşamış olmak için mi yaşarlar?
Son-güzde, kuş sürülerini güneye sevk eden, sevki
tabi midir?
Yarasanın aydınlıktan korkusu nedir? Tavuğun karanlıktan korkusu ne?
Cevizin insan beynine, küçültülmüş bir model
teşkil edişi tesadüfi midir? Ya sadece beynin ihtiyaç
duyduğu gümüş iyonunu üretmeyi nereden, kimden
öğrenir ceviz?
Yırtıcı hayvanları annelik duygusuyla mülayimleştiren, yufkalaştıran merhamet duygusunun kaynağı
neresidir, kimdir?
Yavrularına göz diken hayvanları yuvasından uzaklaştırmak maksadıyla, kanadı kırık numarası yaparak
yerde sürünmesini ve düşmanını yuvasından uzaklaş-
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SÜREKLİ YARATILIŞ
Yazan ve Çizen: İsmihan Meryem BOYRAZ

İnsanların çoğunluğunun, sahip olduğu evren ve yaratılış algısı yanlış temellere dayanır ve
yanlış şartlanmalarla doludur.
Yaratılışın bir kere olup öyle bırakıldığı düşüncesindedirler. Onlara göre Allah, evreni bir kere
yaratmış ve bırakmıştır. Bunun
dışında ise ara ara doğumlarda bu yaratılışı ufak boyutlarda
yineler diye düşünürler. Bu düşünce biçimi, maddenin gerçeği
konusunda düşünüp araştırmamalarından kaynaklanır; oysa
daha maddesel boyutta bile atom altı parçacıklara indiğimizde maddesel yapının, mutlak
ve sürekli bir yapıda olmadığı ve çok küçük
zaman dilimlerinde yok olup yok olup yeniden
belirdiği gözlemlenir. Ayrıca, maddenin mutlak, durağan, sabit ve sürekli olmadığı; atom
boyutunda karşılaşılan boşluklarla açıkça görülebilir. Madde, dibe indikçe büyük boşluklara dönüşür.

SIR

Allah, maddeyi her an yeniden yaratmaktadır. Evrenin, varlığını devam ettirmesi; her an
yaratıcının onu yaratmaya devam etmesine
bağlıdır. Tıpkı TV ekranındaki görüntülerin devam etmesi için yayının her an devam etmesi
gerektiği gibi… Madde, bir gözlemci baktığında oluşan bir görüntüdür. Bu görüntüyü Allah
yarattığı için sürekli ve kesintisiz bir akış ve an
an yeniden yaratılış söz konusudur. Görüntüyü Allah’ın yaratması, tüm fiilleri de onun
yarattığı anlamına gelir. Dolayısıyla hiç kimse
ve hiçbir varlık Allah’tan bağımsız değildir. Bu
konudaki ayetler şöyledir:

Kendileri yaratılıp dururken, hiç bir şeyi yaratamıyan şeyleri mi ortak koşuyorlar? [Araf
Suresi, 191]
Allah’tan başka yakardıkları hiç bir şeyi yaratamazlar, üstelik onlar yaratılıp durmaktadırlar. [Nahl Suresi, 20]
Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra
onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden
rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir
ilah mı? De ki: “Eğer doğru söylüyor iseniz, kesin-kanıt (burhan)ınızı getiriniz.” [Neml Suresi,
64]
Onları siz öldürmediniz, ama onları Allah öldürdü; attığın zaman sen atmadın, ama Allah
attı. Mü’minleri kendinden güzel bir imtihanla
imtihan etmek için (yaptı.) Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir. [Enfal Suresi, 17]
“Oysa sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır.” [Saffat Suresi, 96]
Hayır, emrin tümü Allah’ındır. [Ra’d Suresi,
31]
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Bovling
Bowling, oyun hattının sonundaki kukaları,
bu oyun için özel olarak hazırlanmış bowling
topları ile devirme amacı taşıyan salon sporu.
Tarihçe

Bowling sporunun Dünya Bowling Federasyonu’nun (WTBA), Uluslararası Bowling Federasyonu(FIQ), Avrupa Bowling Federasyonu(ETBF) tarafından belirlenmiş oyun tipleri bulunmaktadır. 9
pin ve 10 pin şeklinde 2’ye ayrılmaktadır. Amacı,
uzunluğu 18,288 m (faul çizgisinden, 1.nolu pin’e
kadar olan mesafe) olan “lane” adı verilen hatların
ilerisine konulmuş pinleri devirmektir.
Türkiye’de oynanan bowling sporunda 10 pin
bulunmaktadır. “Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu” altında Bowling branşı olarak faaliyet
göstermektedir. Süper, 1, 2 ve 3. lig kategorilerini
içeren bir ulusal ligi bulunmaktadır. Sporcuların
oynadıkları lig ve bu ligde elde ettikleri sıralamaya
göre katılım hakkı kazandığı 4 ayrı turnuva düzenlenmekte, ayrıca sezon sonlarında, sezon içinde lig
ve turnuvalarda elde edilen puanların toplanması
ile oluşturulan sıralamaya göre hak kazanılan 1 tur-
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nuva düzenlenmektedir. 2010 yılı itibarıyla Türkiye’de her yıl düzenlenen ve Avrupa Bowling Turuna
dahil olan bir adet uluslararası turnuva bulunmaktadır.

SIR

Mısır’da yapılan kazılarda bowling sporunun
köklerinin MÖ 5000’li yıllara dek uzandığına dair
bulgular çıkarılmıştır. Kökenleri, MÖ’ye dek uzanan
bu spora, spor olmanın dışında anlamlar da yüklendiği görülür. Söz gelişi, 3 ve 4. yüzyıllarda, bu sporda
iyi olmak kilise tarafından “günahlarından daha çok
arınmış olmak” anlamına geliyordu. Düzenlenen
oyunlarda kukalar işlenmiş günahları temsil ediyor
ve devrilen her kuka ile günahlardan arınılma inancı
taşınıyordu.
Günümüzde

Emrullah ÇINAR

Puanlama

Bowling oyununda, her oyun için 10 frame bulunur. Oyuncu ilk 9 frame de strike yapmadığı durumlar için 2’şer atış kullanır. Sonuncu frame de strike
ya da spare yapması durumunda fazladan bir atış
hakkı daha kazanır. Oyuncunun bir oyunda yapabileceği en yüksek puan 300’dür.
Strike

Sembolü “X”tir.Hattın sonundaki tüm pinlerin
frame’in ilk atışında devrilmesine denir. Tüm pinler
devrildiği için frame’in ikinci atışı yapılmaz. Alınan
puan, sonraki iki atışta devrilen pin sayısı ve strike
ta devrilmiş pin sayısı toplanarak hesaplanır ve frame’e yazılır. Üst üste 3 defa strike yapmak “turkey”,
2 defa üst üste yapmak “double” adını almakta 4.
ve sonraki üst üste strikeler için “four in bagger”
“five in bagger” şeklinde gitmektedir.
Spare
Sembolü “/”dir. Hat sonundaki tüm pinlerin ikinci atışta devrilmesine denilir. Alınacak puan,bu 10
pin ve takip eden atışta devrilen pin sayısı toplanarak hesaplanır ve yazılır.
Split
Birinci kukanın devrilmiş olması durumunda,
birbiriyle bağlantısı kalmamış (aralarındaki kuka
devrilmiş) iki veya daha fazla kukanın ayakta kalması olayıdır. Split, puan tablosunda devrilen pin
sayısının dikdörtgen veya daire içine alınmasıyla
gösterilir.
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BİLİM VE İNSAN
M. Batuhan PINARBAŞI

BİLİMLER ASLINDA KURALLARDIR!
Nasıl devletlerde insanları düzen ve
huzur içerisinde yaşatmaya yönelik kurallar ve yasalar varsa, bilim de öyledir
işte. Nasıl bir suçlu yaptığı kuraldışı “neden” den dolayı bir “sonuç” görüyorsa,
maddeler de nedenlerden dolayı sonuçlara maruz kalırlar.

mi? Bilim sayesinde. Fakat bunun farkında bile değiliz.
En önemlisi ise şu: Sakın bilmi bir alan
veya ders olarak düşünmeyin. Sayı saymayı bilen herkes bilim adamıdır. Bilmin
ne okumakla ne de zeka ile bir alakası
vardır. Az önce söylediğim gibi bir düzlemin en az üç destek noktası yardımıyla

SIR

Biraz daha açık konuşmak gerekirse, maddelerin içine hapsolduğu duvarlara bilim diyoruz.
Buna şöyle örnek verebiliriz.
Havaya herhangi bir destek etki
etmeksizin bıraktığınız bir elma
doğruca yere düşecektir. Bu yerçekimi kanunudur. Burada yerçekimi kanunu, elmanın yere
düşme nedeni; elmanın yere düşmesi ise sonuçtur. Bilim bize Allah
tarafından verilmiş bir lütuftur.
Nasıl bir binanın yapıtaşı (tuğla,
çimento…) ise evrenin tamamının
yapıtaşı ise bilimdir. Bilim varlıktan ayrılamaz bir gerçektir. Bilim bizim hayatımızı etkileyecek
olayların çok büyük çoğunluğunda bir
tahmine sahip olmamızı sağlar.
İncecik bir masa yapmayı planlıyorsunuz mesela. Öyle bir masa yapacaksınız
ki masanın bacağı kürdan kadar ince ve
çelik kadar sağlam olacak. Mesela şu soruyu kendinize bir sorun. Bu masa en az
kaç destek noktası (bacak) üzerinde durabilir. 1? ya da 2? Hepimiz bu sorunun
cevabının üç olduğunu biliyoruz. Neden

devrilmeden durabileceğini bilmek için
üstün integral veya dinamik bilgisine ihtiyacınız yok.
Benim demeye çalıştığım şey, sokakta yürürken etrafınıza bir bakın kuşların
uçuşuna, dökülüp dökülüp yeniden açan
çiçeklere, ağaçlara… Bilme inanmayanlar veya karşı çıkanlar bana kanadı olmayan bir kuş, yüzgeçleri olmayan bir balık
göstersinler…
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Heckler & Koch G36

Uyruğu: Almanya
Tasarlandığı tarih: 1991-1994
Ağırlık: 3.62 kg
Uzunluk: 996 mm
Mühimmat: 5.56x45mm NATO
Atış hızı: 750 mermi/dak
Etkili menzil: 600m
H&K G36 gövdesi polimer bazlı malzemelerden
üretilmiş olup, oldukça hafif, katlanabilir dipçikli,
Heckler & Koch firması tarafından üretilen 3. nesil
bir piyade tüfeğidir. G36 günümüzde Alman Silahlı
Kuvvetleri ve dünya çapındaki birtakım özel timler dışında yüksek fiyatı sebebiyle çok kullanılan
bir silah değildir. Hem sağ, hem de sol elle kullanılabilir. G36’nın bir özelliği daha ise demir gez ve
arpacığı olmayıp hazır bir görüntüyü üç kat büyüten optik nişangâh standardına sahip olmasıdır.
Finlandiya, İspanya, Malezya, Portekiz ve Tayland
gibi ülkelerin özel kuvvetlerinde kullanılır. Ayrıca
silahın altına AG36 40 mm bomba atar takılabilmektedir. Tarihçesine bakıldığında Soğuk Savaş’ın
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sona ermesi ve iki Almanya’nın birleşmesiyle birlikte Alman hükümeti bir çıkmazla baş başa kaldı. Nitekim silahlı kuvvetlerde HK G11 ve HK G41
tüfeklerinin kullanımına son verilmiş, elde sadece
G3’ler kalmıştı. Etkili bir silah olmasına rağmen
hem 7.62 mm NATO mühimmat kullanıyor olması,
hem de ağır, hantal ve kaba olması nedeniyle Almanya’da yeni nesil bir piyade tüfeği arayışına gidildi. Bu durumla karşı karşıya kalan Alman hükümetinin karşısında 3 seçenek bulunmaktaydı. Ya
demode olmuş G3’lerin kullanımına devam edecekti, ya Doğu Almanya’nın kullanmakta olduğu
ve önemli bir stoğa sahip olan AK-74’lerin kullanımına geçecekti, (ancak bu silahlar NATO standardı
mühimmat kullanmıyordu) ya da tamamıyla yeni
bir silah üretecekti ki bunun sonucunda sonuncu
seçenek tercih edildi. Amaç modern ve makul maliyetli bir silah üretmekti. Silahın oluşumunda var
olan birçok silah modelinden esinlenildi. Mesela,
şarjörlerin tasarlanmasında SIG550 den etkilenildiği görülmektedir.
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TEKNOLOJİ

Mehmet ŞAHİN

9.000 yaşındaki gencin yüzü yapıldı!

SIR

Kafatasından yüzlendirme yapılarak, 9000 yaşındaki bir gencin yüzü yapıldı. Kafatasından yüzlendirme ile ortaya çıkan tasarım, sinirli bir insan izlenimi veriyor.
Kafatasından yüzlendirme ile 9.000 yıl öncesine ait yüz

Bilim insanları, Yunanistan’da bulunan ve Mezolitik Çağ’a (orta taş çapı) ait olduğu tahmin edilen bir kafatasına yüzlendirme çalışması yaptı. Yaklaşık 9.000 yıllık olan ve 1993 yılında bulunan bu kafatasına sahip
kişinin yüzü yeniden yapılandırıldı.
Kemik ve diş analizine göre 15-18 yaş aralığında olduğu, kıvrılmış yüz yapısı ile dışa doğru çıkık bir
çenesinin olduğu tespit edildi. Bunun nedeninin ise o zaman çok yaygın olan “hayvan derisi çiğnemek”
alışkınlığından olduğu tahmin ediliyor.
Bu çalışmada endokrinologlar, ortopedistler, nörologlar, patologlar ve radyologlar, arkeologlar ve heykeltıraşlar yer aldı. BT taramaları ve 3D baskı teknolojisini de kullanan araştırmacılar, böylelikle test süreçlerini daha hızlı bir şekilde tamamladı.
Bu gencin ölüm nedeninin anemik ve ciddi bir eklem rahatsızlığından olabileceği belirtildi.
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Leyla Beşiri MERAM

GÖZÜNAYDIN
Benim güneşim, senin güzel kirpiklerinin arasında
Günüme senin gözünün nuruyla başlıyorum.
GÜZ
Ben kocaman bir saksı idim güller içinde
Senin gözünün meltemiyle sonbahar oldum.
GÖZKUŞAĞI
Sonbahar yağmurları gibi yağarken gözyaşlarım
Doğan güneş
Ruhumda bir gökkuşağı oluşturdu.
GÜL
Gülücüklerin gülleri;
Güzel yüzün gülzâr.
GÖNÜL ALMA
Bir kalbi kazanmak için
Büyük bir orduya gerek yok
Şefkatli ve sevgili ol yeter.

SIR
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YARIM KALAN HİKAYE
Semra ATASOY

Ilık bir bahar sabahıydı.

Odadaki herkes bir anda dönüp bana baktı.

Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak,
Yakuplu mahallemizdeki bir okula heyecan içinde
girmiştik.
Öğrencileri ziyaret edecektik.
Çocuklar teneffüste olmalarına rağmen, okulda
derin bir sessizlik, tuhaflık vardı. Bizim neşemize
karşın tüm öğrenciler ve öğretmenler suskundu.
Nedenini sorduğumuzda, hepimizi derinden sarsan
haberi aldık.

Tüm okul susmuştu.

11.5 yaşındaki bir öğrenci Lösemiden vefat etmiş, o gün cenazesi toprağa verilmişti.
İçimiz yandı.

Günler sonra ailesini ziyarete gittik.

Geniş odada çıt çıkmıyordu. Ev sahipleri ve konuklar olarak sessizce birbirlerimize bakıyorduk.
Kimsenin ağzından çıkacak bir kelimesi yoktu
sanki.
Ne söylesek, ne desek acınız dinmez Bahattin
Bey, çok üzüldük çok. Allah yardımcınız olsun, diyebildik.
Bahattin Bey güçlükle konuştu.

-Öyle zor, öyle acı ki tarif edemem. O benim
meleğimdi, her şeyimdi. Onunla ilgili çok güzel hayallerim vardı. Yıllarca iş güç hep koşturduk. Tam
rahat ettik, küçük kızımı rahat büyütürüz artık dedik, başımıza bu geldi. Biliyor musunuz, kızımın en
büyük hayali yazar olmaktı. Henüz 6. Sınıfa gidiyordu fakat hayalleri çok büyüktü. Öyküler yazıyordu.
Büyüyünce kitaplarını çıkaracaktı. Yarım kaldı, her
şey gibi hayali de yazdıkları da yarım kaldı. Şu baharın güzelim Nisan ayı yaktı yüreğimizi yaktı. Olmadı
hocam, böyle hiç olmadı. Yazar da olamadan kaydı
gitti avuçlarımızdan.
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İlahi plan beni görevlendirmişti.

SIR

Baharın güneşli havası bir anda kara kışa döndü
hepimiz için.
Sustuk…

O an anladım neden orada bulunduğumu, ilahi
planın beni neden o okula ve sonra bu eve getirdiğini Bahattin Bey’in sözlerini duyduğum anda anladım.
Bir yazar olarak, yazar olma arzusu yarım kalmış
küçük meleğin hayalini gerçekleştirmekle görevliydim.
Hüzünlü anlar vardır, dile geldikçe yürek kanatan, zamanı durduran.
Hüzünlü vedalar vardır, ardında her şeyi ve herkesi yarım bırakan.
Hüzünlü zamanlar vardır, akrep ve yelkovanın
her tik takında acıyı ve saati geriye saran.
Hüzünlü kalanlar vardır, elleri koynunda, gözleri
yolda, bedeni dünyada, ruhu semada olan.
Hüzünlü gidişler vardır, ardından esen rüzgârla
her yere iz bırakan.
Ve ben sonu cennette biten bu öyküyü yazmakla
görevliydim.
Yapacaktım.
Bir meleğin hayalini gerçekleştirmezsem bu
dünyada varoluşumun bir anlamı olmazdı.
Anne Nevin Hanım hemen kızının ardında bıraktığı çantasından defterini buldu getirdi.
Minicik bir defterdi, yavaşça sayfalarını çevirdim.
Her sayfa hüzünlüydü…
Her sayfa buruktu…
Yarım kalmış bir öyküydü avuçlarımda duran…
Her satırına hayallerini yazmıştı.
Her cümlede ünlü bir yazar olmayı hayal etmişti
belki de.
Her kelimede ruhunun, neşesinin hüznün kalıntıları vardı.
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Ne diyeceğimi bilemeden dakikalarca deftere
baktım.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na anlattık Büşra’nın hayalini.
Belediye olarak, Büşra’nın kendi el yazısıyla yazdığı ve resimlediği öyküsünü kitapçık halinde bastırdı ve Büşramızın hayali gerçekleşti.
Ardından Yakuplu mahallesinde bir sağlık kabinine Büşra Virdil adı verildi.
Ailesi, Trabzon Sürmene’deki bir okulda Büşra’nın adına derslik yaptırdı.
Şu an Beylikdüzü’nde bir kan bankası kuruluyor
ve bu da Büşra Virdil adıyla başlatılıyor.

Çocuklarda lösemi hastalığının belirtileri:
* İştahsızlık
* Kansızlık
* Zayıflama
* Bacaklarda kemik ağrıları
* Cilt altında kanamaları (kırmızı noktalar veya
morarmalar)
* Burun ve dişeti kanamaları
* Ateş
Büşra’nın kendi sosyal medya hesabına yazdığı
bir mesajında biz insanların yalnızca iyilik yapmak
için dünyada olduğunu söylüyor.

SIR

Tüm bunlardan sonra ailesi ile yaptığımız görüşmede Büşramızın kitabını yeniden hazırlama kararı
aldık.

Kitabı yazacaktım ve satışından elde edilen gelirle Büşra adına okullarda kütüphaneler yaptırma
planımızı hayata geçireceğiz.
Öyle zor oldu ki yazmam.

ler tıpkı Büşra’nın ailesi gibi bu hastalığı erken fark
edemiyor.

Hayatım boyunca yazmakta zorlandığım tek kitap bu oldu.
Vefat etmiş bir meleğin hayallerinin yarıda kaldığını görmek öyle yaktı ki yüreğimi.
Sonunda kitabı bitirebildim ve baskıya verdik.

Kitabı yazarken Büşra’nın arkadaşlarıyla sohbet
ettik. Emrah öğretmen ve yakın arkadaşı Ahsen,
anılarından bahsetti, notlarımı aldım. Sınıf arkadaşları Büşra’ya mektuplar yazmış, hepsini verdiler.

Büşra, gidişinin ardından dahi iyilik yapmaya, aileleri Lösemi hastalığı konusunda uyarmaya devam
ediyor.
BÜŞRA der ki;

“Tek önemli vakit vardır; içinde bulunduğumuz
an…
O an en önemli vakittir, çünkü sadece o zaman
elimizden bir şey gelebilir.
En önemli kişi kiminle beraberseniz odur, zira hiç
kimse bir başkasıyla bir daha birlikte olup olamayacağını bilemez.
Ve en önemli iş, iyilik yapmaktır. Çünkü insanın
bu dünyaya gönderilmesinin tek sebebi budur.”

Beni derinden sarsan, bir mektupta KOYVERDUN BİZİ GİTTUN LAZ KIZI, sözleri oldu. Büşra’nın
en sevdiği ve sürekli söylediği şarkıymış.
11.5 yaşında koyvermiş ardında sevenleri ve gitmiş.
Kimi insanlar varlıklarıyla, kimileri ise yokluklarıyla topluma değer katar, büyük katkılarda bulunur.
Büşra Virdil, hem varlığıyla hem de yokluğuyla
çok büyük işler yaptı.
Bu kitapla aileleri Lösemi hastalığıyla ilgili de bilgilendirmiş olacağız.
Özellikle çocukların %80 oranında yakalandığı
hastalık Lösemi ve tedavisi %90 başarı sağlıyor.
Erken fark edilmesi gereken bir hastalık ve aile-
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Nihat ÖZBİLEK

SIR
Škoda Octavia

Škoda Octavia, Škoda Auto’nu 1996’da satışa sunduğu büyük aile otomobilidir. Volkswagen Golf temel alınarak geliştirilmiştir. Laurin & Klement ve Busniees adında iki özel
versiyonuda vardır. 2005’te satışa sunulan aktüel Octavia 2013 yılında makyajlanmıştır.
RS ve 4×4 versiyonlarıda vardır.
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EREN’İM
Yayla başını duman sardı Eren’im
Fidanların yeşiline kan bulaştı
Annesinin bağrından koptu Eren’in çocukluğu
Yüreğinden her daim hissettiği baba sızısı
Bir yaz günü ölüm
Böyle mi sıcak, böyle mi kavurucu?

SIR

Yeşil Karadeniz karaltılara durdu
Eren gerildi, Eren büyüdü, Eren…
Omzu göklerden geniş ışığıyla korkmadı karanlıktan
On beşinde bir yiğit oldu Eren
Yakamadı hiçbir kurşun Eren’in yeşil bakışını
Dua, dua çağladı Türkiye’m rüzgarında Eren’im
Seksen milyon tek yürek “iyi ki varsın Eren’im”
Güzel Anadoluyu kuran Alperenler
Baktı gülümsedi, baktı ışıldadı
Genç Erenlerin sonsuz aşkına
Çanakkale’de nöbet tutan on beşliler
Maçka’da on beşlik Eren’i ardından sıvazladı
Kasem olsun ki yaşayacaksın Eren’im!
Kalplerde filizlenecek yeşil gözlerin
Fıratlara, Ömerlere, Fethilere benzeyen ululuğunla.

Şaban MORTAŞ
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Antonio Vivaldi
Antonio Vivaldi (d. 4 Mart
1678; Venedik
- ö. 28 Temmuz
1741; Viyana),
İtalyan
barok
klasik müzik bestecisi,
virtüöz
kemancı ve rahip. “Kızıl rahip”
lakabıyla tanınan
Vivaldi, beş yüzden fazla konçerto bestelemiştir
ve konçertonun
babası olarak anılır. En bilinen eseri, Dört Mevsim
Konçertoları (The Four Seasons) adlı eseridir.
Hayatı
Antonio Vivaldi, 1678’de Venedik’te dünyaya geldi. Lakabı ‘Kızıl Rahip’ti. Babası, önceleri berberlik
yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştu.
Vivaldi, ilk müzik eğitimini babasından almıştır. Annesi ise bir terzinin kızıydı.
Bir papaz eğitimi alan Antonio Vivaldi 1703 yılında resmen papazlık görevine atandı. Ama aynı yıl
başka bir işe daha girdi. Ospedale della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni oldu.
Buradaki görevi yetim ya da sakat kızlara keman
çalmayı öğretmek ve onlara konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. 1709 yılında
bu görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu dönemde
Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başladı. Op.1
sonat seti 1705 yılında yayımlandı.
1709’da Op.2 keman sonatını Danimarka Kralı IV.
Frederik’e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto
yazmaya başlamıştır. Hollandalı yayıncı Estienne
Roger, Vivaldi’nin 12 konçertodan oluşan L’estro
Harmonico adli eserini yayımladı. Bu dönemin en
etkili müziksel yayını oldu. Almanya dışına hiç çıkmayan Bach’ın müziğinin İtalyan yanının oluşmasında
önemli bir yeri vardır. 1714’te Vivaldi’nin konçertolarını duyan Quantz, Albinoni ile birlikte Vivaldi’ye
konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır.

1723 ile 1724’te Roma’daki karnaval mevsimi
için üç opera yazdı. Yine 1723’de Vivaldi, Pieta’nın
yöneticileriyle ayda iki konçerto besteleme konusunda anlaştı. 1725’te yazdığı eseri Op. 8, Il cimento dell’armonico e dell’inventione ile ünü daha da
yayıldı. Bu yıllarda opera sanatçısı Anna Giraud ile
ilişkisi başladı. 1737’de görevde yaptığı Ferrara’nın
yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi’nin
işinden olmasına yol açtı. Bu olayın ardından Vivaldi,
Amsterdam’a yerleşti. 1741’de Graz’da Anna’yı dinlemek için Avusturya’ya yaptığı yolculuğu sırasında
Viyana’da konakladığı bir dulun evinde öldü. Hemen
aynı gün kimsesizler mezarlığına gömüldü.
Vivaldi’nin 500’den fazla konçertosu vardır. Farklı
enstrümanlardan yararlanmayı çok seviyordu. Hiç
kimse viyolonselden solo enstrüman olarak onun
yararlandığı kadar yararlanmamıştır. Fransız Barok
müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında, flüt, obua, çello, viyola, mandolin
konçertoları vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların
bile bildiği Dört Mevsim Konçertoları en sevilen eseridir. Kendisinin 94 tane opera yazdığını söylemesine
karşın, bunların ancak 50’si günümüze ulaşabilmiştir.
Bitmek tükenmek bilmeyen bir müzik dehası olan
Vivaldi’nin hırslı ve güçlü kişiliği, müziğine de yansımıştır.
Vivaldi’nin adı yüzyılımıza dek pek tanınmadı. Ancak 1920’den sonra yapılan araştırmalar sonucunda
Vivaldi’nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkmaya başladı.
Eserleri
Vivaldi’nin Amsterdam’da basılmış eserleri opus
nitelikli 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar
konçerto yazdığı sanılmaktadır.
Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik
haline getirmiştir. Eserlerinde, hayallerine verdiği
başrolü açıklayıcı sonelerle destekler. En ünlü eseri
sayılan Op.8 içerisindeki “Dört Mevsim” konçertolarında mevsimler kendi özellikleri ile anlatılmıştır.
Vivaldi’nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven’a da
ilham kaynağı olmuş ve “Pastoral Senfoni” bu şekilde
ortaya çıkmıştır.

SIR
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Kafka Okur
Ahmet Bilgehan ARIKAN

EDEBİYATA DAİR
2010 yılında henüz 23 yaşında olan Gökhan Demir bir blog kurmuştur. Blogun adı
KAFKAO-KUR’dur. Bloguna Franz Kafka’ya dair inceleme, makale, deneme ve eleştirilerden oluşan yazı-lar paylaşarak başlayan Gökhan Demir, daha sonraları edebiyat
dünyasına dair diğer yazarlara da yer vermeye başlar. Yazılar okurlar tarafından çok ilgi
çeker. Hatta ülkenin en yüksek
tirajlı gazetesi Hürriyet Gazetesi
Demir’in kurmuş olduğu bloga
2013 yılında ödül verir, kurulan
blog “En Tarz Blog KAFKAOKUR” ödülünü alır. Paylaşımların blog olarak kalmaması gerektiğini düşünen Gökhan Demir
2014 yılında KAFKAOKUR Fikir, Sanat ve Edebiyat Dergisi’ni
kurar. Ardından 2014 yılının
Eylül ayında “…ben edebiyattan
ibaretim” mottosu ile ilk matbu
sayısını çıkartır. İlk etapta iki
ayda bir çıkan dergi, 2017 yılının
Eylül ayından itibaren okurlarının yoğun ilgisi ile beraber ayda
bir çıkmaya başlar. Derginin en
önemli amacı amatör yazar ve çizerlere yer vermek, onların yazın dünyasında desteklemek, öte yandan da edebiyatı genç kitlelere sev-dirmektir. 17-35 yaş grubunca çok sevilen ve takip edilen dergi şu anda Türkiye’nin en çok okunan ve takip edilen dergisi
ünvanını da elinde bulundurmaktadır. 2016 yılında ülkenin en önemli oyuncularından
Kemal Sunal adına düzenlenen Vefa Lisesi Kemal Sunal Ödülleri “En İyi Kültür Sanat
Dergisi KAFKAOKUR” ödülü, 2017 yılında İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri’nde “Yılın En
Başarılı Kültür Sanat Dergisi KAFKAOKUR” ödülünü, Akdeniz Üniversitesi Medya Başarı Ödülleri’nde “En Beğenilen Dergi KAFKAOKUR” ödüllerini almıştır.
Dergimizin “Yayın Yönetmenliğini” ayrıca dergimizin “İmtiyaz Sahibi” de olan Gökhan Demir, kapak tasarımlarını Tülay Palaz, editörlüğünü Merve Özdolap, yayın danışmanlığını Baran Gü-zel, son okumasını Fatih Cerrahoğlu ve sanat yönetmenliğini Rabia
Gençer yapmaktadır.
Çıktığı günden bugüne çizgisini koruyarak devam ettiği matbu hayatında en büyük
desteği oku-rundan almaktadır.
KAFKAOKUR

SIR
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BAHÇEMİN TADI

Sabah apartmanın dış
kapısını açar açmaz, yine
oksijenin içine düştüm. Tüm
hücrelerimi okşadı, akciğerlerime yürüdü aceleyle. Defalarca içime çektim, doya
doya. Her alışta bir terk ediş
vardı, ama olsun, alırken hep
çok haz aldım. Hafiften bir
rüzgâr yaladı yüzümü, saçlarımı okşadı, onlarda nefes
aldı. Hanımeli değdi sonra
burnuma, ama ne değme;
sarhoş etti beni yine. İliklerime kadar çektim onu da.
Sağım yeşil, solum yeşil,
yeşiline boyandı bedenim.
Gitmek zorundaydım, biraz
da çabuk olmalıydım, ama
tadını da çıkartmak istiyordum her sabah. Ve koynuna
alsın diye beni, yavaş yavaş
boyanıyorum yeşiline. Bu
yüzden ilk merdivenlerden
çıkmıyorum uzatıyorum yolumu. Adım adım, bitsin istemiyorum, daha çok ağırlasın
beni. Hep geç kaldığım hayatım gibi...

SIR
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Çanakkale Geçilmez ,
Türk’e Kefen Biçilmez
Yavuz Selim PINARBAŞI

Türk’ün makus talihinin döndüğü savaşlardan biri de Çanakkale Savaşıdır.
Osmanlı İmparatorluğunun kazanmış olduğu son kara ve deniz harbidir. Askeriyle
milletiyle yek vücut olan bu cengaverler
ordusu yedi düvele bir kahramanlık ve
insanlık dersi vermiştir. Tıpkı bu gün Afrin
Harekatında olduğu gibi. Bu şanlı millet
ecdadına yakışır hareketle dün olduğu gibi
bu günde seferber olmuş düşmanlara dersini vermektedir.

SIR

Tarihte bu ay (mart) milletimizin destan üstüne destan yazdığı varlıkla -yokluk
mücadelesi verdiği bir aydır. Bu ay nihai
bir zafere ulaşmanın gerçekleştiği zafer
ayıdır. Ya devlet başa ya kuzgun leşe sonuçta milletimizin yeni cumhuriyete geçişi düşmanın Çanakkale’de mağlubiyetinden sonra atılan adımdır.
Çanakkale Cephesi; Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda en çok başarı sergilediği cephedir.
Dünya tarihinin en zorlu ve kayıp veren savaşları bu
cephede yapılmıştır.

İngiltere ve Fransa, Rusya’yla birlik sağlayıp onuda yanlarına çekerek savaşı kendi lehlerine dönüştürmeyi istiyorlardı. Ancak Rus ekonomisi savaşın
yükünü artık kaldıramayacak vaziyetteydi. İtilaf
Devletleri Osmanlı Devletini yenilgiye uğratmak
için Rusyanın öneminin farkındaydılar. Bunun için
Rus Ordusu’ na gerekli askeri yardımı ve malzemeyi
en hızlı bir şekilde ulaştırmak, Kafkas Cephesinde
savaşan Rusya’nın yükünü hafifletmek ve Türk Ordusu’nun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale
Boğazı’na çıkarma yaptılar.
İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale
Boğazı’ndan geçişleri elbette kolay olmayacaktı ve
nihayetinde 18 Mart 1915’te gemilere karşı konuldu.
İtilaf Devletleri donanmasında ağır kayıplar
olunca, Gelibolu Yarımadası’na çıkarma yapıp sava-

şı karadan sürdürmeye başladılar.
Arıburnu’na çıkmayı hedefleyen düşman birlikleri, Mustafa Kemal’in komutasındaki birlik 25
Nisan 1915’te Conkbayırı’nda durdurdu. Bu başarı
üzerine, Mustafa Kemal’in rütbesi albaylığa yükseltildi.
Yenilgiye doymayan General Harrington’un
komuta ettiği İngiliz birlikleri 6-7 Ağustos 1915’te
tekrar taarruz başladılar ve nihayetinde Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal, 9-10 Ağustos
1915’te 1. Anafartalar Zaferi’ni kazandı. Bu zaferi,
17 Ağustosta Kireçtepe, 21 Ağustos’ta 2. Anafartalar zaferleri izledi. Çanakkale Savaşı’na mertçe
savaşan Türk Ordusu, çoğu öğrenim çağında olan
253.000 subay, er ve erbaşı şehit verdi.. Çanakkale’nin geçilemeyeceğini anlayan İngiliz ve Fransızlar
da, arkalarında en az Türkler kadar kayıp bırakarak
19/20 Aralık 1915’te Anafartalar ve Arıburnu’ndan,
8-9 Ocak 1916’da Seddülbahir’den çekilerek ülkelerine döndüler.
Geldikleri gibi değil bölünmüş, bitmiş, tükenmiş
ve kaybetmiş olarak döndüler.
Asil kardeşlerim ecdadımıza layık olup hatıralarını incitmeyelim.
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YALNIZLIĞA YOLCULUK
Merve EGE

Ah ne çok şey yazılmış yalnızlığa, ne çok sözler
söylenmiş...

Yalnızlık denen şey
Ufkun kararabilir birden

“Yalnızlık tek kelime,söylenişi ne kadar kolay.
Halbuki yaşanması o kadar zordur ki.”

Kaçışın bile bir adımdır
Ya da dönüşündür kendine

O tek kelimenin kim bilir nice hikayeleri var.
Uzaktan bakılınca kimi yalnızlıklar birbirine benzer
gibi görünür.Oysa ki her yalnızlığın kendine özgü
bir hikayesi vardır.Modernizmin aşıladığı dünyevileşme ve bireyselleşme fikrinin beraberinde getirdiği yalnızlaşma duygusuna değinmeden geçmek
olmaz.Hayatın yoğun temposu içinde yollarda geçiyor ömrümüz.Öylesine bir yerlere yetişme çabasındayız ki,en yakınımızdaki insanların bile neler
yaşadığını,neler hissettiğini göremez olduk.Birbirimize fakirleşmeye başladık.Her birey hayatın farklı
dönemlerinde kendini yalnız hissedebilir.İnsan ilişkilerinin yüzeysel yaşandığı modern zamanlarda,samimi bir sohbete,içten bir gülümsemeye hasret
yaşıyoruz.Şüphe ve kaygı tohumları bizi yalnızlaştırmaya başladı.Kalplerimizi açmaya korkuyoruz.İnsanoğlu dünyaya gelişinden bu yana kendisiyle,insanlarla,tüm yaşamla mücadele halindedir.Psikolojik
rahatsızlıklar,manevi üzüntüler,maddi kayıplar..Birey bunlarla savaşırken kimi zaman yalnızlaşmaya
doğru yelken açıyor.Bu yolculukta yalnızlığı derinden hissedenlere işte şu dizeler tercüman oluyor.

SIR

Her sayfası kederle kararan
Bir hüzün defterine döner günler
Ve her sabah “merhaba hüzün
“merhaba yalnızlık

Diyerek başlarsın hayata
Ama hayat bağışlamayacaktır seni
Unutma

Üstelik günlüğü yoktur hüznün
Hiçbir zaman da tutulmayacaktır.
Sevenlerin yorgun yeniği
Elleri titreyen yaşlı bir kadındır hüzün

YALNIZSAN EĞER

Ya da hasta bir tanıdıktır ancak

Hayatın devraldığı

Hepsi o kadar

Sessiz bir özsudur acı

Unutma..

Birikir yüreğinin kıvrımlarında
Ve akar gözlerine ağır ağır
Bulutlar yere inmiştir artık
Ya da gurbettesindir
Unutma
Bir hayalet gibi kapındadır
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Unutma

Ahmet Telli dizeleriyle yalnızlık bu kadar iyi anlatılabilirdi.
ler,

Evet bilmezler yalnızlığı derinden hissetmeyen-

Bir kapı çalışına duyulan sevinci,bir tatlı sohbete
duyulan özlemi..
Nasıl yalnızlaşmaya yalnız kalmaya başladık?
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Kimi yalnızlığı en çok yanındaymış gibi davrananlardan öğrendi.Kimi aşık olduğunda,insan aşık olduğunda yalnızlaşırmıymış hiç,meğer insan aşık olunca da yalnızlaşırmış.
Neden mi?

Aşk Farsçada sarmaşık anlamına gelir.İbni Sina’nın da dediği gibi araçlar çok güzel bir imkandır.Aşık
olunan şey Allah’a işaret etmiyorsa;tıpkı sarmaşık gibi bizi sarar,sıkar,boğar,yalnızlaştırır ve kurutur.Kimileri
dünyevi hayat telaşına kapılır gider.Ailesini unutur,dostlarını unutur.Kimileri zorluklarla mücadele ederken
tek başına kaldığını görür ve yalnızlaşır.En ufak hatasında dostlarının ona sırt çevirdiğini gördüğünde,hayalkırıklığına uğranıldığında ve en acısı da;İnsanın anlatacak çok şeyi varken,konuşacak kimsesi olmadığını
anladığında yalnızlaşır işte insan..
Carl Gusto Jung’a göre yalnızlık,çevrede insan olmaması değil,önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramaması ya da başkalarının olanaksız bulduğu bazı görüşlere sahip olduğunda hissedilen duygudur.
Roy Croucher
“Dışarıdan eve her dönüşümüzde bomboş bir eve döndüğünüzü,yalnızlığın sizi yeniden saracağını biliyorsunuz.Ve bütün gününüz telefonun bir kez olsun çalmasını beklemekle geçiyor.”diye dile getiriyor yalnızlığını
Bazen yanımızda kimse olmadığı için değil,yalnızlığımızı söyleyebileceğimiz kimse olmadığı için yalnızızdır.
Peyami Safa’nın söylediği gibi
Bazen de kalabalıkların ortasında,tek başımıza kaldığımız vakitlerinkinden fazla yalnız değilmiyiz?
Evet kimi zaman kalabalıkların ortasında oluruz ama çığlıklarımızı duyan kimse olmaz..Biz en sonunda
kendimize kalırız.
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SIR ÇOCUK
Babürhan PINARBAŞI

SIR

Kar Yağıyor
Çocuklar görüp coşuyor
Kar yağıyor kar yağıyor
Yollar dallar kar taşıyor
Kar yağıyor kar yağıyor
Beyaz tüyler döne döne
Uçuyorlar dört bir yöne
Yerler gökler beyaz yine
Kar yağıyor kar yağıyor
Giyiliyor, manto gocuk
Hava sisli hava soğuk
Parklar dolu çoluk çocuk
Kar yağıyor kar yağıyor
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Hazırlanır kardan toplar
Eller atar yürek hoplar
Saçı başı aklar kaplar
Kar yağıyor kar yağıyor
Kar toplanır avuç avuç
Lazım olur, kömür, havuç
Sevincinden göklere uç
Kar yağıyor kar yağıyor
Kardam adam oluverir
Eşe dosta gülüverir
Yorgunluğu siliverir
Kar yağıyor kar yağıyor
Emine Yılmaz DERECİ
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KELEBEĞİN ELBİSESİ
Müluk ARYAPUR

Bir varmış bir yokmuş.. Güzel bir ormanda mutlu hayvanlar birlikte yaşıyorlarmış...Bir sabah
minik kelebek havada uçarken tavşanı görmüş. Tavşan çok mutlu ve heyecanlıydı. Kelebek ona
selam verdi ve dedi ki:
-Niye bu kadar mutlusun sen?
Tavşan cevap verdi:
-Çünkü yarın aslanın doğum günüdür ve bu akşam bütün hayvanlar onu kutlamaya gidecek,
ben de elbisemi hazırlamaya gidiyorum..

SIR

Tavşan: “Seni de bekliyoruz, aksam görüşürüz” diyerek koşarak uzaklaştı...
Kelebek bunu duyunca derin derin düşünmeye başladı ve kendi kendine dedi ki: “Ama benim
bu akşam için güzel bi elbisem yok ki? Ne yapacam?” Kelebek çok üzüldü ve yoluna devam etti...
Yolda minik kuşu gördü, kuş ona sordu:
-Niye bu kadar üzgünsün?

Kelebek ona meseleyi anlattı ve kuş dedi ki:

-Ama benim elbiselerim sana uymaz ki yoksa yardım ederdim.

Kuşla vedalaşıp yoluna devam etti.. Yolda sincabı gördü.. O da niye üzgün olduğunu sordu ve
kelebek de anlattı ama maalesef sincapta da yardım imkanı yoktu...
Kelebek uçtu uçtu ve bir gülün üzerine kondu, biraz düşündü ve ağlamaya başladı... Beyaz
gül ona sordu:
-Ne oldu neden ağlıyorsun?
ki:

Kelebek de konuyu anlattı.. Beyaz gül gülümseyerek kelebeğin gözyaşlarını sildi ve ona dedi
-Üzülme, senin işinin çaresini biliyorum...

Sonra oradaki bütün gülleri çağırdı ve konuyu onlara anlattı ve her gülden bir renk gül yaprağı
topladı. Onları kelebeğe verdi ve dedi ki:
-Şimdi bunları terziye götür ve kendine akşam için rengarenk güzel bir elbise dik.
Kelebek çok ama çok sevindi ve arkadaşına ona yardımcı olduğu için çok teşekkür etti..
O gece üzerinde en güzel elbiseyi taşıyan kelebek idi.
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Günde bir sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor

Harika PINARBAŞI

Günde sadece bir sigara bile içiyorsanız, kalp krizi veya beyin kanaması geçirme riskiniz artıyor.
İngiliz uzmanlar 140’tan fazla araştırmayı inceledi.
Sonuç, günde sadece bir sigara içenlerin kalp krizi geçirme riski yüzde 50, beyin kanaması
geçirme riski ise yüzde 30 oranında artıyor.

SIR

Öte yandan, araştırmalar, birçok kişinin sigara içmeye ergenlik yıllarında başladığını ortaya
koyuyor.
Ülkede sigara satın alma yaşının 21’e yükseltilmesi için mücadele veren Amerika Akciğer Hastalıklarıyla Mücadele Derneği’nden Thomas Carr, “15 ila 17 yaşındaki gençlerin sigaraya erişimini kesmeye çalışıyoruz. Bu gençler, okulda 18 yaşına gelmiş arkadaşlarından sigara alıyorlar. Ama
19, 20 veya 21 yaşındaki gençlerle fazla arkadaşlık etmiyorlar” şeklinde konuştu.
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Leyla BEŞİRİ

Tedig

Malzemeler:
Yağ
Tuz
Lavaş
Hazırlanışı:

SIR

Tedig çeşitleri çok fazladır.
Ama en kolay ve lezzetli tedig
bildiğimiz ince lavaşlarla yapılır. İran mutfağında bütün
pilavların dibine tedig yapılır.
Şöyle ki süzdüğümüz pirinci demlenmeye bırakmadan
önce tenceremizin dibine yaklaşık bir çay bardağı yağ koyuyoruz ve biraz tuz.
Sonra tencerenin dibine bir lavaşı yatırıyoruz ve sonra pirinci lavaşın üzerine
döküp demlemeye bırakıyoruz. Önce 10 dakika yüksek ateşte ve buharlanınca
altını kısıyoruz ve 45 dakika iyice tedigimiz kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Servis yaparken bütün olarak tencerenin dibinden çıkartıyoruz. İsterseniz bütün
veya parçalara ayırıyoruz ve pilavın üzerine koyuyoruz.
Afiyet olsun
Not: Tedig iyice kızarmalı ve kıtır kıtır olmalıdır. Sebzelerden veya tohumlardan çeşitli tedigler yapılıyor. Mesela,susam,ayçiçek çekirdeği,lahana,patlıcan,patates,marul vs…
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Ustasının kaleminden
gerçek Yunus Emre...

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Yaman Arıkan ömrünün 40 yılı aşkın süresini Yunus Emre araştırmalarına adamış usta bir ka-lem. Arıkan
bu araştırmalarını 5 ayrı kitap haline getirerek Yunus Emre’nin aslında ne olup ne olmadığını belgeleriyle
ortaya koyuyor. Bu araştırmalardan anlıyoruz ki, milletin gönlünde taht kurmuş olan Yunus Emre pek çok
çevre tarafından kendi amaçları için istismar edilip haksızlığa uğramış bir değerimiz. Yaman Arıkan, Yunus
Emre araştırmaları sonucu ulaştığı neticeyi şöyle özetliyor: İstisnasız, Türk Milleti’nin bütün fertlerinin gönlünde bir yeri bulunan hatta o gönül-lerde adeta taht kurmuş olan Yunus Emre, milletimizin çok cepheli
seçkin bir şahsiyetidir. O, gerek şiirde gerekse dilde, hep milli geleneklere sadık kalmış, bazı şairlerimiz gibi,
Arap-Acem karmalığına asla sapmamıştır. O, gerçek bir Türk şairidir. O, Türkçe’nin şairidir. Arap-Acem karması dil şairi değildir. O, milli varlık ve bekamızın bir numaralı temel taşı ve temel direği olan Türkçe’mizin
de gelmiş geçmiş ustalarının bir numaralısıdır. Kelimenin tam anlamıyla 40 yılı aşan bir çalışma sonunda,
Yunus’u bütün cepheleriyle gün ışığına çıkardık.”Bizim Yunus” adıyle hazırlanan eserimizde, Yunus hakkında bilinmesi gereken ilk bilgiler, kısa ve öz olarak verilmiş-tir. “Yunus Emre ve Sergilenen Maskaralıklar” adıyla yayına hazırlanan eserimizde, Yunus’a yapılan kötülükler ve haksızlıklarla, şiirlerine vurulan ağır
darbeler gözler önüne serilmiştir. “Yûnus Emre Ve Mukaddes Görevi” ismini taşıyan eserimizde, Yunus’un
misyonu yâni uhde-sinde bulunan vazîfe ve görevi anlatılmaktadır. “Yunus Emre Ve Deyişleri” adıyla yayına
hazır-ladığımız muazzam eser, Yunus’un bin civarında şiirini ihtiva etmektedir. “Vuslata Eren Derviş Yunus
Emre” adını taşıyan geniş kapsamlı eserimizde ise, Yunus’un ermişlik yönü işlenmiştir.

SIR

Ayrıntılı Bilgi için cep: 0533 464 52 70
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YILLAR GEÇERKEN
Gülşen ÖZCİMBİT

Yaşam kalitesi ve ömür süresi her geçen gün
uzamakta. Bu konuda mühendislerin büyük katkısı
var. Sadece içtiğimiz suyun temizlenmesi ve kalitesinin artması bile büyük bir aşama. Yine yollar,
iş güvenliği, teknolojinin ilerlemesi ve tıp alanında da kullanılması insanlık
adına büyük gelişme.
Yaşamın uzamış olmasına insanlarda otomatik
olarak kendilerine uydurmakta. Hoş kimse altmışımda emekli olayım on
yıl takılayım yetmişimde
öleyim diye plan yapmaz.
Gücü yettiğince yapabileceği ya da hoşuna giden
ertelediği şeyleri yapmak
ister.

bile otomatik olarak kırklı yaşlardan sonra zeytinyağlı yemeklerden daha çok hoşlanır hale geliyor.
Bunları es geçmemeli sağlıklı gıda, yürüyüş, sporla
bedenimize ihtiyacı olan şeyleri vermeliyiz nefsimizin istediklerini değil.

SIR

Yaşam şeklimizde biraz değişti. Artık bir çok
şeye acele etmiyor eğitimi yüksek lisans, doktora
derken uzatabiliyor evlilik ve çocuk yapma konularını daha geç yaşlara erteleyebiliyoruz. Bunun şöyle de bir faydası var aslında kişinin yaşı ilerledikçe
karakteri oturuyor, anlayışı artıyor, algısı açılıyor.
Bu etkiler de kişilerin birbirini anlamalarını ve birlikteliklerini uzun ve sağlıklı tutmalarını sağlıyor.
Eskiden erken yaşlarda yapılan evlilikler hem kişilerin daha kendilerini tanımadan hem de üzerlerine aldıkları ağır sorumluklar yüzünden ya evlilikleri ya da kendi sağlıkları derin yaralar alıyordu. Yaş
uzamasıyla geciken evliliklerde bu aşamada ruhsal
ve fiziksel yönden sağlığı bozmaktan ziyade düzelten etki yapmakta.
Bir taraftan da uzayan ömrün daha verimli kullanımı için daha planlı davranmamız gerekmekte.
Mesela sağlığımıza daha dikkat etmeli emeklilik
yıllarımızı daha kaliteli yaşamalıyız. Vücudumuz

Sağlığımızı ve uzayan ömrümüzü olumsuz etkileyen obezite de dikkat edilmesi gereken hususlardan biri. Nasıl ki devletçe ve milletçe sigara ile
mücadeleye başladık ve güzel yollar katettik aynı
şekilde obezite ile de mücadeleye başlamalıyız.
Çünkü kilo da sigara gb sağlığı olumsuz etkileyen
faktörlerden. Aynı zamanda yaşam kalitesini de
düşürüyor ve kişiyi psiklolojik olarak da mutsuz
ediyor.
Ağaç yaşken eğilir hesabı okullarda bu konuya
ağırlık verilmeli. Çocukları sağlıklı gıdalara yönlendirilmeli. Mesela beslenmesinde elma getirip
yiyen çocuğa sözlü notunda artı puanlar verilmeli.
Sağlık hayatımızdaki en önemli konu ve sağlığımız bozulduğunda düzeltmek için aldığımız ilaçlarla hem maddi sıkıntı hem de sağlam yerlerimizi
bozulma riski var. O yüzden obeziteyi de savaşmamız gereken konular içine alıp gereken önemi vermeliyiz ki uzayan yaşamımızı sağlıklı geçirebilelim.
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Prag’da Dev Kitap Kulesi
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Çekya’nın başkenti Prag’daki Belediye Kütüphanesi’nde Slovak asıllı sanatçı Matej
Kren’in “Idiom” isimli kitap kulesi tasarımı ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.
Yüzlerce kitabın üst üste dizilmesi ile oluşturulmuş kulenin zeminine ve tavanına yerleştirilen aynalar sayesinde kulenin içindeki
derinlik etkisiyle sonsuz bir tünel algısı yaratılıyor.

SIR

Kitap kulesi fikri ilk olarak 1995 senesinde Sao Paulo Uluslararası Bienal’inde
ortaya çıktı.
Slovak sanatçı Matej Kren bu fikirden yola çıkarak yinelediği kitap
kulesine silindirik bir şekil verdi.
Kitapların dışarıdan görüntüsü bir
gökkuşağını andırıyor.
Kule yüzlerce kitabın üst üste dizilmesi ile oluşturulmuş.
Sergilenmesi bittikten sonra rahatlıkla toplanıp raflardaki yerlerini alıyorlar.
Aslında kitabın hayatımızdaki
olması gereken yerini anlatmanın en zekice ve anlamlı yolu
olan bu kule, kitap okumanın
insan zihninde ve hayatında sonsuz bilgi birikimine kaynak olduğunu ve bu birikiminin devamlı
olarak yenilenmesi gerektiğine
bir vurgu yapıyor.
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1) Obezite, hastalık ölçüsüne varan şişmanlık. (Ortadaki resim). 2) Yüksek sesle uzun uzun bağırma. - Ribo
Nükleik Asit’in kısaltılmışı. - Yunan mitolojisinde aşk tanrısının adı, Afrodit’in oğlu. 3) Silahlı kuvvetlerde, belirli
bir iş veya hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birlik.
- Saat, pusula vb. araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya
başka işaretler bulunan düzlem. 4) İradi, istençli. - Tıraş
için kullanılan, açılır kapanır, çok keskin bıçak, baş bıçağı, yülgü. 5) Kurçatovyum’un simgesi. - Din inancı, kutsal
inanç, itikat. 6) Notada duraklama işareti. – Uzaklık işareti. 7) Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil
memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan. – Abide. 8) Halis, safi, sade, katışıksız.
- Çember çevresinin uzunluğunun çapının uzunluğuna
bölünmesi ile elde edilen sabit sayı (3,1416). 9) Cilve,
naz. – İstihsal. 10) Macera. – Kör, gözleri görmeyen. 11)
Bir binek hayvanı. – Kafi, kifayet edecek miktarda. – 12)
Oy. - Kâbe yakınında bulunan bir kuyu ve bu kuyunun
Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Çökkünlük giderici, depresyon ya da distimi gibi
rahatsızlıkları dindirmek için kullanılan psikiyatrik ilaç,
besin maddeleri veya bitkisel maddeler için kullanılan
terim. 2) Ozan. – Mutluluk. 3) Nehir. – Düstur, prensip,
ilke. 4) Eski Mısır’da bir Tanrı. - Gelinin başını, bazen de
yüzünü örten dantel veya tülden örtü. – Aza. 5) “Kemal”
sözcüğünün ilk hecesi. – Yalnız yasaca akraba sayılan,
aralarında kan bağı bulunmayan, öz olmayan. 6) Çok başarılı ve zengin iş adamı. – Kabul etmeme. 7) Herkesçe
kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir
kişinin kendi kanısına dayanan. - Edirne ilinin bir ilçesi,
aynı zamanda ilçenin merkezinde yer alan kasaba. 8) Bir
çoğul eki. – Bir nota. 9) Altın’ın simgesi. – Hayvan barınağı, mağara. 10) Gözün saydam tabakasının üzerine
doğrudan uygulanan, görmeyi düzeltici mercek. – Çok
değil. 11) Tümör. – Arnavutluk’un başkenti. - Tanrıtanımaz (kimse). 12) Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif
ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme. – Namaz kıldıran kişi. 13) Akıl.
– Islak, nemli, rutubetli. – Yemek, taam. 14) Bağnaz, tutucu. - Karı kocadan her biri, hayat arkadaşı, refik, refika.
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