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Tarım bir ülkenin olmazsa olmaz ekonomi dina-

miğidir. Sanayi , teknoloji ve enerji bir yere kadar 
etkili olabilir lakin tarım her zaman gelişmişliğin 
ve dışa bağımlılığın göstergesidir. Nasıl mı ? Dün-
ya ülkelerinin durumunu ele alacak olursak, Birinci 
ve İkinci Cihan Harbi’ne şöyle bir göz atalım , kıtlık 
ve yokluk yılları olarak nitelendirebiliriz. Savaş ne-
deniyle Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri ekim dikim, 
tarım yapamadıklarından  mahsul ve buğday  yok-
luğundan milyonlarca insan açlıktan , yokluktan 
ölmüştür.  Bulaşıcı ve salgın hastalıklar da beslene-
memekten hızla yayılmıştır.Düşünün bir kere ülke 
olarak silahınız , techizatınız , endüstriniz dahası 
teknolojiniz var ama tarım yapamadınız savaş vs 
sebeplerden insanlarınızı nasıl doyuracaksınız? Eli-
nizde olan gelişmiş hiç bir şey yarım ekmeğin yerini 
tutmaz malesef.

Ekonomik açıdan geri kalmış ülkeler, tarımsal 
faaliyetleri daha çok temel ihtiyaçlarını karşılamak 
için yapar. Ekstansif ( geleneksel) tarım teknikleri-
nin uygulandığı bu ülkelerde tarımda makine, ilaç 
ve gübre kullanımı az, sulama ve toprak bakımı ise 
yetersizdir . Bu tip ülkelerde üretilen ürünler, ülke 
içerisinde tüketilmekte hatta diğer ülkelerden ta-
rım ürünü alınmaktadır. Bu ülkelerde et ve süt gibi 
hayvansal ürünlerin verimi de oldukça düşüktür. 
Ekonomik açıdan geri kalmış bazı ülkelerde ise do-
ğal koşulların da etkisiyle bir ürün fazla miktarda 
yetişir. Örneğin tropikal ada ülkelerinde başta muz 
olmak üzere birçok tropikal meyve doğal koşullara 
bağlı olarak bol miktarda yetişmektedir. Bu tip ülke-
lerde tarımsal ürünler en önemli dış satım malıdır. 
Ekstansif tarım yöntemlerinin uygulandığı ülkelerde 

kırsal ve tarımla uğraşan nüfus fazla, tarımdan elde 
edilen gelir düşüktür.

Ekonomik açıdan gelişmiş olan ülkelerde ise 
tarımsal faaliyetler, temel ihtiyaçları karşılamak ve 
üretimin fazla olduğu durumlarda diğer ülkelere ih-
raç etmek amacıyla yapılır. Bu tip ülkelerde intansif 
(modern) teknikler uygulandığı için tarımsal verim 
yüksektir . Tarımda makine, ilaç ve gübre kullanımı 
yaygındır. Sulama ve toprak bakımı düzenli bir şekil-
de yapılır. Ekonomik açıdan gelişmiş olan ülkelerde 
hayvanlardan elde edilen et ve süt verimi de yük-
sektir. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fransa, 
Almanya gibi ülkelerde tarımsal ve hayvansal verim 
yüksek, tarımla uğraşan nüfus ise azdır. Ekonomik 
açıdan kalkınmış ülkelerde tarımsal faaliyetlerden 
elde edilen gelir, geri kalmış ülkelere göre çok daha 
fazla olmasına karşın, bu ülkelerde sanayi ve hizmet 
sektörleri çok daha gelişmiş olduğundan tarımın 
millî gelir içerisindeki payı azdır.

Tarımımızın  ve hayvancılığımızın kıymetini bil-
memiz bu sektörü geliştirip, ilerletip azami derece-
de israftan kaçınmamız gerekmektedir. Dünya nü-
fusunun onda birinin israf ettiği gıda ile diğer onda 
dokuzu aç kalmaktan kurtulur. Misal verecek olacak 
olursak; Tazmanyada 120 (30 dolar ) tl lik bir gıda 
kolisiyle bir aile 1 ay idare ediyor aziz dostlar. İsraf-
sız ve bol tarımlı yıllar dileklerimle. Saygılar.

E D İ T Ö R’ D E N

Türk Tarımı Nerede ?

Yavuz Selim PINARBAŞI
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Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye 
DEVAM ettiğiniz sürece düşmezsiniz.

(Claude Peppeer) 

Öncelikle 24 Haziran Seçimleri Yaklaşmasıyla Ge-
rek iktidar gerekse Ana Muhalefet Partisi Arasında 
seçim kampanyaları Hızlı bir şekilde devam et-
mektedir.

Peki 2002 den bu yana 2018’e yapılan devlet proje-
leri bilgilendirme açısından aşağıda sunulmuştur.

-YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ (3. KÖPRÜ)

-İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ(OSMANGAZİ 
KÖPRÜSÜ)
-AVRASYA TÜNELİ
-OVİT TÜNELİ’NDE SONA YAKLAŞILIYOR
-MARMARAY
-KONYA-ESKİŞEHİR YHT PROJESİ
-KONYA-KARAMAN HIZLI TREN PROJESİ
-BURSA-BİLECİK HIZLI TREN PROJESİ
-ANKARA-ESKİŞEHİR-İSTANBUL YHT PROJESİ
-ANKARA - İZMİR YHT PROJESİ
-ANKARA-SİVAS YHT PROJESİ
-ANKARA-KONYA YHT PROJESİ
-KANAL İSTANBUL
-KUZEY EGE ÇANDARLI LİMANI
-4.5G

-TURKSAT 4B
-ANTARTİKA’YA UZAY ÜSSÜ
-HAVALİMANLARI
Türkiye’deki aktif havalimanı sayısı 2003 yılında 26 
iken bu sayı 55 çıktı. Bunların 23’ünde uluslararası 
uçuşlar yapılıyor.
-Çanakkale 1915 Köprüsü
-TANAP Projesi
-Akkuyu Nükleer Santral
-Sinop Nükleer Santrali
“Daha fazla mazlum insan hayatını kaybetmeden, 
BM sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek 
ifade etmeliyim, dünya 5’ten büyüktür” 

İlkesi ile Türkiye  Cumhuriyeti Devleti ve Milleti ile 
yek vücut bağımsız bir demokrasi dünya konjonk-
türünde söz sahibi, planlara uyan değil uyulması 
gereken planlar sergileyen bir devlet konumunda-
dır.

Kim seçilirse seçilsin, vatanımız ve ulusumuz adına 
hayırlı olacağını düşünmekteyim.

G Ü N D E M

M.Tunahan PINARBAŞI
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GÖK YÜZÜMÜZ

KÖYÜMÜZ

Topraktan gelip toprağa giden insanoğlu toprak-
sız yaşayamaz. O, “sâdık yârimiz”.

Tarım ve hayvancılık zengini olan ülkemiz, bu ko-
nularda dışa muhtaç olmamalı.

Sağlıklı ve organik, doğal üretime dikkat edilmeli.

Baştâcımız olan köylü onure edilmeli.

Tarım, hayvancılık, çiftçilik ve köy hayatı olmaz-
sa olmazımız. İhmal edilmemeli, canlandırılmalı, 
modernleştirilmeli. Köye dönüş teşvikleri artırıla-
rak devam etmeli.

Bu konuda aşağıdaki örnek güzel bir uygulama-
dır:

Tarımköyler

1980’lerden bu yana Türkiye nüfusunun nere-
deyse %18’i kentlere göç etmiştir. TOKİ’nin kent-
sel alanlara yönelik çalışmalarının odağında, bu 
nüfus hareketinin yol açtığı kriz yer almaktadır. 
Bu gidişi bir nebze de olsa durdurmak amacıyla 
TOKİ, kültürel dokuyu bozmadan, kent merkezle-
rinde bulunan altyapı olanağını ve sosyal tesisleri 
köylere götürmektedir. Gayrisafi yurtiçi hasılanın 
(GSYH) büyük bir ölçüde tarım ve hayvancılık 
sektörüne dayandığı Türkiye’de TOKİ, kırsal yer-
leşimlerin süregiden nüfus kaybı sorununa karşı, 
bölge sakinleri için çağdaş alternatifler sunma 
çabası içindedir.

TOKİ tarafından geliştirilen Tarımköy Projeleri 
ile köylerde ve kırsal alanlarda yaşayan insan-
ların geçim kaynaklarının geliştirilmesi, yerel 
halkın iş görmede örgütlenmesi, ülke içinde ve 
dışında pazarlanabilir nitelikte tarımsal ürün-
lerin üretilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi, 
depolanması, bozulmadan saklanması, oluştu-

rulacak şirket veya kooperatifler aracılığı ile pa-
zarlanması, üretim ve verimliliği geliştirici bilgi 
ve yüksek teknoloji yaratılmasına yönelik üreten 
köylüler oluşturulması ve atıl duran veya ve-
rimli kullanılamayan köy kaynaklarının devletin 
yönlendirmesi ve kamu imkanları çerçevesinde 
desteklenerek işler hale getirilmesi, buna paralel 
olarak sosyal yaşamlarının iyileştirilmesi ve köy 
mimarisinin geliştirilmesi, yöresel mimarinin ko-
runup yenilenmesi, halkın yerinde iskanı, sağlıklı 
yaşanabilir konutlara kavuşturulmasına yönelik 
projeler oluşturularak şehre göçün önlenmesini 
sağlamak; kurum ve kuruluşlarının mevcut im-
kanlarını bir araya getirmek, iş birliğini geliştirip 
güçlendirmek, mevcut kaynaklarının verimli kul-
lanılması amaçlanmaktadır.

TOKİ ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün işbirliği 
sonucu, baraj ya da benzeri altyapı projelerinin 
inşası için arazileri istimlak edilmiş olan köylüle-
re yönelik yeni yerleşim alanları üretilmektedir. 
Köylülerin daha önce uyguladıkları tarım ve hay-
vancılık faaliyetlerine uyumlu bir alana yerleş-
tirilmelerine özel olarak özen gösterilmektedir. 
Ayrıca İdarenin, talep örgütlenmesine dayalı pro-
jelendirme çalışmaları biçiminde de uygulamala-
rı mevcuttur. Bu modelde bir ilin belediye ya da 
valilikler düzeyindeki yetkili mercileri, sakinleri-
nin geçim kaynaklarını ve olanaklarını iyileştir-
mek üzere TOKİ’ye başvuruda bulunabilmekte-
dir. Başvurular, ekonomik ihtiyaçlara ve bölgenin 
yakın gelecekte bir doğal afetten etkilenme riski 
gibi faktörlerden oluşan ölçütlere bakılarak de-
ğerlendirilmektedir. İdare konut satın almak için 
başvuruda bulunan vatandaşların sayısının satış 
kriterleri çerçevesinde yeterli olması durumunda 
inşaat sürecini başlatmaktadır.

K A PA K

Akif  CEMİL
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Sınaî Hayvan Çiftliği

Birkaç yıl önce Kızılcahamam’da bir dostumu-
zun tavuk çiftliğini ziyarete gitmiştim. Oradaki or-
tamdan gerçekten etkilendim. Tavuklar bir şeride 
dizilmiş, önlerinden su ve yem akıyordu. Hiç kıpır-
damadan gagalıyorlardı. Çiftlik sahibi suni ışıklan-
dırmadan bahsetti. Tavuklar geceyi gündüz zanne-
derek yumurtluyorlarmış.

Tavukların hareket etmeden, kırsal alanı dolaşıp 
yiyecek aramadan ömürlerini tamamlamaları ger-
çekten acıma hissi uyandırıyordu. 

Geçenlerde bir başka dostumuzun daveti üzeri-
ne Kırklareli’ndeki bir sınaî büyükbaş hayvan çiftli-
ğine gittim. Dostum çiftliği gezdirdi. Manzara tavuk 
çiftliğindekine benzerdi. Üstü kapalı bir alana hay-
vanlar doldurulmuştu. Neredeyse boş yer yoktu. 
Hayvanların hareket etme imkanları pek bulunmu-
yordu. Onların da önlerinden yemleri ve suları oto-
matik bir şeritle geçiyordu. Koşmak, oynamak, gü-
neşlenmek, yemlenmek ve esintilerin serinliğinden 
faydalanmak için yerleri ve vakitleri yoktu. 

Hayvanlar vakitleri geldiğinde süt sağma maki-
nelerinin olduğu bölüme alınıyor, otomatik araçlar 
sütlerini sağıyordu. Daha sonra kaşağıların olduğu 
bölüme geçiyorlar, otomatik olarak tımarları yapı-
lıyordu. 

En çok da yavru danaların yaşadıkları bölümler 
beni etkiledi. Danalar demirle çevrelenmiş, ancak 
kıpırdayabildikleri bir bölmede bulunuyorlardı. 

Önlerinde yemleri vardı. Büyük bir biberonla süt 
getirildi. Dostum bir biberonu bana verdi, dananın 
birini beslemem için. Yavru hayvan biberonu görür 
görmez atladı, ağzı ile kavradı. Çok açmışçasına em-
meye başladı. Aslında biberon yeri de demir kafesin 
yanında mevcuttu. Diğerleri için biberonları oraya 
kondu. Danalar oradan alıştıkları gibi emmeye baş-
ladılar.

Hareket için hem yeterli alanları yoktu, hem de 
hareketi kısıtlı olunca daha az kalori yakıyorlar, az 
yemle daha çok şişmanlıyorlardı.

Onları bu sınaî çiftlikte sefil bir yaşama mahkûm 
gördük. Acı çektikleri, mutlu olmadıkları belliydi. 
Nerede çayırlarda serbestçe dolaşarak, tatlı tatlı 
geviş getirerek et ve süt veren hayvanlar, nerede 
bunlar?

Şimdi soruyorum: Bu şartlarda yetişen ve acı çe-
ken, bir anlamda işkence gören hayvanların etleri 
lezzetli ve faydalı olur mu? Eziyet görmüş o et, gi-
derek bizim bedenimizle bütünleşiyor.

Dostuma bu sınaî çiftliği tutmadığımı, fıtrata 
uygun olmadığını söyledim. “Yeni kurulan hayvan 
çiftlikleri hep böyle” dedi ve ekledi: “Bu şartlara 
rağmen kâr etmiyoruz. Ürettiğimiz sütü, eti ucuza 
satabiliyoruz. Bugünlerde Avrupa’nın bazı ülkele-
rinde süt üreticileri gösteri yapıyorlar. Zarar ettik-
lerini söylüyorlar.”

Prof. Dr. Sefa SAYGILI
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S A N AT

Klasik sanatlar geçmişten geleceğe aslına uy-
gun günümüz şartlarına, anlayışına tarzına uygun 
aktarılması gereken değerlerimizdendir. Bu sanat-
larımızdan tezhip sanatı; çok geniş kapsamlı açık-
laması olmasına rağmen genel olarak tanıtılmaya 
çalışılırsa; ‘’altın ve çeşitli boyalarla yapılan süsleme 
sanatıdır’’ diyebiliriz. Bu sanatı icrâ eden erkek sa-
natkârlara “müzehhib” hanım sanatkârlara ise “mü-
zehhibe” denir. 

En eski geleneksel sanatlarımız arasında yer alan 
Tezhip sanatı, Türklerin, Orta Asya’dan çeşitli kül-
türlerle kaynaşarak Anadolu’ya getirdiği; Beylikler, 
Selçuklular ve Osmanlılar döneminde her zaman 
büyük saygı duyularak, zaman içinde geliştirilerek 
sürdürülmüş ve günümüze kadar gelebilmiştir. Dö-
nemlerin hükümdâr, sultan ve ileri gelenlerince bu 
sanatı icrâ eden sanatkârlara ayrı bir önem verilmiş, 
sanatlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri amacıyla 
gereken imkânlar seferber edilmiş, bunun sonucu 
olarak ta, şimdi Topkapı Sarayı Kütüphânesi başta 
olmak üzere, ülkemizin çeşitli kütüphânelerinde in-
celeme, araştırma imkânı bulduğumuz seyretmeye 
doyamadığımız güzellikteki yazma şâheserler orta-
ya çıkmıştır. Tezhibin geçmiş dönemlerde en güzel 
uygulama alanları bulduğu konular, Kur’ân-ı Kerim, 
tuğralar, fermanlar, murakkalar, vakfiyeler, levhalar, 
çeşitli konulardaki kitaplardır. Günümüzde de icrâ 
edilen Hüsn-i Hat sanatının ihtişâmının sergilendiği 
levha çalışmaları, kitap kapakları ve Kur’ân-ı Kerim 
süsleme çalışmaları yapılmaktadır. Tezhip sanatı; 
sabır, sebat, çok okuma, araştırma ve eser incele-
menin yanı sıra usta-çırak usûlüyle öğrenilen nâdi-
de bir sanatımızdır.

Değerli hocamız Prof. Dr. Çiçek Derman’ın kendi 
hocasından aktardığı gibi çok görerek göz, çok çi-
zim yaparak el eğitiminin tezhip sanatında ayrı bir 
önemi vardır. Gayet meşâkkatli, uzun bir eğitim is-
teyen tezhip sanatına başlayan; onun zenginliğini, 
güzelliğini tanıyan bir kişinin bu sanattan bir daha 
kopması imkânsız gibidir. Altının pırıltısı, renklerin 
doyumsuz güzelliği, desenlerin zenginliği, çalışma-
nın inceliği, zarifliği ve tarihimizle iç içe yaşamanın 
verdiği haz, bütün bu meşâkkatleri derin bir zevke 
dönüştürerek, başarma gayretlerini arttırmaktadır. 

Kitap sanatlarıyla (hat, tezhip, cild, ebrû,minya-
tür, katı’a) uğraşanların hoca-talebe, münâsebet-

lerine uymak konusunda gösterdikleri gayret, bu 
sanatların günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. 
Sanata, sağlam kaidelerle bağlanarak ve gönülden 
istek duyarak yaklaşmış olmak, ortaya çıkarılan 
eserlerin de kalıcı olmasını sağlamıştır.

Türk sanat kültürü, yazılı olmaktan ziyâde şifâhi 
bir kültür olup, usta-çırak ilişkileriyle ve sanat ko-
nulu sohbetlerle nesilden nesile aktarılmıştır. Yani; 
bizim sanat kültürümüz, kitâbî olmaktan ziyâde 
şifâhîdir. Bu nedenle Türkler tarihte mükemmel sa-
nat eserleri ortaya çıkarmışlar, ama sanatın felsefe-
sini anlatan kitaplara fazla eğilmemişlerdir. 

Sanat eğitiminde hocanın yeri ve önemi tarif 
edilemez. Bir sanat sahibi olmak, güzel eserler mey-
dana getirmek insanda benlik duygusunu oluşturur. 
Başkalarından üstün olduğunu düşünüp gurura ka-
pılmak, başlıca korkulan tuzaklardan biridir. Marifet 
insan olmaktır. Hiçliğini idrâk edip vasıta olmanın 
şükrünü yaşamaktır. İslâm inancına göre bir sanat 
ehli bilmelidir ki, kendisinde var olan bütün kabi-
liyet ve hünerler, Yaradan’ın izniyle ve lutfûyladır. 
Sanat, insana Allah’ın bir emanetidir ve vakti za-
manı gelince bu emanet sahibine iâde edilecektir. 
O vakit bilinmediğine göre, bir ustaya çırak, İslâm 
sûfiliğinde, mürşide mürid olmak gibidir ve teme-
linde özünde âşk-sevgi vardır.  

 Değerli hocam Prof. Dr. Çiçek Derman, yine ken-
di hocası olan  Rikkat Kunt Hanım’ın (1903-1986); 
“San ‘atınızı üzerinizde taşıyınız” sözü bize her daim 
kılavuz olmuştur. Eser meydana getirmekten çok 
daha zor bir iştir: kendimizi bezeyebilmek.  Zaman-
la kötü huylardan, önce Yaradan’ın sonra sanatın 
yardımıyla kurtulup güzel ahlâk sahibi olabilmek… 
Çiçek hocama sonsuz şükranlarımla…

. Bu güzide sanatımızı yaşatmak için büyük gay-
retler, çabalar harcayan değerli hocalarıma, sanata 
ve sanatkâra değer veren büyüklerimize ve daha da 
önemlisi bu sanatı kendi öz benliğiyle bütünleştirip 
geçmişten geleceğe aslına uygun ama günümüz 
modern uygulamalıyla gelecek nesillerin bizlere 
emanetini en iyi şekilde aktarmaya uğraşan tüm sa-
natkârlara da şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim.

Sanatla iç içe, sanatın doyumsuz güzellikleriyle 
bezeli nice bereketli ömürlere…

SANAT ve İNSAN
Ayşe Emine Sultan ÇELİK
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Yaklaşık bir asır evvel  “Köylü milletin efen-

disidir” dendiği vakit kuvvetle muhtemeldir ki 
‘efendilikten’ kasıt şu an gelinen noktada kast 
edilen bu ‘efendilik’  değildi. Köylü, dediğiniz za-
man; çalışkan, çalışmaktan zevk alan, üretmeyi 
şiar edinmiş insan demekti. Peki, bugün gelinen 
noktada durum böyle midir, maalesef değildir. 
İşin kolayına kaçan, üretmeden kazanmaya ça-
lışan, kısa yoldan alın teri olmadan maalesef 
efendilik peşine düşmüş insan profili olmuştur.

Tüm bu dediklerimiz elbette kuru bir iftira-
dan ibaret değil. Olması için de bir sebep yoktur. 
Zira bunları ömrünün 20 yıldan fazlasını köyde, 
köy işlerinde çalışan biri olarak söylemekteyim.

Eskiden sadece kendi köyümüzde 45 hane-
ye bir hurda denecek traktör düşerken şu an 
değeri 70-80 bin liralardan bahsedilen onlarca 
traktör bulunmaktadır. Tatillerde gittiğimiz vakit 
öğle saatlerine kadar efendilerin uyanmadıkla-
rına şahit olmaktayım. Eskiye nazaran çok çok 
daha iyi durumdalar elbette. Her evin ağılında 
ortalama 80-100 küçük baş ayrıca büyük baş 
hayvan var iken şu anda toplasan koca köyde  
8-10 hayvan ancak bulabilirsiniz. İşte tam olarak 
bir “efendilik” örneği. 

Her kim saçma sapan bahanelerle üretmek-
ten, çalışmaktan imtina ediyorsa bu tek kelime 
ile tembellikten gayrı bir şey değildir. Hele hele 
devlete çamur atamaktan öteye gitmeyen içi 
boş iftiralara sığınarak üretmemek ise akıl karı 
değildir. Zira devlet gerek kredi alanında, gerek-
se çiftçilik ile ilgili tüm konularda takdire şayan 
destek vermektedir. Gel gör ki tembelliğe alış-
mış olanlar, efendiliğin içini kendince doldur-
muş olanlar bunu görmezden gelmekteler. Dev-

letin hibe etmiş olduğu koyun vs gibi hayvanları, 
köye varır varmaz nakit paraya çeviren onlarca 
kişi bilirim.

Devlete çamur atmaktan ise  çalışmayı de-
nemeleri daha verimli olacaktır. Mazotun, güb-
renin, tohumun, dönüm başına verilen paranın 
ne kadar olduğunu, okuma-yazma bilip de oku-
duğunu anlamaktan aciz olanlar göremez elbet. 

Her ne olursa olsun doğruyu söylemek 
boynumuzun borcudur. Ya düzgün bir şekilde 
çalışacaksın ya da sağa sola çamur atıp kendi 
tembelliğini devlete mal etmeyeceksin. Bugün 
kendi gözümle gördüğüm bir durum var ki de-
ğinmeden geçmek istemiyorum. Adam İstan-
bul’dan kalkıp memleketine gidiyor ve altındaki 
son model, değeri yüz bini geçen aracını satıp 
köyünde iş yapıyor. Acı olan şu ki, köyde hal-i 
hazırda yaşamakta olan vatandaş, “ gel beraber 
köyde çiftçilik yapalım” teklifine: Biz halimizden 
memnunuz, diyecek kadar efendileşmiş. Kendi 
köyünde gerçekten de düzgün bir şekilde çalı-
şıp hakiki manada ‘efendi’ olacağına gidip filinta 
gibi delikanlılar şehir merkezlerinde asgari üc-
retle başkalarına köleliği kendine reva görmek-
teler.

Kısacası köylünün de çiftçinin de bittiği saf-
satası tamamen uydurmadır. Sözümüz elbette 
kendi toprağında çiftçiliğini en güzel şekilde ya-
pan, çalışan, üreten hakiki manada efendi olan 
köylümüze değildir. Hülasa, söz yerini bulmuş-
tur diye düşünüyorum.

İşini hakkıyla yapan, gerçek anlamda “efen-
dilere” selam ve hürmet ile…

MİLLETİN EFENDİSİ, EFENDİLİĞİ YANLIŞ ANLAMIŞ

Mustafa Asaf 

K A PA K

8



sirdergisi.com
Mayıs 2018 /  Şaban 1439

SIR

K A PA K

Topraktan geldik Adem Nebiden beri.
Asla vazgeçilmezdir: su, hava ile gıda.
Ruhumuz doyar ki beden doyurulursa.
Issız kalmasın topraklar, ülkemiz geri.
Manidardır: “Köylü, milletin efendisidir”.

Kamuoyunda popüler olarak kullanılan “Organik 
Tarım” ifadesindeki “organik” teriminin, genelde ge-
leneksel ve doğal yollardan, yani ekolojik (çevreye 
uyumlu) yöntemlerle üretilen tarımsal ürünler için 
kullanıldığı bilinmektedir. Bu doğru tanımla birlik-
te, “organik” teriminin karşıtı olan ama çoğunlukla 
bilinmeyen “inorganik” terimi ile birlikte de açıkla-
mak daha uygun olacaktır. Hatta biyologlar; bu iki 
terimi açıklarken, inorganik maddeleri açıklamakla 
başlarlar: İnorganik bileşikler; canlıların kendi be-
denlerinde sentezleyemeyip, dış ortamdan hazır bir 
biçimde aldıkları bileşiklerdir. Bunlar hem canlı be-
deninde hem de cansız mekanlarda bulunabilirler ve 
küçük moleküllü yapıları mevcuttur. Sürekli, ancak 
gerektiği kadar bulunması lazımdır. Nitekim; canlı 
hücreler, bu bileşiklere ihtiyaç duyarlar. Besin olarak 
kullanılan inorganik bileşikler, yani ‘’mineraller-su’’ 
gibi maddeler sindirilemezler ve enerji verme özel-
likleri yoktur. Dolayısıyla, bu bileşikler düzenleyici 
maddelerdir. Karbon elementi bulundurmayan tüm 
moleküller, “İnorganik Bileşik” kabul edilmektedir. 
Bu itibarla; organik bileşikler, canlıların yapısında var 
olan ve tümü kesinlikle karbon atomu taşıyan mo-
leküllerdir. Proteinleri, karbonhidratları, lipitleri ve 
nükleik asitleri ise, organik bileşiklere örnek olarak 
gösterebiliriz. Tarımsal üretim; gerek hızla artan nü-
fusun ihtiyacının karşılanması, gerekse sanayileşme 
ve kentleşme sonucu köyden şehre göçün özendi-
rilmesiyle tarımla uğraşan nüfusun azalması sonu-
cunda mevcut yapısıyla değil sadece Türkiye, belki 
bütün dünyada insanların ihtiyacını karşılayamamış 
ve tarım teknolojisinde daha çok yeni ve daha çok 
ve hızlı sonuç veren üretim yöntemleri aranmıştır. 
Bu durum; inorganik gübreler, pestisitler (zararlı 
organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya 
da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da 
maddelerden oluşan sentetik ve kimyasal karışım-
lar), kısaltılmışı GDO olan Genleri Değiştirilmiş Or-
ganizmalar veya tohumlar ve hormonlar kullanmak 
suretiyle tarımsal üretimin artmasına yol açmıştır. 
Buna göre; organik tarım, yerli tohumlarla inorganik 
gübre yerine organik gübre kullanılarak, pestisitler, 

GDO’lu tohumlar ve hormonlar kullanmaksızın ya-
pılan tarıma organik tarım denilmekte ve en sağlıklı 
tarımsal üretim biçimi kabul edilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi; kentleşmenin daha ca-
zip ve görece sanayi sektörünün tarım sektöründen 
daha karlı hale gelmesi, tarımsal alanların ve karlı 
olmaktan çıkan tarımla iştigal edenlerin eksilmesine 
ve üretimin azalmasına neden olmuştur. Ancak; sağ-
lıksız kentleşme ve sanayide emek veya insan gücü 
yerinde sermaye ve makineleşmenin öne çıkmasıy-
la, köyden göçen insanların çoğu işsiz kaldığı gibi, 
tarıma elverişli alanlar kullanılmamış ve -adeta şehir 
efsanesi haline gelen- bir zamanlar “dünyada kendi 
kendine yeten yedi ülke”den biri olan Türkiye, başlı-
ca -üç yanı denizle çevrili bir ülke olmamıza rağmen 
en fazla- balık ve deniz ürünleri ile birlikte işlenmiş 
meyve ve sebzeler, atıştırmalık gıda, et ve süt ve 
ürünleri olmak üzere tarımsal ürün ithal eder hale 
gelmiştir. Günümüzde; giderek GDO’lu ürünlere, 
kimyasal ve/ya inorganik gübre ve maddeler kullanı-
larak sağlıksız gıda maddeleri üzerine yoğun tepkiler 
ile birlikte, organik tarımla üretilen tarımsal ürünler, 
şehir kültürü içinde aranır hale gelmiş ve marketlerin 
en pahalı ürün olarak satılan raflarında yer almıştır. 
Bu aşamada; Devlete düşen görev, kalkınmada önce-
likli yöreler tespit etmek, yani sadece Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu gibi geri kalmış bölgeleri teşvik etmek 
yerine bütünüyle tarımsal alanlarda üretim yapacak 
şekilde, organik gübre ve tohum, yem ve mazot gibi 
girdileri teşvik etmek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığına bağlı, Türkiye’nin en ücra köşesinde örgüt-
lenmiş Müdürlükleri aracılığıyla, orada çalışan ve/ya 
ütülü pantolonlarıyla oturan Ziraat Mühendisleri ve 
Veterinerlerini harekete geçirerek, tarımı, özellikle 
organik tarımı desteklemektir.

Sonuçta; -başlıkta belirtildiği gibi- hem sağlıklı 
gıda hem de karlı yatırım aracı organik tarım ile ta-
rımsal üretimin desteklenmesiyle, şehirde işsiz ve 
olumsuz koşullarda yaşayan çiftçilerin köye dönme-
leri böylece sağlanacak ve Atatürk’ün sadece retorik 
bir ifadeden öteye gitmeyen “Köylü, milletin efen-
disidir” sözü de anlam kazanacaktır. Aynı zamanda; 
kentleşme de sağlıklı hale gelecek, sanayileşme de 
kalifiye üretime kavuşacaktır. Devlet, bu etkin tarım-
sal politikalarına koşut olarak; köylere okul, hastane 
ve gerekli altyapı yatırımlarını da tamamlayarak, köy-
de yaşayanların köye dönen insanların şehrin cazip 
koşullarını elde etmelerini de temin etmelidir.

SAĞLIKLI GIDA VE KARLI YATIRIM: ORGANİK TARIM

Sabit OSMANOĞLU
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A N A L İ Z

 Davranışlarımızın temelinde bulunan unsurlar 
nelerdir? Davranışlarımızın temelinde biz mi 

varız yoksa çevreden edindiklerimiz mi?

Ayhan ÖZCİMBİT

Davranışı ve temellerini incelerken elbette bu-
nun merkezinde bulunan insan ve insanı oluşturan 
etmenleri incelemeden edemeyiz. Bununla bera-
ber insan dediğimiz olgu çeşitli ideolojilerde farklı 
bir açılım ve tanımla izah edilmeye çalışılmıştır. 
Özellikle insanın tarihsel süreçte geçirdiği aşamalar 
ideolojilerin kendi görmek istediği pencereden ba-
kıp gördüklerini not ettikleriyle kalmıştır. 

Decarte insanı düşünen bir hayvan olarak görüp 
insanın aklına ve beynine bakmıştır. Decarte insa-
nın kafasını tutmuştur.

Max Weber insanı Sosyal bir hayvan olarak gö-
rüp insanın toplum içinde bulunan ve toplumdan 
bağımsız olamayan ve topluma göre hareket edebi-
len yanına yani insandan ziyade bir çok insan grup-
larının ortak davranışlarının etkisi üzerinde dur-
muştur. Weber insanı topluluk içinde ele almıştır.

Ünlü düşünür Marks insanı üreten, emekçi yanı-
nı görmüştür, üretim yanını gördüğü insanın adalet, 
ahlak, merhamet, samimiyet yönlerini izah edeme-
miş buna gerek duymamıştır, bir anlamda insanın 
sosyal yanını görmede ve birey olmasından ziyade 
toplum için var olan bir nesne olarak görmesi ise 
yine başka bir parçacı yaklaşımdır. 

İnsan olgusuna dünyamızı etkileyen ekonomik 
ve felsefi yönü en etkili olan Kapitalizm ve Adam 
Smith’de insanı tüketen etmen görüp, insanın üre-
tim ve tüketim şemasında değeri, faiz kullanan, ça-
lışan ve tüketen unsurlardan başkası olamamıştır. 
Bu son görüş insanı makineleştiren ve onu birbirine 
yabancılaştıran ve insan kıyımı gerçekleştiren en 
acımasız felsefeyi oluşturmaktadır. Kapitalizm insa-
nı insana düşman ederken insanı yalnızlaştırmıştır 
ve bugünkü intiharların en gelişmiş toplumlarda 
yüksek oranda olmasının altında yatan sebepte bu 
olmuştur.

İnsan davranışlarının temelinde insanın kendi-
sinin ve çevrenin her ikisinin birden etkisi vardır. 
Bununla beraber insanın kendi doğuştan gelen ki-
şiliğin herkeste çok farklı olmasının yanında elbette 
kültürel ve inançsal farklılarında çeşitli olması insan 
davranışlarının farklı farklı olmasına neden olmak-
tadır.

İnsan’ı açıklayan en önemli görüşlerden biride 

dindir. Din, insan kadar eski bir olgudur ve dünya 
üzerinde bir çok din insanı kendi bakış açısıyla tıpkı 
felsefe gibi açıklamaktadır. 

Gerçekten en son din olan İslam, Kuran’da insa-
nı açıklamıştır. Kuran’ın insanı açıklama biçimi bilim 
olarak bile kabul edilmeyen ama ilgi gören Astroloji 
ile zaman zaman paralellik arz etse de içinde ast-
rolojinin yetişemediği unsurları da görebilmekteyiz. 
Astroloji ve doğum haritaları analizlerinden insanın 
nasıl bir doğumla gelen mizaca sahip olduğunu şa-
şırtıcı bir şekilde izah edebilmektedir. 

Kuran, ayrıca modern bilimin, psikoloji ve sos-
yolojinin menşeini ve kaynağını açıklayamadığı 
merhamet, adalet, ahlak, samimiyet, vicdan gibi 
daha bir çok konuya el atarak insanın ruhsal yönü-
ne vurguda bulunması çok önemlidir. Din bireysel 
bir olgu gibi modern laik sistemde lanse edilse de 
Kuran kendi içinde bireyden sosyal yaşam alanına 
müdahale eden bir çok ayeti barındırır. 

Bu kısa girişten sonra insan davranışlarını etki-
leyen insanın kendi iç dünyasından kaynaklanan 
etmenleri şöyle sıralayabiliriz

Vicdan: Modern bilimin gözle görülür, elle tutu-
lur ve ölçülebilir nesneler üzerinden yaptığı araş-
tırmalarda vicdan gibi metafiziksel yani ruhani bir 
olgu olan bu kavram aslında insan davranışlarının 
temelini teşkil eden en önemli etmendir. Vicdan 
içinde Merhamet, Ahlak ve Adaleti bulunduran ve 
saflaştıkça doğruluğu artan bir olgudur. Herkesin bir 
vicdanı vardır ve hangi kültür ve toplumdan gelirse 
gelsin insanın içindeki evrensel değerdir vicdan. İn-
san aldığı kararlarda, davranışlarıyla temelde toplu-
ma ters düşebiliyorsa bu onun vicdanıyla alakalıdır.

Madem vicdan bu kadar temelde bulunan unsur 
madem ki evrensel vicdanı oluşturan insani değer-
ler olan merhamet, ahlak ve adalet önemli öyleyse 
biz bu üç unsuru da irdelemeliyiz.

Merhamet; İnsanda acıma duygusu doğuştan 
vardır, insan içinde taşıdığı acıma ve yardımcı olma, 
empati kurma ve toplumsal değerlere bile karşı ge-
lerek hareket etmesini bu temel değer etkili kılar. 
Örnek verecek olursak mesela Yahudi geleneksel 
inançlarında zina eden kadına taş atılarak öldürül-
me vardır ve Hz. İsa ise insanın vicdanına seslenen 
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ve insanın o taşı atmasına engel olan şu ünlü sözü 
söylemiştir “İlk taşı günahsız olan biri atsın”. İşte bu 
cümle içinde merhameti, ahlakı ve adaleti barındı-
ran muhteşem bir anlayışı barındırır.

Ahlak; Elbette her toplumda ahlakın farklı ta-
nımları vardır, ahlak ve adaletin tanımı her top-
lumda farklılıklar içere bilir fakat AHLAKLI ADALET 
tektir. Gerçekten bir bireyin ya da toplumun sağlam 
bir duruşa sahip olması ahlakla mümkündür ve dav-
ranışımızın temel direklerinden en önemlilerinden 
biridir ahlak. Çünkü bir birey, içinde bulunduğu top-
lumun çarpık ahlaki normlarına yukarda anlattığım 
Hz. İsa örneğinde olduğu gibi içinde bulunan doğ-
ru ahlak merhamet ve adalet anlayışıyla düşünsel 
devrim yapabilir. Hz. İsa bu devrimi söylemleriyle 
gerçekleştirmiş bir insandır. Her ne kadar Allah’ın 
oğlu yapılarak prototip insan olma örneklikten çı-
kartılsa da Hz. İsa Hristiyan dünyasında merhameti, 
hoşgörüyü başkalarını düşünmeyi sosyal ve birey-
sel tutumun zeminine koymuştur. Elbette zamanla 
çarpık şefaat anlayışı kolaycılığı insanları ilahi so-
rumluluktan sıyırmış ve İsa’nın çarmıhtaki şefaatçi 
kanının kurtaracağına inanan kitleler etik davranma 
sorumluluğu bilinç ve şuurunuda zamanla azaltma-
ya başlamıştır. Kuran ise sağlam bir inanç için ahlakı 
bir şart olarak görmektedir. Bunu ilk Sure Fatih’anın 
başında bulunan “Recm edilmiş Şeytandan Allaha 
Sığınırım” denilirken aslında Şeytan’ın taşlanması-
na sebep Ahlaksızlığının vurgusu vardır, burada Al-
laha sığınılan şey AHLAKSIZLIKTIR. Bu yüzden gerek 
bireysel olsun gerekse dinsel Ahlak insanın davranı-
şının temelinde bulunan üç önemli direkten biridir. 
Sanki bu gerçeğe işaret eder gibi Kabe’nin içinde 
tavanı tutan 3 direk vardır.

Adalet; Bu olgu asla merhamet ve ahlaktan sıyrı-
lamaz, bölünemez ve ayrıca alınamaz. Zira aksi tak-
dirde insan çarpık bir adalet anlayışına yönelebilir. 
Gerçekten merhametli ve ahlaklı bir adalete sahip 
olmak doğru bir davranış için şarttır ve insanın te-
mel davranışlarının altında dayandırdığı bir adalet 
zihniyeti vardır. Cinayet işlerken, hırsızlık yaparken, 
aldatırken yaptığı her eylemde mutlaka adalet an-
layışı vardır. Burada onun doğru bir davranışta bu-
lunmasını sağlayan ahlaklı ve merhametli bir adalet 
anlayışının olmasıdır. Beklide bu yüzden üç çocuğu 
olmayana Osmanlı Tarihinde bazı dönemlerde yar-
gıçlık görevi verilmemiştir. Adalet, bir insanın bir 
insana davranışında en etkili nedensellerden biridir. 

Toplumsal Değerler

a) Din; İnsan bir inanç sistemine inanıyorsa ger-
çekten o inandığı dinin prensiplerine uygun dav-
ranma çabası içine girer. Din, insan davranışlarını 
en çok etkileyen unsurdur. Mesela bir Müslüman 
inançlı ise kesinlikle domuz eti yemez. Çocuğunu 

sünnet ettirir. Bir Hristiyan katolikse ve inançlıysa 
asla eşinden boşanmaz. Bir Katolik rahip asla evlen-
mez. Din içinde mezhepsel ve meşrepsel ayrışma 
ve hatta cemaatsel farklılıklar bile davranışların ve 
yaklaşımların farklı olmasına yol açmaktadır. 

b) Dil ve Kültür; Dinden sonra insan davranışları 
en etkili şekilde belirleyen unsursa dil ve kültürdür. 
Zira insan bulunduğu toplumun dil özellikleri, ata-
sözleri, deyişleri, şarkıları, türküleri, danslarında 
bile inandıkları kültürel değerlerin izlerini görürüz 
ve insan bu etkiyi kolayca değiştirmez. “Gemisini 
kurtaran kaptandır”, “Köprüyü geçene kadar ayıya 
dayı de” sözüne inanan bir toplumda toplumculuk-
tan ziyade bireysellik ve bencillik hakim olabilir. Ay-
rıca o toplumda üretilen o dilin ve kültürel dokunun 
özellikleriyle örgülenen şarkı, şiir ve edebi ürünler 
insan davranışlarını etkilemektedir, çoğunlukla in-
sanlar okudukları en son kitabın etkisini üzerlerin-
den atamazlar. Kitaptaki bir çok söz, cümle, deyiş 
okurun kafasına kazınır.

c) Gelenekler; Din ve Kültürden hiçte aşağıda 
sayılmaması gereken bir konudur gelenekler, adet-
ler, töreler. Zira insan bazen din ilkelerini de töre-
ye kurban etmektedir. Özellikle bunun örneklerini 
töre cinayetleri, kan davaları, berdellerde görebil-
mekteyiz. Başlık parası ve evde ataerkil yapı içinde 
babanın adaletsiz kararlarına uymak zorunda kalan 
çocuklar. 

Kişi bireysel olarak kendi içinde taşıdığı ahlak, 
merhamet ve adalet’i ne oranda öne çıkartırsa o 
oranda dış etkenlerin yanlışlıklarıyla çatışabilmek-
tedir. Ya da doğru ve düzgün olan toplumsal değer-
lerse, ahlakı adaleti ve merhameti bozulan insan 
toplumun değerlerini hiçe sayarak damacanalara, 
ördeklere veya tavuklara tecavüz edebilmekte, hır-
sızlıklar yapmakta, komşusunun karısına ve kızına 
göz dikebilmektedir. 

Genel olarak davranışı nasıl açıklarız?

Normal ve Anormal davranışı bir hikaye içinde 
açıklayalım.

Davranış, bireyin kendisine ve etrafına karşı olan 
tavır ve tutumlarıdır. Davranış, davran kökünden 
gelmekte ve aktif bir eylemi ifade eder. Bu eylemi 
gerçekleştirmek için o eylemi yapan bir davranan 
ve bu eylemden etkilenen davranılan nesne olmak 
zorundadır. Bu durumda davranan ve davranılan 
arasında bir ilişkidir davranış. Davranışın iyi ya da 
kötü olması tamamen kişi ve toplumun değerleriyle 
alakalıdır.

İyi ve kötü davranış nedir?

Birey yönüyle; Genelde iyi olan davranış bireyin 
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kendi içinde vicdan dediğimiz yukarda açıkladığım 
temelinde üç direk bulunan merhamet, ahlak ve 
adalet süzgecinden geçirilmiş davranılan insana 
faydası olan bir hareket biçimidir. Bu davranış sencil 
dediğimiz diğergam davranışıdır. İyi olan insan işte 
kendi içinde bu sesleri iç sesi dinler bu sesin süz-
gecinden geçen tavırları takınır. Kötü davranış, bi-
reyin kendi iç sesleri olan vicdan dediğimiz olgunun 
süzgecinden geçirmeden yüzeysel yargıyla takındığı 
tutum ve yaptığı eylemden dolayı davranılan kişinin 
maddi ve manevi zarara uğraması durumudur. 

Toplum Değerleri Yönüyle; Din, Kültür ve Gele-
neklerin belirlediği normların toplumun normalleri-
ni belirlemesiyle bireyin kendi iç sesinin kıstırılarak 
daha çok bu normların gözetilerek yapılan davranış-
tır. Belki bu davranış toplum tarafından iyi bir dav-
ranış olabilir ama kişi bu davranışı vicdanen onay-
lamadan yapmışsa o zaman bu davranış toplumsal 
yönüyle iyi olsa da vicdani yönden SAMİMİ değildir. 

Aşağıda bu durumu açıklayan beş davranış şekli-
ni irdelediğimizde bunu açıkça görebiliriz.

Kendisi ihtiyaç içindeyken başkasına yardım 
eden Selime Hanım ve yaşadıklarının analizi;

Selime hanım, kendisi, eşi ve çocukları ( Meh-
met üç yaşında, Zekiye dört yaşındadır) fakir bir ha-
yat sürmektedir. Komşusu Hatice hanım ve kocası 
Ahmet bey trafik kazasında ölürler, 16 yaşlarında 
Ayşe ve 14 yaşında Nuran kimsesiz ve yetimdir ar-
tık. Kendilerine sahip çıkanda yoktur. Selime hanım 
kocasının asgari ücret kazanmasına rağmen bu ye-
tim kızlara vicdanen kendini sorumlu hissederek 
merhameti, ahlakı ve adaleti ona şöyle seslenmiş-
tir “ Senin de ihtiyacın var ama onlar senden daha 
beter durumda, sen bir annesin, insanlığın vicdanı 
sensin bu olay senin ve kocanın başınada gelebilir-
di, hadi Selime yardım et bu yetimlere” dediğinde 
yardım eder ve ellerindeki o haftanın iaşesini o ye-
tim kızlara verir.

Burada Selime hanım’ın ahlaki merhametli ve 
adaletli davrandığını görürüz, bu çok asil bir dav-
ranış ve çok yerinde bir vizyondur, Hem selime ha-
nımın vicdanı rahattır, hem de toplum bu davranışı 
alkışlar. Bu normal bir davranıştır.

Evde bir haftalık iaşenin aç yetim kızlara har-
candığını gören baba Mervan bey, akşam küplere 
biner. Evde yiyecek sadece kuru soğan ve iki somun 
ekmek vardır ve bir hafta boyunca bununla idare 
edileceği fikri onu deliye çevirir. Sonunda karısına 
çok kızar ve onu feci şekilde döver. Mervan Bey’in 
içindeki ses şöyle demiştir “Sen ve çocukların açken 
başkasının çocukalrını düşünmek sanamı kaldı, ak-
şama kadar azıcık paraya köpek gibi çalış sonrada 
evde yemek olmasın, bize mi kaldı elalemin çocuğu-

nu düşünmek, bizim çocuklarımızın boğazını doyur-
mak bize yeter, döv şu kadınıda aklı başına gelsin”. 
İşte burada Mervan Bey, yüzeysel düşünmüş, bencil 
yaklaşımı onun merhametli ahlaki ve adaletli dav-
ranmasına engel olmuştur. Mervan Bey karısını feci 
şekilde dövdüğü için toplum tarafından kınanmış 
ayıplanmıştır. Bu anormal ve çirkin bir davranıştır.

Selime hanım hastanede polis ifadesini alacak-
tır, polis memuru Ferit Bey kadının dövüldüğünü 
anlar ve kocasından şikayetçi olması gerektiğini 
yoksa bunu yine yapabileceğini söyler. Bu polis için 
normal bir davranıştır fakat o aile çok az bir paray-
la yaşamaktadır ve koca hapse düşerse kadına ve 
çocuklara bakacak kimsede kalmayacağını polis dü-
şünemez çünkü bekar, genç ve tecrübesiz bir me-
murdur. Burada Polis memurunun vicdani yaklaşımı 
merhametli, adaletli ve ahlakidir. Memurun bu yak-
laşımı samimi ve doğrudur. 

Selime hanım, kocasını, çocuklarını ve ailesini 
çok sevmektedir. Kocasının hapse düşerek ailenin 
daha zor durumda kalmasını istemez. Çünkü çocuk-
larını ve ailesini canından çok sevmektedir. İçindeki 
annelik duygusu sadece kendi yuvasına değil tüm 
ailelere ve çocuklara yansımıştır içinde bulunduğu 
durumda bu samimiyeti onaylamaktadır. Kocası  
Ferit pişmandır, öfkesi geçince yaptığının ne büyük 
hata olduğunu anlar, karısından özür diler, affetme-
si için yalvarır. Vicdanı onu çok rahatsız eder. Selime 
hanım kocasının son halini görür ve acır. Kocasın-
dan şikayetçi olmayınca Polis Mervan Bey’i serbest 
bırakmıştır. Selime hanımın davranışı merhamet, 
adalet ve ahlaki yönden yine asildir ve yücedir. Çün-
kü pişman olmuş ve özür dileyen kocasını affetmiş-
tir.

Selime hanım hastaneden dönünce onun bu 
halde olduğunu gören öfkeli bir mizaca sahip abi-
si Bedri iş çıkışında eniştesi Ferit’i öfkeyle döver ve 
hızını alamayıp onu bıçakla öldürür. Zira öfke gözü 
kör etmiştir ve Bedri eniştesinin ne denli pişman 
olduğunu sonradan öğrenmiş ama aşırı tepkisinin 
yüzünden öz yeğenlerini babasız bırakmıştır. Kom-
şular Bedri’yi kınamış, ayıplamış, devlet Bedri’yi 
hapse atmıştır. Bedri’nin bu davranış kesinlikle yan-
lıştır asla vicdana uymamaktadır. Zaten Bedri’de 
tıpkı eniştesi gibi vicdan azabı çekmektedir hem de 
daha beter bir şekilde.

İşte yukarda örneklerle açıklamaya çalıştığım bir 
birine bağlı olan beş davranış şeklinde bireysel ve 
toplumsal yaklaşımları nedensellikleriyle beraber 
açıkladım. Bu ve buna benzer olaylar her gün top-
lumumuzda devam etmektedir. Davranışlarımızın 
evrensel boyutta olması, vicdan süzgecinden geç-
mesi için toplumun ezberci değil düşünsel eğitime 
geçmesi kesinlikle şarttır.
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Siyonizm’e Karşı Kader Birliği

A N A L İ Z

Uzun zamandır bahsettiğimiz Rusya, Türkiye ve 
İran birlikteliği ve bu birlikten doğan güç merkezi-
nin önemini şu zamanlarda daha iyi anlamak la-
zımdır. Batı bu üç gücün Avrasya Birliğinde bir sac 
ayağı olmasını ve bu ittifakı bozmak için elinden 
geleni yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 
bu konuda yaptığı açıklamalar örnektir.

Türkiye ile tam anlamıyla yakın iş birliğine gir-
meden, ne Ortadoğu’nun, ne Türkistan Coğrafya-
sının, ne Kafkasların, ne de Balkanların hakimiyeti-
ni hiç bir güç sağlayamaz. Bölgede oluşturulmaya 
çalışılan Büyük İsrail Projesine karşı, özellikle Irak 
ve Suriye’den sonra Türkiye ve İran’ın buna karşı 
kader birliği yapması lazımdır. Her ne kadar İran 
bizim bölgesel anlamda rakibimiz olsa da sıranın 
kendilerine veya bize gelmeden önlem alınması 
şarttır.

Geçmişte Fransız İhtilalinden sonra çıkan 
Milliyetçilik akımına karşı iki İmparatorluk olan 
Avusturya-Macaristan İmp. ve Osmanlı İmp.1791 
yılında Ziştovi Anlaşmasını imzalayıp o tarihten 
sonra İmparatorluklarının selameti için kader bir-
liği yaptıysa, şimdi de İran ve Türkiye yapmalıdır. 
Bütün ortaklıklarda herkes bir görev seçiyor. Biri 
kalp oluyor, biri beyin oluyor, bir diğeri ise cesareti 
seçiyor. Ama hepsi bir araya geldiğinde çok etkili 
çalışan bir takım ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Avras-
ya Birliğinin sac ayağı olan Rusya, Türkiye ve İran 
bu bağlamda çok önemlidir...

Dünya’daki küresel düzeninin emperyalist şey-
tanlarına karşı, doğunun tarihi ve mazisi derin 
ve bir o kadar da şanlı olan devletlerin güç birli-
ği yapması çok önemlidir. Özellikle Siyonizm için 
Ortadoğu’daki sözde vaadedilmiş topraklar için 
daha çok kan dökmeyi planlıyorlar. Çok entere-
san bir durum da var! Vatikan da bu husustan çok 
rahatsız. Belki tam manası ile belli olmuyor ama, 
Vatikan’da Ortadoğu’daki bu Siyonist yayılmadan 
hoşnut değil. Gizliden gizliden buna karşı çıkma-
ya çalışıyor. Bu söylediğimizden dolayı bazıları bizi 
yine insafsızca yargılayacak, hatta belki Vatikan 
ajanı diyecek ama bu hakikati de görmesi gere-
kenler görüyor ve biliyor. 

İşte tam da bu bağlamda ortak düşman Küre-
sel Şeytan Siyonizme ve onun iş birlikçilerine karşı 
daha da sıkı bir şekilde mücadele etmenin zamanı 
gelmiştir. Çünkü hedefte İran ve Türkiye var. Bu 
gerçeği hiçbir zaman unutmamak lazımdır. 

Güç dengelerinin artık tamamıyla değişimi ga-
yet açıktır. Doğu’dan yükselen bir güç olan Avrasya 
Birliği etkili bir biçimde hissedilmeye başlandı. Bu 
güç dengesi değişiminin en belirgin yaşandığı yer 
ise şuan Akdeniz’dir. Rusya özellikle Avrasya Birliği 
ekseninde        Akdeniz’in jeopolitiğini yeniden 
ayarlamak için Türkiye ile tam anlamıyla işbirliği 
içinde olması gerektiğini biliyor. Buraları yeniden 
düzenlemek için buna çok ihtiyaç vardır. İşte tam 
da bu bağlamda Kıbrıs’ın artan stratejik değeri bir 
kez daha ön plana çıkıyor. 

Çok açık bir şekilde görülmektedir ki; Türkiye 
ve İran aynı geminin içinde Siyonizme karşı ortak 
hareket etmek zorundadır. Biz ülke çıkarlarını dü-
şündüğümüz için bu birlikteliği savunuyoruz. Bu 
birlikteliği savunduğumuz zaman İrancı şucu bucu 
olmayız. Ama illa da bunu söyleyenler Siyonizm 
tehlikesini bir kez daha görüp inceleyip ona göre 
konuşsunlar. Gerçek düşman kapıya dayanmak 
için planlar yaparken, biz kendi kendimiz ile müca-
dele içinde olmamalıyız. Türkiye eminim ki 24 Ha-
ziran seçimlerinden sonra Avrasya Birliği projesi 
konusunda daha radikal adımlar atacaktır. Unut-
mamak lazımdır ki bu proje, ABD (NATO) -Batı ve 
İsrail bloğuna karşı galip gelecek tek güçtür. 

Ve son söz: ‘’ Türkiye gelecek dönemde Avras-
ya Birliği içinde büyük bir güç merkezi olacaktır’’

Koray KAMACI
koray_kamaci@hotmail.com
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İ S L A M

CENNET DİYE CEHENNEME GİTMEYELİM

Bir ünlü yazarımızın bir özdeyişi var: “Cennet 
deyip cehenneme koşanlar”. Bu söz boşa söy-
lemiş bir söz değildir. Bütün İslam âlimleri de 
“İmanda eksiklik olunca, insanlar ne kadar çok 
namaz kılıp, oruç tutarak ibadet etseler, bu iba-
detlerinin karşılığında cennete giremez, imanda 
eksikliklerinden dolayı cehenneme girerler” de-
mektedirler.

Müslüman’ım, diyen bütün insanların, iman-
larında şüphesi olmuyor. Yani imanlarının tam 
olduğuna inanmaktadırlar. İmanında eksik olup 
ta imanının tam olduğunu zanneden cahil insan-
lardır. Bunlar iman hakkında, itikat veya ehlisün-
net itikadı hakkında bilgi edinmeyen, bir kitap 
okumayan insanlardır. 

Okumayan bilmez. Bilmediği gibi bilmediğini 
de bilmez, üstelik bildiğini zanneder. İmanında 
eksiklik olmadığına inanan insanlar bu konuda 
bilgi edinmek dahi istemezler. Böyle insanla-
ra nasıl hakiki iman öğretilebilir? Herhalde bu 
mümkün değil!

Tok insan yemek yemeğe ihtiyaç duymaz. 
Bunlar, bu hususta kendi bilgilerini kâfi gördük-
lerinden yeni bilgiler öğrenmeye de ihtiyaç duy-
mazlar. Bu gibi insanlar ancak mahşerde ayıkırlar 
fakat iş işten geçer. 

İmanda eksiği olana bir şeyler anlatmaya çalı-
şıldığında, “ben senden daha iyi biliyorum” veya 
benim hocam senden daha iyi bilir” diyerek sizi 
dinlemezler veya yanlış bilgileriyle size üstün 
gelmek için tartışıp dururlar.

Türkiye’mizdeki Müslümanlarda gördüğümüz 
eksik veya yanlış görüş veya fikirlerden bazıları 
şunlardır:

Kelime-i şahadet getiren insan müslümandır. 
Bu söz çok doğru olmasına rağmen, doğrunun 
içine yanlış fikirler sokulduğundan hataya düş-
mektedirler. Kelime-i şahadeti söylemelerine 
rağmen kâfir olanlar vardır. İlah kelimesinin ma-
nasını iyi bilmediklerinden bu hataya düşmek-
tedirler. İlah kelimesinin manası yaratan, kanun 
koyucu, emir ve yasaklarına uyulması geren, sı-
ğınılacak tek kurtarıcı anlamları vardır.

En çok yaygın hatalardan birisi Allah’ın ka-
nunlarını beğenmemektir. Ülkemizde buna şeri-
at kanunlarını kabul etmeyenler denir. Ülkemiz 
insanlarına sorsan %99 u Müslüman olduğunu 
söylüyor, ama şeriatı isteyenler % 9. Allah’ın bir 
emrini beğenmeyen veya kabul etmeyen şeytan 
nasıl kâfir olmuşsa biz dahi Allah’ın bir emrini 
yanlış bulursak kâfir oluruz.

İnsanı kâfir yapan bir şey de, Allah’ın helali-
ni helal (serbest), haramını haram (yasak) kabul 
etmemektir. Şimdi müslümanım diyen topluma 
bakalım, faizi, içkiyi, kumarı, zinayı, tesettürü 
yasak veya haram kabul eden Müslümanlar % 
kaçtır.

Peygamberimiz “Kızım Fatıma! Seni ben ce-
hennem ateşinden kurtaramam, ancak sen kendi 
imanın ve amelinle cehennemden kendini kurta-
rabilirsin” demesine rağmen, bir şeyhe bağlan-
makla şeyhinin kendinin imanını kurtaracağına 
inanan çok sayıda ehli tarik vardır. Peygamberi-
miz aynı zamanda çok sevdiği amcası Hz Ali’nin 
babası Ebu Talib’in imanını kurtaramamıştır. İlah 
sığınılacak zattır, demiştik. Bazı insanlar Allah’a 
değil de kendini kurtarması için başkalarına veya 
şeyhine sığınmaktadır. “İyya kena’büdü ve iyya 
kenastain”. Fatiha 4.a.

Osman NUR
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Allah kitabında her şeyi Ben sonradan yara-
tım dediği halde, “Allah hiçbir şey yaratmamıştır, 
bizim var zannettiğimiz varlıklar Allah’ın gölgesi-
dir” diyen bazı “vahdet-i vücut görüşünü kabulle-
nen) ehli tarikler vardır. Yine Allah’ın hiçbir şeye 
hulul etmeyeceğini (girmeyeceğini) bilmelerine 
rağmen “Enel Hak” sözünü büyük bir makam 
olarak kabul eden ve görünüşte takva ehli olan 
insanlarımız vardır. Sözüm yanlış anlaşılmasın! 
Gerçek ve doğru tasavvuf imanı kâmil ve takva-
lı yaşamaktır. Bu tarikat ehli baş tacıdır. Gerçek 
tasavvuf da budur, çok güzel ve doğrudur, her 
müslümanın yaşamsı gerekir. Zaten yanlış görüş-
ler ehli tasavvufa sonradan girmiştir fakat maa-
lesef çokları tarafından da kabul edilmiştir.

İlk ırkını ileri sürerek gururlanan, kibirlenen 
şeytan olmasına rağmen, şeytanın yolunu iz-
leyerek ırkıyla öğünen ve takva üzeri yaşayan 
insanlarımıza ne demeli? Şeytan sadece ırkını 
kutsayıp ve hatasından dönmediğinden kâfir ol-
muştur.

Milli kahramanlarımızdan İslam dinine karşı 
söz ve fiillerini doğru kabul edip o yanlış yollar-
dan gidip, onu kutsayan çok sayıda Müslüman-
larla karşılaşmaktayız.

Bu gibi örnekleri çoğaltmamız mümkündür. 

Müslümanın ilk işi sağlam bir itikada sahip ol-
maktır. Amelsiz cennete girilebilir fakat imansız 
cennete girilmez. Sadece Allah’ın varlığını kabul 
etmekle imanının tam olduğunu kabul eden za-
vallılar vardır. İmanın altı şartı vardır.

Şimdi çok kısa tam imanlı olmanın yolunu izah 
edelim. “Allah’ın ve peygamberinin bütün sözleri 
çok güzeldir ve çok doğrudur” diyen tam iman 
sahibi olur. Bundan sonra ise Allah’ın bütün söz-
lerini ve peygamberin bütün sözlerini öğrenmek 
lazımdır. Yoksa Allah’ın bir sözünü bilmez ise 
onu yalanlayabiliriz. O zaman da küfre düşeriz. 
Peygamberin sözlerini bilmez isek birini yalanla-
yabiliriz, böylece peygambere yalancı demiş olu-
ruz ki küfre düşeriz. İnsanın en önemli işi iman 
edilecek şeyleri ve insanı küfre düşürecek şeyleri 
öğrenmesidir. Bunun içinde okumak şarttır.

İnsana imanını tam olarak tanıtan, küfür olan 
şeyleri de topluca anlatan elli atmış sayfa kitap-
lar vardır. Bunlardan birini okuyarak bu eksikliği-
mizi giderebiliriz. Şunu da belirtmeden geçeme-
yeceğim. İman edilecek her şey akla uygundur, 
bütün küfür halleri ve sözleri de akla ve ilme 
aykırıdır. Aklını kullanan, akıllıca hareket eden 
cennete, aklını susturup ona inatla cehenneme 
girmek isteyen de cehenneme girer. Tercih sizin, 
dinde zorlama yoktur.
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babası, Akkoyunlu aşiretinin İmamoğulları ailesin-
den gelen Hasan Kethüdaoğlu Mehmed Ali Ağa, 
annesi Mekke’den göç etmiş, Arap Ben-î Hattab 
aşiretinden Nazlı Hanım‘dı. Altı aylıkken öksüz ka-
lan Mehmed Âtıf, dedesi Hasan Kethüda’nın hima-
yesinde yetişti.

İLK TAHSİL VE İSTANBUL’A SEYAHAT

Abdullah Efendi‘den başladığı tahsiline 1891’den 
itibaren iki sene İskilip‘te devam etti. İstanbul’a gi-
derek ilim tahsilini devam ettirmek istedi. 1893’ün 
Nisan ayında ailesinin itirazlarına rağmen İstanbul‘a 
gelerek medrese eğitimine Fatih‘te devam etti. 
Fatih Camii medresesinde ders gören Atıf Hoca, 
1902’de girdiği ruus sınavını vererek İstanbul mü-
derrisliğine hak kazandı.

Fatih medresesinde müderris olarak ders verirken 
aynı zamanda Darulfünun Üniversitesi’ne devam 
etti. Darulfünun’un İlahiyat bölümünden mezun 
olan Atıf Hoca, İstanbul Kabataş Lisesi‘ne Arapça 
öğretmeni olarak atandı.

KIRIM’A SÜRÜLMESİ VE 31 MART OLAYLARI

Medreselerin ve müderrislerin eksikliklerini gider-
mek için bir rapor hazırladı ve bu raporunu Maşi-

hat-ı İslamiyye Dairesi‘ne sundu. Fakat rapor köklü 
değişiklikler içermesi ve dairedeki bazı kişilerin çı-
karlarına dokunması nedeniyle Şeyhulislamlık ma-
kamına şikayet edildi. Şeyhulislam Mehmet Cema-
lettin Efendi tarafından önce Bodrum’a daha sonra 
Kırım’a sürüldü.

Kırım’dan Varşova’ya geçen, sürgün cezası bittikten 
sonra İstanbul’a dönen Atıf Hoca, Beyanül’l hak, Se-
bilürreşad, dergilerde makaleler yazdı. İttihatçılarla 
yıldızı barışmayan Atıf Hoca, 31 Mart olayından bir 
hafta önce yazdığı bir yazı nedeniyle tutuklandı. 
Fakat mahkeme suçsuz buldu ve serbest bıraktı. 
İttihatçılar, Atıf Hoca’ya devlet dairesinde görev 
vermeyerek onu eğitimle iştigal etmesinden uzak 
tutmak istediler.

İFTİRALAR VE İKİNCİ SÜRGÜN

Mahmut Şevket Paşa‘nın öldürülmesinde rolü ol-
duğu gerekçesiyle İttihatçılar tarafından suçlanarak 
Divan-ı Harb‘te yargılanır, suçlu bulunarak önce 
Sinop’a daha sonra Çorum-Sungurlu sonra da Bo-
ğazlayan’a sürgüne gönderilir. Sürgünde halka vaaz 
vermesi ve talebelere ders vermesi yasaklanır. 1.5 
yıllık sürgün cezası sona erdikten sonra İstanbul’a 
gelir. Ebul’ula Mardin, Huzur Dersleri adlı eserinde 
“suçsuzluğunun anlaşılmasına rağmen hiçbir görev 
verilmediğini” söyler.

Atıf Hoca, Şeriat Medeniyeti, Mirat’ul İslam gibi 
eserlerini bu dönemde yazar. Eserlerinde mede-
niyet, terakki, eğitim sosyal hayat, İslam nizamı, 
örtünme, ahlak, hukuk gibi konulara vurgu yapar. 
Siyasi yazılar yazar ve İttihatçıların din-siyaset ayrı-
mına karşı çıkar.

VAHDETTİN İLE TANIŞMA VE FATİH DERSİAMLIĞI

İSKİLİPLİ ÂTIF HOCA 

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

Ahmet DÜNDAR

16



sirdergisi.com
Mayıs 2018 /  Şaban 1439

SIR

Mustafa Sabri Efendi sayesinde veliaht Vahdettin‘le 
tanışır ve veliahtla kişisel dostluk kurar. Birinci Dün-
ya Savaşı’nın sona İttihatçı liderlerin ülkeyi terk 
etmesiyle Atıf Hoca, Fatih dersiamlığı görevine dö-
nerek başta fıkıh ve tefsir, Arapça dersleri vermeye 
devam eder. 1918’de hilafet-i aliye ve Medresetül 
Kudat‘ta da dersler verir.

HİLÂFET YANLISI TEALİ-İ İSLAM CEMİYETİ’NİN KU-
RULMASI

İskilipli Atıf Hoca, Mondros mütarekesine ilk tepkiyi 
koyanlardan birisidir. Yakın arkadaşı Mustafa Sabri 
Efendi ile birlikte “Müderrisin” cemiyetini kurar ve 
Mustafa Sabri Efendi’nin şeyhülislamlığa getirilme-
sinden sonra cemiyetin başkanlığı görevini üstlenir. 
Cemiyet başlangıçta bir ulema meclisi iken daha 
sonra Anadolu’nun itilaf devletleri tarafından işgal 
edilmesinden sonra ismini Teal-i İslam Cemiyeti 
olarak değiştirir.

İzmir’in işgal edilmesine karşı ilk karşı beyanna-
me hazırlayan cemiyet Teal-i İslam Cemiyetidir. Bu 
beyannamede işgalciler eleştirilmiş, yurdun her 
sathında mücadele edilmesi için çağrı yapılmıştır. 
Cemiyet kurtuluş olarak halifeye bağlı kalmayı, hali-
feliği kurtarmayı esas almıştı. Çünkü halifelik cemi-
yete göre İslam’ı ve Müslümanları temsil eden bir 
makamdı. Halifeliğin işgal kuvvetlerin hakimiyetine 
geçmesi Müslümanlar için bir felaket olurdu, bu ne-
denle işgalcilere karşı Müslümanlar halifelik şemsi-
yesi altında tek vücut olmalıydılar.

İNGİLİZLERİN İSTEDİĞİ FETVAYA ONAY VERMEZ

İngilizler, iktidardaki Hürriyet ve İtilaf Partisi‘nden 
Anadolu’da işgallere karşı direnişe geçen milislere 
karşı bir fetva yayınlanmasını Şeyhülislamlıktan is-
ter. Atıf Hoca bu şekilde bir fetvanın yayınlanmasına 
karşı çıkar fakat fetva hazırlanır. Atıf Hoca ve Tahirül 
Mevlevi‘nin karşı çıkmalarına rağmen fetva cemiyet 
bildirisi şeklinde yayınlanmak istenir. Atıf Hoca bu 
fetvanın cemiyet adına yayınlanmasına karşı çıkar 
ve bildiriye imza ve mühür basmaz. Teal-i İslam Ce-
miyeti’nin adı kullanılarak uçaklarla atılan bu fetva-
ya karşı Atıf Hoca, Vakit Gazetesi‘ne bir tekzib yazısı 
gönderir. 23 Teşrin-i Evvel (Ekim) 1920, No: 1032 
Vakit gazetesinde çıkan tekzib yazısında Atıf Hoca 
memleketin işgali sırasında böyle bir fetvanın yanlış 
olduğunu söyler ve bu fetvayı benimsemediğini ve 

imza koymadığını söyler.

1922’de Dolmabahçe Sarayı’nda “huzur dersleri” 
verir. Bu dönemde özellikle batılılaşma karşıtı yazı-
lar yazar. Tesettür-ü Şer’i, Din-i İslam’da Men-i Müs-
kirat (İslam Dininde İçki Yasağı), Frenk Mukallitliği 
ve Şapka kitaplarını kaleme alır.

iskilipli-atif-hoca-kimdir
“FRENK MUKALLİTLİĞİ VE ŞAPKA” ESERİ

Atıf Hoca, 1 Kasım 1925’te yürürlüğe giren Şapka 
Kanunu’ndan bir buçuk yıl önce yayımlanmıştır. Ya-
yımlamış olduğu Frenk Mukallitliği ve Şapka risale-
sinde Müslümanları amel-iman bütünlüğüne davet 
ediyordu. Müslümanların Müslüman olmayanların 
kılık kıyafet ve kültürel alışkanlıklarına benzemeye 
çalışmasının caiz olmadığını söylüyordu. Bir Müslü-
man ile Hıristiyanın veya bir Yahudinin kılık kıyafe-
tinden ayırt edilebileceğini, hatta edilmesi gerekti-
ğini savunuyordu.

“GAYR-İ MÜSLİMLERİ TAKLİT ETMEK ŞER’ÂN YASAK-
TIR!”

32 sayfalık bu eserinde Avrupa’nın ilim ve fennini 
almanın câiz, hattâ lüzumlu bulunmasına rağmen 
bizde yapılanın daha çok bilinçsiz bir Batı taklitçiliği 
olduğunu, kılık kıyâfette onlara benzemenin aslın-
da ruhtaki bir bozuluşa alâmet veya onun bedene 
aksetmesine sebebiyet vereceğini, bunun ise müs-
takil bir şahsiyet inşâ eden İslâm düşüncesine zıt 
düştüğünü, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi 
ve sellem-‘in “Bir kavme benzemeye çalışan onlar-
dandır” hadisini kaynak göstererek izah etmeye ça-
lışıyor ve şu hükmü veriyordu:

VEFATI

Şapka hakkında ki kitabını yazdıktan 1,5 yıl sonra 
Şapka devrimine muhalefet etmek suçundan tu-
tuklanır. Şevket Süreyya Aydemir, Tahirül Mevlevi, 
Hasan Tahmilci, kızı Melahat Hanım, Atıf Hoca’nın 
şapkaya muhalefet etmekten tutuklandığını belirt-
mişlerdir.

İskilipli Atıf Hoca, 4 Şubat 1926 Perşembe günü sa-
baha karşı eski meclis binasının yakınındaki çarşıda 
asılarak idam edilmiştir.

Kaynak: dunyabulteni.net
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İkili ilişkilerde bir davranışta veya söylemde bulun-

duğumuz zaman, kafamızdaki  yargı ile o davranışı veya 
söylemi gerçekleştiririz. Peki her zaman en doğruyu mu 
yaparız ya da söyleriz?? 

Samimi bir şekilde anlatmış olduğunuz bir olay için ar-
kadaşınızdan tepki görmeniz veya toplantı esnasında her-
kesin hemfikir olduğu ama bir türlü uzlaşma yaşanmadığı 
bir durum  bunlara örnek olabilir. 

Aslında tek bir doğru yoktur, filtreler vardır. Filtreler 
yargılara sebep olur. Herkesin filtresi yani zihin haritası 
farklıdır. Bu filtreler kişisel tecrübe, karakter, içine doğ-
duğumuz kültür ve ona ait değerler gibi birçok kriterden 
meydana gelir. Kişisel tecrübe bu filtrelerin en önemlisidir 
diyebiliriz çünkü bizim kardeşimizden bile farklı düşünme-
mizi sağlar. 

Bir yargıyla hareket edildiği zaman tepkisel davranılır. 
Yargı= tepkisel davranıştır.

İş hayatında  yöneticilik yapan bir profesyonel,  firma-
nın çıkarları için planladığı eylemi hayata geçirmeye çalı-
şırken diğer bir yöneticinin buna mani olması yargısıyla 
hareket etmiyor. Ne demiştik kişisel tecrübeler ciddi bir 
filtredir, aylar önce yaşanmış bir olay sebebi ile kişi engel-
leneceğini varsayarak işini yapmıyor, yapamıyor.  Sonuç 
olarak varsaymış olduğu yargı yüzünden patronu ile kar-
şı karşıya geliyor. Halbuki varsaymasaydı hem iş arkadaşı 
hakkında kötü düşünmemiş hem de profesyonel haya-
tında kendi kendini sabote etmemiş olacaktı. Kendi yargı 
bulutu bir frekans yayıyor. ‘’Bu kişi beni engeller ‘’ yargısı 
frekansını yaydığı için ve düşünceler aslında biz farkında 
olmasak ta karşı taraftan algılandığından,  kişinin düşün-
cesine istinaden diğer kişi algıladığı frekansı gerçekleşti-
rebiliyor. Yani varsayan kişi farkında olmadan bir yaratım 
yapıyor bunu algılayan diğer kişi de sanki bir cep telefonu 
gibi wifi dağıtıcısından gelen sinyalleri algılıyor ve aynen 
öyle hareket ediyor belki aklında hiç öyle bir şey yokken 
bile aklına geliyor. Dolayısı ile herkes kendinden çıkan dü-
şüncelerin sorumlusu oluyor. Ne kadar basit bir konu gibi 
görünse de akıldan geçen olumsuz düşünce ve yargıları 
olumluya çevirmek biraz zor. Düşüncelerimizi  yönetmek 
için öncelikle farkındalık çok önem arz ediyor. 

Don Miguel Ruiz  Dört Anlaşma kitabında çok güzel bir 
şekilde anlatmıştır.

1) Sözcüklerin gücü vardır… Samimiyetle konuş- 
içinden geçeni samimi bir dille ile anlat, Dedikodu yapma 
(içsel konuşma bile dedikodudur), Sevgiyle konuş – tatlı dil 
yılanı deliğinden çıkarır!

2) Hiçbir şeyi şahsi algılama… Başkalarının yaptık-
ları senden çok kendileri ile ilgilidir- Kişinin o anki ruh ha-
lini, geçmişte neler yaşadığını bilemeyiz o yüzden tavırları 
düşünceleri kendisiyle ilgilidir, En iyi olasılıkla etkilersin 
ki o bile sınırlıdır, ‘’senin yüzünden’’ dedikleri zaman bu 
bir yanılsamadır- Çoğunlukta inşalar bir birini suçlar bu 
sorumluluktan kaçma halidir içeride bulunan duyguyu ka-
patmaya çalışmaktır. 

3) Varsayımlarda bulunma (bu yazının içeriğini 
oluşturan temel düşünce ) soru sor! Eğer gerçeği bilmek 
ve ilerlemek istiyorsan karşındakini kırmadan ama prob-
lem olarak ZANNETTİĞİN konuyu sorular sorarak netleştir, 
isteklerini yine nazik bir şekilde dile getir başkalarının se-
nin zihnini okuduğunu varsayma 

Eşi hakkında beni anlamıyor şeklinde yargılayan kadı-
na ‘’bu konu hakkında hiç eşinle açıkça konuştun mu ? ‘’ 
diye sorulduğunda hayır cevabı almak ve eşini müneccim 
yerine koyduğunun farkına varılması gerçek bir aydınlan-
ma şekline örnektir. 

4) Elinden gelenin en iyisini yap, elinden gelenin 
en iyisi; sağlık, olaylar ve zamana göre değişir. Sen yine 
de yapmaya devam et. Elinden gelenin en iyisi mükem-
meliyetçilik değildir. Elinden gelenin en iyisi mükemmel 
olmadığında kendini affet. Affet çünkü içsel olarak biliyor-
sun en iyisini yaptın bununla beraber bu senin en iyindi 
muhakkak daha iyisi olduğu gibi kötüsü de var ayrıca bu 
tecrüben seni daha iyisini yapmaya götürecek bir temel 
taşı olabilir. Yeter ki elinden gelenin en iyisi yaptığında ba-
şarısız bile olsan kendine haksızlık edip kızma. İşte bunlar 
hep farkındalık. 

Nasıl ki iş yerimizde çalışırken işimizi titizlikle en ince 
ayrıntısına kadar düşünüp zamanında bitirmek için gayret 
ediyorsak kendimizi de bir proje olarak görüp hayatımızı 
cennete çevirecek düşünceleri üretebilmek için düzenli 
çalışmalıyız ta ki istediğimiz hayatı yaşayana kadar. 

P S İ K O L O J İ

Yargı Bulutu

Özlem YAŞAR
Yaşam Koçu
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Şehir hayatının zorlu yorucu ve gürültülü or-

tamında insan hep bir huzur arıyor. Bu huzuru da 
genelde doğa ile iç içe olan mekânlar da bulabili-
yor. Peki, insan huzuru neden doğa ile iç içe olan 
mekânlarda bulabiliyor? Bol oksijenin, temiz hava-
nın ve atmosferin olduğu köy ortamlarında insan 
gerçekten yaşadığının farkına varıyor. Geçim sıkın-
tısı yüzünden birçok insan hayvanlarını, tarlalarını 
ve bahçelerini satarak köylerini terk etmişlerdir.

Şehirleşmenin hızla artması ve köy hayatının 
yavaş yavaş kaybolması insanları stres ve sıkıntıy-
la baş başa bırakıyor. Diğer bir bakış açısı ise, şehir 
hayatına alışan insanlar, doğayla birlikte yaşamayı 
unuttular. Kendilerini  işe güce kaptırıp dinlenmeyi 
dahi hatırlamayanlar bile var. Aslında insan bir öz-
lem duyuyor dağa, taşa, toprağa, ağaca, o güzelim 
yemyeşil doğaya. Mesela bir sıcak günün sabahın-
da bahçeye çıkıp yemyeşil bir ağacın altında otu-
rup çiçeklerin kokusunu hissetmek insanın ruhuna 
huzur verir ve enerji verir.  Oysaki şehirde sadece 
gürültü ve beton yığını var. Sözde parklar var ağaç-
ları ben doğanın bir parçasıyım bile diyemeyecek 
kadar az oksijen salıyor çevreye. 

Köy hayatının sayısız güzellikleri olmasıyla bir-
likte olumsuz yanları da bulunmaktadır. Okulların 
yetersiz olması orada yaşayan insanların en büyük 
sorunudur. Yakınlarda okul bulunmadığı için uzak 
köylere gitmek zorunda kalan öğrencilerimiz vardır. 
Batı da bu şekilde problemler olmasa da doğuda 
bu tür problemler çok fazla seyir göstermektedir.

Yoğun kış şartlarında, doğru dürüst yolların 
olmadığı yerlerde öğrenciler o dondurucu soğuk-
larda okullara gidebilmek için kilometrelerce yol 
yürümektedir. Bunun yanı sıra köylerimizde sağlık 
müesseselerinin yetersiz olması da başka bir so-
rundur. Acil bir durumda hastahane’ye yetişeme-
mek kimi zaman ölümle sonuçlanmasına yol açma-
maktır.

Birçok köylerimizde iletişim araçları bulunma-
maktadır. Telefon, faks, radyo, televizyon, gazete 
vb   iletişim araç ve yayınlarının köylerimizin pek 
çoğunda bu tür olanaklar sağlanmıştır. Vatandaşı-
mız yurt dışında bulunan bir yakınıyla kolayca ha-
berleşebilmektedir  Günümüzdeki iletişim araç ve 
gereçleri çağın gelişmelerine uygun olarak yurdun 
her köşesine ulaştırılmaya çalışılmalıdır  

KÖY SOSYAL YAŞAMININ ÖZELLİKLERİ:

1. Toplumsal gruplar az, fakat toplumsal kont-
rol fazladır. Benzer üretimler yapılır. Kamuoyunun 
otoritesi oldukça fazladır. Köyde sosyal dayanışma 
oldukça güçlüdür.

2. Fiziksel çevrenin köy yaşamındaki etkinli-
ği fazladır. Ova, dag ya da kıyı köyü oluşuna göre, 
tarım, hayvancılık, balıkçılık gibi etkinlikler önem 
kazanmıştır.

3. Köy toplumu homojendir. Giyim – kuşam, 
yemek vb. alışkanlıklarla, konuşma yönünden bir-
birine benzer.

4. Köyde gelenekçilik ağır basar, çabuk değişim 
söz konusu değildir.

5. Köy ailesi üretici bir birliktir. Yiyeceğini ve bir 
kısım giyeceğini kendisi üretir.

6. Planlı dönemle birlikte köylerde okullaşma, 
el sanatları, tarımda mekanizasyon, sağlık koşulla-
rının iyileştirilmesi, köylerdeki gelişme ve değişimi 
hızlandırmıştır

Sağlıcakla yaşamak ve temiz köy ortamlarından 
arada birde olsa yararlanmak dileğiyle.

KÖY HAYATI
Emine CEYLAN

K A PA K
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Dursun GÜRLEK

Medeniyet eserlerimize sahip çıkabiliyor mu-
yuz? 

Ben Müslüman kesimin tarihine medeniyeti-
ne sahip çıkma konusunda maalesef yeterli has-
sasiyeti gösterdiğine inanıyorum. Çünkü kendi 
medeniyet eserlerimizin, kendi elimiz ile tahrip 
ediyoruz. Başka bir millet gösteremezsiniz kendi 
eserlerini kendi eliyle tahrip eden. Yeni binalar 
yapılırken yol açılırken bu tarihî eserleri yok ettik. 
Yani Müslüman kimse ne yaptığını bilen şuurlu 
kimsedir. Tarih sevgisi olmadan, lisan hassasiyeti 
olmadan, adap erkân bilmeden İslâm gerçek ma-
nada yaşanamaz. O bakımdan üç şey çok önemli 
dil, din, tarih. Dil olmadan dinide anlayamayız. 
Maalesef dünyada kendi tarihini kendi eliyle tah-

rip eden ikinci bir millet yok. Yapılacak iş gençlere 
bu tarih şuurunu vermektir. O da Osmanlı Türk-
çesi öğrenmekle olur. Çünkü medeniyetimizin dili 
Osmanlı Türkçesidir. Bende yıllardır birkaç yerde 
Osmanlı Türkçesi dersi vermeye devam ediyorum. 
Klâsik üslûpla değil; metin okumalarıyla, lâtifele-
riyle, kelâm-ı kibarıyla birilikte veriyorum ki ta-
rihimizi müesseseleri ve kuruluşları gençlerimiz 
tarafından iyi tanınsın, sevilsin diye. Ve büyük bir 
ümit ve sevinçle söylüyorum ki eskiye nazaran, 
medeniyetimize, Osmanlı Türkçemize ilgi son de-
rece artmıştır. Bu da güzel bir gelişmedir.

İstanbul’da yaşamak bizlere ne ifade etmeli?

İstanbullu olmak lâzım. İstanbullu olmaktan 
maksat şu, İstanbul tarihi ile şiiri ili, edebiyatıyla, 
sanatıyla, camisiyle, çeşmesiyle sevmek gereki-
yor. Bu şehirde maalesef insanlar yabancı gibi ya-
şıyor. 30 sene 40 sene İstanbul’da durduğu halde 
Süleymaniye Camii’ni göremeyenler, Ayasofya’yı 
merak etmeyenler var. Yani bu İstanbul’da değil 
taşrada bir köşede yaşıyor demektir. Ama azda 
olsa bir merak başlamıştır. İstanbul gezileri yapı-
lıyor, Belediyeler ve özel kuruluşların bu yönde 
hizmetleri var. İnsan sadece kitap okuyarak değil, 
gezerek öğrenir, görerek hatta dinleyerek öğrenir. 
Allah bütün bu vücut organlarını boşuna verme-
miş bu maksatla vermiş, bak ibret al, dinle ibret al, 
gör ibret al, soru sor bilgi sahibi ol, kâinat kitabını 
okumak lâzım.

İstanbul’u kimlerden okuyalım?

İstanbul aşıklarının kitaplarını okumak lâzım 
evvelâ. Meselâ Y. Kemal Bayatlı’nın Aziz İstan-
bul’unun okunması gerekir. Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’ın Beş Şehir tabiî ki ilk şehir İstanbul’u anlatı-
yor, M. Âkif’in Safahatı’nın okunması gerek. Reşat 
Ekrem Koçu, Semavi Eyice, Ahmet Rasim gibi İs-
tanbul aşıklarının eserlerinin okunması gerekir. 
Bununla beraber İstanbul gezilerinin çokça yapılıp 
İstanbul sevenlerle teşriki mesai kurmak lâzım.

K Ü LT Ü R

MEDENİYET VE İSTANBUL
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İbrahim BİÇER

T İ C A R E T

İhracatta hangi belge nerden, hangi kuruluştan 
alınır? -2

Mavi yüzgeçli orkinos Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Menşe Şahadetnamesi Sanayi/Ticaret Odaları Ticaret Borsaları
Nihai Kullanım Sertifikası İhracatçı Birilikleri
Nükleer Alanda Kul.Malzeme, Ekipman ve İlgili Tek.İh. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Özel Fatura Maliye Bakanlığı
Radyasyon Analiz Belgesi ( Ari Belgesi / Sarı Belgesi) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Standart Kontrol Belgesi Ekonomi Bakanlığı
Su Ürünleri İhracatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Şeker İhracatı T. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü
Takas (Bağlı Muamele) İhracatçı Birilikleri
Tehlikeli Atıkların İhracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ticari Kiralama Ekonomi Bakanlığı
Tokum İhracatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Transit Ticaret Bankalar
Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlığı Sertifikası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Uygunluk Belgesi (Sınır Ticaret Merkezi) Valilikler
Uyuşturucu Maddelerin İhracatı Sağlık Bakanlığı
Veteriner İlaçları İhracatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Yarış Atları İhracatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Yem İhracatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
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M A K A L E

Bir senelik zaman zarfında toplumu oluşturan 
bireylerin her birinin nevi şahıslarına münhasıran 
kutladıkları özel günler haricinde, toplumsal ya da 
evrensel olarak özel anlamlar atfedilen ve çeşitli 
biçimlerde kutlanan günlerin sayısı giderek artmak-
tadır.

Anlamsal atıflarla özelleştirilen günlerin, hedi-
yelerle kutlanması gerektiği algısı yada dayatması, 
hayatımıza öylesine nüfuz etmeye başlamıştır ki 
; bugünleri kutlamayı,hasbelkader unutan yahut 
reddedenler;  düşüncesizlik, kabalık gibi isnatlara 
maruz kalmakta hatta neredeyse duygusal mahi-
yette bir lince tabi tutulmaktadırlar.

Mevzuya muhtelif açılardan bakıldığında günle-
re yapılan bu atıfların kabul görmesini makul gös-
terecek sebepler bulunabileceği gibi, reddini mazur 
gösterecek sebeplerin de sıralanabileceği pekala 
mümkün görünmektedir.

Bu günlerin kutlanılmasıyla ilgili olarak ilk ba-
kışta göze çarpan husus; kadın ve erkeklerin bu 
günlerin kutlanmasına gösterdikleri hassasiyet ve 
yüklenen anlamlar bakımından ortaya çıkan farklı 
mülahazalardır. Fıtraten daha duygusal bir tabiatta 
yaratılmış olan kadınlar genellikle bu günlerin hatır-
lanmasını kendilerine duyulan muhabbetin, verilen 
kıymetin bir ifadesi olarak görmektedirler

Erkekler ise konuya daha materyalist bir bakış 
açısıyla yaklaşarak bu günler için dayatılan “ hediye 
alma” beklentisinin çağımızın en büyük hastalıkla-
rından biri olan “ tüketim çılgınlığını” körüklediğini 
düşünmektedirler. Toplumu oluşturan her bir ferdin 
kendi ilgi ve beğenileri doğrultusunda bu çılgınlık-
tan giderek artan biçimde nasibini aldığı düşünül-
düğünde, pek de yabana atılır gibi gelmemektedir 
erkeklerin bu yaklaşımı. Aşırıya kaçmayı ve israfı 
men eden inançlarımıza da ters düşmektedir zira 
bu tüketim çılgınlığı.

Doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi şahsi 
günler bir tarafa; toplumsal ya da evrensel olarak 
belirlenmiş günlere bakıldığında; kutlamayı be-
nimseyen zümrelerin profillerini belirleyen cinsiyet 
ayrımı dışında, dini inanışlar, eğitim ve gelir düzeyi 
farklılıkları, siyasi görüş farklılıkları gibi faktörlerin 

devreye girdiği görülmektedir. Misal; Yaşam tarz-
larını, dini inançlarına uygun şekilde dizayn eden  
mütedeyyin Müslümanlar  “Yılbaşı kutlamalarını” 
reddederler genellikle. Oysa şehirlerde en gösteriş-
li, şatafatlı kutlamalar yılbaşında yapılır. Örnekleri 
çoğaltmak mümkün…

Anneler, babalar, öğretmenler günü gibi toplum-
sal olarak daha geniş kitlelere mal olmuş günlere 
getirilen ve haklılık payı çok yüksek olan en klasik 
eleştiri; onlara verilen değeri bir güne sığdırmanın 
mümkün olmadığına  dairdir. Bu günlerde onların 
ne kadar fedakar, cefakar ve değerli oldukları, nasıl 
sıkıntılar çektikleri konuşulur,  konuşulur … Ve erte-
si gün her şey maalesef kaldığı yerden aynı şekliyle 
yaşanmaya devam eder. Alınan ya da alınmayan 
hediyeler, sorunlarını çözmeye yetmez hiç birinin. 
Aslında en güzel hediye ortak sorunlarının çözü-
müne  yönelik  gereken konularda radikal ve realist 
kararların alınıp, uygulanmaya başlanması olacaktır 
onlar için.

Benimse bilhassa anneler ve babalar günlerine-
dir itirazım. Bir eğitimci olarak öğrencilerim arasın-
da öksüz ve yetim çocuklar bulunması hasebiyle; en 
büyük kayıplarını onlara hatırlatacak ve eksiklikleri-
ni daha fazla hissettirebilecek her türlü söylem ve 
eylemlerden titizlikle imtina eden biri olarak çocuk 
ya da yetişkin anne-baba özlemi çeken herkese 
bu günlerin birer ıstırap vesilesi olduğu kanaatini 
taşımaktayım. Anne babası hayatta olan bahtiyar 
insanlar yılın 365 günü onlara sevgilerini gösterme 
şansına sahipler zaten. Bunu herkesin aynı gün ya-
parak, anne-babası hayatta olmayanların kayıpla-
rından duydukları üzüntülerini katmerlemelerine 
hiç gerek yok bence.

Öte yandan konunun bir başka yönü de  hedi-
yeleşmeyi  överek teşvik eden sevgili peygamberi-
mizin bu konuda örnek teşkil eden davranışları ve 
hediye almanın, vermenin insan ruhuna nasıl ilaç 
olduğu, gönüller arasında nasıl sevgi köprüleri kur-
duğudur. Küçük küçükte olsa hayatımızda yeri olan 
herkesle her fırsatta hediyeleşmeyi ihmal etmemek 
gerekir. Bunu yapmak için başkalarınca belirlenmiş 
günleri beklememek gerektiği gibi …

ÖZEL GÜNLER VE KUTLAMALAR

Hatice Toprak ÇEVİK
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SIR
Fatma YAŞAR

CAN OLASIN

Ey gönüle can olan , can olasın 
Ey gönüle yar olan ,yar olasın 
Rüya aleminde ne yarlar gördüm 
Bir tek sen hakikatte var olasın 

Ey gönüle derman,şifa olasın 
Ey gönüle maşuk, aşk olasın 
Şu fani alemde ne aşklar duydum 
Bir tek sen gönüle nar olasın 

Ey gözüme perde , ayan olasın 
Ey gönlüme sır, çün sır olasın 
Rüya aleminde ne sırlar vardır 
Bir tek sen gönüle aşikar olasın 

Ey gönüle gam , gönüle tam olasın 
Ey yarım gönül , birden bire varasın 
Zahir alemlerde ne yarlar vardır
Bir tek sen alemde , tek bir olasın ...
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Ben Sana Mecburum
Necibe AKÇA KOCATOP

Güne merhaba derken düştün sen gönlüme. Güneş yüzüme gülerken her yer sendin 
aşkım. Adın mıh gibi aklımdayken o büyülü bakışınla büyüdükçe büyüyordu. Kalbime 
aşkını anlatan gözlerin yumuk yumuk olsa da o gözler açılır aşkla bakarken sevgiliye 
beni tartarken secdan yine içim yandı aşkınla ben sana mecburum bilesin. İçimi seninle 
ısıtıyorum sevdiceğim. Ağaçlar çiçek açsın mevsim seni anlatsın geleceğe böyle bir aş-
ksın sen gönlümde lakin sonbahar olmuş sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında. Sen 
geldin yine aklıma. 

Ağaçlar aşkımıza inat sonbahara hazırlanırken bu şehir seninle güzel kız kulesinde 
çaylar elimizde o eskimeyen istanbulu analım gel be? Cancazım yok bilirim ne eski aşk-
lar ne de İstanbul kara bulutlar yıldızlara engel parça parça olsa da bulutlar yıldızlara 
engel parça parça olsa da bulutlar yine fark et güzelim aşk senle güzel gece el ele yürür-
ken sokakta lambalar senin ve benim aşkımla yanmalı aydınlatmalı o sokakları. 

Yıldızlar fırsat bu şimdi yansısın kaldırımlarda yağmur altında ıslanırken o toprak ko-
kusu sinmeli içimize. Ah be özüm işte gene aynı sözüm. Ben sana mecburum sen yine 
yoksun. Boş sokaklarda hayalin arkadaşım. 

Sevgi kaynağımsın gönül kafesimde ötüşen bülbülümsün. Boncuk gözlerle bulutum, 
o busenle yakanımsın.

D E N E M E
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Semra ATASOY

Zaman hızlı akıyor, aslında gerçekten hız-
lı akıyor. Zaman kavramı çok farklı. Evren de 
bilinen tüm gezegenlerde zaman farklı akıyor. 
Venüs zamanı farklı, Mars, Satürn zamanları 
daha farklı. Dünya zamanı ise çok farklı. Her 
gezegenin kendi etrafında dönüşü ve güneş 
etrafında dönüşüne göre zaman oluşturul-
muş. Zaman elle tutulur bir kavram da değil. 
Güneş etrafında dönüşü tamam da, ya manevi 
anlamda ki dönüşü kaç an’da oluyor. 

Şu an herkesin dilinde, “bana zaman yetmi-
yor,” cümlesi sakız olmuş durumda. Evet, hak-
lılar, zaman gerçekten yetmiyor. İstanbul gibi 
koca şehirlerde ise hiç yetmiyor. Çünkü vaktin 
büyük kısmı yollarda geçiyor. Yollarda uzun za-
man harcıyoruz ama ruhumuzu bekleme mo-
duna aldığımız için o süreyi kısaymış gibi algı-
lıyoruz, sonra işlerimizi yapmak için harekete 
geçtiğimizde uyku zamanı geliyor.

Manevi anlamda da ruhsal tekâmülümüz 
için süre hızlandırıldı. İnsanlar bir atlıkarıncaya 
binmişçesine ruhun eğitimi için yaşanması ge-
rekenleri hızlandırılmış çekim-
de yaşıyor. Büyüyor, iş bulu-
yor, sevgili buluyor, evleniyor, 
işini değiştiriyor, sevgilisini 
değiştiriyor, evliliğini yıkıyor, 
başka sevgili buluyor, başka 
iş buluyor, daha başka sevgili 
buluyor ve bu büyük bir hızda 
bu şekilde ilerliyor.

Burada amaç, insanın bunu 
fark etmesi ve bu çemberden 
çıkması. Yoksa her şey birbiri-
nin tekrarı şeklinde ömrünün 
sonuna dek sürecek ve sonun-
da ölecek.

Sonra her şey tekrar en baştan…

Başka gezegenlerde, başka zamanlarda, 
başka hayatlarda, başka sınavlarda…

Şimdi birçok kişi, ne başka zamanı ya da 
hayatı diyecek ama kısaca şöyle açıklayayım; 
Allah’ın sonsuz gücü olduğuna inanıyorsun da, 
bu sonsuz gücü yalnızca dünya gezegeni ve 70 
yıllık ömürle nasıl sınırlıyorsun?

Güç sonsuz da, yalnızca bir dünya ve bir in-
san kadar mı sonsuz…

Peki, bahsedilen yetmiş bin âlemi nasıl açık-
larsın o zaman…

İşte ruh, bu yetmiş bin âlem içinde eğitile-
cek ve kıvama getirilecek. Bu yüzden her ru-
hun hızla akan zaman içinde uyanması ve ger-
çeği fark etmesi gerekli.

Gerçek ne?

Gerçek şu, insan ol ve içindeki Tanrıyı ha-
tırla, halife olduğunu hatırla, insan olmanın 
sırrını hatırla… 

ZAMAN DEDİĞİN NEDİR Kİ

D E N E M E
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Eski bir Mason üstadı olan ve iddialara göre Aydın-

lanma cemiyeti olan İlluminati’yi değil, karanlık şeytani 
örgüt İlluminati’yi sistematize eden Albert Pike hakkın-
da ortalıkta dolaşan bir mektup gerçekten insanı hay-
retlere düşürüyor….

Mektubu okuduğunuzda 1, 2 ve 3. Dünya savaşla-
rı hakkında bilgi veren ve gerçekleşen 1 ile 2. Dünya 
savaşları hakkında söyledikleri gerçekleşen bu mektup 
acaba gerçekten Şeytan ile irtibat kurduğunu söyleyen 
Albert Pike’ya atfedilen bu mektubun gerçek olma ih-
timali var mıdır?

1809 Yılında Boston’da dünyaya gelen Pike, 6 
kardeşli ailenin en büyük çocuğudur. 1825 yılında 
Harward Üniversitesinden sonra eğitmen olarak bir 
süre görev yaptı. Eğitim verdiği bu süreçte radikal 
düşünceleri sebebiyle 1850 yılında Masonlara ait dü-
şünce kuruluşlarının dikkatini çekmiş ve seminerler 
vermesi için Mason localarından ayrı faaliyet gösteren 
diğer Mason derneklerinde uzun süreler seminerler 
vermeye devam etmişti.

Mason derneklerinde verdiği ders, konferans ve 
seminerler önünü açmış ve 9 yıl sonra hızlı bir şekilde 
Mason derecelerini tırmandı ve Şövalye ünvanını elde 
etmişti. 1859 yılına gelindiğinde Albert Pike Mason Üs-
tadı olarak görev yapmaya başlamıştı.

Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Ritinin efsanevi ismi sa-
yılan ve Mason Locası Ana Yüksek Şuranın 1859-1891 
yılları arasında ki Hakim Büyük Amirliği görevini yürü-
ten Pike, Masonluk hakkında Morals and Dogma isimli 
de bir eser yayınlamıştır.

Albert Pike, 1871 yılında karanlık İlluminati’nin o 
dönem ki lideri olan Giuseppe Mazzini’ye bir mektup 
yazmıştır. Bu mektup iddialara göre Albert Pike’ın “Lu-
cifer” yani büyük Şeytan’dan aldığı bilgilerle yazılmış 
önemli kayıtlardan oluşmaktadır.

1950 yılında emekli İngiliz İstihbarat subayı olan 
William Guy Car tarafından British Museum’da Ma-
sonluk üzerine araştırmalar yaparken bulduğunu iddia 
etmiştir. Daha sonra “Quoted in Satan: Prince of This 
World” isimli bir kitap kaleme alan Car, bu mektubu 
kitabında yayınlamıştır ve Pike’ın mektubu bu şekilde 
dünya kamuoyuna yayılmış ve büyük yankı uyandır-
mıştır.

Kişisel kanaatimize göre bu mektup Pike’ın yazdığı 
bir mektuba benzemiyordu çünkü Pike’ın kitaplarını in-
celeyenler bilirler yazı üslubu Pike’ın yazı üslubundan 
çok farklıydı ve dolayısı ile bize göre bu mektup İstih-

barat subayı William Guy Car’ın kitabı dikkat çeksin 
diye ortaya attığı bir iddiadan ibaretti.

Mektupta bazı tutarsızlıklar mevcuttur, bu nedenle 
Pike’a mı aitti bu mektup, yoksa dikkat çekmek için is-
tihbarat subayı Car kendisi mi uydurdu net bir şey söy-
lemek oldukça güç olur. Mektupta anlatılanlar oldukça 
dikkat çekicidir çünkü 1. ve 2. Dünya savaşlarının tüm 
detaylarını o savaşlar çıkmadan önce vermektedir ve 
hatta 2. Dünya savaşının fitilini ateşleyen “Nazi” hare-
ketinin dahi isimlerini vermektedir.

 Mektupta Albert Pike’nin yazdığı iddia edilen bilgi-
ler gerçekten insanı hayrete düşürüyor. Buna göre Pike 
mektupta aynen şu satırları yazmıştı:

1.DÜNYA SAVAŞI HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ
İlluminati’nin amacına ulaşması için öncelikle bir 

dünya savaşı çıkarmalıyız.Bu sebeple Rusya’da Çar’ı(-
Çarlığı) zayıflatıp, ateizmi ve Komünizmi hakim kılma-
lıyız.Ajanlarımız vasıtasıyla Britanya İmparatorluğu ve 
Alman İmparatorluğu arasında gerginliği körükleyerek 
savaşa zemin hazırlamalıyız.Ve I. Dünya Savaşı sonrası, 
Komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki, tüm hükûmet-
leri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim

2.DÜNYA SAVAŞI HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ
Ardından II. Dünya Savaşı’nı çıkarmalıyız ve bunu 

gerçekleştirmemiz için; Faşistler ve Siyonistler arasın-
da savaşla sonuçlanacak bir gerginlik oluşturmalıyız. 
İsimleri Nazi olacak olan Faşistleri, savaş sonunda yok 
etmeli ve savaş sonrası Filistin’de İsrail devletini kur-
malıyız. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Uluslararası Ko-
münizm mutlaka Hristiyanlığı dengeleyecek bir güce 
ulaştırılmalı. Toplumlara ölçülü bir şekilde Son Çöküşü 
yaşatacağımız zamana kadar bu denge bizim için ge-
reklidir.

3.DÜNYA SAVAŞI HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ
Üçüncü Dünya Savaşı’nı çıkarmamız için; İslam 

Aleminin liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız 
vasıtasıyla, ayrı düştükleri konular üzerinden gergin-
lik çıkarmalıyız. Ve bu savaş, Müslüman Arap Dünyası 
ve İsrail Devleti’nin birbirlerini yok edecekleri şekilde 
dizayn edilmeli. Ve bu hengame içinde diğer milletleri 
bu konuda, fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak 
çökmeleri için mücadeleye zorlamalıyız. Nihilistlerin ve 
Ateistlerin önlerini açmalıyız ve müthiş bir sosyal çö-
küş provoke etmeliyiz ki böylece bu kanlı kargaşa ve 
vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak ateizm etkisi 
ortaya çıksın.

MASON ÜSTADI, ŞEYTAN SÖZCÜSÜ ALBERT 
PİKE’IN 3. DÜNYA SAVAŞI KEHANETLERİ

Kürşad BERKKAN

A N A L İ Z
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EL-HÂFİD / ER-RÂFİ

Hâfid: “Kâfirleri, asileri, mütekebbir ve zalimleri 
alçaltan.” 

“Din düşmanlarını rahmetinden uzaklaştırıp 
ahirette zelil eden ve cezalandıran.” 

Râfi’: “Sevdiği kullarını yükselten.” “Mü’minleri 
kendisine yaklaştırarak yücelten.”

“(O), alçaltan ve yüceltendir.” (Vâkıa Sûresi, 
56/3)

Bu iki ismin tecellisi de büyük çapta, kulun cüz’î 
iradesine bakıyor. İradelerini yanlış yolda kullana-
rak küfür ve isyan yoluna giren insanlar, alçalmaya 
talip olmuşlar ve Hâfid olan Allah da onları inançsız 
ve ahlâksız kılmakla alçaltmıştır. Bu alçalmanın ahi-
retteki neticesi ise Cehennemde, zillet içinde azap 
çekmektir. 

İman, ibadet ve ahlâk yolunu tutanlar ise yük-
selmeye talip olmuşlar; Râfi’ olan Allah da onları, 
salih bir kul yapmakla yükseltmiştir. Bu yükselme-

nin ahiretteki neticesi ise Cennette ebedî saadete 
ermektir. 

Demek oluyor ki, alçalma da yükselme de önce-
likle dünyada gerçekleşiyor; birincisi Hâfid, ikincisi 
ise Râfi’ isminin tecellileriyle. Dünya ahiretin tarla-
sı olduğundan, bu yükseklik ahirette daha çok inki-
şaf ediyor; bu alçaklık ise çok daha aşağı dereceleri 
netice veriyor. 

Kulun, Râfi’ ismine mazhar olması, öncelik-
le iman, takva, salih amel ve güzel ahlâk yoluyla 
gerçekleşir. Bir de insanın başkalarını yükseltmeye 
çalışması, onları imana ve İslâm’a davet etmesi var 
ki, bu yol en büyük bir feyiz ve yükselme vesilesidir.

Ayrıca, bir mü’min, İslâm’ın ulviyetini kalplerde 
ve akıllarda yerleştirdiği ölçüde kendisi de yükselir, 
Râfi’ ismine mazhar olur. İslâm’a zıt görüşleri, bâtıl 
inançları, yanlış fikirleri çürütüp aşağıladığı nisbet-
te de Hâfid isminden ayrı bir feyiz alır.

E S M AÜ L  H Ü S N A

Abdurrahman PAMUK
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Arif PAMUK

Mümine Dünyada Rahat Yok

İ K T İ B A S

Bir yumurtanın içindeki civciv için orası bir 
dünyadır ama bizim için orası yumurtadır.

Ahiretteki biri için dünya daracık, küçücük 
bir yerdir; sıkar boğar insanı… Fakat bizim için 
burası kocaman dünyadır.

Dar bir ayakkabı giymiş biri için dünya ne ka-
dar geniş olsa da onun için dardır. 

Hamamdaki biri için hamam ne kadar büyük 
olursa olsun eğer içerisi çok ısınırsa, çok buhar 
olursa, orası dardır… Daracıktır orası… 

Nefesi çıkmaz orada insanın… 
Eğer bir gönülde Allah’ın aşkı varsa, bir gö-

nülde Allah ile ilgili bir dert varsa, eğer bir gö-
nül sıcaklıktan Allah aşkının ateşinden hama-
ma dönmüşse, orası dardır.

Mümin duramaz burada… 
Dünya bir hamam gibidir yani… Dünyada-

sın… 
Dünyanın içindesin ama dar bir elbise giydir-

mişler sana…
Dar ayakkabılar giydirmişler sana…
Bu beden kalıbını giydirmişler sana…
Ve beden kalıbının içinde Allah’tan gafilsin.
Allah’tan uzaksın. Rabbinden uzaksın.
Zindandasın! Bedenin içinde göğüs kafesi-

nin içinde esirsin.
Eğer içinde bir hamam varsa, bir ateş varsa 

ve sürekli ısısı, ateşi arttırılıyorsa orada dura-
mazsın.

Bu yüzdendir ki, Allah dostları ölüp dünya-
dan çıkmayı nimet bilirler. 

Ve ahireti dünyadan daha çok severler. Ve 
Ölümü gelmiş olduğu aleme geri dönmek ola-
rak bilirler. Ölümü Rabbimize kavuşmak olaran 
görürler.

Bu yüzdendir ki, Bilal-ı Habeşi’nin hanımı Bi-
lal ölüm döşeğindeyken ağlayıp feryad ederek 
“Firkat, firkaaat!” dediğinde o “Hayır, hayır! 
Vuslat, vuslat!” demişti.

Ayrılık değil kavuşma diyordu Bilal! 
Bu yüzdendir ki, Davud-i Tai hazretleri “El-

hamdulillah kurtuldum bu zindandan.” Demiş-
ti.

Bu yüzden Mevlana Hazretleri Ölürken “Bir 
dert ki ölümden başka çaresi yok, nasıl olur da 
ben bu derde çare bul derim!” diyordu ve o 
âna “Şeb-i aruz” demişti.

Düğün gecesi… 
Bu yüzden son nefesinde Resulullah Efendi-

miz “Refik-i ala’ya” diyordu.
Refik-i ala’ya… Yüce dosta… Yücelerdeki ar-

kadaşıma... Refik! Refakatçi... Her an benimle 
olan arkadaşıma... Refiki ala’ya gidiyorum.

Müminin burada gurbette olduğunu bilerek 
durması lazım.

Bir misafir gibi durması lazım.
Sonsuz zamanın önünde dünya hayatı sade-

ce üç beş saniyedir.
Ki biz sonsuz zamandan gelen bir yolcuyuz 

ve sonsuz bir zamana gidiyoruz
Burada kısa bir süre kalacağız ve tekrar Rab-

bimizin huzuruna döneceğiz. 
Asli vatanımıza… Evimize... Rabbimize döne-

ceğiz. Geldiğimiz aleme döneceğiz.
Burada biraz daralacağız, biraz sıkılacağız, 

biraz zorlanacağız… 
Biraz Allah’tan uzak kalacağız ama o aşkımızı 

kaybetmeyeceğiz.
Allaha olan bağlılığımızı kaybetmeyeceğiz.
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Ülkü KARA

AFFEDEBİLMEK

Meziyetlerin belki en zoru olduğu için en mü-
himidir affetmek. Sana ne yaparlarsa yapsınlar, 
ne derlerse desinler affetmek. Yüzüne tükürseler 
de Yarabbi şükür elhamdülillah de demiyorum 
elbette, ama sessiz kal bırak senin yerine melek-
ler girsin devreye onlar konuşsun muhatabının 
vicdanına..

Ne büyük sözler söyledik, ne güzel hayaller ku-
rup planlar yaptık ama biz plan yaparken Allah 
gülüyormuş meğerse halimize fark edemedik... 
Belki inşallah demeyi unuttuk, belki de ölece-
ğimizi... Veya sevdiklerimizle, can parelerimizle 
aramıza ölüm gireceğini unuttuk. Unuttuk bir 
çok şeyi unuttuğumuz gibi ..neleri unutmadık 
ki; hatır sormayı unuttuk, hatır saymayı unuttuk, 
ölümlü olduğumuzu unuttuk mesela dünya ya 
direk dikmişiz gibi davrandık. İki güzel kelamla 
gönüller alabilecekken esirgedik tatlı sözümüzü 
sanki parayla satın almıştık ya... Sözüm ona aşı-
nırdı belki dilimiz böyle mi düşündük ki? Mesa-
feler koyduk araya önce sevdiklerimiz, sevenleri-
mizle sonra da konu komsu ile daha sonra ahbap 
dost ile... Öyle küçüldü ki dünyamız kendi kendi-
mize yeteriz dedik hanemizdekilere dahi mesafe 
koyduk. Dik başlı olduk çoğu zaman dünyanın hâ-
kimi gibi gezip, küçük dağları ben yarattım dedik 
farkında olmadan... Farkında olmadan şirazeden 
çıkmışız da haberimiz yokmuş. Kaşı çatıp, selam-
sız geçmeyi ciddiyet saydığımız gibi hatır gönül 
sormamayı da meziyet saydık... Yerlere sürüne-
side burnumuz bir karış havada evimize düzenli 
gelir getirmeyi en büyük meziyet sayıp, hiç kim-
selere müdara etmeden yaşamanın yollarını ara-
dık. Gün oldu selam vermeye korktuk, içten, sa-
mimi bir hal hatır sormayı ihmal ettik, para ister 
de buz gibi soğuruz korkusuyla Allah’ ın selamını 
yüzeysel eştirdik... Mesafeler girdi araya incir 
çekirdeğini bile doldurmayacak şeylere kırıldık, 
gücendik...Beklentileri yüksek tutup hayal kı-
rıklıklarına uğradık çoğu kez...Böyle yapmalıydı, 

şöyle söylemeliydi, şu şekilde davranmalıydı diye 
düşündüklerimizi yüzüne söylemeye cesaretimiz 
olmadı kırılırlar korkusuzla... cesaretimiz olup 
söyleyebilseydik de ne mal olduğumuzu öğren-
selerdi diyemedik göze alamadık onun yerine bol 
bol dedikodusunu yaptık bazen en sevdiğimizle 
en sevdiklerimizin bazen de en sevdiğimizle en 
sevmediklerimizin... İncinir, kırılır diye korkup 
dedikoduya sığındık kendi vicdanımızı rahatlat-
mak için ona da bir kılıf bulduk, dertleşiyoruz 
dedik adına. Ne büyük gaflet içerisinde olduğu-
muzu fark etmeden. Şimdi sorsalar affetmek mi 
en büyük mesele affedilmek mi deseler ne cevap 
verirsiniz? Affetmek.

Affet ki affedilesin! 

Affedilmenin yollarını uzakta arama affetmek 
de ara... Vakit kaybetmeden affet... Affetmek 
Allah’ a mahsustur ne haddime haşa deyip ona 
da bir kılıf bulma! Allah’ın affetmesi başka kulun 
affetmesi başka.

Rabbimiz ne ile gelirseniz gelin karşıma ben af-
federim yeter ki kul hakkı ile gelmeyin demiyor 
mu? O halde üzerimizde kul hakkı bırakmak ne 
kadar akıl kârı olabilir? 

Affedin! Affedin! Affedin! Ummanlar kadar 
olsa derdiniz denizköpüğü kadar hafif olabilmek 
için affedin! Siz affetmenin kapısını açarsanız 
Rabbim de affedilmenizin kapısı aralayacaktır 
kim bilir belki de ardına kadar bir daha kapanma-
mak üzere açık bırakacaktır Allah’ın kudretinden 
sual olunur mu? O dilemiş de neyi yapmamış ki?

Siz affedin sırat köprüsünü koşarak, kanatlanıp 
uçarak geçmeye namzet yaratılmışken ölümün 
karşısında hiçleşen hayatınızda ki çakıl taşlarına 
takılmayın affedin! 

Affedin ki affedilin!
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Filistin’in başkenti olan Kudüs; Akdeniz ile Ölü-

deniz’in kuzeyinde yer alan,    etrafı kalın ve taş 
duvarlarla çevrili dünyanın en eski kentlerinden bi-
risidir. Tarih bo- yunca uluslararası bir öneme sahip 
olmuştur. Varlığı süresince kendisinden söz ettir- 
miştir. Bu kadar etkili olmasının birinci nedeni; (İsla-
miyet, Yahudilik ve Hristiyanlık)üç semavi din tara-
fından kutsal kabul edilen bir şehirdir. Müslümanlar 
için ilk kıblenin ve peygamberin miraca yükseldiği 
yer olması, Yahudiler için ağlama duvarının bura-
da ol-  ması, Hristiyanlar için ise Hz.İsa’nın çarmıha 
gerildiği yerin burada var olması, Ku- düs’ü bu üç 
din için vazgeçilmez kılmaktadır. İkincisi nedeni ise; 
tarih boyunca birçok kutsal kabul edilen yapıya ve 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, ayrıca farklı 
impa- ratorluklar ve hanedanlıklar tarafından yöne-
tim rekabeti içinde olmasından dolayı da çok  sayıda 
savaşa sahne olmuştur ve defalarca yıkılıp, yeniden 
inşaa edilmiştir. Varolu- şunun büyük bir sürecini de 
Selahaddin Eyyubi ve Osmanlı Devleti’nin yöneti-
minde geçirmiş, bir tarih cennetidir.

   Kudüs Tüm İnsanlığa Emanettir…

      Kudüs’ün, Osmanlı yönetiminden sonra İn-
gilizlerin eline geçmesi ile birlikte eski bağımsızlı-
ğından eser kalmamıştır. İngilizlerin eline geçtikten 
sonra Ortadoğu’yu kan gölü haline getiren İsrail-Fi-
listin mücadelesi başlamıştır. Hristiyan’ı, İngiliz’i, 
Siyo- nist’i, Kapitalist’i ve diğerleri… Hepsi Kudüs’ün 
sahibi olduklarını söyleyip, birbirleri ile savaşmak-
tadırlar. İbnü’l Arabi , ’’ yeryüzünün sahibi adaletli 
ve merhametli olandır. İnsanın kuruntuları bitmez. 
Herkes kendini bir şeye riyakatli görür. Her kim mü-
cadele- sinde arzularına ve nefsine hakim olursa 
mülkün sahibi odur’’, der. Ama insanların kuruntu-
ları biter mi? Bitmez. Kudüs’ü yakıp yıkıp, bir çocuk 
misali ağlattılar. Birçok Müslüman ülkesi de bu du-
rum karşısında sessiz kalmışlardır. Dahası  Kudüs’ün, 
can çekişini öylece durup izlemişlerdir. Hem de hiç-

bir şey olmamış gibi. Halbu ki Selahaddin Eyyubi 
dahi Kudüs’ü fethedinceye kadar tabiri caizse ken-
disine gülmeyi haram kılmıştır.                                Kudüs, 
Müslümanların haremidir. Kudüs, Müslümanların ‘’ 
hiç durmadan’’ kanayan yarasıdır. Oysa ki mümin-
lerin, hepimizin sahip çıkması gerekir.Çünkü, Kudüs 
tüm in- sanlığa emanettir.                                                                              

Kudüs İnanç Ve Adanmışlığın Simgesidir…

Sezai Karakoç’unda dediği gibi ’’Kudüs, 
hem Tanrı’nın hem de tüm insanlığın şeridir.’’                                                                            
Tevhid inancı, Teslis inancı ve Yahudi inancının ke-
siştiği şehirdir. Bu yüzden istismara da açık bir hale 
gelen ve Yahudi yönetiminde sıkışmış kalmış olan 
Kudüs, İslam’a hasret kalmıştır. Kudüs, hem dinlerin 
hem de peygamberlerin tarihidir. Dört bir yanında 
tek Tanrı inan- cının farklı sembolleri ve öbekleri 
bulunmaktadır. Kudüs, dünyanın merkezidir. Kudüs 
inançların kaynağı ve temsili, adanmışlığın ise sim-
gesidir.

Kudüs, birçok şairin mısralarına konu olmuş, Na-
zir Nabbani’nin ‘’Ey Sevgili!’’ diye seslendiği müs-
tehcen bir şehridir. Kudüs Müslümanların ve tüm 
müminlerin ortak sınavıdır. Cahit Zarifoğlu’nun da 
dediği gibi ‘’Kudüs…/ Bir sınav kağıdı…/Her mü’min 
kulun önünde…                                                                 Ku-
düs, mukaddes ama bir o kadar da mahzundur. 
İnsanlar, Kudüs’ün derdi ile dertlenip, onu unutma-
malıdırlar. Nuri Pakdil gibi her mümin Kudüs’ü bir 
kol saati timsali taşıma- lıdır. Kudüs’ün bağımsız ol-
ması tarihi, vicdani ve beşeri zorunluluktur. Her gün 
biraz daha İslam’dan uzaklaştırılmaya çalışılmakta-
dır. Ve binlere kişi de bu hengamede haya- tını kay-
betmektedir.       Müminler 46 yıldır süren işgale 
artık dur demelidirler. Aksi taktirde bu durum infi-
ale ve   intifada yol açacaktır. İşte bu yüzden Kudüs, 
kentlerin en acılısıdır.

KENTLERİN EN ACILISI: KUDÜS        

G Ü N C E L

Nefise BAYGÜT
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HAYATIMIZDA İBADETİN YERİ AYRIDIR, 
SPOR VE EĞLENCENİN YERİ AYRI…

M A K A L E

Ashaptan Hanzale, BİR GÜN sıkıntılı bir 
ruh hali içinde, Peygamberimizin huzuru-
na gitmekteydi. Yolda Ebubekir Efendimiz-
le karşılaştı.

Hz. Ebubekir, Hanzale’nin sıkıntılı gö-
rüntüsünden kaygı duydu. Belli ki bir derdi 
vardı. Kendisiyle konuşmak ihtiyacı hisset-
ti.

-Nasılsın ey Hanzale, diye seslendi. 

-Hanzale ikiyüzlü bir insan oldu ey Eba-
bekir diye cevap verdi Hanzale.

Ebubekir Efendimiz, bu cevaptan afalla-
dı. Bu ne demekti? Hanzale’yi iyi-kötü ta-
nıyordu. O iyi bir Müslümandı. İçleri iman 
etmediği halde, dış görünüşleriyle iyi bir 
Müslüman rolünü oynayan münafık ve iki 
yüzlü kişilerle onun ne ilgisi olabilirdi ki? 
İlgisi yoksa niye kendini içi başka, dışı baş-
ka, iki yüzlü biri gibi görüyordu?

Bu sebeple, kendisine:

-Allah Allah! Ya Hanzale sen ne söylü-
yorsun? İki yüzlü oldum ne demek? diye 
sordu.

Hanzale, kendisini sıkıntıya atan, ner-
deyse bunalıma sokan çelişkili duyguları-
nı, Ebubekir’e şu sözlerle açıkladı:

-Ya Ebabekir. Zaman zaman Allah Resû-
lü’nün huzuruna giriyor, yanında bulunu-
yoruz. O, bize cennet ve cehennemden 
anlatıyor. Öyle hale geliyoruz ki, cennet 

ve cehennemi adeta gözlerimizle görür 
gibi oluyoruz. Cehennemin sıcaklığını his-
sedip, cennetin güzel kokularını duyan bir 
atmosferin içinde yaşıyoruz âdeta.

Ama daha sonra, Resûlüllah’ın hu-
zurundan ayrılıyoruz. Hanımlarımızın, 
çocuklarımızın arasına dönüyoruz. Mal-
larımızın, işlerimizin başına geçiyoruz. 
Dünyevi konularla, maddi meselelerle il-
gilenmeye, oyalanmaya başlıyoruz. Kısa 
zamanda Efendimizin huzurunda yaşadığı-
mız o atmosferden hiçbir iz kalmıyor. Her 
şeyi unutuyoruz. Manevi havamız dağılıp 
kayboluyor. Bu çelişkili iki hal, ikiyüzlülük 
ve münafıklık değil de nedir?

Hanzale yaşadığı ruhi sıkıntıyı o ka-
dar net ve açık bir dille açıklamıştı ki, Hz. 
Ebubekir söylenenlerin kendinde de olup 
olmadığını düşünmeye başlamıştı. Fazla 
düşünmesine de gerek kalmadı. Çünkü 
söylenen durumların hepsi, kendisinde de 
vardı. Vicdanı, bu denilenleri tamı tama-
mına onaylıyordu.

Bu sebeple, Hanzale’ye, kısık bir sesle:

-Vallahi, sadece sen değil, biz de aynı 
durumdayız… dedi.

Hanzale ile Ebubekir’in dertleri aynı 
olunca, Efendimizin huzuruna birlikte çık-
maya karar verdiler. Açıklamasını yapama-
dıkları çelişkili ruh hallerini, birlikte Efen-
dimize anlatacaklardı.

Mehmet Dikmen 
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Efendimizin huzuruna varınca, söze ilk 
başlayan Hanzale oldu. Derdi ilk tanımla-
yan oydu çünkü. Bu ruh durumunun açık-
lamasını Efendimizden sormak, makul bir 
izah istemek de onun hakkıydı.

Hanzale, Hz. Ebubekir’in adına da or-
tak dertlerinin sözcüsü olarak konuşmaya 
başladı:

-Ya Resûlallah! Dedi. Yanına geldiğimiz-
de, bize cennet ve cehennemden bahse-
diyorsun. Biz o anda cenneti ve cehenne-
mi âdeta görür gibi oluyoruz. Ama senden 
ayrılınca da, hanımlarımız, çocuklarımız 
ve mallarımızla öyle bir meşguliyete dalı-
yoruz ki, senin yanında iken öğrendiğimiz, 
hissettiğimiz şeylerin pek çoğunu unutu-
yoruz. Hislerimizde bir duyarsızlaşma olu-
yor. Ne olacak bizim bu halimiz? Biz müna-
fık mı olduk yoksa?..

Allah Resûlü, pek çok insanın psikoloji-
sini meşgul edip rahatsız eden bu çelişkili 
ruh halini, çok iyi biliyor ve anlıyordu.

Hanzale’ye şu açıklamayı yaptı:

-Hayatım kudret elinde olana yemin 
ederim ki, siz hayatlarınızın her anında 
daima, benim yanımda olduğunuz gibi 
ibadet atmosferi içinde yaşasaydınız ve 
hep Allah’ı zikir durumunda bulunsaydı-
nız, insani boyutunuzu aşar melekleşirdi-
niz. Bu hale gelince de geçtiğiniz yollarda 
ve oturduğunuz koltukların üstünde me-
lekler, sizlerle el sıkışmak için ziyaretinize 
gelmeye can atarlardı.

Fakat ey Hanzale! Her zaman öyle olun-
maz. Öyle olmak da gerekmez. Bazan 
öyle, bazan böyle olmak, hayatın akışına, 
yaşamın gereklerine daha uygundur.

Allah Resûlü, bu sözünü üç kere tekrar-
ladılar.

***

Hanzale hadisinde, bizim için çok de-
ğerli mesajlara vurgu yapılmaktadır.

Hayatımızın içinde, oyunun, eğlence-
nin, sporun ve saf dünyevi meşguliyetlerin 
yer alması çok önemli ve gerekli bir ihti-
yaçtır.

Allah insanları, melekleştirmek için ya-
ratmamıştır. Ama hayvanlar gibi de, ye-
me-içme, barınma ve üremeden ibaret 
tamamen dünyevi bir yaşamın şeytan üç-
geni içine de hapsetmemiştir.

İnsanı bazen melekleri de aşan bir at-
mosfere çıkabilen, ama bazen da hayvan-
lardan da aşağıya düşebilen bir psikoloji 
içinde yaratmıştır.

Bu inişli çıkışlı psikoloji, insanın imtihanı 
gereğidir.

İnsan, dünyevi ihtiyaçları, kazançları, 
hazları ile, uhrevi gereksinimleri, zevkleri 
ve erdemleri arasındaki uyum ve dengeyi 
kurmak zorundadır.

Yine Efendimizin ifadesiyle, insan; hiç 
ölmeyecekmiş gibi dünyevi ihtiyaçlarının 
karşılanması yolunda gayretli olurken; 
sanki yarın ölüverecekmiş gibi de ibadeti-
ni ve dini hayatını aksatmamalıdır. Manevi 
sorumluluklarını ihmal etmemelidir.

Sporla, oyun ve eğlencelerle kifayet 
miktarı meşguliyetin, dinin izin verdiği 
miktarda, ahlaki ölçülerde bunlarla uğraş-
manın, insanın yaratılış gayesine ve kulluk 
pozisyonuna, hiçbir zarar vermediği bilin-
melidir.

33



sirdergisi.com
Mayıs 2018 /  Şaban 1439

SIR

CENNETİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Bir sivrisinek bataklık yerleri sever. Bir 
kaplumbağa (cinsine göre) lahana ve ben-
zeri türlerin yetiştiği yeşil alanları sever. 
Bir deve sıcak, kurak, kumluk arazileri va-
tan edinir. 

Evimizde yetiştirdiğimiz, belki de mini-
cik çocuğumuzdan daha fazla özen gös-
terdiğimiz, gözümüzün bebeği gibi bak-
tığımız, yeşili bol rengârenk çiçeklerimiz, 
evimizin yegâne yerleşik misafirleri değil 
mi? İşte onlar bile bulundukları yerleri 
beğenmezlerse solarak, cılız kalarak, renk-
lerinin canlılıklarını yitirerek, veya benzeri 
ikazlarla bizden yardım isterler. Çiçeklere 
karşı birazcık duyarlılığımız varsa, ansiklo-
pedilerden, uzman kişilerden, ya da soh-
bet esnasında komşulardan bile bilgi dile-
niriz. Yuvamızın bekçileri aile fertlerimizin 
stres topları olan, köklerinden küçücük bir 
saksıda prangaya vurulmuş allı-morlu-ye-
şilli çiçeklerimiz bile ihtiyaçları olan hava, 
su, nem, ışık, gölge, ısı gibi sevdikleri or-
tam oluşturulduğunda (farkındaysanız) 
bize bir başka güler.

Yurdumuzu doğudan batıya, kuzeyden 
güneye gözümüzün önünde şöyle bir can-
landıracak olursak, her köşe bucağının 
ayrı bir değer ve güzelliğini görmemek için 
insanın “kör” olması gerekir.

Bazı bölgelerde yeşilliklerin arsından 
bir karış toprak görmek mümkün olmaz-
ken, yurdumuzun bazı kesimlerinde de 
bunun aksine yeşil, mezat’a çıkarılmış 

güzide bir sanat harikası gelir insana. Dar 
açıdan baktığımızda bazı bölgeleri, diğer 
farklı bölgelerle, kişisel terazilerimizle 
tarttığımız zaman değişik değerlendir-
meler yapabiliriz. Bir sentez kazanı olan 
İstanbul’umuzda, yurdumuzun mozaiği-
ni oluşturan farklı yapılara sahip, birçok 
insan guruplarına rastlamak kaçınılmaz. 
Bu guruplardaki kişilere ayrı ayrı, ülkemi-
zin değerlendirmesini yaptıracak olsak, 
herkesin değerlendirmesi bir başka şekil-
de çıkacaktır mutlaka. Birisi Rize’nin çay 
bahçelerinden övgüyle bahsederken,bir 
diğeri Antalya’nın plajlarından sitayişle 
bahsedecektir herhalde. Başka birisi Ağrı 
dağının azametinden dem vururken, daha 
başkası Ihlara vadisinin tarihi manastırla-
rını anlatacaktır bizlere. Yukarıda örneğini 
verdiğimiz evimizin süsleri olan çiçekle-
rimizin (hepsinin ortak özellikleri “bitki” 
olmuş olsa da) farklı tabiat şartlarını sev-
diklerini görüyoruz. 

Biz, yurdumuz insanları, ülkemize daha 
objektif, daha panoramik, daha akılcı ola-
rak, geniş bir açıdan bakarak değerlendir-
me yapmalıyız kanımca.

Bu ülke bizim. İnsanlarındaki, hayvanla-
rındaki, iklimlerindeki, bitki örtüsündeki, 
maden fışkıran çıplak dağlarındaki, kısa-
cası sayamayacağımız kadar çok farklılık-
larıyla bu vatan bizim. Farklılıkların güzel 
bir armoni oluşturduğu cennetimize, gelin 
el birliğiyle sahip çıkalım.

Sezayi TUĞLA

YA Ş A M
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BİR BAŞKA GÜZEL

Camiler timsali İstanbul’umda,
Belgrat’ın pikniği, bir başka güzel.
Köroğlu mekânı şirin Bolu’mda,
Hayreddin Tokadî, bir başka güzel,
 Sılayı rahimler, Nebî öğüdü,
 Ekilen buğdaylar daha göğüdü,
Suşehri’ni süsler salkım söğüdü, 
Kareysar pekmezi, bir başka güzel.
Rize’de bulunur, çayların hası,
Andon kaplıcası, Ayder yaylası,
Anzer’de bulunur balın âlâsı,
Uzun göl yaylası, bir başka güzel.
 Araklı sırtları çamla kaplanmış,
 Yılantaş, sislere sanki saplanmış,
 Bütün güzellikler burda toplanmış,
 Bayburt’un kalesi, bir başka güzel.
Fındık bahçeleri süsler Terme’yi,
Merzifon’da gördüm tütün sermeyi,
Gönül ister, birçok yeri görmeyi,
Yurdumun her yanı, bir başka güzel.  
(AĞUSTOS 2008)  

Sezayi TUĞLA 
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Devrimlerin yurt ölçüsünde kökleşip 

boy verebilmesini, demokrasinin verim-
li işleyebilmesini, ekonomimizin yete-
ri kadar hızla gelişebilmesini sağlamak 
için başta gelen şartın köylüyü kalkındır-
mak olduğu biliniyor. Ama köylüyü kal-
kındırmanın ne yoldan başarılabileceği 
üzerinde gereğince düşünülmüş değil. 
 
Köylüyü eğitmenin, her türlü sosyal hiz-
metten, kamu hizmetlerinden yararlan-
dırabilmenin devlet için kaçınılmaz bir 
ödev olduğu da biliniyor. Ama eldeki 
çok dar imkânlarla bu çok geniş ihtiya-
cın nasıl karşılanabileceği çözülmüş değil. 
 
Örneğin, 27 Mayıs hareketinden beri üze-
rinde en çok durulan konular arasında 
köylü eğitimini hızlandırmak, köylü sağ-
lığını korumak geliyor. Ama Türkiye’de 
kırk bin koy var. Kırk bin köye öğretmen, 
doktor, hastabakıcı nasıl sağlanacak? 
Daha şehirlerin öğretmen ve doktor ih-
tiyacı tam karşılanamazken köylerinki 
nasıl karşılanacak? Doktorluğu devletleş-
tirmek insanca ve ileri bir düşünce! Ama 
köy sayısının dörtte birini bulmayan dok-
torla bu sistem köyleri kapsayabilir mi? 
 
Başka bütün hizmetlerin de köyle-
re uzatılmasında böyle sayı yeter-
sizlikleriyle, maddî güçlükler, hat-
tâ imkânsızlıklarla karşı karşıyayız. 
 
Durum bir bakıma çıkmaz gibidir: Bü-
tün kamu hizmetleri, bütün sosyal hiz-

metler köylere kadar uzatılmadan 
Türkiye kalkındırılamaz, Türkiye kal-
kındırılmadan da bu hizmetler köy-
lere kadar uzatılamaz gibi gürünür! 
 
Fakat durumun çıkmaz gibi görünmesi 
belki de bir noktanın gözden kaçmasın-
dan; yapılması mümkün, hattâ gerekli bir 
ayırımın yapılmamasından ileri geliyordur: 
Köyü kalkındırmakla köylüyü kalkındır-
mak bir tutulmakta, ikisinin ayrı ayrı me-
seleler olabileceği gözden kaçmaktadır. 
 
Mesele köyün kalkındırılması olarak ele 
alınınca karşımıza ayrı ayrı kırk bin top-
luluk çıkar. Bu kırk bin topluluğu kalkın-
dırmak için, her hizmet kolunun şehir ve 
kasabalardaki ihtiyacı karşıladıktan son-
ra kırk bine bölünmesi, kırk bin yere bir-
den yetişmesi gerekir. Güçlük, hattâ bazı 
hizmetler bakımından imkânsızlık, bu 
çokluktan ve dağınıklıktan doğmaktadır. 
 
Fakat mesele köyün değil de köylünün kal-
kındırılması olarak ele alınırsa, meseleyi 
çözmek için iki yönden birden harekete 
geçilebilir: Bir yandan köy denilen küçük 
ve dağınık topluluklar daha büyük toplu-
luklar halinde birleştirilerek sayıları azal-
tılmağa, bir yandan da gerekli hizmetleri 
bu yeni topluluklarda kurmağa çalışabilir. 
 
Köylerimizin büyük çoğunluğu nice yüzyıl-
ların, hattâ bin yılların köyleridir. Bu top-
luluklar tarımın makinalaşmadığı çağlarda 
ortaya çıkmıştır. Çok sayıda küçük küçük 

BÜLENT ECEVİT

Köy mü Köylü mü? 

K A PA K
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topluluklar halindeki bu yayılma, makina-
sız tarımın zaruretleri yüzünden oluşmuş-
dur. Tarım makinalaştıkça, ulaştırma da 
hızlanıp kolaylaştıkça, tarımcı köylünün 
süreceği tarlaya, bakacağı bahçeye yakın-
lık mecburiyetindeki ölçü değişmektedir. 
Onun için, bir yanda tarım makinalaşır, 
ulaştırma imkânları gelişirken, öte yanda 
şehirlilik ileri toplumların hâkim vasfı halin-
de iken, atalardan kalma kırk bin köy sayısı-
na saplanıp kalmak çok yersiz olsa gerektir. 
Öyle ise ne yapılsın?.. Kırk bin köy zor-
la boşaltılıp yerlerine, daha büyük top-
lulukları barındıracak on bin büyük 
köy ya da beş bin yeni kasaba mı ku-
rulsun? Buna elbette imkân yoktur. 
 
Fakat zamanla aralarında birleşmeleri 
mümkün görülebilecek köyler gruplar ha-
linde ayrılıp, gerekli kamu hizmetleriyle 
sosyal hizmetler bu grupların merkezî yer-
lerinde toplanabilir. Bazı durumlarda ilce ve 
bucak merkezleri de bu merkezlerin yerini 
tutablr. Köy yolları yapımında, her gruptaki 
köylerin bu merkezlere kolayca ulaşabilecek 
duruma gelmeleri ön plânda gözetilebilir. 
 
Diyelim ki 5 köyden bir grup meydana ge-
tirilmiştir. Bu 5 köye 5 okul yerine, 5 köyün 
ihtiyacını karşılayacak bir tek okul yapı-
labilir. 5 okul yapısı yerine bir okul yapısı 
kurmakla arttırılacak maddî imkândan 5 
köyün öğrencilerini okula getirip götüre-
cek taşıtlar sağlanabilir. 5 köyün her bi-
rinde birer öğretmenle ve üç sınıflı birer 
ilk okulla çok yetersiz bir eğitim hizmeti 
görüleceğine 5 köyün bir tek okulu olur, 
fakat, bu okulda beş sınıf ve imkânlar ge-
liştikçe, her sınıfa bir öğretmen bulunur. 
 

Eğitimden başka hizmetler de (sağlık, 
adalet, tapu kadastro gibi) bu merkez-
lerde toplandıkça, köylünün daha bü-
yük topluluklar halinde birleşerek şe-
hirlileşmesi eylemi, hiç bir zorlamaya 
ihtyaç kalmaksızın, zamanla ve imkân-
lar nispetinde kendiliğinden gerçekleşir. 
 
Gene bu yoldan, tarımda kooperatifleş-
me teşvik edilmiş, öylelikle, toprağın 
küçük ünitelere bölünmesiyle tarımın 
makinalaşması arasındaki çelişmenin gi-
derilmesi mkânı da bulunmuş olabilir. 
 
Nüfus çoğalıp tarım makinalaştıkça köyleri-
mizde süratli olarak artan iş gücü fazlasının 
büyük bir kısmı, büyük şehirlere akın edip 
sefalete, ezilmeğe, benliğini ve köyündeki 
efendi mevkîini yitirmeğe mahkûm olmak-
tansa, bu merkezlerde zamanla ve ihtiyaçla 
kendiliğinden doğacak iş alanlarında kala-
bilir. Böylece, hem tarımın makinalaşması 
yüzünden köylerde artan iş gücünün şe-
hirlileşmesi ve endüstriye geçişi kendili-
ğinden ve sıhhatli bir şekilde kademelen-
dirilmiş, hem de köylünün şehirlileşmesi 
ile köyün şehirleşmesi bir arada yürütül-
müş, ekonomik yapımızın değişimi sosyal 
ve kültürel değişimle âhenkleştirilmiş olur. 
 
Bu düşüncelerin gerçekleştirilme yeteneği 
ne ölçüdedir, bilemeyiz! Ama çıkmaz gibi 
görünen bir duruma uzmanların ve yetki-
lilerin bu açıdan da bakmalarında; köyün 
kalkındırılması olarak ele alınınca çözül-
mesi imkânsız gibi, bir değilse çok güç gibi 
görünen bir meseleyi, bir de, köyün değil, 
köylünün kalkındırılması meselesi olarak 
incelemeyi denemelerinde zarar olmasa 
gerektir.
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Seyrettiğim kaliteli dizilerden diyebilirim. Dizi 
ilk sezon biraz yavaş ilerliyor ama açıldıkça ef-
saneleşiyor. Oyunculuklar gerçekten çok iyi. 
Cillian Murphy’nin canlandırdığı Tommy Shel-
by çok zekice hareketlerde bulunan çete lideri 
ve Shelby’lerin beyni. Kardeşi Arthur ise zeka 
yönünden eksik ama güç ve sinir olarak Shel-
by’lerin yumruğu diyebiliriz. Dizide Yahudi 
mafyası olarak Tom Hardy’i görüyoruz. İleriki 
bölümlerde de Piyanist filminden tanıdığımız 
Adrien Brody İtalyan Mafyası Olarak Shelby’le-
rin karşısına çıkıyor.

Konusu: Peaky Blinders, Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında Birmingham, İngiltere’de faaliyet 
gösteren “Peaky Blinders” adlı çeteyi anlatan 
suç-drama konulu televizyon dizisidir.

Onur TAŞKIRAN



SIRVideo oyunları bu zamana kadar hep 
zararlı olarak düşünülmüştür. Video 
oyunlarının tamamı zararlı olmamakla 
beraber aksine yararları bile vardır. Bun-
ları şöyle sıralayabiliriz:

-Video oyunları bireylerin hayal gücü-
nün gelişmesinde yardımcı olur.

-Video oyunları stres atmak için bire-
birdir. Sinirlendiğinde insanlarla tartış-
mak yerine oyunlarda bir şeyleri kırıp dö-
kebilirsiniz mesela Team Fortress 2 gibi...

-Video oyunlarının çok büyük bir kıs-
mında Türkçe dil desteği olmadığı için ya-
bancı dil geliştirmede önemli bir rol alır. 

-Video oyunları aslında bizlere bir şey-
ler öğretir. Mesela hayatta kalma oyun-
ları oynamış bir insan günün birinde 
Robinson Crusoe gibi bir adada yalnız ka-
lırsa hayatta kalabilir. Ya da Fortnite gibi 
PUBG gibi ekip oyunlarını oynamış bir in-
san takım olmayı öğrenebilir.

-Video oyunları bireylerin el becerisi-

nin, el göz koordinasyonunun ve pratik 
zekasının gelişmesinde etkilidir.

-Video oyunları gerçekte elde edeme-
yeceğimiz şeyleri yapmamıza olanak sağ-
lar. Mesela gerçek hayatta bir Ferrari’niz 
olması, eğer tabi bir milyarder değilseniz, 
imkansızdır. Fakat bilgisayar oyunlarında 
bir Ferrari’niz olabilir, üstelik ücretsiz! 
Belki hep pilot olmak istemişsinizdir, işte 
size fırsat. İstediğiniz uçağı kullanabilir-
siniz. Ayrıca herhangi bir sağlık riskiniz 
dahi olmadan.

 Bilgisayar oyunlarında vahşi bir Ork, 
büyük bir savaşçı, usta bir boksör, bir 
doktor, bir araba yarışçısı... Dilediğiniz 
her şey olmanız mümkün. 

 Video oyunlarına yararlı demişken 
şunu da unutmamak gerekir. İster bilgi-
sayar, ister oyun konsolu, ister telefon, 
ne olursa olsun saatlerce oynamak iyi 
değildir. Her şeyi kararında bırakmak iyi-
dir. Benim size önerim günlük en fazla 3 
saat bilgisayar oynamaktır. Çünkü dünya-
da sağlığımızdan daha önemli hiçbir şey 
yoktur!

M. Batuhan PINARBAŞI
V İ D E O - O Y U N

Video Oyunları Oynamanın Yararları:
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Yusuf GÖK

Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri her zaman şöyle dua ederdi:
Allah’ım sana dâimâ ve büyüklüğüne lâyık bir hamdle 

hamd olsun
 Resûlullah efendimize, Ehl-i beytine, Eshâbına, O’nun yar-

dımcılarına hayır duâlar olsun
 Yâ Rabbî!
 Yerde ve gökte sana itâat edenlere merhamet eyle
 Ey kerîm olan Allah’ım! 
Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hatâ ve 

kusurlarımızı affeyle
 Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçla-

rından bizi kurtar 
Kereminle eğriliklerimizi düzelt.
Kötülüklerimizi iyiliğe tebdîl eyle
Ey dilediğini yok ve var eden Allah’ım!
Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru
 Râzı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster, 

beğendiklerini sevdir
 Bizlere râzı olduğun işleri yapmayı nasîb eyle.
 Vefâtımıza kadar bu hâlimizi dâim eyle
 İrâdelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağ-

lamlaştır.
 Bunlar için kalbimizi ıslâh eyle 
Uzuvlarımızı bu işlere sevkeyle.
 Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle
 Yâ Rabbî!
 Bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsân 

eyle
 Seçtiklerine, sevdiklerine nasîb ettiğin, beğendiğin işle-

ri yapma ve seni devamlı anma hâlini sırf senin için yapılan 
amellerin en güzelini yapmayı ömrümüzün sonuna kadar 
devâm etmeyi nasîb eyle

 Ölümümüzü iyi eyle Ölümü bize ikram, ihsân, sana yakınlık 
ve sevinç eyle; pişmanlık, üzüntü eyleme

 Kabirlerimize neşe ve sevinç ile girmek nasib eyle.
 Kabirlerimizi Cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler 

eyle
Orada bizi korkudan emin eyle. 
Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olan-

lardan eyle
 Ey mahlûkâtı, geleceğinden şüphe olmayan günde topla-

yacak olan Allah’ım!
 Bizim o günden aslâ şüphemiz yoktur.
 O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar 
O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır 
Bizi Muhammed aleyhisselâmın yanında bulunanların ara-

sına kat 
Allah’ım!
 Hesâbımızı kolay eyle.
 Lütfunla kereminle muâmele eyle

 Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. 
Sıratı çabuk geçen ve gıbta edilenlerden eyle 
Tartı gününde sevâbımızı ağır kıl 
Cehennem’in sesini bize işittirme.
 Cehennem’den ve Cehennem’e yaklaştıracak işlerden ve 

sözlerden kurtar
 Lütuf ve kereminle bizi Cennet’te kendilerine ihsânda bu-

lunduğun peygamber, sıddıklar, şehîdler ve sâlihler ile berâber 
eyle

 Onlarla arkadaş olmak ne güzel
 Yâ Rabbî! 
Orada bizi, babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız ve çoluk 

çocuğumuzla en güzel bir hâlde berâber bulundur
 Dünyâda iken bizimle ülfetleri, yakınlıkları olanları da bize 

kat
 Onları umduklarına kavuştur.
 Dilediklerinden fazlasını ver
 Dünyâdan îmânla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara 

rahmetinle muâmele eyle
 Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini 

kabûl eyle
 Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et.
 Hastalarına şifa ver. 
Bize ve onlara nasûh tövbe etmek nasîb et. 
Çünkü sen, çok ihsân sâhibisin ve her şeye kâdirsin
 Yâ Rabbî! 
Senin yolunda cihâd edenlere yardım eyle.
 Hem idâreciyi hem de idâre edileni ıslâh eyle 
Müslümanların işlerini üzerine alanlara, müslümanlara kar-

şı şefkat ve merhamet nasîb et 
Yâ Rabbî! 
Sözlerimi birleştir. 
Bizden fitneyi gider
Belâlardan kurtar
Bize müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. 
Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir
 Yâ Rabbî!
 Bizi aziz kıl, zelîl kılma. 
Bizi, senin rızâna götüren dünyâ ve âhiret işlerinde birleştir. 
Bu ancak senin yardımınla olur
 Yâ Rabbî! 
Bize, senden korkmayı, sana tâzim ve hürmeti, sevdiklerine 

lütfettiğin mârifet ve nîmetlerini bize ihsân ve bunları devamlı 
eyle

 Yâ Rabbî! 
Bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek 

çoluk çocuğumuza yakınlarımıza, sıhhat ve âfiyet ihsân eyle 
Bu âfiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver.

EVLİYALARIN BÜYÜKLERİNDEN CÜNEYD-İ BAĞDADİ 
HAZRETLERİ’NİN DUASI

S I R L I  D UA L A R
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Mecbure İnal Vela

Rahmetli dedem askerliğini Konya’da yap-
mış. Askerliği esnasında başından enteresan 
bir hadise geçmiş:

Dedem mütedeyyin ve temiz şahsiyetiyle 
bölük komutanının kısa zamanda dikkatini 
çekmiş, sevgisini kazanmış. Aralarında ki rüt-
be farkına aldırmaksızın dedemi karşısına ala-
rak onunla samimi sohbetler etmiş komutanı 
zaman zaman. Bu sohbetler esnasında dede-
me bir söz vermiş:

“Benim, yanımdan hiç ayırmadığım iki can 
dostum, hayatla aramdaki bağı kuvvetlendi-
ren öyle iki dostum mevcut ki, o iki dostun 
kıymetini ancak senin gibi temiz karakterli, 
imanlı bir genç anlayabilir. Bu iki dost; Kur’an-ı 
Kerim’im ve oltu taşından mamul siyah tes-
bihim. Düşündüm de, nazarımda yeryüzünün 
en pahalı hazinelerinden daha ziyade kıymete 
haiz bu iki dostu, değerini asla anlamayacak, 
hakkını veremeyecek evlatlarıma bırakmak-
tansa, sana bırakmayı akıllıca buluyorum. 
Sen, bu iki dostu elinden ve dilinden asla dü-
şürmezsin. Şayet seni yanlış tanımadıysam, 
bu kanaatimde de yanılmam. Bana adresini 
bırak, varisim olarak seni seçtim.”

Dedem, bölük komutanına adres bırakmış 
fakat, teskere alıp köyüne döndükten, baba 
mesleği olan rençberliğe daldıktan sonra ko-
mutanıyla aralarında geçen bu diyaloğu tama-
mıyla unutup gitmiş.

Aradan yıllar geçtikten sonra, şehirde 
imamlık yapan damadı vasıtasıyla dedeme 
bir paket ulaşmış. Konya’dan gelen bu paket 
dedemi şaşırtmış zira o hadiseyi hiç hatırlaya-
mamış. Ta ki paketi açıp içinden kahverengi 
deri kaplı Kur’an-ı Kerim ile oltu taşı doksan 
dokuzluk tespih çıkıncaya kadar. Komutan sö-

zünü tutup dedemi kendine varis tayin etmiş, 
vasiyetinde sahip olduğu bu iki paha biçilmez 
kıymetin dedeme mutlaka ulaştırılmasını iste-
miş.

Dedemin, ömür boyunca bir ikinci Kur’an’ı 
olmadı. Kendisine komutanı tarafından bırakı-
lan o ilahi kelamı okuya okuya mushafın sahi-
feleri yıprandı, cildi aşındı. Tespih ise zaman-
la dedem ile özdeşleşti, ayrılmaz bir parçası 
haline geldi. Günün birinde o kıymetli tespihi 
çaldırdığında gözyaşı dökecek kadar mütees-
sir oldu.

Komutanı kendine dedem gibi bir varis se-
çerken gayet isabetli davranmıştı. Zira dedem 
hem Kur’an’ın, hem tespihin hakkını verdi. 

Şu bir hakikattir ki, murisler, miras bıraktık-
ları şey ile anılırlar. Varislerine Kur’an-ı Kerim 
bırakan muris hatimlerle, dualarla, Fatiha-
lar’la anılır. Varislerine bir saz, bir çalgı aleti 
bırakan ise şarkılarla, türkülerle anılır ancak. 
Yarın, dar-ı bekaya göçtüğümüzde ne ile, nasıl 
anılacağımız, bugün yaşadığımız hayat ile bi-
rebir bağlantılıdır. Sağlığında cami cemaatin-
den olan bir zat, o cemaati oluşturan şahıslar 
tarafından anılır. Meyhaneye, bara müdavim 
bir şahıs ise ancak içki sofralarında, sarhoş 
ağızlar tarafından anılır.

Meşhur bir fıkradır: Bir lokantanın camında 
“Yemeği siz yiyin, hesabı torununuz ödesin” 
yazmaktadır. Karnı iyice acıkan, cebinde de 
metelik olmayan bir adam bu yazıyı görünce 
sevinçle dalar lokantaya. Masaya kurulup, 
menüde canının çektiği ne kadar yiyecek var-
sa ısmarlar, karnını tıka basa doyurur. Tam lo-
kantayı terk edecekken, garson önüne kabarık 
bir hesap getirir. Adam şaşkındır. Camda yazılı 
yazıyı hatırlatarak:

  VASİYETİMİZİ YENİDEN YAZALIM

M A K A L E
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sorar.

Garson alaylı alaylı gülümseyerek cevap 
verir:

“Sizin hesabınızı torununuz ödeyecek. Bu 
hesap dedenizin hesabı.”

Torunlarımıza ödenecek hesaplar bırak-
mayalım bu dünyadan göçerken. Dedelerimiz 
bize miras olarak ödenecek hesaplar bıraktıy-
sa bile, biz aynı hatayı işlemeyelim. Lanetle 
değil, rahmetle anılmak istiyorsak, kendi raha-
tımız, kendi keyfimiz, zevkimiz uğruna gelecek 
nesillere ödenecek bedeller bırakmamalıyız.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Efen-
dimiz (s.a.v.)in ümmetine bıraktığı en büyük 
miras, bizzat yaşamak suretiyle ümmetine 
modellik ettiği Kur’an ahlakıdır. O, insanı insan 
yapan bütün üstün vasıfların kendisinde cem 
olduğu yegane üstün insandır, misal alınması 
gereken yegane timsaldir.

Komutanının dedeme bıraktığı mirası anın-
ca, akabinde Rasululluh (s.a.v.)in ümmetine 

Kur’an ahlakını, Kur’an ahkamını miras bıraktı-
ğını hatırladım ister istemez. Veyl bize ki biz bu 
mirasın hakkını asla veremedik. Nerde kalmış 
Peygamber (s.a.v.) mirasının hakkını vermek, 
dedelerimizden devraldığımız mirası torun-
larımıza ulaştıracak köprüyü bile kuramadık 
biz.. Hazır bulduğu mükellef sofraya bağdaş 
kurup oturan, “bu sofra nasıl kuruldu?” sualini 
sormak yerine onu bunu beğenmeyip dudak 
kıvıran şımarık mirasyedi havalarında yaşadı 
bizim nesil. Bizim nesil, geçmişe karşı suçlu, 
geleceğe karşı borçlu yaşadı. Kendine bırakı-
lan mirası talan etmek yetmez gibi, torunla-
rına da güzel miraslar bırakacağa benzemiyor.

 Veyl bize, yazık bize!

Fakat şunu da unutmamalı, hala yaşıyor-
sak, hala nefes alıp veriyorsak, miras bıraka-
cağımız değerler tesis etmeye, vasiyetlerimizi 
yeniden yazmaya elbette muktediriz.  
Gelin, hep birlikle kıymetbilir varisler yetiş-
tirme gayretinde olalım, miras bırakacağımız 
değerleri gözden geçirelim ve vasiyetimizi ye-
niden yazalım.
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letinde Springfield Genç Erkekler Hıristiyan 
Birliği (YMC) Eğitim Okulu’nda beden eğiti-
mi öğretmeni olan James Naismith tarafın-
dan 1891’de bulunmuştur. Atlet ve beyzbol-
culara kış antrenmanı yaptırmak amacıyla 
geliştirilen bu oyunda amaç, tahtadan yapıl-
mış sepetlere topun sokulması idi. İlkinde, 
7 kişilik iki takım arasında 20’şer dakikalık 
üç devre üzerinden oynanırdı. Oyunun asıl 
amacının duvarlara asılı sepetlerin içine 
topu sokmak olduğundan ‘sepet topu’ anla-
mına gelen BASKETBOL adı verilmiştir.

Basketbol bulunuşunun kısa bir süre ar-
dından üniversitelere ve hatta semtlerde 
bulunan cimnastik salonlarına kadar yayıldı. 
Amerika 1897 yılında erkeklerde, ardından 

1900 yılında 
da bayanlar ara-
sında ilk milli bas-
ketbol şampiyonalarını 
düzenleyerek bu sporu ülke ça-
pında geliştirdi. 1904’de olim-
piyatlarda oynanmaya baş-
landı. Basketbol 1913’te 
Uzak Doğu’ya ulaştı. Bir 
kaç yıl içinde de dünyanın her 
tarafında basketbol oyununu 
görmek mümkün oldu. 1932 yı-
lında ise, İsviçre, Yunanistan, İtalya, 
Portekiz, Arjantin, Romanya ve Çekosla-
vakya’nın işbirliği ile FIBA (Basketbol Fede-
rasyonları) oluşmuştur.

Basketbol’un Türkiye’ye gelişi, 1904 yılı-
na rastlamaktadır. İlk kez Robert Koleji öğ-
retmenlerinin yönetiminde deneme amaç-
lı oynanmıştır. 1911’de ise, G.Saray Lisesi 
beden eğitimi öğretmeni Ahmet Robenson 
basketbol kurallarını dilimize göre uyarlamış-
tır; ancak, teknik bilgiler eksik olduğundan 
olumlu sonuçlar alınamamıştır. İlk çalışmalar 
ise 1920’de başlamaktadır. İlk basketbol ligi 
1927’de kurulmuştur. 1933 yılından itibaren 
ise resmi müsabakalar yapımaktadır.

Basketbol Tarihi

S P O R

Emrullah ÇINAR
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1- Mutluluğun yollarını aramamak!
2- Her durumun en kötü ihtimaline karşı bile bir planınız olsun.
3- Olduğun kişi olmak!
4- İnsanların ne dediğini önemsememek!
5- Hayatının ve geleceğinin kendi ellerinde olduğunu bilmek!
6- Uzun vadeli planlar yapmak!
7- Her şeyin dünyada bir çözümünün olduğunu bilmek ki var!
8- Sağlığı bozuk ve durumu çok kötü insanlara bakıp haline şükretmek!
9- Para denen şeyi önemsememek, yalnızca ideallerini önemsemek!
10- Cömert olmak ve daima paylaşmak!
...
Mutlu olmanın 10 kuralı işte bu. Ne para ne araba ne uçak ne yat ne altın ne de 

makam. İşte hepsi bu kadar...

Mutlu Olmanın Yolları!

M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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FN SCAR
Kıvanç KARADAĞ

Uyruğu: Belçika
Üretildiği tarih: 2006
Ağırlık: 3.5 kg
Mühimmat: 5.56x45 mm  NATO/ 7.62x51 mm 

NATO
Atış hızı: 600 mermi/dak
Etkili menzil: 800m
FN SCAR, FN tarafından üretilen modüler sal-

dırı tüfeklerinin adıdır. Amerika Birleşik Devletle-
ri Özel Harekât Komutanlığı(SOCOM) tarafından 
15.10.2003 tarihinde açılan tüfek ihalesi için üre-
tilmiştir ve belirtilen şartlara göre (örneğin silah-
ların farklı kalibrelerde mermi kullanabilmesi, 
özellikle de 5.56 NATO’dan daha güçlü olan 7.62 
NATO) birinci gelerek SCAR ismini almıştır. SCAR 
serisi tüfekler 2 ana gruba ayrılır, birincisi SCAR-
L’dir ve 5.56x45mm NATO mermisi kullanır. İkin-
ci tüfek ise 7.62x51mm NATO mermisi kullanan 
SCAR-H’ dir. İki tüfeğinde yakın mesafe çatışma ve 
keskin nişancı gibi varyasyonları bulunur. Ayrıca 

Amerikan Ordusu içinde SCAR-L MK 16, SCAR-H’ 
de MK 17 olarak bilinir. Tahminlere göre yakın za-
man içerisinde özel kuvvetlerde M-4, M-14, MK 
11, M16, MK25 gibi silahlar yerlerini SCAR model-
lerine bırakacaktır. FN SCAR’ ın tasarımında silahın 
bazı parçaları ve mekanizması, toz ve ince kumdan 
çok daha az etkilenen AK-47’den kopyalanmıştır. 
SCAR, her türlü aksesuar montajına uyumlu 4 adet 
(Üst, alt ve yanlar) Picatinny kızaklarına sahiptir. 
Silaha hareket kazandırabilmek için, polimerden 
üretilmiş dipçik yanlara katlanabilir.  
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T E K N O L O J İ

“Milli Google Earth” olarak adlandırılan CAS
 Efes Tatbikatı’nda kullanıldı 

Mobil haberleşme için ordumuzun hizmetine sunulacak olan Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) 
tanıtıldı.

Mobil haberleşme için ordumuzun hizmetine sunulacak olan Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) geçtiğimiz 
günlerde tanıtıldı. 

Efes 2018 Tatbikatı çerçevesinde sergilenen ve şu ana dek oldukça başarılı sonuçlar alan uygulama, he-
nüz sivil kullanıma açılmadı. Geçtiğimiz yıl bir dö-
nem sivil kullanıma açılan ancak kısa bir süre sonra 
yayından kaldırılan uygulamanın yeni dönemde 
kullanıma açılması bekleniyor. 

Konuyla ilgili Baykar Teknik Müdürü olan Selçuk 
Bayraktar bir tweet atarak uygulamayı halka duyur-
du: “Milli “Google Earth” diyebileceğimiz CAS (Milli 
Coğrafi Analiz Sistemi) ve SIHA’larımızdan yerdeki 
tablete canlı görüntü aktaran KUZGUN sistemi de 
Efes Tatbikatı’nda görevde.”

Mehmet ŞAHİN
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BEŞİRİ ŞİİRİ

Seni görmek için 
Eğer su olsaydım akmaz sakin beklerdim

Dağ olsam durmaz koşardım
Ve rüzgar olsam esmez dururdum..

Ama insanım
Ve seni görmek için defalarca 

Beklemişim
Koşmuşum

Durmuşum…
*

Seni kucaklamak için açılan ellerim
Dizlerimi kucakladı..

*
Gene çayım soğudu..

Gene sebep “sen” oldun..
*

Nasip ....
En güzel bir ihtimaldir...

*
Züleyha gibi bir bekleyişiniz yoksa 

Yusuf gibi bir aşkı bulamazsınız
*

Sen ki dedin:
Ressam değilsin 

O zaman neden ben seni düşününce
Hayatım renkleniyor

*
Gel birbirimize hayat olalım

Ayrılırsak “hayatını” kaybetti desinler!!
*

Ay bana seni hatırlatıyor
Öyle güzel..

Öyle parlak..
Ve öyle uzak..

*
Eğer sevgi gerçekse, 

Mesafeler özlem olur.

Leyla Beşiri MERAM

DAMLA YAYINEVİ®
Prof. K. İsmail Gürkan Cad. No: 8 Cağaloğlu-İSTANBUL Tel.: +90 212 514 28 28 / Faks: +90 212 528 24 01

/damlayayinevi             www.damlayayinevi.com.trMNP

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 Plain
• Bordo - Yeşil
• 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

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

Hüseyin  Kutlu   Hattı 

Kur’ân-ı Kerîm’ler

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

Kur’ân-ı Kerîm’ler  
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı İnceleme 

ve Kıraat Müdürlüğü tarafından 
mühürlenmiştir.

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

Yen
İ

ÇIK
TI

50



SIR

DAMLA YAYINEVİ®
Prof. K. İsmail Gürkan Cad. No: 8 Cağaloğlu-İSTANBUL Tel.: +90 212 514 28 28 / Faks: +90 212 528 24 01

/damlayayinevi             www.damlayayinevi.com.trMNP

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 Plain
• Bordo - Yeşil
• 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

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

Hüseyin  Kutlu   Hattı 

Kur’ân-ı Kerîm’ler

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

Kur’ân-ı Kerîm’ler  
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı İnceleme 

ve Kıraat Müdürlüğü tarafından 
mühürlenmiştir.

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

Yen
İ

ÇIK
TI
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İ S L A M

DUANIN SIRLARI VE KABUL ŞARTLARI

Dr. Ahmet ALTUN

Allah her duaya cevap verir, bu kesin delillerle sabittir. 
Ancak bazı dualar kabul olurken bazı duaların ise kabul ol-
madığı görülüyor. 

Bazı şartlar dahilinde duaların kabul olduğu Kur’an, ha-
dis ve selef-i salihin tarafından ifade edilmektedir. Bu tec-
rübe ile de sabittir. Şartların bir araya gelmesi nispetinde 
duaların kabulü ziyadeleşir. Ancak kulun, duasında neleri, 
nasıl isteyeceği de duanın kabulü adına önemlidir. Dua es-
nasında dikkat edilmesi gereken bazı hususları şöyle sıra-
layabiliriz:

1. Ciddi Bir Niyet
Duanın kabul şartlarının başında niyet gelir. Gafil kal-

bin duasından hayır çıkmaz. Dua eden kişi dua konusu 
olan şeye kilitlenmeli. İstediği şeye öyle yoğunlaşmalı ki içi 
kaynasın vücudunun harareti yükselsin. Bu şiddetli niyet 
ve arzu ona kapıyı açacağı kuvvetle muhtemeldir. Kendini 
duaya kaptırma yanı konsantrasyon ne derece güçlü olursa, 
duaya icâbet de o derece çabuk olur. Bunun için denmiştir, 
“mazlumun duası yerde kalmaz; ah alan felâh bulmaz!. Zirâ, 
o “âh” eden kişi, öyle bir sıkıntı ile, öyle bir konsantrasyon 
ile, menfî beyin dalgalarını o kişiye yöneltir ki, o yayın okun-
dan kurtulmak mümkün olmaz. 

 Hadiste, “Hassas olduğunuz saatlerde dua etmeyi ga-
nimet biliniz. Çünkü bu hâl rahmet saatinin hâlidir” denil-
mektedir. Burada işaret edilen manâ şudur: Hassas, oldu-
ğunuz demek, tamamiyle bir konuya konsantre olmaktan 
ileri gelen bir biçimde, son derece duygusal olma anlamı 
taşır. İşte bu an da, kişinin, tamamıyla Allah’a, net bir biçim-
de yönelmesi, anlamını taşır. Bu yöneliş ise, beynin tümüyle 
tek bir gayeye yönelik biçimde, kendisindeki ilâhî güçlerin 
ortaya konulması sonucunu doğurur denilmektedir.

Yapılan araştırmalara göre, insan düşünce gücüyle 
odaklandığı bir şeyi etkileyebilir. Dua eden kişi kalbiyle, ru-
huyla, akliyle bir konuya odaklandığı zaman, kalp ve beynin-
den çıkan enerji dalgaları odaklandığı o noktaya çarpıp etki 
meydana getirebilir. Yanı dua kabul olur ve güçlü bir niyetle 
çalınan kapı açılmış olur.

 Dua konusu, batılı bilim adamlarının da üzerinde dur-
duğu ve üzerinde araştırmalar yaptığı bir konudur.

 “Batı’da yalnızca inancın, dinî hayatın ve duanın hasta 
insanlar üzerindeki etkileri incelenmiyor; duanın ve uzak 
mesafedeki kişilerin niyetlerinin bakterilere varıncaya kadar 
çevre üzerindeki etkileri de inceleniyor. Be Careful What 
You Pray For (Ne İçin Dua Ettiğine Dikkat Et) isimli eserinde  
Dr. Dossey, mikroorganizmalar üzerinde yapılan deneyler 
konusunda, “Belli mesafedeki niyetlerin etkilerine inan-
mayan şüpheciler, gözlenen sonuçların öznenin beklentisi 
veya inanç ve duanın gücünden ileri gelebileceğini söylü-
yorlar” demekte, şüphecilerin bile inanç ve duanın tesirine 
hayır demediklerini ifade etmektedir. Bakteriler üzerinde 

uzak mesafedeki niyetlerin tesiriyle ilgili yapılan deneyleri 
yorumlayan Daniel I. Benor, sonuçların hayli anlamlı oldu-
ğuna dikkat çekiyor. Bu tür deneylerden hareketle, mesafe 
ne olursa olsun gıyabında, yani başkaları hakkında yapılan 
duaların tesiri vurgulanıyor. Netice olarak araştırmacılar, “ 
Çalışmalar duanın gücü konusunda kesin delil ortaya koy-
maktadır. Yapılan uygulamaların sonuçları göstermektedir 
ki, daha üst varlık mertebesine sahip bir güç vardır ve biz 
onunla irtibata geçme kabiliyetine sahibiz” demektedirler. 
Batıda, farklı üniversitelerde “maneviyat ve sağlık” konusu 
üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

2. İnanmak 
Her şeyden önce dua eden kişi, kendisini bilen, sesini 

işten, halını gören, kendisine çok yakın ve içinde bulunduğu 
sıkıntıları defedebilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek güç 
ve kudrete sahip yüce bir zatın varlığına inanması lazım. Hz. 
İbrahim Kur’an lisanıyla Putlara dua eden kavmini kınarken 
“ Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı?” (Şura, 
72)

Sahabenin biri bir gün Allah Resulüne soruyor: “Ey Allah 
Resulü Rabbimiz bize yakın mı uzak mı? Bilelim ona göre 
sesimizi yükseltelim veya gizleyelim” diye sorar, bunun üze-
rine şu ayet iner: “Kullarım sana Beni sorarlarsa, bilsinler ki 
Ben, şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin, dua etti-
ğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul 
edip Bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsun-
lar.” ( Bakar, 186) 

     3. İhlas ve Samimiyet
İhlas, yapılan ibadetlerde Allah rızasını gözetmek. İhlas 

ibadetlerin ruhudur. Dua içtenlikle ve ihlasla yapılmalıdır. 
İhlas doğrudan Allah ile irtibatlıdır. Bütün ibadetlerimizin 
tek bir hedefi vardır o da Allah’ın rızasıdır. Allah buyuruyor: 
“Ey inananlar! İnkarcılar istemese de, yalnız Allah’a ihlâslı 
olarak (dininde samimi olarak) dua edin!” (Mümin: 14)  

Tam manasıyla İhlas ve samimiyet, genellikle insanın 
içinde bulunduğu en zor hallerde ortaya çıkar. Kur’an bu 
psikolojik gerçeği şu ayette açık bir şekilde ifade etmekte-
dir: 

 “Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini tama-
men Allah’a has kılarak (ihlâsla) O’na yalvarırlar. Allah onları 
karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta 
yolu tutar. Zaten bizim âyetlerimizi, ancak nankör hâinler 
bilerek inkâr eder.” (Lokman, 32)

Kur’an burada mucizevi bir şekilde, denizin ortasında 
dalgalar arasında boğulmakla karşı karşıya kalan kişilerin 
psikolojik hallerini, en hassas duygularını beyan etmekte ve 
dualarındaki ihlas ve samimiyete işaret etmektedir. Allah, 
tam ihlas ve acziyetle dua edenlerin dualarını kabul ettiğini 
ve onları kurtardığını belirtiyor. Karanlıkta, denizin dibinde 
ve balığın karnında Hz. Yunusun o halis duası, Onu selamet 
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sahiline çıkardığı gibi benzer samimi dualarla nice kulunu 
kurtarmıştır. 

Mesela, Titanik ve İskenderiye yakınlarında batan gemi-
lerde kurtulan kişilerle yapılan röportajlarda, kurtulanların 
o anda halis bir dua ile Allah’a sığındıkları ifade edilmiştir. 

Yapılan araştırmalara göre, her hangi bir kişi, (inanmı-
yorsa bile) denizde boğulmak üzere iken, Allah’a samimi bir 
şekilde dua ederse kurtulur. Bu, bilim adamlarının ve asırlar 
boyu, farklı sebeplerle denizde boğulmaktan kurtulanların 
itiraflarıyla sabit olmuş bir gerçektir. Bu, yüzme bilmiyorsan 
dua oku ve denize atla anlamına gelmez. 

4. Aşırıya Kaçmamak
Duada aşırıya kaçmak, aşırı detaylara inmek, en önemli 

istekleri bırakıp, önemsiz şeyler istemek, mübalağa etmek, 
tabii olamayan süslü yapmacık ifadeler kullanarak manayı 
söze feda etmek duada aşırılık ve haddı aşma anlamına 
gelir ki, Resulüllah bu tür dualardan sakındırmıştır. İbni 
Mace’de yer alan rivayete göre, Sahabeden Abdullah bin 
Mağfel’in öğlu, “Allah’ım, şayet cennete girersem, senden 
cennetin sağ tarafında beyaz bir köşk istiyorum.” Şeklin-
de dua eder, babası Abdullah da bunu duyar ve oğluna, “ 
Yavrum, Allah’tan Cenneti iste ve cehennemden Ona sığın, 
Allah Resulü duada aşırılığa kaçmayı men etmiştir” diyor.  

 Cenab-ı Hakk’tan dua maksatlı isteklerde bulunurken 
detaylara girmekten kaçınmak gerekir.   İnsanın, daha kısa 
ve öz ifadelerle halini Allah’a arz edip, bir şeyler istemesi 
mümkünken, uzun sözlerle aşırıya kaçıp dua etmesi makbul 
değildir. Burada hemen şunu ifade etmek lazım ki, Allah’a 
yapılan uzun münacâtlar bunun dışındadır. Çünkü bunlar, 
birer istek değildir. 

5. Meşru Vesilelerle Dua Emek
 Allah kendisine yaklaşmak için vesileleri kullanmamızı 

istemekte ve yol göstermektedir.
“Ona yaklaşmaya vesile arayın.” (Maide, 35) buyurmak-

tadır.
Vesilelerin başında Allah’ın isimleri gelir. Alalh (c.c) bu-

yuruyor ki, “ Allah’ın güzel İsimleri vardır Onlarla dua edin 
ve isteyin.” (Araf, 180)

Duada Allah’ın isim ve sıfatlarını  vesile yapıp o isim ve 
sıfatlarla dua etmeliyiz. Mesela günahlardan bağışlanmayı 
dilediğmizde “Ya Ğaffar”,  rahmet dilediğimizde “Ya Rahim”, 
rızık talebinde bulunduğumuzda da “Ya Rezzak”, “Ya Kerim” 
demeliyiz. Zira her halimize uygun Allah’ın bir veya birden 
fazla isim ve sıfatı vardır. İşte bu isim ve sıfatlarla dua ettiği-
mizde dualarımızın daha çabuk kabul olması söz konusudur. 
Ebu Davud ve Tirmizi’de Büreyde’nin naklettiği rivayette, 
Allah Resulü, bir adamın, “ Allahım, senden başka ilah ol-
madığına, senin eşin ve benzerinin bulunmadığına Bir oldu-
ğuna olan imanımla istiyorum…”şeklindeki duasını işitince 
ona şöyle der: “ Sen Allah’ın öyle büyük bir isimi  ile  istedin 
ki, o isimle kim ne istese, ne dua ederse verilir.”  

Hz. Peygambere salavat getirmek de duaların kabulü 
için önemli bir vesiledir.

Duanın başında ve sonunda getirilen salavât, iki makbul 
dua olması itibarıyla orada yapılacak duanın kabul olması 
için önemli bir sebeptir. Allah Resûlü de pekçok hadislerin-
de, dua ederken kendilerine salavât getirilmesini istemiş ve 
bunu duanın kabulü için bir vesile olarak zikretmiştir. Tir-
mizî’nin rivayet ettiği bir hadiste de Peygamberimiz:” Bana, 

duanızın başında, ortasında ve sonunda salât okuyun.” bu-
yurmuştur. 

6. Acele Etmemek
Allah Resulü, her kesin yaptığı her duaya acele etmediği 

sürece cevap verileceğini söylüyor“ Sizden herhangi biriniz 
acele etmedikçe yaptığı her duaya cevap verilir, halbuki 
o ‘Rabbime dua ettim duama cevap vermedi der” (Buha-
ri-Müslim)   

Başka bir hadisinde de Efendimiz, bir adamın duasını 
duydu ve “bu adam acele etti” buyurdu. Sonra da onu yanı-
na çağırtıp şöyle dedi: “Biriniz namaz kılıp arkasından dua 
için ellerini kaldırdığında, Allah’a hamd ve sena ile başlasın, 
sonra Peygamber’e salât ve selam okusun, ondan sonra is-
tediği duayı yapsın.” (Tirmizî, Ebû Dâvûd) 

7. Duaya İhtiyaç Hissetmek
Formalite icabı veya iş olsun diye dua edilmez. Dua eden 

kişinin duaya ne kadar çok muhtaç olduğu şuurunda olmalı. 
Herkes ihtiyacına göre duâ etmeli. Hep aynı duâyı okumak 
da uygun değildir. Kişi ne istediğinin bilincinde olmalı. Ne 
istediğinin farkında olmadan duâ etmek uygun olmaz. Belli 
şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi duâ etmek mekruhtur. Duâ, 
uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalı, duâyı yalnız namazlardan 
sonra ve belli zamanlarda yapmak da mekruhtur. Her fırsat-
ta duâ edilmelidir. 

Resulüllah’ın bazı konularda, bazı zaman ve durumlar-
da yapığı dualar var. Resulüllah’ın diliyle yapılan bu duaları 
tekrar etmeğe her müminin ihtiyacı var. Bunun yanında da 
her müminin özel olarak ihtiyaç duyduğu özel dualar var bu 
duaları kendine has ifadelerle yapar. Allah da, yapılan bu 
dualara kişinin ihlas ve ihtiyaç şiddetine göre cevap verir.

İmam Gazalinin İhyasında rivayet edildiğine göre, Ta-
biinin büyüklerinden Muhammed bin Vasi’ her gün sabah 
namazından sonra şu özel duayı yapardı: “Allahım Sen, gü-
nahlarımızı bilen bir düşman bize musallat ettin, öyle bir 
düşman ki, o bizi gördüğü halde biz onu görmüyoruz. Ey Al-
lahım, O nasıl senin rahmetinden ümidini kesmişse, bizden 
de ümidini kesmesini sağla, onu cennet ve rahmetinden 
uzaklaştırdığın gibi bizden de ondan uzaklaştır.”  

Bir gün şeytan insan şeklinde cami yolunda İmam Mu-
hammed bin Vasi’ hazretlerinin karşısına çıkar ve aralarında 
şu konuşma geçer:

- Beni tanıyor musun ya imam?
- Hayır, sen kimsin?
- Ben şeytanım,
- Ne istiyorsun?
- Seni temin ederim ki, bundan sonra sana asla 

gelmeyeceğim, vesvese vermeyeceğim,  ve günah telkin et-
meyeceğim, ancak bir şartla,

-  Nedir bu şart?
- Şu hergün yaptığın duayı yapma ve kimseye de 

öğretme! Der. 
8… Helal kazanç, toplu dua, meşru olan konularda dua 

etmek, sürekli ve ısrarcı olmak, Tabiaat kanunları dediğimiz 
ilahi kanunlara uygun olması, edep adap dahilinde yapılma-
sı sonunda amin denmesi  gibi hususlar da, duanın kabul 
şartlarındandır. 
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O T O M O T İ V

Fiat MURAT 131
Nihat ÖZBİLEK

Fiat 131 (“Mirafiori” olarak da bilinir) İtalyan 
araba imalatçısı Fiat tarafından 1974-1984 yılları 
arasında ürettiği küçük/orta boy aile arabasıdır. İlk 
defa Kasım 1974 Turin Motor Show’da sergilenmiş-
tir.

Fiat’ın bu modeli Türkiye pazarında Murat 131, 
İspanya’da Seat 131, Amerika’da Fiat Brava olarak 
bilinir. Fiat 131, kendisinin yerine gelen Fiat Rit-
mo’nun sedan sürümü Fiat Regata’nın yanı sıra 
Şahin, Doğan ve Kartal modellerinin de öncüsüdür 
ve üretimi Türkiye’de 1987 yılı sonuna kadar devam 
etmiştir. Bu aracın Türkiye’de bulunmayan, Fiat’ın 
resmi modifiye şirketi Abarth tarafından geliştirilen 
2000 motorlu sürümü 1970’li yıllarda Dünya Ralli 
Şampiyonasında boy göstermiş ve pek çok başarı 
elde etmiştir.

Türkiye’de 29 Aralık 1976’da üretimine başlanan 
Murat 131 serisi, 1981’de 131 Şahin (Fiat 131 Mira-
fiori CL karşılığı) ve 131 Kartal (Fiat 131 Panorama 
CL karşılığı) ve 1982’de 131 Doğan (Fiat 131 Su-
permirafiori) olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. 
1985’te Murat 131 Kartal, sadece Türkiye’ye özgü 
bir tasarımla değiştirilmiş ve aracın arka kısmı, C 
sütunundan itibaren yükseltilip büyütülmüştür. 
Ana üretici Fiat’ın 1975 model yılı için tasarladığı ilk 

motorlar, Tür-
k i y e ’ d e 

hiçbir 

modifikasyona tabi tutulmadan 131 kasası sona 
erene kadar kullanılmıştır. Oysa İtalya ve İspanya 
üretimlerinde 1978’den itibaren üstten egzantrikli 
(OHC) motorlar üretime alınmış ve seriye perfor-
manslı ve rekabetçi motorlar katılmıştır. (1.4 TC, 
1.6 TC, 2.0 TC) 1974’ten beri opsiyon olarak seçi-
lebilen otomatik şanzıman Türkiye üretimlerinde 
kullanılmamıştır. 2002 yılında Tofaş Bursa’daki 
üretim bantları sökülerek Afrika’da Etiyopya Cum-
huriyeti’nde bulunan Holland Otomotiv Firması’na 
satılmıştır. 2010 yılına kadar kuş serisi mamuller 
Afrika’da Holland adıyla üretilmeye devam etmiştir.

İtalya’da ise Fiat 131 Mirafiori modelleri 2 ve 4 
kapılı sedan ve 5 kapılı SW (Panorama) olarak üre-
tilmiştir. Tüm modeller 1978 ve 1981 olmak üzere 
iki kere revize edilmiş (facelifting) ve sedan üretimi 
1983’te, Panorama SW üretimi ise 1985 yılına ka-
dar Maratea adı altında devam etmiştir. Fiat, orta 
sınıftaki 131 serisi’nin yerini bir düşük sınıfta bu-
lunan Ritmo modelinin sedan sürümü olan Regata 
ile doldurmuştur. Ritmo/Regata sonrasında çıkan 
Tipo/Tempra ise Bravo/Brava/Marea tarafından 
yeri doldurularak sürekli geliştirilmiş ve günümüze 
ulaştırılmıştır. Fiat 131’i günümüzde temsil eden 
Fiat modeli ise Fiat Linea’dır. Linea, atası 131’in iki 
sınıf altı olan Fiat 127’nin günümüzdeki temsilcisi 
Fiat Grande Punto bazıyla üretilen bir sedan ol-
masına rağmen, boyutları Fiat 131’i geçmiş, son 
teknolojilerle donatılmış bir modern sedan olarak 

dünyanın birçok ülkesinde ve Tofaş tesislerin-
de üretilmektedir.
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K İ Ş İ S E L  G E L İ Ş İ M

Özlem ÖZBİLEK

Sıcak evin direği
Tıp tıp eder yüreği
(BABA)

Dokuz ay zindanda yatar
Altı ayda zil çalar oynar
(BEBEK)

Özü tatlı,
Sözü tatlı,
Candan daha değerli
(ANNE)

 Yattım yumuşak
Uyudum sıcak sıcak
(YATAK)

Ham iken tatlı
Olmuşu acı
(BEBEK)

 Ben giderim,
O gider
Güneşte beni izler
(GÖLGE)

Askerden küçük
Paşadan büyük
(ÇOCUK)

Gece içindeyiz
Gündüz dışında
Pencereli, kapılı
Şirin bir yuva
(EV)

Pazardan aldım
Bir tane
Eve geldim
Bin tane
(NAR)

TEKİR
Bir iki tombul tekir 
Camdan bakar 
Başına takar 
Hop hop, altın top

MISTIK
Mustafa, Mıstık, 
Arabaya kıstık,
Üç mum yaktık, 
Seyrine baktık.    

LEYLEK
Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Gel bizim hayata,
Hayat kapısı kitli,
Leyleğin başı bitli.

KUZU
Kuzu kuzu me 
Bin tepeme 
Haydi gidelim 
Ayşe teyzeme.    

YAĞMUR
Yağ yağ yağmur, 
Teknede hamur, 
Bahçede çamur, 
Ver Allah’ım ver, 
Sicim gibi yağmur.

KARGA
Karga karga “gak” dedi, 
“Çık şu dala bak” dedi, 
Karga seni tutarım, 
Kanadını yolarım.    

TEKERLEMELER ve BİLMECELER
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M Ü Z İ K  TA R İ H İ

1938 yılında Erzurum’da doğdu. 1961 yılında Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türkü-
leri Derneği bünyesinde oluşturulan Doğudan Sesler Topluluğu’na katıldı. 

Bu topluluğun TRT Erzurum Radyosu için düzenli aralıklarla hazırladığı programlar-
da 5 yıl boyunca yer aldı. 1966 yılında açılan sınavı kazanarak, Erzurum Radyosu’nda 
kadrolu sanatçı oldu. 

1970 yılında TRT İstanbul Radyosuna tayin olan sanatçı, uzun yıllar çalışmalarını İs-
tanbul’da sürdürdükten sonra 1985 yılında İzmir’e yerleşti ve TRT İzmir Radyosu’nda 
görevine devam etti

2003 yılında TRT’den emekli olan Mükerrem Kemertaş, sanat hayatı boyunca sayı-
sız türkü ve uzun havanın tanınıp sevilmesine emsalsiz sesi ile katkı sağladı..

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürdürülen Mükerrem 
Kemertaş, kansere yenik düştü. Geçtiğimiz şubat ayında ameliyat geçiren 80 yaşında-
ki sanatçı, sevenlerinden destek ve dua istemişti.

Mükerrem Kemertaş

Ünzile YILDIRIM
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DERGİ

Mahfel Dergisi olarak
gönlünüzü fethetme girişimlerimizin üçüncüsündeyiz. Günler haftalar aylar ve sayılar geçtik-

çe bir şeyler bizim için daha dokunaklı oluyor. Önceki sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda 
da amacımız daha fazla gönlün kapısını çalmak ve o kapıdan içeri buyur edilmek olacak. Mahfel 
kervanı, verilen emeklerin neticesinde yolda düzülmeye başladı. Bu yolda kimi görsek selam 
vermeden geçmek istemiyoruz.

Bu sayımızda geçtiğimiz sayıda olduğu gibi sizlere yine mektubumuz olacak. Ancak sizden 
sevdiklerinize mektup yazmanızı da rica edeceğiz. Çünkü mektuplaşma kültürünü unuttuğumuz 
günden beri bir şeyler bizi kahretti ve elimizdeki değer arz eden diğer şeyler de yitip gitmekte. 
Belki de yekdiğer amacımız yitip giden şeyleri kurtarmaktan ziyade elde kalanları korumaktır.

Şimdi 3. Sayımızda söz hakkı alan arkadaşlar kimlermiş bir bakalım: Bu sayının şairleri ara-
sında Ahmet Menteş, Kerim Karayel, Muhammed Münzevi, Ahmet Akın, Zabit Karaköse, Serhat 
Cen-giz, Ercan Gümüş, Recep Erarslan, Abdürrahim Özcan, Mesut Ceye ve Asaf Ağar var.

Bu sayıda öykücülerimiz arasında Emine Gündüz Menteş, Mehmet Altınova, Ahmet Akın, Ga-
lip Çağ, Emre Arslan, Emre Çetin, Mustafa Söğüt ve Rümeysa Uzun var.

Deneme günlük mektup türlerinde Muhammed Münzevi “Han Günlükleri”nin ilk beşini sizle-
re sunarken Ayşe Gönenç, Cihat Furkan Şendil ve Tuğçe Çapacı ona eşlik ediyor.

Mustafa Söğüt “Divan Şiirinde Sosyal Ha-
yatın İzleri” adlı makalesinin ikincisini sizle-
re sunuyor.

“Mahfel Havadis” köşemizin yan koltuğuna 
yeni bir köşe eklendi. Burası “Edebiyatımızın 
Ki-lometre Taşları/Mahfel Kitaplık” adıyla 
Sevgi Tayhan imzası taşıyor. Bu bölümde siz-
lere kitap önerisi yapmaktan ziyade kitaplar 
hakkında inceleme yazıları yayımlanacak.

Dergimizin sayfalarını süsleyen çizerleri-
miz bu sayıda da değişmedi. Rümeysa Uzun, 
ön kapak çizimiyle sizlerin kafasını karıştıra-
bilir. Emine Güngüz Menteş ve Sef Matineus 
da diğer çizerlerimiz.

Mizanpaj ve sayfa tasarımında yine Ömer 
Faruk Yıldız’ın emeğini tadacaksınız.

Mahfel ailesi olarak yeni sayılarda daha 
fazla gönle girebilmek için siz değerli takipçi-
lerimize keyifli okumalar diliyoruz. Muhab-
betle, esenlikle kalın.

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Mahfel
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Adam Gibi Adam Salih Mirzabeyoğlu

Anadolu çok kahramanlar yetiştirdi. Kalbi gönlü 
yüreği imanla ve vatan sevgisiyle dolu gözünü bu-
daktan sakınmayan ve bu uğurda bir an bile tereddüt 
etmeyen. İşte yiğitlerin en ön sıralarında yerini almış 
biri de sayın abim kıymetli büyüğüm Salih Mirzabe-
yoğludur.

Mücadeleyle geçmiş bir ömür , şahsı için değil 
yüce davası için yaşamış , çileler çekmiş ve hayatının 
hiç bir bölümünde şikayetçi olmamıştır. Örnek alına-
cak gıbta edilecek mümtaz bir şahsiyet.

Salih Mirzabeyoğlu, 10 Mayıs 1950 tarihinde Er-
zincan’da doğdu. Eskişehir’de Fatih İlkokulu (1962), 
Mehmetçik Ortaokulu’nu (1965) bitirdi (1968). Yazı 
ve şiirleri lise yıllarında Babıali’de Sabah gazetesinde 
yayınlanmaya başladı (1965). 1968 yılında Atatürk 
Lisesi’ni bitirdi. 15 yaşında Necip Fazıl Kısakürek ile 
karşılaştı ve Nakşibendi tarikâtına katıldı.

Mirzabeyoğlu’nun ismi 1970′ lerde duyulmaya 
başlandı. İslami gençlik hareketlerinden biri olan 
Akıncıların kurucusuydu. Gençliğinden itibaren Milli 
Görüş gömleğini üstüne giymişti. Salih Mirzabeyoğ-
lu’nun genç yaşına rağmen sözüne itibar ediliyordu. 
Konferanslar veriyor, çevresinde İslam’a gönül veren 
dinamik gençler toplanıyordu. 1970’lerin ikinci yarı-
sında kurulan Akıncılar Derneği’nin kurucuları arasın-
daydı. Derneğin politikalarının savunulduğu Gölge ve 
Akıncı Güç gibi dergileri çıkarttı. Necip Fazıl Kısakürek onun kaleminden çok etkilenmiş, ”Benim 40 senedir 
aradığım ses buydu” demişti.

1975 yılında gölge adlı dergi çıkarttı ve ilk defa Mirzabeyoğlu soyadını orada kullandı. Akıncı Güç (1979) 
adlı dergi çıkarttı. Necip Fazıl Kısakürek yönetimindeki Büyük Doğu-Rapor (1979-80) seçkisinde yazılar yaz-
dı. 1991 yılında Amerika’nın Irak’a saldırmasıyla oluşan dönemin siyasi atmosferi içerisinde tutuklandı.

28 Şubat askeri darbesiyle birlikte bir gün çocuğunu okula götürürken 1998’de gözaltına alındı. Hakkın-
daki suçlama sonrasında yasadışı İBDA-C örgütüne liderlik yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Savunmasında 
kendisini bir teorisyen olarak bıçak yapan birine benzetecekti. İsteyen et keser, isteyen o bıçağı başka 
amaçlarla kullanırdı.

Yavuz Selim PINARBAŞI

G Ü N D E M
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2001 yılında idamla yargılandı, idam cezası kaldırılınca ömür boyu hapse çarptırıldı. Bolu F Tipi Cezae-
vinde cezasını çekmektedir. 23 Temmuz 2014 tarihinde talebini kabule değer gören İstanbul 14’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tahliye edilmiştir.

Kitapları
Bütün Fikrin Gerekliliği – İktidar Siyaset Hareket
İstikbâl İslâmındır – Denenmemiş Tek Nizam
Tilki Günlüğü 6 Cilt
Başyücelik Devleti -Yeni Dünya Düzeni
Telegram – Zihin Kontrolü
Parakutâ – Para’nın Romanı
Yağmurcu – Gerçekliğin Peşinde
Hukuk Edebiyatı – Nizam ve İdare Ruhu
İşkence – Gözlem
Şiir ve Sanat Hikemiyatı – Estetik ve Ahlâk
İktisat ve Ahlâk – İktisada Giriş
Hikemiyat – Tefekkür ve Hikmet
Kavgam 2 Cilt – Necip Fazıl
Marifetname – Süzgeç ve Şekil
Dil ve Anlayış – Dil ve Diyalektik
İslama Muhatap Anlayış – Teorik Dil Alanı
Necip Fazıl’la Başbaşa – İntibâ ve İlhâm
Kültür Davamız – Temel Meseleler
İdeolocya ve İhtilâl – Kavganın İçinden
Yaşamayı Deneme – KİM’in Romanı
Ölüm Odası – B Yedi
Kökler – Necip Fazıl’dan Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi’ye
Müjdelerin Müjdesi – Hikayeler
Gölgeler – Roman
Sahabilerin Rolü ve Manası – Fikir
Hakikat-i Ferdiyye – Fikir
Üç Işık – Fikir
İBDA Diyalektiği – Fikir
Kayan Yıldız Sırrı – Şiir
Aydınlık Savaşçıları – Şiir
Erkam (Hayat, Sayı, Matematik) – Fikir
Büyük Muztaribler 4 Cilt – Düşünce Tarihine Bakış
İnsan (Erkek-Kadın) – Fikir
İnsan (Büyük Doğu-İBDA) I – II
Sefine – Fikir
Madde Nedir?
İman ve tefekkür
Berzah – Fikir
Esatir ve mitoloji
Ölüm Odası – B-Yedi “Giriş”

Genç denilebilecek bir yaşama sığdırılmış fikir , yazı ve yaşam şekli. Seni hep eserlerinle ve örnek müca-
delenle yadedeceğiz büyük üstadım. Saygılarımla
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Affedebilmek ne zor bir eylem fakat ne büyük bir erdem..Öfke zindanından çıkıp öz-

gürleşmek..Kalpte büyüyen intikam ağacının yerine merhamet tohumları ekmek..Affet-
mek ilahi bir rahmet..Affedince geçer nefret..Sonsuz şifa gelir o zaman elbet,arınırsın 
kinden affedebilirsen  şayet ve göreceksin ki, gelecek vaktinde ilahi adalet!

İnsanoğlunun en büyük problemlerinden biri,kendini,geçmişini,olayları ve insanları 
affedememesidir.Yaşananları unutmamak için and içer.Evet yapılanı unutmayın fakat 
ders alabilmek ve ikinci kere aynı delikten ısırılmamak için...Ne diyordu hadisi şerifte;”-
Mü’min aynı delikten ikinci kez ısırılmaz.”Akıllı ve olgun Müslüman tedbirli olur aynı tu-
zağa tekrardan düşmez.Yapılanları ders almak ve tekrarını yaşamamak için unutmaya-
lım.Kalplerde kin ve nefreti büyütmek için değil!O kin ve nefret kuyusu intikam alacağı 
günü bekler durur.Bilmez ki,intikam aldığı kendisidir.Kuyuya düşen ve boğulan,intikam 
alınacaktan önce kendisidir.Bir hayat böyle çürür gider.

Affedemeyen bir kalbe yolculuk ettim.Bir kadın,bir anne,bir eş,bir öğretmen neden 
affedemediğini anlattı.

-İnsan,en yakınının kızkardeşinin haysiyetine ve şerefine nasıl iftira atabilirdi.Varlı-
ğı,yaşaması bile artık beni rahatsız ediyor.Hazmedemiyorum. Attığı iftira beni ölüme, 
çocuklarımı annesizliğe mahkum edebilirdi.

Evet,acısında haklıydı.”Affetmeyi denedin mi?”diye sordum.

“Hayır,aşamadığım kindar bir yapım var.”dedi.

İnsana sınanmadığı bir acı hakkında konuşmak kolay gelir.Fakat,hayatta farklı zaman-
larda farklı olaylarla sınanıyoruz.Belki başka hayatlardan geçiyoruz ama ortak paydamız 
var ki;o da,bu yaşam sürecinde çokça sınandığımız..

Hz.Aişe Validemize atılan bir iftira hadisesini paylaşmak istiyorum.İslam tarihinde 
Resulullah(s.a.v)ve zevcesi,müminlerin annesi Hz.Aişe hakkında münafıklar tarafından 
uydurulan iftira olayıdır.Safvan b.Muattal ile Hz.Aişe Validemizin baş başa sefer yap-

AFFEDEBİLMEK 
SONSUZ ŞİFADIR

Merve EGE

D E N E M E
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arasının açılmasına sebep olan bir olaydır.Halkın getirdiği baskı ve iftiracılar sebebiyle,-
peygamber efendimiz işin aslını öğretmeye çalışır.Çözülemeyen bu duruma Allah vahiy 
gönderir. Hz.Muhammed,vahyi halka açıklar.Olay kapanır.(Nur,11)”O iftirayı çıkaranlar,i-
çinizden küçük bir gruptur.Siz o iftirayı kendi hakkınızda fena bir şey sanmayın,bilakis o 
sizin için hayırlıdır.O iftiracılara gelince,onlardan her birinin,kazandığı günah nisbetin-
de cezası vardır.Bu yaygaranın elebaşlılığını yapan şahsa ise cezanın en büyüğü var-
dır.)Bu olayda affetmek erdeminin en güzel örneklerinden birini Hz.Ebubekir sergiliyor.
Kızı Hz.Aişe’ye iftira atanların arasında teyzesinin oğlu yetim olduğu için, yardım ettiği 
adeta bakımını üstlendiği Mıstah’ta vardı.Hz.Ebubekir,Mıstah’ın bu hareketine oldukça 
kırılmıştı.Fakat bunun üzerine şu ayet indi.”Şu halde,içinizden servetçe bolluk ve ra-
hatlık içinde olanlar,yakınlarına,muhtaçlara ve Allah davası için hicret edenlere yardım 
etmekten geri durmasınlar;onları affedip bağışlasınlar.Hem Allah’ın sizi bağışlaması ho-
şunuza gitmez mi?Nitekim Allah Ğafur’dur,Halimdir.”(Nur,22)Peygamber Efendimiz bu 
ayeti Hz.Ebubekir’e okudu.Hz.Ebubekir”Elbette Rabbimin beni bağışlamasından hoş-
nut olurum.”diyerek Mıstah’ı kucaklayarak affetti ve ona yardım etti.

Araf suresi,199 ayet:”Sen af yolunu benimse,(İslam’a) uygun olanı emret ve cahiller-
den yüzünü çevir.”Affedebilmenin sonsuz şifası ve saadetine erebilmek,ilahi rahmetine 
kavuşabilmek ümidi ile...

Merve EGE
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SIR ÇOCUK

Mahzun  KÖY
Köyüme uğradım, on beş yıl sonra 
Dikenler bürümüş, yolları mahzun 
Yeşil bahçelere baktım bir ara 
Evlentü çoğalmış, gülleri mahzun

Fırınları yanmaz, ekmek çarşıdan 
Fasulye, patates, çilek çarşıdan 
Ne olmuş bu köye, yemek çarşıdan 
Ocakları tütmez, külleri mahzun

Ses soluk kesilmis, havlamaz köpek 
Horozlar ötmüyor, yok koyun, inek 
Unlukta asılı kalmış bir elek 
Sahipsiz bir garip halleri mahzun

Hatırladım bir bir geçmiş anları 
Dağ, taş inletirdi gür ezanları
Sanki bir yabancı dost insanları
Camisi, mescidi, kulları mahzun

Azalmış derenin, olugun suyu 
Akmıyor pınarlar, kurumus kuyu 
Değişmiş iklimi değişmiş huyu 
Çiçek çiçek kokan yelleri mahzun

Nerede bostanlar, taze sebzeler... 
Yerlerde çürüyor olgun meyveler 
Cirit atar sağda solda güveler 
Peştemali kayıp, çulları mahzun

Eskiden beraber gülüp ağlardık 
Başımıza sarı yazma bağlardık 
Maniler söyleyip yürek dağlardık 
Şimdi gönülleri, dilleri mahzun

Köyde kalmış yaşlı bir iki kişi 
Gideni beklemek onların işi 
Bilirim bulunmaz bu köyün eşi 
Ondan ağaçları, dalları mahzun

Emine Yılmaz DERECİ

Ç O C U K

Büşra VELA
İsmail Karasu İ.H.O. 6/A

Azra Sude TOZKOPARAN

Evlentü: Eğreti otu
Peştemal: İş yaparken elbiselerin kirlenmemesi için belden itibaren sarılan dokuma bez...
Oluk: Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru.
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Mahzun  KÖY
Köyüme uğradım, on beş yıl sonra 
Dikenler bürümüş, yolları mahzun 
Yeşil bahçelere baktım bir ara 
Evlentü çoğalmış, gülleri mahzun

Fırınları yanmaz, ekmek çarşıdan 
Fasulye, patates, çilek çarşıdan 
Ne olmuş bu köye, yemek çarşıdan 
Ocakları tütmez, külleri mahzun

Ses soluk kesilmis, havlamaz köpek 
Horozlar ötmüyor, yok koyun, inek 
Unlukta asılı kalmış bir elek 
Sahipsiz bir garip halleri mahzun

Hatırladım bir bir geçmiş anları 
Dağ, taş inletirdi gür ezanları
Sanki bir yabancı dost insanları
Camisi, mescidi, kulları mahzun

Azalmış derenin, olugun suyu 
Akmıyor pınarlar, kurumus kuyu 
Değişmiş iklimi değişmiş huyu 
Çiçek çiçek kokan yelleri mahzun

Nerede bostanlar, taze sebzeler... 
Yerlerde çürüyor olgun meyveler 
Cirit atar sağda solda güveler 
Peştemali kayıp, çulları mahzun

Eskiden beraber gülüp ağlardık 
Başımıza sarı yazma bağlardık 
Maniler söyleyip yürek dağlardık 
Şimdi gönülleri, dilleri mahzun

Köyde kalmış yaşlı bir iki kişi 
Gideni beklemek onların işi 
Bilirim bulunmaz bu köyün eşi 
Ondan ağaçları, dalları mahzun

Emine Yılmaz DERECİ

Teknoloji her geçen gün biraz daha gelişiyor. Artık evler bile akıllı hale geldi. İnsan gö-
rünce açılan kapılar, ışıklar… Her biri bizim hayatımızı kolaylaştırır. Bunlar teknolojinin 
yararlarına örnek olarak gösterilebilir.

Aslında teknoloji zararlı değildir. Teknolojiyi zararlı hale getiren bizleriz. Elektronik 
oyunlarla, videolarla vaktimizi harcayarak teknolojiyi zararlı hale getiririz. Youtubeda 
çok fazla zaman geçirerek “mavi balina” gibi zararlı oyunlar oynayarak, hem kendimize, 
hem de ailemize zarar veririz.

Teknolojiyi bilim, araştırma ve benzeri şeyler için kullanırsak biz ve etrafımızdakiler 
için her zaman yararlı olacaktır. Ekran başında çok fazla vakit geçirmek, beynimizi derin-
den etkiler ve derslerimize adapte olamayız. Bunun yerine kitap okumak, sınavda hızlı 
okumamızı sağlar. Aynı zamanda her öğrencinin çok fazla yaşamış olduğu yanlış okuma 
sorunundan da kurtulmuş oluruz.

Kısacası her imkânı gerektiği yerde ve gerektiği kadar kullanırsak yararlıdır.

Yeni nesil gençlerin en büyük problemlerinden biri kitap okuma konusundadır. Çoğu 
genç kitapların güzel gözükmesine aldanır. Aldıkları kitabın dinimize ve kültürümüze 
uygun olup olmadığına bakmazlar. Bunun sonucunda da dinimize ve kültürümüze aykırı 
yollara yönelirler. Bunu engellemk için aileleri bu konuda biliçlendirmek gerekir.

Bu konuyla ilgili başka bir nokta da dinimize uygun olmayan davranıp ve yaşam bi-
çimlerini dizilerle benimseyerek çok normal olduğu düşüncesini uyandırıp,bile bild bu 
kitapların alınmasını sağlamaktadır. Bunu engellemek için de ülkemizde yayınlanan di-
zilerin değerlerimize aykırı olup olmadığını daha iyi denetleyebiliriz. Emin olun ki yuka-
rıda anlattığım kitapların kimseye bir faydası yok aksine zarı var.

Lütfen edebiyatı kötü amaçlar için kullanan insanlara fırsat vermeyelim.

G E N Ç  K A L E M L E R

Büşra VELA
İsmail Karasu İ.H.O. 6/A

Azra Sude TOZKOPARAN

TEKNOLOJİNİN YARARLARI VE 
ZARARLARI

Kitap Yazma Ahlakı

Evlentü: Eğreti otu
Peştemal: İş yaparken elbiselerin kirlenmemesi için belden itibaren sarılan dokuma bez...
Oluk: Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru.
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S A Ğ L I K

Harika PINARBAŞI

Nar kabuğu faydaları nelerdir ve neye iyi gelir?

Yapılan araştırmalara göre nar kabuğunun 
birçok faydası vardır. Genellikle çöpe attığımız 
nar kabuklarını aslında sağlığımız ve birçok 
hastalığa karşı olarak değerlendirebiliriz. Peki 
nar kabuğu neye iyi gelir ve faydaları nelerdir?

Bazı meyve ve sebzelerin kabuklarının as-
lında hiç bilmediğimiz mucizevi faydaları bu-
lunmaktadır. Genellikle meyve ve sebzeleri 
tüketirken kabuklarını soyar ve çöpe atarız. 
Bunlardan bir tanesi de nar meyvesidir. Aslın-
da bu meyvenin kabuğunun birçok hastalığa 
karşı faydası vardır.

NAR KABUĞUNUN FAYDALARI
İşte nar kabuğunun bilinmeyen faydaları;
Nar, en çok tükettiğimiz meyvelerden bir 

tanesidir. Bu meyvenin olduğu gibi aslında ka-
buğunun da birçok yararı bulunur.

Kalp hastalıklarıyla savaşır
Zengin bir C vitamin kaynağıdır
Detoks özelliğine sahiptir
Sindirim sistemini destekler
Öksürüğe iyi gelir
Kemik sağlığını destekler

Hemoroit problemine yardımcı olur
Diş sağlığını destekler
Cilt sağlığı için faydalıdır
Demlenen çayının ishal
GRİBE KARŞI NAR KABUĞU ÇAYI KÜRÜ
Nar kabuğunu madeni 1 lira büyüklüğünde 

3 adet kesin. Bir bardak suyun içine atın ve 5 
dakika kaynatın. 4-5 tane karabaş otunu ufala-
yıp ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın. Top-
lam 8 dakika kaynatmış olacaksınız. Günde 1-2 
bardak için.

NARIN FAYDALARI
İçerdiği flovanoidler, vitaminler, polifenol-

ler, antosiyaninler, taninler vasıtasıyla koles-
terol ve şekeri de dengeliyor. Kalp ve damar 
sağlığımızı koruduğu gibi kanser hücrelerinin 
gelişmesini çok önemli oranda engelliyor.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirir
Nar kabuğu faydalıdır ancak bilinmediği için 

genellikle çöpe atılır
Potasyum ve demir minerali ile C vitamini 

açısından çok zengin bir meyvedir.
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Y E M E K

Malzemeler;

* 4 adet Kabak
* 1 su bardağı haşlanmış nohut
* 1 demet maydanoz
* 1 demet dereotu
* 1 demet taze soğan
* 1 adet orta boy havuç

Sosu için;

* Tuz
* Limon
* Zeytinyağı
* Pul biber

Yapılışı;

* Kabaklar küp küp doğranıp, az 
miktarda zeytinyağ ile ocakta so-
telenir.
* Kabak sotelenirken yeşillikler 
(maydanoz, dereotu ve taze so-
ğan) ince ince doğranır. Havuç 
rendelenir.
* Soğuyan kabaklara nohut, 
maydanoz, dereotu, taze soğan 
ve havuç eklenir.
* Bir kasede miktarlarını damak zevkinize göre ayarlamış olduğunuz tuz, limon, zeytinyağı ve 
pul biber karışımı salataya eklenir ve bütün malzemeler karıştırılır.
* İsteğe göre nar ekşisi ilave edilebilir.

Salatanız hazır, afiyet olsun

Arzu KOÇAK

Nohutlu Kabak Salatası
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BİOENERJİ

Değerli okurlarımız; Bu sayımızda yanımızdan 
ayrılmayan görünmez gölge diye nitelendirdiğim 
AURA’yı irdeleyeceğiz. Enerji cephesinin kendisi ve 
kontrolörü olan bu dışsal bedenimizin çok değişik 
özelliklerini ve huylarını sadeleştirerek izah etmeye 
çalışalım…

Semyon KİRLİAN isimli bir fotoğrafçı bir gün es 
kaza makinesindeki bir arıza ile çektiği fotoğrafla-
rı basınca görür ki, kişi etrafında buğumsu bir hâle 
vardır. Bunun yoktan var olmayacağını bildiğini için-
de araştırmaya koyulur. Ve anlaşılır ki bu bilimin is-
patına erişemediği AURA ’nın ta kendisidir. Zamanla 
bunu geliştirip ilerleterek bu günkü haline taşınma-
sı için çaba sarf eder. Eriştiği bu ispat sayesinde de 
bu görüntüleme tekniği KİRLİAN FOTOĞRAFÇILIĞI 
adını alır. O gün bu gündür insanların Aura’ları bu 
teknikle görüntülenebilir hale gelmiştir. Bu makine 
haricinde sayısal olarak çok az insan bu bedeni çıp-
lak gözle uygun ortamda görebilir, geliştirilebilir bir 
yetenek olarakta kazanılabilinir bir beceri olduğunu 
da göz ardı etmemek gerekir. 

Değişik durumlarda değişik adlarda (AURA, 
ENERJİ BEDENİ, ASTRAL BEDEN, ETERİK BEDEN vs. 
) taşıyan bu bedeni anlamak için insan bedenini bir 
çekirdeğin içine benzetirsek AURA bu çekirdeğin 
dışında kalan kısmın görünmez halidir diyebiliriz. 
Tabi birkaç farkla: Şöyle ki; Bu beden fiziksel be-
dene bağlı bir bağımsız olarak yaşar, bitişik olma-
makla birlikte ayrı da düşünülemez. Sözüm ona 
uzuv kaybı yaşayan insanların ilk anlarda o uzvu 
var hissetmelerinin gerekçesinin bu eterik bedenin 
henüz uyumlanmamış olmasıdır. Tabi bu yokluğun 
belirsizliği bitkiler içinde geçerli bir durumdur. Yan-
daki fotoğrafta Kirlian tekniği ile elde edilmiş bir 
yaprağın enerji cephesi görülmekte, henüz kop-
muş olan parçanın yokluğuna uyumlanmamış olan 
enerji bedeni o bölgenin bütünlüğünü var sayıyor. 
Ayrıca bu bedenin katsayısı da farklıdır. Yedi kattan 
oluşan bu beden bize bir takım şifreler sunsa dahi 
bunu açıklamak mümkün değil, o yüzden birkaç ör-

nekten ileri gitmeyeceğiz, gidemeyeceğiz. Öyle ya 
bu 7’nin esrarı ne ola? Neden gökyüzü katmanları 
7 tanedir yahut gök kuşağında neden 7 renk vardır? 
İnsan vücudunda ki çakraların sayısının 7 olduğu 
gibi doğada ki seslerin notalarının sayısı da neden 
7’ye tekâmül eder? vs vs vs… 

Peki bu AURA nasıl çalışır, ne işe yarar, ne şekilde 
fayda sağlar? Aura her katmanında ayrı bir görev gö-
rerek insan bedeninde bulunan çakralarla ortak bir 
çalışma içine girerek binlerce enerji kanalının enerji 
sağlayıcısı olarak gerekli enerjiyi emer ve muhafaza 
eder, sağlık kontrolörü ve göstergesi olmakla birlik-
te bu kanalların muhafızı olup diğer aura’larla ileti-
şimin sağlanmasından sorumlu bir yapıdır. Ten’den 
birkaç cm ile birkaç on cm uzakta yer alabilir. “ ve 
dahi eskiler savunur ki –Büyük Veli’lerin Aura geniş-
likleri km’leri bulur, bu sebeptendir ki bulundukları 
çevredeki gö-
nül gözü açık 
olanlar, talipler 
bu muhterem-
lerin varlıkla-
rından bu min-
valde haberdar 
olur onları his-
sederler.” Vel-
hasıl-ı kelam 
doğada ki tüm 
canlılar Au-
ra’ları hasebiyle bir etkileşim içine girerler. Bu etki-
leşim kimi zaman menfi kimi zaman müspet olabilir. 
İlk karşılaşmada bir canlıdan hazzetme ya da etme-
me durumu bunun eseri ve göstergesidir. Kişinin 
içinde bulunduğu ruh hali, fiziki ortam ve düşünce 
yapıları Aura’yı değişik renk ve boyutlara sokar. Dü-
şünün ki yakınınızda tedirgin edici bir gürültü koptu 
yahut sağlık durumunuz iyi değil, olmadı huzursuz 
edici birşeyleri düşünüyorsunuz, ama kendi adını-
za ama başkası namına… Bu durumlarda elbette ki 
Aura bedeninize daha yakın hale gelecek ve ken-

BİLİMDEN HAKİKATE 
MODERN ÇAĞIN HASTALIKLARINA 

KLASİK ÇÖZÜMLERDEN
BİOENERJİ

-II- Mustafa SEVEN
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dini kasacaktır. Durum tam tersi olduğu vakitlerde 
ise Aura’nız daha geniş daha ferah bir hal alacaktır. 
Kendinizi en rahat ve rahatsız hissettiğiniz anları, 
ortamları düşününce bunu daha iyi kavrayacaksı-
nız. Aura’ nın sahip olduğu renkler insanın kişilik, 
düşünce yapısı ve sağlık durumu hususunda bilgiler 
sunsa da bunlara burada değinmeyeceğiz.

Önceki sayımızda insan bedeninde Kirlian tekni-
ği ile fotoğraflanmış Aura’ları görmüştük. Oysaki ne 
demiştik? Tüm canlılarda var olan bir enerjiden söz 
ediyoruz. O halde yediklerimiz içtiklerimiz için de 
geçerli bu durum, peki onlarda nasıl oluyor? Fotoğ-
rafta da göründüğü üzere şartlar ne kadar doğalsa 
enerji seviyesi o denli yüksek oluyor, düşünün ki bir 
bitki doğallıkla daha yüksek enerji elde ediyorsa 
insanlık bu gün adına gelişmişlik, modernizasyon, 
teknolojik çağ, ne derseniz deyin bunca yoksunluk 
içinde nasıl yetişiyor ve yetişecek? 

Tam olarak bu noktada problemler baş gösterir. 
Tüm bu çağ gelişmişlikleri, teknolojik ilerlemeler ve 
doğallıktan yoksunluk, enerji bedenini deformas-
yona uğratırken fiziki bedenimizde adına hastalık 
dediğimiz çeşitlik yoksunluklar, sistematik marazlar 
oluşturur. Enerji bedeni ve fiziksel benden arasında 
ki etkileşime ilerleyen sayılarda ki konularımızdan 

olan “Şifacı”(Bioenerjist) çalışma mantık ve meto-
du’nda detaylı olarak değineceğiz. 

Aura’nın en büyük avantajı ise şudur ki fiziksel 
bedene nüfuz etmemiş problemlerde bu noktada 
tespit edilebilir, çünkü rahatsızlık doğrudan fiziksel 
bedende baş göstermez. Gerekçesi ne olursa olsun 
enerji bedeninde başlayıp mental bedene yol alır. 
Hal böyle olunca da “Şifacı”(Bioenerjist)  enerji 
bedeninin yaydığı titreşimler sayesinde (yanda), 
Aura üzerinden çakraları da kontrol ederek elleri 
rehberliğinde bu deformasyonları kontrol ederek 

gerekli düzenlemeleri “ekleme-eksiltmeleri ”sağla-
yarak Aura üzerinden şifalanma sürecini başlatır. Bu 
durum da rahatsızlığın ilerlemesini, başka ve daha 
büyük sorunlara yol açmasını engeller. Zira insan 
kendi içinde zincirleme reaksiyona bağlı sistematik 
bir döngüden ibarettir. Ve bu döngünün bir nokta-
sındaki arıza bağlı bulunduğu diğer noktalarda bo-
zulmalara yol 
açar. Bu yüz-
dendir ki Bi-
oenerji ilmi 
esasında yeri 
doldurulama-
yacak bir hu-
sus ve lütuftur.

Bir sonraki 
yazı dizimizde 
Aura ile eş/za-
manlı çalışan 
çakralara deği-
necek, çakra-
ların ne oldu-
ğunu ve ne işe 
yaradıklar ını 
izah etmeye 
çalışacağız.  

Sağl ıcak la 
kalın…

67



sirdergisi.com
Mayıs 2018 /  Şaban 1439

SIR
Üstat Bediüzzaman Hz.leri de Risale-i Nur’da onlarca 

yerde “Müspet Milliyetçiliği” tensip ve teşvik etmektedir. 
Şahsen biz Türk bir babadan ve Zaza bir anadan dünyaya 
geldik. Tarihe yön vermiş, büyük medeniyetler meydana 
getirmiş ve 1300 yıldır, İslam’ın gönüllü bayraktarı olma 
şerefini hak etmiş Türk kavminden olmayı, yüce Rabbi-
min takdiri kadar, taltifi de bildik. Haçlı Batılılar nazarında, 
Türklükle İslam’ı mezcedip kaynaştıran ve aynı anlam-
da kullandıran aziz ceddime layık olma gayretindeyiz. 
Kur’an’a inanan, Müslüman olduğunu savunan hiç kim-
senin, bundan başka türlü düşüneceği kanaatinde değiliz. 
Mustafa Kemal’in “Türk Milleti” kavramıyla da, ırkçılık 
yaptığını değil, çok farklı kavim ve kesimlerden, İslam po-
tasında kaynaşmış bir toplumu amaçladığını bilmekteyiz. 
Yani biz insanları kavimlerine, kökenlerine, renklerine, dil-
lerine ve kültürlerine göre değil, imanlarına, İslam’a bağ-
lılıklarına, güzel ahlaklarına, insanlık onurlarına, vatanına 
ve topluma yararlarına göre değerlendirip önem veririz. 
Şimdi anayasadan “Türk Milleti” kavramını çıkarmaya yel-
tenenlerin de, “Ilımlı İslam” diye yüce dinimizi dejenere 
edip “Protestan Müslüman” tipi oluşturmak isteyenlerin 
de hep aynı Siyonist güçlerce desteklendiğini görmekte-
yiz. Elbette Moiz Kohen Yahudi Hahamının Munis Tekinalp 
takma ismiyle yazdığı ve aziz milletimizi İslam’dan kopar-
mak için yaptığı ırkçı ve şovenist TÜRKÇÜLÜK kafasıyla bu 
tahribatların önlenemeyeceğinin de bilincindeyiz. Ama 
müspet Milliyetçiliği “dine aykırı bir sapkınlık” gibi göster-
mek isteyenler de ya cahildir veya devlet ve millet düş-
manlığını İslamcılık kisvesiyle gizleyen bir haindir.

Bu arada AKP iktidarını kutsayanlara ve her hareketine 
bir “keramet” uyduranlara da bir sözümüz vardı:

Şimdi, Ey düne kadar çözüm sürecine ve PKK ile iş-
birliğine karşı çıkanları, Vatana hıyanetle suçlayıp, bugün 
PKK’nın kökünü kazımaktan dem vuran yandaşlar… Ey 
düne kadar, İran’a karşı Suudi Arabistan’la askeri ittifak 
kurmayı “İslam NATO’su” diye alkışlayıp, bugün İran ve 
Rusya ile irtibatı “Kurtuluş politikası” diye yutturmaya ça-
lışan yalakalar…

Ey AB’yi Türkiye’ye karşı önyargılı ve çifte standartlı 
olmakla suçlayıp ve sözde “Size mahkûm ve mecbur de-
ğiliz…” nutukları atan, ama halâ AB Bakanlığı’nın diğer 
bütün bakanlıklarda özel genel müdürlük açtırılmasını ka-
muoyundan saklayan kiralık yazarlar, yorumcular…

Ey her fırsatta ABD’ye atıp tutan, PKK ve PYD’ye silah 
vermesini kınayan, “Barzani’ye tek sahip çıkan İsrail kaldı” 
diye ferahlayan, ama İsrail’le normalleşme anlaşmasının 

içeriğini ve Siyonistlere hangi fırsatlar ve imkânlar veril-
diğini bir türlü gündeme taşımayan zavallılar… Yakında 
aldatıldığınızı anlayacaksınız.

Soçi zirvesi öncesi aynı kentte can ciğer kuzu sarması 
kucaklaşan Esad’la Putin’in fotoğrafları; “Bu savaşın galibi 
biziz!”in ilanıydı. Peki, galipler Esad, Putin ve Ruhani oldu-
ğuna göre, mağlup kim sayılacaktı? Bir zamanlar “Sünni 
cephe” liderliğine oynadığı halde “cephe”yi de, “cephenin 
liderliğini” de yitiren Erdoğan’ı şimdi “barış kahramanlığı” 
kurtaracak mıydı? Süratle “makas değiştirme” gayreti ve 
Soçi’de masaya oturma kabiliyeti sayesinde Sn. Erdoğan’la 
Türkiye nereye kaydırılmaktaydı? Suudi Arabistan “Sünni 
cephe”de bir başına kalmıştı. Yanında sadece Tel Aviv ile 
Trump Amerika’sı vardı. Ve tekrar hatırlatalım: SOÇİ ittifakı 
da aynı odakların daha sinsi bir planıydı. Tekrar hatırlatı-
yoruz; Sn. Erdoğan Kahraman Ordumuzun kutlu başarıla-
rını yarım bırakmaktan ve bu sonuçları sadece bir seçim 
malzemesi olarak kullanmaktan uzak durmalıydı.

Yandaş medyanın zafer diye sunmaya çalıştığı SOÇİ 
şartları da kafa karıştırıcıydı! Çünkü üzerinde mutabık ka-
lınan duruma göre:

• Beşşar Esad koltuğunda kalacaktı.

• Suriye sözde parçalanmayacak, ama özerk bölgelere 
ayrılacaktı.

• Suriye için yeni bir anayasa hazırlanacak ve bunu 
Rusya, İran ve Türkiye kaleme alacaktı.

• Rusya, Suriye’deki askeri varlığını koruyacaktı.

• Rusya ve İran, Soçi’de toplanacak Suriye Ulusal Diya-
log Kongresi’ne Suriye’deki tüm etnik, siyasi ve dini grup-
ların katılacağını açıklamıştı. Yani dolaylı biçimde YPG de 
o masada olacaktı.

• Belki YPG, Türkiye’nin olduğu üçlü masaya oturma-
yacaktı, ama Suriyelilerin kendi aralarındaki toplantılarda 
bulunacaktı.

• ABD tarafı ise “Suriye’den tam olarak çıkmayı dü-
şünmediğini” açıklamıştı. Bu durumda Suriye’nin toprak 
bütünlüğü ve merkezi yönetimi ne olacaktı?

Hatırlayınız, daha önce, Cumhurbaşkanı Recep T. Erdo-
ğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhur-
başkanı Hasan Ruhani’nin Soçi’de bir araya geldiği Suriye 
üçlü zirvesi tamamlanmıştı. Zirve sonrası açıklamalarda 
bulunan Putin, “Suriye toplumunun bütün kesimlerinin 

AFRİN HAREKÂTI TARİHİ HESAPLAŞMANIN 
İLK ADIMIDIR -2

Ahmet AKGÜL
  Siyaset Bilimci – Düşünür 

      Araştırmacı & Yazar
Milli Çözüm Dergisi Baş Yazarı

STRATEJİ
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katılabileceği bir toplantının yapılması konusunda muta-
bık kaldık” açıklamasını yapmıştı. Ruhani de “Yapılacak 
kongrede bütün partiler, bu kongrede birleşecekler ve 
Suriye’nin geleceği için müzakere yapacaklar” ifadelerini 
kullanmıştı. Erdoğan ise “Siyasi sürecin hayata geçirilmesi 
konusunda görüş birliğine vardık” şeklinde konuşmuşlar-
dı. Yani sonunda Sn. Erdoğan Beşşar Esad takımıyla aynı 
masada oturup çözüm aramaya razı olmuşlardı.

Maalesef; ABD ve Rusya “Kürt Koridoru”nun altına bir 
de “Şii Kuşağı!” oluşturmuşlardı.

Kendi kurdukları, kullandıkları ve şimdi devre dışı 
bırakmaya hazırladıkları DAEŞ’i geri çektirip, RAKKA’yı 
PYD’ye peşkeş çekenler hangi güçlerse, ardından Ker-
kük’ten Peşmergeleri ve 100 bin Kürt’ü geri çektirip bu 
bölgeleri Merkezi Irak askerlerine ve Şii Haşdi Şabi milis-
lerine peşkeş çekenler de aynı merkezlerdi. ABD’nin, Ker-
kük’ün Barzani’den geri alınması sürecinde tarafsız kala-
cağını açıklaması bu yüzdendi. Hâlbuki Kerkük’ün Şiilerin 
eline geçmesine sevinip, Rakka’nın PYD’ye verilmesine 
üzülmek AKP’nin cehalet ve gafletiydi. Çünkü Türkiye’nin 
güneyinde bir Kürt Koridoru açmak yanında bir de Şii Ku-
şağı oluşturmak, ABD’nin ve Siyonist Lobilerin 100 yıllık 
hedefiydi. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde, önemli bölgelere 
hâkim ve kuvvetli bir Kürdistan yerine, hem bir Kürt Ko-
ridoru; hem de hemen altında ise bir Şii kuşağı ABD ve 
İsrail’in daha çok işine gelmekteydi. 

Barzani’ye; Erbil ve Zaho (Cizre’nin karşısı) civarı verile-
cek; Suriye’deki Kamışlı (Nusaybin karşısı), Rasulayn (Cey-
lanpınar karşısı), Telebyad (Akçakale karşısı), Rakka (Akça-
kale karşısı 100 km. Fırat kıyısı), Azaz (Kilis karşısı) ve Afrin 
üzerinden Lazkiye’ye ulaşmayı hedefleyen ve PYD’nin 
kontrolündeki ve Türkiye sınırı boyunca yaklaşık 100-150 
km derinlikteki bölge ile birleştirilerek bir Kürt Koridoru 
meydana getirilecekti. Şimdi bu koridorun hemen altında 
ise, İran Kürdistanındaki Sanandaj kentinden başlayarak, 
Kuzey Irak’taki Süleymaniye, Kerkük, Musul, Talafar ve 
Sincar’ı kapsayan, Suriye’deki Deyrezzor ve Humus hattın-
dan Hizbullah’ın bulunduğu Lübnan’a uzanan bir Şii Kuşağı 
fiilen gerçekleştirilmişti.

Maalesef buna rağmen: Cumhurbaşkanından Başba-
kanına, Bakanlarından bürokratlarına, yalaka yazarların-
dan muhalefet yandaşlarına, hepsi birden Kerkük fatihi 
gibi havalara kapılmışlardı. Sanki Kerkük’ü Ayetullah’ın 
Haşdi Şabi milisleri değil de AKP’nin gençlik kolları almış-
tı... Sanki Kerkük’e giren Erdoğan’ın militanlarıydı... San-
ki o muzaffer komutan, İran’ın özel harp kurmayı Kasım 
Süleymani değil de bizim kahramanlarımızdı... Ey, “Kerkük 
düştü” diye zil takıp oynayan zavallılar; düştüyse İran’ın 
eline düştü, senin payına ne düştü ki böyle sevinç çığlıkları 
atmaktasınız? “Bir gece ansızın baskına gidenler” Perin-
çek ulusalcıları değil, Haşdi Şabi yayılmacılarıydı. Senin 
göğsün niye kabardı ki? ‘Kerkük Türk yurdudur, Türk yurdu 

kalacak’ diye böbürlenen Bahtiyar! Sana ne oluyor peki!.. 
Türkmeneli İran ili oluyor, sevincin boşunadır! Sitesin-
de başlık diye nara atan, “Bağdat’tan Barzani’yi çıldırtan 
hamle, Erbil deliye döndü, bağımsızlığa giderken elinde-
kinden de oldu, lafımızı dinlemeyenin sonu işte budur” 
diye kasıla kasıla esip savuran artist editör, bu sözüm de 
sana!.. Barzani Kerkük’ü kaybetti de sen ne kazandın? 
Geçtiyse İran kuklası Bağdat’ın eline geçti petrol kuyuları, 
senin eline ne geçti ki böyle kof havalar atmaktasın? diye 
sorulması haksız mıydı? Şimdi Barzaniler devre dışı bırakı-
lıp bütün Kuzey Irak’ın PKK’ya devredilme hazırlığı vardı.

Sonuç olarak, bütün bunlardan anlaşılıyor ki:

• ABD, Kürdistan koridorunu resmen tanıyacaktı.

• Türkiye bunu savaş sebebi sayacaktı.

• Bu sırada, altı yıllardır oyulan Mescid-i Aksa maale-
sef yıkılacaktı.

• İslam ve İnsanlık âlemi Siyonist İsrail’in dünya barışı-
nı dinamitlediğini geç de olsa anlayacaktı.

• Önünde sonunda Erbakan Hocamızın projelerini ha-
zırladığı, Aselsan-Tai gibi kurumlarımızın geliştirip seri üre-
timini başardığı teknoloji harikalarıyla, Akdeniz’deki Haçlı 
donanmaları batırılacak ve İsrail çıbanı deşilmiş olacaktı.

• Türkiye, Milli Görüşçü, Atatürkçü ve Ülkücü vatan-
perverlerin Milli Mutabakat yönetiminde tüm dünyanın 
saygınlığını kazanacaktı.

“(Yegâne kuvvet ve kudret sahibi olan) Rahmana karşı 
(ve O’na rağmen) size yardım edeceğine (inandığınız) kim-
miş? Yoksa (süper güç saydığınız) şu sizin ordunuz (ABD ve 
NATO’nuz) mu? Oysa bütün kafirler, sadece boş bir gurur 
ve aldanış içinde bulunmaktadır! Sadakallahülazim-Allah 
gerçeği buyurmaktadır.” 

“Andolsun Kitap Ehlinden, (Hz. İsa yeniden gelip, 
Deccalizm’i devirdikten sonra) ölmeden önce ona inan-
mayacak kimse yoktur.”  Ebced hesabı: (Hicri:1439, Mila-
di:2017-2018)

“Gerçekten, Biz O’na yeryüzünde (ve göklerde) sapa-
sağlam bir imkân ve iktidar bahşettik”  Ebced hesabı (Hic-
ri: 1440, Miladi: 2018)

Şüphesiz O (Hz. İsa, Mehdiyet ve kıyamet) saati için bir 
ilimdir. (Yeniden gelişi önemli bir belge ve işarettir.) Öyley-
se ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Bana uyun.”  
Ebced hesabı (Miladi: 2018)

“İşte size (hikmet ve hakikatleri) böyle (açıklıyorum) … 
Gerçekten Allah, kâfirlerin hileli-düzenlerini ve bütün ted-
birlerini boşa çıkarıverendir.”  Ebced hesabı (Hicri: 1440, 
Miladi:2018) ayetlerinin hikmetli ve gizemli işaretleri de 
2018 ve sonrasının kutlu hesaplaşmanın ve insanlık adına 
mutlu sonuçların ortaya çıkacağını müjde buyurmaktadır.
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BAĞ…

İkili varoluş alanının görülmesi gereken bir açısı 
da bağlar olabilir. Kutuplu oluşumuz nedeniyle etra-
fımızla hep ilgiliyizdir. Aklımız la olduğu kadar sahip 
olduğumuz her türlü potansiyelimiz varlığına karşı-
lık arar. Gözlerimiz ufuklara dalar kimi zaman. Ba-
zen yazılara bakarız. Bazen de birbirimizi görürüz. 
Karanlığın içinde bile görebilme ihtimalini ararız. 
Sıcakta soğuk ararız, üşüyünce sıcaklık… sesler du-
yarız, bazısını dinleriz, bazısından kaçarız. Haksızlık-
larda hak, yoksullukta kazanç kapısı aranır. 

İnsan birbirine de bağlıdır. Hem de çok kuvvetli 
bağlarla bağlanmıştır. 

Bağ kurmak lazım. Bunun için bağlanacak biri ol-
malı.  İnsanın varoluş hikayesinin önemli bir parça-
sıdır bağlılık. Bağlanmanın en önemli unsurlarından 
biri de konusudur. Her kime bağlanılırsa bağlanılsın 
neden bağlanıldığı da önemlidir elbette. 

Bazen çıkarlarımız için bağlanırız birilerine, ba-
zen de eş yada dost oluruz. Küçükler büyüklere 
bağlanır, bazen korkarak bazen de ümitler görürler 
onlarda. Analık, babalık, akrabalık… hep bağlarımı-
zın çeşitlerindendir. 

Bu çeşitliliğin derinlikleri de vardır elbette, ama 
bu yazının konuş değil. Bağlarımızın çeşitlerine bak-
maya odaklanalım şimdilik. 

Kısacası kendimize baktığımızda her ne görüyor-
sak onun bağlantılı olduğu şeyleri kolayca görebili-
riz.  Niyetlerimiz göre bağlarımızı her gün yeniden 
güncelleriz. Bazılarını devam ettirir, bazılarını da 
sonlandırırız. 

Birbirimizle etkileşmemiz toplumsal boyutta da 
devam etmektedir. 

Toplum içerisinde devinim sayısız insanları içine 
alarak böylece sürüp gidiyorken çok önemli etkile-
şimler ortaya çıkar. 

Bu durumu otobanda hızla gitmekte olan bir 
otomobile benzetirsek, öncelikle bir hedefe bağlı 
olmak işimizi kolaylaştıracaktır. En azıdan yol ay-
rımlarına geldiğimizde yanlış kavşaklara gitmek ye-
rine hedefe doğru devam etmek gerektiğini biliyor 
oluruz. Bu yüzden bağlı olmak iyidir. Her hangi bir 
hata yaptığımızda durmak ve geri dönerek yeniden 
hedefe yönelmek gerektiğini biliyorsak bu da zaten 
kolaydır. Çünkü hedef var ve bağlıyız.

Yoldaki duraklar sadece gerektiği kadar ilgimizi 
çekebilir. Çünkü bizim işimiz var, yolda oyalanma-
nın çok anlamı yok. Önümüzdeki, arkamızdaki, sa-
ğımızdaki, solumuzdaki, her şey hedeften önemsiz.  
Onlara göre yer değiştiriyor oluşumuza değil; hede-
fimize kilitlenmişiz.

Şimdi iç içe menzillere bir bakalım. Biz dünyada 
yol arıyorken dünya da bir yerlere gitmekte. Dünya-
daki her şey kendi potansiyellerine göre mesafeler 
kat ediyor her an. Maddi ve manevi her şey yola 
düşmüş büyük gayretlerle saat gibi işliyor. Bu ev-
rendeki her şey bir şeylere bağlanmış onun peşine 
savrulmakta. 

Demek ki bağlarımız çok önemli. 

Doğru soruları bulalım kendimiz için. 

Bu dünya nereye gidiyor?

Biz nereye gidiyoruz?

Kimlere yakınız? 

Kimlerden uzaklaşıyoruz?

İnsan bir alakadan ibaret. Neyle alakalıysak onu-
la ilgili kazanacağız; yada…

Danişmentoğlu

D E N E M E
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İsmihan Meryem BOYRAZ

Evrenin yaratıcı-
sı olan Allah, bilinçli 
varlıklara zihinlerinde 
algılattığı dünyada na-
sıl düşünüp yaşama-
ları gerektiğini elçileri 
ile sık sık bildirmiştir. 
Dolayısıyla yaşamın 
tek bir amacı vardır ve 
en doğru yaşam biçi-
mi ise sadece Allah’ın 
belirlediği yolda iler-
lemektir. Bunun dışın-
daki tek alternatif yol ise derhal şeytanın 
kontrolüne girmekten ibarettir. Bu iki yol 
ve anlayış biçimi dışında başka bir seçe-
nek söz konusu değildir. Şeytan, Kur’an’da 
ifade edildiği gibi insanların çoğunu kendi 
tarafına çekerek kontrolü altına almıştır.

Andolsun, İblis, kendileri hakkında 
zannını doğrulamış oldu, böylelikle iman 
eden bir grup dışında, ona uymuş oldular. 
[Sebe Suresi, 20]

Ayette görüldüğü gibi Allah, sadece kü-
çük bir grubu seçmiştir ve samimi iman 
edenlerin her çağda sayısı çok az olmuş-
tur. Elçilerin ölümünden hemen sonra, 
ilahi bilgiler değiştirilmiş ya da en son ki-
tap olan Kuran terk edilerek İslam adında 
bambaşka bir din uydurulmuştur. Allah, 
Kur’an’ı az sayıdaki müminleri için koru-
muştur ve Allah’ın yolu apaçıktır. Kur’an’ın 
vicdana uygun olması, onu anlayıp yaşa-

mayı kolaylaştırır. Çünkü insanı, fıtri ola-
rak en rahat edebileceği hayat anlayışına 
ve yaşam tarzına davet eder. Çoğunluğun 
şeytanın kontrolüne girmiş olmaları mü-
minleri asla etkilemez. Çünkü bu durum 
onlara, Kur’an’da anlatılan Allah’ın muci-
zelerinden biridir. Allah, çoğunluğun gör-
meyen duymayan ve anlayamayan akıl 
edemeyen ruhsuz görüntüler olduğunu 
ayetlerde zaten haber vermiştir. Bu durum 
müminlerin imanını artırır, çünkü karşıla-
rında ayetler tecelli etmektedir. 

Andolsun, cehennem için cinlerden ve 
insanlardan çok sayıda kişi yarattık (ha-
zırladık). Kalbleri vardır bununla kavra-
yıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla gör-
mezler, kulakları vardır bununla işitmezler. 
Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşa-
ğılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. [Araf 
Suresi, 179]

SİSTEMDEKİ İKİ YOL VE ÇOĞUNLUĞUN TERCİHİ

D E N E M E
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Ahu gözlüm tut elimden
Vaz geçmeden emelimden
Aşkın beni temelinden
Yıkmadan gel yakmadan gel

Derde salmadan başımı
Noksan etmeden işimi
Damla damla gözyaşımı
Dökmeden gel akmadan gel

Göz deymeden yapımıza
Yıkılmadan tapımıza
Kara deve kapımıza
Çökmeden gel ihmadan gel

Feymani’yim kaçma benden
Usanmadı gönül senden
Çekmeden gel çıkmadan gel

YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ 

Aşık Osman Feymani
Adana
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KİTAP

Gerçekten bitti mi şimdi? Ben senin için her şeyden vazgeçerken, sen her şey için benden vaz-geçtin 
öyle mi? Çok mu iyi oldu! Sen orada yaralı, ben burada darmadağın.

İbrahim Durgut / Gerçekten mi can yakan sevdam? / Sayfa: 7
Nerede olursan ol, nereye gidersen git sen hep yüreğimde kalacaksın. Aynı aşka ait olmasak bile aynı 

gökyüzüne aitiz. Ne kadar uzağa gidebilirsin ki?
İbrahim Durgut / Gerçekten mi can yakan sevdam? / Sayfa: 9
Hani işe geç kalmamak için yatağını darmadağın bırakırsın ya, sen gittiğinden beri benim de yü-reğim 

darmadağın…
İbrahim Durgut / Gerçekten mi can yakan sevdam? / Sayfa: 20
Gittiğinde sonbahardı. Senden sonra havalar çok soğudu ve sen gidince daha iyi anladım hava soğuyun-

ca değil yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı.
İbrahim Durgut / Gerçekten mi can yakan sevdam? / Sayfa: 22
Kırgınım işte… Öyle bir gittin ki gecenin karanlığı daha bir zindan karası bulutlarda. Avazım çıktığı kadar 

bağırsam ne değişir. Duysan sanki dönecek misin geri? Ya da okusan yazdıklarımı. Ne demiş Cemal Süreya 
“Aynı şehirde sen varsın, ben varım, biz yokuz” iki yabancıyız şimdi

İbrahim Durgut / Gerçekten mi can yakan sevdam? / Sayfa: 23
Artık susmayı öğrendim çok konuşanlardan, boş konuşanlardan, acıdan ve halden anlamayan-lardan. 

Değmeyenlere, değmeyeceklere değerlerinden fazla anlam yüklemenin sol yanıma ne kadar zarar verdiğini 
gördüm. “Seni bu kadar çok seveceğimi hesaplayamadım” diyenlerin, git-melerinde haklıymış gibi dönme-
yişini gördüm.

İbrahim Durgut / Gerçekten mi can yakan 
sevdam? / Sayfa: 25

Bazen,
Ne yaparsan yap
Yara
Alıyorsun
Ve
Yara
Alınca
Yardan
Ayrı kalıyorsun,
Yardan ayrı kalınca da
Yaradan’a
Sığınıyorsun…
İbrahim Durgut / Gerçekten mi can yakan 

sevdam? / Sayfa: 54
Sen benim, doktorların yazamadığı reçetem, eczanelerin bile veremediği mutluluk ilacımdın. Yalnızlı-

ğımdaki kalabalığım, buğusuna kapılıp gitmeye cesaret edemediğim gözlerinin içindeki umudumdun. Ne 
sen yüreğine sığdırabildin beni ne de ben satırlara sığdırabildim seni.

İbrahim Durgut / Gerçekten mi can yakan sevdam? / Sayfa: 110

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Gerçekten mi CAN yakan 
sevdam?
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1 Mayıs  Türkiye Radyo-Televizyon Ku-

rumu Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1964)

1 Mayıs  Bingöl’de deprem meydana 
geldi. Depremde 176 kişi öldü, 522 kişi de ya-
ralandı (2003).

3 Mayıs  7. Osmanlı Padişahı Fatih Sul-
tan Mehmet’in ölümü (1481).

4 Mayıs  Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 
ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze’de yaşayan Filis-
tinliler’e özerklik verilmesini öngören anlaş-
maya imza attılar (1994).

5 Mayıs  Ankara’da, Atatürk Orman Çift-
liği (Gazi Çiftliği)’nin kuruluş çalışmaları baş-
ladı (1925).

5 Mayıs Avrupa Konseyi’nin kuruluşu 
(1949).

5 Mayıs TBMM’nin ilk toplantısı (1920).

5 Mayıs Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu’n-
da yapılan 3. tur oylamada 330 oyla Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 10. cumhurbaşkanı seçildi 
(2000).

7 Mayıs Osmanlı-Amerikan Ticaret ve 
Dostluk Antlaşması’nın imzalanması (1830).

8 Mayıs Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi 
Enstitüsü’nün kuruluşu (1952).

8 Mayıs 2. Dünya Savaşı’nın sonu (1945).

9 Mayıs Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 
kuruluşu (1926).

10 Mayıs Danıştay’ın kuruluşu (1868).

10 Mayıs Cezzar Ahmet Paşa’nın, Ak-
ka’da, Napolyon’a karşı zaferi (1799).

10 Mayıs Nelson Mandela, Güney Afri-
ka’nın ilk siyahi lideri oldu (1994).

13 Mayıs Türk Dil Bayramı. Karama-
noğlu Mehmet Bey’in; “Bugünden sonra 
divanda, dergahta, mecliste ve meydanda 
Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır.” Fer-
manının yayımlanması (1277).

13 Mayıs Ağca’nın, Roma’da, Papa’ya 
yönelik suikasti (1981).

14 Mayıs Mektebi Şahane-i Tıbbiye’nin 
açılması (1839).

14 Mayıs  Türkiye’de ilk demokratik se-
çimlerin yapılması (1950).

14 Mayıs Arnavutluk, Bulgaristan, Çe-
koslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Po-
lonya, Romanya ve Sovyetler Birliği arasında 
Varşova Paktı’nın kuruluşu (1955).

15 Mayıs İzmir’in işgali (1919).

16 Mayıs Atatürk’ün, Samsun’a gitmek 
üzere Bandırma vapuru ile İstanbul’dan yola 
çıkışı (1919).

TARİHTE BU AY

TARİHTEN BİR YAPRAK
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16 Mayıs Türkiye’nin 10. cumhurbaşka-

nı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kuru-
lu’nda ant içerek görevine başladı (2000).

19 Mayıs Mustafa Kemal’in Samsun’da 
Anadolu toprağına ayak basması ve milli mü-
cadelenin başlangıcı (1919).

20 Mayıs II. Bayezit’in tahta geçmesi 
(1481).

20 Mayıs Sultan II. Osman’ın öldürül-
mesi (1622).

21 Mayıs Albay Talat Aydemir’in ikin-
ci darbe girişimi, Ankara’da sıkıyönetim ilan 
edildi (1963).

21 Mayıs Defterhane-iş Amire Kalemi 
(Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)nin ku-
ruluşu (1847).

24 Mayıs Bulgaristan zulmünden zo-
runlu Türk göçü (1989).

25 Mayıs I. Türk Basın Kongresi toplan-
dı (1935).

26 Mayıs II. Bayezit’in ölümü (1512).

26 Mayıs Atatürk’ün, Ankara’dan son 
ayrılışı(1938).

27 Mayıs Ordu yönetime el koydu 
(1960).

28 Mayıs Sayıştay’ın kuruluşu (1862)

28 Mayıs Cemal Gürsel’in devlet başka-
nı oluşu (1960).

29 Mayıs Kabakçı Mustafa ayaklan-
masında asilerin, Şehzade Mustafa ve Mah-
mut’un kendilerine teslimini istemeleri. 
Sultan III. Selim’in tahtan indirilip IV. Musta-
fa’nın tahta çıkartılması (1807).

29 Mayıs İstanbul’un fethi (1453).

30 Mayıs Osmanlıların Fransa ile bir 
imtiyaz (kapitülasyon) antlaşması yapmaları 
(1740).

31 Mayıs Fransızlarla, Ankara Hüküme-
ti’nin anlaşma yapması (1920).

31 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç 
Kraliyeti arasında dostluk antlaşması imza-
landı (1924).
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KARİKATÜR

Ahmet ÇAKIL

76



sirdergisi.com
Mayıs 2018 /  Şaban 1439

SIR

KÜLTÜR - SANAT

Ahmet ÇAKIL

‘2. Mehmed Fatihname’ 
minyatür sergisi açıldı.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açılışı 
yapılan “2. Mehmed Fatihname” minya-
tür sergisinde 10 sanatçının 50 eseri izle-
nime sunuldu.

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan 
Mehmet’in hayatının kronolojik olarak 
minyatürlerle anla-tıldığı Algan Sanat Gru-
bu’nun sergisi sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih 
Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş 
birliğiyle, Anadolu Ajansı’nın Global İle-
tişim Ortaklığı’nda düzenlenen Yeditepe 
Bienali kapsamındaki sergi, Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi’nde ziyarete açıldı. 

Algan Sanat Grubu sanatçısı Ümmügül-
süm Terzi, açılışta yaptığı konuşmada, 2. 
Mehmed “Fatih-name” isimli grup sergi-
sinde 6 yıldan fazla sürede hazırlanan 50 
eserin yer aldığını ifade etti.

“Fatih Sultan Mehmet’in işlenmediği 
tarzda bir ‘Fatihname’ oluşturmak için ça-
lıştık.” diyen Terzi, sergideki minyatürler-

de hem klasik sanatların soyunu devam 
ettirecek hem de modern tarzda işlenmiş 
sıfır projeler olduğunu vurguladı.

“GÜZEL BİR İNSANIN FETHETTİĞİ ŞE-
HİRDE, GÜZEL BİR SERGİ”

Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yar-
dımcısı Mehmet İbrahim Ağaoğlu, Biena-
li son sergi açılı-şında güzel insanlarla bir 
arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile 
getirdi.

Güzel bir mekanda, güzel insanları gör-
düğünde aklına geldiğini belirttiği bir hika-
yeyi anlatan Ağaoğlu, “Güzel bir insanın 

fethettiği bir şehirde, onun hayat hikaye-
siyle, güzel insanlarla, güzel bir serginin 
açılışını gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Ağaoğlu, “Yeditepe Bienali’nde eme-
ği geçen sanatkarlara, Algan Sanat Gru-
bu hocalarına güzel, hayırlı, bereketli bir 
ömür diliyorum.” diyerek sözlerini sonlan-
dırdı.

Sanatçı Reza Hemmatirad’ın öncülü-
ğünde Fatma Şahin, Feyza Şen, Hatice 
Uzun, Mağfirat Onat, Nihal İpekçi, Nurdan 
Yiğit, Şeyma Çınar, Ümmügülsüm Terzi ve 
Zeynep Tuğ’un Osmanlı Padi-şahlarından 
Fatih Sultan Mehmet’in hayatını kronolo-
jik olarak anlatan minyatür çalışmaların-
dan oluşan proje kapsamında 88 minyatür 
çalışması hazırlandı.

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) TBMM 2. Dönem Aydın Milletvekili olarak 
6.3.1923-9.9.1924 tarihleri arasında, İsmet Paşa’nın 
kurduğu Cumhuriyet Hükümetinin ilk Ziraat Vekili (Ta-
rım Bakanı). (Ortadaki resim). 2) Tehlikeli bir durumu 
bildirmek için verilen işaret. – Yüz, sima, çehre. – Bir 
peygamber. 3) Gemi yapılan ve tamir edilen büyük tesis. 
– Mililitre’nin kısaltılmışı. 4) İşaret, alamet, nişan. - Be-
desten de denilen üstü örtülü ya da dükkânlarının önü 
saçaklı çarşı. – Kurçatovyum’un simgesi. 5) Vermekten 
emir. - Üstün yetenekli, üstün nitelikli. 6) Köpek yav-
rusu. 7) Yıldız, ünlü sanatçı. – Çivi. 8) Yemekten emir. - 
“Öyle, o kadar, o denli” gibi öğelerden sonra, kullanıldığı 
tümceye güç katan sözcük. 9) Mızıkacılarıyla ünlü Al-
manya’da büyük, işlek bir liman ve sanayi şehri. - Her za-
man elinden ufak tefek kırıp dökmeler çıkan kimse. 10) 
Asıl adı Margaretha Geertruida Zelle ve Hollandalı olan 
I. Dünya Savaşı yıllarında, dansçı kimliği altında Alman-
ya hesabına çalışan casus kadın. 11) Tantal’ın simgesi. 
– Kaçak. – Beyaz. 12) Ruhsatlı binalar için, bir yapının 
ruhsatlandırmaya ve usule uygun olarak tamamlandığı-
nı gösteren belge. – Deneme, tecrübe ve imtihan etme.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Birinci grupta (altısı) benzersiz ve sadece kendine 
mahsus, ikinci gruptaki (sekizi) benzerleri sınırlı ve vası-
talı olarak insanlara verilmiş olan Allah’ın sıfatlarının iki 
grubu. 2) Kimyasal metotlarla daha basit maddelere ay-
rışması mümkün olmayan basit madde. – Favori. 3) Kışın 
yağar. - Uyma, boyun eğme. 4) Üzerine yapı yapılmak 
için ayrılmış yer. - Açık saman rengi. – Bir nota. 5) Ba-
yındırlık. – Güvenilir. 6) Sodyum’un simgesi. – Taneli bir 
meyve. 7) Baskı, mengene. - Genellikle içine sulu şeyler 
konulan metal vb.den yapılmış kap. 8) Altın’ın simgesi. 
– Bir renk. 9) Akdeniz dolaylarında yaygın, yaygın bodur 
ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. - Doğaüstü yol-
lardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme savında 
bulunan kimse. 10) Lisan; tatma organımız. – Evrenpu-
lu. 11) Sahip, iye. – Görüş, kanaat. - Dinlenme, sükun, 
karar. 12) Bir toplum içinde ahlak kurallarına karşı bes-
lenen bağlılık. - Yaradılışın ve imkânların üstünde nite-
likleriyle insanda hayranlık uyandıran.
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