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Sağ Elin versin
Sol Elin Görmesin
Yavuz Selim PINARBAŞI

Bizler İslam alemi ve Türk Milleti olarak
öyle bir anlayıştan geliyoruz ki , komşumuz aç
iken tok yatamayız aynı zamanda kırk hane
ön , arka, sağ ve solumuzdaki komşularımızdan
sorumluyuz. Bu şiar millet olarakta bize işlemiş
ki ihtiyaç sahibi madur milletlere de yardım
elimizi uzatıyoruz. Yanıbaşımızda ateş çemberindeki komşumuza kapılarımızı kayıtsız şartsız
açtık.
Yardımlaşmak bir insanlık ve inanç gereğidir.
Öyleki Yüce Dinimiz İslam bu müesseleri zorunlu kılıp sadaka ve zekat olarak sınıflandırmış,
İslamın şartları arasına koymuştur. Müslüman
olduğunu iddea eden herkes bunları yerine getirmek zorundadır.
Aynı zamanda yapılan iyilik ve yardımlardan karşılık beklemeksizin yapmak zorundayız.
Burada Cemil Meriç’in bir sözü aklıma geldi
sizlerle paylaşmak istedim. “ Kişinin yaptığı
iyiliklerden karşılık beklemesi tefeciliktir .” Hakikaten insan bir iyiliği Allah Rızası için ve ihtiyaç sahibinin sıkıntısını gidermek için yapması
gerekmektedir. Hz. Muhammed (S.A.V.) Hadis’i
Şerifinde şöyle buyuruyor; yaptığı iyiliği başa
kakmak istifrasını yemek gibidir buyurup ne
kadar fena olduğunu anlatmıştır.
Yine ayetlerle örnek verelim,
BAĞIŞ VE BENZERİ İYİLİKLERİ BAŞA KAKMA
YASAĞI
Âyetler
1. “Ey iman edenler! Başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız iyilikleri boşa çıkarmayın!”
Bakara sûresi (2), 264
2. “Mallarını Allah yolunda harcayıp da ar-

kasından başa kakmayan ve gönül kırmayanlar
için Allah katında mükâfatlar vardır.”
Bakara sûresi (2), 262
Hadiste ise şöyle buyuruluyor,
Ebû Zer radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurdu:
“Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah,
onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize çıkarmaz. Hem de onlar için can yakıcı bir
azab vardır.”
Ebû Zer:
- Bu kimseler tam bir mahrumiyete ve hüsrana uğramışlar. Bunlar kimlerdir, Ey Allah’ın
Resûlü? diye sordu. Resûl-i Ekrem sallallahu
aleyhi ve sellem de:
- “Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı
iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek
ticaret malını iyi bir fiyatla satmaya çalışandır”
cevabını verdi.
Milletimizin yekvücut olduğu bu günlerde
daha fazla birlik bereberlik ve yardımlaşmaya
ihtiyacımız var. Hepimizi daha duyarlı ve yardımsever olmaya davet ediyorum. Allah (Cellecelaluhu ) şimdiden yardımlarınızı dergahı
izzetinde kabule karin eylesin.
Saygılarımla.

SIR
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BAĞIMSIZ TÜRKİYE
M.Tunahan PINARBAŞI
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“Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana
şehadete susamış bir üIkücüden daha müthiş
bir siIahın keşfediIemediğini yazmak zorunda
kaIacaktır… “ S. Ahmet Arvasi
Zeytin Dalı Harekatı’nda 57. gün. Harekat
kapsamında 3567 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin’in etrafı kuşatıldı.TSK’DAN AFRİN’E
BİLDİRİ

TSK, Afrin’e havadan Arapça ve Kürtçe bildiri
attı. Bildiride, “Tek hedefimiz size eziyet eden
terör örgütüdür. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun” ifadeleri yer
aldı.Artık bütün dış mihraplar Türk’e kefen
biçilemeyeceğini anlamıştır.Türkiye Cumhuriyetinin yeniden ayaklanması ve kendine
gelmesi Sayın Cumhur Başkanımızın Verdiği
akorttan sonra gerçekleşmiştir. Dünya 5’ten
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büyüktür dediğinde dış güçler gerçekten
bunu bir espiri niteliğinde anlamış olmalılar
ki bunun Gerçekliğini Zeytin Dalı Harekatında
tam anlamıyla kavrayabildiler.Türkiye neden
daha önce bu kadar güçlü değildi diye size
sormak istiyorum. Eğer sizin elleriniz kollarınız bağlıysa ve bu ipler bazı kişilerin elindeyse
onların izin verdiği ölçüde hareket edebilirsiniz yani istediğinizi ve doğru olanı yapmazsınız. Biz de aynen bu konumdaydık daha önceki Siyasilerin iktidar olduğu dönemde.IMF
ye borçlu bir Türkiye vardı her anlamda dışa
bağımlı Özgür bir devlet olarak gözüksede dış
güçlerin ve borsanın izin verdiği ölçüde hareket edebilen ama şimdi Sayın Başkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın IMF borcumuzu bitirmesi tam anlamıyla bir kurtuluş savaşı ve
bağımsızlığımızı yeniden kazanılışıdır.
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SENCİLLEŞME
Akif CEMİL

Tasavvuf geleneğimizde Tefânî Sırrı hakikati vardır.
“Kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup
kardeşlerinin meziyyat ve hissiyatı ile
fikren yaşamaktır” şeklinde tanımlanan Tefani ile ilgili Bediüzzaman:

görmek, kendimizin sıfatı olarak benimsemek, maddi manevi makamlarda onları görmekle iftihar etmek, dava
arkadaşını gerçekten sevmek, ona karşı
samimi olmak, bir menfaat beklentisine
girmemek gibi kısacası nefsin hoşuna
giden bütün güzellikleri kardeşimizde
gördüğümüzde onunla övünmek o kardeşte fani olduğumuzun en büyük bir
göstergesidir.

SIR

“Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize;
şerefte, makamda, teveccühte, hattâ
menfaat-ı maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz.” (21.
Lem’a)buyurmuştur.
Aynı davayı benimseyen, bu konuda
mesai birlikteliği yapan, vazife paylaşımı ile İslamiyeti yaşamaya ve yaşatmaya çalışan insanlar farklı bireyler olsa da
gerçekte bir ruhu taşırlar. Bir ruh hükmündedirler. Farklı bedenler olsa da
düşünceleri bir, fikirleri bir, amaçları bir,
hedefleri bir olma özelliklerinden dolayı
bir kişi hükmündedirler. Güzel özellikleri herbirinin sıfatları sayılır. Bu sırdan
dolayı böyle bir cemaatin ferdleri birbirlerinin güzel özelliklerini takdir eder,
beğenir, onunla Allah’a şükreder.
Mesela; Kardeşlerimizde bulunan güzel
özelliklerini bizim özelliklerimiz olarak

Günümüzde bu hakikatın tam karşılığı
olmasa da Empati, yani “kendini karşıdakinin yerine koyarak hareket etme”
kullanılmaktadır. Böylece Tefani olayındaki gibi kişiler arası anlayışlı davranma
ve yardımlaşma gerçekleşebilir.
Her iki hakikati özetleyen ise Sencilleşme neticede de Bizcilleşme ifadesidir.
İnsan olmanın ve sosyal hayatın gereği
Yardımlaşma bu sayede gerçekleşir.
Mesela Suriyeli kardeşlerimizin durumunu Empati ile onların yerinde kendimizi düşünerek anlar, Tefani sırrı ile
Yardımlaşırız.
Böylece Birlik oluruz.
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MERHAMET
Prof. Dr. Sefa SAYGILI

Peygamber Efendimiz, “Allah merhametlidir,
merhametlileri sever” buyurmuştur.
Sözlükler merhameti; “Herhangi bir canlının acısını, kederini, mutsuzluğunu, yüreğinde hissedip

•

Koruma ve esirgeme: Aç, yoksul ve yetim-

leri kötülüklerden, zulümden, acı çekmekten, açlıktan kurtarmaya çalışmaktır.
•

Empati: Zor durumda olanın yerine ken-

üzüntü duyma ve ona karşı yardım hisleriyle dolma,

dimizi koyarak onun hissettiği sıkıntıları anlamaya

acıma” (Misalli Büyük Türkçe Sözlük), “ Acımak,

çalışmaktır. Aç birini veya ağlayan birini görünce

esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, hayır,

kendimizi onun yerine koyar, anlamaya çalışırız. İçi-

iyilik, ihsan, nimet ve kalp inceliği” (Dini Kavramlar

miz burkulur, gözlerimiz buğulanır ve ona yardımcı

Sözlüğü) olarak açıklamaktadırlar.

olmak isteriz. İşte bu empatidir. Empati, insan ol-

SIR

Gerçekten merhamet, insan olmanın özüdür ve

manın güzelliklerindendir. Halden anlamak, insan-

insanlığın evrensel değeridir. İlk çağdan bu yana in-

lara yardımcı olmak, onları dinlemek ve dertlerini

sanlık merhamet sayesinde var olmuştur ve ayakta

paylaşmak Allah’ın bizlere bahşettiği empati yete-

kalmıştır. Merhameti kaldırsaydık dünyamız yaşa-

neğimiz sayesindedir.

nacak yer olmaktan çıkardı. Merhamet varlığımızın

Empati yeteneğinin zayıflaması insanın kendi

temelidir. Her şey merhametle var olmuş, merha-

türüne yabancılaşmasına sebep olur. bu kimseler

metle varlığını sürdürmektedir. Dünyadaki ahenk

karşısındakinin problemlerini kavrayamaz,

ve işleyiş merhamet sayesindedir.

anlayamaz ve onunla iletişime geçemez. Böylelikle

Merhamet nelerden oluşur?

bencilliğin esiri olurlar. Ortak değerler üretemezler.

Merhamet yalın, geçici, yüzeysel bir duygudan

Affetme: Kendimize kötülük yapana bile

ibaret değildir. Aksine şu sıraladığımız bileşenleri

kin tutmamak, düşmanlık etmemek ve affedici ol-

olan muhteşem bir karışımdır:

maktır. Bağışlamak büyüklüğün şanındandır.

•

Acıma: İnsanları başkalarına iyilik ve yar-

•

Hayır yapma ve infak: Kendi malımızdan

dım etmeye yönlendiren duygu acımadır. Başkala-

muhtaçlara vermek ve onun derdine derman olma-

rının zor durumda olmalarından üzüntü duyma ve

ya gayret etmektir.

etkilenme ile birlikte onların acısını gidermeye çalışmak temeline dayanır.
•

Gerçekten merhamet insanların beraber yaşamalarının temelidir, ana unsurudur. Merhametsiz

Sevgi gösterme: Yaratılanı Yaradan’dan

dünyada yaşanmaz. Dünyaya, olaylara, kişilere, çev-

dolayı sevmek, dünyada bulunmasına ve hayat hak-

remize, hayvanlara ve bitkilere, tüm doğaya merha-

kına saygılı davranmaktır.

metle bakmalı; insani ilişkilerde ve iletişimde, alış-

•

Yardım etmek: Tüm yaratıklara sevgiyle

yaklaşmak, onların sıkıntılarını gidermede yardımcı
olmaktır.
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•

onu

veriş ve ticaretimizde merhametle davranmalıyız.
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İSLAM’I NASIL TEBLİĞ EDELİM?

Osman NUR

Herkesin kendine göre bir tebliğ metodu vardır.
Herkes kendi tebliğ metodunu önemseyip o metot
uygulanırsa başarılı olunur kanaatindedir. Bu metotları şahıslardan dinleyenler de hangisi kafasına yatarsa veya hangisi kendini ikna ederse onun daha uygun
olduğunu düşünmektedirler. Kendi kabulü olan metot
uygulanmadığından da başarısız olunduğu kanaatindedirler. Bunun doğru bir izahı gerekmektedir.
İslam güçlü olursa, Müslümanların imkânı fazla
olursa, zengin olursa bu tebliğin daha güzel yapılabileceği kanaatinde olanlarımız vardır. Müslümanlığı
iyi yaşayıp örnek olmanın daha tesirli olduğu kanaati
yaygındır. İktidarda olmak ve iktidar gücü tebliği yaygınlaştırır görüşü de hâkim bir görüştür.
Birçok Müslüman da kendi cemaatinin görüşünü
ve çalışmasını kabullendiğinden o görüş ve metodu
önermektedirler. Bunların başında nurcular, tarikatlar,
Süleymanlılar gelmektedir. Gerçekten bunların İslami
tebliğde çok büyük katkıları olmuştur.
Benim bu yazımda anlatmak istediğim esas konu
peygamber efendimizin metodudur. Tabiî ki bu metodu Allah belirlemiştir.
Allah ilk önce insanlara kendinin tek ilah olduğunun tebliğ edilmesini istemiştir. Bu tek ilah inancı
kime yapıldı? Elbette ki Mekkeli müşriklere! Yani müşriklerin asla vazgeçmedikleri putların reddi ile başlanmıştır. Ama toplumumuzda insanların hassas oldukları konulardan değil de kabullenebileceği konulardan
başlayarak tebliğ edilme düşüncesi hâkimdir. Mesela
içki içen insana hemen içkiyi terk et, namaz kılmayana
namaz kıl vb ile başlanmamalı. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Peygamberimizin metodu içinde örnek hayat
yaşamak ve adaletli olmak da baş sırayı almaktadır.
Allah ilk önce putların reddiyle başlamasının bir
sırrı vardır. O da kalpte şirk olduğu müddetçe o kalbe iman girmediğinden öncelikle kalpteki şirk çıkacak
yerine iman girecektir. Toplumumuzda imanımıza çok
yanlış fikirler ve ideolojiler karışmıştır. Kişi şirk içinde
olduğu halde kendini imanı bütün olarak bilmektedir.
Birçok insanlarımız bu şirki dile getirdiğinde bile başka konu kalmadı mı, insanları başka İslami konulardan

bahsedin diye uyarmaktadırlar. İmanda yanlışlar veya
şirk olduğu müddetçe de gerçek iman bir türlü kalbe hâkim olamamaktadır. Kalpteki şirk temizlenmediği müddetçe de tebliğ başarılı olmamaktadır. İşte
Allah’ın putları terk ile tebliğe başlaması bu yönden
önemlidir.
Müslümanlarımız içinde ilah ne manaya geliyor
bunu bile bilinmeyen çok insanımız vardır. İlahın manası bilinmeden de kelime-i şahadetin ne önemi kalır?
İmani konular doğru olarak bilinmediği müddetçe
de tebliğ başarıya ulaşmamaktadır. Bakın tebliğcilerimize hep ameli konuları anlatma çabasındadırlar. Tam
iman olmadan amel askıda kalmaktadır. Peygamberimize Mekke döneminde inen ayetlerin hepsi imani
konulardır. Yani on üç sene imani konularda ayetler
gelmiştir. Ameli konular hep Medine döneminde gelmiştir. Medine’de gelen ameli konularda imanı sağlam
olan sahabiler için bir problem olmamıştır. İçki yasağı
geldiğinde Müslümanlar hiç tereddüt etmeden hemen içki içmeyi bırakmışlar. Örtünme ayeti geldiğinde
bütün kadınlar hemen örtünmüşler, bir tereddüt göstermemişler. Niye böyle olmuş? İman sağlam olunca
amel arkasından geliyor. İman sağlam olmadan da
amel arkasından gelmiyor veya kör-topal geliyor.
Esas problem imanda olan eksiklerimizin farkında
olmamaktır. Eksikliği fark edilmeyince de o eksikliği
giderici bir çalışma içine giremiyoruz. Bunun için imani konuları iyi öğrenmemiz gerekmektedir. Bulunduğumuz gurubun, ideolojinin, tarikatın görüşlerinde
imani yönden bir eksiklik varsa ki çoklarında vardır, bu
eksiklik görülmediğinden düzelme bir türlü gerçekleşmemektir.
Bunun için cesaretle bu eksiklik veya şirk öğrenilerek tebliğe başlanmalıdır. Yoksa tebliğimiz başarıya
ulaşmamaktadır. Gayri İslami yaşantı içinde olan bir
insan bir guruba veya tarikata girip namaza başlıyor,
ne kadar güzel değil mi? Ama bu gurubun öyle inançları var ki şirke düşüyor farkında değil. Ne yapmalı?
Şirkten kurtuluştan başlamazsanız nasıl bu işin içinden çıkacaksınız? Şirk olunca amelin Allah katında
hiçbir değeri yoktur.

SIR
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GENÇLİĞİN İSTİKAMETİ Mİ ŞAŞTI?
YAVUZ SELİM MUSTAFAOĞLU

Bugün bambaşka bir konuyu ele almak üzere
klavyenin başına geçtim. Aslına bakarsanız hiç
ama hiçbir şekilde yazmak istemediğim dahası yazmaktan hayâ ettiğim bir konu bu. Fakat
durum öyle bir hal almış ki bu konuya dikkat
çekmemek maalesef mümkün değil. Sizden
istirhamım, konunun ehemmiyetinin farkında
olmanızdır.

Eğer bu gençlik fabrika ayarlarına dönmez ise
sebebi başta eğitim sistemi olmak üzere, vebali hepimizin üzerinedir. Okulda öğrencinin hali
ortada. Öğretmenin öğrenciye bir şey deme cesareti kalmadı. Sınıf yönetimi diye bir olgudan
bahsetmek neredeyse imkânsız. Yazık, biz hangi
ara böyle aciz duruma düştük ki öğrenci canı sıkılınca bile “alo 147”den öğretmeni şikayet edecek duruma gelsin! Öğretmeni şikayet nedir ya
?! Tabi pardon, özür diliyorum. Şikâyet etmeli
elbette hatta sınıfta öğretmene el ense yapmalı,
değil mi? Alın, buyurun size mükemmel gençlik!

SIR

Son zamanlarda wattpad diye sanal alemde
gezen bir rezaletten bahsetmek istedim. Geleceğimiz diye övündüğümüz gençliğin ne kadar
içi boş, gereksiz ve edep-hayadan uzak konulara olan meyline dikkat çekmek istiyorum. Bir
öğretmenin sınıfta Mehmet Akif’ten, Necip
Fazıl’dan yahut Yaşar Kemal’den, Sabahattin
Ali’den kısa bir parça okurken bile öğrencilerin ne kadar sıkılıp kıvrandığını bilmeyenimiz
yoktur. Ya görmüş veya yaşamışızdır. İşte bu
gençlik yukarıda değindiğimiz içi boş, anlamsız,
gayr-ı ahlaki yazılara bu “wattpad” denen site
üzerinden ulaşmakta ve çok üzülerek belirtmek
istiyorum ki büyük çoğunluğu ‘milyon’dan fazla
okunmuş olup akla hayale gelmeyen mükemmel (kendilerince) yorumlar yapılmış.

Biz kimiz, nereye gidiyoruz? Biz bu değiliz, olmadık, olmamalıyız. Yazıklar olsun, ama kime?
Kendi benliğinden, öz değerlerinden uzak gençliğe mi yoksa bu gençliği böyle başıboş bırakan
biz anne-babalara mı? İnanın nerden tutacak
olursanız elinizde kalıverir. Zira şu bahsettiğim
sitenin sözüm ona milyon kez okunan yazılarından birkaç tane paragraf yazayım desem şuraya, insan içine çıkacak yüzüm kalmaz.
Herkes gençliğin nasıl bir sona doğru dahası nasıl bir felakete gittiğinin gayet farkındadır.

8

Bu bizim eserimiz. Bir şey söyleyeceği zaman
bile; acaba öğrenci ne tepki verecek diye kırk
defa düşünen öğretmen, öğretmene zerre (ki
gençliğin elinde yoğrulduğu kişidir öğretmen)
saygı duymayan öğrenci… Evet, bu bizim eserimiz!
İşte, nihayetinde başa dönüyoruz. İki kelime
doğru düzgün okuyamayan, okumaktan imtina
eden fakat söz konusu saçma sapan, içi boş,
gereksiz, edep dışı yazılar olunca, milyon kez
okuyan bir gençlik…. ve hiç de azımsanmayacak
kadar….
Biz sürekli çocuklarımızı yarış atı gibi yetiştirmektense onlara iyi bir insan olmanın olmazsa
olmazını anlatmalıyız. Nitekim Türkiye’de derece yapıp sonrasında ülkenin savcısını şehit eden
tipler yetişir.
Başımızı ellerimizin arasına alıp gerekirse
uzun uzun düşünmemiz icap eder. Aksi halde
sonrasında düşünecek, ah-u zar edecek zamanımız da olmayabilir.
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ALEVLER İÇİNDEKİ HAYAL

Nasıl unuttum bir bilsen seni
Yıldızlar üşüdü parmak uçlarımda
İçimde kuruldu koca mahşer
Beni, yalnızca beni haşrettiler
Nasıl unuttum bir bilsen seni

SIR

Bilemedim, kayıtsız kaldım her suale
Rabb’in kim, Nebi’n kim dediler, sustum
Katran döktüler gözlerime, sen yoktun
Göz kapaklarımdan çivilediler arşa
Bilemedim, kayıtsız kaldım her suale

Boynuma en kızılından gerdan geçirdiler
Neredesin yar, suçuma ebediyet verdiler
Zaman prangada, bir gün bin yıla eş
Ne ufuk vardır ne hasretine yandığım güneş
Boynuma en kızılından gerdan geçirdiler
İşte böyle unutturdular yar
Bazen gayya, bazen irin, bazen katran,
Hayalindi biliyorum, alevler içinde salınan
Ruhumu değil, asmışlar bendeki Sen’i
İşte böyle unutturdular yar

YAVUZ SELİM BAĞCI
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İyilik ve Kötülük
Ayhan ÖZCİMBİT

Birine bir iyilik yaptığınızı veya birinin size bir iyilik yaptığı anı düşünün, hele birde
iyilik ettiğiniz kişi bu iyiliğe çok muhtaçsa veya tam siz çok muhtaş olduğunuz anda bu
iyilik yapılmışsa ne kadar değerli.
Aslında birine bir iyilik yapıldığında bir kişiye yapılmış olmaz bu iyilik. Yapılan iyilik
o iyilik yapılan kişinin tüm sevdiklerine yapılan bir iyiliktir. Ayrıca bu iyilik mutlaka size
birgün geri dönecektir.

SIR

Aşkın zemini de iyi olmak oluşturur. Çünkü adil bir kalp kesinlikle sevgiyi hak edene
verir, sevgiyi hak edenlerse adil bir kalbe sahip olan kişilerdir.
“Sevgi emek ister” demiyor mu muhteşem eserinde Kırgız yazar Aytmatov.
Kim iyilik ederse aslında kendine iyilik eder. Kim kötülük ederse aslında kendine kötülük eder diye tercüme edilebilecek bir yazı bulunmuştu Kabe’nin temelide bulunan
bir taşta.
Kötülükte tam bunun tersi sonuç doğurur. Kötülük eden sadece bir kişiye etmiyor,
kötülük ettiği kişinin tüm sevenleride o kötülüğün derecesine göre üzüntü verecektir.
Yayılan üzüntü kişilerin iş verimini, yaşam kalitesini düşürücüdür.
İslam’da “iyiliği teşvik etmek ve kötülükten sakındırmak” en önemli kriterlerden biridir. İyiliğin yayılması ise AKTİF İYİ olmak ve “bana ne” demememekten geçer.
Lütfen, şayet iyi olduğunuzu düşünüyorsanız;

a) Fakir ve aç, kötü koşullarda yaşayan komşunuza para veremiyorsanız
yemeğinizden bir küçük
tencere paylaşın.
b) Para yada yemek verecek durumda değilseniz
ve eğitiminiz varsa çocuklarına matematik veya yabancı dil dersi verin.
c) Hiç bir şeyiniz yoksa gülümseyerek “merhaba” ve “nasılsınız” deyin.
Çünkü Allah ilk önce komşu hakkından soracak.
Çok geç olmadan lütfen bunları yapın.....
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EMPATİ KURMAK BİR PEYGAMBER AHLAKIDIR
Sabit OSMANOĞLU

“Eğer” demeliyiz karar verirken karşıdakine,
“Masum olabilir karşıdaki, geçince yerine!”
Pahalıya mal olur vereceğimiz karar hemen,
Acaba nasıl davranırdım karşıda olsam ben.
Tabiatıdır insanoğlunun “Ben haklıyım” demek,
İnsan bunu kırmalı, karşıdakini de dinleyerek!
Esasen; Nasreddin Hocanın her fıkrasında mizahi olduğu kadar felsefi derinliği olan ibretlik dersler
verilmektedir. Konumuzla da ilgili çok bilindik bir
fıkrası vardır: “Bir gün; Hocamız, kadılık yaparken
bir ahbabı burnundan soluyarak gelmiş. Hasmı
(düşmanı) için söylemediğini bırakmamış. Sonra:
– Hocam, Allah aşkına söyle, demiş, haklı değil
miyim?
Hoca ne yapsın?
– Haklısın, demiş.
Ahbabı; sinirleri yatışmış, mutmain olarak gitmiş. Onun hemen arkasından söz konusu hasmı
gelmiş. Bu defa da o başlamış atıp tutmaya; “Yok
bana şöyle yaptı, yok böyle yaptı!” demeye. O da
sonunda Hoca’ya sormuş:
– Haklı değil miyim?
Hoca, ona da:
– Vallahi çok haklısın, demiş.
Adam da sakinleşerek gitmiş. Tüm bunlara tanık
olan Hoca’nın karısı, bu işe şaşırmış kalmış.
– Senin kadılığında bir garip Hoca Efendi. Birbirine taban taban zıt iddiaları söyleyen bu kişilerin
ikisine de sen; “Haklısın!” dedin. Hiç öyle şey olur
mu?
Nasreddin Hoca hanımının yüzüne bakıp:
– Hatun, demiş, sen de haklısın!”
Konumuz, empati kurmak olduğu için; Nasreddin Hocanın kadılık yaptığı sırada, hem birbirine
zıt olan iki iddia sahibine de hem de karısına karşı takındığı tavrı, empati kurmayı anlamamıza çok
güzel bir örnektir. Empati kurmak; suçlamada bulunmadan ve/ya suç isnat etmeden önce yapmamız
gereken, adalet ve hoşgörünün bir gereğidir. Tanım
olarak; kişinin, kendisini karşısındaki insanın yerine
koyması ve olaylara onun açısından bakmaya çalışmasına empati kurmak denilmektedir.
Aynı zamanda; empati kurmak, bireysel olduğu
gibi, toplu olarak bir grubun tepkisine de takınılması gereken bir tavırdır. Bunun örneklerine, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatında rastla-

maktayız. Abdullah ibni Mesûd rivayet etmektedir:
“Resulullah efendimizin -Peygamberliğine tebliğ
ettiği- Kureyş halkına bedduâ ettiğini asla işitmedim. Yalnız birgün, Kâbe-i Şerif yanında namaz kılıyordu. Ebu Cehil, kendi adamlarıyla bir yerde oturuyorlardı. O sırada bir kimse gelip, ölmüş bir deve
işkembesini oraya bıraktı. Ebu Cehil dedi ki:
- Bu kan ile bulaşmış işkembeyi, kim götürüp,
Muhammed secdeye inince, arkasına koyar?
Onların içinde en ziyade bedbaht Ukbe bin Ebî
Muayt, bu çirkin işe girişip, onu, Peygamberimiz
secdede iken üstüne koydu. Resulullah efendimiz
secdeden kalkmadı. O bedbahtlar gülüştüler. O kadar ki, gülmekten birbirlerinin üzerine düştüler. Ben
uzaktan bakardım. Müşriklerin korkusundan yanına
varamadım. Nihayet bir kimse, Hz. Fâtıma’ya haber
verdi. Hz. Fâtıma gelip, Resûl-i ekremin üzerinden
onu kaldırdı. Bunları yapanlara ağır sözler söyledi,
bedduâda bulundu. Hz. Fâtıma bu sıralarda küçük
bir kız idi.
Müşriklerin hiçbiri, Hz. Fâtıma’ya cevap vermedi. Peygamberimiz, namazdan kalkınca, hem kızı
Fatıma validemizi teskin ve teselli etmek, hem de
Allah’a duyduğu hüznünü ve acısını dile getirmek
için, bunların isimlerini sayarak üç kere buyurdu ki:
- Ya Rabbi! Onlar, beni Peygamberin olarak bilmiyorlar, beni Abdulmuttalib’in yetimi olarak biliyorlar; ancak, Kureyşten şu topluluğu sana havale
ediyorum.”
Diğer taraftan; Peygamber Efendimiz (sav), görevi gereği kendisinin lânet eden değil, aksine rahmet
peygamberi olduğunu söylerdi. Mekke döneminde
İslâmî tebliğ etmek üzere Tâif’e gittiğinde, orada
kötü bir davranışla karşı karşıya kalmış; dönüşte
taş yağmuruna tutulmuş, mübarek ayakları kanlar
içerisinde kalmıştı. O sırada; vahiy meleği Cebrail
vasıtasıyla, Allah tarafından kendisine “onlar aleyhinde yapacağı bedduanın kabul edileceği, dilerse
onları helâk edeceği” bildirilmiş, fakat Peygamber
Efendimiz (s.a.s.) “Hayır, belki bunların sulbünden
(neslinden, soyundan) sana ibadet edecek çocuklar
doğar, yâ Rabb “ demişti.
Nitekim; sevgili Peygamberimizin (sav) hayatının
tamamında bunlar gibi daha nice örneklerine şahit
olacağımız üzere, empati kurmak bir Peygamber
ahlakıdır ve bu bilinçle hareket etmekle, bize sünnet sevabı kazandıracak adil ve faideli bir tutum ve
davranıştır.

SIR
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AFRİN HAREKÂTI TARİHİ HESAPLAŞMANIN
İLK ADIMIDIR -1
Ahmet AKGÜL
Siyaset Bilimci – Düşünür
Araştırmacı & Yazar
Milli Çözüm Dergisi Baş Yazarı

Kahraman Ordumuz, Afrin’de de destanlar yazıyor, 1
yılda yarılmaz sanılan düşman tahkimatlarını bir haftada
yarıyordu. Şimdiye kadar 10 aziz şehidimize karşılık bin
kadar PKK-PYD eşkıyası telef ediliyordu ve bunların bir
kısmını da ABD subayları ve İsrail ajanları oluşturuyordu.
Aslında böylesine yığınak yapılmış ve süper güçler tarafından destek çıkılmış bölgeleri anarşistlerden geri almanın çok zor olduğu biliniyordu ve büyük kayıpları göze
almak gerekiyordu. Şimdi TSK’nın bu, dostlara hayranlık,
düşmanlarda şaşkınlık uyandıran üstün başarıları bütün
dünyada dikkatle izleniyor ve Süper Şeytan Amerika’nın
çaresizliğine ve yenilgisine şahitlik ediliyordu. İşte Kahraman Ordumuzun Afrin Zeytindalı Harekâtı’nı ve iktidarın
bu yöndeki kararını ve tavrını destekliyor ve millet olarak
dua ediyoruz. Ancak “sakın geri adım atılmasın” diye de
uyarıyoruz, çünkü iktidarın eski hatalarını tekrarlamasının
bu sefer çok pahalıya mâl olacağından kuşkulanıyoruz.
Evet, Afrin Operasyonu mutlaka lazımdı ve destek çıkılmalıydı. Türkiye’nin Afrin müdahalesi ve PKK›nın Akdeniz koridorunu engellemesi haklıydı ve lazımdı. Sn. Hulusi
Akar›ın ve MİT müsteşarının Rusya›yı Afrin’den çıkmaya
iknası da önemli bir adımdı. Ama iktidarın çelişkili tavrıyla
ilgili bazı kuşkularımız vardı:
1- ABD eğitip donattığı 30.000 eşkıyayı Telabyad’a yığmaya başlamıştı. Bunun altında bir şeytanlık yatmaktaydı.
2- ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün: “Türkiye Afrin’e
girmesin” diye uyarması, onların beklenmedik bir saldırı
ihtimaline işaret sayılmalıydı.
3- Yoksa “Türk askerini, PKK’ya yenildi göstermek üzere” bir tuzak mı hazırlanmaktaydı? Sorusu dikkate alınmalıydı.
4- Afrin’e müdahale eden iktidar, PYD-PKK elindeki
600 kilometrelik güney sınırımız boyunca fiilen oluşturulan ve ABD tarafından resmen tanınmaya hazırlanan bölge için de ciddi ve cesaretli müdahalelerde bulunmalıydı.
5- Çünkü Fırat’ın doğusunda ve Afrin’in karşısında
ABD’nin 13 üssü vardı ve Suriye’nin en önemli petrol kaynakları da bu bölgede bulunmaktaydı.
6- Afrin’de PKK-PYD, aynen Güneydoğu modeli gibi,
şehrin altını tamamen sığınak ve yığınaklarla donatmıştı.
Elbette ve herhalde iktidar ve TSK bu konuda gerekli tedbirleri almışlardı. Zira kahraman askerlerimize tuzak kurma olasılığı fazlaydı. Bu nedenle hem Hatay-Hassa’dan,
hem Kilis-Öncüpınar’dan sürekli destek sağlanmalıydı.
7- Bir kuşkumuz da: “İşte biz terör koridorunun önünü
tıkadık!” havasıyla, 600 kilometre boyunca ABD tarafın-

dan oluşturulan PYD-PKK Bölgesine meşruiyet kazandırmak ve Suriye’nin 3’e bölünmesine razı olmaktı.
Çok şükür, kötü hava koşullarından dolayı ağırlaşan
Zeytindalı Harekâtında gece karanlığında bile, Türk savaş uçaklarımız yoğun bombardımanlarla göğüslerimizi
kabartmaktaydı. Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde konuşlu
gündüz ‘Kartal’ gece ‘Yarasa’ olarak adlandırılan 161. filo
ile Diyarbakır’da ‘Pars’ filo olarak bilinen 181. filo, Afrin’de
PYD-PKK hedeflerini ve ABD-İsrail siperlerini bombalamaktaydı. Lantirn (Gece Alçak İrtifa Seyrüsefer ve Hedefleme Kızılötesi Işını) sistemine sahip uçaklarımız önceden
Özel Kuvvetler ile İnsansız Hava Araçlarının işaretlediği
hedefleri bir bir vurup dağıtmaktaydı. Şimdiye kadar 10
şehidimize karşılık bin kadar terörist saf dışı bırakılmıştı,
bunların birçoğu ABD ve İsrail subaylarıydı.
Washington merkezli THO (Turkish Heritage Organization) adlı düşünce kuruluşu uzmanı Luke Coffey: “Sıradan
bir Amerikalı, ABD’nin şu anda Marksist-Leninist PKK ile
ve gizli Rusya işbirliği halinde Suriye’yi karıştırdığını bilse,
şaşırır.” dediği halde, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim
Kalın’ın: “ABD’nin terör örgütü PYD/YPG’ye silah verilmeyeceğini teyit ettiğini” açıklayıp toplumu avutmaya çalışması tam bir safsata ve saptırmacaydı. Cumhurbaşkanlığı
sözcüsü Kalın’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde: “Türkiye’nin meşru güvenlik
kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğunun vurgulandığı, yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon
içinde olunması konusunda mutabık kalındığı” sözleri, bu
zihniyet ve bu hükümetle, bölgemizde kalıcı ve kapsayıcı
bir sonuca ulaşılamayacağı kuşkularımızı artırmaktaydı.
Nasıl 1. Dünya Savaşı›na İttihat ve Terakki ile girdik ama,
Mustafa Kemal ile Milli Mücadeleyi başlatıp başardı isek...
Şimdi de yeni bir kurtuluş savaşı ve kuşatılmışlığı yarma
harekâtı olan Afrin Zeytindalı Operasyonlarına da AKP iktidarıyla girdik, ama belki de milli mutabakatla çıkacağımız
unutulmamalıydı.
Sakın ha, iktidar böyle bir süreçte sonuç alıcı ve kalıcı politikalar yerine, kendisine seçim malzemesi yapacak
ucuz palavralarla, Afrin Operasyonunu yarım bırakmamalı
ve yanlış adımlar atmamalıydı. AKP iktidarının yıkıcı ve
yanlış icraatlarını hep uyardık ve uyaracağız. Ama Afrin
Operasyonu gibi lüzumlu, hayırlı ve başarılı girişimlerine
destek çıkmak inancımızın ve Millî vicdanımızın icabıdır.
Bu arada Afrin Zeytindalı Harekâtı’nı kastederek: “İnşaallah bu harekât kısa zamanda tamamlanır, daha da büyümez insanlar katledilmez... Kör dövüşü yapıp birbirimizi

SIR
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yememeliyiz” şeklinde ve PKK diliyle talihsiz açıklamalar
yapanları da şiddetle kınıyoruz ve bu asılsız iddialarına
katılmıyoruz. Çünkü;
Önce bu harekatın giderek büyümesini ve 600 kilometre boyunca PYD’ye kurdurulan ABD bölgesini kapsamasını
istiyoruz, ki Türkiye sürekli bir tehditle yaşamasındı.
B- Kahraman Ordumuz Afrin’de bizim Kürt kardeşlerimizle değil, İsrail ve ABD’li komutanların güdümündeki
PKK eşkıyaları ile savaşıyor; bu gerçeği çarpıtan sözde bazı
İslamcı yazarlara ve PKK borazanlarına kimse kulak asmasındı.
Bakan Soylu ucuz kahramanlık mı yapıyordu, yoksa kasıtlı olarak Türkiye’yi zora mı sokuyordu?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Tabipler Birliği’nin,
Afrin konusundaki açıklamalarına tepki gösterirken: “Ben
İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, Azez’de, Cerablus’ta,
Marel’de bugün kaymakamımız var, Emniyet Müdürümüz
var, bugün Jandarma Komutanımız var” diyordu. Bu sözler “Türkiye işgalcilik yapıyor” diyenlerin eline koz veriyordu. Bakan Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli’de partisinin Merkez İlçe Kongresi’ne katılıyor ve
Suriye’de 2 bin kilometrelik sınırda huzur oluşturduklarını
söylüyordu. Oysa Suriye sınırımızın tamamı 670 km kadardı. Şimdilik Afrin operasyonuyla sadece 30 km kadar
bölgenin emniyeti sağlanmıştı.
Amerika ihanete devam ediyordu...
ABD’nin, TSK ve ÖSO tarafından çepeçevre kuşatılıp
Afrin’e sıkıştırılan PKK’ya, bölgeyi kontrol eden Kisecik
Radar Üssü’nden anlık istihbarat sağladığı, örgüte koordinatlar verdiği konuşuluyordu. Terör örgütü, İHA istihbaratı bilgileriyle, Türkiye’den havalanan her uçaktan,
bu uçağın vuracağı noktalardan ve atılan her füzeden haberdar ediliyordu. Kel Dağı ve Kürecik radar üslerinin de
bu amaçla kullanıldığına dair ciddi şüpheler oluşmuştu.
Türkiye’nin Afrin’de mücadele ettiği güçleri sadece PKK/
PYD’li teröristlerden ibaret sananlar yanılıyordu. Operasyonun başladığı 20 Ocak’tan bu yana ABD’nin, Reyhanlı
ve Kilis’e isabet eden roketlerin atılması için teröristlere
yardımcı olduğu, ayrıca Türk jetlerinin Afrin’e yönelik her
taarruzunu Kisecik, Kel Dağı ve Kürecik radar üslerinden
edindiği bilgiler doğrultusunda PKK’ya anlık ilettiği belirtiliyordu. Suriye PKK’sına 5 bin TIR ile 2 bin uçak dolusu silah, cephane, araç ve mühimmat gönderen ABD, şimdi de
Zeytin Dalı Harekâtı’nı sekteye uğratmak için PKK’ya kritik
istihbarat bilgisi sağlıyordu. Bu nedenle gözler, Türkiye’de
konuşlu NATO üsleri ve radar paylaşım sistemlerine çevriliyordu. Uçakların taarruz hedefleri ve uçuş bilgilerine
yönelik istihbarata Pentagon’un bu kanallardan ulaştığı ve
bunu teröristlerle paylaştığı ifade ediliyordu.
Maalesef, ABD Tüm Verileri Görüyordu!
NATO ağında bulunan radar verileri üzerinden Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarının her hareketini görebilen ABD ordusu, bu araçların vurabileceği muhtemel
noktalara ilişkin verileri PKK’ya servis ediyordu. ‘Sahibinden’ aldığı istihbaratı değerlendiren teröristler ise gelen
bilgiler doğrultusunda tedbir alıp mevzileniyordu. Afrin’e
yönelik hava taarruzunda uçak, İHA ve hatta füzeleri ilk

olarak tespit edebilecek radar, Hatay-İskenderun’daki Arsuz beldesinin Kisecik köyünde bulunuyordu. 2004 yılında
Amanos dağlarının zirvesinde kurulan Kisecik Radar Üssü
bir NATO tesisi. Dolayısıyla ABD, radarın tüm olanaklarından faydalanıyordu.
ABD’nin hedefi PKK’yı 100 bin kişilik düzenli orduya
kavuşturmaktı!
Şu ana kadar sahada 60 bin civarında militanı olduğu
ifade edilen PYD-YPG’nin bu sayıyı önümüzdeki süreçte
100 bine çıkarmayı planladığı konuşulmaktaydı. Terör
örgütü YPG sözcüsü Redur Xelil’in Reuters’a: “YPG’nin iyi
organize olmuş bir orduya sahip olmasını sağlamak için
ciddi bir motivasyon içerisindeyiz» açıklamasını yapmıştı.
2017 yılı başından bu yana her biri 300 savaşçıdan oluşan
10 yeni tabur kurduklarını söyleyen Xelil, bu yılın ikinci yarısına kadar 100 bin savaşçıya ulaşmak istediklerini belirterek. “Savaşın farklı taktikleriyle iyi eğitilmiş disiplinli ve
birbirine bağlı bir askeri güç, bizi korumak ve varlığımızı,
haysiyeti hak eden büyük bir ulus olarak teyit etmek için
gerçek garantidir” ifadelerini de kullanmıştı. İşte bu amaçla ABD PYD-PKK’ya tam 5000 tır silah sağlamıştı.
Suriye’de PYD-PKK işgali yüzde 23’e ulaşmıştı!
Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin kontrolündeki alan, 41 bin kilometrekare ile ülkenin yaklaşık yüzde 23’üne tekabül ediyordu. Örgüt, yalnızca son 5 ayda, 2
bin 500 kilometrekareyi ABD’nin desteğiyle ele geçirmiş
durumdaydı. Örgüt, ayrıca Suriye-Türkiye sınırının da yüzde 65’ine hâkim bulunmaktaydı. PYD, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke ve Rakka ilinin
kuzeyi, Halep’in doğusundaki Münbiç ve kuzeybatısındaki
Afrin ilçelerini işgal altında tutmaktaydı.
DEAŞ, PKK’ya Alan Açmaktaydı
Terör örgütü DEAŞ’ın, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor
ilinde PKK/PYD karşısında hiç çatışmaksızın yaklaşık 100
kilometre kadar çekilmesi enteresandı. PKK/PYD ise, ABD
desteğiyle başlattığı operasyonda Suriye’nin doğusunda
Irak sınırına hâkim Deyrizor kent kırsalının kuzeydoğusuna doğru hızla ilerliyorlardı. Ve zaten daha sonra PKK ile
DEAŞ, TSK’ya karşı açıkça işbirliği yapmışlardı.
Şimdi iktidara tekrar hatırlatıyoruz: Tarihi bir gafletle ve kendi elinizle özerklik kazandırdığınız, hatta devlet
statüsüyle defalarca ülkemizde ağırladığınız Barzani bölgesine… Ve yine Kandil’den ve Kuzey Irak’taki diğer PKK
kamplarından ve Türkiye üzerinden geçirtip şimdi Kuzey
Suriye’de özerklik ilan eden PYD bölgesine, hemen ve hiç
kimseyi dinlemeden askerimizi sokup 15-20 kilometre
derinlikte bir “güvenlik koridorunu” oluşturmanız gerekirken, hala bu boş laflarla hava atmanız size de, aziz milletimize de çok pahalıya patlayacaktır. Rusya’ya güvenip
İdlip›de asker bulundurmamıza da fazla bel bağlamamalıdır. Şimdi ABD’nin Suriye sınırımız boyunca kendi kontrollerinde bir güvenlik bölgesi oluşturma teklifi tam bir
tuzaktır ve PYD-PKK’ya değil Türkiye’ye karşı bir tampon
oluşturma hesaplıdır.
Kahraman Askerimizin Afrin’deki iman, cesaret, fedakârlık ve başarıları dostlarda hayranlık, düşmanlarda
şaşkınlık oluşturuyordu. Bu kutlu sonuçta, önceki sınır
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ötesi operasyonların tecrübesi de önemli rol oynuyordu.
Mehmetçik, tarihi kahramanlık ve cihat ruhunu bütün
heyecan ve dirayetiyle yaşatıyordu. Kınalı kuzulardaki samimiyet ve azim her alanda görülüyordu. Büyük ve uzun
vadeli bir projeyle karşı karşıya bulunuyorduk. Siyonizm,
121 yıl önce Ortadoğu bölgesini içine alan Arz-ı Mev’ud
idealine kavuşma hesabı yapıyordu. ABD bu projeye destek çıkıyor, 1991’de Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) hazırlıyor; 2001’de Ortadoğu’da 22 İslam ülkesinin haritasını
değiştireceklerini vurguluyordu. Önceki operasyonlardaki
ve Afrin’deki terör örgütlerini iyi okumak gerekiyordu. Onlar taşeron, kukla, maşa olarak kullanılıyor, Afrin’de, PKK,
PYD, YPG, DAEŞ gibi neredeyse terör örgütlerinin bütün
türevleri sahaya sürülüyordu. Programlarını ve komutanlıklarını bizzat İsrailli ve ABD’li subaylar yönetiyordu.
ABD’nin ve İsrail’in kurup yönettiği PKK/KCK/PYD-YPG
ve DEAŞ terör örgütleri Türkiye’yi tehdit etmeye başlayınca Kahraman Ordumuzun, 20 Ocak’ta Zeytin Dalı Harekâtı ismiyle Afrin’e operasyon başlatması zorunluydu.
Afrin operasyonu devletimizin meşruiyeti gereği yapması
gereken bir operasyondu. Bu operasyonu sonuna kadar
destekliyoruz. Müslüman Türk ordusunun zaferle döneceğine inanıyoruz. Müslüman halkımız her türlü desteği
veriyor, vermesi gerekiyor. Ancak bizim asıl düşmanımız
ABD ve İsrail olduğu halde düşman tanımı neden açık açık
yapılmıyordu? Türkiye’nin yöneticileri, yukarıda adı geçen
bütün terör örgütlerini ABD’nin kurduğunu ve beş bin tır
silah gönderdiğini defalarca söylediği halde neden ABD’ye
karşı net bir tavır alınmıyordu? Düşman diye kimi kastettiğimiz belli olmayan bir tanım ve tavırla zafere ulaşmak
mümkün görülmüyordu. Afrin operasyonu ABD’nin desteklediği PYD’ye karşı yapılıyorsa neden Türkiye’deki ABD
askerî üslerine el konulmuyordu? Öyle ya; terör örgütü,
örgütlü bir şekilde içimizdeyken, dışımızda nasıl onunla
mücadele ediyoruz? Türkiye eğer bu operasyonu ABD
güdümünde yapmıyorsa, neden İncirlik Üssü başta olmak
üzere Türkiye’deki ABD üslerini kapatmıyordu?” soruları
ve yorumları haklıydı.
Teknoloji harikalarımız düşmanları şaşkına çeviriyordu!
YPG/PKK terörüne karşı başlattığımız “Zeytin Dalı
Harekâtı”nda bizi durdurmak isteyenlerin başında, güya
stratejik müttefikimiz bulunuyordu. Ama çok şükür ki Kıbrıs harekâtını engellemek için koyduğu silah ve malzeme
ambargosunu, bugün Rahmetli Erbakan Hocamızın hazırlıkları ve Kahraman Ordumuzun kararlılığı sayesinde artık
koyamıyordu. Çünkü Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez kendi ürettiği milli silahlarla operasyon yapıyordu. Yani; taşıma suyla değil, kendi akıl ve alın terimizle
ürettiğimiz güçle ve teknolojik araç ve gereçle düşmanın
karşısına çıkıyorduk.
Dünya’da çok nadir ülkelerde olan İHA teknoloji harikalarımız 20 kilometre yukarıdan ve 24 saat uçabilen
insansız hava aracımız “BAYRAKTAR”larımız… İşte gencecik mühendislerimizin ASELSAN’da ürettiği “DÖRTGÖZ”,
“ODAK” ve “CATS”larımız… Bunlar lazerle işaretliyor;

Roketsan’ın ürettiği akıllı/lazer güdümlü füze “SOM” kilometrelerce uzaktan gelip vuruyor ve düşman hedefleri
bir bir dağılıyordu. Sınırın bu yakasından Türk Malı “FIRTINA” obüsleri 30 kilometre uzaktaki hedefleri yine bizim
ürettiğimiz akıllı füzelerle teker teker imha ediyordu. “SAKARYA”lar hedefe kilitleniyor, “Hassas Güdüm Kit”i 12 bin
metre irtifadan düşman tahkimatlarını yerle bir ediyordu.
Türk yapımı “ATAK” helikopterleri ilk kez devreye giriyor;
ASELSAN’ın ürettiği lazer işaretleme sistemiyle belirlenen
hedefleri, Roketsan’ın ürettiği “CİRİT” füzelerle “ATAK”
helikopteri vuruyor, savuruyordu. Evet, tanklarımız ve savaş uçaklarımızın milli hedefleme sistemleri devreye sokuluyor, bizim ürettiğimiz “TEBER” lazer güdümlü füzeler
düşmanların başında patlıyordu. Milli Çözüm Dergimizin
yıllardır anlattığı ama ahmak takımının aklının yatmadığı
teknoloji harikaları düşmanları şaşkına çeviriyordu.
Kur’an kılıfıyla PKK’yı savunanlar ve Amerika’ya uşaklık
yapanlar mide bulandırıyordu!
İhsan Eliaçık denen din tahribatçısı Türkiye›nin terör örgütlerini temizlemek için başlattığı operasyonu
“Kur’an’da öz savunma dışında savaşa asla izin yoktur.
Fetih adı altında ele geçirme, işgal, yağma, talan, haraç
hiçbiri meşru değildir. Peygamberin tüm savaşları ‘Medine Şehir Kantonu Savunması’ndan başka bir şey değildir” şeklinde çarpıtıp zırvalıyordu. HDP’nin düzenlediği
‹Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne katılıp “Burada haklı bir dava
görüyorum. Bu haklı davanın iki sebebi var. Birincisi, bir
parti haysiyet ve onur mücadelesi veriyor.” diyen bu İhsan
Eliaçık oluyordu. Ömrü İslam düşmanlığıyla geçen terörist
başını “Bu Öcalan’ın din konusunu, klasik aydınlanmacı Marksist yaklaşımdan farklı olarak çok iyi kavradığını
gösteriyor. Hem bölgeyi hem de dini iyi analiz ediyor ve
şunu görmüş; bu coğrafyada din, Allah, aslında ezilenin
en diptekinin, yoksulun çığlığı olarak ortaya çıkmıştır.
Allah demek yani ben eziliyorum, ben açım demek. Bu
coğrafyada Allah budur” şeklinde adeta müftü düzeyinde
gören ve öven bu İhsan Eliaçık gibileri, gerçekleri çarpıtıp
saptırıyordu.
Bu tipler PKK’ya, HDP’ye ve Öcalan’a sahte imamlık yapıyordu. Allah’ın ayetlerini terör örgütü PKK’ya yol açmak,
onları korumak için kullanıyordu. Bunu bir ara HDP, milletvekili yapıp ödüllendirecekti ama o Güneydoğulu Lawrence olarak, yazarak ve konuşarak bölücü fitne yaymaya
devam ediyordu. Şimdi de bu kiralık kalemler Afrin’deki
PKK’lıları kurtarmak için devreye sokuluyordu. İlahiyatçı
ama tarih boyunca İslam’a hizmet etmiş Türk Ordusuna
bir gün dua etmek aklına gelmiyor ama daha geçenlerde
camiyi bombalayıp iki vatandaşımızı şehit eden, kurulduğu günden bu yana İslam düşmanlığı yapan terör örgütü
PKK için ayetleri, hadisleri istismar ederek yırtınıyordu.
Diğer bir sapkınlık ve azgınlık örneği Mehmet Göktaş’ın da aynı gaflet ve dalalet içinde olduğu gözleniyor,
“İslamcılık kılıfı altında PKK’ya meşruiyet kazandırmaya
çalışıyordu” tespitleri haklıydı.
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KAHRAMAN ORDUMA DUA
PKK paravan, Haçlı sürüsü

Hala PYD’ye, pas veren soysuz

Kuşatmış yurdumu, savuştur ya Rab!..

Her an çatallaşır, başızda boynuz

SIR

Yahudi Hristiyan, gâvur türlüsü

Mayanız bozuktur, hayanız huysuz

Karşısında zafere, kavuştur ya Rab!..

Ayarları beş-on, kuruştur ya Rab!..

Toya gider gibi, cepheye koşan

Peygamber ocağı, paşası eri

Din namus uğruna, kükreyip coşan

Kahraman ordumuz, Mehdi neferi

Dağ tuzak mağara, engeller aşan

Akıttığı kanı, alnının teri

Mehmetçikte o ne, vuruştur ya Rab!..

Aşkına hedefe, koşuştur ya Rab!..

Kuduz PKK’ya, kanat açanlar

Eğer vurulur mu, Müslüman Türke

Mehmetçik görünce, lağma kaçanlar

Vatan vicdan satmaz, makama kürke

Bu vatan uğruna, kurbanlık canlar

Haydi diril derlen, “Allah!” de kükre

Subay astsubaydır, çavuştur ya Rab!..

İnşaallah ki bu son, kovuştur ya Rab!..

Henüz yirmibeşe, yeni basanlar

Kutlu güne hasret, felekler hazır

Üç aylık bebesi, yetim Hasanlar

Nebiler veliler, melekler hazır

İnançlı yiğitler, şehit arslanlar

Atatürk Erbakan, dilekler hazır

Bizleri cennette, buluştur ya Rab!..

Ahmet Hakka tercüman, konuştur ya Rab!..

Paniğe kapılmış, barbar Batılı

AHMET AKGÜL

İsrail şaşırmış, kaşlar çatılı
TSK destanlar, yazar bahtılı
Şehitlere mezar, koğuştur ya Rab!..
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Yaman ARIKAN
(Dilbilimci Yazar)

Eserleri
Telifler

* İslâm Ahlâk ve Fazîleti
* Gençlere Dînî Bilgiler
* Türklük Gurûr ve Şuûru
* Aklın Sesi veya Sağlıklı Çözüm
* Yayınlanmayan Mülâkaat veya Bâb-ı Âlî’den Hâtıralar
* Unutamadıklarım
* İki Millî Mürşit
* Azrâil’e Meydan Okuyan İki Türk
* Bizim Yûnus
* Millî Varlık ve Bekaamızın İki Temel Direği
* Ne Çabuk Unuttunuz
* Yûnus Emre ve Deyişleri (7 cilt)
* Yûnus Emre ve Sergilenen Maskaralıklar
* Yûnus Emre ve Mukaddes Görevi
* Vuslata Eren Derviş Yûnus Emre

SIR

1937 yılında Manisa-Salihli’nin GÖKEYÜP köyünde
doğdu. İlk okulu kendi köyünde bitirdikten sonra
öğretmeninin ısrarlı istekleri üzerine babası onu
şehre gönderip okutmak istedi. Ancak, mâlî-mâddî
imkânları elvermediği için buna muvaffak olamadı.
Küçük YAMAN, babasının keçi sürüsünü gütmek
üzere çobanlığa başladı.

Ne var ki, Gökeyüp köyünün yeşil ve serin dağları
ona adeta zindan geliyordu. Bir şekilde kaçıp, şehirde tahsilini devam ettirmek için plânlar düşünmeğe
başladı. Bu maksatla tasarladığı bir plân gereğince,
Salihli’nin pazarı olan bir Çarşamba günü gütmekte
olduğu keçi sürüsünü dağda bırakarak şehre geldi.
Pazar için şehre gelmiş bulunan köylülerinden, 6
kişiden 10’ar liradan 60 lira borç para alarak İstanbul’un yolunu tuttu. Orada; yokluklar, zorluklar ve
sıkıntılar içinde, ortaokulu Beyoğlu Ortaokulu’nda,
liseyi de ülkemizin seçkin liselerinden olan Kabataş
Erkek Lisesi’nde okudu.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girdi ve Filoloji Bölümünü bitirdi. 1967–1987
yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık
yaptı. Bu arada telif-tercüme, yirminin üzerinde
esere imza attı. En kapsamlı çalışmasını ise YÛNUS
EMRE üzerine yaptı.
Hâlen ülke meseleleri ile ilgili çeşitli projeler üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Evli ve dört
çocuk babasıdır. Arapça, Farsça ve İngilizce bilir.
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Ahmet DÜNDAR

Tercümeler
* Hak Yolcusunun Düstûrları (Ahmed Rufâî)
* Gavs-ı Âzam Seyyid Abdülkadir Geylânî’nin Sohbetleri
* Gafletten Kurtuluş – 2 Cilt (Ebülleys Semerkandî)
* Müzekkin Nüfus (Eşrefoğlu Rûmî’den sâdeleştirme)
* İlâhî Nizâm (Gazâlî)
* İlâhî Ahlâk (Gazâlî)
* Kırk Esas (Gazâlî)
* Âbidler Yolu (Gazâlî)
* Ârifler Yolu (Gazâlî)
* Ey Oğul (Gazâlî)
* Ledün Risâlesi (Gazâlî)
* Nûr Kandili (Gazâlî)
* Va’z Risâlesi (Gazâlî)
* Mukaddes Merdivenler (Gazâlî)
* Kıstâs-ı Müstakîm (Gazâlî)
* Mîrâcüssâlikîn (Gazâlî)
* Kavâidü’l-akaaid (Gazâlî)
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SADİ’DEN SEÇMELER
Armita MERAM

HELALİ HARAM ETME!
Günün birinde Behlül’ün arkadaşı ona sordu:
-“Ey Behlül, eğer ben bu üzümü yesem, haram
değil mi?”
Behlül Dânâ Hazretleri: “Hayır” dedi.
Yine sordu:
“Eğer üzüm yedikten sonra güneş altında yatsam , haram değil mi?” Yine; “ Hayır” dedi Behlül.
Arkadaşı dedi ki:
“Neden eğer üzümü bir testi içine döküp ve
güneşde bekledikten sonra haram oluyormuş?”
Behlül dedi ki:
“Bak! Ben senin yüzüne bir miktar su serpiyorum, acıyor mu?”
Dedi ki: “Hayır” Behlül dedi ki:
“Peki bir miktar yumuşak toprak serpiyorum
yüzüne, aciyor mu?” . Dedi ki; “Hayır”.
Sonra Behlül toprak ve suyu birlikte karıştırdı
ve bir top gibi oldu ve sonra onu o kişinin yüzüne
vurdu! Kişi bağırdı ve dedi ki: “Kafam kırıldı.”
Behlül şaşırdı ve dedi ki:
“Neden bağırıyorsun. Ben su ve toprağı karıştırdım. Ve senin kafanı kırdım. Ki sen de , Allahın
ahkamını kırma.”

yınvalidesi yerine koymayabiliyorlardı insanlar.
Bu sevinçten dolayı her sabah kocasının saçlarını
tarayıp düzenliyor ve bu arada siyahlarını koparıyordu. Ve böyle devam ettiler. Sonuçta iki kadının
kocası kısa sürede kel olduğunu anladı....
İki kadın yüzünden erkek kel olabiliyormuş demek…

SIR

KEL EŞ
Çok eskilerde bir yaşlı erkeğin iki karısı vardı.
Biri genç ve diğeri yaşlıydı, her ikisi de kocaylarını
çok seviyorlardı. Ve ondan ilgi istiyorlardı. Böylece yıllar geçti ve kocanın saçları beyazlanmaya
başladı. Bu olay genç kadın için hiç hoş olmadı
ve üzülüyordu. Çünkü kocasını çok yaşlı gösteriyordu ve kadın mutsuzdu. Bu yüzden her akşam
kocasının saçlarını tarayıp beyazlarını koparıyordu. Ama kocanın saç beyazlanması yaşlı kadına
iyi geldi ve seviniyordu. Çünkü böylece onu ka-

HİDAYET

Müsliman bir kişinin kafir komşusu varmış....!
Her gece gündüz ,kafir olan komşuyu lanetliyordu...!
“Allahım....benim bu kâfir komşumun canını al
ve ölümünü yaklaştır....!”
Ve sesini kâfir olan kişi duyuyordu.
Böylece zaman geçiyordu ,ve günün birinde
müsliman olan şahs hastalandı, hiç bir iş yapamıyordu ...!!!
Yemek falan da yapamıyordu....!
Ama yemeği her gün belli bir zamanda hazır
kapısındaydı ve bu şaşırtıcıydı....!
Müsliman namazından sonra elini kaldırıp yukarıya ve diyordu ki: “Allahım sana şükürler olsun
ki bu kulunu unutmamışsın, benim yemeğimi evime hazır getiriyorsun, ve o kâfire lanet olsun ki
seni tanımıyor....!”
Günün birinde yemeği almaya giderken gördü
ki bu sürede yemek getiren kişi kâfir komşusuymuş.
O geceden sonra müsliman kişinin duası başka
türlü oldu....!
“Allahım sana şükürler olsun ki bu kâfir şeytanı bana yemek getirmeye vesile etmişsin ...!
Ben şimdi senin hikmetini anlıyorum neden
onun canını almamışsın.”
CAHİLLİK İNSANIN ZATINDA OLUYORMUŞ,HİÇ
Bİ ŞEKİLDE HİDAYET OLMUYORMUŞ.
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İç Seslerin Akort Ayarı
Özlem YAŞAR
Yaşam Koçu
Zaman zaman içimizdeki sesle konuştuğunuz içinizden
onunla tartıştığınız ya da ona hak verdiğiniz oldu mu hiç?
İç ses olarak bir olumlu konuşan ki genelde kendisi daima
ulvidir, yumuşak bir tonla eleştirmeden sadece en iyi olandan, güzel olandan nazikçe bahseder. Anlıktır, ‘’içimden
geçmişti’’ şekliyle tabir ettiğimiz Öz’ün sesidir. İkincisi ise
sürekli hata yapıyorsun, uslanmazsın, ben sana demiştim
gibi eleştirel, yargılayan başımızın etini yiyen tarzda ve
yüksek bir sese sahip olandır. Bu ego sesidir, moral bozar
çoğu zaman. Konumuz olan Ego sesini olumluya çevirerek
hayatımızda çok büyük değişiklikler yapabiliriz. Çünkü o
ego sesi ile, aklımızdan gün içinde 50.000 ile 60.000 arasında düşünce geçiyor. Evet yanlış okumadınız ELLİ BİN ile
ALTMIŞ BİN düşünce ve ona eşlik eden ses. Bu düşüncelerin büyük bir kısmı geçmişte yaşadığımız olaylara ait yani
çoğumuz geçmişte yaşıyoruz sayılır. Günlük bu kadar düşünce ve iç sesin büyük çoğunluğu da bize ait değil zaten.
Ailemizin, yetiştiğimiz ortamların, gittiğimiz okullarda ki
arkadaşlarımızın şartlandırmalarından oluşuyor. Kendini
tekrar eden bu eski düşünce kalıplarının hiç biri gerçek te
değil üstelik. Ve ne yazık ki bu düşünceler aslında kim olduğumuzu belirliyor. Bu bize ait olmayan ses bizi şu anda
ve gerçekte var olmaktan koparıyor. Kendimize olan özgüvenimizi yıkan da yine bu sürekli tekrar eden düşünce
kalıplarından meydana geliyor.
Beyinin çalışma prensiplerinden en önemlisi sık tekrar
edilen şeyleri belli bir zaman sonra gerçeğe dönüştürmesidir. Bu iyi bir düşünce olabilir kötü de, fark etmez beyin
sürekli aynı tip şeyleri düşündükçe aynı düşündüğü şekilde hissettirir ve kişinin düşündüğü şekliyle davranmasını
sağlar. Kişinin sürekli kendi hakkında olumsuz bir iç sesi
varsa kişi o düşündüğü kişi olduğunu varsayar. Örneklemek gerekirse kendisini başarısız zanneden biri aklından
gün içinde 1000 lerce kez ‘başarısızım’ ya da ‘başarısızsın
işte’ şeklinde ego sesini duyar. Kendi kendine bu düşünceyi düşündükçe kendisini başarısız yapacak işlere çekilir
ve nihayetinde başarısız olarak kehanetini gerçekleştirir.
Ego sesi ’ ben demiştim’ der yüksek bir sesle. Bu bir insanın kendine yapabileceği en büyük düşmanlıktır. Çoğu kişiye göre bu sesi susturmak ya da değiştirmek neredeyse
imkansız gibi gelir ,elbette ki imkanı vardır.
Genelde geçmişte yaşanılan tecrübeler, korkular, ebe-

veynin yargıları eleştrileri hatta otorite sayılan kişilerin
(arkadaşlar, sevgililer yada öğretmenler) eleştiri ve yargılarının toplamı bizim sayın ego sesimiz olduğuna göre
artık bu farkındalıkla neler yaparsak iç sesin akort ayarını
yapıp kendi güzel istediğimiz hayatı yaşamaya başlayabiliriz ??
Öncelikle çok sakin rahatsız edilmeyecek bir yerde en
az bir saati kendinize ayırarak kendinizi sürekli eleştirdiğiniz konuyu bularak sakince düşünmeye başlayabilirsiniz.
Siz bu konuyu düşünmeye başladıkça zihninize bir çok düşünce üşüşmeye başlayacak sadece yapılması gereken çok
sakince gelen düşüncenin veya sesin ne demek istediğine
iyice kulak verin yargılamadan eleştirmeden gözlemleyin
ve gelen düşünce kime ait bir bakın hatta sesi biraz daha
yükseltirseniz kimin olduğunu fark edersiniz. O konu da
bir tanımlamayı yapın ve bırakın , örneğin aklınıza ‘senden
adam olmaz’ düşüncesi geldi, bu kimin düşüncesi? bu soruyu sorun gelen düşünceye.
Aklınıza geldi kimin söylediği , anneniz size çok eskiden böyle bir şey söylemişti. Şimdi bu düşünceye annemin yargısı de ve serbest bırak. İşlem bu kadar basit…
Bu sesin, düşüncenin kime ait olduğunu bulduğunuzda negatif bir düşünceyi aklınızdan silmiş oluyorsunuz.
Böylelikle hayatınızı pozitif alana doğru çekmiş olursunuz.
Yaptığınız bu çalışmadan sonra başka bir zamanda aklınıza gelirse (gelmesi neredeyse imkansız ama ola ki gelir
se) artık kimin söylemi olduğunu biliyorsunuz yine annemin yargısı deyip kendinize şu telkini verin ben her şartta
ve koşulda yeterliyim. Başkasının yargısı kendisine aittir.
Bana ait olmayan bu yargıyı serbest bırakıyorum.
Bu çalışmayı vakit buldukça hatta kendinize değer verdiğinizi düşünüyorsanız vakit yaratarak sık sık çalışmayı
isteyebilirsiniz. Belli bir rutinde çalışma yaptıkça birbirine
bağlı inanç kalıplarınızın da yok olması çok muhtemel ve
böylece içinizden geçen çoğu size ait olmayan yargılayan,
eleştiren veya beklentide olan iç sesleri göndermiş ve istediğiniz hayatı yavaş yavaş yaşamaya başlamış olursunuz.
Belki de hızlıca yaşayacaksınız … Biraz çalışırsanız, neden
olmasın???

SIR
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EMPATİ NEDİR?
Emine CEYLAN

Empati karşıdaki kişinin duygu ve algı
durumunu anlayabilmektir. Düşünce ve
duygulardaki algı anlayışının gelişmesi, kendi bakış açısını izole ederek, tamamen karşıdaki kişi gibi düşünebilme
yetisidir. Sorgulamadan, yargılamadan
ve tamamen kendi düşüncelerinden bağımsız olarak anlayabilmektir. Başkasının
düşüncelerini doğru analiz etme yeteneğidir. Bu sayede başkalarına karşı gelişen
empati duygusuyla, insanlar daha hoşgörülü olacaklardır.
Empati, dünyayı karşınızdaki bireyin gözden
görebilmektir. ‘‘Ben senin yerinde olsam bunu
yapmazdım’’, ‘‘Bence işin şu demek oluyor ki bu’’
demek empati değildir. Bu, olan durumu kendi şartlarınızda değerlendirmeniz durumudur. Yani sizin
bakış açınızdır. Bu cümleler karşı tarafa anlaşıldığını
değil, aksine hiç mi hiç anlaşılmadığını hatta yargılandığını hissettirir.

SIR

Empati, kişinin iletişim kurabilme yeteneğidir.
Empati, komşunun çırağıyla pazara çıkmaktır.
(Kızılderili atasözü)
Empati, kişinin kendisini karşısındakinin yerine
koyarak onu anlamasıdır.
Empati, sosyal duyarlığa sahip olmak demektir.
Empati, bir şeyi başkasının gözüyle görebilmektir.
Empati, ‘ben’in başka ben’ olabilmesidir.
Empati, karşımızdaki kişiye hak vermek demektir.
EMPATİ’NİN İNSAN İLİŞKİLERİNDEKİ YERİ
Psikolojik danışma sürecinde gerek danışman
gerekse danışan açısından oldukça önemli olan
empati, günlük hayatta da önemli bir yer edinmiştir. Dünyada kavganın, savaşın, insanlar arası anlaşmazlıkların ve suçların arttığı bu dönemlerde en
önemli eksikliklerden birisi insanların birbirini ‘anlamaması’ olmuştur. Empatik anlayış insanları birbirine yaklaştırır, iletişimi kolaylaştırır. Kişiye anlaşıl-

dığı hissini verir ve kişi kendini önemli hisseder. Bu
da bireylerdeki mutluluğu artırır ve anlaşmazlıktan
doğan çatışmaların da azalmasında büyük önem arz
eder. Empati sadece anlaşılan kişi için değil empati
kuran kişi için de önemlidir. Empatik becerileri yüksek olan ve bu sayede insanlara yardım edebilen,
onları anlayabilen kişilerin de çevresi tarafından sevilme ihtimalleri artar.
EMPATİ NASIL KAZANILABİLİR?

Birçok bireyler empati olgusunun oldukça zor
kazanılabileceğini sanmaktadırlar. Oysa ki uzmanlar
empati olgusunun oldukça kolay bir biçimde kazanılabileceğinin altını çizmektedirler. Empati olgusunun kazanılabilmesi ise şu şekilde olmaktadır;
Açık uçlu sorular yönetilerek
Azami oranda hareket etmek ve yorumda bulunmak
Yargılama sürecini yavaşlatmak
Kendi duygu ve düşüncelerimizi anlamaya çaba
sarf etmek
Geçmişten tam anlamıyla ders çıkarılması
Son olarak olay ve eylemlerin kendi doğal akışına
bırakılması ile empati olgusu elde edilebilmektedir.
Empati kurmak sadece insanlar arasında olan
bir olay değildir. Empati olayı diğer canlılar için de
geçerlidir çünkü diğer canlıların da neler yaşadığını
bilmek ve anlamak gerekmektedir. Bu şekilde empati kurulursa diğer canlılarında neler düşündüğü
ve neler hissettiği anlaşılabilir.
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ASUDE BİR ÜLKE: KABRİSTAN

Dursun GÜRLEK

Yahya Kemal’in “Biz ölülerimizle birlikte yaşarız”
sözlerinden ne anlamalıyız? Maziye Bir Bakıver eserinizde gezileriniz sırasında, mezar taşlarına bakarak taş kalbimi yumuşatmaya çalışıyorum, diyorsunuz. Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
Şimdi bizim dini inancımıza göre hayatı da ölümü
de yaratan Allah’tır. Hayat ne kadar gerçekse ölümde o kadar gerçektir. Yani ölümde güzeldir, çünkü
yaratıcısı Allah’tır. Öyleyse bir Müslüman ölümden,
mezardan, türbeden, Allah’ı hatırlatacak mekânlardan çekinmemesi gerekir. Bilâkis o mekânlarla bir
yakınlık, ünsiyet peyda etmesi gerekiyor ki, ibret
alsın, hazırlıklı olsun, yanlış işler yapmasın. Dinin
emir ve yasaklarına uygulamada titiz davransın. Bu
da ölümü bize hatırlatan nesnelerle olacak. Bunların başında mezarlıklar geliyor. Nitekim Efendimizin
(asm) hadisi şerifi var, önce yasaklamıştım mezar
ziyaretini, ama şimdi ibret almak için mezarları ziyaret edin manasında Efendimizin (asm) tavsiyesi

var. Zaten bakmayın siz insanların mezar kelimesinden ürktüğüne, mezar ismi mekândır, ziyaret
edilen yer demektir. Bir akrabamızı ziyaret etmemiz
gibi mezarda yatanları da ziyaret etmemiz, onlara
selâm vermemiz gerekiyor. Efendimiz (asm) mezar
ziyareti esnasında o bildiğimiz selâmını verir. “Esselâmu ‘aleykum yâ ehlel-kubûr” yani ey kabirdekiler, Allah’ın selâmı üzerinize olsun. Sahabilerden
bazıları sormuş: “Ey Allah’ın Resulü kabirdekiler bizi
duyar mı? Onlar ölüdür.” deyince Efendimiz (asm)
“Sizin beni duyduğunuz gibi duyarlar lâkin cevap
veremezler.” diye cevap vermiştir. Onun için kabir
ziyareti yapmak lazım. Ecdadımız da bu bağlantıyı
kurmak için mezarlıkları şehir içine yapmışlar, hemen gözümüzün önünde. Evet hakikaten mezar
taşları taş kalpleri yumuşatır. Çünkü bizden önce
gidenler gitmişler nöbetlerini savmışlar, bizde gideceğiz. Y. Kemal’in dediği gibi evvel giden ahbaba
selâm olsun erenler.

SIR

20

sirdergisi.com

TİCARET

Nisan 2018 / Recep 1439

İhracatta hangi belge nerden, hangi kuruluştan
alınır? -1
İbrahim BİÇER

A.TR Belgesi

Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları

Afyon ve Haşhaş Kellesi İhracatı

Sağlık Bakanlığı

Antika Hediyelik Eşya

Kültür Bakanlığı

ATA Karneleri

Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları

Av Hayvanları İhracatı
Bedelsiz İhracat
Borsa tescil Beyannamesi
CITES Belgesi
CITES Belgesi
Dahilde İşleme İzin Belgesi
Dahilde İşleme İzni

SIR
Orman ve Su işleri Bakanlığı

Gümrük / İhracatçı Birlikleri/DTM
Ticaret Borsaları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Çevre Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı(İhracat Gn.M.)
Gümrük Müdürlükleri

Damızlık Büyük ve Küçük Hayvan İhracatı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Doğa Mantarı İhracatı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Doğal Çiçek Soğanları İhracatı
Döviz Alım Belgesi
Döviz Beyan Tutanağı
Ekspertiz Raporu
EUR.1 Belgesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bankalar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları
Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları

EUR-Med Belgesi

Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları

Form A Belgesi

Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları

Gübre İhracatı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gümrük Beyannamesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Halı Ekspertiz Raporu

Kültür Bakanlığı

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Ekonomi Bakanlığı

Harp, Silah ve Mühimmat İhracatı

Milli Savunma Bakanlığı

Hayvansal Ürünlerle ilgili Sağlık Sertifikası

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Helal Belgesi

Müftülükler

İşlenmiş Lületaşı İhracatı

Sanayi/Ticaret Odaları,TicaretBorsaları

Kayda Bağlı İhracat

İhracatçı Birilikleri

Konsinye İhracat

İhracatçı Birilikleri

Kotaya Tabi Ürünlerin İhracatı

İhracatçı Birilikler

Kredili İhracat

İhracatçı Birilikleri

Mavi yüzgeçli orkinos

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
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Dünyada Değişen Güç Dengeleri
ve Avrasya Bloku
Koray KAMACI

Evet sevgili dostlar her yüzyılda bir güçler dengesi değişmektedir. Gelecek yüzyılda ise güçler dengesinde bir değişim olacağı muhakkaktır. Özellikle bu bağlamda
Uluslararası alandaki ittifaklar sistemini iyi
analiz etmek gerekmektedir.

da peynirin kokusunu almış durumdalar.
Gelecek yüzyılda oluşacak dünya dengelerinde ise Avrasya Blokunun büyük bir
gücü ve önemi vardır. Bunu gelecek yakın
dönemde daha da iyi anlayacağız. Türkiye geç de olsa bu gücün farkına vardı ve
doğru bir dış politika hamlesi ile bu güce
dahil olmaya başladı. Bunda 15 Temmuz
musibeti de etkili olmuştur. Türkiye Avrasya Bloku içinde tarihi bir mevzilenme içine
girmiştir.

SIR

Soğuk Savaş döneminin şartlarından
doğan NATO artık yavaş yavaş devletler
üzerinde hükmünü kaybetmeye başlamıştır. Bunun en önemli örneği ise, NATO’nun
en önemli askeri gücü konumundaki Türkiye ile arasının bozulmasıdır. Her ne kadar
bir takım NATOCU kafadaki siyasetçiler ve
devlet adamları hala bunun aksini iddia
etsede, görünen köy klavuz istemiiyor artık. NATO sadece Türkiye’de değil pek çok
Avrupa ülkesinde de hükmünü yitirmeye
başlamıştır.
ABD’nin de zor günler geçirdiği bu günlerde NATO da bundan payını almaktadır.
Ortadoğu’da ve pek çok yerde artık alenen ABD’nin dokunulmazlığı ve gücü yavaş yavaş erimeye başlamıştır. Türkiye’nin
Ortadoğu’da yapmış olduğu hamleler, diğer devletlere bu hususta büyük cesaret
sağlamıştır. Her zaman söylediğim bir söz
vardır: ‘’ABD bir iç savaşla kuruldu, bir iç
savaşla da parçalanacaktır’’ artık bu zamanlar yakındır. ABD’yi ayakta tutan büyük Siyonist şer odakları da yavaş yavaş
fare misali gemiyi terk etmeye başlamıştır.
Bu Küresel düzeninin kaos mimarları Çin’e
doğru bir yönelim içindedir. Sanırım bura22

Her ne kadar Türkiye içinde bir takım
ABD ve NATO sevici gazeteci, siyasetçi,
akademisyen vs. olsa da, Türkiye’nin Avrasya Birliği politikası bizzat devlet politikası olarak yürütülmektedir. 2200 yıllık
kadim devletin koruyucuları Türkiye’nin
gelecek vizyonu açısından önemli bir karar verdi ve bu karar da gayet yerinde bir
karardır. Gladyo’nun Türkiye içindeki en
önemli Truva atı olan Fetö’nün iyice deşifre edilmesinden ve devletin içinden
temizlenmesinden sonra Avrasya Birliği
hedeflerimiz daha iyi ve net bir şekilde
devam etmeye başladı. Türkiye daha önce
de söylediğim gibi bu önemli birliğin sac
ayaklarından biridir. Rusya ve İran’da diğer sac ayağıdır. Bazı bölgesel konularda
zaman zaman İran ile veya Rusya ile ters
düşsek de, aslında ortak amaç ve bekaa
sorunu aynıdır. Bu topraklarda ABD ve İsrail projesi olan BOP (veya BİP) konusunda
ortak tavır alabiliyoruz. Bu çok önemlidir.

sirdergisi.com

Nisan 2018 / Recep 1439

SIR

Avrasya Blokunun gücü konusunda
ABD’de önemli düşünce kuruluşlarına
mensup olan bazı isimlerin de önemli sözleri ve analizleri vardır. Özellikle Zbigniew
Brzezinski’nin Avrasya ile ilgili şu analizi
her daim Avrasya’nın önemini ortaya koymaktadır; ‘’1940’lı yıllarda AdoIf HitIer ve
Joseph StaIin’in de üzerinde anlaşmaya
vardıkları gibi, Avrasya dünyanın merkezidir ve onu kontrol eden dünyayı da kontrol eder.’’

Evet sevgili dostlar, Türkiye geleceğin
dünyasında güçler arenasında önemli bir
yer edinme çabasında… Bu bağlamda hala
NATOCU/Gladyocu kanada mensup kripto
isimler Avrasya Blokuna karşı çıkıp, Türkiye’nin çıkarlarından çok ABD’nin çıkarlarını düşünüyorlar. Bu isimlerin bir çoğu hala
utanmadan ekranlarda caka satıyor. CIA
maaşlı bu gazeteci ve sözde akademisyen
yazarları da deşifre edip topluma gerçek
yüzlerini göstermek için biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapacağız da…

Şunu asla unutmayalım; Türkiye, Avrasya Birliğine girmekle ne Rusçu olur ne de
başka bir şey olur.Türkiye milli çıkarları için
gereken neyse onu yapar. Türkiye Cumhuriyeti Pentegondan veya Tel-aviv’den yönetilen bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti Ankara’dan yönetilir ve 2200 yıllık bir
devlet tecrübesine sahiptir. Bazıları hala
Türkiye’nin 1923’de kurulmuş bir ülke olduğunu sanıyor. Oysa Tarihi bir bütünlük
ve miras gereği, Türkiye 2200 yıllık bir
geleneğe sahip büyük bir Devlettir. Mete
Han’ın yaktığı bu kutlu ışığı hala göremeyen karanlık odaklar ve körler var. Bunlar
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluş yılına
baksınlar ve oradaki M.Ö 209 yılı yazısını
görüp titremeye başlasınlar.
Ve son söz:’’ 2200 yıllık kadim devlet
anlayışına vakıf olanlar, büyük bir misyonun takipçileridir.’’
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SEVGİLİ SIRdaşlar
Necibe AKÇA KOCATOP

SIR Dergisi’ni eline alınca insan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Her sayfası size
özel ve güzel sözlerle dolu. Ben yeni tanıdım. İyi ki buldum böyle özel dostları. Her
sözleri gönle şifa.

SIR

Baharın gelişi gibi Nisan bir ile başlarken Nisan yağmurları varsın yağsın üstümüze… Uzanın gidin Emirgan’a, laleler bekler sizi renk renk. Yeni bir sayfa açmalı baharla
birlikte.Sevmeli sevilmeli., almadan vermeli. Veren el olmalı. Nisanda yağan Rahmet
Peygamberini hatırlamalı.
Kul hizmeti kadardır. Kul paylaşabildiği kadardır. Sevdiklerinize gül verin.Gül veremiyorsanız gülüverin! Tebessüm de bir sadakadır. Hadi şimdi baharı sevgi ve güleryüzle
karşılayalım.
Dertleriniz sahildeki kum tanesi kadar küçük, sevinçleriniz Nisan yağmuru kadar bol
olsun!
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BİR HAVALAR BİR HAVALAR
Semra ATASOY

İnsanlar olarak ne çok şey bildiğimizi
düşünüyoruz değil mi? Hatta iddia bile
ediyoruz, her şeyi ben bilirim edalarıyla
sidik yarıştırıyoruz. Bana göre günümüzün
en büyük hastalığı ben bilirimci olmak.

sini, sonrası kontrol edilemez bir hal alır.
Çevresindeki tüm insanlara pislik muamelesi yapmaya başlar.

Birine bir şey tarif etmeye kalkarsın hemen atlar sözünü keser ve kendi daha iyi
bildiğini söyler.

Günümüz insanları bu korkunç ve hastalıklı egodan kurtulamadığı sürece insanlık için aydınlatıcı ışık yanmayacaktır.
Karanlıklar tüm kalpleri ve gezegenimizi
karartacaktır.

Okulda veli öğretmenden daha çok şey
bilir, hastanede hasta bakıcı doktordan
daha bilgilidir, mahkemede mübaşir savcıyı ve hâkimi bile sollar.

Oysa kültürümüzde hiç olmak vardır.
İnsan hiçtir aslında ve hiç olmalıdır. Mal
mülk edinse ne olur, tüm dünyanın sahibi
olsa ne fark eder, sonu hiçtir yine.

Küçücük bir işletmeye uyduruk bir müdürlük unvanı koyar birini o koltuğa oturtursun, wouuu müdür kendini şirket sahibi sanır. Özel araba ister, sekreter ister
utanmasa yat kat uçak da ister.

Ezdiği, pislikmiş gibi baktığıyla aynı
sonu paylaşacak ve ölecektir.

SIR

Genetik kodlarımızda mı var bir burnu
büyüklük yoksa yaşadığımız coğrafyadan
mı kaynaklanıyor çözebilmiş değilim. Bu
konuyla ilgili birçok alanda derin araştırmalar yapılması gerekir.
Sanat ve siyaset dünyasında özellikle
çok daha fazla göze çarpar bu burnu büyüklük hastalığı. Daha yolun başındayken
ezik ezik süklüm püklüm etrafına bakan
kişi bir süre sonra kabuk değiştirir herkese
tepeden bakmaya başlar.
Artık her şeyi tek bilen ve her şeyin en
iyisini hak eden konuma getirmiştir kendi-

Hiç olacaktır.

O gittiği hiçlikte ne servet ne ego ne de
o burun onu kurtaramaz artık.
Mevlana’ya sorarlar, bunca okudun yazdın ne öğrendin diye, Mevlana cevap verir, HADDİMİ…
Mevlana gibi egolarından kurtulmuş ve
bilgeliğe ulaşmış değerli bir insan haddimi
bilirim derken, sen neyine güvenirsin ey
insan…
Neyine güvenip de, herkesi ezersin, küçümsersin…
Hiç olmayı öğrenelim, hep bilmektense
hiç bilmeyip hiçliği öğrenelim öğrenelim
öğrenelim…
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İSLAM’DA MÜSAMAHA VE EMPATİ
Dr. Ahmet ALTUN

Doğruları bilmenin iki yolu var: Biri dinle diğeri
akılla, ancak akılla doğruları bulma, bazen uzun bir
araştırma, deney, çalışma ve gayretle mümkün olabilmektedir. Vahye dayalı din ise, doğruları bütün
gerçekleriyle hazır bir şekilde önümüze koymaktadır.
Sosyal hayat için büyük bir önem arz eden ‘ Başkalarının sana nasıl davranmasını istiyorsan sende
onlara öyle davran’ kuralı önce filozoflar tarafından
ortaya atılan ve daha sonra modern asrımızın ekonomistleri tarafından da benimsenen kural, toplumlar
için hem aklın hem de dinin benimseyip tavsiye ettiği
altın bir kural niteliğindedir.
Gün geçtikçe Hz. Peygamberin, başta sosyal hayat
olmak üzere, hayatın her alanındaki, söz ve davranışları, Batı dünyasında ilgi odağı haline gelmektedir.
Bilimsel araştırmalara konu olmaktadır. Onun söz ve
davranışları, bilimsel birer mucize olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Amerikan Üniversitelerinin en önemli ekonomistlerinden, Willian L. Corn ile Douglas J. Dalrimple
yazdıkları ‘ Satış Yönetimi ve Prensipler ‘ adlı kitapta
yukarıdaki kuraldan yola çıkarak, ticari muamelelerde satıcıyı başarılara götürecek taktik ve prensipler
ortaya koymaktadırlar.
Yazarlar, kitabının girişine aldıkları, ruhani lider,
Francis de Sale’nın, Kaynağı İslam’da olan ‘satın alırken, satıcının, satarken de alıcının yerine kendini
koy’ sözünü dayanak yaparak alış verişte müşteriyle
satıcıyı muamelelerinde müsamahalı davranmanın
ticaretin temel kurallarından biri olduğunu ifade etmektedirler.
Başkasını kendine tercih etme, hoşgörü, kolaylaştırma ve cömertlik gibi birçok ahlaki sıfatlar taşıyan
müsamahanın İslam’daki önemini Buhari’nin rivayet
ettiği şu hadiste görmekteyiz:
Satarken, satın alırken ve hüküm verirken müsamahalı davranan kulu, Allah merhamet etsin.’ Bu
hadisle anlaşılıyor ki, alış-verişinde müsamahalı davranan kişi Allah’ın rızasını affını kazanıyor. Allah’ın
rızasını kazandıran her iş bir ibadettir, bu vesileyle
insanlarla muamelede musamahalı davranmak da
bir ibadettir.
Satışta müsamaha, ucuz satmak, vadeli vermek

ve alıcıya yetecek şekilde hakkından fazlasını vermek
gibi çeşitleri vardır.
Satın almadaki müsamaha şekli ise, satıcının zorunlu olarak sattığı malı, alırken piyasa değerinin
üzerinde ve satıcıyı sıkıntıdan kurtaracak bir fiyatla
almaktır.
Buhari ve Müslimin rivayetine göre, bir gün alacaklı bir adam, Resulullaha gelerek onunla sert bir
şekilde tartışır, sahabeler müdahele etmek isterler,
Resulullah,”Bırakın hak sahibinin söz söyleme hakkı
vardır” diyerek, “o na devesi gibi bir deve getirin verin” der, sahabeler de: Ey Allah Resulü, onun devesi
gibi değil de onunkinden daha üstün bir deve bulduk. dediler, Bunun üzerine Resulullah, “onu verin,
en hayırlınız bir şeyin karşılığını verirken en iyisini
verendir” buyurur.
Borçlunun zor durumda olması halinde, alacaklının, alacağını tehir etmesi, kısmen veya tamamen
onu borçluya bağışlaması, İslam’da müsamahanın
başka bir çeşididir: “Eğer borçlu sıkıntıda ise ona, kolaylığa çıkıncaya kadar mühlet verin. Şayet bilirseniz,
alacağınızı bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.’(Bakara/280-281)
Müsamaha ve empatinin fert ve toplum üzerindeki etkisi
- Tüketicinin gittikçe önem kazandığı asrımızda,
müsamahalı davranmak suretiyle müşteriyi memnun ederek onu kazanmak,
- İyi bir itibar, fazla işçi çalıştırmak ve iyi bir kazanç
gibi ticaretteki hedefleri gerçekleştirmek,
- İtimatsızlık, fırsatçılık, bencillik ve sahtekarlık
gibi olumsuzlukların çok olduğu ve arz-talep kanununun geçerli olduğu günümüz pazar ekonomisinde bir
ahlaki değer olan müsamahayı hakim kılmak,
- İş dünyasında, dürüst, ahlaki değerlere sahip
müsamahalı kişilere olan rağbeti artırarak işi ehline
vermeği sağlamak.
- Mağazada veya iş yerinde kişiye gösterilen aynı
müsamahanın trafikte, otobüs ve metrodaki kişiye
de aynen göstermek
- Böylece müsamaha, dünyada, insanlar arasında
sevgiyi, ahirette de Allah’tan rahmeti sağlamış olacak.

SIR
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EL-KÂBID / EL-BÂSIT
Ünzile YILDIRIM

O’nun rahmet ve mağfiretinden daima
ümitli olacak ve ona göre amel edecektir.
Kur’ân’ın hülasası olarak tarif edilen
Fatiha Sûresi’nde, havf ve recâ sırayla
işlenir; dolayısıyla da ruh ümitle korkuyu, ferahla darlığı sırayla yaşar.
‘Rabb’ül-âlemîn,’
‘Rahmân
ve
Rahîm’ isimleri ruhu sevinçle ve ümitle
rahatlatır.
‘Mâliki yevmiddin’ kelamı ise ruhta
korku ve endişe uyandırır.
‘İbadet ve yardım dileme’ safhalarında ümitle korku iç içedir.
‘İstikamet yoluna hidayet’ istenmesi, ruh için
büyük bir ümit ve saadet kapısıdır.
Bu ümidi müteakip, ‘mağdup’ ve ‘dallîn’ zümrelerinden olmanın korkusu ruhu sarar.
Bir bitkinin, gece ve gündüzden ayrı faydalar
görmesi gibi, bir mü’min de Kâbıd ve Bâsıt isimlerinin her birinden ayrı bir feyiz alır.
İçinin sıkıldığı, karmaşık problemlerle kuşatıldığı, dünyanın kendisine dar geldiği anlarda, aczini
ve fakrını daha iyi anlar; kulluk şuurunda inkişaf
olur.
Ruhunun ferah ve sürurla dolu olduğu zamanlarda ise, bunu bir ilâhî ikram ve ihsan olarak değerlendirip şükür vazifesini eda etmeye çalışır.
İnsan, bu dünya hayatında, sıkıcı ve ferahlatıcı
nice olaylarla değişik imtihanlar geçirir. Hastalanır,
sıhhate kavuşur. Üzülür, sevinir. Derken bu geniş
dünyadan kabre göç eder.
İmanla göçenler için o âlemde Bâsıt ismi tecelli
eder ve kabir, Allah Resûlünün(a.s.m.) ifadesiyle,
‘Cennet bahçelerinden bir bahçe’ olur. İnanmayanlar için ise Kâbıd ismi tecelli eder ve kabir, “Cehennem çukurlarından bir çukura” dönüşür, insanı
sıkar durur.
Ve bu yolculuğun sonu Cennet ve Cehennemle
son bulur. Birincisinde her türlü genişlik, ikincisinde ise her türlü darlık vardır.

SIR

Kâbıd: “Daraltıp sıkan.”, “Kıtlık veren”
Bâsıt: “Açıp genişlik veren.”,“Bollaştıran.”
“Allah, daraltır ve genişletir ve siz O’na döndürüleceksiniz.”( Bakara Sûresi, 2/245)
Bu iki isim hem madde, hem de mânâ âlemi
için geçerlidir. Zenginlikte genişlik, fakirlikte darlık
olduğu gibi, ilimde genişlik cehalette darlık vardır.
Bu iki mübarek ismin en büyük tecellileri, insanın kalb ve ruh âleminde kendini gösterir. Zira, ruh
bedenden, mânâ da maddeden üstündür.
Kulun, cüz’î iradesini Hakk’ın rızası istikametinde kullanmasıyla kalb ve ruh âleminde bir genişlik
hasıl olur. Aksi halde insan ruhî sıkıntılar, günümüz
tabiriyle stresler içinde perişan olur.
Tahkikî imanda genişlik, iman zafiyetinde ise
darlık vardır.
Tevekkülde genişlik, sabırsızlıkta darlık vardır.
Affetmede genişlik, intikam hissinde darlık vardır.
Cömertlikte genişlik, cimrilikte darlık vardır.
Bununla birlikte bu iki isim insanın manevî terakkisinin esasları olan ‘havf ve reca’ ile yani “Allah’ın kahrından korkmak ve rahmetinden ümitli
olmakla” yakından ilgilidir.
Kâbıd ismi korkunun, Bâsıt ismi ise ümidin
önemli bir kaynağıdır. Yani, mü’min olan insan
hem Allah’ın celâl ve azametinden korkacak, kabir
azabını ve Cehennemi sıkça hatırlayacak; hem de
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Şam Ehlinin Fazileti
Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil
Âlemin Vessalatü Vesselamü Âlâ Rasulina Muhammedin ve Âlâ Alihi Ve Sahbihi Ecmain.

Hamza ALGÜL

“Şam ehline müjdeler olsun!” dedi. Bunun üzerine sahabe nedenini sordu.

Allah Rasûlü:

Çok kıymetli sır okurları hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
İnsanın elinde olmayan durdurmaya gücü yetmeyen bir mefhumdur zaman. Zaman dedikte
yine çok kıymetli zaman dilimleri olan üç aylar diye
isimlendirilen dört haram aydan bir tanesi olan Recebi şerif ayı bizleri şereflendirmiştir. Çok kıymetli
bu ayın içinde elbette ki yirmi yedinci gecede idrak
edeceğimiz Miraç’ı kandili vardır.

� َّن َم َلئِ َك َة َّالر ْح َِن َب ِس َط ًة أ� ْج ِن َحتَ َا عَلَيْ ُ ْم
إ

SIR

“Muhakkak ki Rahman’ın Melekleri Şam ehlinin
üzerine kanatlarını sererler” buyurdu. 1
Şam iman bakımından sağlam kalacak beldelerdendir:
Allah resulü:

Allahü Teâlâ Hz.leri sure’yi isimlendirdiği İsra Suresi’nin başında bu konuyu anlatmaktadır.

صي
ُ َ َ � َّن َر أ�يْ ُت َ ُعو َد ال ِكتَ ِاب أ�ن َ ِْت ُع ِم ْن َ ْت ِت ِو َساد َِت فَ ِات َّ َب ْع ُت ُه ب
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ِ
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ِ
ْ
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آ
ُ
َّ ال َم ْسجِ د الق َص الي َب َركنَا َح ْو ُل ل ِني َ ُه م ْن � َيتنَا إ�ن َّ ُه ه َُو
“Muhakkak ki rüyamda bana kitabın direği (yıالْ َب ِص ُري

“Kulu Muhammed’i gecenin çok az bir kısmında
ayetlerimizi göstermemiz için Mescidi Haramdan
etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksaya yürüten
Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir.”

Allahü Teâla Hazretleri “ َب َر ْكنَا َح ْو َ ُلEtrafını mübarek
kıldığımız” Burada etrafı mübarek kılınan Mahal
Şam’dır.

kılmayacağı sağlam kalacağı) ve Amel edilmediği
kitabın terk edildiği yerler ve zamanlar gösterildi.
Öyle bir anda Şam’ın aydınlandığını gördüm. Dikkat
ediniz fitne koptuğu zaman iman Şam’dadır.”2
Şam yeryüzünün dürülüp mahşer alanının kurulduğu yerdir:

ش
ِ َ ْ ش َوالْ ُمن
ِ َ الشَّ ا ُم أ� ْر ُض الْ َم ْح

Allah resulü aleyhisselatu Vesselam’ın bizatihi
Şam hakkında varid olan hadisi şerifleri vardır. İnşallah bu yazımızda bu konuyu kaleme almaya azmettik.
Şam ehlinin Allah rızkına kefildir; Zeyd bin sabit
“Biz Allah Resulü’nün etrafında halka kurmuştuk
Allah resulü bize Kur’an’dan bahsediyordu. Birden:

وب ِللشَّ ا ِم ِقي َل َ ُل
َ ُط
28

“Şam Arzu mahşerdir ve toplanış yeridir.3”
Allahü Teâlâ’nın koşulsuz vaadi vardır:

ِ الصا ِل َح
ات لَيَ� ْس َت ْخ ِلفَنَّ ُ ْم ِف
ُ َّ ََوعَد
َّ الل َّ ِال َين � آ َمنُوا ِمنْ ُ ْك َو َ ِعلُوا
َ
َّ
َّ
َ
َ
ّ
ْ َأال ْر ِض َك ا� ْس َت ْخلَ َف ِال َين ِم ْن قَ ْب ِله ِْم َول ُي َم ِك َ َّن له ُْم ِدينَ ُ ُم ِالي
1
2
3

Hâkim
Hâkim
İbni Mace
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ْارت ََض لَه ُْم َول َ ُي َب ِّدلَنَّ ُ ْم ِم ْن ب َ ْع ِد
ون
ِ ْ خ َْو ِفه ِْم أ� ْمنًا ي َ ْع ُبدُ ون َِن َل ي
َ ُش ُك
ِب شَ يْئًا َو َم ْن َك َف َر ب َ ْعدَ َذ ِ َل
ون
َ فَ�أولَ ِئ َك ُ ُه الْ َف ِاس ُق
“Sizden iman edip de
salih ameller işleyenlere
Allah şöyle vaad etti ;“ Yemin olsun ki, kendilerinden
evvel gelen İsrail oğullarını
nasıl kâfirlerin yerine getirdi ise, onları da kâfirlerin
arazisine getirecek (hâkim
kılacak) ve onlara, kendileri için seçtiği dinlerini
(İslâm’ı) kuvvetlendirip icra imkânı verecek, onları
korkularının arkasından muhakkak emniyete kavuşturacaktır (Allah müslümanların düşmanlarını helâk
edecektir). Böylece bana hiç bir şeyi ortak koşmayarak hep bana ibadet edecekler. Kim de bundan
sonra nankörlük ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.”4

SIR

toprak parçası değil, bütün islam beldeleri bir mahal hükmündedir. Allah’ım bizlere eski birlik beraberliğimizi ihsan eyle. Allah’ım islam topraklarına
ehli kitabın çizmesini sokma. Bütün hilelerini kendi başlarına geçir. Bu emperyalist hainlere öyle bir
musibet ver ki Müslümanlarla uğraşmaya vakitleri
olmasın âmin.
Başka bir hadiste:

Ümmet nereye yönelirse yönelsin kendisine zarar vermek isteyenler olacak ama kıyamete kadar
zarar veremeyeceklerdir. Onların ekserisi Şam ehlidir.
Allah Resulü’nün hususi duası vardır:
Allah’ın resulü Aleyhisselam:

ْ ُ � َذا فَ َس َّد أ� ْه ُل الشَّ ا ِم فَ َل خ َّ ََي ِف
يك
إ

“ (Ey müslümanlar)Şam ehli fesada uğradığı zaman sizde hayır yoktur” buyurmaktadır. 5

Burada her ne kadar sürekli Şam lafzı geçse de
hakikatte Şam Suriye’nin tamamıdır. Ve orası bütün
müslümanların ırzı namusudur. Aslında sadece bir

Allah’a şükürler olsun ki Türkiye’miz Suriye’nin
Şam ehlinin düzelmesi ve fitnenin fesadın kalkması
için Afrin bölgesinde muharebe etmektedir. Allahü
Teâla Hazretleri ordularımız a mutlak zaferler versin âmin. Allah’ım doğusunda batısın da dört bir
köşesindeki Müslümanları muhafaza eyle. Zayıf
olan Müslümanlara yardım eyle. Allah’ım sen Şam
beldesini ve ehlinin koru onlara genişlikler bol rızıklar ihsan eyle. Allah’ım orada senin rızan için senin
yolunda savaşan Mehmetçiğimize ve diğer mücahitlere yardım eyle. Senin yolunda savaşan mücahitleri birbirine kenetle onların safları sık tutmasını
ve senin peygamberinin sünneti ve kitabına tam
tabi olmalarını nasip eyle. Allah’ım onlara yardım
sebeplerini aç. Beyti Makdis’e özgürlük nasip eyle
Allah’ım vaat ettiğin yardımı celp edecek şekilde
İslam’ı yaşama mukavemeti ihsan eyle. Amin amin
amin.

4

5

َاللَّهُ َّم َب ِركْ لَنَا ِف َم ِدينَ ِتنَا َو َب ِركْ لَنَا ِف َم ِدنَ َو َصا ِعنَا
“Allah’ım beldelerimiz mübarek kıl ve yine Şam
beldesini de mübarek kıl”
Şam’ı şerif İsa Aleyhisselam’ın ineceği mahaldir:

ي َ ْ ِن ُل ِع َيس ب ِْن َم ْر َ َي ِع ْندَ املَنَ َار ِة ال َب ْيضَ ا ِء ِف ِد َم ْش َق
“Meryem oğlu İsa ve beyaz minareli bir camiye
inecektir.”

Nur 55
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BİRLİK ŞUURU
İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh

“Tek vücud olmak, diğergamlık hasletiyle
birleşmek, acı ve ızdırabları paylaşmak, mutlak
vefadârlık, ancak gerçek imana sahib Mü’minlerde bulunur. Mü’minler bir tek vücuddur; bu
vücudun ruhu Hazreti Muhammed sallallâhu
aleyhi ve sellem’dir. Bunun şahidi:

da Allah’ın tecellisiyle şereflendiği anda dahi.
Öyle ise Ona sıkıntı verecek her çeşit haramdan ve tahrîm-i mekruhlardan sakınmak, Allah
Teala’nın emrettiği farz ve vacibleri yerine getirmek, her Mü’mine düşecek vazifedir.
b- Onun üzerine çok salavât-ı şerîfe getirmekle mübarek kalb-i şerîfine ferahlık vermek
ve şefaatini dilemek gerekir. Yani günahları
tevbe suyuyla yıkadıktan sonra, farz ve vacibleri ikmal etmekle süslenip salavât-ı şerîfeyi
getirmekle o muazzam kapısını çalmak, duasını taleb etmek elzem vazifedir. Böyle olursa hiç
şüphe yok ki, O da şefkat denizinden feyzler
gönderir.
c- Salavât-ı Şerîfe söylerken, hidâyete ermiş
olan Hulefâi Râşîdîn’i, âlini, ashabını ve onların
ardınca gidenleri unutmamak.
d- Ashabını ve ardınca gidenleri sevmek,
onların ahlakıyla ahlaklanmak gerekir.

SIR

�ٱلنَّ ِ ُّب أ� ْو َ ٰل بِ�ٱلْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِم ْن �أن ُف ِسه ِْم

“O peygamber Mü’minlere nefslerinden
daha evladır. [El-Ahzâb Sûresi ayet 6] ve “O,
ümmetinden birisinin, ğafletten dolayı hataya
düşmekle azaba dûçar olmasından elemlenir,
belanın ızdırabını paylaştırır. Ümmetinin belaya düşmesi Ona ağır gelir.” ifadesidir.
Ümmetinden kâmil Mü’minlerin de hali
böyledir. Nitekim hadîs-i şerîfte:“Birbirini sevmekte, birbirine acımakta ve birbirine şefkat
etmek hususunda Mü’minlerin misali, bir tek
bedenin misalidir: Ondan bir uzuv şikayet
ederse, bedenin sair uzuvları uykusuzluk ve
şiddetli ateşle ona =acıyı hissedenin acısına iştirak etmekle çağrışırlar.” buyrulmaktadır.
Müslüman topluluğunun, bu hadîs-i şerîfte tarif edilen fenâyı bulmadıkça hâkimiyeti
ele geçirmeleri hayaldir. Mü’minlerin evvela
“Fenâ fil’İhvan” olmaları gerekir; Particilik,
meşreb taassubu, fikir ayrılığı ve tefrikayı meydana getiren her şeyden sakınmaları gerek. Elhâsıl, ittihad ve ittifak elzemdir.“Üstünüze çok
düşkündür. O, Mü’minlere -dînî ve dünyevî
bütün faideleri şiddetle arzulayarak, şefkatiyle- çok esirgeyicidir, -bütün zararları ümmetinden def etmek hususunda iyilik ve ihsanıyla
da- çok bağışlayıcıdır.”
Ümmetinin ateşe girmesine rızası yoktur.
Ümmetinin Sırât-i Müstakîm üzere devam ve
sebat etmeleri için, her çeşit kuvvetini harcayarak yol gösterir, her hayra teşvik eder; insanı cehenneme sevk edecek bütün yollardan
sakındırır. Elhâsıl ümmetinin işleri Onu çok
meşgul eder. Öyle ise ümmetinin de şu dört
haslete riayet etmeleri gerekir:
a- O, ümmetini hiçbir an unutmadı; Mi’rac-
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3 SORUDA ZEYTİN DALI
HAREKATI: AFRİN
Nefise BAYGÜT

Afrin Harekatı nedir ve Türkiye bu operasyonu hangi amaçlar çerçevesinde şekillendirmiştir?

getirmiştir ve bazı ülke başkanlarıda bu durum
karşısında sessizliklerini bozmuşlardır. Beyaz
Saray; ‘’Türkiye’nin eylemlerini kısıtlamaları
gerektiğini’’ söylemiştir. Fakat şöyle bir durum
vardı ki, Türkiye herhangi bir ülke ile karşı karşıya değil, sevmediğin ot burnunda biter hesabı
ile artık terörizm ve terörizmin oyuncak-larıyla
burun buruna gelmiştir.

SIR

Afrin Harekatı; TSK(Türk Silahlı Kuvvetleri)’ ya,
ÖSO(Özgür Suriye Ordusu)’nun destek vermesiyle gerçekleştirilen bir harekattır. İlk etaplarda havadan başlayan operasyon, 21 Ocak günü
karadan devam etmiştir. TSK ve ÖSO’ya bağlı
birlikler doğu, batı ve kuzey yönlerden Af-rin’e
girmişlerdir. Bu harekat; birçok köyün ele geçirilmesi ve 1780 teröristinde öldürülme-siyle, terör örgütlerini oldukça tedirgin etmiş ve büyük
bir çıkmaza girmelerine neden olmuştur.

Hızlı ve verimli bir şekilde ilerleme gösteren
Afrin Harekatının asıl amacı,‘’Türkiye’nin sı-nırlarında ve bu bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır’’. Operasyon kapsamında ‘’Afrin bölgesinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ’a
mensup teröristlerin etkisiz hale geti-rilmesi
ve buna ek olarak dost ve kardeş bölge halkını
bunların baskı ve zulümlerinden kurtarmakta’’
diğer amaçlar arasında yer almaktadır.
Afrin Harekatı kime yada kimlere yönelik
yapılan bir harekattır, ayrıca diğer dünya devletlerininde Afrin Harekatına yorumları nasıl
olmuştur?
Operasyonun hedefinde, PYD ve onun silahlı
kanadı olan YPG terör örgütleri yer al- maktadır (aslında her ikiside PKK’nın bir koludur). YPG;
Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin, IŞİD i-le mücadelesinde sahadaki en önemli ortakları arasında
yer almaktadır.
Afrin Harekatı dünyanın birçok yerinde ses

Türkiye’nin bu operasyonunu destekleyenler
olduğu gibi, Türkiye’nin bu durumunu eleştirenlerde olmuş ve propaganda girişimlerinde dahi
bulunulmuştur.
Afrin Harekatının, Türkiye’ye etkileri neler
olabilir?
Afrin Harekatı, belki de şuana kadar gerçekleştirilen en kapsamlı ve ulusal açıdan da
en
çok etki yaratan bir operasyon olmuştur. Zamanla Türkiye’nin de sınırları içerisine gir-meyi
başarmış olan terör örgütleri uzantılarının ‘’bıçağın kemiğe dayanması misali’’ artık temizlenmesi gerekliliği duyulmuştur. Türkiye böylelikle
hem terörizmle mücadele edebi-leceğini hem
de askeri donanmasının buna elverişli olduğunu göstermiştir.
Türkiye’nin Afrin harekatı her geçen gün başarılı olmaya devam ederken; Fransa ve ABD’de
olduğu gibi diğer devletlerin bir anda Türkiye’nin
terörle mücadelesini ve meşru müdafaasını anladıklarını itiraf etmeleri Türkiye’nin sadece askeri
başarısını değil; aynı za-manda diplomatik olarak da başarısını ortaya koydu. Zeytin Dalı Harekatı Türkiye’nin bölge-de gerçek bir güç olduğunu kanıtlamış olmuştur.
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BAŞKANLIK SİSTEMİ
Muhammed Aydın BOZKURT

Hükümet sistemleri devletler yönetimi, egemenliğin üç kuvvetin uygulaması ile gerçekleşir. Bunlar yaşama, yürütme, yargıdır. Hükümet
sistemleri sınıflandırılırken yaşama ve yürütme
kuvvetlerinin birbiriyle olan ilişkileri ölçüsü olarak
alınır. Yasama ve yürütme kuvvetleri aynı organda
toplanırsa kuvvetler birliği, ayrı organlara verilirse
kuvvetler ayrılığı söz konusu olur. Kuvvetler birliği
sistemleri: yasama yürütme kuvvetleri yaşama organında toplanırsa meclis hükümeti sistemi, yasama yürütme kuvvetleri yürütme organı toplanırsa
mutlak monarşi veya diktatörlük olur. Kuvvetler
ayrılığını sistemleri: yasama yürütme kuvvetlerinin farklı organlara verilmesiydi. Bu kuvvetler
arasında yumuşak ve değerli ayrımı yapılmışsa
Parlamenter Sistem, yasama ve yürütme kuvvetleri birbirinden net ve kesin olarak ayrılmışsa
Başkanlık Sistemi söz konusu olur. Yarı başkanlık
Parlamenter Sistemden farklı halkın seçtiği, güçlü
yetkilerle donatılmış ve tarafsız değil politik partili
cumhurbaşkanı vardır. Fransa, İzlanda, Finlandiya,
Rusya İsrail.
Parlamenter sistemde yürütme iki kanatlıdır
tarafsız sembolik yetkileri taşıdığı için sorumsuz
olan ve düzenleyici ilerleyici işlev gören Cumhurbaşkanı birinci kanadı, yaşamadan gelen ve ona
karşı hem bireysel hem de kolektif sorumluluk taşıyan aktif Bakanlar Kurulu ise ikinci kanadı oluşturur. Parlamenter sistemde yumuşak kuvvetler
ayrılığı gereği yasamalı yürütme organları içinde
yüklenmiş olup işbirliği ve etkileşim içindedir.
Aynı kişi hem yasama hem yürütme yer alabilir.
Bakanlar kurulu ise yasama organı çalışmalarına
katılır. Parlamento faaliyetlerinin birçoğu zaten
Parlamento içerisinde çoğunluğa sahip olan iktidar partisinin kontrolü altındadır. Parlamentonun
en başta gelen fonksiyonu olan yaşama fonksiyonu bile hükümetin kontrolü altında olmaktadır.
Kabul edilen kanunların yaklaşık %85- %90’ların
Bakanlar kurulu tarafından tasarı biçiminde parlamentoya sunulmuş öneriler olduğu gerçeği, yaşamanın yürütmenin kontrolü altında olduğunun
en bariz delilidir.
Artık modern parlamenter hükümet sistemlerinde yasama organında çoğunluğa sahip partinin
iktidar partisi olması ve buna bağlı olarak yasama
yürütme arasında gitgide bir tekliğin ortaya çıkması sebebiyle yaşama organının yürütme organı
denetlemesi ve dengelenmesi gibi bir durum söz
konusu değildir. Günümüz parlamenter yeminlerin de bu işleri büsbütün yaşama organında dünya

halde muhalefet parlamento içi muhalefet işlenmiştir.
Parlamenter sistemde yürütme: Parlamenter
hükümet sistemlerinde yürütme organı bir yanda
sorumluluğu bulunmayan devlet başkanı, diğer
yanda kolektif bireysel sorumluluğu olan Bakanlar
kurulundan oluşmaktadır. Bu sistemde esas olarak
yürütme yetkisi sorumluluğa sahip olan Bakanlar
kuruluna aittir. Bakanlar kurulu, başbakan başkanlığında bütün bakanlardan ulaşan bir kuruldur.
Bakanlardan oluşan bir kuruldur. Hükümet üyesi
bakanlar da Başbakan tarafından seçilir ve devlet
başkanı onayına sunulur. Bakanlar genellikle yaşama organı üyeleri arasından seçilir ve bakanlık
göreviyle yasama organı üyeliği birlikte yürütür.
Parlamenter sistemin sakıncaları: En önemli
dezavantajlarından birisi; sistemin istikrarsız hükümetlere sahip olmasıdır. Parlamenter hükümet
sistemi uygulamasının birçoğunda Hükümetin
ömürleri ortalama 12-16 ay arasındadır. Parlamenter hükümet sisteminde en istikrarlı hakkı
Hükümetin bir partinin tek başına iktidara geldiği
hükümet olduğudur. Ancak çok partili bir siyasal
yapıya sahip ülkelerde tek bir partinin veya sağlam bir koalisyonun iktidara sahip olma ihtimali
son derece zayıftır. İkinci önemli dezavantaj parlamenter sistem hükümetin zayıf olmasına sebep
olmaktadır. Bunun en önemli sebebi hükümetlerin çoğunlukla koalisyon hükümetleri şeklinde
kurulmasıdır. Bir partinin tek başına hükümeti
kurabilecek çoğunluğu elde edememesinin en
başta gelen sebebi uygulanan nispi temsil seçim
sistemidir. Çok partili siyasi yapıda nispi temsil seçim sistemi ile parlamenter hükümet sistemi bir
arada uygulandığında koalisyon hükümetleri kaçınılmaz olmaktadır. Koalisyon hükümetlerinin zayıf
hükümetler şeklinde karşımıza çıkması siyasal
görüş ve program açısından uyuşmayan partilerin
koalisyona ortak olması ve yönetimin tek merkezde toplanamaması, koalisyon oluşturan partilerin
her birinin hükümet politikası ile ilgili olarak farklı
planlarının olmasından kaynaklanmaktadır. Koalisyon hükümetleri tavizciliği de beraberinde getirmektedir. Koalisyon hükümetlerinde bir programın tam olarak uygulanması mümkün değildir. Bir
diğer dezavantajı ise halkın hükümeti doğrudan
doğruya belirleyememesi tek bir partinin mecliste çoğunluğu elde edememesi sonucu koalisyon
hükümetlerinin yetkileri kolektif sorumluluk ilkesinin uygulanmasını engeller. Bu da düşük nitelikli
bir demokrasiye yol açan sonunda seçmen başa-
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rılı ya da başarısız icatları koalisyon ortaklarından
hangisine mahalle diyeceğini kestiremeyebilir Sonuncu dezavantajı ise parlamenter sistem yasama
fonksiyonunda kaliteyi azaltır. İktidardaki siyasi
partiye mensup milletvekilleri yasama faaliyetlerinde ülkenin sahiplerinden ziyade iktidar partisinin isteklerini değerlendirebilmektedir. Yasama
faaliyetlerinde parlamenterler kendi başlarına
hareket edemez, kendi fikirlerinin doğrultusunda
oy kullanmazlar
Cumhurbaşkanlık sistemi; yasama, yürütme
ve yargı organları arasında kesin bir ayırma ve
dengeye dayanan bir sistemdir. CumhurBaşkanlık sisteminin en tanımlayıcı özelliği; yürütmenin
nasıl ve ne şekilde seçildiği özelliği parlamenter
sistemden ayıran temel özelliktir. “Kuvvetler ayrılığı ilkesinin kesin ve sert bir biçimde uygulandığı,
cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçiliyor ve görevini sürdürmek için parlamentonun
güvenine ihtiyaç duymadığı hükümet şekli başkanlık sistemidir. Bu sistemde yürütme kuvvetini
başkan yasama kuvvetini ise meclis temsil etmektedir. Başkanlık sistemini parlamenter sistemden
ayıran en temel özellikler; parlamento karşısında
hükümetin sorumlu olup olmamasıdır. Yani parlamenter sistemde yasama hükümeti denetleyebilir
ve güvensizlik oyu vermek suretiyle onun görevini
sona erdirebilir.
Cumhurbaşkanlığı sisteminin özelliklerini dört
başlıkta toplarsak; 1- Yürütme organı tek kişiden
oluşur, 2-Başkan halk tarafından seçilir. 3- Başkan
yasama organının güvenine dayanmaz. 4- Aynı kişi
hem yürütmede hem de yasamada görev alamaz.
1 -Yürütme organı tek kişiliktir: Cumhurbaşkanlığı sisteminde parlamenter sistemde olduğu
gibi bir yandan sorumsuz olan başbakan yoktur.
Yürütme organı, tek kişiden oluşur Cumhurbaşkanıdır başkan aynı zamanda devlet başkanıdır.
Başkan tarafından seçilen ve Meclis’çe onaylanan
yardımcıları parlamenter sistemdeki gibi kabine
oluşturamazlar. Başka bir deyişle başkanın yanında aslında sekreter olarak adlandırılan Bakan’ları
vardır, ancak bunların kendi başlarına hiçbir karar
yetkileri yoktur. Cumhurbaşkanı kendi dilediği zaman bunları talep eder.
2-Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir; Cumhurbaşkanlığı sisteminde yürütmenin başı, yani
başkan doğrudan doğruya halk tarafından seçilmektedir. Ve kural olarak görev süresi bitmeden
görevden alınamaz. Cumhurbaşkanlığı sistemini
sert kuvvetler ayrılığı olarak adlandırılmasının en
önemli sebebi başkanın yasama organına bağlı
olmamasıdır. Cumhurbaşkanı yasama organının
içinden çıkan bir kişi değildir.
3- Cumhurbaşkanı görev süresi bitmeden yasama organı tarafından güvensizlik oyu ile görevden alınamaz, dolayısıyla yasama organına karşı
sorumlu değildir. Sadece kendisini seçen halka

karşı sorumludur. Cumhurbaşkanlığı sisteminde
yasamalı yürütme organları hem göreve gelişleri
açısından hem de görevi sürdürmeleri açısından
birbirinden bağımsızdırlar. Bir başka ifadeyle yasama yasa yapma, yürütme ise hükümet etme
görevlerini yerine getirmektedir. Bir kuvvetin diğerine karşı çıkması söz konusu olmamaktadır. Bu
iki organının görüşleri mukayese edildiği zaman
dengeli bir şekilde bir şeyi paylaştıkları görülmektedir. Bu sistemde denge denetleme esastır.
4- Parlamenter sistemde bir yarı başkanlık sisteminde yürütme organı üyelerinin aynı zamanda
yasama organı üyesi olmalarının önünde bir engel
yoktur. Bakanlar aynı zamanda milletvekili arasında seçilirler. Cumhurbaşkanlığı sistemine göre
ise hem başkanın hem sekreterlerinin eşzamanlı
olarak yasama organında görev almaları yasaktır.
Bu sistemle milletvekilleri bakan olamazlar. Bu
durum sert kuvvetler ayrılığının bir sonucudur.
2019 Kasım ayından sonra cumhurbaşkanlığı
sistemi nasıl işleyecek;
AÜst düzey kamu görevlileri cumhurbaşkanı atayacak.
BTüm kurumlarla ilgili idari düzenlemeler
cumhurbaşkanı kararnamesi ile yapılacak, yerel
tüzel kişiliği sahip kurumlar hariç.
CYetkili ama sorumsuz cumhurbaşkanı
yerine; cumhurbaşkanının sorumsuzluğu kalkarak
sorumlu cumhurbaşkanlığı geliyor.
DBütçe kanununu hazırlayıp Meclis’e
sunma yetkisi cumhurbaşkanına verilecek, ancak
bütçe dışında kanun teklifi yapma yetkisi mecliste
olacak.
ESıkıyönetim kalkarak Bakanlar kurulu
yetkisinde olan o hal ilanı cumhurbaşkanında olacak. O hal ilanı aynı gün meclis onayına sunulacak
ve uzatma kısaltma veya kaldırma yetkisi mecliste
olacak.
FMilletvekili sayısı 550’den altı yüze çıkacak.
GSeçilme yaşı 25’ten 18’e inecek, temsilde genç nesil.
HTBMM seçimleri dört yılda birden eskiden olduğu gibi beş yılda bile çıkıyor. Güven oyunu seçimde millet verdiğinden; güven oyu uygulaması kalkıyor. Kurulacak hükümet beş yıllığına
güvenoyu almış olan cumhurbaşkanının atadığı
olduğundan, güvenoyu baştan millet tarafından
verilecek.
İCumhurbaşkanının Partisi ile ilişkisi kesilmeyecek en fazla iki dönem yani on yılda görevi
sınırlandırılacak.
JCumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor
ve yönetimde çift başlılık ortadan kalkacak.
KCumhurbaşkanı ve meclis beşte üç çoğunlukla seçimleri yenileme kararı alabilecek. Ve
iki seçim de birlikte olacak.
LAskeri yargı kaldırılacak sadece disiplin
mahkemeleri kalacak.

SIR
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EMPATİ MEDYUMU OLMAK
Sezayi TUĞLA

Geleceği görmek, çoğu insanda merak konusudur. “Nasıl biliyorlar – Nasıl
tahmin ediyorlar?”soruları zihinleri işgal
eder bazen.
Bu hususta üstün yetenekleri olanlarda vardır mutlaka. Tarihin çok eski çağlarından beri süregelen bu merak, adeta
bir meslek edindirmiştir insanlığa. İlahî
boyutlarının olduğunu savunanlar olduğu gibi, şeytanî ve cinnî boyutlarının da
olduğunu söyleyen karşıt fikirlerin varlığı göz ardı edilemez. Her ne yönden bakarsak bakalım, arayış içinde olan insanoğlunu cezp eder bu merak. Bu açıktan
istifade etmek isteyen birçok uyanıkta
fırsatları iyi değerlendirerek nemalanır
keyifle. Hem de ne nemalanma. Kapılarına son model araç ve cipleriyle bile gelirken, randevu almak mecburiyetinde
kalır yolunacak kazlar.

Yıldızların, gezegenlerin birbirlerini
etkilemesi, feleklerin, burçların konum
ve evreleri mutlaka göz ardı edilemez.
Bunlara bakaraktan sömürü aracı olarak
kullanan ve kullanılan kulları bir kenara bırakıp, azda olsa kendimizin de bir
medyum tarafımızın olabileceğini sizlere ima etmek istiyorum. Aile, arkadaş ve
dostlarımızla ilişkilerimizde, hatta tüm
insanlarla ilişkilerimizde biraz empati
yapmanın, önümüzü aydınlatacak bir fener niteliği taşıdığını savunuyorum. Birisine vermiş olduğumuz bir sözümüzü
yerine mi getiremedik, kendimize mazeret uydurarak savunmaya geçeceğimize,
muhatabımızın yerine kendimizi koyarak, birde o gözlükle olayı inceleyelim.
Büyük ihtimal, (Şayet samimi isek) uyduruk mazeretimizden herhalde vazgeçeriz. Başkalarının şahsımıza karşı olan
tutum ve davranışlarını da aynı empati
terazisinde tartarsak geleceğe yönelik
olumlu gelişmelerin müjdesini vermiş
oluruz dünyamıza.

SIR

Astronomi ilmini inkâr etmek gibi bir
niyetim yok. Bütün meslek ve sanatların
yaratıcısı, insanoğluna bu ilmin kapısını
da açmıştır şüphesiz. Uçsuz bucaksız evreni düşünmek, incelemek insanoğluna
bir vazife olarak verilmiştir. Allah, Ayet-i
kerimelerinde gözlerin semaya çevrilmesini, incelenmesini, hatta tekrar tekrar bakılıp incelenmesini istemektedir.
Bir eksik ve noksanlığın görülememesiyle birlikte, gözlerin yorgun ve bitkin olarak geriye döneceğinden bahsetmektedir.
34

Dünyamızın geleceğini empati yoluyla
görmek ve şekillendirmek büyük oranda
insanoğlunun elinde de, ahretimizi görmek elimizde değil mi yani? Hem dünyamızı, hem ahretimizi görmek için, haydin “Empati Medyumu” olmaya.
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BİRAZ EMPATİ

SEVGİ ALINIZ SEVGİ VERİNİZ .

Hak bildiğin yoldan şaşma,
Biraz empati yap, yeter.
Ölçülerde haddi aşma,
Biraz empati yap, yeter.
Herkesle çok iyi geçin,
Deme; neden, nasıl niçin,
Geleceği görmek için
Biraz empati yap, yeter.
Hakkı kendine rehber kıl,
Akılsızdan, alma akıl,
Sık sık aynalara takıl,
Biraz empati yap, yeter.
Kendini yüksekte görme,
Kimseyle arayı germe,
Yersiz tartışmaya girme,
Biraz empati yap, yeter.
Ey Sezayi, aynaya bak,
Önce kendine ışık yak,
İnsan kadere müstahak,
Biraz empati yap, yeter.

BUNU BÖYLE BİLİNİZ.

GERÇEK BUNDADIR

İNSAN
İnsan olmak dünyada,

SIR
karşınızdaki insanın
Kafatasının içine

kendi beyninizi koyabilmektir
Hissedebilmektir

acıyı, kederi, mutluluğu, sevgiyi
Kelimeler çıkmadan dudaklarından
İşte işte asıl insan bu değil midir?

Yusuf GÖK

(AĞUSTOS 2009)
Sezayi TUĞLA
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AŞKA VURAN YAKAMOZLAR
VEYA EFLATUN
Fatma YAŞAR

Ne kadar yorgunum kayıp zamanlarda bilsen
Hüzünlerimi saklayıpta yüreğimin içine
Bazen umarsız gülümseyemiyorum işte
Terki limanlarımdan doğrulamıyorum

SIR
Anlatıyorum kendimi bazen dinliyorsun
Ama cevapsız kelimeler biriktiriyorsun
Çığlıkları gizleyipte yüreğinin derinlerine
Diline sahte iyiyimler yamalıyorsun

Başka gözlerde bulabildin mi beni sevgili
Hangi ruhsuz yürekte yüreğimi arıyorsun
Başka gülümseyişler unutturdumu beni
Hangi tebessüm de ölümsüzlügü aralıyorsun
Ah sevgili geç kaldın kalbimin eflatun kıyılarına
Ve ben her gün doğumunda yinede gözlerini arıyorum
Gözlerimin uzağındasın sakın sanma
Bakamadığım yüzünün hayaliyle avunuyorum
Şimdi vakit zemheri ayaz vurdu yüreğimin dallarına
Öyle özledim ki nisan gülüşlerindeki baharları
Hangi yüzlere tebessümlerini bıraktıysan topla
Ansızın çık gel yollarıma aşkının tüm ihtişamıyla
Hangi şiirlere mısra oluyorsun amansız
Gel bir sabah vakti tan ağarırken zamansız
Yaşanmadı daha önce böyle bir aşk yalansız
En derine sakla beni sadece sev günahsız
37

SİNEMA

Onur TAŞKIRAN

Azap Yolu
Hanks filmde büyük ekonomik bunalımı yaşayan 30’ların Amerika’sında bir İrlanda
çetesi için çalışan bir kiralık katil olan Michael Sullivan’ı canlandırıyor. Sullivan’ın içine
bulaştığı işler yüzünden karısı ve oğlu ölür ve bundan sonrası Sullivan için bir öç alma
savaşı olacak ve bu savaşta hayatta kalan diğer oğlu da onun yanında yer alacaktır...
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M. Batuhan PINARBAŞI

SIR

İlk piyasaya sürülme tarihi: 23 Ağustos
2010
Seri: Mafia

Tür: Aksiyon-macera oyunu

Platformlar: PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Mac OS
Geliştiriciler: 2K Czech, Feral Interactive

Yayıncılar: 2K Games, Feral Interactive, 1C
Company, Connect2Media

Mafia II, Mafia: The City of Lost Heaven
‘ın devam niteliğindeki 21 Haziran 2010’da
piyasaya sürülen sandbox tarzı üçüncü şahıs
nişancı türünde bir video oyunudur.
İlk oyunun devamı niteliğinde olan Mafia
II, yine çeşitli ABD şehirlerinden esinlenerek kurgulanmış başka bir şehir olan Empire
Bay‘de geçmektedir. Oyundaki ana karakterimiz, 1925 yılı Sicilya doğumlu olan ve daha
bir çocukken ailesiyle Amerika’ya göç etmiş
olan Vito Scaletta‘dır.
Oyuna başlarken kendimizi bir anda 2.dünya savaşının içerisinde kafamızda bir kask ve
elimizde bir mavzer ile buluyoruz. Daha son-

V İ D E O - OY U N

ra bir tank mermisinin bulunduğumuz binaya isabet etmesi ile ağır yaralanıp evimize
gönderiliyoruz. Daha sonra bir arkadaşımız
vasıtasıyla hırsızlık gibi kötü işlere bulaşıp
mafyalıkta yükseliyoruz. Hikayeyi daha fazla
anlatmadan oyundan söz edeyim sizlere.
Mafia II’de 1940 lı yılların Amerika’sında
yaşıyoruz. Kış tüm gücüyle bastırıyor. Araba
kullanması bu nedenden dolayı zor. Her taraf
bembeyaz çünkü. Oyunda ayrıntılar bile başlı
başına bir şaheser zaten. Çok ayrıntılı ve gerçekçi bir oyun diyebiliriz Mafia II için. Optimizasyonu gayet iyi yapılmış, düşük özellikteki
bilgisayarlarda bile kolayca oynanabilecek bir
oyun. Silah mekanikleri ve dövüş hareketleri
gerçekten harika olmuş. Bazı oynayıcılar silah
çeşidini yetersiz bulsa da ben öyle düşünmüyorum. GTA gibi oyun boyunca çatışacağınız
bir atmosfer yok oyunda. Dediğim gibi son
derece gerçekçi olmuş. Hikayeye gelirsek çok
harika bir hikayesi var bence. Oynarken size
film izliyormuş gibi hissettiriyor. Yazımı bitirmeden önce şunu da söylemiş olayım. Oyunda siz siz olun polislere bulaşmayın. Çünkü
polislerden kaçmak oyundaki en zor şey. Ayrıca polislerin yakınındayken çok hızlı gitmeyin ve kırmızı ışıkta sakın geçmeyin…
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İslam büyüklerinin duaları
Mesut BOZACI

“Allahım! Bütün güzellik ve iyiliklerin
hepsini senden isterim. Bütün çirkinlik ve
kötülüklerin hepsinden sana sığınırım.”
(Hazreti Ayşe)

Hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.”
(İmam Gazali)
“Allahım! İçimizi senden başkasının
sevgisine mekân olmaktan temizle.”
(Abdülkadir Geylanî)

SIR

“Allahım! Bana iyi işler nasip eyle, işlerimi senin rızana mahsus kıl. İçine gösteriş ve yalan karışmasından sakındır.”
(Hazreti Ömer)

“Ya Rabbi! Hâlimi görüyorsun, çaresizliğimi biliyorsun. Gizli yalvarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma,
kusuruma bakma, daha fazla bekletme,
ümitsizliğe atma. Rahmetine güvenim
tamdır. Gönlümdeki aşk ateşini yandır,
beni sevgine kandır, sevgini eksik etme.
Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim,
secdeye kapandım, beni bağışla.”
(Hazreti Ali)
“Kendisini zikredeni unutmayan Allah’a hamdolsun. Kendisine dua edeni
boş çevirmeyen, yalvaranı ağlatmayan ve
ümit edeni boş çıkarmayan Allah’a hamdolsun.”
(Hazreti Hasan)
“En kötü arkadaş olan açlıktan ve hıyanetten sana sığınırım. Tembellik, cimrilik,
korku ve aşırı ihtiyarlıktan sana sığınırım.
40

“Ya Rabbi! Dua sendendir; o duanın kabul ve icabeti de senden Ya Rabbi! Dua ve
yakarışımızda sana lâyık olmayan sözleri
söyleyip hatalarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslah et ve kabul buyur. Çünkü
sözlerin hâkim ve sultanı sensin.”
“Rabbim! Ben vücudumu pisliklerden
yıkadım, arıttım. İçimi de kötülüklerden
sen yıka, arıt.”
(Mevlâna)
“Ya Rabbi! Biz, başkasına değil, yalnız
senin rab oluşunu kabul eder ve ancak
sana boyun eğeriz. Ancak sana itaat etmekle iç huzuru ve gönül ferahlığı buluruz. Çünkü bütün korku ve ümidimizin ilk
ve son kaynağı yalnız sensin. Sen korku
vermezsen korku yok. Sen ümit vermezsen ümit yok. Sen lezzet duyurmadın mı
her şey elem, Sen elem duyurmadın mı
her şey lezzet.”
(Muhammed Hamdi Yazır)
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MAHMUD HÜDÂYÎ
Abdurrahman PAMUK
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Ölüm isteyenler hayata daldı
Binlerce susuza bir pınar saldı
Nasipsiz mağrurlar gecede kaldı
Gündüzler şenindi Mahmud Hüdâyî
Asırlarca rüzgârın esti buradan
Bursa sokaklarında “ciğerci” sedân
Ciğerinden ne hazin kalmadı tadan
Bağrımız ciğersiz Mahmud Hüdâyî
Ağladık yıllarca, bükük boynumuz
Günahlar sel gibi meçhul sonumuz
Bir dirhem gelmedi binler tonumuz
Kâinata yük geldin Mahmud Hüdâyî
Ne olur bir himmet eyle Hüdâyî
Kalp ateşinle ısıt Hüdâyî
Gönlüme bir pınar akıt Hüdâyî
Kalbime bir neşter daldır Hüdâyî
Ağladığım hicrana son ver Hüdâyî
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FİKİR
Mecbure İnal Vela

“Bunlar Kur’an’ı düşünmezler mi?
Yoksa kalpleri kilitli midir?”

“Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler
vardır. Kendi nefislerinde de öyle. Görmüyor musunuz?” (Zariyat, 20-21)

“Allah içinize ve dışınıza nimetlerini bol bol sermiştir…” (Lokman, 20)

Kâinatı bir yana bırakalım; insanı ele alsak, “Kendimizden” başlasak bile, varlığın gerçek bilgisine
ulaştıracak, bizi tefekkür ummanlarına alabildiğine
daldıracak malzemeyi orada da buluruz. Zira insan
da küçük bir kâinattır.

Ne var ki bu nimetlere tefekkür gözlüğünden
bakmayan kişi, baktığı nesnenin aslını, esasını anlamaz. Şuursuz böcek edasıyla kabukta dolaşır.
Tefekkürden uzak bir bakış tarzıyla, çiçekler ottan
ibaret kalır. Tefekkür çerçevesinde kâinata nazar kılan şahıs ise, yeryüzünün her karışında; bir kuşun
kanadında, bir çiçeğin yaprağında, bir ağacın meyvesinde… Cenab-ı Hakk’ın eşsiz sanat şaheserlerini
görür ve kulluk edasıyla secdeye varır.

Bir gece yarısı, el ayak çekilmiş, ses seda kesilmişken şehirden, tek başına diz çöktüğümüz bir
kuytudan o mikro kâinatı, insan denilen muazzam
binayı keşfe çıksak… Allah dostlarından birinin dokuz yüz katlıdır dediği o binanın her katında eğleşsek, her kapısını zorlasak, her odasını dolaşsak nice
bilinmezi var ise bilmeye, nice anlatılmamışı varsa
anlamaya azmetsek… Böyle bir tefekkür yolculuğu
bizi neticede:

Zikir, gönüllere bir kapı aralar; insanı alır “fikir”e
götürür, tefekkür deryalarına daldırır.

SIR

“Arı bal yapar, fakat balı izah edemez. Ağaçtan
düşen elma da arz cazibesi kanunundan habersizdir.” Der Necip Fazıl.

Çünkü onlar fikretmekten, tefekkürden mahrum
yaratılmıştır. İnsan ise, önünde açık duran muazzam
kâinat kitabına, Allah’ın hesabına bakar. “Allah’ın
hesabına kâinat kitabına bakan adam, her ne müşahede ederse ilimdir.”

İnsan da benim en büyük sırrımdır…” buyurana
ulaştıracaktır kuşkusuz.
Böyle kutlu bir seyahat bizi, hayatı bilerek yaşamaya, yaptığımız her şeyi şuurlu olarak yapmaya
kadar götürür.

“Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanları düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Ama
yalnız gözler kör olmaz, fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir.”

Yetmedi mi yollarda el yordamıyla ilerlediğimiz?
Tefekkürden uzak yaşamak, toplumları kör düğüşüne götürmüyor mu? Hem aklıyla, hem kalbiyle düşünebilen nesiller hayal ediyorsak, işe kendimizden
başlayacağız. Kararmış gönüllerimizden pası silmek
için, körleşen kalplerimizi yeniden görür hale getirebilmek için işe zikirden başlayıp sonra “fikir”e
ulaşacağız. Tefekkür, nicedir kaybettiğimiz ve yanlış
yerlerde aradığımız insanlığımızı bize yeniden kazandıracak.

Mavi göğün derinliğinde pervaz eden neşeli kuşlar, rüzgârın fısıltısıyla ürpererek ırgalanan ağaçlar,
Allah korkusuyla yarılarak arasından su fışkıran siyah taşlar… gören göze hiçbir şey çağrıştırmıyor, bir
mana ifade etmiyorsa, o gözlerin sahibinden daha
nasipsiz kim olabilir?

“Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar. Göklerin ve
yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve
şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tespih ederiz. Bizi cehennem azabından
koru!” (Al-i İmran, 191)

“Allah gönül açıklığı versin” diye dua etmişti sabahleyin karşılaştığım bir dost. Aşağıda geçen ayet-i
kerimeyi bilmem kaçıncı defa yeniden okuyunca,
bu duanın güzelliğini daha iyi kavradım:
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“Ben insanın en büyük sırrıyım

Demek düşünebilmek için sadece gözün açık
olması yetmiyormuş, gönüllerin de açık olması lazımmış. Gözün gördüğü güzellik, gönlü uyandırmıyor, harekete geçirmiyorsa; o gözün sahibine “Çöl
yürekli” denmez de ne denir? Yeryüzünde düşüncesizce, tefekkürden uzak dolaşanlar, ağaçtan daha
odun, taştan daha katı değilse nedir?
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KUR’AN İNSANA GÖNDERİLMİŞTİR
Yazan ve Çizen: İsmihan Meryem BOYRAZ

Allah Kur’an’ı, insanlar için bir uyarıcı
olarak göndermiştir. Hakla batılı açık bir
biçimde ayıran ve apaçık bir kitap olma
özelliği vardır. Allah birçok ayette onun,
açık ve anlaşılır olduğunu; insanlara dair
her konuyu, her detayı içerdiğini belirtmiştir. İnsanların, hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri her konu hakkında
çeşitli örnekler verilmiştir. İnsan için en
uygun olan yaşam tarzından, insan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğinden, ticaret
hayatına kadar her konuda örnekler verilmiştir. Allah’ın Kur’an’da, verdiği tüm
örnekler, anlatılan tüm kıssalar, her bir
detayına kadar anlamlıdır ve mesajlar
içerir. Evrendeki tüm yaratılış delillerinden, geleceğe dair işaretlere varıncaya kadar insanın hayatının
her alanında ihtiyaç duyabileceği her konu açıklanır.
Hakkında bilgi verilmemiş olan konular da serbest
bırakılmış demektir. Zira Allah’ın, unutması diye
bir konu olamaz. Gerekli olan her konuyu zaten
Kuran’da gerektiği kadar detaylandırmıştır. Ne var
ki çağlardan beri tüm insanların ortak bir özelliği,
değişmeyen bir ahlakı vardır. Bu, Kuranı tanımamış,
onda tarif edildiği gibi iman edip teslim olamamış
insanların, şeytan tarafından sürüklendiği ortak karakterleri ve tartışmacı huylarıdır.

SIR

Allah’ın Kuranı Açık ve anlaşılır olarak göndermesinin hikmetlerinden biri de temiz akıl sahiplerinin Kur’an’dan öğüt alarak, tüm nefsani eksikliklerinin çözümünde ona başvurmaları ve sayısız sahte
doğrular arasında bocalamaktansa tek doğru bilgi
tarafından yaşamlarının biçimlendirilmesidir.
Zira insanı yaratıp her an kontrol eden yaratıcı,
onun için en uygun yaşamı belirleyebilir. İnsana dair
tüm kişilik özellikleri, örneğin zorluklar karşısında
nasıl sabır göstereceği, öfke anında ne yapılması
gerektiği, kısacası hayatın amacı olan “nefsin arındırılması”nın nasıl olması gerektiği, örneklerle anlatılır. Klasik tartışmacı insan karakteri ise, tüm bunla-

rı yeterli bulmayarak, doğruluğunun kesin kanıtları
olmayan ve Kur’an’la çelişen sayısız hadis ve hurafe
kitaplarına yönelir ve onlarla Kur’an’ın tamamlandığı zannına kapılır; Oysa Bir hadisin doğru olup olmadığı Kur’an’la kıyaslanarak anlaşılır. Açıkça Kur’an’la
çelişen sahte hadisleri, Kur’an’ın anlaşılmasına yardımcı ya da onunla eşdeğer olarak düşünmek birçok ayete ters düşmek anlamına gelir.
Allah’tan başka bir hakem mi arıyayım? Oysa O,
size Kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine
Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden
hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu
halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma. [En’am
Suresi, 114]
Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet
bakımından da tastamamdır. O’nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir. [En’am Suresi, 115]
Biz Kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. [Nahl Suresi, 89]
Böylece biz onu, Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık; umulur ki korkup-sakınırlar ya da onlar için
düşünme (yeteneğini) oluşturur. [Taha Suresi, 113]
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Emrullah ÇINAR

Atıcılık

SIR

Atıcılık, bir mermiyi silah aracılığıyla mümkün
olduğu ölçüde hedefe ulaştırmayı amaçlayan spor.
Tabanca, tüfek gibi çeşitli silahlarla yapılır. Hedefler
sabit veya hareketli olabilir.
Tarih
Barutun bulunup ateşli silahların kullanılması ile
spor görünümüne kavuştu. Hayli masraflı olan bu silah
kullanma sporu 16. yüzyılın ortalarında Kuzey Avrupa
ülkelerinde ve İngiltere’de başladı. Çok eski dönemlerde en iyi hedefi vurmak biçimdeki müsabakalar daha
sonra kurallar kazandı.
Atıcılıkta ilk dünya şampiyonası 1890’da yapıldı.
Atıcılık müsabakaları 1896 Yaz Olimpiyatları’nın programına alındı. Önceleri çeşitli silahlarla 24 türde yapılan atıcılık müsabakaları teknolojik yeniliklerle giderek
bu türlerin birleştirilmesi ya da azaltılması ile ulusla-

rarası arenada daha dar bir kapsamda gerçekleştirildi.
Türkiye’de atıcılık
Türkiye’de Atıcılık sporu temeli Osmanlı döneminde 1910 yılında atılmıştır. Spor kulüplerinin kurulması
ve ordunun ilgi göstermesi ile artan çabalara ilk futbolcular katıldı. Fenerbahçe’li Necati ve Galip Bey,

44

Galatasaray’lı Emin Bülent ve Merdivenköy’lü Ziya Bey
dönemin ilk atıcıları oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü’de
ilk atıcılık çalışmalar 1913 yılında başladı.
Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara’da Atıcılık Kulübünün kurulması ve Beden Terbiyesi Genel Direktörü
Cemil Taner’in çabaları ile atıcılık faaliyetlerine Ankara
ve diğer illerde katıldı. Türk atıcılar ilk kez 1947 Dünya
Şampıyanasına katıldılar.
Yönetim
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun tarihi
Türkiye’deki spor aktiviteleri ile uğraşan tüm toplulukların Türkiye İdman Cemiyetleri adı altında bir araya getirilmesi ile başlar. Atıcılık ve avcılık faaliyetleri
Türkiye İdman Cemiyetleri çatısı altında 1923 yılında
başlatılır.
1936 tarihli Türk Spor Kanunu ile 1938 tarihli Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne dair 3530 sayılı
kanunla da atıcılık ve avcılık faaliyetleri korunmuştur.
Federasyon kimliğine ulaşması 1989 yılında Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak “Atıcılık ve
Avcılık Federasyonu” olarak adlandırılmasıyla başlar.
15 Mayıs 2007 tarih ve 26523 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü” gereğince federasyonun teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının usul
ve esasları düzenlenmiştir.
Federasyonun görevleri arasında spor dalının
ülke çapında dengeli yayılmasını ve gelişmesini sağlamak, projeler üretmek, diğer ülkelerdeki yenilikleri
takip etmek, spor dalını uluslararası alanda temsil
etmek, uluslararası millî takımları seçmek, çeşitli müsabakalar düzenlemek, hakem, antrenör ve sporcu yetiştirmek gibi her iki spor dalının topluma ulaşmasını
kolaylaştırmayı hedefleyen görevler bulunmaktadır.
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YA KÖLESİNİZ YA SİYAH!
M. Batuhan PINARBAŞI

SIR

Siz sanıyor musunuz ki faşist Amerikan zihniyetine göre ten rengi koyu olanlar siyah? Hayır kesinlikle öyle değil! Onların menfaatlerini gözetmeyen herkes siyahtır!
Vatanını casuslardan korumak isteyen bir Rus, ülkesini teröristlerden arındırmak isteyen bir Türk askeri, ya da köleleştirilmiş Afrika halklarını ve terörle ve pislikle bağdaştırılmaya çalışılan tertemiz Müslümanların haklarını savunan bir boksör! Bunların
hepsi siyah. Kısacası “Ya Amerika aşığısınız ya siyah, ya sömürge yanlısısınız ya siyah,
ya kölesiniz ya siyah!”.
İnsanları, toplumları düzene sokan korkudur. Bu ya Allah korkusudur ya yönetici/
kanunlar. Bir şekilde korku olması gerekmektedir. Yoksa toplumun büyük çoğunluğu
itaat etmez ve dilediği her şeyi yapar. Bir insan neden bir insanı öldürmez? Eğer bir
dine inanıyorsa Allah (Yaratıcı) korkusundan dolayı. Ama eğer yaratıcıya inanmıyorsa kanunlardan korkar. Korku olmayan bir millette sevinç, düzen ve disiplin olmaz.
Güçsüzler ezilir, güçlüler sömürür, fakirler çalışır, zenginler yer. İşte Amerika’nın özeti
tam da budur.

Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır.
-Malcolm X
45

SİL AH

AK-47

Uyruğu: Sovyetler Birliği
Tasarımcı: Mihail Kalaşnikov
Tasarlandığı tarih: 1944-1947
Üretim adedi: 100.000.000+
Ağırlık: 4.8 kg
Uzunluk: 880 mm
Mühimmat: 7.62x39 mm
Etkili menzil: 300-400 m
AK-47 ilk olarak Sovyetler Birliği’nde Mihail Kalaşnikov tarafından geliştirilen, yarı otomatik ve
tam otomatik modu seçilebilen, barut gazı basıncı
ile kendiliğinden ateşe hazır hale gelen bir Sovyet
saldırı tüfeğidir.1947 yılında orduda tankçı çavuş
ve tamirci olarak görev yapmış makine mühendisi
Mihail Kalaşnikov tarafından Alman STG 44 tüfeği
baz alınarak tasarlanmış ve Izhmash firması tarafından üretimine başlanmıştır. AK-47, Soğuk Savaş yılları boyunca birçok çatışmada kullanılarak
komünist blok için sembol haline gelmiştir. Hızlı
üretilebilmesi, kullanım ve bakım kolaylığı nede-
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Kıvanç KARADAĞ

niyle AK-47, 1947 yılında üretilmesine rağmen bugün birçok ülke, terör ve gerilla grupları tarafından
hala büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Örneğin
Vietnam Savaşı’nda Amerikan askerleri, ellerindeki AR-15 ve M16’ları bırakıp, gerillalardan ele
geçirdikleri AK-47’leri kullanmışlardır. Soğuk Savaş yıllarından günümüze Çin ve Varşova Paktı’na
bağlı ülkelerce de lisans altında üretilen tüfeğin
modifiye edilmiş birçok modeli de çeşitli ülkelerce
imal edilmiştir. AK-47, dayanıklılığı ile tanınır. Sudan, çamurdan, kumdan etkilenmez ve çok nadir
tutukluk yapar. Ayrıca kullanılması, sökülüp takılması, bakımı, parçaları ve çalışma mekanizması en
basit ve kolay olan piyade tüfeği olarak bilinir. Ana
üretici Izhmash, tüfeğin popülerliğinden istifade
etmek için yivli ve yivsiz olarak çeşitli kalibrelerini,
av ve atıcılık amaçlı versiyonlarını da üretmektedir.

SIR

sirdergisi.com

Nisan 2018 / Recep 1439

TEKNOLOJİ

Mehmet ŞAHİN

Google’ın kurucusundan ‘uçan taksi’ için büyük adım

SIR

Larry Page’in desteklediği Kitty Hawk, uçan taksi modeli Cora’yı kamuoyuna tanıttı.
Şirket, Yeni Zelanda hükümetinin desteğiyle uçan taksi hizmeti başlatmayı amaçlıyor.
Google’ın kurucularından ve çatı şirketi Alphabet’in üst düzey yöneticisi Larry Page’in mali olarak
desteklediği Kitty Hawk şirketi, uçan taksi modeli Cora’yı kamuoyuna tanıttı.
Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, ilk prototipi geçen yıl üretilen elektrikli insansız hava
aracının, Yeni Zelanda hükümetinin iş birliği ve desteğiyle bu ülkede ticari taksi olarak işletilmesinin planlandığı bildirildi.
Koza biçimli bir yolcu kabini olan iki kanatlı hava aracı kanatlarındaki dikey pervaneler sayesinde bir
helikopter gibi piste ihtiyaç duymadan olduğu yerde kalkış yapabiliyor. Kalktıktan sonra ise pervanelerini
devre dışı bırakarak kanatlı bir uçak gibi düz bir çizgide süzülerek rotasında ilerliyor.
Şirketin CEO’su Sebastian Thrun, bu yılın başında CNBC’ye verdiği demeçte uçan taksi hizmetinin 5 yıl
içinde faaliyete geçmesini planladıklarını açıklamıştı.
Cora’nın uçuşa hazır bir model olarak kamuoyuna duyurulması bu konuda atılmış önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Şirket yetkilileri Yeni Zelanda hükümetinin desteği ve iş birliği ile bu sürecin 3 yılda
tamamlanabileceğini değerlendiriyor.
“YENİ ZELANDA’DA 2050’DE KARBON SALINIMINI SIFIRLAMAYI AMAÇLIYORUZ”
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, New York Times’a yaptığı açıklamada, Kitty Hawk’ın insansız
hava aracı ruhsat sürecinin başlatıldığını vurgulayarak, “Yeni Zelanda’da 2050 yılında karbon salınımını sıfırlamayı amaçlıyoruz. Bu türden heyecan verici projeler bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak.” dedi.
Kitty Hawk dışında Airbus, Über ve Dubai destekli Çin firması Ehang da uçan taksi olarak kullanılmak
üzere hava aracı prototipleri üzerinde çalışıyor.
Airbus’ın deneysel havacılık uygulamaları birimi A³, ocak ayında uçan taksi hizmeti vermesi öngörülen
insansız elektrikli hava aracı modeli Vahana’nın test uçuşunu gerçekleştirmişti.
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Leyla Beşiri MERAM

KARŞILIKLI
Neden böyle oluyor
Sevgisine muhtaç olduğunuz kişi
Sizi görmezden geliyor.

SABIR
Dünyanın en güzel esareti
Birinin aşkını beklemektir.

HAYATIN ANLAMI
Bazı insanlar o kadar saf ve sade seviyorlar ki
Öyle düşünüyorum ki eğer olmasalar bütün nefeslerin boşa
gider.

SONSUZ
Seni ne kadar sevdiğimi soruyorsun
Gülüyorum
Kainatı ölçebilir misin?

OKYANUSUM
Ben birinin denizinde boğuldum
Hâlbuki ıslanmaktan çok korkardım.
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Hayran olunacak çocuk
yetiştirme
Toplumumuzun temel taşıdır; aile...
Gelin görün ki yıllar geçtikçe, medeniyet seviyemiz yükseldikçe aile olma bilincinden uzaklaşmaya başladık. Çarpık
ilişkiler, zina, babasız çocuklar toplumsal
sınıflar arasında yerlerini almaya başladılar. Bu durumun temelini de; aile içi
eğitimin, ekonomik güvencenin ve psikolojik ortamın oluşturduğu kanaatindeyim.

Engin DİNÇ

yardımcı olan hormonları var. Eğer bu
erkek çocuğunu bugün “Daha çocuk...”
diyerek kız çocuğu gibi giydirirseniz bir
süre sonra bu giyim ve yaşam tarzını sahiplenecek; kız gibi tavırlar sergilemeye
başlayacak belki de gay olacak... Diyelim
ki böyle birisi olmadı. Ev işlerini gayet
güzel yapan bir adam oldu. O zaman da
evde bir kadının varlığına ihtiyaç duymayabilecek, sadece cinsel ihtiyacını tatmin
etmek için çarpık ilişkiler ile hayatına devam edebilecektir. Buna benzer yaşam
tarzları toplumumuzda emsallerle doludur.

SIR

Öncelikle şu cümlemin not edilmesini istiyorum: “Psikolojik olarak aile müessesesinin kurulabilmesi için bireylerin
birbirlerine muhtaç hale getirilmesi gereklidir!” Son derece acımasız ve mazoşist bir cümle olduğunun farkındayım.
Fakat bu cümlemin sonuna kadar arkasındayım ve asla: “Muhtaç hale gelmesin
de birbirlerine yardımcı olsunlar.” diye
yumuşatmayacağım. Muhtaç olsunlar...
Her zaman ilk öğretmen anne diyoruz. Evet, ilk öğretmen anne; erkek çocuğunu erkek gibi, kız çocuğunu da kız
gibi yetiştirmeli... Bir anne oğluna: “Evlenince eşine yardım edersin.” hayal ve
yalanına sığınarak; çamaşır yıka, bulaşık
yıka, evi süpür, ütü yap diye dikta etmemeli, bunları yapmaya zorlamamalıdır.
Öyle anneler görüyorum ki; oğlunu kız
gibi giydiriyor. “Böyle yapmayın” dediğimizdeyse; “Çok sevimli oluyor, hem
o çocuk ne olacak!” diye cevap veriyor.
Evet, o bir çocuk ama onun bir kişiliği,
etten kemikten bir vücudu ve gelişimine
52

Konunun başında ekonomik güvencenin de kişileri aile birliğinden uzaklaştırdığından bahsetmiştim. Belki de çözümü en zor sorun budur. Çünkü kimsenin
işsiz, kariyersiz bırakılması söz konusu
değildir. Bu hususta da bireylere ailenin
önemi, çocuk sevgisi, birlik ve beraberlik
duygusu yerleştirilmelidir. Özellikle ekonomik güvencesi olan bayan; “Bir adamın kahrını mı çekeceğim?” ya da “Maaşı benden iyi olmalı...” düşünceleriyle
aile kurmaktan uzak durmakta bir süre
sonra zinaya meyil etmekte ve hatta nikahsız çocuklar dünyaya getirebilmektedir.
Evet, “Evlenince eşine yardım etsin...”
güzel bir hayal ama çocuklar hayaller ile
değil fıtratı üzerine yetişir ve fıtratları
neyi emrediyorsa öyle olurlar...
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SIR

Buradan; ev işi yapmak kadının görevidir diye bir anlam çıkartılmasın. Öyle
bir ithamda bulunmuyor aksine fıtrat
‘kelime anlamı yaradılıştır’ konusuna
odaklanılmasını istiyorum. Keza Allah-u teâlâ kelam-ı kadim olan kitabımız
Kur’an-ı Kerim’in İsra Sûresi 84. ayetinde “Herkes kendi yapısına uygun işler
görür.”1 diye buyurmaktadır. Tefsiren;
““Mizaç ve karakter” diye çevirdiğimiz
şâkile kelimesi “tabiat, âdet, din, ahlâk,
niyet, seciye” gibi mânalara gelir (Elmalılı, V, 3197). Buna göre âyet önemli bir
psikolojik gerçeğe işaret etmektedir. Zira
insan davranışlarının temeli, onun ruhsal yapısındaki psikolojik eğilimlerdir. Bu
eğilimlerin oluşmasında insanın yaratılıştan sahip olduğu karakter yapısının yanında geniş anlamıyla eğitim öğretimin
de tesiri vardır. Dinî inanç ve telakkilerle
ahlâkî erdemler yahut erdemsizlikler de
psikolojik eğilimlerin oluşması ve gelişmesinde iyi veya kötü yönde tesir eder.

Bu durumda doğru yol, Allah’ın hükümleri çerçevesinde doğru bir eğitimden
geçmiş; ruhî ve ahlâkî melekeleri, duygu
ve düşünceleri, inanç, irade ve ahlâkı Allah’ın rızâsına uygun bir çizgide oluşmuş
insanların tuttuğu yoldur. Sonuçta kullarının durumunu, yani –özellikle ebedî
kurtuluş bakımından– kimin iyi yolda,
kimin kötü yolda olduğunu en iyi Allah
bilir. Onun için insanın temel kaygısı Allah’ın rızâsına uygun yaşamak, O’nun
doğru diye tanımladığı yoldan gitmek
olmalıdır.” 2

1
Kur’an-ı Kerim – İsra Sûresi 84. Ayet – Diyanet İşleri
Başkanlığı Meâli

2
Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir – Diyanet İşleri
Başkanlığı – 3. Cilt Sayfa 516

Erkeklerimizi erkek gibi, kızlarımızı
kız gibi yetiştirmediğimiz sürece dizilerdeki Tahirlere, Ertuğrullara, Bamsılara,
Turgutlara hayranlık beslemeye devam
edeceğiz. Dizi karakterlerine değil evimizdeki erlerimize, hanımlarımıza hayranlık besleyebilmek dileğiyle...
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Nihat ÖZBİLEK

DeLorean DMC-12

SIR

ABD’li mühendis ve eski GM yöneticisi John DeLorean tarafından 1975 yılında Detroit’te kurulmuş otomobil üreticisi şirket. 1982 yılında iflas ettiğinde sahibi John DeLorean hakkında çeşitli uyuşturucu satışı
suçlamaları bulunuyordu, sonradan bu suçlamaların gerçekdışı olduğu ortaya çıkarılmıştır.
DMC 7 yıllık ömründe sadece bir modelden yaklaşık 9000 adet üretebilmiştir. DMC-12 adı verilen bu
model modifiyeli şekliyle Geleceğe Dönüş üçlemesinde Dr. Emmett Brown’un sahip olduğu “zaman makinesi” olarak ünlenmiştir. DMC-12’nin 4 kapılı versiyonu da üretim planı içerisindeydi fakat hayata geçirilemedi.
DMC-12
Tasarımcısı Giorgetto Giugiaro olan otomobilin ilk prototipi 1976 yılında ortaya çıkmış, 1981-82 yıllarında Kuzey İrlanda’da Amerikan piyasası için üretilmiştir. Gull-wing kapıları ve çelik rengiyle dikkat çeken
arkadan itişli araç, 2.9litre 6 silindirli PRV (PeugeotRenaultVolvo) motoruyla 170 beygir güç üretebiliyordu
fakat ABD emisyon yasaları nedeniyle katalitik konvertör eklenmesiyle gücü 130 beygire düşmüştür. Böylelikle orijinalinde 8.8 saniye olarak hesaplanan 0-60 mil (0-96km) hızlanma süreci de değişmiştir. 9000 adet
üretilen bu arabadan tahminen 6500 adeti hala kullanılmaktadır.
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Kapı Aralığında Umuda Yelken
Açmanız Dileğiyle
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Her mevsim esen rüzgâr, boran, tufan, akan yağmur dile gelse gönüller ya susar, ya
coşar…
Her insanın kalbinde gün yüzü görmemiş cümleler, renkli harfler dile gelse, yürekler
ya ağlar ya güler…

SIR

Bir kalp için mutluluk denen bir şey varsa, imtihanlarına gülümsemek aşktır diyebilirim.
Azimli insan odur ki, hasreti hayatına pozitif yansıtan yaşam basamaklarında ömrünü
iyilik kay-nağı yapandır.
Kaleminde hasreti içip, kelimelerden oluşturduğum dünyamla gönüllerinize ulvi bir sevgi, gü-lümseyen
cümleler, özleten haller, kırgın düşlerin misafir olduğu mısralarla yolcuyum…
Yolculuğuma eşlik edenlere muhabbetle…
-Ülkü Kara-

O yakan gözlerinle şu gönlüme
akıp ta
Ümit verme boşuna; sevmiyorsan
bileyim
ta

Kalabalık içinde bir tek beni bulup

Hatırımı sorma boşuna; sevmiyorsan bileyim
#ülkükara
#kapıaralığı
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Zeki Müren
Bursa’nın Hisar semtinde, Ortapazar Caddesi’ndeki 30 numaralı ahşap evde Kaya ve Hayriye Müren
çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Müzik kariyeri

konserini 26 Mayıs 1955 tarihinde verdi. Genellikle
kendi dizayn ettiği sahne kıyafetlerini giyiyordu. Saz
heyetine tek tip kıyafet giydirmek ve T podyum kullanmak gibi çeşitli yenilikler getirdi.[7]

SIR

Zeki Müren, Bursa’da tamburi İzzet Gerçeker’den aldığı solfej ve usul dersleriyle musiki bilgileri öğrenmeye başladı. 1949’da, Boğaziçi Lisesi’nde okurken sinema yönetmeni ve yazar Arşavir
Alyanak’ın babası Agopos Efendi ile birbaşka hocası
Udi Krikor’dan aldığı derslerle de musiki eğitimini
sürdürdü. Daha sonra fasıl musikisini iyi bilen ve geniş bir repertuvarı olan Şerif İçli’den çeşitli eserler
meşk etti; Refik Fersan’dan, Sadi Işılay’dan, Kadri
Şençalar’dan faydalandı.
1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken
TRT İstanbul Radyosunun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazandı.[7] 1 Ocak
1951’de, İstanbul Radyosunda canlı olarak yayımlanan bir programda ilk radyo konserini verdi ve bu
konseri çok beğenildi. Bu konserde kendisine eşlik
eden saz ekibi Hakkı Derman, Serif İçli, Şükrü Tunar, Refik Fersan ve Necdet Gezen’den oluşuyordu.
Konserden sonra Hamiyet Yüceses stüdyoyu arayarak kendisini tebrik etti. O yıllarda TRT Ankara
Radyosu Anadolu’da en çok dinlenen radyo idi ve
İstanbul Radyosu Anadolu’dan net olarak dinlenemiyordu. Aynı hafta klarnet sanatçısı Şükrü Tunar
Müren’i Yeşilköy’deki kendisine ait plak fabrikasına
götürerek yine kendi eseri olan “Muhabbet Kuşu”
şarkısını plağa doldurttu. Bu plak sayesinde Müren
tüm Anadolu’da tanındı.[7]
Zeki Müren, bu başarılı ilk konserden ve plak
çalışmasından sonra Türkiye radyolarında düzenli
olarak eserler seslendirmeye başladı. Radyo programları on beş yıl sürdü, bunların çoğu canlı yayın
programlarıydı. Müren bundan sonra kendini daha
çok sahne ve plak çalışmalarına verdi. İlk sahne
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Maksim Gazinosu sahnelerinde aralıksız[8] 11
yıl[9] Behiye Aksoy ile dönüşümlü olarak sahne
aldı. 1976’da Londra’daki Royal Albert Hall’da konser vererek bu mekânda sahne alan ilk Türk sanatçı
oldu.[10]
Zeki Müren 600’ü aşkın plak ve kaset doldurdu.
Plağa okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar’ın “Bir Muhabbet Kuşu” güfteli şarkısıdır. Müren 1955’te “Manolyam” adlı şarkısıyla Türkiye’de ilk kez verilen Altın
Plak Ödülü’nü[11] kazandı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçildi.[12]
300 dolayında şarkı besteledi. On yedi yaşındayken bestelediği “Zehretme hayatı bana cânânım”
mısrasıyla başlayan acemkürdi şarkı bestelediği
ilk şarkıdır. “Şimdi Uzaklardasın” (suzinâk), “Manolyam” (kürdilihicazkâr), “Bir Demet Yasemen”,
“Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin” (nihavend)
güfteli, “Elbet Bir Gün Buluşacağız” gibi şarkıları sık
sık okunan, en sevilen şarkılarıdır. Zeki Müren bu
şarkıları plaklara da okumuştur.
Oyunculuk kariyeri
Zeki Müren 1954’te Beklenen Şarkı adlı filmde
sinema oyunculuğuna başladı. Büyük bir ticarî başarı kazanan bu filmden sonra, şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği 18 filmde daha oynadı.
1965’te de Arena Tiyatrosu’nca sahneye koyulan
Çay ve Sempati adlı oyunda baş rolü oynadı.
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Sabit Fikir
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Sabitfikir’in Mart 2018 Tarihli 85. Sayısında Neler Var?
Maksim Gorki 150 yaşında! 28 Mart 1868’de Nijniy Novgorod’da dünyaya gelen
Gorki, Türki-ye’de özellikle Ana adlı romanıyla popüler oldu ve sevildi. Gorki’nin
eserleri Türkiye’de okun-maya başladığında, nüfus, şehirlerden çok köylerdeydi; bugünse tam tersi bir durum söz konusu. İşte SabitFikir’in Mart 2018 tarihli sayısında Gorki’nin modern hikayeciliğin kurucularından Çehov’la mektuplaşmasında bir
taşralı olarak kente bakışından yola çıkarak -bugünlerde de gündemde olan, sosyal
ve siyasal olarak daha da yoğunlaşan- “taşra ve kent” meselesini edebi-yat açısından
ele alalım istedik. Bülent Usta, dosya yazısında, çok sayıda kaynağa değinerek “taşralılık” ve “kentlilik” kavramlarının izini sürüyor.
SabitFikir orta sayfalarının vazgeçilmezi KararsızOkur infografiği de, her zamanki
gibi kapak konusunu destekliyor: Murat Can Aşlak’ın hazırladığı ve Onur Atay’ın
resimlediği KararsızOkur, bu ay, eserlerinde hem taşradan hem de kentten
seslenen yazarlarda odaklanıyor!

SIR

Genel Yayın Yönetmeni:
Ceyhan Usanmaz
Editör:
Abbas Bozkurt
Sayfa Uygulama:
Gülçin Şen
Serkan Kaptan
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AFRİN YOLLARINDAKİ MEHMETÇİĞİN ANDI
Sadettin ÖZGÜR

Siz analar-babalar! Siz kardeşler-bacılar! Eşler-yavrular!
Bizi merak etmeyin!
Biz bir yola koyulduk ve bize artık durmak yok!
Hani olmaz ya! Ola ki, biz durmaya kalksak…
Bizim şanlı bir tarihimiz var; o durmaz!
Sel sel olup taşar ardımızdan, alır katar önüne
bizi, boğa boğa götürür
Hani olmaz ya! Ola ki, tarihimiz de durmaya
kalksa…
Bizim mübarek bir şüheda ordumuz var; onlar
durmaz!
Yel yel olurlar, alır katarlar önlerine bizi, döve
döve götürürler
Bu yüzden; anlayın bizi… Anlayın ve beklemeyin…
Biz artık geri dönemeyiz…

lere hıncımız var!
Çünkü bizim merhamete vaadimiz, bizim mazlumlara borcumuz var!
Bizim;
Ceddimizin geri döndüğü yere kadar gitmeye
bahtımız var!
Bizim;
Sancağımızı, düştüğü yerden tekrar kaldırmaya
ahdımız var!
Bu yüzden; anlayın bizi… Anlayın ve beklemeyin…
Biz artık geri dönemeyiz…

SIR

Bizi merak etmeyin!
Biz bir yola koyulduk ve bize artık durmak yok!
Hani olmaz ya! Ola ki, biz durmaya kalksak…
Yedi kat semâ izin vermez buna!
Gök kubbeyi tepemize tepemize yıkar!
Bütün yıldızları başımıza başımıza çakar!
Bir an bile durmaya kalksak;
Denizler dalgalanır, köpük köpük köpürür
Allah muhafaza!
Bütün şehid anaları, yüzümüze yüzümüze tükürür!
Bu yüzden; anlayın bizi… Anlayın ve beklemeyin…
Biz artık geri dönemeyiz…
Bizi merak etmeyin!
Biz bir yola koyulduk ve bize artık durmak yok!
Biz durmaya kalksak; îmanımız bizi durdurmaz
Çünkü bizim zulümle kan davamız, bizim zalim-

58

Bize artık durmak yok! Bize artık durmak yok!
Bizim içimizde;
Bâtılı mağlûp edip, Hakk’ı galip kılmak gibi
Rabb’imize bir andımız varken;
Bizim önümüzde;
Resulullah gibi bir kumandanımız varken;
Cennet-i âlâ kucağını açmış, hasretle bizi beklerken;
Biz artık nasıl geri döneriz?
Bizim böyle bir vazîfe-i aslîmiz varken;
Hani olmaz ya! Ola ki, dönmeye kalksak;
Bütün şehid analarının, babalarının, eşlerinin,
yavrularının
Yüzlerine nasıl bakarız?
Onların yüreklerini nasıl yakarız?
Siz analar-babalar! Siz kardeşler-bacılar! Eşler-yavrular!
Söyleyin!
Siz, hiç buna müsaade eder misiniz?
Bu yüzden; anlayın bizi… Anlayın ve beklemeyin…
Biz artık, ASLA geri dönemeyiz… Dönmeyeceğiz de…
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BÜYÜKLERE SAYGI, KÜÇÜKLERE ŞEFKAT
GÖSTERMEYEN BİZDEN DEĞİLDİR.
Yavuz Selim PINARBAŞI

Büyüğü say , küçüğü sev .
Başlığımızı Peygamber efendimizin
Hadis’i Şeririfi ile attık dilerseniz bunu biraz
açalım;

Sevgili Peygamber’imiz Hz. Muhammed
(s.a.v.)’de bu konuda bizlere şöyle buyurmaktadır:
Allah rahmeti yüz parçaya ayırdı; doksandokuzunu kendi katında tuttu, birini dünyaya
indirdi. Bütün canlılar bu bir parçadan istifade ederek hemcinslerine şefkat gösterirler.
At, yavrusu memesini emerken başına değmesin diye ayağını kaldırır, hadisi, bu duygunun sadece insanlara has olmayıp, hayvanlarda da bulunduğunu açıklamaktadır.
Buhari -Edep 19

SIR

Rahmet Peygamberi davet ve icabet ümmetine nasıl bakıyor izah edelim.

Şefkat; Acıma, esirgeme, sakınma, acıyarak sevme, merhamet etme. Başkasının
kederiyle alakalanma, acıyarak sevme. Yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşma.
Karşılıksız, safi, ivazsız sevgi beslemedir. Şefkat, temiz ve saf kalblerin bir özelliğidir.
Şefkat; Allah’ın yarattığı canlılara karşı insanda varolan acıma, merhamet etme duygusudur. İslâmda, “Yüce Allah’ın emirlerine
saygı, yaratıklarına şefkat” büyük bir esastır.

Yeryüzündeki bütün canlılar Allah’ın rahmet ve şefkatiyle varlıklarını devam ettirirler.
Bunu Kur’an-ı Kerîm şu ifadelerle anlatır: …
Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir.
Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Bakara 143
İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah’ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder.
Allah da kullarına şefkatlidir.
Bakara
207

Yine Müslim’de gelen bir diğer rivâyette
Resülullah (aleyhissalâtü vesselâm): Allah,
arz ve semayı yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet göklerle yer arasını
dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne tek
bir rahmet indirmiştir. İşte anne, yavrusuna
bununla şefkat eder. Vahşi hayvanlar ve kuşlar birbirlerine bununla merhamet ederler.
Kıyamet günü geldiği vakit Allah, rahmetine
bunu da ilâve ederek (tekrar yüze) tamamlayacaktır. Buyurmaktadır.
Merhamet eden ve merhamet edilenlenlerden olmanız dileğimle. Saygılar

Ya sizin üstünüze Allah’ın lütuf ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı (haliniz nice olurdu)!
Nur 20
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BİR KADIN BİR HAYAT
Merve EGE

‘’Şiddet yetersiz kimsenin son durağıdır.”(Isaac Asimov)
Kadına yönelik şiddet bu yetersizliğin
ve acizliğin en acı ürünlerinden biridir.
Hem kentsel hem de kırsal yaşamda kendini en acı boyutlarıyla sergilemektedir.
Birleşmiş Milletler 1993 yılında kabul
edilen,kadınlara yönelik şiddetin yok edilmesi bildirgesinde kadına yönelik şiddeti”Cinsiyetçiliğe dayalı olarak gerçekleşen
ister kamuda ister özel yaşamda meydana
gelen,kadınlara fiziksel,cinsel,psikolojik
acı veya ıstırap veren ya da verebilecek bir
eylem,uygulama ya da bu eylemlerle tehdit etme zorlama,keyfi olarak özgürlükten
yoksun bırakma” olarak tanımlar.Kadına
yönelik şiddet kendini fiziksel,psikolojik,sosyal,ekonomik cinsel vb şekillerde
göstermektedir.Myanmar ordusunun Arakanlı Müslüman kadınlara uyguladıkları,ölüm yoluna sürükledikleri şiddet,insanlık
dışı örneklerden sadece biridir.Savaşta,sokakta,özel yaşamda,kamuda kadın sırf
kadın olduğu için cinsel obje olarak görülüyor.En yakınlarının tacizine,tecavüzüne
maruz kalıyor.Mağdur yaşamış olduğu bu
travmatik olayla ağır depresyonlar,cinsellik üzerine problemler,stres bozuklukları,yeme bozuklukları,bedensel rahatsızlıklar
vb durumlar yaşayabiliyor ve etrafına kaygıyla bakan bir birey haline geliyor.İntihar
girişimlerinde bulunabiliyor.

Huzurlu ve mutlu bir aie kurmanın hayali ile evlenen kadın bir gün hatta belki
evliliğinin ilk gününde şiddetin çirkin yüzüyle karşılaşıyor.Boşanmak istiyor ama
eşi tarafından tehdit ediliyor.Ekonomik
özgürlüklerine kısıtlama getiriliyor,ölümle
tehdit ediliyor.Peki çocuk gelinler!İnsan
değil bir mal gibi görülen çocuk gelinler!

SIR
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Kadın yönelik şiddet,kadını kontrol
altında tutmaya ve denetlemeye çalışan acizce bir yöntemdir.Erkek bu acizce
yöntemle kadın üzerinde tahakküm ve
hegemonya kurmaya çalışmaktadır.Erkek
egemen toplumlarda,erkek üstünlüğü
yaratılmaya çalışılarak,kadın varlığı ikincilleştirilir.Kadının erkeğe itaatkar haline gelmesi için şiddete başvurulur.Erkek,şiddeti
içselleştirip normalleştirerek,isteklerini
bu yolla elde etmeye çalışır.Komplekslerini kadın karşısında kendini üstün hissederek gidermeye çalışır.
Bir kadın düşünün tüm umutları sona
ermiş,kendini dünyadan soyutlamış,kendini unutmuş,kabullenmiş...Çekin acizce
ellerinizi kadının dünyasından,bedeninden..
Çocuklarına ve kendisine yepyeni bir
hayat kurmak,iyileşmek,özgürleşmek,umutlarını tekrardan yeşertmek isteyen kadınlar da var.Yorulmuştu artık kadın,aşağılanmaktan,kıyaslanmaktan,ezilmekten...
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Geleneksel değerlerin hakim olduğu
ataerkil toplum yapılarında şeref ve namus kavramı kadın üzerinden tanımlanır.
Şiddet uygulan aciz varlık kendi şerefini
sorgulamadan namus kavramını kadına atfeder.Şiddetin perde arkasını sorgulamaya
başladığımızda önümüze bir çok neden
çıkar.Toplumsal sebeplerden kaynaklanabileceği gibi kişinin kendisinden kaynaklanan biyolojik,psikolojik nedenlerden de
vardır.Erkeğin işini ve toplumsal statüsünü
kaybetmesi kadın karşısında kendini zayıf
görmesiyle paranoyalar geliştirmesi sık
rastlanan sebeplerdendir.Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayanan rollerin erkeğin
kadına hükmetmesini meşrulaştırması
şiddetin normalleştirilerek yayılmasına
nedendir.Erkeğin öfke kontrolü ve dürtü
denetimin zayıflığı,madde bağımlılığı,çocukluk döneminde maruz kaldığı travmatik yaşantılar,biyolojik faktörlere bağlı
olarak erkekte gelişen limbik ve endokrin bozuklukları, kişilik bozuklukları şiddeti doğurabilir. Hastalık boyutunda kıskançlık problemi yaşayan,empati yapma yeteneği zayıf, düşük duygusal zekaya sahip, düşük benlik saygısına sahip, özgüveni zayıf erkekler şiddete eğimlidir.Cinsel yetersizlik hissiyle eşine şiddet uygulayan erkek, kendisiyle
yüzleşmekten kaçarak, hissettiği eksiklikleri kadına atfeder ve rahatlamaya çalışır. Ne
yazık ki, öğrenilmiş çaresizliği içselleştirerek durumu kabullenmiş kadınlarımız var. Asla
kabullenme!

SIR

Sen gözyaşlarını kalbine akıtan mahzun kadın!
Hayatının kaç günü,kaç gecesi,kaç yılı sessizce ağladın.
Umutlarının artık tükenmesine mi,canının yanmasına mı bu çıldırışın.
Dünyanın en soğuk yeridir şimdi başını koyduğun yastığın.
Hangi aciz erkek nedeni bu sancılarının.
Unutma ki,şiddeti kabullenerek çare bulamazsın!
Çare olamazsan hayatına,umutlarına kavuşamazsın..
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SIR ÇOCUK

Kitap
Sayfalar dolusu bilgi taşırım
Akıl fikir veren dil bende bende
Okuyanım çoksa uzun yaşarım
Yüzlerce, binlerce yıl bende bende

SIR
Açarım sizlere bin bir pencere
İçimde yaşıyor sayısız zümre
Onulmaz dertlere bulurum çare
Vuslata uzanan yol bende bende
Nice soruların yanıtıyım ben
Duygu deryasının anıtıyım ben
Sevginin, emeğin kanıtıyım ben
Cihana yayılan gül bende bende

Kıymetimi bilen, dert ile solmaz
Engelleri aşar, biçare kalmaz
Cahilce davranıp, elle bir olmaz
Örnek alınacak hal bende bende
İçimden yansıyan ışığı görün
Güzel dünyanıza mutluluk örün
Kelime kelime ilimler derin
Cehaleti silen el bende bende

Tozlanırız rafta, mücevherken biz
Sorarım sizlere nerdesiniz siz
İçimizde saklı, nice nice giz
Bilgi alemine sal bende bende
Emine Yılmaz DERECİ
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Büyükannenin Bahçesi
Müluk ARYAPOR

Bir varmış bir yokmuş.. Büyükannenin güzel ve çiçek dolu bir bahçesi varmış.
Bahçede bir tane kırmızı gül vardı ki kendisini çok ama çok beğeniyordu ve diğer
çiçeklere.
-“Ben sizlerden daha çok güzelim” derdi hep.. Bir gün büyükannenin torunları onun
evine geldi ve bahçeye oynamaya çıktılar. Küçük kız o kırmızı gülü çok sevdi ve onu koparmak istedi. Ama gülün dikenleri onun elini yaraladı ve kız ağlamaya başladı ve o güle
çok sinirlendi.. Kırmızı gül bunu duyunca çok üzüldü ve ağlamaya başladı. Diğer çiçekler
ona moral vermeye geldiler ve:

SIR

-“Neden ağlıyorsun?” dediler. Kırmızı gül dedi ki:

-“Ben çok güzel olduğumu sanmıştım halbuki dikenlerim varmış ve bu benim için çok
büyük bir kusurmuş.. “. Menekşe ona dedi ki:
-“Sen güzelliğine gurur yapmamalıydın ama yine de üzülme. Allah eğer sana diken
vermişse senin güzelliğini korumak içindir. Allah’ın bize verdiği her şeyde büyük bir hikmet vardır..”
Kırmızı gül bunu duyunca çok sevindi ve kötü davranışları için de arkadaşlarından
özür diledi.
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Migren çocukları da vuruyor
Harika PINARBAŞI

SIR

Migren yalnızca yetişkinleri değil, küçük yaştaki
çocukları da etkisi altına alıyor. 7 yaşın altındaki çocuklar bu ağrıyı ifade etmekte güçlük çekseler de
ağrının seyri kendini belli ediyor. Erkek çocuklarına
nazaran, kız çocuklarında daha fazla görülen migren ağrıları okul performansını da olumsuz etkileyebiliyor.
Yetişkin hastalığı olarak bilinen migren aslında
yaş ayrımı gözetmeden her bireyin günlük hayatını
olumsuz etkileyebiliyor.

Çocuğu migrenden muzdarip olan ailelerin hastalığı iyi tanımaları ve iyi birer gözlemci olmaları gerekiyor. Çocuğun baş ağrısı şikayetleri başladığında
gerekli bilgileri not almaları, ağrı sürecini gözlemlemeleri ve tedavi sürecinde çocuğun yanında olmaları büyük önem taşıyor.
MİGRENDE IŞIK VE SESE KARŞI DUYARLILIK ARTIYOR
Migrenin, ataklar halinde görüldüğünü, bulantı,
kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozuklukları, ışık ve sese karşı duyarlılığın artması gibi belirtiler
verdiğini aktaran Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Gamze
Eroğlu Arığ, nedeni bilinmeyen migren ağrılarının,
beyin damarları ve sinir iletim sistemindeki kimyasal değişiklikler ile ortaya çıktığını söyledi.
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Migrenin genetik olarak ebeveynlerden çocuklarına geçebildiğini söyleyen Dr. Arığ, “Çocuklarda
stres ve kaygı bozukluğu da doğrudan migreni te-

tikleyebiliyor. En büyük belirtilerden olan baş ağrısı
küçük yaştaki çocukların okuldaki performanslarını,
ev ödevlerini, aktivitelerini etkileyerek yaşam kalitelerini düşürebiliyor” dedi.
GÖRÜLME SIKLIĞI YÜZDE 3 İLE YÜZDE 10 ARASINDA DEĞİŞİYOR
Migren ağrılarının, çocukların yüzde 3 ila yüzde
10 oranındaki bir kısmını etkilediğini vurgulayan
Arığ, okul çağına kadar kız ve erkek çocuklarında
eşit olarak görülen hastalığın, ergenlik çağı ile birlikte kızlarda iki kat arttığını söyledi.
BESLENME ŞEKLİ MİGREN ATAĞINI TETİKLİYOR
Beslenme düzeninin de diğer faktörler gibi migren atağını tetikleyebildiğini söyleyen Dr. Arığ, çocuğun özellikle çikolata ve koladan uzak tutulması
gerektiğini dile getirdi.
Migrenin çocukların çoğunda ilerleyen yaşlarda
kaybolduğunu ve doktorun önerdiği ilaçları kullanmanın hastalığın etkilerini azaltabildiğini aktaran
Nöroloji Uzmanı Arığ, “Migrenin oluşmasına neden
olan faktörlerden uzak kalmak son derece önemli.
Gürültülü müzik dinlemek, bilgisayarda uzun süre
vakit geçirmek ağrıları arttıran faktörlerin başında
geliyor. Çocuğun stresten uzak durması, düzenli
olarak egzersiz yapmaya özen göstermesi migren
ataklarının önüne geçebiliyor” dedi.
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Maydanoz Salatası
Arzu KOÇAK

Malzemeler;
- 2 demet maydanoz
- 3 dal taze soğan
- 2 adet kırmızı kapya biber
- Yarım kahve fincanı ince
bulgur
Sosu için;
- Zeytinyağı
- Limon
- Tuz
Üzerini süslemek için;
- Ceviz
- Yarım Nar
Yapılışı;

SIR

- Bulgur bir kaba alınır, üzerine az miktarda ılık su eklenerek bir kenarda şişmesi için
bekletilir.
- Yıkanmış ve kurulanmış
maydanoz, taze soğan ince
ince doğranır.
- Kapya biberler çok ufak olmayacak şekilde doğranır.
- Şişen ve ılıklığı geçmiş bulgur karıştırıldıktan sonra, yeşilliklere eklenir.
- Zeytinyağlı, limon ve tuz karışımı, salata malzemelerin üstünde gezdirilerek, sos salatayla
harmanlanır.
- Salatamız servis tabağına alınır ve son olarak ayıklanmış nar ve elimizde çok ufak olmayacak
şekilde kırdığımız cevizler üstüne serpilerek servise hazır hale getirilir.
Afiyet olsun...
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JÖN TÜRKLERİN ÇİRKİN İNGİLİZ MUHABBETLERİ
İNGİLİZ SÖMÜRGECİLİĞİNİ ALKIŞLAMALARI
Süleyman KOCABAŞ

Kemal Tahir’in ünlü bir sözü vardır: “Hiçbir zaman
kendimizin tarafı olmadık. Hep başkalarına taraf olduk”. Bu söz, 150 yıldan beri kendimize yabancılaşmışlığın, yabancılara hayranlığımızın en veciz ifadesi
olsa gerektir. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasına
kadar Osmanlı Devleti bugünkü Amerika Birleşik
Devletleri gibi dünyanın süper gücü idi. Bu tarihten
sonra süper güç oluşu İngiltere’ye kaptırdı. Osmanlının süper güç oluşu tam 321 yıl (1453 – 1774) sürdü. Osmanlı, süper güç olduğu yıllarda hiç kimseyi,
özellikle daima mücadele halinde bulunduğu Batı
Hristiyan dünyasını kendisinden üstün kabul etmezdi. Batılılar, “gavurlar” olarak anılır, hatta bunların ilk
icatları, “gavur icadı” diye küçümsenirdi. Osmanlı bu
küçümsemenin bedelini daha sonra çok ağır ödeyecektir. Avrupa’da Reform ve Rönesans hareketleri ile
gelen ilim, teknik ve sosyal değişimdeki yenilikleri,
vaktinde izleyip kendisinin bunları yapamaması sonucu, güçlenen Batı karşısında giderek zayıf düşmüş,
bu zayıflığın etkisiyle Çarlık Rusyası ve Batılı devletlerle verdiği savaşlarda yenilmeye başlayan Osmanlı,
bunun etkisiyle ilk defa 18. yüzyılın sonlarında Avrupa’nın “askeri yönden kendisine üstünlüğü”nü kabul
etmek zorunda kalmıştır ki, bu zaman dilimi Sultan
III. Selim’in iktidar yıllarına (1787 – 1808) rastlar. Bu
dönemde, Osmanlı ordusunda esaslı olarak Batılı örneklere göre reformize çalışmaları başlar. Sultan II.
Mahmut dönemi (1808 – 1938) ve Tanzimat dönemine (1839 – 1876) gelindiğinde Avrupa’nın askeri
üstünlüğü yanında ekonomik, kültürel, hukuki ve siyasi üstünlüğü de kabul edilir ki, bu Osmanlı aydın ve
bürokratları üzerinde tam bir “kırılma noktası” oluşturur. Bunun esası, Avrupa’nın üstünlüğü karşısında
duyulan aşağılık duygusudur. Aşağılık duygusu, tabii
olarak kendisinden nefretle, üstün görülenlerini taklitçilik duygusunu doğurur ki, bu toplumu ve devleti
“kendisine yabancılaşma buhranı”nın içerisine iter.
Bir kısım Osmanlı sivil – asker aydın ve bürokratları Batının topyekun üstünlüğünü kabul edince,
Osmanlı Devleti ve ülkesini yıkımdan kurtarmak için
Batılı örneklerde reform süreci başlar. Örnek alınan
ülkeler, “ileri ülkeler” denilen İngiltere ve Fransa’dır.
Bilhassa, dünyanın süper gücü İngiltere’yi taklitçilik

ön plana çıkar. “İngilizci” olarak bilinen ilk paşalar,
Mustafa Reşit ve Mithat Paşalardır. Mithat Paşa, Batı
tipinde klasik Osmanlı reformcusu Mustafa Reşit
Paşa’yı daha da geride bırakarak, Osmanlının kurtuluşu için İngiltere’de uygulanan “Taçlı Demokrasi”
Meşrutiyet’in bizde de uygulanmasını ister. İngiltere
de Türkiye üzerinde nüfuzunun daha iyi kurulması
için bu rejim değişikliğini hararetle destekler. Sultan
Abdülaziz, Mithat Paşa ve Yeni Osmanlıların Meşrutiyet isteğini kabul etmeyince, onu İngiltere’nin
de desteğiyle 29 Mayıs 1876 Darbesiyle devirerek
yerine Meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren Veliaht
Murat Efendi’yi getirirler. Sultan V. Murat’ın ruhen
hasta olması sebebiyle padişahlık yapamayacağı için
30 Ağustos 1876’da bir fetva ile hal’ edilerek yerine
Meşrutiyetin ilanına söz veren Veliaht Abdülhamid
Efendi tahta çıkarılır. Sultan II. Abdülhamid, verdiği
söze uyarak, adı geçen rejimi yürürlüğe koymak uğrunda 23 Aralık 1876’da Kanun –u Esasi uygulamasını başlatır ve seçimle gelen Meclis – i Mebusan
7 Mart 1877’de açılır. Bu olup bitenlerin ardından
27 Nisan 1877’de başlayacak olan Türk –Rus Harbi
Meşrutiyetin yaşama şansını sıfıra indirir. Sultan II.
Abdülhamid, kendisi harp istemediği halde Meşrutiyet taraftarı paşaların harbi istemelerine tepki duyması yanında, harpta Osmanlı yenilgisi sebeplerinin
kendisine bağlanması havasından korkarak Meclis – i
Mebusanı 10 Şubat 1878’de “tatil” edip, Kanun –u
Esasi uygulamasını “askı”ya alarak Meşrutiyet uygulamasına son verir. II. Abdülhamid’in kendi izah tarzına göre, bu son verişin en önemli sebebi, “Millet
–i Vahide” olmayışımızdı. Meşrutiyet ancak, tek bir
millet veya ırktan ibaret toplumlarda uygulanabilir.
Osmanlı gibi, birçok din ve milliyet unsurlarından
ibaret toplumda uygulanması mümkün değildir;
sonra, uygulanması için kültürel olgunluk ve hazırlık
da yoktur.
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Jön Türklerin İngiliz Sömürgeciliğini Alkışlamaları
Sultan II. Abdülhamid’in kararıyla Meşrutiyete
son verilir ve onun kendisine has özel rejimi “İstibdat” 10 Şubat 1878’da başlar. Meşrutiyet’in yeniden
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ilan edildiği 24 Temmuz 1908’e kadar devam eder.
“İstibdat dönemi”nde devam eden bir şey de Meşrutiyet taraftarı Jön Türklerin İngiliz sevgisi ve muhabbetidir. Jön Türkler, İngilizlerin I. Meşrutiyetin
ilanı sırasında İngilizlerden gördükleri desteği hiçbir
zaman unutmazlar; 1890’lı yılların başından itibaren
yeniden atıldıkları Meşrutiyeti ilan mücadelesinde
de İngilizlerin kendilerini destekleyeceklerine inanırlar. İngilizlere çılgınca âşıktırlar. Bu halleri kendilerini,
olup bitenlerin sağını ve solunu kontrol etmeden,
İngilizlerin yaptığı her şeyin doğru olduğu gibi bir
sendromlu düşünceye de saplar ki, bunun ilk tezahürleri kendisini Afrika’nın Transuval’ında Boerlerin
Kralı Krüger’in 1896’da İngiliz sömürgeciliğine karşı
başlattığı mücadelede İngilizleri desteklemeleri olur.
Görgü tanığı Jön Türklerden Ahmet Bedevi Kuran’ın hatıra kitabında yazdıklarına göre, Jön Türklerden iki grup İngilizlerin kazandığı zaferi kutlamak için
19 Kasım 1899’da İngiliz Kraliçesine telgraf çekmek
için Beyoğlu’ndaki İngiliz Büyükelçiliğine gelirler. Üç
grup halinde telgraflarını teslim eden Jön Türklerin
ünlüleri arasında şunlar vardır: Ubeydullah Efendi,
Şair Hüseyin Siret, İngiliz Rıfat Bey, Mithat Cemal
(Kuntay) Bey, Nazım Paşa, İsmail Hakkı Bey, Ziya Molla, İsmail Safa Bey (Peyami Safa’nın babası), İsmail
Kemal Bey. Telgraflarda, “Büyük İngiltere Devleti”nin
“hürriyet ve adalet aşağı” olduğu, dünyadan esaretin
kalkması için çalıştığı, Osmanlıya eskiden beri olan
“hayırhahane” dostluğunun devam edeceği vb. üzerinde duruluyordu. (Ahmet Bedevi Kuran, Osmanlı
İmparatorluğunda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele, Çeltüt Matbaası, İstanbul, 1959, s. 215)
Sultan II. Abdülhamid’in Başkâtibi Tahsin
Paşa, hatıralarında Jön Türklerin içine düştükleri garip halleri şöyle anlatır: “Transuval Savaşı zamanında
idi. Transuvallar (Boerler) milli bir ordu kurarak İngilizlerle kanlı bir muharebeye girişmişler ve memleketlerinin istiklalini cansiperane müdafaaya koyulmuşlardı. Bu iş hayli devam etmiş ve İngilizler âdeta
mağlup duruma düşmüşlerdi. İşittiğimize göre, Transuvalların cansiperane cihatları İstanbul’da gizli gizli
sevinç gösterilerine sebep olurken, İsmail Kemal ve o
sırada İstanbul’da misafir olarak bulunan Atâ Efendi
isminde bir öğretmen, tahrik üzerine etraflarına 89
kişiyi toplayarak Beyoğlu’ndaki İngiliz Büyükelçiliğine
İngiltere lehine mitinge gitmişler, bunlar gerekirse
İngilizlerin hizmetine gönüllü olarak gireceklerini
Büyükelçiye söylemişlerdi.” Tahsin Paşa’ya göre, “Bu
garip ve yersiz” harekete katılanları Sultan II. Abdülhamid, İngiltere’den çekindiği için takip ettirip cezalandıramamıştı. (Tahsin Paşa, Abdülhamid ve Yıldız
Hatıraları, Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul, 1339,
s. 229)

Jön Türklerin kendileri daha sonra yazdıkları hatıralarında, İngilizlere karşı yukarıdaki çirkin davranışlarının bir hata olduğunu itiraf edeceklerdir. Bunlardan Ahmet İhsan (Tokgöz), “Matbuat Hatıralarım”
isimli kitabında, İngiltere’nin kendisine 7000 mil
uzakta Boerlere karşı giriştikleri, onların ülkelerini
sömürgeleri haline getirme mücadelesinde, İngilizlerin onları dünya kamuoyuna yoğun propagandalarıyla “asi ve hain” gösterdiklerinden bahisle şunları
yazar: “Adeta Türk aydınları da derin bir aldanışa uğramışlardı. Bu aldanışa ben de dahildim. Bütün Edebiyat – ı Cedide topluluğu da aynı düşüncede idi. O
zaman biz İngiltere’yi dünyanın en hürriyetperver ve
insaniyetli idaresi sayıyorduk. Bu İngiliz muhabbeti
yüzünden Boer Savaşında hepimiz bilmeden zavallı
Boerlerin aleyhine ve İngilizlerin lehine koşuşuyorduk.” (Ahmet İhsan (Tokgöz), Matbuat Hatıralarım,
C.I, Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul, 1932, s. 10)
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Tarihi Misyonumuz “Kızıl Elma” ya Yeniden Dönmeliyiz
Bir zamanlar, (Osmanlı Devleti’nin yükseliş devri)
mazlumların, zulüm görenlerin ve ezilenlerin yanında yer alan ve bu sayede kurduğu “Adil Yönetimi” ile
dünyanın her tarafından aranır hale gelen Osmanlı
Devlet yönetiminin, bir kısım aydın ve bürokratlarının, daha sonra (19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren) Türk Milletinin, adı gecen yönetimin ideali olan
“Kızıl Elma” misyonunu terk ile, dünyamıza sömürü, zulüm, ıstırap, ölüm ve göz yaşında başka bir şey
getirmeyen Avrupa’nın büyük emperyalist devletlerinin “emperyal misyonları” na âlet olmaları, gerçekten, yaklaşık 2500 yıllık tarihiminiz en garip cilvesi
ve büyük ayıbı olmuştur. Açıkçası, topraklarımıza
konmak yanında, milletimizi kendi yerli –milli misyonundan uzaklaştırarak “ideolojik ve kültürel olarak
teslim alma” savaşını da kazanan emperyal güçler,
milletimizi, tarihini kendisi yapan özne olmaktan çıkararak 19. Asrın ikinci yarısından günümüze kendilerine bağımlı olarak, kendilerinin nesnesi haline
getirmişlerdir. Osmanlı Devletini bu nesne oluşu
yıkmış, onun mirası üzerine kurulu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de aynı nesne olma halini sürdürdüğü
için Cumhuriyetin ilanının 95. Yılında bile süper güç
olamamıştır.
Milletimizin bölgesinde ve dünyada yeni bir süper
güç olması, tarihi misyonuna dönüp yeniden özne
olmasıyla birlikte kendisini gösterecektir ki, bunun
emareleri günümüzde ortaya çıkmaya başlamıştır. .
Bu sürecin tamamlanarak milletimizin bu topraklarda Selçuklu ve Osmanlı’dan sonra “üçüncü atağı” nı
yapması dileğimizdir…
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Ahmet ÇAKIL
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“OKU” teması altında 1000
üzerinde etkinlik
kitapseverler ile buluştu

Ahmet Bilgehan ARIKAN

CNR EXPO Yeşilköy’de
20 ülkeden yerli ve yabancı 350 yayınevinin katılımı
ile düzenlenecek 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı 10
Mart’ta başladı.

SIR

Yurt içi ve yurt dışından
yüzlerce yazarı konuk eden
CNR Kitap Fuarı bu yıl “OKU” temasını kullandı. Temaya uygun olarak fuarda gerçekleştirilen etkinliklerde, okumanın önemi
ve kitapların hayatımız üzerindeki gücünü
ifade eden 1.000’in üzerinde etkinlik gerçekleştirildi.
Türk edebiyatının usta ismi Alev Alatlı,
CNR Kitap Fuarı’nın onur yazarıydı. Edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür

ve Sanat Büyük Ödülü’ne sahip olan Alev
Alatlı, fuar süresince imza günleri, panel
ve söyleşilerde okurlarıyla buluştu. İstanbul’un merkezinde metro, metrobüs,
marmaray gibi tüm ulaşım araçlarına yakın bir lokasyonda konumlanan ve her kış
kitapseverleri CNR EXPO Yeşilköy çatısı
altında buluşturan CNR Kitap Fuarı, 10-18
Mart tarihlerinde düzen-lendi. Yurt içi ve

yurt dışından 350 yayınevinin katılımı ile
yapıldı.
Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce yazarı konuk eden CNR Kitap Fuarı’nın bu yıl
“OKU” tema-sını kullandı. Temaya uygun
olarak fuarda gerçekleştirilen etkinliklerde, okumanın önemi ve kitapların hayatımız üzerindeki gücünü ifade edecek
1.000’in üzerinde etkinlik gerçekleşti. Fuar
kapsamında
düzenlenen
düşünce ve ruh dünyamızın
mimarı Üstad Necip Fazıl
Kısakürek’in özel sergisine
ziyaretçilerin ilgisi büyüktü.
Kısakürek’in özel eşyalarından oluşan sergide, eser-leri
ve insanların üzerlerindeki
etkilerine dair sesli, görüntülü, basılı malzemeler ve şiirleri sergi-lendi.
CNR Kitap Fuarı, 25 bin metrekare
alanda organize edildi. İstanbul Valiliği,
İstanbul İl Milli Eği-tim Müdürlüğü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kültür A.Ş ve
KOSGEB tarafından da destek-lenen fuar,
geçtiğimiz yıl 407 bin 317 okur tarafından
ziyaret edildi.
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ABONE ÖZEL

En Tatlı Takipçilerimiz
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Metehan Bülent SÜSLÜ

Elif Karen ARSLAN

Ağızı veren azığı da vermiştir.
Akif CEMİL
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1) Kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyması ve olaylara onun açısından bakmaya çalışması.
(Ortadaki resim). 2) Elinde bulunan olanakları yalnızca
kendi partisinin yandaşları için kullanan, partici. – Mesafe, fasıla. 3) Dogma, nas. – Bir sayı. – Bay anlamına gelen
İngilizce Mister sözcüğünün kısaltılmışı. 4) Zanlı. – Mutedil. 5) Maden, tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek için
kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik araç. 6) Bir
göz rengi. – Rusça “Evet”. 7) Su, ab. – Ben, ego. 8) Genellikle geniş veya dar düzlük, yazı. 9) Namlusu genellikle
yivli, kısa ve hafif bir tüfek. 10) Mihrak. – Matem. – Taraf. 11) Telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan
küçük, metal veya plastik marka. - Babanın veya ananın
babası. 12) İki önermesi bulunan ve her iki önermenin
vargısı olan tasım, kıyasımukassem, dilemma. - M. Ö.
XX-XII. yüzyıllar arasında Anadolu’da, XII-VIII. yüzyıllar
arasında Hatay ve Kuzey Suriye’de devletler kurmuş
olan eski bir ulus, Eti.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Bilginin kaynağı, doğası, doğruluğu ve sınırlarını
inceleyen, bilgiyle ilgili sorunları araştıran felsefe dalı;
bilim öğretisi. 2) Anlam, meal. - Yanardağların püskürme
sırasında yeryüzüne çıkardıkları, dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler; püskürtü. – Kadar.
3) Ağır cezalıların ayaklarına takılan kalın zincir. - Çevre
ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.
4) Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan
örtü. – Bir uzvumuz. 5) Boru sesi. – Neon’un simgesi.
6) Karbon zincirinin sonunda tek dallanmayı belirten ön
ek. – Dünyanın uydusu, kamer, mah. 7) İnanç, düşünce,
kanaat. – Demiryolu. 8) Öğütülmüş tahıl. – Favori. 9) Bir
soru eki. – Geçmiş zaman eki. 10) ABD’de Massachusetts eyaletinin kısaltılmışı. – Uygarlık. 11) Hediye, ödül. –
Haykıran, nida eden. 12) Öğrencilere dönem sonlarında
okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı
durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge. - Birine geçici olarak bırakılan
ve teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kimse
vb., inam, vedia.
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