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Çocuk yetiştirmenin birinci adımı, çocuğun şef-

katli-karakterli anne-babasıyla huzurlu bir ortamda 
büyütülmesidir. Eğitimciler olarak bir çoğumuz ara-
daki farkı bilemeyebiliriz ,bu gayet tabiidir. Dilerse-
niz çocuk yetiştirmekteki püf noktaları verelim siz 
mukayese  ediniz. Aslında eğitim çocuk yetiştirme-
de bir şube , bir bölümdür. Belli başlı  konuları şöyle 
sıralayabiliriz, yavrularımızı yetiştirirken nelere dik-
kat etmeliyiz;

Freud’dan hayli etkilenen 68 kuşağının eğitimci-
leri “Çocuğu serbest bırakın, her istediğini yapsın, 
hevesi kalmasın, hiç azarlamayın, sadece sevgi ve-
rin” diye diye günümüzün serseri ruhlu, sabırsız, 
sorumsuz ve ahlaksız neslini yetiştirdiler elbirliği 
ile. Şimdilerde ise daha farklı sesler yükseliyor o 
taraflardan: “Çocuğa beklentilerinizi ve görevlerini 
söyleyin, hata yaparsa ceza verin, hatta hafifçe dö-
vebilirsiniz bile.”. 

Biz Müslümanlar ise Kur’an ve hadisler ışığında 
nasıl çocuk yetiştirmek gerektiğini aslında biliyor 
olmamız gerekirken, maalesef bu kaynaklara da yüz 
çevirdiğimiz için “iki cami arasında bînamaz” kalmış 
durumdayız uzun zamandır. Ve en dindar ailelerden 
bile “Çocuğumuza nasıl davranalım?” soruları yük-
seliyor. 

Bir evin en önemli kısmı temeli olduğu gibi, bir 
çocuğun ruhsal gelişiminde en önemli dönem de 
ilk yıllardır. Çocuğun zekasının % 80’ i ilk 7-8 yılda 
geliştiği gibi, kişilik de büyük ölçüde bu dönemde 
oturur. Hele ilk 2 yıl çok önemlidir ve “temel güven 
duygusu”nun oluştuğu dönemdir. Bu dönemde ço-
cuğun en önemli ihtiyacı sürekli ve tutarlı bir sevgi-
dir. En yıpratıcı şey ise “anne figürü”nün sürekli de-
ğişmesidir. Çocuğunuz isterse bir bakıcı tarafından 
büyütülsün, yeter ki süreklilik olsun. Sürekli değişen 
kişilerce bakılan bebeklerde ileri yıllarda çevreye 
güvensizlik, içe kapanma gibi özellikler gelişebilir. 
Sebebini anlayamadığımız bağımlılık, hırçınlık, şüp-
hecilik gibi karakter özelliklerinin temeli o ilk yıllar-
daki “hatırlayamadığımız hatıralar”dır genellikle. 
Nitekim Filipinlerde yapılan bir saha araştırması, ilk 

yaşlarında mutlak ilgi ve sevgi ile yetişen çocukların 
ileride çok daha huzurlu insanlar olduklarını göster-
miştir. 

Çocuğunuzun bilinçli olmadığı o ilk yıllar aslında 
bilinçaltı’nın şekillendiği en önemli yıllardır, unut-
mayın. Çocuğa hayatın, ölümün, varlığın anlamına 
dair temel bilgileri verin. Çocuğunuz 3-5 yaşından 
itibaren çevresinin ve dünyanın farkına vardığında 
ve “neden, nasıl” soruları başladığında sizden her 
konuda, özellikle de varlığın ve ölümün anlamına 
dair açıklamalar isteyecektir. “Anne sen de ölecek 
misin? Ölünce ne olur? Baba, Allah nerdedir?” gibi 
sorular peş peşe gelir bu dönemden itibaren. Siz de 
cevap verin tüm sorularına, onun anlayacağı dilde. 
Unutmayın, öğrenmeye hazır olmasalar sormazlar 
zaten. “Bu yaşta Allah’ı, ölümü, ahireti anlatmak 
erken” deyip kaçamak cevap veren ailelerin çocuk-
larında çok çeşitli ve sebepsiz korkular görülebilir. 
Cevabı alınamamış her soru o minik beyinlerde kıv-
rım kıvrım şüphe ve problemler doğurabilir. 

Çocuğun seviyesine inin. Unutmayın ki, o erişkin 
olmadı ama siz çocuk oldunuz. Onun yaşlarında ne-
ler yaşadığınızı, hissettiğinizi hatırlayıp ona daha iyi 
yaklaşabilirsiniz. Yoksa çocuğunuz sizi “anlamadığı 
bir dilden konuşan yabancı bir rehber” gibi görebi-
lir. Bunun en sık rastladığım bir örneği, his ve fikirle-
rini paylaşmayan çocuklardır. Çocuk bir yığın sorun 
yaşamakta, içini şüphe ve korkular kemirmektedir 
ama ailesine hiçbir şey anlatmamaktadır. Çünkü an-
ne-babanın tüm yaptığı, “evladım, bir derdin varsa 
anlat” demekten ibarettir. Oysa çocuk “Onlar büyük 
ve olgun. Benim korkularımı anlamazlar her halde.” 
diye düşünebilir ve hislerini paylaşmaz. Siz de za-
man zaman kendinizi onun yerine koyun, kendi ço-
cukluğunuzu da hatırlayıp neler hissettiğini tahmin 
etmeye çalışın ve mümkün mertebe onun dilinden 
konuşarak duygularını paylaşın. 

Siz bir adım atarsanız o koşarak gelecektir. Siz 
onu anlamaya çalışmazsanız o sizi nasıl anlasın? 

 Şefkat damarını yanlış yerde kullanmayın.

E D İ T Ö R’ D E N

ÇOCUK EĞİTİMİ Mİ? 
ÇOÇUK YETİŞTİRİLMESİ Mİ?

Yavuz Selim PINARBAŞI
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Çünkü bu topraklar kanla
alınmıştır, asla verilmez!

NE YAHUDİLER AYNI DAVASINDAN VAZ GEÇ-
Tİ NEDE BİZ ECDANIMIZIN SÖZÜNDEN DÖN-
DÜK.

Yahudilerin önderi Theodore Herzl, Filistin’in 
kendilerine satılması halinde Osmanlı’nın 
borçlarının kapatılacağını söylemiştir. II. Ab-
dülhamid kendisine: “Bir karış dahi olsa va-
tan toprağını satmam, zira bu vatan bana de-
ğil milletime aittir. Milletim de bu toprakları 
ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar 
kanla alınmıştır, kanla verilir!” demiştir.

Bakınız bu gün TRUMP’ın izlediği siyasi poli-
tika aynı yolun yolcusu dedirtecek derecede 
peki Devlet büyüğümüz bu konuda ne yaptı 
Sn RECEP TAYYİP ERDOĞAN onca dış güce ve 
içimizden parçalamaya çalışan Yahudi ajanı 
olarak çalışan FETÖ örgütüne rağmen cennet 
mekan  ABDULHAMİDHAN’ın izinden yürüye-
rek bu davanın öncüsü olmuştur.

VİCDAN KORKUNUN ÖNÜNE GEÇTİ

Amerika’nın onca tehditine rağmen Cumhu-
run Başkanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN önder-
liğinde 128 ülke özgürce ve net bir şekilde 
TRUMP yanlısı ve katil İsrail destekçisi ülkele-
re tokat niteliğinde cevap vermiştir.

Çavuşoğlu’ndan oylama öncesi Trump’a tepki

Çavuşoğlu, “BM üyesi bir ülke diğer üyeleri 
tehdit etti. Bazıları ise gelişme yardımlarının 
kesilmesiyle tehdit edildi. Bu kabul edile-
mez” diye konuştu.

Çavuşoğlu, “Ülkelerin oylarının satın alınabi-
leceğini düşünmek ahlaki değildir. Biz kork-
madık. Güçlü olabilirsin ama bu seni haklı 
yapmaz” ifadesini kullandı. Demek oluyor ki 
artık dünya Yahudi hegemonyasına karşı net 
bir tepki almıştır.

Amerika’nın unuttuğu bir şey var Kanla alı-
nan topraklar ancak...

ABD bir kez daha gözdağı verdi

ABD’nin BM nezdindeki daimi temsilcisi 
Nikki Haley ise oturumdaki konuşmasında, 
“ABD’nin bu günü unutmayacağını” söyledi. 
ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacaklarını 
ve hiçbir BM oylamasının bunu değiştireme-
yeceğini söyleyen Haley, şöyle dedi:

“Ama bu oylama hem Amerikalıların BM’ye 
bakışını, hem de bize BM’de saygısızlık yapan 
ülkelere bakışımızı değiştirecek.”

G Ü N D E M

M.Tunahan PINARBAŞI
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ÇOCUKLARI EĞİTMEYE KALKMAYIN

“Biz böyle eğilmezdik çocuklar olmasaydı” der bir şair. Evet çocukları eğitmek 
istiyorsak onlara eğilmemiz lazım.

Ama çocuğa eğitildiği hissini vermeden. Bunu anladıkları zaman tepki verirler. 
Ters yönde bir tesir doğurabilir.

Aslında belki de onlar bizi eğitiyordur. Onlara örnek olmaya çalışarak davranış-
larımıza dikkat ederiz.

Hz. Ali, çocukların yaşayacakları çağa göre yetiştirilmesi tavsiyesinde bulunur. 
Elimizden geldiğince her türlü imkanı tanıyıp kendi benliklerini kazanmalarını 
sağlamalıyız. Her hususta olduğu gibi dengeli bir şekilde, ne tamamen serbest 
bırakarak ne de aşırı derecede sıkarak kişilik karmaşasına girmesine sebep 
olmamalıyız.

Çocuğun eğitimi anne karnında başlar, denir ya... Hatta daha önce başlar. Yeme 
içmemiz, davranışlarımız, ruhî durumumuz çocuğun teşekkülünde önemli fak-
törlerdir. Asıl buralarda çocuğu hissettirmeden eğitmiş oluruz.

Bir de eğitim kuralları her bireye doğrudan uygulanamaz. Herkesin yapısına 
uyarlanmalıdır.

K A PA K

Akif  CEMİL
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Çocuğu Yalandan Nasıl Koruyalım?

Önce yalanın tarifini yapalım. Yalan, doğru olmayan 
bir şeyin doğru olmadığının bilinerek söylenmesidir. 
Yani bir kasıt söz konusudur.

Çoğu defa çocuk, gerçeği söylediğinin farkına 
varmadan yalan söyler veya söylediği yalana benzer. 
Özellikle 5-6 yaşına kadar yalan söylemenin pek önemi 
yoktur. Hatta okul dönemine kadar böyledir.

Çünkü bu yaşlarda çocuk gerçekle yalanı ayırt ede-
mez. Buna yalan bile denemez. Yanlışlık veya hata 
demek daha doğrudur. Çocuk bir şeyi tam olarak an-
latamamakta, abartmaktadır. Niyeti aldatmak değildir. 
Ayrıca büyük, küçük, çok, az, uzak, yakın gibi kavramlar 
zihninde henüz tam oturmamıştır. Bu kavramlar geli-
şinceye kadar yalan zannedilen ifadelerde bulunabilir 
ve zengin hayal gücünün verdiği genişlikle ve zekâsıyla 
“inanılmaz hikâyeler” uydurabilir, taklit oyunlarından 
hoşlanabilir. Bu şekilde hikâye uydurmasının ve taklit 
oyunlarına girmesinin yalanla ilgisi yoktur. Aksine bu 
tip sözler, çocuğun büyümesinde ve zihnen gelişme-
sinde faydalı olduğundan engellenmemelidir de…

4 yaşındaki Betül, her gün bir kuşun pencereye 
konarak yiyecek istediğini söylüyordu. Betül yalan söy-
lemiyor, hayal kuruyordu. Çünkü yalan, bilerek yanlış 
yola sevketmek veya aldatmak anlamına gelir. Betül 
ise hayaliyle gerçek dünyası arasındaki sınırları çözme-
ye çalışıyordu ve kesinlikle aldatma amacında değildi.

Yalan Niçin Söylenir?
Okul yaşına kadar çocuklarda kasıtlı yalan söyleme 

yoktur; daha çok, hadiseleri abartılı bir duruma getirir-
ler. Bunları gerçek sanarak söylerler. Ancak bu yaşlar 
aynı zamanda yalana başlama çağı olduğu için çok dik-
katli olmak zorundayız.

Küçük bir çocuğun kasıtlı yalan söylemesinin sebe-
bi ancak herhangi bir şeye karşı duyduğu korku, ceza-
dan kurtulma, sorumluluktan kaçma olabilir. Kasıtlı ya-
lan söyleyen çocuğun anne-babasına güveni sarsılmış 
demektir.

Meselâ 4-5 yaşlarındaki bir çocuk herhangi bir şeyi 
kırdığı zaman korkar, ağlar. Zaten üzüntü içinde olan 
çocuğu annesi azarlayıp bir de döverse başka bir şey 
kırdığı zaman doğruyu söylemekten korkacaktır. Çün-
kü ceza ve dayak korkusunun, çocuğun yalan söyle-
mesi üzerinde tesiri büyüktür. Dayak, ceza ve azardan 
bıkan çocuklar kolaylıkla yalan söylerler. Bu yüzden 
çocuk eğitiminde şiddetten kaçınmak gerekir.

Çocuk anne-babayı örnek alarak büyüdüğünden 
ebeveynin tutumu da çok önemlidir. Bazı ailelerde ya-
lan söylemek, doğru söylemek kadar normal karşılanır. 
Çocuğun. 3-4 yaşlarındayken babasının konuşmala-
rında yalana saptığını duyması veya annesinin, evde 
olduğu halde “annem evde yok” dedirtmesi ve ben-
zeri durumlar çocuğu kolayca etkiler, yalan söylemeye 
yöneltir. Çünkü çocuklar anne-babalarını tereddütsüz 
taklit ederler.

Bizim yalancılıktan anladığımız, bencilce birtakım 
sonuçlar elde etmek kastıyla bilerek ve isteyerek kar-
şısındakileri aldatmaktır. Bu yüzden yalanın, nefsini 
kontrol etmek ve aşırı bencillikle yakından ilgisi vardır. 
Çocuk başkalarının hak ve menfaatlerine hiç olmazsa 
kendisininki kadar kıymet vermesini öğrenememiştir. 
Sözgelimi, öğrenciler sevdikleri ve güvendikleri öğret-
menin dersinden kopya çekmezler de hoşlanmadıkları 
hocalarınkinden çekerler.

Yaptıkları beğenilmeyen, her hareketinden eleştiri 
alan çocuklarda yalancılık gelişebilir. Çocuk bu eleştiri-
lerin verdiği sıkıntı ve rahatsızlıktan kurtulabilmek için 
olanı olduğu gibi değil, büyüklerin arzu ettiği gibi gös-
termekten çekinmez.

Ebeveynlerin yaptıkları bir başka yanlış da şudur. 
Sıklıkla, doğruyu söyletmek için çocuklarını sıkıştırabi-
lirler. İtirafa zorlanan çocuğun ilk reaksiyonu da inkâr 
olur. Nedense bazı anne-baba, dudağında yemek bula-
şığı olan çocuğu, “Bunu sen mi yedin?” gibi başka ihti-
mali bulunmayan garip sorularla sıkıştırırlar. Çocuk, bu 
şekilde yalana sığınır ve böylelikle yalancılığa alışabilir.

Bunun yerine “Bu yemeği yememen lâzımdı.” diye-
rek direkt tepki gösterelim. Ya da çocuğumuzun ma-
tematik sınavından kaldığı haberini aldığımızda ona, 
“Sınavı geçtin mi? Emin misin? Bu sefer yalan da seni 
kurtaramayacak! (öğretmeninle konuştum ve kaldığını 
öğrendim.” dememeliyiz.

Bunun yerine çocuğumuza doğrudan “Matematik 
öğretmenin sınavı geçemediğini söyledi. Bunun için 
endişeleniyoruz ve sana yardım etmek istiyoruz.” de-
meliyiz.

Kısacası, çocuğumuzu kendini savunması için ya-
lan söylemeye yönlendirmemeli, yalan söylemesi için 
fırsatları bilerek oluşturmamalıyız. Çocuğumuz yalan 
söylediğinde tepkimiz duygusal değil, gerçekçi olmalı-
dır. İstediğimiz şey, çocuğumuzun bize yalan söyleme-

Prof. Dr. Sefa SAYGILI
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ye ihtiyacı olmadığını öğrenmesidir.
Bundan da tehlikeli durum, “Doğruyu söylersen 

kızmam.” diyerek ve sıkıştırıp kandırarak, çocuğa yap-
tığını itiraf ettirmek ve arkasından “Biliyordum senin 
yaptığını!” deyip dayak atmaktır. Çocuk, gerçeği söyle-
menin kendisine pahalıya mal olduğunu görerek, bun-
dan sonraki olaylarda kolayca yalana sığınabilecektir.

İsmail’in Dramı
28-30 yaşlarındaydı. Onu getiren iki ablası önce 

yalnız görüşmek istediler ve söze “Biz kardeşimizi ev-
lendirmek istiyoruz ama bunu yapmaya çekiniyoruz. 
Kardeşimize bir türlü güvenemiyoruz.” dediler.

“Acaba kardeşinizin bir işi, ailesini geçindirecek bir 
geliri mi yok?” diye sordum.

“Hayır” dediler. “Maddi durumu iyidir, hatta altında 
arabası bile vardır.” diye cevap verdiler.

“O zaman ruhsal bir hastalığı veya cinsel bir proble-
mi var herhalde.” diye konuşunca, ablaları, “Bunlar da 
yok. Kardeşimiz o kadar çok yalana başvuruyor ki bu 
yüzden evlendirmekten çekiniyoruz.” dediler.

İsmail’i muayene odasına alıp uzun uzun konuş-
tum. Şu anlattıkları, kolay ve sık yalan söylemesinde 
herhalde oldukça etkiliydi:

“Evet, ben nedense yalana çok başvuruyorum. 
Bırakmak istiyorum ama vazgeçemiyorum. Bunun se-
bebini de şu olaya bağlıyorum. Galiba 8-9 yaşlarınday-
dım. Bir gün evimizden kıymetli bir eşya kayboldu. Ben 
suçlandım. Yapmadığım bir olayı niçin kabulleneyim? 
Ne kadar çalmadığımı söylediysem de inandıramadım. 
Babam sonun da beni ayaklarımdan tavana astı ve doğ-
ruyu söyleyene kadar bu şekilde kalacağımı söyledi. O 
kadar çok acı çektim ki “Ben yaptım baba!” diye bağır-
dım. Bunun üzerine babam beni indirdi ve “Ben sana 
nasıl doğruyu söylettim.” diye konuştu. Sonra eşya bu-
lundu, benim çalmadığım anlaşıldı, ama bundan sonra 
ne zaman sıkıntılı ve zor bir durumla karşılaşsam yala-
na başvurmak, alışkanlık haline geldi bende.”

Yalan Söyleyen Çocuğa Nasıl Tavır Takınmalı?
Daha önce söylediğimiz gibi 5-6 yaşına kadar söy-

lenen yalanda kasıt yoktur. Çocuğa ne olursa olsun 
doğru söyleme güveni ve cesareti verilmelidir. Hayali 
sözlerinin gerçekle bağdaşmadığı ona hatırlatılmalıdır.

Normalde korkutulmayan çocuğun anne-babası da 
yalan söylemiyorsa kesinlikle yalana başvurmadığını 
bilmeliyiz. Bu yüzden öncelikle anne-babanın çocuğa 
iyi örnek olmaları şarttır. Sözlerinde ve davranışlarında 
çocuklarında görmek istemedikleri hatalara kendi dav-
ranışlarında yer vermemeleri gerekir.

Çocuğumuzun yalan söylediğini tespit ettiğimizde 
ise sakin ve doğru dürüst düşünerek “Neden yalan?” 
sorusuna cevap aramak gerekir. Hemen cezalandır-
maya gitmek yanlış olur. Çocuğun ne gibi bir eksiği 
olduğunu bulup ortaya çıkarmalı, bunu gidermeye ça-
lışmalıdır.

• Acaba çocuğa verilen sevgi ve ilgi yetersiz midir?
• Çevresindeki insanlar kötü örnek mi olmaktadır?
• Çocuğa hoşgörülü davranılmıyor, bu yüzden ha-

talarını yalan söyleyerek kapatmaya mı çalışıyordur?
• Gücünün üstünde sorumluluk verilerek başarı-

sızlığını yalanla örtmeye sanki teşvik mi edilmişlerdir?
• Çocuklar arasında kıyaslama yaparak, onları yala-

na mı zorluyoruz?
• Çocuğun kendine güveni gelişmemiş olup bunu 

yalanlarla mı sağlıyordur?
Arkadaş Önemli
Davranışları bozuk arkadaşları olan çocukların ho-

şumuza gitmeyen hareketleri olacaktır. Bu yüzden an-
ne-baba, çocuğunun arkadaşlarının kimler olduğunu, 
boş zamanlarında onlarla neler yaptıklarını bilmelidir. 
Kötü arkadaşlarından gerekçesini izah ederek ayırma-
ya kalkışmamız uygun olacaktır. Belki çocuğun okulunu 
ve hatta çevresini değiştirerek yeni arkadaş edinmesi-
ne, yeni faaliyetlere girmesine teşvikçi olabiliriz.

Çocuğumuzun yalanını yakaladığımızda ne yapma-
lıyız?

İtiraf etmesi için çocuğu zorlamak, genellikle en 
kötü taktiktir. Bu yüzden anne-babalar çocuklarının 
yalanını yakalamaya uğraşmak yerine önlemeye ağırlık 
vermelidirler.

Herhalde çocuğun samimi yetişmesinde ona yapıla-
cak en büyük yardım, onunla itimat üzerine kurulmuş 
bir ilişki geliştirmektir. Şayet anne ve baba, çocuğuna 
sık sık güvenini hissettirirse çocuk hangi yaşta olursa 
olsun, bundan gurur duyacak ve kendisini büyümüş 
hissedecektir.

Çocuğumuza dürüstlüğün ne kadar önemli olduğu-
nu ve buna değer verdiğimizi anlatalım. Kötü bir şey 
yapıp doğruyu söylediğinde onu cezalandırmayalım. 
Yalanın onun başına daha büyük sorunlar açacağını 
açıkça izah edelim.

Yalan için, her ailede televizyon seyretmeyi me-
netme gibi hafif ikazlardan başlayarak birtakım belli 
cezalar uygulanır. Ceza hem çocuğa hem de olaya 
uygun olmalıdır. Anne-baba yalana tepki gösterirken, 
çocuğun ne için cezalandırılacağını kesin olarak bilme-
lidirler. Ceza yalan için mi, yoksa yalanın sebebi için mi 
verilecek? Bu tercihin, gerek anne-baba gerekse çocuk 
için yanlış anlamaya meydan vermeyecek tarzda açık 
ve net olması gerekir.

Şunu da unutmayalım, sert cezalar çocuğu yalan-
dan korumak bir yana aksine yalana sevkedebilir.

Hadis-i şerifte, “Doğru söylemeye söz verin, haya-
tınıza yalanı karıştırmayın, ben de size cenneti söz ve-
reyim.” buyrulmaktadır. Gerçekten doğru sözlü olmak, 
dürüst ve güvenilir bir kişi olmanın gereği, cennetin de 
anahtarıdır. Bu yüzden çocuklarımızın terbiyesine aza-
mi dikkat gösterelim. Çünkü şahsiyetin temelleri işte 
bu yıllarda atılır.
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olmak üzere maalesef ortadoğu büyük bir badire 
atlattı demek doğru olacaktır.Az daha islam alemi-
nin sayın Cumhurbaşkanı’nın deyimiyle ‘kırmızı çi-
gimiz’ diye nitelendirdiği Kudüs hastalıklı bir kişilik 
tarafından yıllardır bitmek bilmeyen ve had aşmak-
ta sınırları zorlayan İsrailin oldu bittiye getirlerek 
başkenti olacaktı. Hamdolsun ki islam davasında 
göğsümüzü kabartan bir lidere sahibiz ve bu lider 
kendisinden tam da bekleneni yaptı ve siyonist 
emellere ‘dur’demeyi bildi.

Sembolik önemi  her zaman fiziksel öneminden 
daha önemli olan bu kutsal belde hakiki manada 
bir peygamberler şehridir.Yaklaşık 3 bin yıl önce o 
zaman ki adı UruŞalim olan Kudüs o dönemlerde 
bir Kenan topluluğu olan Yabusiler ve Filistinlilere 
ev sahipliği yapıyordu.İşte o dönemde Hz.Davut 
a.s Kudüsü alır ve Yahudi Krallığının başkenti yapar.
Daha sonraki dönmemlerde Persler ve Romalıların 
da himayesine giren Kudüs nihayetinde İslam hali-
fesi Hz.Ömer r.a tarafından 634 yılında islam top-
raklarına dahil edilir. 

Aslında Filistin’in özellikle Kudüs’ün tarihini iyi 
incelediğimiz vakit, Yahudi daha doğrusu siyonist 
zihniyetin neden vazgeçmediklerini anlamak zor 
değildir.Onlar Süleyman Tapınağının son ve tek 
kalıntısı olan ağlama duvarının kendilerini kurtara-
cağına inanırlar.Olmazsa olmaz dedikleri mabedle-
rinin bugünkü yerinde Mescid-i Aksa ve Kubbet’üs 
Sahra’nın olmasını elbette hazmedemiyorlar.Haliy-
le onlara vaad edilmiş topraklar olarak bakıyorlar.

Buraya kadar işin biraz da teorik kısmı vardı as-
lında.Temel olan ise müslümanım, diyenlerin bu 
kutsal şehir için ne dedikleri ve yaptıklarıdır. Bugün 
Kudüs’e sahip çıkmayanlar yarın elbette Mekke ve 
Medine elden gitmeye yüz tutunca da sükut ede-
ceklerdir.Zira dertleri İslam davası değildir.Belki de 
Türkiye olmasa ,ki Türkiye’den kastımız Reis-i Cum-
hurdur, çünkü eski Türkiye olsa asla ve kat’a dev-
letin üst kademesinin bir cılız kınadamadan başka 
tepkisi olmazdı,iş oldu bittiye getirilecekti.

Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur, der-
ler.Bizim derdimiz de fikrimiz de zikrimiz de Rıza-i 
İlahidir.Yaklaşık 1 buçuk milyar ‘ben müslümanım’ 
diyenin var olduğu yerde bir kendini bilmez, bu ka-
rarı verme cesaretinde bulunuyorsa işte o zaman 
iğneyi kendimize de batırmak lazımdır.Biz böyle 
içimizde paramparça olduğumuz sürece başarısızlık 
kaçınılmazdır.

Alemlerin Rabbi yüce Kur’an’da “Hep birlikte Al-
lah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın ve parçalanıp 
bölünmeyin” diye emrederken şu İslam ümmetinin  
düştüğü perişan hal içler acısıdır.Irak’ta ABD asker-
lerine çiçek uzatanlar, o çiçek uzattıklarının kendi 
ırzlarına göz kayacaklarını bilmeli idiler.Zira Küfür 
tek millettir ve emelleri birdir.

Müslüman dediğin uyanıktır, gaflete düşmez.
Küffar kendi işini zaten ziyadesiyle yapıyor.Kaldı ki 
İslam alemi silkelenip kendine gelmelidir.Vakti gel-
miştir geçiyor da.Rabbim bizleri gözü açık, hakikati 
bilip gören ve yalnızca onun rızasını gözeten kulla-
rından eylesin.

SİYONİZME  KARŞI KUDÜS ZAFERİ

YAVUZ SELİM MUSTAFAOĞLU

G Ü N D E M
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   HAK YOL SEVDALISINA (İçinde SEN Gizlisin)

Razı olsun senden, dileğim o ki Rahman u Rahim
Ey mazlumun ümidi, sen ki kısık seslilerin  gür sesi
Cefasını çekersin, omuzundadır ümmetin yükü, bilirim
Ellerin iki yakasındadır, kalmadı zalimin nefesi
Payıma varsın şehadet düşsün, şahlanır da  gelirim

Tarumar edilmiş yurdunda, gönül vermişken hizmete
Ardın sıra gelen azdır, sanki Uhud ya da Bedir’desin
Yolundan etmeye gelenler ki kapıldılar bir bir hezimete
Ye’se kapılma, hüzünlenme diyen o nazlı dillerdesin
İnancımız hür, imanımız bir olup el açtık nedamete
Peşin sıra gelenlere dön de bak, kaç kıtada mümin kalplerdesin

En onulmaz gecede, tutuverdi elinden o her şeye yeten
Ruhumuzu çekseler de dara, imanımız ilelebet dimdik durur
Doğacaktır elbet geceye güneş, karanlıktır eriyip biten
Ordusu muzaffer komutansın,  ki elbet zafer Allah’ın olur
Garbın var ise emeli, umudum var ki putları yıkılır içten
Anladım ve bilirim her mazlumun hesabı sorulur
Nolur sabret, gelecektir elbet, o muştulu haber gökten

YAVUZ SELİM BAĞCI
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G Ğ N D E M

Çok değil 5 yıldır bir yandan Muhalefet di-
ğer yandan PKK ve FETÖ sempatizanları Tür-
kiye’nin yalnızlaştığını, çevresinde dost ülke 
kalmadığını söylüyorlar, felaket tellallığı yap-
maktaydılar. Türkiye’de onların türküsüne ça-
nak tutak felaket tellalları Vedik Astrologları 
ve diğer Devlet düşmanları bazı Astrologlar da 
aynı şeyleri yaptıkları gözlemleniyor ve zehirli 
astropolitik analizlerinde buna çanak tutuyor-
lardı. Onlardan kaçan endişelenen bana yazılı 
mesaj atan mail atan yurtsever halkımızdan 
Astroloji ile ilgilenenlere de ben “Endişelen-
meyin, Türkiye’nin burcu Akrep yükseleni Yen-
geç, göreceksiniz her şey daha iyi olacak inşal-
lah” diyerek teskin ediyordum.

Zarraf Davası’nda bile insanlar bana endi-
şeyle yazarkende onlara sabırlı olmaları gerek-
tiğini bu davanın fos çıkacağını söylemiştim. 
Ne oldu? O felaket tellalları o Darbe seviciler 
ABD’nin içimizdeki müttefikleri bir kısım ast-
rologların söyledikleri çıkmadı çıkmayacak. 
Türkiye Cumhuriyeti üç beş dangalak iş birlikçi 
Batı yandaşı Astroloğun söylediğiyle yıkılacak 
değil, ABD maşası iş birlikçisi Muhalefet’de is-
tediğini söylesin işte gelinen durum aşağıda.

15 TEMMUZ KÜRESELLİŞTİ.

Nasıl mı?

Halkı sokağa 15 Temmuz gecesi çağıran 
RTE, sokağa binlerce insanı döküp Darbeci as-
kerleri kovalattı. Bu ülkemizde olan olaydı. 

Ya dünyada?

KUDÜS İsrail’in ABD tarafından Başkenti ola-
rak tanınınca o çok güçlü ve tehditkar ABD’yi o 
Çılgın Türk Tayyip bir çağrıyla yalnızlaştırıverdi. 
Malezya Devlet başkanı “Tüm programımı ip-

tal edip çağrıya gittim” dedi. Venezuella devlet 
başkanını bile yalnız bırakmadı RTE. Söyleye-
cek söz bulamıyorum ve Allaha şükrediyorum 
bugünleri gösterdiği için...

Bu ne demek?

Bu ERDOĞAN ARTIK GAYRİ RESMİ HALİFE 
OLDU DEMEK....

Çünkü çağrısı sadece Türkiye içinden dinle-
nilmiyor, çağrısına artık Venezuella, Malezya 
vb ülkeler koşarak geliyor. Resmi Halife iyi ki 
değil. Çünkü resmi Halifeliğini ilan edip öyle 
çağırsa bu kadar ülkeyi bir araya toplayamazdı.

Gelin son gelişmeleri madde madde ince-
leyelim...

1- Nasıl 15 Temmuz çağrısı Halkımızda yer 
bulduysa Kudüs çağrısı tüm dünyada ( ABD ve 
9 ülke hariç) yer bulmuştur.

2- ABD’nin Ruza Zarraf kumpası KADÜK kal-
mıştır. Kudüs’ü başkent ilan eden kararı salla-
mayan dünya Zarraf Fetö ABD kumpasını teh-
ditlerini mi sallar?

3- ABD, hala Suriye’de kalmaya çalışarak 
gerçek pis niyetini belli etmiş Türkiye bunu 
görmüş ve ABD’nin niyetini daha gür sesle KU-
DÜS üzerinden deşifre etmiştir.

4- ABD’ye karşı tüm dünyada ortak bir dire-
niş hattı oluşmuş ve tüm dünya halkları kendi 
dilinde ABD’ye “YETER ARTIK, YA BASTA, Enou-
gh is Enough, E di BESE, GENUG, Yetti Gari” de-
miştir.

5- Dolar ve ABD prestiji hızla değer kaybet-
meye başlamıştır.

6- Pakistan gibi ülkeler ABD’ye ültimatom 

KUDÜSLEŞEN
 ve 

15 TEMMUZLAŞAN DÜNYA 
Ayhan ÖZCİMBİT
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IHA’yı düşüreceğini söylemiştir.

Kim ne derse desin. Artık tüm dünyada 
ABD’ye ve onun KİBİRLİ Derin devletine karşı 
bir kin, nefret ve tepki oluşmuş durumdadır. 
ABD bunun ne anlama geldiğini henüz anlamış 
değildir. En yakın müttefiki Türkiye’yi FETÖ ve 
Kibri yüzünden kaybetmiş bulunmaktadır.

Evet Satürn, Türkiyenin doğum haritasının 
7. evinden geçmeya başlayacak yakında. Bu 
Türkiye’nin uzun zamandır evli olduğu ama bir 
eş olarak görülmediği BATI Klübünden boşan-
ması demektir. Boşanma Davası Rıza Zarraf’la 
açılmıştır. ABD terör örgütlerinin altına yatan 
ahlaksız bir eş olarak Türkiye ve halkı tarafın-
dan boşanmıştır.

Halkımız ülkesi, bayrağı, ümmeti ve devleti 
için daha fazla dua etmeli, daha dikkatli olma-
lı. Çünkü ABD Terör devleti şu anda başarabi-
lirse Erdoğan’ı suikastle yok etmeye çalışacak 
başaramayacağını anlarsa HDP’li liderlerden 
veya Türkiye muhalefetinden insanları suikast-
le öldürmeye çalışacak....

İşte Türkiye’nin Müttefiki ABD, eşini boşa-
nıyor diye tehdit eden şerli mikrop bir kocanın 
tavrı gibi davranıyor, ona ne isterse yapacağını 
sanıyor. Ancak bu iş bitti. ABD KAYBETTİ.

Sadece farkında değil....

Benim Erdoğan’a uyarım yükseleni oğlak 
olduğu için önümüzdeki senelerde çok dikkat 
etmeli, güvenlik kuvvetleri daha fazla koruma 
önlemi almalı, hem onu hemde muhalefet li-
derlerini. ABD Emperyalizminin Türkiye’yi ka-
rıştırmasına asla izin verilmemeli....

Halkımız ABD’nin PKK’yı desteklemesinden 
dolayı ve bunun da artık belgelenmesinden 
dolayı ABD hakkında Terörü desteklemekten 
mutlaka savcılıklara daha çok gidip suç duyu-
rusunda bulunmalı...

Bir ve beraber oldukça asla hiç bir şey yapa-
mayacaklar. Ne ABD nede onun ülkemiz için-
deki maşaları....

Allah yar ve yardımcımız olsun...
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İnsanoğlunu çok bilinmeyenli denkleme 

benzetiyorum bazen. Hatta hiç bilinmeyen-
li denklemde diyesim geliyor zaman zaman 
içimden. Orta son ve lise sıralarında, cebir 
derslerinde görmüşüzdür birçoğumuz ilginç 
olduğu kadarda zor olan bu matematiksel 
anahtarı.

Kendime bakıyorum, çevreme bakıyorum, 
topluma bakıyorum ve ameliyat masasına 
yatırıyorum kadavralarımı. İnceleyip, araş-
tırıp çözmek için bu problemi, adeta büyük 
bir gayret gösteriyorum hayalimde. Sonra, 
tekrar düz aynamın karşısına geçip, kendimi 
süzüyorum tepeden tırnağa. Karşımda gör-
düğüm, altından kalkamayacağım çok bilin-
meyenli (hatta hiç bilinmeyenli) bir denklem. 
Kaldı ki, kendisi muamma olan bu kişi, ukala 
tavırlarla, insan denen bilinmezi çözmeye 
çalışacakmış, öyle mi? Kendisini bilemeyen 
insan, dışındakileri irdeleyecekmiş. Tek keli-
meyle gülünç.

Buna rağmen insan, en üstün varlık. İn-
san, Yüce Yaratıcı’nın yeryüzündeki vekili 
olan temsilci. İnsan, bütün nimetlerin önü-
ne serildiği, her türlü imkânların sağlandığı, 
kısacası kâinatın, emrine bahşedildiği sosyal 
yaratık. Ama bir şartla. Gönderildiği imtihan 
sahasında, sınavı kazandığı takdirde bu paye-
ye sahiptir. Aksi takdirde insan, aşağıların en 
aşağısı olarak kendisini imtihan sahasından 
çıkmış olarak görebilir.

Konu aslında birkaç satırla anlatılamaya-
cak kadar derin bir mevzudur. İnsanoğlu me-
seleleri kendi terazisiyle tarttığı müddetçe, 

sık sık kendisiyle de çelişkiye düşer genellik-
le. Bunun tek çıkar yolu, meseleleri ara sırada 
olsa başkalarının terazisiyle de tartmaktan 
geçer. Birkaç örnek vermek istiyorum;

Hanımın biri, yanında 6-7 yaşlarındaki 
oğluyla belediye otobüsüne biner. Şoför, ço-
cuk içinde bilet atması gerektiğini söyleyin-
ce aldığı cevap; “Ayol, küçücük çocuğa bilet 
mi atacağım?” olur ve bilet atılmaz. Hanım, 
şoförün arkasındaki iki koltuğa çocuğuyla yan 
yana kurulur. Biraz sonra otobüste oturaklar 
dolunca, ayaktaki bir yaşlının oturması için 
şoför, hanıma; “Bayan, lütfen çocuğunuzu 
kucağınıza alır mısınız?” der. Kadın, “kosko-
caman delikanlıyı kucağıma mı oturtacağım 
ayol?” der. Bunun gibi örnekleri çoğaltmamız 
oldukça mümkün.

Mesela; 18 yaşına girmiş gençlerin refe-
randumda oy kullanma hakkına sahip olduk-
larını söyleriz. Gerekçe olarak da muhakeme 
güçlerinin oldukça verimli olacağını savunu-
ruz. Başarılarının bizleri gölgede bıraktığını 
vurgularız. Ama evlenip, yuva kurma isteği-
ni dile getirdiği zaman, o gencin daha çocuk 
olduğunu, düşünce yeteneğinin olgunlaş-
madığını dilimize pelesenk ederiz. Bu yanlış 
tutum, gencin cinsel, dinsel ve tinsel yanlış 
davranışlarına göz yummamız sebebiyle ken-
dimizi tanımamızda ayrı bir tezat teşkil eder.

Kısacası, en âlimimizden en cahilimize ka-
dar çok bilinmeyenli bir denklemiz. Denkle-
min az bilinmeyenli hale getirilmesi, bol bol 
empati yaparak, hoşgörülü davranışlarımızla 
yakından ilgilidir.

ÇOK BİLİNMEYENLİ İNSAN

Sezai TUĞLA

K A PA K
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TEKBİR

Getir sen de muazzamsa tek bir
Dedirtecek yüzyıllarca tekbir

Sosyo-ahlak döner durur yek bir
Ama bugün ama yarın tekbir 

Elde avuçta yok seninki hakir
Gel değer gör, de ki tekbir

Evrilmişsen maymun insan hep bir
Topraksan gel eyle tekbir

Hayalindeki iksir az ilerde gerçektir
Sihirsiz tek kelamla tekbir
Üç beş sonrası harb-ı kabir

Kabri parçala gel eyle tekbir

Evvelin sana yetişeceği yerdir ahir
Bağışlar cezanı bir tekbir

Kaybına uğradığın can değil hayâdır
Canı da kurtar eyle tekbir

Ar namus ilkel, soysuzu moderndir
Biraz garip ise gel eyle tekbir

Patlama faraziye, muazzam hakikattir
Kör değilsen sen de eyle tekbir

Gayret edene mutlak inayettir
Gayret kalp söz amelle tazimdir

Muhsin ihsan görmese de der tekbir
Allah bir Allah bir tekbir

Muhsin DEMİR

13



sirdergisi.com
Ocak 2018 /  Rebîulâhir 1439

SIR
Victor Hugo der ki: “Bir çocuğa, yalan söyleme 

demeyin, doğruyu söyle deyin. Birincisinde suçla-
mış, ikincisinde ise yol göstermiş olursunuz.” Çocuk 
eğitiminde, yapılması gerekenleri bilmek kadar ya-
pılmaması gerekenleri de bilmek çok önemlidir. Bu 
yüzden seçtiğim bu yazının başlığına bakıp; “Hangi 
akıllı, dürüst ve namuslu ebeveyn (ana-baba), çocu-
ğunun yalancı, hırsız, ahlaksız veya kötü bir çocuk 
olmasını ister?” diye tepki verdiğinizi duyar gibiyim. 
Ancak; söz konusu başlıkla vermek istediğim mesaj, 
yalancı, hırsız, ahlaksız, yani kötü bir çocuk nasıl ye-
tiştirileceğine dair tavsiyeleri bilmekle tersini uygu-
layarak iyi bir çocuk eğitmeyi başarabilirsiniz.

Bu konuda Christian Gotthilf Salzman’a ait bir 
kitap vardır: “Yengeç Kitap: Çocuğunuzu Kötü Yetiş-
tirmenin Yolları” (Orijinal adı “Crab Book”). Ali Çan-
kırılı tarafından çevirisi ve uyarlaması yapılan bu ki-
tabın 8. Baskısı, Ocak 2014 tarihinde Zafer Yayınları 
tarafından basılmıştır. Nitekim; yazar, kitabın Ön-
söz’ünde şöyle belirtmektedir: “Eğer benden bu ki-
tabın bir özetini yapmam istenseydi, şöyle derdim: 
Kötü çocuk yoktur, kötü eğitilmiş çocuk vardır.” Ki-
tabın yazılmasına ise bir yengeç ailesi vesile olmuş. 
Şöyle ki; yazar, sık sık babasıyla kırlarda yürüyüşe 
çıkarmış. Babası; ona, tabiattaki bütün canlıların 
bir ölçü ve denge ile hareket ettiklerini anlatırmış. 
Yine; yürüyüşe çıktığı bir gün, çakıl taşları arasında 
güneşlenen yengeçleri görmüş. Büyükçe olanı baba 
veya anne yengeçtir; yanında, iki tane yavru yen-
geç vardır. Salzman’ı fark eden baba yengeç, ters 
ters yürüyerek oradan uzaklaşmaya başlamış. Onu 
gören yavru yengeçler de babayı taklit ederek ters 
yürüyüşe geçmişler. Bu olayla birlikte, Salzman, şu 
sonuca varmış: “Çocuklar, anne ve babalarından 
gördükleri şeyleri taklit ediyor ve sonuçta onlara 
benziyorlar.” Şaka mı, gerçek mi anlayamadım ama 
Önsöz’den sonra kitabın içeriğine başlamadan ön-
ceki sayfada yazarın şu uyarısı da dikkat çekicidir: 
“AMAN DİKKAT! Sayın anne babalar: bu kitap sizin 
için yazılmıştır. Çocuklarınızın eline geçmemesi için, 
onu köşe bucak saklamanızı tavsiye ederim. Eğer 
kazara çocuklarınızın eline geçecek olursa bütün si-
hir bozulur, foyanız meydana çıkar, verdiğim öğütler 
bir işe yaramaz ve artık onları kötü eğitemezsiniz.”

Yengeç Kitap, ebeveyne yapması gerekenleri de-

ğil, yapmaması gereken önerileri anlatır ve hikaye-
lerle pekiştirmekte ve perçinleştirmektedir. Hatta; 
yazar, şunu vurgulamaktadır: “Okuyacağınız hikâ-
yeler, hayali olmayıp, çocuklarını kötü eğiten anne 
balardan alınmış gerçek vakalardır. Allah, terbiye 
işinde size ve çocuklarınıza yardımcı olsun. Eğer 
gösterdiğim yanlışlardan kaçınır, çocuklarınızı sev-
gi ve şefkatle eğitirseniz; onların sağlıklı ve neşeli 
yetişeceklerine, yanaklarında gülücükler açacağına, 
sizlere ve topluma faydalı birer insan olacaklarına 
söz verebilirim.” Söz konusu kitapta yer alan bazı 
başlıklar şunlardır:

“- Çocukları tabiatın güzelliklerine karşı duyarsız 
yapmanın yolları

- Çocukları zalim ve duygusuz yetiştirmenin yol-
ları

- Çocukları okuldan soğutmanın yolları
- Çocukları dinden soğutmanın yolları
- Çocukları inatçı yapmanın yolları
- Çocukları yalancı yapmanın yolları
- Çocukları dedikoducu ve iftiracı yapmanın yol-

ları
- Çocukları kötümser ve nankör yapmanın yolları
- Çocukları obur ve pisboğaz yapmanın yolları
- Çocukları pısırık ve korkak yapmanın yolları
- Çocukları dağınık ve pasaklı yapmanın yolları
- Çocukları marka düşkünü yapmanın yolları
- Çocukları tembel ve sorumsuz yapmanın yolları
- Çocukları cimri ve bencil yetiştirmenin yolları
- Çocukları ahlaksız ve küfürbaz yapmanın yolları
- Çocukları insanlardan soğutmanın yolları…”
Son olarak; “Çocukları tabiatın güzelliklerine 

karşı duyarsız yapmanın yolları” içinde yer alan 
öneriler ile yazımı sonlandırıyorum:

“- Onlar, Allah’ın sanat harikalarıyla dolu tabiatla 
ilgilenince bu meraklarıyla alay edin.

- Otla, böceklerle boş insanların uğraştığını söy-
leyin; böylece, onların tefekkür hislerini köreltin, ta 
ki duygusuz kaba birer insan olsunlar.

- Duygularını köreltecek, düşünce kabiliyetini 
dejenere edecek bir yol da şudur: Onlara, çok küçük 
yaşta zorla okuma–yazma öğretin, oyun oynaması-
nı kısıtlayarak, seviyesinin üzerinde bilgi vermeye 
çalışın. Ders çalışmadığı zaman üzerinde dayağı ek-
sik etmeyin.”

KÖTÜ ÇOCUĞUNUZ OLMASINI 
İSTERSENİZ…

Sabit OSMANOĞLU

K A PA K
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Sevgi ektiğimiz yerde mutluluk büyür(Sha-

kespeare).
Hepimizin gözbebeği olan, yarınlarımızın 

teminatı, gelecek nesillerin huzur ve mutlulu-
ğu, ülkelerin kaderi, tüm bunlar çocuklarımızın 
sevgi, saygı ve huzur içinde büyütülmesi ile il-
gilidir.

Çünkü, güven duygusu gelişmiş çocuk mut-
ludur, huzurludur. İnsanlarla güzel ilişkiler 
içinde olabilme, kendisiyle, çevresiyle barışık 
olmaya bağlıdır. 

Böyle bir ortamda büyüyen çocuk, kimseyi 
hatalarından dolayı küçümsemez, eleştirmez.

Çocuklar doğdukları andan itibaren, aile-
siyle, yakın çevresiyle daima temas halinde-
dir. Beraber zaman geçirebilme -fiziksel temas 
onaylama- güvenme - ödül ve cezalar - tutarlı 
davranışlar ve en önemlisi de tüm bunların 
sevgiyle yapılmasıdır.

Mevlana’nın dediği gibi: 
Sevgiden acılar tatlılaşır, sevgi yüzünden 

bakır altın olur.
Sevgi yüzünden tortular durulur arınır, sev-

giden dertler şifa bulur. Sevgi yüzünden padi-
şah kul olur.

Bu yüzden çocuklarımıza, önce sevgiyi öğ-
retmeli - saygıyı aşılamalıyız.

Bunların zıddına baktığımız zaman ise, 
uyumsuzluk - asabiyet - geçimsizlik gibi ka-
rakterler görürüz. Uyumsuz olan çocuklardan 
- kendisi ve çevresiyle, sağlıklı, dengeli ilişkiler 
kurma ve devam ettirmede zorluklar, uyumsuz 
hareketler görmekteyiz. Bunlar çocuğa ana - 
babadan geçtiği gibi, ergenlik döneminden de 
kalabilir. Veya görme - işitme - yürüme - duy-
ma gibi bozukluklardan kaynaklanabilir. Ya da 

çocukların maddi ihtiyaçların zamanında karşı-
lanmamasından da oluşabilir. 

Ayrıca çocuklarda sevme - sevilme - kabul 
görme - aile - arkadaş veya ortamdan kaynak-
lanan yanlışlıklardan da uyumsuzluk oluşabilir. 
Çünkü insanların en büyük arzusu kendilerine 
önem verilmesidir. Çocuk bunu görmediği za-
man yanlışa düşebilmektedir. 

İşte bizler anne baba olarak çocuklarımı-
zı devamlı eleştirmek yerine - onlarda daima 
kusur aramak yerine onları takdir edebilsek - 
onların yanında olduğumuzu hissettirebilsek 
sorun zaten çözülmüş olacaktır.

Çünkü - devamlı, çocukta kusur bulmak ye-
rine - birde kendi kusurlarımızın olduğunu gö-
rebilsek - kendi yanlışlarımızı tespit edip düzel-
tebilsek inanıyorum ki çocuklarımızın gelişimi 
daha güzel olacaktır.

Öğüt vermek kolaydır, zor olanı örnek ol-
maktır. İşte bizlerde hem kendi yaşantımızla 
hem de bilgi ve becerimizle onları yarınlara iyi 
birer birey olacak şekilde hayata hazırlamaya 
çalışmalıyız.

Yazımıza Shakespeare’in sözüyle başlamış-
tık, yine onun sözüyle bitirelim. 

Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.

ÇOCUK GELİŞİMİ 
VE 

PROBLEMLER
Bekir KORKMAZ

K A PA K
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Anadolu’da yeti-
şen velilerdendir.

1321 (m. 1903) 
yılında Erzurum’da 
Cedid mahallesinde 
dünyaya geldi.

Adı İbrahim Hak-
kı olup Erzurumlu 
İbrahim Hakkı Haz-
retlerinin torunla-
rındandır.

Anne tarafından 
dedesi Hacı Mahir Efendi, Rifaî tarikatı şeyhi 
idi.

Garip Hafız, küçük yaşta hep babannesi 
ile birlikte dayısının yanına, Erciş kasabasına 
giderdi.

Buraya yakın olan Tortum Şelalesi kıyısında 
akranları ile oynardı.

Bir gün yine şelalenin kıyısında oynarken, 
bir bektaşi dedesi gelerek, çocuklara:

“Buradan aşağı atlayabilir misiniz?” diye 
sordu.

O sıralarda beş yaşında olan Garip Hafız :
“Ben atlarım” diyerek yukarıdan şelalenin 

döküldüğü yere atladı.
Allah Teala’nın yardımıyla suya değer değ-

mez top gibi fırlayarak kenara düştü.
Şelalenin yanındaki keçi yolundan yukarı 

çıktı.
Olanlar karşısında dehşete kapılan bektaşi 

dedesi korkusundan hızla uzaklaşıp gitti.
Garip Hafız, Erzurum’da, Mustafa Niyazi 

Efendi’den Kur’an-ı Kerim dersi aldı.
Çok küçük yaşlarında hafız oldu.
Yine Erzurum’da Hacı Ahmed Efendi’den 

hat dersi aldı.
Kur’an-ı Kerim’i çok güzel okurdu.

Mustafa Niyazi Efendi, Garip Hafız’ı talebe-
liğe kabul etmeden önce istihareye yatmasını 
ve rüyada ne gördüğünü söylemesini istedi.

Rüyasında, hocası Mustafa Niyazi Efendi 
elinden tutarak camiye götürdü.

Caminin içerisinde on iki alim yarım daire 
halka kurup oturmuşladı.

Mustafa Niyazi Efendi camideki alimlere:
“Efendiler, bu çocuk kıraat ilmini öğren-

mek için talebe olmak ister.
Ne buyurursunuz ?” diye sordu.
Onlar :
“Oku hafız, oku!” dediler.
Ertesi gün Garip Hafız rüyasını Mustafa Ni-

yazi Efendi’ye anlattı ve ona talebe olarak kıra-
at ilmini öğrendi.

On iki yaşına geldiğinde annesini kaybeden 
Garip Hafız, Erzurum’dan Sivas’a gitti.

Burada Kazancızâde Emin Edip Efendi’nin 
sohbetlerine devam etti.

O zattan feyiz aldı.
Sivas Darül Muallimîn okulunda Arapça ve 

Kur’an-ı Kerim hocalığı yaptı.
Sivas’tan Gümüşhacıköy’ün Gümüş ka-

sabasına gelerek Haliliye Medresesinde ders 
vermeye başladı.

Ayrıca bu medresede yakınında bulduk-
larına güzel İslam ahlakını öğretmekten geri 
durmadı.

İbadet saatlerinin dışında ziyaretinde bulu-
nanlara sohbetlerde bulundu.

Garip Hafız Efendi, çok kibar, nazik ve yu-
muşak huylu bir zat idi.

Kimseyi katiyyen incitmezdi.
Birisinin hatasını görse, ona başka yollar-

dan duyurur, “Sen böyle yapıyorsun” diyerek 
yüzüne vurmazdı.

İbadetlerini çok gizli yapardı.

GARİP HAFIZ EFENDİ HAZRETLERİ

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

Nuri KAHRAMAN
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Dikkati çeken her şeyden sakınırdı.
Son derece dikkatli ve haya sahibi idi.
Sohbetlerinde kimseyi sıkmazdı.
Bütün hayatını diz üstü oturmakla geçirdi.
Sohbetine gelenler ne murad ederlerse, 

sormadan cevabını alırlardı.
Muaviye’ye buğzedenlerden üç kişi Gü-

müş’te sohbetine geldi.
“Efendii! Muaviye hakında ne buyurursu-

nuz ?” diye sordular.
Garip Hafız Efendi Hazretleri :
“Hazreti Muaviye sahabedendir. Sevenler 

selamettedir. Aleyhinde bulunanlar azapta-
dırlar. O, sahahabenin büyüklerindendir. Re-
sulullah Efendimiz’in hadisleri ile övülmüştür. 
İmam-ı Hüseyin Efendimizin şehadetine sebep 
olan Yezid dahi son nefesinde imanını muhafa-
za edebildi ise, onun hakkında bile kötü söyle-
mek tehlikelidir” buyurdu.

Garip Hafız Hazretleri’nin ziyaretine gelen 
bir zat :

“Hoca Efendi! Ben de sizin gibi olmak isti-
yorum” deyince :

“Pazarda satılsa otuza kırka Ben de alırım 
vücuduma öyle bir hırka.” Cevabını verdi.

Taşovalı Kadir Hafız bir gün iki arkadaşı ile 
ziyaretine geldi.

Kendisine :
“Efendim! Nefsini tanıyan, Rabbini tanır” 

Hadis-i Şerifi üzerine sohbet buyusanız, mem-
nun oluruz” dedi.

Garip Hafız Efendi :
“Evladım! Bu makam çok yüksek bir ma-

kamdır. Siz şeriatın emirleri ile iktifa edin. Ba-
samak basamak çıkın bu makama” dedikten 
sonra şu beyitleri okudu :

Sür çıkar ağyarı dilden, tâ tecellî ede Hak
Pâdişah saraya konmaz, hâne ma’mur ol-

madan.
Kenz açılmaz şol gönülde tâ ki pür-nûr ol-

madan,
Mûtû kable en temûtû sırrına mazhar olan
Haşr-ü neşr-i buldu gördü, nefha-i sûr ol-

madan.
Biz ricâliz, geçmişiz kim gör ezelden tâ 

ebed
İçmişiz aşkın şarâbın âb-ı engûr olmadan.
Bir acâyip aşka düşmüş yanar Şems-i Mü-

dâm,
Hakk’a makbul olmak ister, halka menfur 

olmadan.
Daha sonra şöyle devam etti :
“Bazıları, kendisi bu halde, bu makamda 

olmadıkları halde, buralardan söz ederler. İn-
sana faydalı olan iki türlü ilim vardır. Bir ilm-i 
diyanet (din ilmi) diğeri ilm-i tabâbet (tıp il-
mi)’tir.” dedikten sonra Kadir Hafız’a dönerek :

“Sen o gün görürsün, o vakitte dağların pa-
ramparça olduğunu” mealindeki

( Kâria Sûresi 5.ayet )
ayet-i kerimeyi okudu.
O zat içinden :
“Ben nefsten sual arzettim. Efendi bana 

dağların yıkılacağından bahsetti” diye geçiri-
ken, Garip Hafız Hazretleri :

“Nefs dağı, görmüş olduğun dağlardan ka-
vidir, kuvvetlidir. Nefs dağlarının parçalanması 
ile dosta kavuşma yolları açılır” buyurdu.

Garip Hafız Efendi Hazretleri ömrünün so-
nuna doğru Merzifon’a yerleşti.

Çevresine ilim ve irfan saçmaya burada da 
devam etti.

1396 (m. 1976) yılında Ankara’da vefat etti.
Naaşı, Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Gü-

müş kasabasına getirilerek Haliliye Medrese-
si’ne defnedildi.

Sağlığında, kabrinin üzerine türbe yapılma-
masını vasiyet etmişti.

Yüce Allah Sırrını Mukaddes ve Mübarek 
kılsın.

Nuri KAHRAMAN
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Reküran-Laringeal Sinir Tesadüflerin 
Değil Allah’ın Muhteşem Bir Yaratışıdır

Adem YAKUP

B İ L İ M

Ses tellerini kontrol eden reküran-laringeal 
sinir, ses telleri yanında yemek borusu, soluk 
borusu, yutak gibi birçok başka organa ve do-
kuya da motor ve his dalları uzatmaktadır. Bu-
nun yanısıra sol reküran-laringeal sinir, kalbe 
dallar verdiği için uzunca bir yol izler. Son nok-
tası ses telleri olan bu sinir, önce kalbe Vagus 
siniri olarak ulaşır, daha sonra aort damarının 
altından dolaşıp yukarıya gırtlağa doğru yol 
alır. Sinirin izlediği bu uzun ve dolambaçlı yol 
kimi evrimciler tarafından ‘hatalı bir tasarım’ 
gibi gösterilmeye çalışılsa da, pek çok dokuya 
iletim yapması bu durumun ne kadar önemli 
ve gerekli bir yaratılışa sahip olduğunu kanıt-
lamaktadır. Hatta nöroanatomistler gırtlaktaki 
sinir iletimini çok “karmaşık” olarak nitelen-
dirmekte ve bunu hala çözmeye çalıştıklarını 
kabul etmektedirler. (http://www.weloennig.
de/LaryngealNerve.pdf)

Evrimciler, tek bir sinir hücresinin bile te-
sadüflerle nasıl ortaya çıkabileceğini açıklaya-
mazken, hayret verici bir şekilde sinir anato-
misi hakkında sanki daha iyisi olabilirmiş gibi 
bir tavır takınmaktadır.

Bunun geçmiş yıllardaki popüler bir örneği 
olarak, evrimci Richard Dawkins zürafa otop-
sisine ait bir videoda boy göstermekte, rekü-
ran-laringeal sinirin en uzun örneğini gösterip 
bunun “hatalı tasarım” olduğu iddiasında bu-
lunmaktadır. Tam anlamıyla bilgisizliğe dayalı 
olan bu gibi Darwinist yorumları anatomik ve 
embriyolojik veriler ışığında aydınlatacağız.

Öncelikle evrimciler tüm sinir sisteminin ol-
duğu gibi bu sinirin de tesadüfen oluştuğunu 
iddia ederler, bu yüzden sistemin hatalara sa-
hip olup, mükemmel olmamasını isterler. Tüm 
yorumları bu yanlış beklenti üzerine kurulu-

dur. Nitekim Reküran-laringeal sinirin hatalı 
bir yol izlediğini savunmalarının sebebi de bu-
dur. Peki neden bu sinir böylesine dolambaçlı 
bir yol izler? Bu, Vagus sinirinin kalbe ulaştık-
tan sonra devam eden uzantısıdır. Vagus siniri 
ilk olarak beyin-sapından çıkar çıkmaz önce 
üst-laringeal sinire ayrılır ve dal verir. Bu sinir 
gırtlağın üst kısmına yukarıdan direkt ulaşır ve 
gırtlağın üst kısmını kontrol eder. Gırtlağın alt 
tarafını ise vagus sinirinin devamı olan rekü-
ran-laringeal sinir aşağı taraftan ulaşarak et-
kiler. (http://journals.lww.com/spinejournal/
Abstract/2012/01150/Clinically_Relevant_
Anatomy_of_Recurrent_Laryngeal.3.aspx) 
Ayrıca yapılan bir çalışmada sinirin anatomik 
şeklinin etrafındaki yumuşak dokular tarafın-
dan korunmasını sağlayacak şekilde oluştuğu 
ve her iki taraftaki sinirlerin birbirlerine göre 
zarar görme açısından bir üstünlüğü ya da ek-
sikliği bulunmadığı açıkça gösterilmiştir.

Embriyolojik gelişim safhaları ve büyüme 
dinamikleri incelendiğinde bu sinirin bir plan 
dahilinde böylesine özel bir yol izlediği anla-
şılmaktadır.

1. Canlı embriyo aşamasında iken bir boyun 
yoktur; beyin, kalp ve sindirim sistemi birbirle-
rine yapışık durumdadır. Bu sinir ilk oluştuğun-
da beyin sapından hedef organlara direkt bir 
yol izler. Ancak anne karnında haftalar ve aylar 
içinde gelişmekte olan kalp ve aort aşağı doğru 
inerken doğal olarak Vagus sinirini de beraber-
lerinde aşağı çekerler. Buna bağlı olarak rekür-
ren laringeal sinir de aşağı uzamak durumun-
da kalır. Ayrıca, sol Reküran-Laringeal sinirin 
duktus arteriozusun etrafından yani onu sara-
cak şekilde dolanmasının, düzgün gelişmesine 
ve delik kalp hastalığının önlenmesine yardım-
cı olduğu düşünülmektedir. (Doğumdan önce, 
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SIRbebeklerde vücuda kan götüren ana damar 
olan aorta ile akciğerlere kan götüren ana da-
mar olan pulmoner arter arasında bulunan bir 
kan damarıdır ve bu açıklık sıklıkla doğumdan 
sonra kapanır. Bunun kapanmaması delik kalp 
hastalığına yol açar). (http://www.weloennig.
de/LaryngealNerve.pdf)

2. Bu embriyolojik gelişim dört ayaklı hay-
vanlarda da (tetrapod) benzer şekilde yaşanır. 
Zürafaların boynu yaklaşık 2,4 metre uzunluk-
tadır. Bu yüzden Vagus siniri ile beraber re-
kürren laringeal sinir toplam 5 metreye kadar 
uzamak durumunda kalır. Tek bir organa değil, 
pek çok doku ve organa uzanan bu sinirin can-
lının boyu ile orantılı uzaması oldukça doğaldır. 
Evrimciler bu sinirin sadece gırtlak ile bağlan-
tısı olduğunu iddia etseler de, bu durum hem 
gırtlağa hem de kalbe dallar veren bir nöron 
hücresinin (akson) gerektiğinde metrelerce 
uzayabileceğini gösteren harika bir durumdur. 
Sağ ve sol Reküran-Laringeal Sinirler zürafalar-
da da tam olmaları gereken uzunlukta ve sa-
yıda dallara sahiptir. (http://www.weloennig.
de/LaryngealNerve.pdf)

Açıkça görüldüğü gibi sinir dokuların ihti-
yaçları unutulmadan ve atlanmadan mükem-
mel bir plan ve program dahilinde hiç yoktan 
üretilmekte ve mükemmel bir şekilde işlev 

görmektedir. Buna rağmen “Bu sinirin neden 
bu kadar uzun olduğu?’ sorusunun cevabı 
ise söz konusu yapıdaki mükemmelliği gös-
termektedir. Bu arada gırtlağın üst dokularını 
besleyen superior-laringeal sinir zaten vardır. 
Alt taraftaki gırtlak dokusunu besleyen sinir de 
embriyolojik safhalarla şekillenmiş, bir nöro-
nun nasıl metrelerce uzayabileceği de göste-
rilmiştir.

Hangi nöronun hangi dokuya neden ulaş-
ması gerektiği, his ve motora dair ayrı elekt-
rik sinyallerini birbirine karışmadan, hangi 
mili-volt değerlerinde, nereden nereye, nasıl 
ve niye taşıdığı ancak her şeyi bilen bir akıl ve 
bilinç ile açıklanabilir. Tüm canlı bedenlerinde 
açık şekilde görülen bu şuur ve bilinç bizleri en 
güzel şekilde yaratan Allah’ın varlığının göster-
gelerindendir.

Tek bir proteini ya da yağ molekülünü te-
sadüflerle açıklayamayan Darwinist felsefenin, 
her canlıda en mükemmel haliyle işlemekte 
olan sinir sistemi hakkında söyleyecek tek bir 
sözü yoktur. Sinir sistemi, tesadüf değil üstün 
bir aklın ürünüdür. 100 milyar nöron hücresi-
nin meydana getirdiği bu mükemmel organi-
zasyon her şeyi bilen Allah’ın takdir edilmesi 
gereken muhteşem bir yaratmasıdır.
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SIR

Sezai TUĞLA

YILBAŞI    

Çamlar süsle, hindiler kes,
Şarap, viski, ye tıknefes,
Bu izana doğrusu pes,
Yetiremezsin maaşı,
Birde yaparsın yılbaşı.

Kimi yer, kimi sürünür,
Kimi kürklere bürünür,
Kimisi zengin görünür,
Gelir, giderle at başı,
Yinede yapar yılbaşı.

Hıristiyanlara hayran,
Viski varken, neymiş ayran?
Onlara samanlık seyran,
“Yeni Rakı-Altın Baş”ı,
Masada yapar yılbaşı.

Parası yok, et alamaz,
Bakkalda yok, yağ bulamaz,
Bir baltaya sap olamaz,
Tüp gazı yok, pişmez aşı,
Tutturmuş, ille yılbaşı.

Kumarhane, meyhaneler,
Yenilir birçok naneler,
Aklı yitik divaneler,
Körle yatar, kalkar şaşı,
Taklitçilere yılbaşı.

Beli bükük, dişi dökük,
Gözü sönmüş, yüzü çökük,
Din-iman bilmeyen hödük,
Seksen sekiz olmuş yaşı,
“Yapacağım” der yılbaşı.

 Hayat, halka bir yarıştır,
Cebi delik, önü kıştır,
Bazısı topluma baştır,
Kaşı, kel başını kaşı,
Hadi, sende yap yılbaşı. 

İnşaatta amelesin,
Eşin zeytin-ekmek yesin,
Küçük beben süt istesin,
Sırtın ile sen, taş taşı,
Sıkılmadan yap yılbaşı.

Kiracısın, evin yoktur,
Yavrun hasta, gelmez doktur,
Dermanın yok, derdin çoktur,
Kira nerde, bak, aybaşı?
Nene gerek şu yılbaşı? 

Baba-oğul eller, gibi,
Kurşun geçer yeller gibi,
Kanlar akar seller gibi,
Döker analar gözyaşı,
Yapar, ağalar yılbaşı.

Sakat, yetim ve yoksullar,
Eşini yitiren dullar,
Batılla çarpışan kullar,
Verirler yaşam savaşı,
Bilmezler, nedir yılbaşı?

Şu ülkede ben bir hiçim,
Yinede kan ağlar içim,
Bizim tek derdimiz, geçim,
Ey Sezayi! Kes tıraşı,
Kim dinler, çünkü yılbaşı.
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Ahmet DEMİR

Tek bir ekmek kırıntısına ya da bozuk bir meyveye bile 
çok büyük bir iştah ile saldırmak…

Polonyalı piyanist Wladyslaw Szpilman’ın 2. Dünya 
Savaşı’nda, düşman askerlerince öldürülmek ya da sığın-
dığı yerde açlık çekmek arasında yaptığı tercih, sonradan 
“The Pianist” isimli filmin ana konusu oldu.

Aradan 60 yılı aşkın bir zaman geçti ancak hala insan-
lar bombalar altında ölüm ile açlık arasında bir tercihe 
zorlanıyorlar. Üstelik bu tercihle yüz yüze kalanlar sadece 
5-10 kişi değil. Yemen’de, Güney Sudan’da ya da Suri-
ye’de binlerce masum sivil çatışmalardan kaçarak sığın-
dıkları yerlerde bir lokma ekmeğe muhtaç durumdalar.

Daha korkunç olan ise, bir savaş stratejisi olarak planlı 
bir biçimde açlık yaratılmasıdır. Nitekim BM, yaptığı açık-
lamada, Suriye savaşında “açlıktan öldürmenin” yeni bir 
silah olarak kullanıldığına dikkat çekerek, Doğu Guta’daki 
sivillerin açlığa mahkum edildiğini belirtmiştir. BM İnsan 
Hakları Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, “sivillerin kasten 
aç bırakılmasının” Suriye iç savaşında bir savaş taktiği 
olarak kullanıldığını ifade etmiş, “halkın aç bırakılması-
nın” uluslararası insan haklarının ihlal edilmesi anlamına 
geldiğini ve bu nedenle Doğu Guta’da suç işlendiğini söy-
lemiştir. Suriye’de sivillerin kasten aç bırakıldığına yönelik 
benzer bir açıklama da BM Gıda Raportörü Hilal Enver 
tarafından yapılmış ve Suriye’de açlığa mahkum edilen 
sivillere dikkat çekilmiştir. 

Şam’ın bir banliyösü konumundaki Doğu Guta’da yak-
laşık 400 bin kişi yaşıyor. İlginç olan ise aslında bu böl-
genin savaştan önce ülkenin önemli bir tarım merkezi 
olması. Buna karşın muhaliflerin kontrolündeki bölge, 
2013 yılından beri Esad rejimine bağlı birliklerin kuşat-
ması altında bulunuyor. Bu nedenle bölgeye yeterli insani 
yardım yapılamıyor. Yakın zaman kadar sivillere yiyecek 
ulaştırmakta kullanılan tünellerin rejimin askeri operas-
yonların sonucu kapanması Doğu Guta’daki açlık tehlike-
sini daha da büyütüyor.

Bir AFP muhabirinin çektiği, açlıktan ölmek üzere olan 
bebek görüntüleri dünya basınında yer alınca durumun 
vahameti gün yüzüne çıktı. Görüntülerdeki bebekler o 
kadar şiddetli açlık çekiyorlardı ki, ağlamak için seslerini 
bile çıkaramıyorlardı. Anneler de bebeklerini emzirebile-
cek kadar beslenemiyor, babalar da gerekli besini temin 
edemiyorlardı. 

Bir sivil toplum kuruluşu olan SNHR (Syrian Network 
for Human Rights) 206 çocuk ve 67 kadının öldüğünü 
açıkladığı Doğu Guta’da 400.000 kişi yetersiz beslenme 
ile yüz yüze kaldı. Bu insanların sürekli sağlık hizmeti al-
maları da neredeyse imkansız.

Bu hafta Guta’ya BM yardım tırlarının ulaşması kuş-
kusuz ki sevindirici bir gelişme. Ancak sorunun, sadece 
yardımlarla çözülemeyeceği artık herkesin malumu. Bir 
savaş yöntemi sayılan bölgeyi aç bırakma politikası, buna 
çözüm alınmadığı takdirde, aynı şekilde devam edecek 
gibi görünüyor.

Savaş nedeniyle yaşanan bir diğer açlık tehlikesi ise 
Yemen’de. Savaş bölgesindeki 7 milyon insandan sadece 
3 milyon kişi yardımlarla beslenebiliyor. Oysa BM tah-
minlerine göre en az 4.5 milyon kişi beslenme desteğine 
ihtiyaç duyuyor. 

Norveç Mülteci Konseyi’nin (NRC) şu anki başkanı Jan 
Egeland bu durumu “uluslararası diplomasinin devasa 
başarısızlığı” olarak nitelendirip kınıyor. Egeland bölgede 
gördüklerinden kemiklerinin sızladığını söylerken yaşa-
nanların kuraklık olmadığını, A’dan Z’ye insan yapımı ol-
duğunu söylüyor. Bu tespit Yemen’de de Guta’daki gibi bir 
savaş stratejisi olarak insanların açlığa mahkum edildiğini 
gösteriyor. Yemen’de Hudeyde Limanı, uzun süredir ka-
palı tutuluyor. Bu nedenle de bölgeye yardımları iletmek 
adeta imkansız. Sırf bu neden ötürü Yemen’de her 10 
dakikada bir 5 yaş altında çocuk ölümle yüz yüze geliyor. 

Doğu Guta’nın içinde bulunduğu bölge Türkiye, İran 
ve Rusya’nın Suriye’de kurulması için anlaştığı güvenli 
bölgelerin içinde yer alıyor.  Ancak güvenli bölgelerin ha-
yata geçirilmesi hızlı gelişmiyor. Bu da, can kayıpların ön-
lenmesini geciktiriyor. Ancak yine de bu yerler için geçici 
çözümleri hayata geçirmek mümkün.  

Örneğin Guta’da bölgede BM kontrolünde kurulan ve 
içinde rejimin, Rus ve Türk sivillerin yer alacağı heyetler 
oluşturulabilir ve bunlar, bölgeye sürekli olarak alınacak 
insani yardımları denetleyebilirler. Benzer şekilde tüm 
tarafların katıldığı sivil bir heyet Yemen’in Hudey’de Li-
manı’nda görevlendirilebilir. Bu şekilde çatışan tarafların 
yardımların içinde karşı tarafa silah gönderildiğine dair 
endişeler giderilebilir.

Teknik tedbirler öncelikli olarak alınmalı kuşkusuz. 
Ancak bölgeye asıl çözümü sağlayacak olan, bölge ülke-
lerinin bir araya gelerek akılcı bir ittifak geliştirilmesidir. 
Özellikle Rusya, İran ve Türkiye’nin garantörlüğünde 
ateşkes sonrasında barışa yönelik atılımlar gerçekleşti-
rilmelidir. Bunun için, asgari müşterekte kararlar alınıp, 
bunların ilk planda uygulanmaya başlaması, bölgede kan 
akmaması için tedbirler alınması ve terörü susturacak ve 
Batı müdahalesini durduracak atılımlar gerçekleştirilmesi 
elzemdir. Bu, yalnızca güçlü ittifakların gerçekleştirebile-
ceği bir çözümdür.

TA H L İ L

21. Yüzyılın Dehşeti: Silahların 
Gölgesinde Açlıktan Ölen Bebekler
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Halit AYAZOĞLU

NURETTİN TOPÇU’DA
 MEKTEP VE MUALLİM

K A PA K

Cumhurbaşkanlığımızın geçen ay “Vefa Ödü-
lü” ile onurlandırdığı Nurettin Topçunun aziz 
hatırasını saygı ile anıyorum. Nurettin Topçu, 
yaşadığı dönemde serdettiği görüşleri ve ortaya 
koyduğu özgün kavramlarla “Çağdaş Türk-İslam” 
filozofu olarak anılmayı fazlasıyla hak etmekte-
dir.  Topçunun felsefi yönünün yanında, 
insan yetiştirme ve eğitim sistemimiz ile ilgili 
görüşleri de hala çığır açıcı niteliktedir. Topçu ay-
rıca eğitim sahamızdaki bütün sorunları yerinde 
görmüştür. Yaklaşık 40 yıl değişik okullarda öğ-
retmenlik yapmış, Milli eğitim bakanlığına ders 
kitapları hazırlamıştır. Doçentliği hak etmiş ol-
masına rağmen üniversitelerde kendisine imkan 
tanınmamış, bilgi ve birikimini çıkardığı dergiler 
ve yetiştirdiği öğrencilerle topluma sunmuştur. 

Topçu’nun, 1960’lı yıllarda eğitim sahamıza 
dair, dile getirmiş olduğu sorunların hala çözü-
lememiş olması üzüntü vericidir. Topçu, Millet 
olarak içine düştüğümüz buhranlardan çıkamayı-
şımızın kaynağının kültür ve maarif sahalarında 
aranması gerektiğini söyler. Felsefesi olmayan 
milletin mektebinin de olamayacağı fikrini savu-
nur.

Milli mektebimizin ne medrese, ne de batı et-
kisinde kültürel yozlaşmanın örneklerini sergile-
yen bugünkü mektep olamayacağını ifade eder. 
Müslüman Türkün mektebini “maarif, metafizik 
ve ahlak prensiplerini Kuran’dan alarak Anadolu 
insanının ruh yapısına serpen ve orada besleyen, 
insanlığın üç bin yıllık kültür ağacının asrımızdaki 
yemişlerini toplayacak evrensel bir ruh ve ahlak 
cihazı” olarak tarif etmektedir.

Kendi döneminin iletişim araçları olan gazete, 
radyo, sinema başta olmak üzere kontrolsüz ve 
boğucu neşriyat, çeşitli derneklerin zararlı çalış-
maları ve batının zehirli akımlarının millet ma-
arifinin kurulması ve yaşatılmasına engel teşkil 
etmekte olduğunu ileri sürer. Hayalindeki mek-

tebi şu şekilde açıklar: “Bize bir insan mektebi 
lazım. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuş-
tursun; her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu 
tanıtsın; hayaya hayran gönüller, insanlığı seven 
temiz yürekler yetiştirsin; her ferdimizi milleti-
mizin tarihi içinde aratsın; vicdanlarımıza her an 
Allahın huzurunda yaşamayı öğretsin. 

Topçu, mekteplerin temelinin ilk aşkın beşiği 
diye tarif ettiği aile olduğunu söyler. “Aile, örf ve 
adetlerin ve bir dereceye kadar seciyemizin ha-
murunun yoğrulduğu mekteptir. Sevginin ve kalp 
alışkanlıklarının, sabrın ve müsamahanın, şefka-
tin ve anlayışın, fedakarlığın ve vazifeler yüklen-
menin mektebidir.”der. 

Aile ruhi temelleri attıktan sonra, ilköğreti-
min gayesi kalbin terbiyesi, ortaöğretimde gaye 
aklın terbiyesi, yükseköğretimde ise ihtisaslar-
dır. İlkokul, kalbi temiz bir maya ile yoğurmak 
içindir. Bu maya, dinin sevgi telkinleri ile bütün 
mazi ve milli mefahir olmalıdır. Dindeki aşk ide-
alini damla damla çocuğun kalbine aşılamak ve 
kalbin çarpıntılarını milli mefahirin temposuna 
uydurmak sanatıdır. Orta mektep ve lisede, aklın 
Doğudan Batıdan her taraftan sızan bütün ışıkları 
ile yüklü metotlu hakikat araştırmaları, Farabi ve 
Gazali ile Pascal ve Pasteur’ü yanyana yaşatmalı-
dır. Mekteplerimizin gayelerini bu şekilde açıkla-
dıktan sonra, sabahları derse başlamadan önce 
kısa bir zaman için bütün talebeye, insan ruhu-
nun ulviyete tırmanışını terennüm eden musiki 
dinletilmesini isteyen Topçu, bu şekilde ruhların 
ilahi iksir ile yıkanıp temizlendikten sonra sınıfla-
ra girilmesinin, hakikat idealine kavuşturan aşk 
enerjisini harekete geçirecek en büyük vasıta ol-
duğunu söyler.

On beş sene mekteplerde okuduktan sonra, 
kendiliğinden bir hayat değeri ortaya koyama-
yan, bir ekonomik davanın veya bir tarihi şahsın 
tenkidini yapmaktan korkan, şahsi bir sanat ve 
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din anlayışına sahip olmayan, kısaca “mektebe 
girdiği gibi çıkan gençlerin yetiştiği eleştirisinde 
bulunur. Mekteplerden sadece diploma bekle-
yen, çocuklarının midesiyle giyiminden başka 
mesuliyet bilincine sahip olmayan ailelerin var-
lığını üzüntüyle müşahede eden Topçu, çocuk 
yetiştirmeyi bir meslek olarak benimsememiş bir 
cemiyette insanın yükselmeyeceği ve büyük ruh-
ların yetişmeyeceği tespitinde bulunur.

Nurettin Topçu, insan yetiştirmenin ruhi bo-
yutları ile alakalı derinlemesine tespitler yaptık-
tan sonra mektep binalarının üslupları hakkında 
da orjinal görüşler ileri sürer. “Her binada ders 
okutulmaz” fikrini savunur. Barınılan binanın 
üslubundan taşarak ruhlara dağılan telkin, ilmin 
“hazır ol! kumandasıdır. der. Fransız liselerinin bir 
avlunun etrafını saran galeriler halinde, Alman-
ların metafizik düşüncesinin azametine teknik 
zaferin ışıklarını karıştıran kütle mimarisi, Ameri-
kalıların büyük bahçelerin içinde dağınık villalar 
halindeki kolejleri bu milletlerin mekteplerinin 
mimari üsluplarını yansıtmaktadır. Buna mukabil 
Türk mektep bina üslubu diye milli ruhumuzun 
çizgilerini yansıtan bir üslubun olmadığını ifade 
eder.  “Mekanını yapamadığımızdan bellidir ki, 
işin ruhunu bilmiyoruz.” der.

Nurettin Topçu, maarif sahamıza dair en çar-
pıcı tespitleri, kendi deyimi ile muallimlik mesle-
ğine ilişkin yapar. “Hepsinin mesleği yalnız mual-
limlik olan ve bu ulvi vazifeden başka iş görmeyen 
idealistler ordusuna sahip olduğumuz gün, ilk 
zafer borusunu çalacağız.” der. Avrupa’nın bü-
yük üniversitelerinde, bir kaç yıl değil, uzun yıllar 
tahsil görmüş çok sayıda muallime ihtiyacımız 
aşikardır. Liselerimizin en iyi mezunlarını Avrupa 
üniversitelerinde ve sıkı disiplinli şartlar altında 
altı sekiz ve on yıllık tahsile tabi tutmalıyız. Üni-
versite mezunlarını doğrudan muallim kadrosu-
na almanın hata olduğunu ifade eder. 

Talebelerin mektebi ve muallimi serbestçe 
seçmesi gerektiğini savunan Topçu, bu şekilde 
muallimlik yeterliliğine sahip olmayanların mes-
leğe veda etmelerinin mümkün olabileceğini ifa-
de etmektedir. Dünyanın en büyük mesuliyetinin 
muallimlerin üzerinde olduğunu söyleyen Topçu, 
Muallimin önemini şu şekilde açıklar:

“Kaderimizin hakikatinin işleyicisi, karakte-

rimizin yapıcısı, kalbimizin çevrildiği her yönde 
kurucusu odur. Fertler gibi, nesiller de onun 
eseridir. Farkında olsun olmasın, her ferdin şahsi 
tarihinde muallimin izleri bulunur. Devletleri ve 
medeniyetleri yapan da, yıkan da muallimler-
dir. Muallime değer verildiği, muallimin hürmet 
gördüğü ülkede insanlar mesut ve faziletlidir. 
Muallimin alçaltıldığı, mesleğinin hor görüldüğü 
milletler düşmüştür, alçalmıştır ve şüphe yok ki 
bedbahttır. “Babam beni gökten yere indirdi. Ho-
cam beni yerden göğe yükseltti” diyen İskender, 
muallimi anlamıştır. 

Muallimlerin mesuliyetlerinin cemiyet haya-
tının her tarafına uzandığını belirten Topçu, bu 
mesuliyetleri cesurca şu şekilde açıklamıştır:

“Bir memlekette ticaret ve alışveriş tarzı bo-
zuksa, bundan muallim mesuldür. Siyaset, milli 
tarihin çizdiği yoldan ayrılmış, milletin tarihi ka-
rakterini kaybetmişse, bundan mesul olan yine 
muallimdir. Gençlik avare ve davasız, aileler oto-
ritesizse, bundan da muallim mesul olacaktır. 
Memurlar rüşvetçi, mesul makamlar iltimasçı 
iseler muallimin utanması icap eder. Din hayatı 
riya ve taklit merasimi haline gelerek vicdanlar 
sahipsiz ve sultansız kalmışsa, bunun da mesulü 
muallimlerdir. Yüreklerin merhametsizliğinden, 
hislerin bayağılığından ve iradelerin gevşekliğin-
den bir mesul aranırsa; o da muallimdir. Mualli-
me bu kadar mesuliyet yüklemenin hiç de fazla 
olmadığını söyleyen Topçu, talebesinde hata 
gördüğünde, bunun sebebinin nefsindeki kifa-
yetsizlik olduğunu kabul ederek oruç tutan Gan-
di örneğini verir. 

“Muallimi bu karakterleri ile tanımayıp onun 
millet ruhunun yapıcısı olduğuna inanmayan bir 
zihniyet, muallimi basit bir memur kadrosu ha-
line koyar ve her tarafından çiçeklenecek kültür 
ağacını kökünden baltalar.” diyerek muallimlik 
mesleğinin sıradan bir memuriyet olmadığını et-
kili bir şekilde vurgular.

Nurettin Topçu’nun maarif sahasına ilişkin  
düşüncelerini, kısa bir yazı ile anlatmaya çalış-
mak oldukça zor. Nurettin Topçu ancak bütün 
eserleri okunarak tam olarak anlaşılabilir. Esasın-
da Nurettin Topçu’yu anlamak yetmez. Harekete 
geçmek gerekir. 
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ÇOCUKLARDA HAYAL GÜCÜ
 VE

YARATICILIK

K A PA K

Çocukların yuva ve eğitim kurumlarına başlama 
yaşlarının daha erkene çekilmesi, anne babaların 
okulla ilgili başarı beklentilerinin yüksek olması, bil-
ginin yalnızca yapılandırılmış öğrenme ortamlarında 
edinilebileceğine dair yanlış düşünceler, bilgisayar 
ve tv gibi teknolojik araçların günlük yaşantımızda-
ki yeri; çocuklarımızın hayatlarında oyuna git gide 
daha az yer bırakmakta. Oysa çocukların bir tarafın-
dan kısıtlanmadan ve yönlendirilmeden, herhangi 
bir şey öğretme kaygısı güdülmeden oynadıkları 
hayali, yaratıcı oyunlar gelişimleri için son derece 
önemlidir.

Tüm anne babalar,   hayal gücü geniş, orijinal fi-
kirlere sahip, olaylara ve durumlara çok yönlü baka-
bilen,   sorgulayan,   araştıran,   yenilikçi ve bir so-
nuca farklı yollardan ulaşabilen çocuklar yetiştirmek 
ister. Bu özelliklere sahip çocuklar yetiştirmenin 
yolu, onların yaratıcılıklarını desteklemek ve geliştir-
mekten geçer. 

Şu bir gerçek ki, çocukların biz yetişkinlerden 
daha başarılı olduğu bazı alanlar vardır. Bunlardan 
biri de “hayâl kurmak”. Yaş ilerledikçe hayal kur-
manın sanki iyi bir şey olmadığını düşünmeye baş-
lıyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın hayal kurabilme 
lüksünü onlardan almamalıyız. Çocukların hayal 
dünyasının zenginliğinin onların gelişimlerini des-
teklediği, gelecekte karşılaştıkları veya karşılaşacak-
ları problemlere de daha kolay çözüm bulmalarını 
da sağladığı unutulmamalıdır. 

Yaratıcılık, günlük olaylara ve nesnelere herkes-
ten farklı bakabilmek ve farklı yaklaşım, düşünce 
tarzı geliştirebilmektir. Çocukların yaratıcılıklarını 
geliştirmek önemlidir böylece çocuğunuz karşısına 
çıkan güçlükleri yenmek için yeni çözüm yolları bu-
labilir. Her şeyi merak ederek, sorgulamaya ve araş-
tırmaya yönelir. Hayal güçleri genişler, yeni ve deği-
şik buluşlar ortaya koyar. Bir konu üzerinde ilgi ve 
dikkatini uzun süre tutabilir, ayrıntılara dikkat eder. 
Kendisine güvenir, duygu ve düşüncelerini farklı yol-
larla ifade edebilir.

Hayâl ederek oyun oynayan veya kendisine ma-
sal okunan çocukların kelime haznesi daha geniş 

oluyor. Çocuk alışık olmadığı bir durumla karşılaş-
tığında ya da korktuğunda, hayâl gücü kontrolün 
kendisinde olduğu hissine destek vererek güçlü 
durmasını sağlıyor. Diğer çocuklarla hayâli oyunlar 
oynadıklarında, sorunlara çözüm üretme ve paylaş-
mayı öğreniyorlar. Yeniliklere açık, yeni yaşantılar, 
tecrübeler denemeye cesaretli oluyorlar.

Çocuklarınızın yaratıcılığını desteklemek ve geliş-
tirmek için;

1.) Düşünme ve hayal kurması için fırsatlar 
hazırlayın.

2.) Bir problemle karşılaştığında bunun bir-
den fazla çözümü olabileceğini göstererek yaratıcı 
yöntemler geliştirmesini sağlayın.

3.) Fikirlerini şekillendirmeleri için cesaret-
lendirin ve yaptıklarına saygı duyun. 

4.) Ev ile ilgili küçük sorumluluklar verin. 
5.) Yaratıcılığını geliştirecek oyuncaklar seçin 

ve çocukların bu oyuncakları keşfetmesine izin ve-
rin.

6.) Fikirlerini çok fazla eleştirmeyin, kendini 
ifade ediş biçimine saygı gösterin.

7.) Hayâl gücüyle yaptıklarına doğrudan mü-
dahale etmeyin ve başka çocuklarla kıyaslamayın. 
“Örneğin resim yaparken gökyüzünü kırmızı yapmak 
istiyorsa onu özgür bırakın, müdahale etmeyin.”

8.) Kendi düşüncelerini geliştirmesini sağla-
yacak açık uçlu sorular sorun. (Sence daha başka 
nasıl bir yol olabilir? , Böyle yaparsak ne olur? ...) 

9.) Sanatsal aktivitelerde rol alması konusun-
da destekleyin ve motive edin. Aynı zamanda yaşına 
uygun müze ve sergi gezileri ile hayal gücünün geliş-
mesine yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğunuzun sorularına sabırla,   onun anlayabi-
leceği düzeyde ve doğru bir şekilde cevap vermeye 
özen gösterin

Ümit ediyorum ki o zaman hayallerinizi gerçek-
leştirecek bir çocuğunuz olmasa bile hayallerinizde 
ki gibi bir çocuğunuz olur.

Emine CEYLAN
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Mehmet Dura’ya ithafen:

HİÇ GİTMEDİM

Mesafeler mani asla olamaz dostluğumuza
hiç gitmedim ben hep senin kalbindeyim.
yaşayacak çok baharımız var bizim omuz omuza
hiç gitmdim ben hep senin kalbindeyim.

En güzel şarkılar seninle ruh bulur.
mevsimler geçse de sevgimiz hep durur.
sen olmazsan eger; umutlar sararır kurur
mevsimler geçsede sevgimiz hep durur.

Hatıralarla avundum senden uzakta.
vuslat heyecanı var hep sol yanımda.
bu canı unutma sakın, ayrılığa kızıpta
vuslat heyecanı var hep sol yanımda.

Mahfi kelimelerle bu şiir seni anlatır.
şimdi mevsimler yeniden başlıyor bizim için.
mazide kalacak elemler satır satır.
şimdi mevsimler yeniden başlıyor bizim için.

Ebedileştirken bu dostluk satır satır
şarkılar bana hep seni hatırlatır.
yıllar geçer elbette bu garipte yaşlanır.
şarkılar bana hep seni hatırlatır.

Tan vakti geçiyor güneş doğuyor
hiç bir şey bitmiyor asıl şimdi başlıyor
yeniden duygularımız ritmini buluyor
hiç bir şey bitmiyor asıl şimdi başlıyor.

Recep Kara
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GELECEGİN TEMİNATI NESİLLERİMİZ 

K A PA K

Hamza ALGÜL

Allahü Teâlâ Hazretleri insanoğlunu dün-
ya hayatına nesil vasıtasıyla gönderdi. Rabbi-
miz celle celalühü insanoğlunu birbirine vekil 

kıldı Allah Rasûlü A.S   َعْن َمْسُؤوٌل  َُكْ  َوكَّ َراعٍ   ُكُُّكْ 

-Her birerleriniz çobansınız elinizin altın“ َرِعيَِّتِه
dakilerden mesulsünüz”  dedi. Allahü Teâlâ 
mahlûkata sorumluluklar yükledi. Hiç şüphe 
yok ki insanın en büyük sorumluluğu evlatla-

rını terbiye etmektir. Rabbimiz bu konudaَا  َي �أيُّ

آَمنُوا ُقوا �أنُْفَسُكْ َو�أْهِليُكْ َنًرا َوُقوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرُة يَن � ِ  Ey“ الَّ
iman edenler kendinizi ve ailenizi insanlar ve 
taşlar olan cehennemden koruyunuz!”  Dedi. 
Bu korumak nasıl olur? İnsan ehlini, kendini 
ateşten nasıl koruyabilir? Allahü Teâlâ Hazret-
leri hayatı ve ölümü yarattı ikisinin arasında 
ince bir çizgi olan ömür. Bu ömrü en iyi şekilde 
geçirmek. Kılavuz olan semavi kitaplar… Dün-
ya kurulduğundan beri Allahü Teâlâ Hidayet 
rehberleri olan peygamberleri gönderdi. Ve 

sıkı bir şekilde tembih ettiَخْوٌف فََل  ُهَداَي  تَِبَع   فََمْن 

َزنُوَن ْم َوَل ُهْ َيْ  Kim hidayete tabi olursa onlar“ عَلَْيِ
için korku ve mahzuniyyet yoktur”  Bizim anla-
mamız gereken burada şu meseledir. Evlatla-
rımızı, eşlerimizi nebevi bir terbiye ile terbiye 
etmek. Hayatlarını nebevi bir terbiye ile inşa 
etmeye mecburuz başka türlü insan dünye-
vi ve uhrevi olarak kurtuluşa eremez. Bizler 
evlatlarımızın terbiyesi için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz. Öncelikle bize lazım olan 
dinimizi iyi bir şekilde bilmektir. Dinimizi bil-
mezsek nesillerimize nasıl aktaracağız? Onlara 
nasıl öğreteceğiz? Şimdi şahit oluyoruz veliler 
geliyorlar hocam “Ben okuyamadım bari be-
nim oğlum okusun.” Sen neden okuyamadın? 
Herhangi bir arıza mı vardı gözünde kulağın-
da? Hayır! Biz Dinimizi önemsemezsek Allah’ın 

emir ve yasakları bizim için önemli olmazsa 
çocuklarımız nasıl dini önemseyecek? Nasıl 
olacak da ona kıymet ve değer verecekler? 
İlk önce bizler ebeveyn olarak, anne ve baba 
olarak dinimizi en iyi şekilde bileceğiz. Evlat-
larımıza en iyi şekilde aktaracağız. Kulaktan 
dolma uydurma, hurafe bilgilerle değil; Allah 
Resul’ünün Allah’ın kitabının ve onun sünne-
tine temessük etmiş (sarılmış) olan âlimlerin 
kitaplarından ilimlerinden faydalanacağız. Biz 
bu kadar gayret ettik çabaladık ama onlar İs-
lamiyet’e herhangi bir ilgi göstermediler. O za-
man biz sorumlu olur muyuz? Olmayız. Bakınız 
Kuranı Kerim’de anlatılmakta peygamberlerin 
bazılarının oğullarına bile hidayet nasip olma-

mış Nuh A.S oğluna dedi ki َوَل َمَعنَا  اْرَكْب  بَُنَّ   َي 

 Ey oğlum gemiye bin kâfirlerden“  تَُكْن َمَع اْلَكِفرِيَن

olma.” Oğlu: الَْماِء ِمَن  يَْعِصُمِن  َجَبٍل  َل 
إ
ا آِوي   Ben“ َس�

şu dağa saklanırım kurtulurum” Babası:        َل 

َرِحَم َمْن  لَّ 
إ
ا  ِ اللَّ �أْمِر  ِمْن  الَْيْوَم   Bugün Allah’ın“  عَاِصَ 

rahmet ettiklerinden başka kimseye kurtuluş 
yoktur.” Tam bu esnada aralarına su giriyor ve 
Nuh Aleyhisselam’ın oğlunu alıyor, boğuluyor. 
Nuh Aleyhisselam dokuz yüz elli sene kavmini 
irşad etti. İnsanları Allah’a davet etti. Allahü 
Teâlâ Nuh Aleyhisselam’ın vazifesini ve Sözle-

rini şu şekilde Kuran’da yer veriyor. قَْوِمي  َدَعْوُت 

َوَنَاًرا  Kavmimi gece gündüz Allah’a davet“  لَْيًل 
ettim çağırdım” Ne kadar müddet ne kadar 
zaman? 950 sene kıymetli okuyucular evladı 
da bunun içinde. Ama bakınız oğlu hidayete 

ermedi Nuh Aleyhisselam dedi ki ُّنَّ َوْعَدَك الَْحق
إ
 َوا

�أْهِل ِمْن  ابِْن  نَّ 
إ
ا َرّبِ  الَْحاِكِنَي   �أْحَكُ   Rabbim bu“ َو�أنَْت 

benim oğlumdur. Bu benim ehlimdendi senin 
vaadin haktır sen hükmedicilerin en iyisisin” 
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Allah Cevap verdi. َُّه ن
إ
ا نُوُح   َي 

َصاِلٍح غَْيُ  ٌل  َعَ َُّه  ن
إ
ا �أْهِلَ  ِمْن   لَيَْس 

ya Nuh  o senin ehlinden 
değildi muhakkak ki onun 
ameli salih amel değildi. 
İlmin olmayan bir şeyi ben-
den isteme bana sorma”  
dedi.

Zürriyet vardır insanı 
helake götürür, zürriyet 
vardır insanı necata götü-
rür. Yukarıda Nuh Aleyhis-
selam’ın oğlunun örneğini 
vermiştik peygamber oğlu 
ama babasına asi oldu 

Allahü Teâlâ:  ََُّه لَيَْس ِمْن �أْهِل ن
إ
-O senin ehlin“  ا

den değildi” Dedi. 
Yine Kur’an’da geçen meşhur bir kısadır İb-

rahim Aleyhisselam’ın oğlunun kıssası… 

İbrahim Aleyhisselam oğluna şöyle sesleni-

yor  َك فَانُْظْر َماَذا تََرى ّنِ �أَرى ِف الَْمنَاِم �أّنِ �أْذَبُ
إ
 Ey“  َي بَُنَّ ا

oğlum seni rüyamda boğazlarken görüyorum, 
bu işe ne diyorsun?” Yani seni rüyamda kesi-
yorum boynuna bıçağı vurdum katlediyorum 
İsmail Aleyhisselam büyük bir soğukkanlılıkla

اِبرِيَن ُ ِمَن الصَّ ْن َشاَء اللَّ
إ
 Ey“ َي �أبَِت افَْعْل َما تُْؤَمُر سسََتِجُدِن ا

babacığım sana emrolunanı yap inşallah beni 
sabredenlerden bulacaksın.”  Peygambere 
tam bir teslimiyet ve sadece sözde kalan bir 
teslimiyet değil. Allahü Teâlâ onları öyle bir 
imtihan etti ki, İbrahim Aleyhisselam hakika-
ten oğlunun boğazına bıçak dayayıp kesti ama 
Allah bıçağı kesmemesini emretmişti. Bir taraf-
ta en çok sevdiği oğlu, diğer tarafta ise canın-
dan daha çok kıymet verdiği babanın sözü. İşte 
evlat var evlat var. 

Rabbimizden hayır dua ile evlatlarımızın va-
tana millete faydalı bireyler olmaları için niyaz 
edelim. Onlar geleceğimizin teminatıdır. Bir 
beldeye bir ülkeye son derece güzel hizmetler 
verebilirsiniz. Bir ülkenin ekonomisini kalkındı-
rırsınız ama eğer insana yatırım yapmazsınız o 
vakitte belki 1000 senelik emeğiniz bile heba 

olur. Çünkü toplulukları ve ulusları ayakta tu-
tan nesildir, insandır. Allah bize evlatlarımız 

için nasıl dua edeceğimizi öğretiyor. لَنَا َّنَا َهْب   َرب

َماًما
إ
ا ِللُْمتَِّقنَي  َواْجَعلْنَا  �أْعنُيٍ  َة  ُقرَّ ِتنَا  يَّ َوُذّرِ �أْزَواِجنَا   Ey“    ِمْن 

Rabbimiz bize eşlerimizden evlatlarımızdan 
göz aydınlığı kıl! Bizleri muttakilere önder 
eyle.”  unutmayalım bize verilen bütün nimet-

ler Allah’tandır ِ ِنْعَمٍة فَِمَن اللَّ  Size gelen“ َوَما ِبُكْ ِمْن 
bütün nimetler Allah’tandır”  Rabbimiz evladı 

insanoğluna hibe ettin açıklamaktadır. َيَُب ِلَمْن 

ُكوَر ِلَمْن يََشاُء الُّ َنًث َوَيَُب 
إ
ا  Allah dilediğine kız“ يََشاُء 

dilediğine erkek evladı hibe eder.”   َيَُب  Hibe 
etmek yani karşılıksız bir karşılık olmaksızın 
yapılan şey. Allah evlatlarımızı bize hibe etti. 
Öyle ise Allah aşkına onları iyi bir şekilde yetiş-

tirelim. Rabbimize ََّك ن
إ
َبًة ا ًَّة َطّيِ نَْك ُذّرِي  َرّبِ َهْب ِل ِمْن َلُ

عَاِء الُّ يُع   Ey Rabbim bizlere senin tarafından“ َسِ
temiz bir zürriyet ver muhakkak ki sen duaları 

işitensin” ًة ُمْسِلَمًة َلَ َِّتنَا �أمَّ َّنَا َواْجَعلْنَا ُمْسِلَمنْيِ َلَ َوِمْن ُذّرِي    َرب
“Ey Rabbimiz bizleri sana iman eden zürriyet-

lerimizi Müslüm olan tek bir ümmetten eyle”  

َّنَا َوتََقبَّْل ُدعَاِء َِّت َرب َلِة َوِمْن ُذّرِي -Ey Rab“ َرّبِ اْجَعلِْن ُمِقمَي الصَّ
bim bizi ve zürriyetlerimizi namazı kılanlardan 

eyle dualarımı kabul eyle.”    َواْجنُْبِن َوبَِنَّ �أْن نَْعُبَد 

-Allah’ım beni ve evlatlarımı putlara tap“ اْلأْصنَاَم
maktan koru.”  Âmin âmin binlerce kez âmin…
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G Ü N D E M

GÖZBEBEĞİMİZ KUDÜS

Yavuz SELİM PINARBAŞI

Dergimizin Ocak sayısı kapağında Kudüs zafe-
ri ve 2. Salahaddin   Eyyubi diye başlık attık bu baş-
lık  boşuna değildi. Reisicumhur 90’ı aşkın ülkeyi 
bizzat telefonla arayıp kulis yapmış ve çıkan oylama 
neticesinin yegane galibidir. Bu derece hassasiyet ve 
özveri aynı zamanda Filistinli mazlumların dertleriy-
le dertlenmek ancak ve ancak ikinci bir  Salahaddin 
tarafından yapılabilirdi.Yazımızın seyrinde bir Kudüs 
tarihçe ,seyrini veriyoruz okuyun hak vereceksi-
niz.                                                                                                                                      

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Sayın 
Trump, siz Türkiye’nin demokrasi iradesini dolarla sa-
tın alamazsınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. Dolarlarla 
demokrasi iradenizi birilerine asla satmayın” diye ko-
nuşmuştu.                                                                                                                                     

Kudüs`ün 2 Ekim 1187  (27 Recep 583) Cuma günü 
Mirâc Gecesi`nde Selâhaddîn-i Eyyûbî tarafından fethi 
üzerine yüzyıllardır çok şey yazılıyor. Ama modern çağ 
öncesinde yazılanlar, gayrimüslim tarihçilerin yazdıkla-
rı dikkate alınmadan; modern çağ sonrasında yazılan-
lar ise gayrimüslim tarihçilerin bakış açısıyla kaleme 
alındığı için bu büyük fetih ile ilgili büyük gerçekler 
hep saklı kaldı. Kudüs`ün Selâhaddîn tarafından fethi, 
ihtilaf ve ittifak olguları çerçevesinde ele alınmadıkça 
meselenin özü ortaya çıkmaz.

Kudüs 1099`da Haçlılar tarafından ele geçirilme-
den,

Avrupa`daki Katolik kavimlerin kendi aralarındaki 
mücadeleleri sona erdirilmişti. Bizans`la Avrupa ara-
sındaki Ortodoks ve Katolik ihtilafı İmparator Alexios 
ve Papa II. Urban öncülüğünde yatıştırılmış; Ortodok-
s`la ve Katolikler, Batı`nın ve Doğu`nu Hıristiyanları 
Müslümanlara karşı birleşmişti.

Kudüs 1099`da Haçlılar tarafından ele geçirilirken,
Müslümanlar büyük bir dağınıklık içinde idiydiler. 

Büyük Selçuklular, taht kavgaları içinde birbirleriyle 
uğraşıyorlardı. Suriye Selçuklularının Sultanı Tutuş`un 
iki oğlu Halep hâkimi Rıdvan ve Dımaşk hâkimi Dukâk 
kavgalıydılar. Selçukluların bu ihtilafından kârlı çıkmak 
isteyen Mısır hâkimi Fâtımîler, Kudüs`ü Artuklulardan 
almış, Bizans`la kurdukları yakınlaşmanın kendilerini 
Batı`dan gelecek tehditlerden emin kılacağını düşünü-
yorlardı. Fâtımîler de kendi içlerinde parçalıydılar. Ken-
di aralarında bir yandan mezhep içi kavgalarla meşgul-

ken öte yandan vezirleri arasında sürekli bir iç çatışma 
yaşanıyordu.

Kudüs, 2 Ekim 1187`de Selâhaddîn-i Eyyûbî liderli-
ğinde fethedilmeden önce,

Haçlı birliği sarsılmış, Bizans`la Haçlı arasındaki gü-
ven hasar görmüştü. Antakya Haçlıları sürekli bir iç çe-
kişme içindeydiler. Bizans`la Antakya Haçlıları arasında 
sürekli bir çekişme vardı.

Kudüs Haçlıları, kral seçemez duruma düşmüşler-
di. Kral ve idarecileri artık Hıristiyan değerlere bağlılık 
değil, kadınların aşk ve evlilikleri belirliyordu. Krallar, 
ne yakınlarına ne baronlara ne kontlara söz geçirebi-
liyordu. Batı`dan gelen yeni Haçlılar, Doğu Akdeniz`e 
yerleşmiş Haçlıların durumuna bakıp Kudüs`ü ziyaret 
ettikten sonra ülkelerine geri dönüyorlardı. Haçlı hey-
besi yırtılmış, Haçlı kılıçları olmasa da dilleri birbiri 
aleyhine işlemeye başlamıştı.

Kudüs, 2 Ekim 1187`de Selâhaddîn-i Eyyûbî liderli-
ğinde fethedilirken,

Selâhaddîn`in has ordusu küçücüktü, tamı tamına 
12 bin küsur mücahidden ibaretti.  Ama Selâhaddîn 
bir yanında Memlûk Türk askerler, Mısır Arapları; diğer 
yanında Hakkâri ve Erbil Kürtlerinin en savaşçı birlikleri 
ve onunla omuz omuza Nûreddin Mahmud`un yeğe-
ni II. İmâdüddîn Zengî ve Erbil hâkimi Müzaffereddin 
Gökbörî gibi Türk emirler vardı. Fakih İsa el-Hakkârî 
gibi asker gibi giyinen ama başında fakih sarığı bulu-
nan bir yiğit her tür vazifeye koşarken Fars diyarından 
Kâtip İmâdüddin el-İsfahânî ve Mısır diyarından Arap 
Kadı Fadıl ona danışmanlık yapıyorlardı. Ümmetin aklı, 
orada bütünleşmiş, bir olmuştu. Haşhaşîler bile Selâ-
haddîn`le uğraşmamaya söz vermiş, görünüşte bile 
olsa Haçlılara karşı mücadeleye katılmışlardı.

Özetle, Kudüs 1099`da istila edilirken Müslüman 
ümmeti Kudüs çevresinde ihtilafta, Hıristiyan ümmeti 
ittifakta idi.

Kudüs`ün 2 Ekim 1187 (27 Recep 583) Cuma günü 
Mirâc Gecesi`nde Selâhaddîn-i Eyyûbî tarafından fet-
hedilirken Hıristiyan ümmeti ihtilafta, Müslüman üm-
meti Kudüs çevresinde ittifaktaydı.

Kudüs`ün fetih gerçeği budur. 
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ESMAUL HUSNA

Er-Rezzak

Allah-u Teala’nın anlam dolu sıfatlarının isim olarak kullanılan hallerinden biri “Er-Rezzak”tır. 
Er-Rezzak isminin anlamı; “her çeşit canlının rızkını sağlayan”, “rızık veren”, “rızka muhtaç olanların 
rızkını güzellikle sağlayan” şekillerindedir. Allah, dünyada yaratmış olduğu tüm canlıların yaşamları-
na rahat ve huzurlu devam edebilmeleri adına muhtaç durumda oldukları her türlü manevi rızkı ve 
maddi rızkı kendilerine sunmaktadır.

Diğer tüm Allah’ın isimlerinin okunması gereken özel tekrarlar ve özel süreçler olduğu gibi, 
Er-Rezzak isminin de aynı şekilde okunmasının özel olduğu anlar vardır. Bu duruma örnek verilecek 
olursa; bir birey her sabah, sabah namazını kıldıktan sonra 308 sefer “Ya Rezzak” kelimesini tekrar-
larsa hayatının ondan sonraki sürecini maddi manevi olarak daha rızıklı geçirebilmekte; özellikle 
maddi konularda geçirdiği zorluklar yakın süreçlerde azalarak bitmektedir.

Evinizde kötü enerjiden, kem gözden, düşmanlarınızdan korunmanız için her sabah, sabah na-
mazını kılmadan önce evin her bir köşesine 10’ar kez “Ya Rezzak” ismi söylenmektedir. Bu tekrarlar 
yapıldığı müddetçe eve hiçbir kötülüğün ya da musibetin dadanmayacağı söylenir.

Bunun dışında uyandığınız her gün daha açken 20 kez bu ismi tekrarlamak; kişinin güne daha 
çakraları açık, daha kafası çalışır ve daha zeki olarak başlamasına yardımcı olmaktadır. 

Bu ismin Kuran-ı Kerim’de geçtiği kısımlar ise şöyle;
“Nice canlılar vardır ki, onlar rızkını taşıyamaz. Allah hem onları, hem de sizi rızıklandırır. O işiten-

dir ve bilendir.”   – (Ankebut : 60)
”Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri 

de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i 
Mahfuz’da yazılı) dır.”  -(11:6)
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Kabalist küresel baronlar, ölümsüzlüğün pe-

şinde hem servetlerini hem de hayatlarını her 
zaman harcamaya devam ediyorlar. Bunun en 
son örneğini, vücudunda neredeyse değişme-
yen organ kalmayan ve hatta iddialara göre tüm 
kanını bebek kanlarıyla yani taze kanla değişti-
ren David Rockefeller ile gördük. 

Sadece David Rockefeller değil, 13’ler konse-
yinin ve küresel baronların yegane amaçlarının 
başında gelir ölümsüzlüğü yakalamak ve bunun 
için sadece kendilerine çalışan bilim adamları-
nın bir araya getirildiği çok özel ve gizli labora-
tuvarlarda çalışmalar sürdürürler. 

Küresel elitlerin ölümsüzlüğün peşine düş-
tükleri uzun yıllardır devam eden ancak son üç 
yıldır dünya gündemini meşgul etmeye başla-
yan bir konu vardır ve bu da gizli yürütülen pro-
jelerden bir tanesidir. 

Nanominor robotlar geliştirerek bu robotları 
insan fizyolojisine adapte ederek yeni bir tür or-
taya çıkartmaya çalışmakla birlikte bunların de-
neylerini de gerçekleştirdikleri deşifre olmuştur. 
Nanominor robotlar ile ölümsüzlüğü yakalamış 
olan ve insanı adeta bir “Cyborg” yani yarı ro-
bot yarı insan haline dönüştürmek için “Trans-
humanizm” proesi devreye sokulmuştur. 

Bu projeyi ilk defa yapay zeka çalışmaları ile 
başlatan kişi Google’nin mühendislerinden Ray 
Kurzweil isimli kişidir ki Kurzweil Google’nin pek 
çok yapay zeka projesinin de başarılı mimarla-
rından bir tanesidir. 

Ünlü fütürist Ray Kurzweil oldukça ilginç bir 
isim, Yahudi asıllı bilim adamı Kurzweil, Goog-
le’a giriş yapmadan önce “Rockefeller Fundo-
tation” şirketinin özel laboratuvarlarında görev 

yapması ile biliniyor. Kurzweil’in iddiasına göre 
2029 yılında seçilmiş olan bazı insanlar ölüm-
süzlüğü elde edecek ve sonsuza kadar yaşama 
şansını elde edecek. 

Transhumanizm ve “The Singularity” yani 
“Teknolojik Tekillik” projelerine göre seçkinle-
rin hedefledikleri ölümsüzlüğün yanı sıra çok 
yakın bir gelecekte yapay zeka da şimdikinden 
çok daha ileride olacak ve medeniyetlerin radi-
kal şekilde değişmesine sebep olacak. 

Küresel elitler Transhumanizm projesi ile in-
san beynini bir bulut sistemine bağlayacak ve 
nano teknolojiye sahip tıbbi cihazlar bağışıklık 
sistemimizin yerini alarak dolaşım sistemimiz-
de ki tüm hastalıklara son verdiği gibi diğer 
her türlü yaralanma gibi konularda ise yeniden 
programlanıp, eski bir uzuv yenisi ile değiştiri-
lebilecek. 

2005 Yılında “14. Dünya Yahudi Kongresi” 
sırasında Bar-Ilan Üniversitesinden Dr.Avraham 
Elqayam bir konuşma yapmış ve Kabalist dü-
şünceyi “Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi” gibi 
filmlerle yaymayı başardıklarını, yeni atılımın 
ise “Bilim Kurgu ve Yapay Zeka” temalı filmler 
ile başlayacağını söylüyordu. Dediği de oldu ve 
yıl 2017, bilim kurgu filmlerinin zihinlerimizde 
oluşturduğu algıyı şöyle 30 saniye oturup bir 
düşünün... 

Transhumanizm projesi 16. Yüzyılda Kabba-
la’nın daha okültik hale getirilmesini sağlayan 
Isaac Luria isimli kabaliste dayanıyor. Kendisi-
nin Tapınak Şovalyesi bir Mason olduğu bilinen 
Luria, insanlığın entelektüel olarak geliştiği ve 
insanın Tanrı’lık makamına yükseleceğini düşle-
yen bir okültistti. 

TRANSHÜMANİZM 

Kürşad BERKKAN

İ L L U M İ N AT İ

VE KABALİST
BARONLAR
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Kabalist Luria’nın Tanrısallık fikri 
daha sonra Thomas Huxley tarafın-
dan desteklendi ve Huxley’in yeni-
den dizayn ettiği Transhumanizm’in 
de temelini oluşturan bu fikir hare-
keti “Evrim Teorisi” safsatasının da 
temelini oluşturdu. 

Aynı ideolojiye sahip olan ve Ro-
thscihld ailesi ile çok yakın dostluk-
ları bulunan Thomax Huxley’in iki 
torunu vardı ve bu torunlar daha 
sonra çok ilginç görevlerde bulun-
dular. Thomas Huxley’in torunların-
dan birisi olan Aldous Huxley ABD 
istihbarat servisi CIA için uzun yıllar “MK-Ultra” 
yani “Zihin Kontrol” projesinde baş aktörlerden 
bir tanesi oldu. 

Thomax Huxley’in diğer torunu Julian Huxley 
ise Rothschild’ler gibi ailelerin yönetici olduğu 
“İngiliz Kraliyet Konseyi” isimli oluşuma üye ol-
masının yanı sıra, 1958 yılında ise Şovayle ün-
vanını aldı ve UNESCO’nun ilk kurucu direktörü 
olarak atandı. Julian Huxley yeni çağın en etkili 
Darwincisi olarak kabul edildi ve küresel Siyo-
nistlerin kurduğu neredeyse tüm elit oluşumla-
ra dahil oldu. 

Julian Huxley’in çok etkilendiği bir isim var-
dı, “Katolik Darwin” olarak bilinen Cizvit Papazı 
Pierre Teilhard, sözde bir aziz olmasına karşın, 
Darwin ideolojisine çok sıkı bir şekilde bağlıydı. 
Pierre Teilhard ise “Yeni Dünya Düzeni” akımı-
nın önemli kuramcılarından bir tanesiydi. 

Papaz Teilhard, Arthur Clarke ve Marshall 
McLuhan gibi isimler insanın kollektif bir bilince 
bağlanması gerektiğini iddia ediyor ve gelişen 
insanların robotik tanrısallığı yakalayabileceğini 
iddia ediyorlar ve bunun içinde bilimsel çalış-
malar yürütüyorlardı ki bu çalışmaların serma-
yesi de Rockefeller Fundation tarafından karşı-
lanıyordu. 

Küresel elitler ilk etapta bize Darwiniz’i pa-
zarladılar ve günümüzde ise Deizm’in gereklili-
ğini pazarlıyorlar. Bugün ise her insanın aslında 
kendi Tanrı’sı olabileceği düşüncesini gündeme 
getirerek Transhumanizm projesini gündeme 

getiriyorlar ve bunun ilk adımını “yapay zeka” 
ile çoktan attılar bile. 

Duygusu olan, humanist, barışçıl ve merha-
metli robotlar, hukuka, adalete inanan ve maz-
lumu koruyan robotlar Transformers’ler, Robo-
cop’lar, Terminatör’ler, Lucy’ler gibi yarı robot 
yarı insanımsı olanlar ile bilinç altına kodlama-
lar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. 

Transhümanizm projesi insanların ruhsal ve 
fiziksel olarak yeniden ve isteğe göre karakteri-
ze edilmesini sağlayacak ve aynı zamanda pro-
jeye göre insan Tanrısallığı yakaladığında haliy-
le dinlere gerek kalmayacak ve küresel elitlerin 
dini Luciferizm yani ünlü Satanist Aleister Crow-
ley’in iddia ettiği idealde olduğu gibi sınırsız, ku-
ralsız özgürlük olacak ve insanlar tek bir inanış 
biçimine ikame edilecekler. 

Transhümanizm, küresel elitlerin kontrol 
edilebilir insanlar idealinin başka bir penceresi-
dir ve vaad ettikleri ise “Tanrısallık, ölümsüzlük” 
gibi inanç boşluğuna düşen kitlelerin hayalidir. 
Bu nedenle dinlerin içini boşaltma çalışması 
asırlardır süregelmektedir. 

Ancak, bir sohbet esnasında kendisini dinle-
yen sahabelere Deccal’i anlatan Allah resulünün 
anlatımı bittiğinde “Deccal’den nasıl korunuruz 
Ya ResulAllah?” diye soran sahabeye, “onu ta-
nıyarak” diyen peygamber efendimizin bu sözü 
gibi, bizlerde ancak bu tehlikelerden onları tanı-
yarak, sinsi planlarını öğrenerek kurtulabiliriz ki 
bunun içinde yine Kur’an’ın “OKU” olan ilk em-
rini yerine getirmek ile başlamalıyız... 
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“Her peygamberin Cennette bir arkadaşı vardır. Benim 

Cennet’teki arkadaşım ise Osman bin Affan’dır.” (Tirmizi, 
3698)

Hz. Osman, Mekke’nin en tanınan ailelerinden biri 
olan Beni Ümeyye’ye mensuptur. Babası Affan b. Ebi’l-As, 
annesi Erva binti Küreyz’dir. Babası Hakem b. Ebi’l-As’ın 
öz kardeşi, Ebu Süfyan’ın ise amcaoğludur. Annesi Erva 
ise Efendimiz’in (sav) hâlâsı Beyza binti Abdülmuttalib’in 
kızıdır. Yani Hz. Osman, Efendimiz’in (sav) halasının toru-
nudur. 

Hz. Osman’ın babası Affan da bölgede adından söz 
ettiren çok büyük bir tüccardı. Nübüvvet gelmeden önce 
Şam’a ticari bir sefere gitmiş, orada hastalanarak vefat 
etmişti. Vefat ettiğinde geriye tam üç milyon dirhem de-
ğerinde bir sermaye bırakmıştı. Hz. Osman’ın başka erkek 
kardeşi olmadığı için de bu sermayenin hepsi kendisine 
kalmıştı. 

Dolayısı ile Hz. Osman, Müslüman olduktan sonra zen-
ginleşen, halife olduktan sonra günümüz tabiriyle katları, 
yatları, fabrikaları olan biri değildi. İslâm öncesi ciddi bir 
zenginliği olan, Müslüman olduktan sonra da imanının 
bedelini ödeyerek, elindekileri Hz. Ebu Bekir gibi Allah yo-
lunda infak eden biriydi. Baba Affan vefat ettiğinde yirmili 
yaşlarda bir delikanlı olan Hz. Osman, babasının başlat-
tığı ticareti devraldı. Çok kısa bir zamanda kendini bölge 
tüccarlarına kabul ettirdi. Dürüstlüğü, hayâsı ve edebi ile 
câhiliye döneminde bile ağzına içki koymaması ve iffetine 
düşkünlüğü ile tanınan ve sevilen biri oldu. 

Yaşı otuz dört olunca, İslâm’ın güneşi Mekke’de parla-
dı ve ilk günlerde Hz. Osman çok sevdiği, beraberce birkaç 
kez ticaret yaptığı ve o günlerde otuz sekiz yaşında olan 
Hz. Ebu Bekir’in vesilesi ile imanla tanıştı, Efendimiz’in 
(sav) huzuruna gelerek iman şerbetini içti. Hz. Osman Beni 
Ümeyye’den İslâm’ı kabul eden ilk Müslüman olacaktı. 
Müslüman olması ailesi tarafından çok sert bir biçimde 
karşılandı. Gerek amcası Hakem, gerek aile reisi sayılan 
Ebu Süfyan, Hz. Osman’a sert tepki gösterdiler. Müslüman 
oluşunun ilk günlerinde amcası onu eve hapsetti, inancını 
reddetmesi için baskı yaptı, ancak Hz. Osman’ın inancında 
sebat göstermesi üzerine bu baskıları biraz gevşetti. Asıl 
bardağı taşıran şey Hz. Osman’ın, önceleri Ebu Leheb’in iki 
oğlu ile sözlü olan ama daha sonra safların netleşmesi ile 
nişanları geri atılan Peygamber evinin iki kızından birine 
talip olması oldu. O günlerde Hz. Osman, Mekke’nin en 
zengin, en soylu adamlarından biri olarak yaşı otuz altı, 
otuz yedi iken ve o güne kadar hiç evlenmemiş ve iffetini 

hep muhafaza etmiş biriyken Rasûlüllah’a (sav) niyetini 
açtığında Efendimiz (sav) sevinç içerisinde kabul etmiş ve 
kızlarından büyük olan Rukiyye validemizi ona vermişti. 

Bu evlilik gerçekleşince Beni Ümeyye adeta çılgına 
dönmüş, Ebu Leheb’in hanımı, Hz. Osman’ın da halası 
olan Ümmü Cemil: “Biz Muhammed’e zorluk olsun diye 
onun kızlarını oğullarımızdan ayırdık Osman gitti o kız-
lardan birini aldı.” diyerek, ortalığı velveleye vermişti. Bu 
psikolojik baskılar bir müddet sonra bir kez daha fiili baskı-
lara dönüşmüş ve Mekke’nin en zengin adamı çok ağır iş-
kencelere muhatap olmuştu. Artık dayanılmaz bir noktaya 
gelen baskılar neticesinde Hz. Osman, hanımını da yanına 
alarak Habeşistan’a hicret etmek zorunda kalmıştı. Efendi-
miz (sav) damadı Hz. Osman’ı ve kızını Habeşistan’a gön-
derirken yaşlı gözlerle şöyle diyecekti: “Selam olsun Os-
man’a ve ailesine! Vallahi onlar Lut’tan sonra iman adına 
hicret eden ilk mü’min ailedir! “(Beyhaki, Delâil, 2/297).

Hz. Osman, hanımı Rukiyye validemiz ile Habeşistan’a 
gidecek, üç ay sonra duyulan yanlış bir haber yüzünden 
Mekke’ye geri dönecek, bir yıl sonra bir daha Habeşistan’a 
giderek, tam yedi yıl orada yaşamak zorunda kalacaktı. 
Allah o yıllarda bu güzel aileye bir meyve, bir çocuk bah-
şedecek, ikisi de çocuklarına; “Rasûlüllah erkeklerden en 
fazla Abdullah ismini severdi” diyerek Abdullah ismini ve-
receklerdi. Abdullah dokuz yaşlarında iken Medine’de bir 
horozun yüzünü gagalamasından sonra hastalanıp vefat 
edecekti.

Habeşistan’dan Medine’ye gelecek olan Hz. Osman, 
Mescid-i Nebevi’nin inşasına yetişecek, pek alışık olmasa 
bile oranın inşaatında çalışacak, bir taraftan da Medine’ye 
alışmaya çalışarak ticaretini devam ettirecekti. 

Medine’nin o ilk günlerinde Efendimiz (sav) daha işin 
başında iken bir şeyi fark etmişti. Müslümanlar içme suyu 
gibi asli ihtiyaçlarını Yahudilere bağımlı bir şekilde karşılı-
yorlardı. Medine’nin içme suyu kuyuları sınırlıydı ve hepsi 
de Yahudilerin elindeydi; onlar da istedikleri zaman açıyor 
ve istedikleri paraya da satıyorlardı. Efendimiz (sav) bu 
tehlikeli durumu fark edince bir gün Mescid’de şunu der: 

“Kim cennet karşılığında Rûme kuyusunu satın alır?” 
(Buhârî, Vasâyâ, 33). 

Hz. Osman akıllı ve Müslüman bir tüccardı. Akıllı tüc-
car kimdir? Gerçek kârın, hakiki ve sürekli kazancın olduğu 
yerde gerekli adımı atandır. Cesaretli olan ve kapasitesini 
iyi tespit edip, gerekli yerde kullanandır. Kısa ve küçük he-
saplara takılmayan, uzun ve büyük işlerin arkasında du-
randır. 

MÜSLÜMAN BIR TÜCCAR: 
HZ. OSMAN - 1

(RADIYALLAHU ANHU)

E K O N O M İ

Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi
İsmail ÇAPAK
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Fatma YAŞAR

ADEM-İ MUTLAK 
Yokluğa uğramayanda zuhur edemez hiçlik 

Varlığın tezahürü yokluğa giryanimiş 
Cümle alem içinde yükselmek istiyorsan
Mütevazi bir gönülle edepli olmak imiş

Sadra düşer nice his nice duygu ne yeis 
Kemale ermek için düşmanını da affet 

Nice şahlar sultanlar bu sırra ermek ister 
Bu sırrın sırlarında dile vurulmuş kement

Destur alıp nagendan yol olmak gerek bire 
İkilikten fayda yok cem olmak lazım tevhide 
Dergahına yüz sürüp el pençe divan durup 
Haktan gelene rıza gösterenler can bulup

Hak içre hak yoluna koyulmalıdır başlar 
Hak için hak yoluna çatılmasın o kaşlar 
Ondan geldik ona gidiyorken hep yollar 
Hu deyip gönül ile arınmak gerek ey can
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ÇOCUKLARINIZIN SİZİN HAKKINIZDA HATIRLAYACAĞI
5 ŞEY ve EBEVEYNE DERSLER

1. Onları güvende hissettirdiğiniz zaman-
lar (veya güvensiz hissettikleriniz olduğu za-
manlar)

Her çocuğun kalbinde, savunmasızlık ve 
korunma ihtiyacı var. Çocuklarınız, canavar-
ları yatağının altından kovaladığınız veya bir 
kabustan sonra ona sarıldığınız anları hatırlar; 
ancak öfkenizin, korktukları canavar haline 
geldiği zamanı da hatırlarlar. Çocuklarımız, 
bazen bizi kızgın göreceklerdir, çünkü bu haya-
tın bir parçasıdır; ancak çocuklarınızın sizinle 
birlikte olduğunuz zamanlarda, onların kendi-
lerini güvende hissetmelerini sağlamayı görev 
edinin.

2. Onlara tüm dikkatinizi verdiğiniz anlar

Çocuklar; öncelikle, sevgiyi onlara duyarlı-
lığımızla ölçer. Onunla bir çay partisi vermek 
veya top oynamak için yine onunla dışarı 
çıkmak ya da onunla bir tramplen üzerinde 
birlikte atlamak gibi yaptığınız özel anlar, zi-
hinlerine ve kalplerine sonsuza dek kazınır. 
Çocuklarınıza, küçük şeyler yapmak için za-
man ayırın; çünkü o anlar, sonunda en önemli 
anları olacaklar.

3. Eşinizle etkileşime geçme şekliniz

Çocuklarımız; kocamıza veya karımıza na-
sıl davrandığımızı izleyerek, sevgi hakkındaki 
görüşlerini büyük ölçüde oluştururlar. Bir gün 

evlenmek istediklerinde onları heyecanlandı-
racak türde bir evliliğe sahip olmaya çalışın. 
Onlara, annelerinin ve babalarının birbirle-
riyle bağlı, sevecen bir ilişki içinde görmekten 
gelen güvenliği sağlayın.

4. Eleştiriye karşı onaylama ve tepki söz-
leriniz

Bir çocuğun kalbi, ıslak çimento gibidir ve 
hayatın erken dönemlerinde edinilen izlenim, 
zamanla sertleşecektir. Kimlik, yetenek ve öz-
güven duyguları, büyük oranda bu formasyon 
yıllarında konuştuğunuz kelimelere dayanak 
oluştururlar. Ebeveyn olarak işimizin bir kısmı, 
düzeltmek ve disipline etmektir; ancak, dü-
zeltme halinde bile, sözlerinizin sevgi, teşvik 
ve olumlu pekiştirme ile dolu olmasına izin 
verin.

5. Ailenizin gelenekleri

Çocuklar doğallığı sever; ancak, öngörüle-
bilirlik konusunda da derin ihtiyaçları vardır. 
Haftalık bir aile filmi (veya oyun) gecesi olsun, 
ister aile kaçamakları için düzenli olarak seya-
hat ettiğiniz bir yer, doğum günleri, özel et-
kinlikler veya başka özel gelenekler kutlamak 
için kurduğunuz “gelenekleri” büyük sevgiyle 
hatırlarlar. Günün birinde kendi çocuklarına 
geçirmek isteyecekleri bazı gelenekler oluş-
turma konusunda maksatlı olun.

Şemsettin SABRİ

K A PA K
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GEL(MEY)İN ÇOCUKLAR

Türk toplumunun kanayan yaralarından biri 
de çocuk gelin meselesidir. İslam öncesi ca-
hiliye döneminde yaygın olan adetlerden biri 
kız çocukların dii diri toprağa gömülmesiydi. 
Bunun birçok sebepleri vardı, Ekonomik se-
bepler; erkek çocuklarının büyüdükten sonra 
aileye ekonomik fayda sağlayacağı, savaşlar sı-
rasında erkek çocuklarının yararlı olabileceği, 
kız çocuklarına değer verilmemesi savaş sıra-
sında esir alınan kız çocuklarını para ile alınıp 
satılması, namus kavramının sadece kız çocuk-
larına özgü bir kavram olması düşüncesiyle 
cinsiyet ayrımcılığı yapılırdı. Yine bu dönemde 
kız çocukları, kendilerinden yaşça büyük olan 
erkeklere para karşılığı verilebiliyordu. Fakat 
bu insan hakları ihlali olan vahşice durum 
cahiliye döneminde kalmakla bitmedi. İslam 
sonrası ve günümüze kadar gelen süre zarfın-
da toplumun kanayan yaralarından iri olmaya 
devam etti. 

Cahiliye döneminde benzer vahşice olayla-
rın yaşandığı bir başka dünya da orta çağdır. 
Kadın ve Orta Çağ denilince akla ilk gelen kav-
ram cadılıktır. Kadınlar cadı tabiri ile korkunç, 
kötü niyetli ve kötü şeyler yapa kadın olarak 
ifade edilir. Orta Çağda kadın kötülüğün temsi-
li olarak ortaya konmuş, kadının ruhunun olup 
olmadığı tartışma konusu haline gelmiş, sosyal 
hayattaki rolü kötülenmiştir. Batıda büyücü ve 
cadı avı başlamış, pek çok kadın cinlerle iliş-
kisi olduğu iddasıyla yakılmıştır. Evet günü-
müze geldiğimizde belki kız çocukları diri diri 
toprağa gömülmüyor, cadı ve büyücü olarak 
yakılmıyor. Fakat diri diri yakılan hayatlar, top-
rağa gömülen umutlar ve hayaller var. Ruhsal 
ve Bedensel gelişimini tamamlamamış, oyun 
ve okul çağındaki kız çocuğunun, evliliğin ge-
tirdiği ağır sorumlulukları alması bedensel ve 
ruhsal travmaların ortaya çıkmasına neden 
olabiliyor. 

Henüz cinsellik hakkında bilgi sahibi olma-
yan kız çocuğu kendinden yaşça büyük bir 

erkeğe kurban edilir gibi sunuluyor. Ataerkil 
toplum yapısının, geleneksel adetlerin, dinin 
yanlış yorumlanması sonucu çocuk yaşta ya-
pılan evliliklerin meşrulaştırılması, çocuk yaşta 
gelinin daha kolay terbiye edilir ve itaatkar ha-
line getirilebilir düşüncesi, aile içi şiddet sonu-
cu kız çocuklarının evliliğe bir kaçış yolu gözüy-
le bakarak sığınması, çocuk yaşta evlenmek 
daha fazla çocuk sahibi olunabilir düşüncesi ile 
ortaya çıkan çocuk gelin meselesi insan hakla-
rının en büyük ihlallerine ve çocuk istismarına 
girmektedir.11 yaşında evlenip, çocuk doğura-
madığı, ise güce yetişemediği için şiddet gören 
belki de eş adı altında zorla evlendirildiği  para 
ile satıldığı erkek tarafından tecavüz edilmekle 
olan bir kız çocuğunun dünyası travma üzeri-
ne kurulmuştur. Peki bu insan hakları ihlalinin 
ve çocuk istismarının önlenmesi için ne yapı-
labilir ? Bu noktada aynı toplumda yaşayan 
bireyler olarak bu hak ihlaline sessiz kalmayıp 
ilgili birimlere haber vermeliyiz. Yapılabilecek 
en önemli çalışmalardan biri çocuk gelin riski 
taşıyan bölgelerin haritalarının çıkartılıp, bu 
bölgelerde halkın bilinçlendirilmesine yönelik 
eğitimler verilmeli. Çocuk yaşta evliliğe maruz 
kalmış bireyler üzerinde Psikoterapist, Travma 
uzmanları ve ilgili meslek gruplarıyla çalışma-
lar yapılmalıdır.

Merve EGE

K A PA K

35



sirdergisi.com
Ocak 2018 /  Rebîulâhir 1439

SIR

DÜNYA KADAR DERDİ OLANLAR

Evinize yeni bir eşya, en basitinden bir elektro-
nik alet aldığınız zaman, onu kullanmadan evvel, 
yanında verilen kullanma kılavuzunu okursunuz ve 
ona göre hareket etmeye özen gösterirsiniz. Zira 
bu kılavuzu hazırlayanlar, makinanın mucidi olan 
mühendis ve tasarımcılardır. Yani makinanızı en iyi 
tanıyanlardır.

Allah Teala’da (c.c.) insana hayat vermiş, tabir 
caiz ise, bu hayatın kullanma kılavuzu olarak da 
Kur’an-ı Kerim’i inzal buyurmuştur. “İnsana; insan, 
hayat ve kainat üçlüsünün kimliğini tanıtacak olan 
ancak onu yaratıp, sonra da her birine kabiliyetini 
veren görevi ve sorumluluklarıyla ayakta tutandır. 
O da, her şeyi bir hikmet ile yaratandan başka kim 
olabilir? Her şeyi yaratan, sonra onlara bir kader 
takdir buyuran O’ndan başka kim olabilir?” (1)

İnsan, hayat ile arasında, Allah’ın emrettiği iti-
dalli bağlantıyı çoğu kez kuramamakta, ya dünya-
dan büsbütün yüz çevirerek uzleti seçmekte veya 
“lezzetleri paramparça eden ölüm”ü unutarak, ebe-
di hayatını, dünyanın geçici, süfli ve aldatıcı zevk-
lerine kurban etmektedir. Halbuki birinci hal, yani 
uzleti seçmek ne denli yanlış ise, ölümü unutmakta 
yanlışın yanlışıdır. Çünkü bu dünya yalan.. Yeniler 
eskimek, gelenler göçmek zorunda. Birileri, birile-
rini bırakıp gitmek zorunda. Zorun da zoru olan ölü-
mü, insanlar fert fert tatmak zorunda.

Kur’an-ı Kerim insanların, cemaatler halinde 
yaşamasını öngörür, münzevi bir hayatı hoş karşıla-
maz. Zira kainatta, insanın hizmetine sunulan nice 

yer altı ve yer üstü zenginlikleri vardır ki, insana 
Allah’ın varlığını ve birliğini haykırabilmek için, gün 
yüzüne çıkartılmayı, tefekkürle bakan gözlere yara-
tıcısının esmasını nakış nakış okutmayı istemekte-
dir.

İnsanın bir de ibadet mükellefiyeti vardır ki, yer-
yüzünün halifesi sıfatına layık bir kul olabilmenin 
önemli bir şartı da budur. Bunun yanında, yeryüzü-
nü imar etmesi ve Allah’ın koyduğu kuralları yeryü-
zünde hakim kılması istenir insandan:

“O sizi topraktan yarattı ve yeryüzünü imar et-
menizi istedi”(2)

Ölümü büsbütün akıldan silmek, insanı Allah’tan 
(c.c.) uzaklaştırır, dünya-perestliği netice verir. Bu 
dünyada her lezzet tadımlıktır, doyumluk miktarı 
ahirettedir. Kalmış ki, ölümü bütünüyle unutarak, 
huzur içinde, mutmain bir gönülle yaşayabilmekte 
mümkün değildir. Bir yol düşününüz ki gayet mo-
dern, gösterişli, gönül oyalayıcı her türlü konfora ve 
imkana sahip. Fakat, o yolun ucu, ebedi bir azaba 
bağlanıyorsa, o yolun yolcuları, akıbeti akıllarından 
çıkartarak, huzur ve neşe içinde yaşamlarına devam 
edebilecekler midir?

Dünya hayatı, gaye değil vasıtadır. Hedef değil, 
hedefe götüren köprüdür. Köprü üzerine ev inşa et-
meye, yerleşmeye kalkışmak nasıl bir divanelik ise, 
dünya hayatına bel bağlamakta o denli saçma ve 
huzursuzluk verici bir davranıştır.

“Bir insanın eviyle kendi arasında bulunan geniş 
bir nehir üzerindeki köprü, kısa olması açısından 
haddizatında ehemmiyetsizdir. Fakat aynı zamanda 
adamı köyüne ve evine götüren tek yol o köprü ol-
duğu için de önemlidir.”

İşte insan hayat ile arasındaki bağı bu ölçüye 
göre ayarlamalı, ifrat ve tefritten Allah’a sığınmalı, 
Kur’an’ın öğretileri doğrultusunda yolunu belirle-
melidir. Kendisi dünyanın içinde yaşamalı ancak 
dünyayı kendi içinde yaşatmamalıdır. Tek derdi dün-
ya olanın, dünya kadar derdi olur...

(1)”Kur’an’da İnsan ve Medeniyet” Ramazan el-Buti
(2)) Hud Suresi, 61

Mecbure İnal Veda

D E N E M E
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SESSİZLİĞİN ZAFERİ
Issızlığın içinde, 
Yalnız bir ev bulaydım,
Camda kar taneleri,
İçerde ben olaydım.

Koysam tahta sedire,
Uğuldayan başımı,
Sessizlik uykudayken;
Akıtsam göz yaşımı.

Yalnızlık çeşmesinden,
Sihirli su içeyim,
Dünyanın her halinden,
Hatta benden geçeyim.

Siz ömrümü çaldınız,
Sözlükten düşmüş sözler,
Hangi çağdan kaldınız,
Gücü tükenmiş sesler.

Hep kışlar yaşattınız,
Bütün duygular dondu,
Sahte baharlardınız,
Bağımızı don vurdu.

Kışlar, uzayan kışlar,
Biz birlikte büyüdük,
Senin ıssızlığında;
Ayazında yürüdük.

        
                                         Nuri SÖZÜER
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S İ N E M A

Kelebek (Papillon)

Kelebek (Papillon),1973 yapımı bir ABD filmi.Hen-
ri Charriere’in yazdığı ve gerçek hayat hikâyesini 
anlattığı kitaptan sinemaya uyarlanmıştır. Filmin 
adında da eserin orijinal Fransızca ismine sadık 
kalınmıştır.

Konusu

Suçsuz olduğu halde mahkûm edilen Papillon 
ve mahkûm gemisinde tanıştığı arkadaşı banker 
Dega, Fransız Guyanası’na gönderilmişlerdir. Bu-
rası kaçması imkânsız bir hapishanedir. Mahkûm-
lara çok kötü şartlarda çalıştırılmakta ve yaşama-
ya çalışmaktadırlar.Papillon ilk günden itibaren 
kaçmayı kafasına koyar. Arkadaşı Dega’ya vuran 
gardiyanı döverek kaçar. Kaçmadan önce konuş-
tuğu bir mahkûmdan aldığı bilgi ile gittiği tüccar 
onu insan avcılarına satar ve böylece hapishane-
ye geri götürülür. Hücre hapsinde 2 yıl tek başı-
na dayanır. Bu sırada kendisine yemek gönderen 
Dega’yı ele vermez. İki yılın sonunda arkadaşları 
ile yeni bir plan yapar,Clousette ve Maturette adlı 

iki arkadaşıyla kaçarlar. Kaçışlarında Cüzzamlılar 
Adası’ndakilerden yardım görürler. Venezuela’ya 
kadar ulaşırlar. Burada 2 arkadaşı yakalanır.Kele-
bek ise kaçarken Guajiro Kızılderilileri’nin yaşadığı 
köye gelir.Ve uzun süre burada yaşar.Buradan da 
ayrılmaya karar verir fakat sığındığı bir manastırda 
başrahibenin ihbarıyla yakalanır.Fransız Guyana-
sı’na iade edilir.5 yıl hücre cezası daha alır.Çıkınca 
arkadaşı Dega’nın da bulunduğu Şeytan Adası’na 
gönderilir.Fakat Dega akıl sağlığını yitirmiş gibidir.
Papillon ise çeşitli denemelerden sonra hindistan 
cevizlerini bir torbaya doldurup yaptığı torba-sal 
ile adadan kaçacaktır.Filmin sonunda salla uzakla-
şırken bağırır: -Sizi pislikler!Ben hala buradayım...

Kelebek, özgürlüğe adanmış bir başyapıttır. Ger-
çek bir hayat hikâyesinden alınmıştır. Arkadaşlı-
ğın, bağlılığın, vefakarlığın bu kadar iyi oynandı-
ğı, müziğin filmle bu kadar iyi bütünleştiği sayılı 
filmlerdendir. Filmdeki hapishaneler daha sonra 
kapatılmıştır. Papillon 25 yaşında mahkûm olmuş, 
38’inde kaçmış, 67’sine kadar özgürce yaşamıştır.

Onur TAŞKIRAN
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Ünlü bir bezirgan onbin dinar zarar gördü ve iflas etti. Bu esnada dedi ki: “Oğul bunu kimseye 
belli etme. Oğlu dedi ki:” Emredersin babacım , sen ne dersen tabii o olacaktır, ama nedenini 
sorabilir miyim?”.Babası şöyle anlattı:”Saklamamın sebebi aklıselimdir ve zararın iki olmasını 

engelliyor; bir mal kaybetmesi bir de komşu dedikodusu.”
*

TERBİYE FARKI

Padişah oğlunu iyi terbiye alması için bir âlim yanına götürdü ve dedi ki:”Bundan böyle bu senin 
çocuğun sayılır kendi çocuklarına nasıl davranırsan benim oğluma da öyle davranacaksın. Alim ta-
mam dedi ve çocuğun kefaletini kabul etti ve onu kendi evladı gibi yetisdirdi. Ama sonuç başarılı 
gibi gözükmüyordu. Kendi evlatları çok başarlı ve düzgün insanlar olmuşlardı. Padişahın oğluna 

gelirsek asla öyle olmamıştı.
Padişah âlimi çağırdı ve ona küfür etti ki sen sözünü tutamadın ve ahdine vefa etmemişsin. Alim 
dedi ki:”Allah baş üstünde şahidimdir ki davranış ve eğitim ikisinde de aynıydı ama ne yapalım ki 

insanlar farklı oluyorlarmış.”
*

DENGE

 Hakîmlerden biri oğluna şöyle nasihatte bulundu: “Oğlum fazla yemek yeme!! Fazla yemek 
insanları rencide eder. Oğul dedi ki:”Babacığım açlık ta insanları öldürüyormuş. Duymamışsın ki 
hocalarımız demişler ki  toklukdan ölmek aç kalmaktan daha iyiymiş.” Dedi ki:”Oğul dengeyi tut-

mak lazım.( کولو وارشبوا ول ترسفوا).”
Birine sordular ki canın ne istiyor? Dedi ki:”canım hiç bir şey istememesini istiyorum.”

*
VİCDAN AZABI

Padişah  bir günahsız ve masum insanın öldürülmesine emr etti. Mâsum kişi dedi ki:”Ey padişah 
sen bana olan öfkenden dolayı kendine eziyet ediyorsun. Bu öfke bana bir nefes vermekle bite-

cek ama günahı bir ömür boyu sürecek.
Kalıcı devrim rüzgar gibi esip bitecektir.

Acı ve tatlı , iyilik ve kötülük geçip bitecektir.
Sitemci sandı ki bizi sitem etmiş

Onun boynunda kaldı günahı bizimkiyse geçecektir.” 
Padişah onun vaazindan hoşlandı ve onu af etti. 

Armita MERAM

SADİ’DEN SEÇMELER
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İslam tarihinin en acı 
hadisesi hiç şüphesiz ki 
Kerbela olayıdır. Bundan 
1331 sene evvel; iktidar 
hırsı yüzünden gözünü 
görmez, kulağını duymaz 
olan kalbi katranlaşmış 
Yezid, başlarında Pey-
gamberin(SAV) Torunu 
Hz.Hüseyin’in bulunduğu 
topluluğu, bir yudum suya 
hasret bırakarak şehit et-
miştir.

Elim Kerbela olayının 
vuku bulduğu 680 yılında, 
yeni yurtlar arama (Kızı-
lelma) derdiyle Türkistan 
sahasından çıkarak Arap 
Yarımadasına inen ve İs-
lam’la yeni yeni tanışan 
Türk Akıncıları, Arapların 
savaşacağı haberini alırlar 
ve muhkem bir mevkiden 
hadiseyi takip ederler. 
Binlerce kişilik ordusuyla 
Yezid, 70 kişilik Hz.Hüse-
yin ve kandaşlarını çepe-
çevre sarmıştır.

Türk Atlıları anlarlar 
ki; güçlüyle-zayıf, çokluk-
la-azlık, zalimle-mazlum 
karşı karşıyadır. Bir taraf-
ta koskoca Emevi Ordusu 
diğer tarafta Peygamber 
torunu ve musayiple-
ri, yol arkadaşları. Taraf 
olma gereği hissedeler 
ve saflarını belirlerler. Ne 
asabiyete ne mensubiye-
te bakarlar taraf olurken. 
Güç dengesine bakarlar 
ve Türk Olmanın gereğidir 
deyip, mazlumdan yana 
saf tutarlar.

Takvimler Muharrem 
ayının 9’unu gösterirken 
yedi Türk Akıncısı bu bela 
meydanından Hz.Hüse-
yin’i almak üzere binerler 
atlarına. Hz.Hüseyin su-
suzluktan tükenmek üze-
redir Türk Yiğitlerini kar-
şısında gördüğünde. “Sizi 
Azerbaycan’a götürelim” 

teklifini tereddütsöz red-
deder. Çünkü bu yola dön-
memek üzere çıkmıştır ve 
şahadeti kovalayacaktır.

Ancak gelen yiğitlerden 
bir isteği olur Peygamber 
Torununun. “Oğlum Zey-
nel Abidin” der “çok has-
ta, alın götürün onu bura-
dan, size emanettir.”

Yedi Türk akıncısı yan-
larına Zeynel Abidin’i de 
alarak yıldırım gibi yol 
alırlar Emevi Ordusunun 
barikatını yararak. Hz.Pey-
gamberin sevgili torunu, 
Allah’ın Aslan’ı Ã‚lim-
ler Şahı Hz.Ali’nin oğlu 
Hz.Hüseyin ellerini Arş-ı 
A’la’ya kaldırır ve  “Ya-
rabbi bu yedi yiğide, yedi 
devlet nasip eyle.”

Zaten bu olaydan son-
raki gün Hz.Hüseyin ve yol 
arkadaşları şehit edilerek 
Rahmet-i Rahman’a ka-
vuşmuşlardır.

Bu yiğitler, Türkistan 
sahasında gözleri gibi 
baktıkları Zeynel Abidin’i, 
kargaşa ortamının durul-
duğundan emin oldukları 
ve emanete halel gelme-
yeceğini anladıklarında 
Mekke’ye geri götürmüş-
lerdir.

Bugün Türkistan saha-
sından Balkanlara uzanan 
coğrafyada hür ve ba-
ğımsız yedi Türk Devleti 
mevcuttur. İşte bu yedi 
devletin yedi bayrağı, Hz.
Hüseyin’in duasının kabu-
lünün delili olarak sema-
larda dalgalanmaktadır.

*
Hz. Hüseyin’in Sabah ve 

Akşamları Okuduğu Dua
   Seyyid bin Tavus diyor 

ki: Hüseyin bin Ali (a.s), 
sabah ve akşam olduğun-
da şu duayı okuyordu: 

  Bismillahirrahmanir-
rahim, bismillahi ve billahi 

ve minellahi ve ilellahi ve 
fı sebilillahi ve alâ milleti 
resulillahi ve tevekkeltu 
alallahi velâ havle velâ 
kuvvete illa billah”il- aliy-
y”il- azim

    Allahumme innî es-
lemtu nefsî ileyke ve vec-
cehtu vechî ileyke ve fev-
veztu emrî ileyke. İyyake 
es”el”ul- âfiyete min kulli 
sûin fiddünya ve”l- ahireti.

    (Rahman ve Rahim 
Allah”ın adıyla. Allah”ın 
adıyla, Allah”ın yardı-
mıyla, Allah”dan, Allah”a 
doğru, Allah”ın yolunda, 
Resulullah”ın dini üzere 
hareket ediyorum. Allah”a 
tevekkül ettim, güç ve 
kudret ancak yüce ve âzim 
olan Allah”tandır.

    Allah”ım, kendimi 
sana teslim ettim, yüzümü 
sana çevirdim ve işlerimi 
sana bıraktım. Dünya ve 
ahiretteki her kötülükten 
kurtulmayı sadece senden 
istiyorum.[*]

[*]- Muhec”ud- Da”vat, 
s. 175; Bihar, c. 86, s. 313, 
h. 65.

*
Aşura gunü Hz.Huse-

yin’in kalbine ok saplandi-
ginda okudugu dua:

Bismillahi ve billahi ve 
ala milleti Resulillah.(Al-
lahin adiyla, Allahi anarak, 
Allahin yolunda ve Resu-
lullahin dini uzere dunya-
dan ayriliyorum).

Sonrada basini gokyu-
zune kaldirarak soyle nida 
etti:

“Allahim, Sen iyi biliyor-
sun; bunlar oyle bir kim-
seyi olduruyorlar ki yer-
yuzununde ondan baska 
peygamberin bir torunu 
yoktur”

Daha sonra oku arka-
dan cikardi ve kan oluk 
gibi disari akmaya bas-

ladi. Imam Huseyin (as) 
kaniyla elini doldurup onu 
gokyuzunu serperek soyle 
buyurdu: 

“Allahim! ölumu bana 
kolay kil” 

ikinci kez avucunu kan-
la doldurup onu yuzune 
basina serperek soyle bu-
yurdu:

“Allah ve Resuluyle 
boyle gorusmek istiyo-
rum”

“Ey Allahin kullari! Al-
lahtan korkun, dunyaya 
karsi ihtiyatli davranin; 
eger butun dunya bir ki-
siye kalacak veya bir kisi 
orada surekli kalacak ol-
saydi, peygamberler baki 
kalmaya daha layikti, ri-
zalari celbedilmeye daha 
evla ve boyle bir hukme 
daha uygun olurlardi. An-
cak Allahu teala dunyayi 
fani olmak icin yaratmis-
tir; yenileri eskir, nimet-
leri zail olur, sevinci ise 
kararir. Dunya engebeli bir 
menzil ve gecici bir evdir. 
Oyleyse ahiretiniz icin azik 
toplayin; en guzel azik ise 
sakinmaktir. Allahtan saki-
ninki kurrtulusa eresiniz. 

Ey insanlar! Allahu te-
ala dunyayi ehlini halden 
hale sokan, fena ve zeval 
yurdu kildi. Aldanan kim-
se , dunyaya aldanan ve 
bedbaht kiside ona bagli 
olan kimsedirr. O halde 
sakin bu dunya sizi aldat-
masin. Dunya kendisine 
itimat edenin umidini kes-
tigi gibi, tamah edenlerin 
de umudunu bosa cikarir.

Hz. Hüseyin’in Türk Milletine Duası

S I R L I  D UA L A R
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Abdurrahman PAMUK

MAHZUN ŞEHİR

Hüzün Cihanı sarmış, ahlar arşı aşmıştı
Gözyaşları şehirden denizlere taşmıştı
Zaten mahzundu şehir düşman yine durmadı
Vicdansız Batı bile bu zulme pek şaşmıştı
Mahzun şehir sessizdi bir yiğit bekliyordu
Dualar çepeçevre sarmıştı o gün yurdu
O gün söylenen söz düşman için bir kordu
Bir emirle bin kere ölmeye hazırdı ordu

Ne hazin zamanlar huzurun adı O’ydu
Toprağından kan değil güller fışkırıyordu
Matem değildi o gün, sokaklarında huzur
Gülücükler yüzlerden o şehre akıyordu

Bir yiğit seslenince uyandı birer birer
Tatlı uykularından o uyuyan ülkeler
Ey mü’min, artık yeter bir asırlık bu uyku
Sen uyan ki uyusun uyku tutmaz anneler
Sen uykularımızda hiç bitmeyen bir düşsün
Sen karanlığımızda ışık veren gündüzsün
Sen mü’minlere kaç asırlık bir süssün
Sen Nehbi’den bizlere hatıra bir Kudüs’sün
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TA R İ H

Mehmet ŞAHİN

bir dizi karmaşık savaşlardan ibarettir. 
Savaşlar sonucunda Osmanlı İmparatorluğu 
yükselmeye devam etmiş, Bizans İmparator-
luğu ise düşmüştür.

1204 yılında IV. Haçlı Seferi sonucu işgal 
edilen İstanbul ve daha sonrasında zayıf-
layan Bizans kaos içindeydi. Bu durumdan 
yararlanan Anadolu Selçuklu Devleti,Bursa 
dahil Anadolu içlerine kadar yayıldıysa da 
İstanbul’u fethedemedi. Bizanslılar, 1261 
yılında Latinler tarafından işgal edilmiş İs-
tanbul’u geri aldılar. Ortodoks Bizanslılar, 
Latinlerden nefret ediyorlardı. Bizans İm-
paratorluğu’nun çevresinde bulundurduğu 
II. Bulgar İmparatorluğu, Sırp Krallığı, Epiris 
Krallığı ve bazen de kendisine baş kaldıran 
Mora Krallığı yüzünden Asya’da bulunan or-
dularını Trakya ve Balkanlara kaydırmasına 
sebep oldu.Bu sıralarda Anadolu Selçuklu 
Devleti Moğolların saldırılarına uğruyor ve 
gücünü kaybediyordu.Moğollarla savaş ne-
ticesinde Anadolu Selçuklu Devleti içinde 
bulundurduğu beyliklere ayrıldı.Bu ayrılan 
beyliklerden biri de 1299 yılında Osman 
Gazi tarafından kurulmuş Osmanlı Beyliği 
olarak kurulan ve sonralarında Bizansla çok 
şiddetli muharebeleri girecek olan Osmanlı 

İmparatorluğu idi.

Yaklaşık 50 yıl içinde Anadolu’daki tüm 
toprakları kayboldu.1380 yıllarında, Osman-
lı Askerleri Trakya’ya çıkmış ve hızla fetih 
hareketlerine başlamıştı. 1400’lere gelindi-
ğinde Bizans’ın Konstantinopolis, Mora ya-
rımadası, Selanik ve Egede bulunan birkaç 
adadan oluşuyordu.1396 Niğbolu Savaşı ve 
Haçlı Seferi, 1402 Timur istilası ve 1444 Var-
na’daki son Haçlı Seferi ile Konstantinopo-
lis’in isminin İstanbul olmasını geciktirmişti.

Savaşın Sebepleri
Bizans-Selçuklu savaşları sonrasında 

Türklerden çeşitli boylar Anadolu’ya göç 
etmişlerdi. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
çökmesiyle birlikte 13. yüzyıl’da Anadolu 
Selçuklu Devletine bağlı beylikler bağımsız 
veya yarı bağımsız bir hal almaya başladılar.

Yaşlı Anadolu Selçuklu Sultanı’ndan Os-
manlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey uç 
beyi olarak atandığı beyliği ister. Anadolu’da 
ise Anadolu Selçuklu Devletineisyanlar baş 
göstermekte idi. Anadolu Selçuklu Sultanı 
ile Osman Bey’in arası ise çok iyiydi. Bu ne-
denle Anadolu Selçuklu Sultanı bu toprakla-
rı Osman Bey’e teslim etti.

BİZANS-OSMANLI SAVAŞLARI
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Yazan ve Çizen: İsmihan Meryem BOYRAZ

Sıradan alışılmış gündelik hayatı-
mızı sürdürürken, nasıl bir sistemin 
ortasında olduğumuzun ve kim ol-
duğumuzun farkında mıyız? Şuuru 
kapalı insan ne olduğunu  

unutur ve bir çeşit zombiye dö-
nüşür. Doğduğundan beri öğrendiği 
her şey onun kişisel evrenini oluş-
turur. Ama kendisi bunun farkında 
değildir. Gerçekle kesin  

olarak muhatap olduğundan ve 
uyku halinde olmadığından kesin olarak emin-
dir. Oysa gördüğü şeylerin bile aslında gördü-
ğü gibi olmadığını bir türlü düşünemez.  

Kendisi de dahil tüm hayatında bir olağa-
nüstülük sözkonusudur ama bilinci buna kapa-
lıdır. Örneğin yalnız olduğunu düşündüğü bir 
ortamda aslında yalnız  

olmadığının farkında değildir. Allah’ın gö-
revlendirdiği kaydedici melekler tarafından 
her an izlendiklerini bilmez. Hayatına dair kü-
çük büyük ne varsa en ince  

detayına kadar hiç bir şey ayırt edilmeden 
nasıl kaydedildiğini düşünmez. Kendini her an 
izleyen ve unutmaları, yanılmaları asla müm-
kün olmayan ve  

emrolundukları şeyi kusursuzca yapan 
muhteşem varlıklar tarafından izlendiğini hiç 
düşünmeden yaşayan şuru kapalı kalabalık-
lar...  

Öte yandan size verilen sürenin dolmasını 
bekleyen vekil kılınmış diğer iki görevli me-
lek... 

izliyor ve sürenin dolmasını bekliyorlar. Ta-
biki zaman farkını da göz önünde bulundur-
mak gerekir. Algıladığımız zamanın onların 

zamanına kıyasla çok kısa  

olduğunu.. Ayrıca bunların dışında çok sayı-
da gizli şahitlerimiz de var. 

Cansız olduğunu düşündüğümüz madde 
Allah’ın ruhunu taşır. Şuuru yoktur ama Allah 
onları konuşturduğunda bize şahitlik edecek-
lerdir. Ellerimiz, derilerimiz  

işitme ve görme duyularımız ve ayaklarımız 
da buna dahil olacaklardır. 

‘’Kendi derilerine dediler ki: “Niye aleyhi-
mizde şahitlik ettiniz?” Dediler ki: “Her şeye 
nutku verip-konuşturan Allah, bizi konuştur-
du. Sizi ilk defa O yarattı ve  

O’na döndürülüyorsunuz.” [Kur’an, Fussilet 
Suresi, 21]

Allahtan korkup sakınmadan ve Allah’ın far-
kında olmadan yaşayanların aleyhinde tüm şa-
hitlerin toplandığı günde şahitlik edeceklerdir. 
Allah onları  

konuşturacaktır. İnsanın yaratılış amacı bel-
lidir. Hayatının tamamında Allah’ın ve nimet-
lerinin farkında olmak, Ona şükretmek, her 
eyleminde Onun rızasını ön  

planda tutmak ve UYDURULMUŞ DİNİ terk 
ederek Kur’anın yeterliliğine inanıp ona göre 
yaşamaktır.

BÜYÜK BİR SESSİZLİK İÇİNDE SÜREN BÜYÜK
 OLAĞANÜSTÜLÜKLER (ve gizli şahitlerimiz)

D E N E M E
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Tüytop ya da badminton, raket ve bir tür tüylü 

topla oynanan tenis benzeri bir oyundur.

Kaz tüyünden yapılma bir top ve raketle oyna-
nan bir oyun olan Badminton, topun file üzerinden 
rakip alana atılması ve geri dönmemesini sağlamak 
amacına dayanan bir spor dalıdır.

Badminton, kolayca öğrenilebilen, erkek ve ka-
dın, 7 yaşından 77 yaşına kadar bütün yaş grubunda 
insanların yapabildiği ender spor dallarından biridir. 
Tenis oyunları gurubundan olması nedeniyle rakip-
ler arasında bir net(file) bulunur. Dolayısıyla herkes 
kendine ayrılan sahada oynar, topu (tüytop) olduk-
ça zararsızdır, böylece yaralanma veya sakatlanma 
riski en düşük etkinliklerdendir. Her yaşta ve her 
performans düzeyinde oynanır ve zevk verir, kişiyi 
zorlamaz, aşırı yüklenmenin kötü sonuçları oluş-
maz. Özellikle ayak hareketleriyle sahayı tutma ve 
hamleleriyle Türkler’in ata sporu kılıç kullanmaya 
benzemektedir.

Tarihi

MÖ 5. yüzyılda Çinliler, Badminton’un atası sayı-
lan Ti Jian Zi adı verilen bir oyun oynarlarmış. Yine 
badmintona benzeyen bir oyun, 19. yüzyıl ortala-
rında Hindistan’da poona adıyla oynanıyormuş. Bir-
çok açıdan günümüz badmintonuna benzeyen bu 
oyunu gören İngiliz subaylar, 1860 yıllarında bunu 
ülkelerine getirmişler. Beauford Dükü’nün kızları bu 
oyunu ilk defa Badminton Evi’nde oynamışlardır. 
Badminton ismi de bu salondan gelmektedir.

İlk kurallar

J.L. Baldwin isimli sporcu, bu sporun kurallarını 
ilk koyan kişidir. 1870’li yıllarda Hindistan’dan dö-
nen İngiliz subayları, Badminton’u J.L. Baldwin’in 
koyduğu kurallara göre oynamaya başlamışlardır. 
Dört yıl gibi kısa sürede İngiltere’de ilk badminton 
kulübü kuruldu ve kuralları belirlenen oyun ülke 
geneline yayıldı. Daha sonra, çeşitli ülkelere yayılan 

badminton, 1934’te Uluslararası Badminton Fede-
rasyonu’nun kurulması ile yeni bir ivme kazanmıştır. 
1934’ten beri özellikle Çin ve Endonezya bu oyunda 
hayli başarılı olmaktadırlar.

Olimpiyatlar ve Badminton

Badminton, ilk kez 1972 Münih oyunlarında 
olimpiyat sahnesine gösteri sporu olarak çıkmıştır. 
Yine, 1988’de Seul’de bir kez daha denenen bad-
minton, 1992’de Barselona’da esas spor olarak ilk 
kez oynanmıştır. Asya ülkelerinin yanı sıra Danimar-
ka ve İngiltere’de bu oyunda en iyi olan ülkeler ara-
sında yer almaktadır. Badminton esasında atası sa-
yılan sporlardan çok farklılaşmamıştır. Denebilir ki, 
1800’lerde nasıl oynanıyorsa, bugün de aşağı yukarı 
aynı şekilde oynanmaktadır.

Türkiye’de Badminton

31 Mayıs 1991’da Türkiye  Badminton Federas-
yonu kurulmuştur.104. üye olarak 3 Kasım 1991’de 
Uluslararası Badminton Federasyonu’na tam üye 
olmuştur. Türkiye’de ilk kez düzenlenen Badmin-
ton Ligi Tespit Müsabakaları 11 Bölgeden 24 takı-
mın katılımı ile 4-7 Nisan 1994 tarihleri arasında 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Üniversiteler 1. ve 2. 
Liginden başka, 10’u 1.Lig, 20’si Bölgesel lig olmak 
üzere toplam 30 kulübün mücadele ettiği deplas-
manlı Badminton Ligi’ne 2000 yılında minikler ligi 
de dahil olmuştur.

Malzemeler

1 adet mantar ya da plastik bir başlığa takılı 14 
ya da 16 tüyden oluşan, ağırlığı 4,73 g ile 5,50 g ara-
sında değişen “kuş” adı verilen tüylü bir top, 2 adet 
raket ve esnek ayakkabılar (yaralanmaları engelle-
mek için).

Badminton teorik olarak her yerde oynanabilir. 
Ancak rüzgâr alan yerlerde oynanamaz. Kapalı spor 
salonları çok uygundur. ^ 6.10 m X 13.40 m ebatın-
daki kortla çok fazla yer işgal etmez.

Badminton

S P O R

Emrullah ÇINAR
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Televizyonda veya sinemalarda görüntü ekra-

nında izlediğimiz filmler ve video çekimler  tek tek 
karelerin arka arkaya sıralanmasıyla oluşur. Ülke-
mizde pal yayın organı 720*576 çözünürlük ve 24 
Frame per second (fbs) şeklinde yayın yapmakta-
dır. Fbs İnsan gözünün bir saniyede görüp algılaya-
bileceği hareketli görüntülerin fbs cinsinden belir-
tilen kare hız birimidir. İzlediğimiz görüntünün, her 
bir saniyesinin 24 kareden oluştuğunu ifade eder. 
Bilimsel olarak  1 saniyelik görüntü alabilmek için  
24 tane arka arkaya fotoğraf çekecek ve bu fotoğ-
rafları da  zamanlayıcıyla da birleştirecek olursak, 
timelapse tekniği ile kullanarak çekilmiş 1 saniyelik 
görüntü oluşmaktadır.

Fakat cep telefonlarında ve tabletlerde sosyal 
ağalar parmak akış hızı 24 fps  Frame per second 
1 saniye 24 kare fotoğraf hızı değildir. İnsan beyni 
cep telefonlarındaki ve tabletlerde ki  sosyal ağa-
lara girerek bu parmak  akış hızı (ekranda sosyal 
medyaları parmakla aşağı yukarı yapılarak ekranın 
hızlı akması olayı)na belli bir süre sonra alışkanlık 
haline getirecek  ve parmak akış hızı alışkanlığı bey-
nin önüne geçerek  beyin emreden değil  alışkanlık-
lara itaat eden olacaktır. Çünkü bu hız doğada, bu-
lutların yeryüzünde ki hareketlerinde, hayvanların 
hareketlerinde, ağacın yaprağının sallanmasında, 
denizin gel git olaylarında yoktur. Yani anlayacağı-
nız insanoğlunun dolaşmış olduğu yeryüzünde bu 
hareketlere erişebilen bir görüntü bulunmamakta-
dır. Bu parmak hızına beyin alışkanlık haline geti-
rip yarım saat önce baktığı sosyal medya ağlarına 
tekrar tekrar dönüp baktıracaktır.  Beyin alışkanlık 
yapacağı için artık bu hızdaki tek olan şeye baka-
caklardır. O da nedir? Tablet, bilgisayar ve cep te-
lefonlarındaki yüklü olan sosyal ağlardaki parmak 
veya mouse hareketiyle ile aşağı, yukarı yapmış 

olduğu gezintilere bakacaktır.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne tür sorunlar 
beklemektedir. Bu hıza alıştırılan beyin yapısı çev-
resindeki bu hızı isteyecek fakat bulamayacaktır. 
Buda çocuklarımızı ve gençlerimizi biraz daha si-
nirli yapacak, doğa ve çevre ilgisini çekmemeye 
başlayacak ve okullarda öğretmenin ders anlatışını 
izlerken sıkılacak ve ders dinleme algısının zama-
nını düşücektir. Bu parmak akış hızı hastalığına ya-
kalanan insanlar çevrelerinden kendilerini soyut-
layacak ve ellerindeki ekranlarının içindeki sosyal 
medya ağalarına parmaklarıyla yukarı aşağı hare-
ketlerle  istem dışı bir şekilde bakarak mutluluğu 
onun içinde arayacaklardır. Parmak akış hızı hasta-
lığına yakalanan bu insanları gelecekte daha vahim 
psikolojik hastalıklar beklemektedir.

Bilgi teknik kurumu , akıllı cep telefonu yapan 
firmalar, cep telefonlarındaki, tabletlerdeki ve bil-
gisayarlardaki sosyal medya ağalarındaki parmak 
akış hızını 24 frame per second hızına düşürmeleri 
gerekiyor. Yoksa çocuklarımız ve gençlerimiz okul-
larda başarıları düşecek, mutluluğu bulamayacak 
ve psikolojik sorunlar giderek artacaktır. 

PARMAK 
AKIŞ HIZI 

HASTALIĞI (PAHH)   

 Çocukların ve gençlerin psikolojisi bozuluyor (Aklınıza sahip çıkın)

S O S YA L  M E D YA

Yusuf GÖK
yusufgokist@hotmail.com
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S İ L A H

Webley Revolver
Kıvanç KARADAĞ

Webley Revolver, Büyük Britanya yapımı bir toplu tabancadır. Silah, Britanya İmparator-
luğu ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri tarafından 1887-1963 yılları arasında ana hizmet 
tabancası olarak kullanılmıştır.

Webley Revolver, üstten kırmalı bir tabanca olup, mühimmat tabancanın üst kısmı kaldırı-
larak silindire doldurulur. İlk olarak Webley Mk I adıyla 1887’de tanıtıldı ve Mk IV, 1899-1902 
Boer Savaşı sırasında ön plana çıktı. I. Dünya Savaşı sırasında 1915’te tanıtılan Mk VI en bili-
nen modeldir.
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T E K N O L O J İ

Bilgisayar oyunları beyni nasıl etkiliyor?

Bilgisayar oyunları, beyinde yarattığı etkiler ile sürekli tartışma konusu olmuştur. 
Nörolojik ve psikolojik etkileri incelenen bilgisayar oyunları hakkında oldukça ilginç 
sonuçlar elde edildi.

Bilgisayar oyunları ve hipokampus

University of Montreal araştırmacıları 
tarafından yapılan yeni bir araştırma, Super 
Mario 64 gibi üç boyutlu platform oyunla-
rını oynayan katılımcıların, oyun sonrasında 
hipokampusta daha fazla gri maddeye sahip 
olduğunu buldu. Hipokampustaki gri mad-
de yoğunluğundaki fazlalık, oyuncuların yön 
bulma ve hafızalarının daha da güçlendiği 
anlamına geliyor.

Bir diğer çalışmada ise araştırmacılar 55-
75 yaşları aralığında 33 kişiyi incelemeye 
aldı. Bu 33 kişiyi üç gruba ayırarak, bir gruba 
Super Mario oynatıldı, bir gruba ilk defa piyano dersi verildi, diğer gruba ise hiçbir şey yaptırılmadı.

Piyano dersi alanlar ve kontrol grubu olan hiçbir şey yapmayanlarda gri bölge artışı gözlemlenmedi. 
Ancak oyun oynayanların gri bölgeleri artış gösterdi. Dolayısıyla yaş grubundan bağımsız olarak oyun oyna-
manın hafıza ve yön bulma kabiliyeti açsından yararlı olduğu sonucuna varıldı.

Hipokampustaki gri bölge, Alzheimer gibi nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar için de önemli bir biyo 
belirteçtir.

M. Batuhan PINARBAŞI
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HAYALİM
Sen kimsin ki ben böyle sana hayranım?

Geceleri senin hayalinden gözüme uyku girmiyor.
Sen kimsin ki ben senin her  gülümsemenle dalgalanıyorum?

Sen hangi sabahta hangi atla geldin?
Hangi dünyadan

Sen hangi şarkısın?
Hangi sedef

Hangi çemen
Hangi meltem

Hangi havadan?
Ben nasil, nerden senin karşına  çıktım?

Ne akıttın sen o tatli bakışını yüreğime ahh
Her an gözümün önündesin,

Kime baksam sen!
Hangi rüzgar benim kalbime senin tenini estirmiş..

Seni vücudunun zerrelerini görüyorum dans ediyorlar.
Gülüp şarkı söylüyorlar.

Seninle yaşamak benim için bir hayal
Bir izin verseler bir kelime seninle konuşsam yeter.

Yıldızları senin için gökyüzünden koparırım.
Ne desen yaparım 

Ama bana sabret deme!
Sabır ölüm gibidir.

Sen büyük bir arzusun ve ben çok küçük.
Sen uzaktasın ve ben yorgun.
Senin bütün vücudun Sevgi

Ve benim canım ondan mahrum.
Senin gözünün içi parlıyor
Ve benim yolum bağlı...

Leyla Beşiri MERAM
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Adı şanı milleti ne olursa Allah’ın adını tüm dünyaya duyurmak 

için kendisini her türlü zulmün önüne siper eden Mümin Kardeşlerime:  

“Sen, ben evimde yalnız dururken,
Akşam yastığa baş koyup rahat uyurken,

Televizyon başında “ahhh” deyip el vururken.” 

TEŞEKKÜRLER!

Teşekkürler, kardeşini nefsine tercih edene,
Rıza-i Hak için rahatından geçene,

Dünyanın her yerine hizmet verene,
Teşekkürler, yeryüzü için adalet isteyene. 

Bir olup aynı yolu hedef edene,
Muhtaç için evinden vazgeçene,

 Aç, susuz, çaresize el verene,
Teşekkürler, mükâfatı yalnız Rabbi’nden isteyene.

Sen, ben evimde rahat dururken,
Akşam yastığa baş koyup gafil uyurken,

Televizyon başında “ahhh” deyip el vururken,
Teşekkürler, yollarda benim yerime gezene. 

Hep yanlışı görüp sessiz kalırken,
Başkaları yardım etsin, ben rahatım, derken,

Gece gündüz demeden hesap yaparken,
Teşekkürler, benim yerime hesap verene. 

O, şu demeden yardım ederken,
Dünya ya doğruları benim için söylerken,

Kuran’ın emrini gönüllere verirken,
Teşekkürler, bizi bu yola vesile edene.

Sadettin TURHAN
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Sıfır Noktasında Düşünmek

Düşünüyorum, O Hâlde Varım! (Descartes)
Düşünmek bir eylem midir? Peki eylem ne demektir?…

Eylem, “bir değişiklik doğurabilen etkileyici davranış” demektir. Yani en azından 
kelime anlamı budur. Düşünmeyi eylem olarak kabul edersek; bir değişiklik doğurma-
yan bir düşünme eylemi bir eylem sayılmaz o halde. Düşünmek bizi diğer canlılardan 
ayıran en belirgin özelliktir zaten. Düşünmek bize sunulan bir ayrıcalıktır ancak getir-
diği sorumluluklar da vardır. 

Düşünmeyen bir kedi içgüdüleri ile hayatta kalabilir. Ancak düşünmeyen bir insa-
nın hayatta kalabilmesi zordur. İnsanın düşünmediği bir saniye bile yoktur aslında. 

Önemli olan baskılara ve toplumda yer tutmuş çeşitli gelenek, görenek, örf ve 
adetlere bağlı kalmaksızın düşünmektir. Zihninizi asla kısıtlamayın ve küçümseme-
yin de. Düşüncelerinizi ne olursa olsun bir kağıda yazın ne zaman lazım olacağını bi-
lemezsiniz. Kuralların, fakirlik ve kıtlığın, savaşların olmadığı tek yerdir zihniniz. Bir 
düşmanınız sizi esir alabilir. Bu olası bir durumdur. Ama bu durumu bir şekilde çöz-
meyi düşünüyorsanız özgürsünüz demektir. Eğer ki siz esirliği kabul eder ve pes eder-
seniz, işte o zaman tam anlamıyla esir olmuş olursunuz. 

İnsanların asla sizin düşüncelerinizi tutsak etmelerine izin vermeyin! Özgürlük, dü-
şüncelerinin sınırının olmayışıdır. O yüzden sınırları kaldırın. Çünkü değişim içerme-
yen bir düşünceniz varsa düşünme eyleminde bulunmuyorsunuz demektir ve düşün-
müyorsanızda o halde yoksunuzdur…

“Esir alınamayan tek şey düşüncelerdir.” Batuhan PINARBAŞI
 “Hayatta değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Herakleitos

M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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O T O M O T İ V

YÜKSEK HIZLI TREN (YHT)
Nihat ÖZBİLEK

Hızlı tren, normal trenlere göre daha hızlı yolcu-
luk etme olanağı sağlayan bir demiryolu aracıdır. 
Türkiye’de TCDD’ye bağlı işletmesinin adı Yüksek 
Hızlı Tren (YHT)’dir.
Dünyada eski döşenmiş raylarda seyahat hızı 
200 km/s (bazı Avrupa ülkeleri 190 km/s olarak 
kabul ediyor) ve üzeri, yeni döşenmiş hatlarda 
250 km/s ve üzeri trenler hızlı tren tanımlaması 
yapılmaktadır. Bu trenler genelde konvansiyonel 
(eski sistemle döşenmiş) raylarda 200 km/s altı, 
yüksek hıza uygun hızlı tren raylarında 200 km/s 
üzeri hızla seyahat edebilmektedir. Ankara-Eski-
şehir hattında 245 km mesafeyi 90 dakikada kat 
edilmektedir. Ankara-İstanbul hattı Türkiye’nin 
ilk hızlı tren hattıdır. Türkiye’nin ikinci hızlı tren 
hattı, Ankara-Konya hattıdır, bu hatta trenler 306 
km mesafeyi yaklaşık 105 dakikada kat etmek-
tedir.
Geçmişi ve Gelişimi
Trenler erken 20. yüzyılda motorlu araçların ica-
dına kadar dünyanın tek karada giden toplu ula-
şım araçlarıydı ve buna bağlı olarak ciddi bir te-
kel durumundalardı. Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletleri hızlı tren seferleri için 1933 yılından 
beri buharlı trenleri kullanmaktaydı. Bu trenle-
rin ortalama hızları saatte 130 km’ydi, en fazla 
da saatte 160 km yapabiliyorlardı.
1957’de Tokyo’da Odakyu Electric Railway, Ja-
ponya’nın kendi hızlı treni olan 3000 SSE’yi hiz-
mete soktu. Bu tren saatte 145 km hız yaparak 
dünya hız rekorunu kırdı. Bu gelişme Japon ta-
sarımcılarına, bundan daha hızlı trenler rahatlık-
la yapabilecekleri konusunda ciddi bir özgüven 
aşıladı. Özellikle Tokyo ve Osaka arasındaki yolcu 
sayısındaki yoğunluk, Japonya’nın hızlı tren ge-
liştirme konusunda bir öncü olmasında önemli 
rol oynamıştır.
Dünyanın ilk yüksek kapasiteli hızlı treni (12 va-
gonlu) Japonya’nın geliştirdiği ve Ekim 1964’te 
hizmete giren Tōkaidō Shinkansen adlı hat oldu. 
Kawasaki Heavy Industries tarafından geliştiri-
len 0 Serisi Shinkansen Tokyo–Nagoya–Kyoto–

Osaka hattında 1963 yılında saatte 210 km hız 
yaparak yeni bir “yolculu” dünya rekoru kırdı. 
Yolcusuz olarak saatte 256 km’ye ulaşabilmişti.
Avrupa kamuoyu hızlı tren ile Ağustos 1965’te 
gerçekleştirilen Münih’deki Uluslalarası Ulaşım 
Fuarı’nda tanıştı. DB Class 103 adlı tren Münih 
ve Augsburg arasında saatte 200 km hız ile top-
lam 347 sefer yaptı. Bu hızda yapılan ilk düzenli 
hizmet ise Paris ve Toulouse arasında yapılan 
TEE “Le Capitole” hattıydı.
Türkiye’de Hızlı Tren
TCDD 2003 yılında Ankara-İstanbul arası illeri 
kapsayan Ankara - İstanbul hızlı tren hattının 
inşaatına başlanmıştır.Etütler yapıldıktan sonra 
ilk somut adım 2004 yılında atılıp,hızlı tren hattı 
için yer açma işlerine başlanmıştır. 22 Temmuz 
2004 tarihinde meydana gelen ve 41 kisinin ölü-
müyle sonuçlanan kazadan sonra seferler bir 
süre durdurulmuştur. 23 Nisan 2007 tarihinde 
Hattın ilk etabı olan Eskişehir etabında deneme 
seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009 tarihinde 
de ilk yolcu seferi yapılmıştır. 245 km’lik Anka-
ra-Eskişehir hattı yolculuk süresini 1 saat 25 
dakikaya düşürmüştür. Hattın Eskişehir-İstanbul 
kısmının 2018’te tamamlanması öngörülmüştür. 
Hat 2013’te Marmaray’la bağlandığında Avrupa 
ve Asya arasında dünyanın ilk günlük sefer ya-
pan hattı olacaktır. Ankara-Eskişehir hattında 
kullanılan TCDD HT65000 modelleri İspanyol 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) 
şirketi tarafından üretilmiştir ve standart olarak 
6 vagondan oluşmaktadır. İki seti birleştirerek 12 
vagonlu bir tren de elde edilebilmektedir.
Ankara-Konya hızlı tren hattının temeli 8 Tem-
muz 2006’da atılmış, ray döşenmesine Temmuz 
2009’da başlanmıştır. Deneme seferlerine ise 17 
Aralık 2010 tarihinde başlanmıştır. 24 Ağustos 
2011 tarihinde ilk yolcu seferi yapılmıştır. Top-
lam 306 km’lik hattın 94 km’lik Ankara-Polatlı 
arasındaki kısmı, Ankara-Eskişehir projesi kapsa-
mında yapılmıştır. 300 km/saat hıza uygun hat 
inşa edilmiştir.
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KUDÜS

  Kudüs yetim Mescidi Aksa mahzun,
  Sol yanımda acının tarifsiz sızısı,

  Ey Kudüs ! gözümüzün nuru!,
  Peygamberler şehri, kutlu diyar,

  Efendimizin baktığı ilk yön,
  Süleyman duası, peygamberler makberi,
  Taşında toprağında saklı Kudüs’ün sırrı ...

  Kadınlar yiğit, çocuklar cesur, erkekler esir,
  Hakkın vadettiği günler gölgemde,

  Yüzü sancılı çocukların, gözleri kanayan yara,
   Kudüs Selahaddin’e hasret 
   Filistin bulutlara emanet...

   Evet ! Amerika emperyalist, işgalci İsrail,
   Peki ya Müslümanların umursamazlığı,

   Bu elekten dökülmeyen kaldı mı?
   Ezansız, namazsız, müslümansız Aksa 

   Filistin; hala mucize gibi atan ümmetin kalbi,
   Namlunun ucunda ölümü oyun zanneden çocuklar,

   Emirler gaflet uykusunda, ihanet pususunda,
   Dilsiz ve sağır bir ümmet,
   Her geçen gün daha ağır,

   Gönder ebabilleri Ya Rab !
   Kahrı perişan eyle bütün filleri!

Şaban MORTAŞ
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M Ü Z İ K

Sadettin Kaynak (d. 1895, İstanbul – ö. 3 Şubat 
1961, İstanbul), klasik Türk müziği bestecisi.

Ali Alâaddin Efendi ve Havva Hanım’ın oğludur. 
1895 yılında İstanbul’un Taşkasap semtinde doğ-
muştur. Sesinin güzelliği nedeniyle henüz 10 yaşın-
da iken hafız olan Sadettin Kaynak, yine o yaşlarda 
babasını kaybeder.[1]Öğretmenleri; Hafız Melek 
Efendi, Kasımpaşa Küçükpiyale Cami İmamı Hafız 
Cemal Efendi, Neyzen Emin Dede ve Muallim Kâ-
zım Uz’dur. Dinî müzik ile din dışı müziği birlikte 
yürütmüş, ilk bestesi olan hüzzam şarkısı “Hicran-ı 
Elem”i 1926 yılında yazmıştır. İlk Türkçe ezanı da 
seslendiren Saadettin Kaynak’tır. 

Müzik eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde ta-
mamlamış ve daha sonra Güney Doğu Anadolu’da 
yerel müzikler üzerine araştırmalar yapmıştır. 1940-
1950 yılları arasında seksenin üzerinde film müziği 
bestelemiştir. 1955 yılında felç geçirmiş; 3 Şubat 
1961 tarihinde İstanbul’da Haydarpaşa Numune 
Hastanesi’nde ölmüştür. Merkezefendi Mezarlığı’n-
da gömülüdür. 

Saadettin Kaynak’ın vasiyeti:
Bu evde benim bir pardösüm, iki kat elbisem, 

bir bavulum, bir radyom, bir buzdolabım var. Bun-
ları Gülfiye’ye bırakıyorum. Benim evimde birikmiş 
param yoktur. Emri hak vaki olduğu zaman Sırasel-
viler’deki apartmanımın 1, 3, 9 numaralı dairele-
rinden kiralar alınıp cenazemin teçhiz ve tekfinine 
(kefenleme işlemi) sarf edilsin. Cenaze namazım 
Nuruosmaniye Cami Şerifi’nde kılınsın. Merkeze-
fendi’de kabrim hazırdır. Kabir taşımı Gülfiye yap-
tırır. Yazılacak şey şudur: Sultanselim Cami Şerifi 
Başimamı ve Sultanahmet Cami Şerifi İkinci İmamı 
ve Hatibi Meşhur Bestekâr Hacı Hafız Sadettin Kay-

nak’ın ruhuna fatiha.
Sadettin Kaynak, vasiyetinde sözü geçen Sıra-

selviler’deki apartmanı varlık vergisiyle zor duruma 
düşen bir vatandaştan satın alır ve ölünceye kadar 
eski sahibinden kira almaz.

Eserlerinden Bazıları
Gönül Nedir Bilene Gönül Veresim Gelir - Niha-
vend
Leyla Bir Özge Candır - Segâh
Niçin Baktın Bana Öyle - Uşşak
Yadeller Aldı Beni - Hicaz
Çile Bülbülüm Çile - Muhayyer
Ben Güzele Güzel Demem - Mahur
Gönlüm Seher Yeli Gibi- Hüzzam
Benim Yârim Gelişinden Bellidir - Hicaz
Tel Tel Taradım Zülfünü - Hicaz
Kara Bulutları Kaldır Aradan - Karcığar
Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece - Segah
Dertliyim Ruhuma Hicranını - Segâh/Nihavent
İncecikten Bir Kar Yağar - Segâh
Enginde Yavaş Yavaş - Hicaz
Gönlümün İçindedir Gözden Irak Sevgili - Hicaz
Leylakların Hayali - Hüzzam
Bir Rüzgardır Gelir Geçer Sanmıştım - Segâh
Ela Gözlerine Kurban Olduğum -
Yanık Ömer - Hüseyni
Bahar bitti güz bitti -nihavend
Aşk Yolunda Bağrı yanık yolcular-Hüzzam
Bir hüzün çöktü yine gönlüme-Hüzzam
Bu yerler ne füsunkârdır-Hicaz
Çıkar yücelerden Haber sorarım-Hüzzam
Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın-Hi-
cazkâr

İlker COŞKUN
ilker_csk@hotmail.com
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DERGİ

Dergimiz Süleyman Demirel Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan 
birkaç öğrencinin önderliğinde kurulmuştur.  
Kurucusu şu anda Türk Dili ve Edebiyatı bö-
lümü yüksek lisans öğrencisi olan Ogün Peçe-
nek’tir. Aynı zamanda derginin editörlüğünü 
de yapmaktadır.

Dergi kurulduktan sonra aramıza yedi yeni 
arkadaşımız daha katıldı ve şu anda sekiz ki-
şilik bir ekiple çalışıyoruz.

Derginin ismi tevriyeli olarak seçildi. İlk 
anlamı sandıktan edebiyat çıkarmak; ikinci 
anlamı ise edebiyat yaptığımızı sandığımızı 
esprili bir dille ifade etmektir. İsim konusun-
da danışman hoca-mızdan destek aldık.

Dergi bütün edebiyatseverlere ulaşmak 
amacıyla kurulmuştur. Amaç edebiyatın uç-
suz bucaksız sahasında ufak bir esinti de olsa 
edebiyata, kültür ve sanata hizmet etmektir.  
Dergimiz ayrıca Süleyman Demirel Üniver-
sitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 
öğrenciler tarafından kurulan ilk edebiyat 
dergisidir. 

Dergimizin içeriğinden bahsedecek olursak 
dergi ilk sayısından yayımlanacak olan beşin-
ci sayı-sına kadar birçok yazar ve yazısına yer 
vermiştir. Dergimizde 50 den fazla yazara ve 
100 den fazla yazıya ver vermiş bulunmakta-

yız. Bu da bizi memnun etmekte… Çünkü ilk 
dört sayı itibariyle bu kadar yazar ve yazıya 
ulaşmak amaçlarımızın ötesindeki bir nokta-
ya bizi ulaştırdı. 

İlk sayımız “Çanakkale Şehitleri ve Mehmet 
Akif Ersoy” idi. İkinci sayımız “Cahit Zarifoğ-
lu” idi ve uzun uğraşlar neticesinde oğlu olan 
Ahmet Zarifoğlu ile röportaj yaptık. Üçüncü 
sayımız “Rıfat Ilgaz ve Hababam Sınıfı” olarak 
belirlendi. Bu sayıda Çamlıca Lisesi’nin son 
haline ulaştık ve dergimize ekledik. Son sa-
yımız ise Kasım ayından dolayı konusu “Aşk” 
olarak belirlendi. Bu konunu neticesinde der-
gi ekibi olarak SDÜ’ de bir panel düzenledik. 
Panele güzel bir katılım oldu. Aşk üzerine 
konuştuk ve şiirler söyledik.  Dergimizin bir 
ayırıcı özelliği kültür köşesi olması ve bu kö-
şede aktif olarak kültür ve sanata dair haber-
ler sunmasıdır. Bu nedenle biz kültür, sanat ve 
edebiyat dergisiyiz. 

Parolamız ise “Edebiyat Sandığı’mızdan 
daha fazlasıdır.” Bunun nedeni hem dergimi-
zin ismini kullanmak hem de edebiyata veri-
len hizmetlerin her zaman yetersiz olacağını 
dile getirmekti. 

Beşinci sayımızda ve diğer sayılarda edebi-
yatımıza daha güzel hizmetler vermek istiyo-
ruz. Bu nedenle aramıza yeni ekip arkadaşları-
nı bekliyoruz. Amacımız ailemizi büyütmek.

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Edebiyat Sandığı’m Dergisi
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YENİ BAŞKENT GİRİŞİMİ: KUDÜS

ABD  kongresi  1995 yılında (Bill Clinton  başkanlığı zamanı ) aldığı bir  ka-
rarla Tel  Aviv’deki  ABD  büyükelçiliğinin  Kudüs’e  taşınması  için  bir  
kanun çıkardı. Bu  kanunun tatbiki  o  zamanda  beri  altı  ayda  bir  ya-
yımlanan  Başkanlık  kararnameleriyle erteleniyordu. Yine  altı ay  doldu  
ve  Beyaz  Saray’daki  basın  toplantısında  ABD  başkanı   Trump; artık  
Kudüs’ü  resmen  İsrail’in  başkenti  olarak  tanıyacağını  ve  büyükelçiliğin  
Kudüs’e taşınması  sürecini  başlattığını  duyurdu. Trump aynı zamanda  
böyle bir kararın  hem  ABD’nin  çıkarları için hem  de  İsrail-Filistin  barışı-
na  yönelik doğru bir karar  olduğu belirtti. ‘’Kudüs sadece üç  büyük  dinin  
kalbi  değil, aynı  zamanda  demokrasinin  olduğu  en güçlü  merkezdir  ve 
İsra-il’in  evidir’’, ifadelerini  kullanmaktan  da çekinmemiştir. Filistin  başta  
olmak  üzere,  aldığı  karardan ötürü  birçok   devlet başkanları  tarafından 
tepki  gören  ABD lideri ; İsrail-Filistin  barış  mücadelelerinde geçmiş  yak-
laşımların barış sürecini çözüme  kavuşturmadığını  savunmuştur.        

Bu  hususta  İsrail-Filistin  (Kudüs’ün durumu)  konusunun  arka  planı:    
1947: Birleşmiş  Milletler Genel  Kurulu, ‘’ Filistin’i  Bölme  Planını’’ kabul  
etti. Bu  plana  göre Filistin topraklarında  bir  Yahudi  ve  bir  Arap  Devleti  
kurulacak,  Kudüs ise  bu iki devletten  ayrı  bir  ‘’uluslararası şehir’’ ola-
caktı. (Zamanla    Kudüs’ün  doğusunun   Filistin’e,  batısının  ise  İsrail’e  ait  
olduğu  anlayışı  benimsendi. )          

1948: Kudüs’te  Siyonist   ordusuyla  Ürdün ordusu  arasındaki  çatışmalar  
devam  ederken kuruluşu  ilan  edilen  ‘’İsrail  Devleti’’nin ilk hükümet  
merkezi  Tel  Aviv  oldu.
1949: Kudüs’te   savaş  bitti. Siyonist  hükümet  Batı Kudüs’e taşındı. İsrail  
Başbakanı  Ben  Gurion, Kudüs’ü İsrail’in  ebedi   başkenti olarak  ilan etti. 
BM  bu olayı kabul  etmediği  için  yabancı  devletler elçiliklerini  genelde 
Tel  Aviv’de  açtılar. 1967:  Bu  dönemde  İsrail,  Doğu  Kudüs   başta  olmak  
üzere  birçok  toprağı  işgal  etti.   İsrail, BM’in  çağrısına  uymayarak geri  
dönüş  yapmadı.                    

1980: İsrail,  Doğu Kudüs’ü  ilhak  edip  ‘’bütün  ve  birleşik  Kudüs’’ü  ebedi   
başkent ilan etti.  Bu kararı  yok sayan  BM Güvenlik  Konseyi, ‘’Kudüs’te  
diplomatik  temsilcilik  açmış  olan  devletlere bu temsilcilikleri  taşımala-
rı’’  çağrısında  bulunmuştur.  Sayıları  az da  olsa  Kudüs’te  bulunan  dev-
letlerin büyükelçilikleri  BM’in  yapmış  olduğu  bu  çağrıya  uydu.  2006: 
Kosta   Rika  ve El  Salvador’un   büyükelçiliklerini Tel  Aviv’e  taşımasıyla  
Kudüs’te  bü- yükelçilik  kalmadı. 

Hülasa, uluslararası  hukuk  ve  teamüller  Kudüs’ü  İsrail’in  başkenti  ola-
rak  tanımaya  ve  Kudüs’te  büyükelçilik  açmaya  el  vermiyor.  ABD’nin  de 
böylesine bir karar  alması  oldukça  marjinal  bir  etki   yaratacaktır  ve aynı  
zamanda  kaotik  bir  süreçten  geçen  Orta  Doğu’da,   yangının  üstüne  
körükle gitmek  olacaktır.   

SIRdaş

S İ Z D E N  G E L E N L E R

DOSTA DOST GÖTÜREN

Zaman su gibi akıp giderken
Pendik sahili
İlim irfan diyarı olmuş
Yavuzuyla Bilaliyle Yûsuf ve güzel
insanlarıyla
Sözleri anlatır dinleyene
Alabilen gelsin yine
Duy diye kalem yazar gönüldekini
Sen bil diye.

Bugünü yaşa sen
Dün dürüldü dünde
Yarını hayal etme
Sahibi bilir
Sen anı yaşa.

Bu sözler SIR olsun size
Ay yıl hatta gün bile farketmez
Bu dostlar bahçesinde
Sevgi ile kalın ömrünüzce
Sevenler ile...

Necibe AKÇA-İSTANBUL

SEVGİLİ OKUYUCULARIMIZ

SIRDAŞ köşemizde sizlerin yazı, şiir, 
deneme, hikaye ve mektuplarınıza yer 
vereceğiz.

Çalışmalarınızı, 
sirdergisi@gmail.com 
adresine bekliyoruz. 
Selam ve başarı dileklerimizle...

SIR DERGİSİ

Washington   yönetiminin  aldığı  tek  taraflı  karara  tepki   yağıyor. Özellikle  müslü-man   coğrafyalarından  oldukça  fazla  tepki  
görmektedir. Türkiye, BM, Fransa, Lübnan, Ka-tar, İngiltere, Ürdün, AB   ve  Rusya; ABD’nin  almış  olduğu  bu  kararı  yerinde  
bulmadıkları-nı belirttiler.’’ Kudüs’ün  başkent olma  durumunu; Donald  Trump  gibi   düşünmediklerini di-le  getirmişler, böl-
geden  barışın  daha da uzaklaşacağını, infa olaylarının  Kudüs  ve  çevresinde  artış  göstereceği’’ açıklamalarında  bulunurak  
ortak bir görüşte  birleştiklerini  dile  getirmişlerdir. Donald  Trump’ın   böylesine  riskli  bir  vaadinin  bugün  gerçekleşmesi Orta  
Doğu’da  bu  za-mana  kadar  yaşanmış  krizlerin  çok  daha  büyüğüne  kapı açacak   ve  de  büyükelçiliğin Tel Aviv’den Kudüs’e  
taşınması  tam  bir  bomba  etkisi yaratacaktır.

Nefise BAYGÜT - İSTANBUL

58



sirdergisi.com
Ocak 2018 /  Rebîulâhir 1439

SIR

BİLİŞSEL GELİŞİM

K A PA K

Dünyaya geldiğinde hiçbir 
zihinsel yapıya sahip olmayan 
çocuk, acaba nasıl yetişkin gibi 
düşünebilmektedir? Piaget böy-
le bir soruyla yola çıkmıştır. Ona 
göre bilişsel gelişimin temel dü-
şüncesini organizmanın çevreye 
uyum yeteneği oluşturur. Pia-
get, çevreye uyum sağlayabil-
mek için, denge – dengesizlik – 
yeniden denge yani dengeleme 
sürecini izlediğini savunmuştur. 
Çocuk aktif olmalıdır. İçsel mo-
tivasyon çok önemlidir. Eğitimin en önemli 
amacı yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme 
becerisinin kazandırılmasıdır. Piaget’nin biliş-
sel kuramına yöneltilen bazı eleştiriler: Dönem 
arasındaki yaş geçişlerinin değişkenliği, gelişim 
için dengelemenin gerekli olmaması ve biyolo-
jiye çok fazla vurgu yapmasıdır. Klinik yöntem-
leri de tartışmalıdır. Ona göre zihinsel gelişimi 
etkileyen faktörler:

Olgunlaşma: Doğuştan gelen refleksler yaşa 
bağlı olarak amaçlı davranışlara dönüşür. Ol-
gunlaşma gelişimin fiziksel yanıyla ilgilidir.Bire-
yin bir işi yapabilecek fiziksel özelliklere sahip 
olmasıdır. Birey olgunlaştıkça zihin gelişimi de 
paralel bir şekilde ilerler.

Aktif Yaşantı (Deneyim): Uyarıcıların etkisi 
çevre ile ilgilidir. Alınan her uyarıcı bir başka 
uyarıcıyla bağlanarak kodlanmaktadır. Dene-
yim, bireyin dünya üzerinde etkinlikte bulun-
maya ve bu eylemlerinin sonuçlarını gözleme-
sidir.

Toplumsal Etkileşim (Kültürel Aktarım): 
İçinde bulunulan toplum da kişinin zihin geli-

şimini etkilemektedir. Piaget, elde edilen şe-
maların çoğunun sosyal aktarımla oluştuğunu 
savunur. Toplumsal aktarım, çocuğun anne, 
baba, komşu, arkadaş, öğretmen gibi çevresin-
deki insanlardan öğrendikleridir.

Dengelenme: Zihnin dengelenme eğilimi de 
zihnin gelişimini etkiler. Yeni öğrenilen bilgiler 
önce dengesizlik doğurur, sonra dengeye kavu-
şurlar. Denge > Dengesizlik > Denge > Dengesiz-
lik… Organizma gelen yeni bir bilgi ile önceden 
var olan denge üzerinde bir dengesizlik yaşar. 
Bu dengesizlik organizmayı yeniden denge kur-
maya sevk eder. Böylece alt düzeydeki denge-
den üst düzeydeki yeni bir dengeye ulaşılır.

Hilal ERDOĞAN
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İsmail ÇETİN

Rahmetullahaleyh

K A PA K

ÇOCUKLARA İLMİ ÖĞRETMEK ESNASINDA ON-
LARI RÛHÎ BUNALIMLARDAN KORUMAK ŞARTTIR

Talimle uğraşan ulemâ, çocuklara Lokman He-
kim’in talebesi Konfiçyus’a öğretmiş olduğu şu 
sekiz cümleyi ele alarak tavsiye etmişlerdir. Bazı 
kübbar buna daha fazla önem vermişlerdir. 

1- İbadet esnasında yahud günah işlemek ar-
zusu anlarında kalbini vesveseden koru, müdafa-
asına kalkışma, hislerini hayra yönelt. 

2- Yemek içmekte boğazına zarar verecek şey-
lerden korun. 

3- Başkalarının evlerinde olduğun zaman göz-
lerini evlerindeki eşyalardan kapat, kapı pence-
reden bakmaktan sakın. Çünkü bu, kötü hisleri 
hane halkında veya sende uyarır, önüne geçe-
mezsin. 

4- Bir cemaatte bulunduğun zaman dilini fay-
dasız söz söylemekten sakındır. Çünkü dil insanı 
ipe götürür. 

5- Zikir ve duadan bir an olsa bile gafil kalma. 
Aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara 
mahkum olursun. 

6- Ölümü hiçbir an unutma ve ondan korkma. 
Hayrlılar için ölüm üstün mükafattır. Öyleyse ölü-
me hazırlan. 

7- Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri 
unut, onlardan teşekkür bekleme. Mükafatı Al-
lah’tan bekle, emellerini O’nun İhsanına bağla. 

8- Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları 
unut, amma senin onlara yaptığın fenalıkları asla 
unutma, onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf et-
meye çalış. Bunlar ruhun dengesini koruyan has-
letlerdir. 

Rasûl-u Muhterem Abdullah bin Abbas’a is-
lam dîninin temelini şöylece talim buyurmuştur. 

َفْظَك ِاحَفظِ هللَا َيْ هللَا  ِاْحَفطِ  َماٍت  َكِ ُِّمَك  ُاعَل ِاّنِ   َي غَُلُم 

ْدُه ُتَاَهَك َوِاَذا سسَئَِل هللَا َوِاَذا اسْسَتَعْنَت فَاسْسَتِعْن ِبهلِل َواْعَلْ  َتِ

ٍء ٍء لَْم يَْنَفُعوَك ِالَّ ِبَشْ َة لَِو اْجتََمَعْت عََل َاْن يَْنَفُعوَك ِبَشْ  َانَّ اُلمَّ

وَك ٍء لَْم يَُضُّ وَك ِبَشْ  قَْد َكَتَبَا هللُا َلَ ِوَاِن اْجتََمُعوا عََل َاْن يَُضُّ

ُحُف ٍء قَْد َكَتَبَا هللُا عَلَْيَك ُرفَْعِت اَلْقَلُم َوَجفَِّت الصُّ ِالَّ ِبَشْ

“Ey oğul, birkaç kelimeyi sana öğreteceğim. 
Allah’ı = O’nun haklarını koru ki O da seni ko-
rusun. Haklarını korursan daima önünde O’nun 
yardımını bulursun. Bir şey istediğin zaman Al-
lah’tan iste, bir yardım dilediğin zaman Allah ile 
dile. Bil ki bütün halk seni bir şeyle faydalandır-
mak üzere ittifak etseler -ezelde Allah’ın lehinde 
yazmış olduğu bir faydadan başkasını- sana ve-
remezler. Aynı zamanda sana bir zararı dokun-
durmakta ittifak etseler -yine Allah’ın aleyhinde 
yazmış olduğu zarardan başkasını- dokundura-
mazlar. Artık kalemler kaldırılmış ve sayfalar ku-
rumuştur.”

َماٍت -1 ُِّمَك َكِ  َي غَُلُم ِاّنِ ُاعَل

“Ey oğul, birkaç kelimeyi sana öğreteceğim.” 
Bu cümle ile Rasûl-u Muhterem alıcı hisşerini 
uyarmıştır. Abdullah bin Abbas Hazretlerini şef-
katle çağırmış, onun hislerini uyarmış ve dima-
ğını ve kalbini öğrenmeye tahrik etmiştir. Demek 
talimden evvel hırsı tahrik etmek gerekir. Bunu 
yapmaksızın talim tesir etmez ya az faydalı olur. 
Binaenaleyh normal mahallî şive, örf ve âdete 
muvafık bir dille çocukların seviyesine inerek en 
güzel sözlerle onlara hitab etmek gerekir. Oğul-
cağızım, Hasancığım, Saidim, güzelim, gözümün 
nuru, azizim gibi sözlerle çocukların dikkatlerini 
celbetmek lazımdır. Çünkü çocuklarda his kuv-
vetlidir. Sevgi bildiren tüm kelimeleri iyiden iyi-
ye düşünürler. Aksi de böyle. Bunun için Nebî-i 
Muhterem Hazreti Fatıma’nın çocukları olan 
Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin’i mübarek sır-
tına bindirmiş, evin içinde onları dolaştırmış ve:

اِكُب َوِنْعَم املَْرُكوُب َوِنْعَم الرَّ

“Ne güzel binen, ne güzeldir binilen.” demek-
le şefkatlerini onlara bildirmiş, hislerini tahrik 
etmiş ve bu esnada talimi ihmal etmeden onlara 
dînini de öğretmiştir. Âl-i Aba... Âli Aba’yı sev-
mek imanın şartlarındandır. Ehl-i Beyt... Hazreti 
Ali ve Hazreti Fatıma’nın ilelebet tayyib ve tahir 
olan evladlarının sevgisini ve onlara bağlılığımı 
dilerim ya Rabb! Aslî sığınak bunlar. Fitnelerde 
bunlara sığınmak, başarmaktır. Konuya dönelim. 
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َفْظَك -2 ِاْحَفطِ هللَا َيْ

“Allah’ı = O’nun haklarını koru ki, O da seni ko-
rusun.” Bu cümle ile Rasûl-u Muhterem iki şeyi 
bildirmiştir: Allah’ın haklarını korumayı; Allah’ın 
da hakkını koruyan kullarını mutlaka koruyaca-
ğını ve hıfzedeceğini. Bunda Rasûl-u Muhterem 
Muşarun ileyhe üç faydayı beyan etmiş oluyor. 

a-İnsanı Allah yaratmıştır. O’ndan başka koru-
yucu yoktur. 

b-Kul ne kadar dînine sarılırsa Allah kalbine o 
kadar metaneti ve feyzi indirir, bununla onu ko-
rur. 

c-Hakîkî sığınağın Allah olduğunu, yani ilmî ve 
amelî Tevhîdi beyan buyurmuş ve bunu şöylece 
te’kid etmiştir:

ْدُه ُتَاَهَك ْدُه ُتِ ِاْحَفظِ هللَا َتِ

“Haklarını korursan, daima önünde O’nun 
yardımını bulursun.” buyurmuştur. Bu buyruğu 
ile de dînin emr ve yasaklarının terk edilmeye-
ceğini ve ihmal edilmeyeceğini göstermiştir. Aynı 
zamanda çocuğun şivesine uyarak seviyesine 
inmiş ve onun seviyesinde en güzel tarzda talim 
ve terbiyede bulunmuştur. Artık her mürebbî-
nin böylece olması gerekir ki çocuğun nefretini 
uyarmasın. Sadreddin Konevî diyor ki: Çocuklar-
da nefretin uyarılması onları talimden ve faziletli 
ahlaklardan geri bırakır. 

َوِاَذا سسَئَلَْت فَاسْسئَِل هللَا َوِاَذا اسسَتَعْنَت فَاسْسَتِعْن ِبهلِل -3

“Bir şey istediğin zaman Allah’tan iste; bir yar-
dım dilediğin zaman Allah ile dile.” buyurmasıyla 
da sebeblere sarılmayı ve Allah’a dayanmayı yani 
tedbir ve tevekkülü öğretmiştir. Şöyle ki, tüm 
emellerini Allah’a bağlayarak tüm muradlarını 
ona arzet, sonra sebeblere dön, sebebleri takib 
et, tedbir al. Hukemâ diyor ki: İnsanın insandan 
bir şeyi istemesi, mahbusun mahbustan isteme-
si gibidir. Mahbus kendini kurtaramayacağına 
göre seni nasıl kurtarabilir? Öyleyse sebeblerin 
aleyhe dönüşmesinde üzülmemek, lehte tecellî 
edilmesinde de onlara güvenmemek ve böylece 
aşırı keyften sakınmak gerekir. Çünkü sebebler 
sahibinin elindeki memurlardır; tesir ise amir-
dendir, alet ve edavattan değildir. Sonra Rasûl-u 
Muhterem bu noktayı tekrar tefsir ederek şöyle 
buyurur:

لَْم -4 ٍء  ِبَشْ يَْنَفُعوَك  َاْن  عََل  اْجتََمَعْت  لَِو  َة  اُلمَّ َانَّ   َواْعَلْ 

وَك ٍء قَْد َكَتَبَا هللُا َلَ ِوَاِن اْجتََمُعوا عََل َاْن يَُضُّ  يَْنَفُعوَك ِالَّ ِبَشْ

َكَتَبَا هللُا عَلَْيَك ُرفَْعِت اَلْقَلُم ٍء قَْد  وَك ِالَّ ِبَشْ لَْم يَُضُّ ٍء   ِبَشْ

ُحُف َوَجفَِّت الصُّ

“Bil ki bütün halk seni bir şeyle faydalandır-
mak üzere ittifak etseler -ezelde Allah’ın lehinde 
yazmış olduğu bir faydadan başkasını- sana ve-
remezler. Aynı zamanda sana bir zararı dokun-
durmakta ittifak etseler -yine Allah’ın aleyhinde 
yazmış olduğu zarardan başkasını- dokundura-
mazlar. Artık kalemler kaldırılmış ve sayfalar ku-
rumuştur.” Bunu bildirmekle de Hazreti Abdul-
lah’a kainatın mahkumluğunu ve Hâlık’ın Mutlak 
Kudreti’ni beyan etmiştir. O dilediği şekilde hük-
münü icra eder. Öyleyse hükmünün aksine hiçbir 
şey tesir edemez. 

SORU: Takdir ve tedbir nedir?
CEVAB: Tedbir, mesuliyetten kurtulmak için 

sebeblere sarılmaktır ve işin akıbetini düşünmek-
tir. Bu tedbir emroluğundan ona riayet farzdır. 
Demek insanda cüz’î irade vardır, amma tedbir 
takdiri engelleyemez. Takdir, kainat yaratılmaz-
dan evvel Allah’ın indinde tesbit olunan olayların 
plânıdır. Öyleyse bu plân yazıldığı için kul işlemi-
yor, kul işleyeceği için bu plân tesbit edilmiştir. 
Görülmez mi ev yapmak için plân yapılır, plân 
yapıldığı için ev yapılmaz. İşte takdir ve tedbir de 
böyle... Bu itibarla sebebler aleyhte ve lehte gel-
se üzülmemek ve aşırı keyiften sakınmak gerekir. 
Nitekim hadîs-i şerîfte de şöyle buyrulmuştur. 

َر يَُكوُن َوَما تُْرَزُق َيِتيَك َل تَْكِثْ َهََّك َما تُُقّدِ

“Üzülme ve kederlenme. Çünkü takdir olunan 
olacaktır, rızklanmış olduğun rızk sana gelecek-
tir.” Diğer bir hadîs-i şerîfte: 

لَيَْس ِللُْمْؤِمِن َاْن يَِذلَّ نَْفَسُه

“Mü’minin nefsini sebeblerin tecellîsinden dola-
yı zelil etmeye hakkı yoktur.” buyrulmuştur. 

İşte kul böylece acizdir. Ehli tasavvuf dediler ki: 
Sebebler kapıda bekleyen köpekler gibidirler. Edeb-
le ev sahibini çağırırsan kapıdaki köpeklerin şerrin-
den kırtulursun. Aksi takdirde onlar seni ısırırlar. 
Şeytan olsun, cin olsun, zalim olsun, hastalıklar ol-
sun, hülâsa aleyhte olan tüm sebebler birer köpek-
tir. Onları sahibine şikayet et, kurtulursun. 
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SIR ÇOCUK

Zeynep’ciğim, kendini bizlere ta-
nıtabilir misin?

Adım Zeynep HASANOĞLU, on ya-
şındayım. Atatürk İlkokulu dördüncü 
sınıf öğrencisiyim.

Zeynep’ciğim, dergimizin bu ayki 
sayısında çocuk gelişimi konusunu 
ele alıyoruz. Ben de dergideki ya-
zım ile alakalı seninle muhabbet 
tadında bir röportaj yapmak istiyo-
rum. Hazırsan ilk sorumla başlamak 
istiyorum.

Emine ablacığım, aslında çok he-
yecanlıyım, ama soracağın soruları 
da merak etmiyor değilim. Acaba 
neler bekliyor beni ?

Peki  o zaman tatlım. İlk sorumla 
başlıyorum. Güzel kızımıza çocuk 
olmak neyi çağrıştırıyor acaba, biz-
lere hayalindeki çocukluğu anlatır 
mısın?

Çocuk olmak demek oyun oyna-
mak demek. Çocuk denilince akla 
ilk oyun gelir.  Benim hayalimdeki 
çocukluk hiç okula gitmemek, sa-
dece oyunlar oynamak  ama okula 
gideceksem de sadece anaokuluna 
gitmek isterdim. Sen de biliyorsun 
ki ablacım anaokulunda ders yok, 
oyun ve eğlence var.

Sırada ikinci sorum var. Az önce 
kendini tanıtırken on yaşında oldu-
ğunu söylemiştin. Geçmiş seneleri-
ne dönecek olursak hangi yaş döne-
mini sevmiştin?

 
Emine ablacım, ben dört  yaşında 

olan günlerimi daha çok sevmiştim 
ve hala unutmadım. Neden diye so-
racaksın, hemen anlatayım: Dört ya-
şındayken ana sınıfına gidiyordum. 
Bazen de gitmek istemezdim. Evde 
kalıp annemle beraber bir şeyler ya-
pardım. Bazen de gezmelere gider-
dik.  Ne yazık ki şimdi tüm zamanımı 
okulda geçirmek zorundayım. 

Gezmeyi seven kızımıza hemen 
üçüncü sorumu soruyorum. Senin 
için aile kavramı ne demektir? Sen 

ailene çocukları olarak 
neler katmak istersin?

 Benim için aile kavra-
mı  anne baba ve çocuk 
demektir  ve bu kişilerin 
bir arada yaşamasıdır. 
Aile, benim için akşam 
olunca herkesin aynı 
sofrada bulunması, bir-
birleriyle zaman geçirip 
mutluluk yaşamasıdır. 
Onlara katmak istedik-
lerime gelince, çocukları 
olarak onları hep mutlu 
etmek ve benden iste-
diklerini yapmak.

 
Peki canım, dördün-

cü sorum ise az önceki 
sorumun farklı versiyonu. Ailenin 
sana neler katmasını istersin?

Ablacığım, bu soruyu sorman 
beni mutlu etti, Cevabında  sanırım 
biraz dertleşeceğiz. Ailemin bana 
katmasını istediklerim arasında, 
benim daha çok evde zaman ge-
çirmemi sağlamaları,  beni daha az  
yormalarını isterim. Mesela sabah 
8.30  gibi evden çıkıyoruz okula 
gitmek için. Okul çıkışında kurslara 
katılıyorum. Hafta sonu desen, yine 
kurslara gidiyorum ve  tabiiki  bu şe-
kilde ben dinlenemiyorum. Ben oku-
la veya kurslara babamla beraber 
gidiyorum. Yolda giderken babamın 
arkadaşları veya velileri hep karşımı-
za çıkıyor. Bu arada ablacığım sen de  
biliyorsun ki babam sınıf öğretmeni. 
Her karşılaşma sonucunda ayakta 
konuşuyorlar ve ben daha çok yoru-
luyorum. Annemden ise benim iste-
diğim sevdiğim yemekleri yapması. 
Aslında evet, birazcık yemek seçme 
huyum var ama ben daha çok pata-
tes kızartmasını seviyorum. Annem 
ise daha çok sağlıklı yemekler tüket-
memi istiyor. Ablacığım  sen söyle 
ben daha çocuğum ama.

 

Zeynep’ciğim  bu hususta aslında 
annenle aynı fikirdeyim. Bu konuda 
benden pek yardım çıkmaz sana. 
Biliyor musun benim kızım da aynı 
konudan şikâyetçi. Biz sağlıklı be-
sinlere devam edelim ve akabinde 
beşinci sorumuza hemen geçelim.

Çocuklar küçük olduklarında aile 
bireyleri onlar hakkında bir takım 
kararlar verirler. Bireylerin verdik-
leri karalar da demokratik bir yapı 
içeriyor. Sen ailendeki demokratik 
yapı ile alakalı ne düşünüyorsun?

 
Güzel ve mantıklı buluyorum. As-

lında ailem bazı konuları bana sor-
madan karar vermiyorlar. Bazen o 
anki konu ile alakalı karar vermeden 
önce görüşlerini benimle paylaşı-
yorlar. Ama çoğu zamanda benimle 
ilgili karaları kendileri veriyorlar. Bu 
durum bana güzel geliyor. Aslına 
bakarsanız sizi düşünen ve size zarar 
gelmesini istemeyen ve sizi her tür-
lü kötülüklerden korumaya çalışan 
bir aileniz var, daha ne olsun? Ben 
buradan onlara teşekkür ediyorum, 
benim için her şeyin güzelini düşün-
dükleri ve benim ailem oldukları 
için.

Ç O C U K

Emine CEYLAN

ÇOCUK GELİŞİMİ İLE İLGİLİ ZEYNEP HASANOĞLU İLE RÖPORTAJ
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Emine CEYLAN

 O zaman biz de sesimizi duyu-
ralım ne dersin?  Güzel kızımızın 
sevgili annesi Diler  HASANOĞLU  
hocam ve babası Mehmet SENA 
HASANOĞLU hocam. Kızınız Zey-
nep sizlere buradan ailesi olduğu-
nuz için teşekkür ediyor. Ben de bu 
güzel aile ve kızınız için sizi tebrik 
ediyorum.

Seni biraz yoruyorum, farkında-
yım ama sohbetimizin güzel gitti-
ğine de  inanıyorum sen ne dersin?

Emine ablacığım benim içinde ga-
yet keyifli bir sohbet oluyor ben te-
şekkür ederim sana. Aslında röpor-
taj yapacağımızı duyduğum zaman 
tedirgin olmuştum ama sizin yakın-
lığınız ve ilginiz beni çok rahatlattı. 
Tekrar teşekkür ederim.

Sırada altıncı sorumuz var canım. 
Nasip olur da hepimiz görür isek 
önünde çok uzun yılların var… Peki 
tatlım, gelecek yıllardaki ideallerin 
nelerdir? Bizlere biraz bahseder 
misin?

 
Ben öncelikle lise eğitiminden 

sonra, üniversiteyi yurt dışında oku-
mak  ve gökbilimci olmak istiyorum. 
Neden gökbilimci derseniz, hayalim 
hep uzayı incelemek, uzayla ilgili 
araştırmalar yapmak. İdeallerim ise, 
biz çocuklar ile alakalı gerek okul 
olsun gerek sosyal faaliyetler olsun 
güzel projeler yaparak hayatlarını 
kolaylaştırmaya katkıda bulunmak.

O zaman hemen sonraki yedinci 
soruma geçeyim müsaaden olursa. 
Hazır meslekten bahsetmişken he-
men sormak istedim. Sence gelece-
ğin mesleği ne olmalıdır? Gelecekte 
insanların hangi mesleğe daha çok 
ihtiyaçları olacaktır?

 
Bence gelecekte en çok doktorla-

ra ve  bilim  adamalarına  ihtiyaç ola-
caktır. Emine abla, sen de biliyorsun 
ki, şimdiki zamanda  bile insanlar 
farklı hastalıkları daha çok yaşamaya 
başladı. Durum böyle olunca bu has-
talıklara çare aramak da çoğalmalı. 
Bu nedenledir ki gelecekte doktorla-
ra ihtiyaç fazla olacaktır. Çünkü has-
talıklar çoğalıyor. Bilim adamlarına 
ihtiyaç olmalı ki ilaç ve hastalıklara 
çareler bulunsun. 

Sırada sekizinci sorum var. Zey-

nep,  benim de çocuklar üzerinde 
takılmış olduğum bir konu var. 
Günümüzde elektronik aletlerde 
robotik kodlamalar yapılıyor.  Sen-
den robotik kodlamayla alakalı bir 
proje yapman istenseydi, sen nasıl 
bir proje yaparak insanların hayatı-
nı kolaylaştırmak isterdin?

 
Ablacığım anlatacağım biraz tuhaf 

olabilir. Ben bir araba icat etmek is-
terdim, Dışarıdan görünüşü aynı ola-
cak ama içine binildiği zaman her ta-
rafa açılan bir kapısı olacak. Mesela 
okula açılan bir kapısı, markete açı-
lan bir kapısı ve hatta yurt dışına açı-
lan bir kapısı bile olabilir. Ben bunu 
yapmak isterdim ki, insanlar tek bir 
araçla fazla yorulmadan ve zaman 
kaybetmeden işlerini yapabilsinler. 
Aslında bu fikir şöyle oldu. Bir gün 
babamla arabalar hakkında konu-
şuyorduk. O anda bana dönerek ‘’ 
Zeynep, gelecekte  sen de bir araba 
yapsan hiç fena olmaz aslında’’ dedi.  
Ben de bu fikrimi anlattım babama 
ve gülümseyerek beni tebrik etti.

Ben daha önce böyle bir fikir ve 
proje duymamıştım. Seni tebrik 
ederim canım ve inşallah hayali-
ni gerçekleştirip bizleri biraz daha 
yorulmaktan kurtarırsın diyorum 
ve hemen dokuzuncu sorumu soru-
yorum. Son zamanlarda tv, radyo, 
gazete vs yayınlarında bazı okullar-
daki öğretmenlerin, öğrencilerine 
farklı metotlarla ders anlattığını 
duyuyor veya okuyoruz. Senin öğ-
retmeninin   de sizlere farklı metot-
larla ders anlatmasını ister miydin?

 
Tabiiki  isterdim. Mesela, mate-

matik dersini farklı ve komik kart-
lar hazırlayarak bizleri güldürerek 
ve sıkmadan anlatmasını isterdim. 
Diğer derslerimizde daha çok gör-
sellerle gözlemlerle ve yerinde ince-
lemelerle anlatmasını isterdim. Ör-
neğin,  matbaa konusunu işliyoruz. 
Bizi oraya götürüp birebir yaşayarak 
anlatması  bizler için daha etkili 
olurdu diye düşünüyorum. Ben ken-
di adıma öğretmen konusunda çok 
şanslıyım. Buradan öğretmenime 
de izin verirseniz sevgilerimi iletmek 
istiyorum.

Yavaş yavaş sonlara yaklaşmak-

tayız canım ama bir sonraki soru-
muzu da hemen sormak isterim. 
Zeynep, sen günümüz çocuklarının 
zamanlarını internet, tablet, bilgi-
sayar oyunları gibi farklı şeylerle 
geçirmelerini nasıl buluyorsun? 
Sence bu tarz oyunlar zaman geçir-
meleri için uygun mu?

Emine abla bence hiç uygun 
değil. Mesela ben daha çok dışarı 
çıkıp oynamak isterim. Fakat artık 
sokaklar eskisi gibi biz çocuklar için 
güvenli değil. Bu nedenle ben de 
dışarı çıkamıyorum oynamak için 
ve anlıyorum ki günümüz çocukları 
da bu nedenle telefon,  tablet, atari 
oyunları gibi eğlencelerle zaman-
larını geçiriyorlar. Sizden bir ricam 
olacak ablacığım. Buradan belediye 
başkanlarımıza, devlet büyüklerime 
seslenmek istiyorum. Ne olur ama 
ne olur biz çocuklar için daha fazla 
ve güvenli oyun alanları ve parklar 
yapın. Yaptığınız bu oyun alanları ve 
parklara da lütfen  kamera ve güven-
lik sistemi ekleyin. Biz çocukların ha-
yatı sizler için önemli olmalı. Çünkü 
bizler sizlerin geleceğiyiz.

 
Zeynep’ciğim bu bilgi için sana 

teşekkür ediyorum ve hemen on bi-
rinci soruma geçiyorum. Senin için 
arkadaş kavramı ve sosyalleşmek 
nedir?

 
Benim için arkadaşlarımla bir 

araya gelerek bir şeyler konuşmak, 
oyunlar oynamak, zaman geçirmek 
çok önemlidir. Bence bu bir sosyal-
leşmedir.  Ablacığım, bir de insanın 
dostu olmalıdır; her zaman sırlarını 
paylaşacağı, dertleşeceği ve çok 
uzun seneler beraber olacağı. Ar-
kadaş sadece oyunlar oynar, sohbet 
eder, yanında olmaya çalışır. Ama 
kişinin dostu onu hiç bırakmaz her 
şeyini paylaşır. Bunları söylerken 
düşündüm de, benim en iyi dostum 
babam.

Bu güzel sohbet ve bilgilerden 
dolayı sana teşekkür ederim ve ha-
yatındaki tüm dileklerinin gerçek-
leşmesini isterim canım.

Emine ablacığım, bana zaman 
ayırıp bu fırsatı verdiğin için ben çok 
teşekkür ederim.
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Harika PINARBAŞI

Çocuğun ateşi varsa bunları yapmayın!

Ateş, çoğu zaman korkutucu ve hatta bazen pa-
niğe kapılmaya neden olan bir belirti. Özellikle de 
ateşlenen çocuksa… Yüzyıllardır bilinmesine karşın 
son yıllarda yapılan araştırmalar sayesinde ateş, ar-
tık çok daha iyi anlaşılmış durumda. Uzmanlar her 
ateşten değil, ateşin bazı derecelerinden korkmamızı 
söylüyor.

Genel olarak vücut sıcaklığının normalin üstünde 
ölçülmesi durumu ateş olarak tanımlanıyor. Ancak 
elde edilen değerler ölçüm yerine göre değişiklik 
gösterdiği için, sıcaklığın koltuk altından 37, kulak-
tan 37,3 ve makattan 38 derece ve üzerinde ölçül-
mesi durumunda ateşin varlığından söz etmek doğru 
oluyor. Her ne kadar aileler ateşli durumlarda yoğun 
bir endişe hissetseler de yapılan deneysel çalışmalar 
orta derecede ateş (39 dereceye kadar olan ateş) ile 
kişinin mikroplara karşı savunma işlevlerinin arttığı 
ve mikrop üremesinin baskılandığını gösteriyor. Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Şehla, bu 
nedenle ateşe müdahale edilirken paniklememek ve 
çocuğun genel durumu iyiyse, huzursuzluğu yoksa 
belli bir dereceye kadar (38-38.5 derece) ateşe izin 
verilmesi gerektiğini söylüyor.

ATEŞ NEDEN ÖNEMLİ?
Peki ateş neden bu denli önemli bir durum ve 

aileler neden panikliyor? Dr. İhsan Şehla’nın verdiği 
bilgiye göre ateş halinde vücutta birçok mekanizma 
etkileniyor. Sıvı ve kalori ihtiyacının artmasına ne-
den oluyor. Oksijen tüketimini artırdığı için, karbon-
dioksit oluşumu ve kalp yükü artıyor. Bu durum kalp 
yetersizliği olan hastalarda yetersizlik belirtilerinin 
ağırlaşmasına da neden olabiliyor. Ateş aynı zaman-
da, kan hücrelerinin yıkımıyla giden bazı kansızlık 
durumlarında kansızlığı, kronik akciğer hastalığında 
akciğer yetersizliğini olumsuz etkiliyor. Ayrıca diya-
bette kan şekerini, diğer doğumsal metabolik has-
talıklarda ise hastalığın türüne göre şiddetini veya 
atakların oluşumunu etkiliyor. 6 ay-5 yaş arası çocuk-
larda ateş, ateşli havale riskini artırabildiği gibi ayrı-
ca epilepsili çocuklarda da kasılmaların sıklığı ateşle 
birlikte artıyor.

ATEŞİ DÜŞÜRMEK İÇİN...
Ateş düşürücü tedavi, enfeksiyon hastalıklarının 

gidişinde herhangi bir değişiklik yapmadığı gibi so-
nucu da etkilemiyor. Ancak ateşi 39 derecenin üzeri-
ne çıkan çocukta huzursuzluk gelişiyor. Bu durumda 
çocuğun rahatlamasını sağlamak için ateşin düşürül-
mesinin yarar sağlayacağını söyleyen Dr. İhsan Şehla, 

bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda şu ipuç-
larını veriyor: “İlk adım üzerinin açılması, kıyafetle-
rinin inceltilmesi veya çıplak bırakılmasıdır. Ortam 
ısısını düşürmek için de odanın soğutulması gerekir. 
Buna rağmen ateş yüksekliği devam eden çocuklara 
ılık ıslak uygulama (suyun sıcaklığı 29,4-32 derece, 
bu elin arkası veya dirsekle suya bakıldığında hafif 
ılık hissedilecek ısıdır) yapılmalı. Fiziksel önlemlere 
rağmen ateşi devam eden çocuklara, hekim tarafın-
dan önerilen ateş düşürücüler mutlaka önerilen mik-
tarda ve aralıkta kullanılmalı.”

ATEŞE YAKLAŞIMDA 3 ÖNEMLİ YANLIŞ UYGULA-
MA!

Gereksiz ilaç kullanma: Çocuk Sağlığı ve Hastalık-
ları Uzmanı Dr. İhsan Şehla, vücut sıcaklığının nor-
mal sınırlarının bilinmemesi nedeniyle havale en-
dişesiyle tehlike sınırlarının çok altında gereksiz ve 
abartılı ilaç kullanımının en önemli yanlışlardan biri 
olduğunu söylüyor. Ateş düşürücülerin önerilenden 
daha sık aralıklarla veya üst üste kullanımı ilaçların 
zararlı etkilerinin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. 
Ayrıca yanlış ilaç kullanımından biri olarak çocuklar-
da Aspirin kullanımı Reye sendromu denilen hayatı 
tehdit eden bir hastalık tablosuna neden olabiliyor. 
Yine çocuklarda önerilmeyen Metamizol kullanımı 
da tansiyon düşüklüğü, kemik iliğinin baskılanması 
sebebiyle bağışıklık sistemi hücrelerinin ciddi azal-
ması gibi son derece önemli sorunlara yol açabiliyor.

Soğuk su ya da buz uygulama: Yapılan yanlış uy-
gulamalardan bir de, ılık ıslak uygulama yerine, aşırı 
soğuk su hatta bazen buzlu su ile ateşin düşürülmeye 
çalışılması oluyor. Bu durum, hipotermi denilen ve 
çocuğun hayatını tehdit edebilecek ateşin aşırı düş-
mesiyle sonuçlanabiliyor. Ayrıca ilk anda düşen ateş 
daha sonra rebaund etkisiyle tekrar yükselebiliyor. 
Soğuk su/buz uygulamasının sıcak çarpması veya 
malign hipertermi denilen ve ateşin 40’ın üzerine 
çıktığı istisnai durumlar dışında kullanımı gereksiz ve 
zararlı bulunuyor.

Antibiyotiğe başlama: Ailelerin sıklıkla ateşi bak-
teri enfeksiyonuyla ilişkilendirerek bir an önce an-
tibiyotik başlamak istediklerini söyleyen Dr. İhsan 
Şehla, “Oysa ki çocuklarda ateşin en sık sebeplerin-
den biri virüslerdir ve antibiyotik kullanımına gerek 
yoktur” diyor. Bu nedenle doktor muayenesi olma-
dan antibiyotik başlanmaması ve doktora antibiyo-
tik uygulaması veya yazması için baskı uygulanma-
ması önem taşıyor.
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Y E M E K

Malzemeler:

500 g kuzu eti
1 adet büyük soğan
2 adet patates
5 adet kurutulmuş limon
1 su bardağı sarımercimek
Safran
Tuz
Tarçın çubuğu
Zerdeçal

Hazırlanışı:

Öncelikle tenceremize yağ koyup doğranmış soğanı döküyoruz. Biraz soğanı-
mız hafifleşince etimizi ekliyoruz,iyice kızartıp pişiriyoruz. Sonra tuz ve zer-
deçalı ilave ediyoruz. Şimdi yarım saat önceden ıslattığımız sarı mercimeği 
etimize ilave ediyoruz ve tarçın çubuğunu da içine atıyoruz. Yaklaşık 4 dakika 
karıştırarak mercimeklerin pişmesini sağlıyoruz. En son ıslatılmış kuru limon-
larımızı ekliyoruz. Şimdi 2 kaşık safran  ilave edip biraz karıştırıyoruz ve harcı-
mızın üzerine 1,5 litre sıcak su ilave edip pişmeye bırakıyoruz.

Not: Servis yapınca tarçın çubuğunu içinden çıkarmayı unutmayalım! Yemeği-
mizin üzerini kızartılmış patateslerle süslüyoruz.

Afiyet Olsun 

Leyla BEŞİRİ

YAHNİ
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KİTAP

Kitap Adı: Bana Çocukluğumu Geri Ver
Yazar: Dilek Erleten
Sayfa Sayısı: 208

Adım Müjgan…
Bulunduğum ortamlardan kaçmak istediğim, yaşanan-
lara verilecek tepkimin sadece ağlamak olduğunu bildi-
ğim, neden hep biz dediğim anlarda ya kitaba sarıldım 
ya da defter kaleme...
Bana Çocukluğumu Geri Ver / Sayfa: 5
Bedri ile Gülsüm
Kuaför Bedri, simsiyah kıvırcık uzun saçlı, alımlı müş-
terisi Gülsüm’e ilk gördüğü günden beri aşıktı. Gülsüm 
on altı yaşında güzel bir genç kızdı. Kuaförü Bedri ile 
de aralarında çok yaş farkı yoktu. Onu düşünmeden ge-
çirmediği an yoktu. Tek istediği Gülsüm idi. Gülsüm’ün 
gönlü kaymış, fırsat buldukça kuaföre gitme bahanesi 
yaratmış, Bedri de aşkının karşılıksız olmadığını anla-
mıştı.
Bana Çocukluğumu Geri Ver / Sayfa: 8
Nihayet yalnız kalmışlardı. Bedri biri daha gelmeden 
konuya girdi.
- Gülsüm Hanım, ben sizi gördüğümden beri uyuyamaz 
hale geldim. Yemek yiyemiyor, su içemiyorum. Gözleri-
niz gözümden gitmiyor.
Gülsüm, Bedri Bey, ben de sizden hoşlandım, diyebildi.
Bana Çocukluğumu Geri Ver / Sayfa: 19
- Ben aileme açtım konuyu dedi Bedri.
- Ben de dedi Gülsüm.
- Ne dedi annen?
Hayırlısı ne ise olur dedi. Bana bıraktı kararı.
Bana Çocukluğumu Geri Ver / Sayfa: 26
Melek Hanım, gözünü açar açmaz Gülsüm’ün yanına 

gitti. “Bu ne biçim hediye? Bizim aldıkla-rımız ile on-
ların aldıklarının farkına bak. Sana kıymet vermiyor 
bunlar. Sana kıymet verselerdi benim ağzımı açtırmaz-
lardı. Aklına başına topla. Çok geç olmadan bebeğinle 
bu eve geri dönmeden, el aleme bizi güldürmeden ay-
rılıyorsun.” Dedi. Gülsüm, hem anne sevgisinden, hem 
toyluğundan, hem iyi niyetinden hem de yeni bir ha-
yata atılmanın endişesinden hem de annesi-nin sürekli 
dırdırından usanmışlıkla, kabul etti Melek Hanım’ın 
dediklerini.
Bana Çocukluğumu Geri Ver / Sayfa:38
Gülsüm yine bir gün gezerken çarşıda bir restoranda 
film artistlerini aratmayan yakışıklı, gülünce gözlerinin 
içi de gülen bir adam gördü. Adamdı çünkü araların-
da epey bir yaş farkı vardı. Adam da Gülsüm’ü görünce 
çarpılmışa döndü. Hemen lafını attı.
“Yorulmuşsunuz, bir gazoz ikram edelim.”
Bana Çocukluğumu Geri Ver / Sayfa: 43
Melek Hanım kızının değişiminden habersiz Bedri’yi 
unuttuğundan mutluydu. Evliliğe iki hafta-da ikna etti. 
Kimi kimsesi olmayan Fikret için Gülsüm hep iyi şeyler 
düşündü. Ailesi aile olurdu, yaralı Fikret’e merhem ol-
maya dünden hazırdı.
Bana Çocukluğumu Geri Ver / Sayfa: 46
Üçüncü çocuğu doğduğunda Gülsüm’ün, Serdar yedi, 
Yıldız altı yaşında idi. İkiz gibi ayrılma-yan bu çifte üç 
numara yaş farkından dolayı ablaya, cinsiyet farkından 
dolayı ağabeyi biraz uzaktı.
Bana Çocukluğumu Geri Ver / Sayfa: 101
Fikret bir belaya ulaşmış, sinirine hakim olamamış ve 
birini döner bıçağı ile yaralamıştı. On sekiz yıl hapsi 
istendiğinde Gülsüm dördüncü çocuğuna hamile imiş!
Bana Çocukluğumu Geri Ver / Sayfa: 105
Serdar ile Yıldız, kucağında Müjgan, karnında Asrın zi-
yarete giderlerdi.
Bana Çocukluğumu Geri Ver / Sayfa: 105
Hayat, kimin çocuğu olarak geldiysek yönleniyoruz bir 
taraflara. Şartsız koşulsuz seven koruyan iki insan ile 
başlarsa hayat daha şanslı oluyorsunuz. Bir kişiye dü-
şüyorsa bu görev onun mücadelesi ile kulağınıza öğüt 
fısıldamayan birinin açığını da siz kapatmaya çalışıyor-
sunuz o da başa-rabilirseniz. Zor mu değil. Kolay mı hiç 
değil…
Bana Çocukluğumu Geri Ver / Sayfa: 208

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Bana Çocukluğumu Geri Ver
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KAPAK

Çocuklar küçük insanlardır. Biz onları çocuk gibi 
görebiliriz oysa onlar ne bizi ne de kendilerini ço-
cuk olarak görmezler asla. Yaptıkları her şeyi gayet 
ciddi bir şekilde yaparlar, oyun olsun laf olsun diye 
değil. Üstelik onların oyunları bile onlar için ger-
çektir.

Çocukların doğum haritası analizini yaptırmak 
çocuğu daha iyi tanımak ve gelişmesine daha isa-
betli yaklaşımlarda bulunmak için çok elzemdir. 
Çünkü parmak izi gibi her çocuğun doğum hari-
tası da farklıdır. Öncelikle çocuğun haritasını in-
celediğimiz de hangi yönleri desteklemeliyiz bunu 
görebiliriz ve bu yönleri besleriz. Mesela sanatsal 
yeteneği çok fazla olan çocuğa o yönde imkanlar 
sağlayıp diğer yönlerden zorlamadan destek ola-
biliriz.

Çocuğun öğrenme şeklini de doğum haritasın-
dan anlayabiliriz. Kimi çocuk ödev tekniğini rahat-
ça uygulayabilirken kimisi ödevden hiç hoşlanmaz 
şarkı ve oyunlarla daha rahat öğrenir. Bu çocuğun 
sağ beyinlimi sol beyinlimi oluşuyla da alakalıdır. 
Doğum haritasında gezegenleri sağ tarafta çoğun-
luktaysa sağ beyinli sol tarafta çoğunluktaysa sol 
beyinlidir. Sol beyinli çocuklar mantığını kullanıp 
çabucak anlayıp verileni yaparken sağ beyinli ço-
cuklar daha duygusal davranıp farklı dünyalarda 
yaşayabilirler o yüzden drama, şarkı, oyun gibi sağ 
beyine hitap eden öğrenme şekilleri ile o çocukla-
ra daha kolay ulaşabiliriz.

Gezegenler hareket halinde oldukları için bizle-
re değişik etkilerde bulunmaktadırlar. Aynı şekilde 
çocuklar içinde geçerlidir bu transit gezegen etki-

leri. Çocuğun değişen hallerini görüp dikkat etmeli 
O’nun haline uygun davranmalıyız. Disipline eden, 
zorluk veren gezegen çocuğun birinci evinden 
geçiyorsa mutsuz ve huzursuz olacaktır. O zaman 
Ona sevgi ve anlayışla yaklaşılmalı dersleri ve so-
rumlulukları konusunda destek olunmalı. 

Gönül isterdi ki okuldaki rehberlik danışmanları 
da astroloji öğrensin ve çocukların doğum harita-
larını tek tek incelesin ve çocukları ona göre yön-
lendirsin. Böylece doğru yönlendirilen çocuklar 
daha başarılı olacaktır. Aynı zamanda özel alanlar-
da istihdam edilmesi için gereken şartları taşıyan 
çocuklar çok daha erken keşfedilip o yönde daha 
erken ve bilinçli eğitim verile bilinecektir. Diplo-
masi de başarılı bir grafik çizeceği öngörülen bir 
çocuğa erkenden birkaç dil öğretmek çok yerinde 
bir davranış olmuş olurdu.

Yine çocukların sağlık yönünden hassaslıkları 
da Doğum haritalarında gözükür. Balık burcundan 
çocuklarının ayaklarını korurken Başak burcundan 
çocukların kabızlık gibi bağırsak sorunları yaşa-
maması için lifli gıdalar almasına, beslenmesine 
dikkat edilebilir.  Çocukların zararlı bir alışkanlık ya 
da davranış eğilimine girebileceklerini de haritala-
rında görmek mümkün ve bu durumda olumsuz 
şeyler olmaması için daha gözlem altında ve sevgi 
dolu bir bağla davranıla bilinir.

Sonuç olarak astroloji ilmi çocuklar için yetiş-
kinlerden daha önemlidir. Çünkü onların önünde 
kocaman bir hayat vardır ve doğru yönlendirme-
lerle kazançları daha fazla, kayıpları daha az ola-
caktır.

Ahmet Bilgehan ARIKAN Gülşen ÖZCİMBİT

ÇOCUK GELİŞİMİNDE ASTROLOJİ
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KARİKATÜR

Ahmet ÇAKIL
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KÜLTÜR - SANAT

Ahmet ÇAKIL

Okuyarak Çoğalıyoruz

Yazar dünyasına adım atılan büyük bir 
oluşumun adıdır.

Bir toplumun en önemli söz sahibi olan 
yazarların geçmişten günümüze kadar 
medeniyete yön vermiş olması ez geçi-
lemez. Yazar aydın kesimine dâhil olup 
milletin dili sözcülüğünü yapan kalemini 
doğruluktan yana taraf seçmeksizin ger-
çeği yazan ve anlatan kişidir. Gerek zama-
nın gerekse değişen gündemin içerisinde 
yazara ve kaleme değer verilmediği aynı 
zaman yazarın yazardan uzak durduğu 
bu günlerde ‘’Ben bir damla olarak deni-
ze düştüm sizler o denizi okyanusa çevir-
diniz.’’ diyen Yazar - Şiir Ceketli ADAM.. 
‘’Dünya ancak yazarların kalemleriyle renk 
ve ahenk kazanabilir.’’ diyen.  Yazar- Hülya 
HABBABE’nin yazara ve edebiyata yönelik 
attık-ları örnek adımlarında yazar Cihan 
BOZOKLU, yazar- Pınar ÇAĞLINER, yazar- 
Burcu ekin ÇAKMAK, yazar- Cemre KILIÇ, 
yazar-Mehtap KAPLAN, yazar- Murat R. 
TAŞDEMİR, yazar- Mesut ŞAHİN, Grafiker- 
Damla KIRAÇLI, Fotoğrafçı- Hülya KELEŞ’in 
yanı sıra konuk yazar olarak destek veren 

yazar- Pia (Yıldız Umay Gülsu) Bulmaca ya-
zarı- Mekin Gani PEHLİVAN ve Uyanış Ya-
yınevi sahibi- Ahmet Bilgehan ARIKAN’la 
birlikte Organizatörlüğünü- Kubilay TUN-
CALIN’IN üstlendiği okuyarak çoğalıyoruz 
yazar oluşumu 10 Aralık 2017 de ilk yazar 
ve okur buluşmasını gerçekleştirmiştir. 
Gün geçtikçe artan yazar sayılarıyla büyük 
ilgi gören oluşuma en çokta yazarlardan 
destek gelmesi ülkemizde yazara, edebi-
yata, kaleme ilginin yoğunluğunu en güzel 
oluşumu olmuştur. Farklı konularda kalem 
tutan birçok yazarın tek gayesi kalem tu-
tan insanlara destek olarak yurtdışında ve 
yurtiçinde olmak üzere üniversitelerde, 
liselerde birçok mecrada belirli seminer-
ler, söyleyişiler, paneller düzenleyip birçok 
şehre ‘’Okuyarak çoğalıyoruz’’ kütüphane-
leri kurarak binlerce insana ışık olmaktır. 
Ve bizlere düşen en önemli görevde bu 
oluşuma can vermiş yazarların yanında 
olup desteklemektir. 

Ahmet Bilgehan ARIKAN
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Çocukların zihinsel, bedensel, duygusal, ruhsal 
ve toplumsal gelişmelerine yardımcı olmak için eğitim 
programları hazırlama ve uygulama alanı. (Ortadaki 
resim). 2) Ankara’nın metropol ilçelerinden biri. – Baş, 
kafa; limonluk. 3) Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif 
ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen bi-
çiminde kesilen şekerleme. – Şimdi, şu anda, henüz. – 
Boru sesi. 4) İlaç, merhem. - Derinin gözeneklerinden 
sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, 
tuzlu sıvı. – Altın kökü. 5) Arının yaptığı mucize tatlı, sıvı 
madde. - Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulma-
sı, hastalıktan kurtulma, iyi olma, onma. 6) Verme, öde-
me. – Bir meyve. 7) Selin sürükleyip getirdiği çok küçük 
taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı. - Öğütücü 
diş. 8) Büyük, yetişkin, yaşlı, kart. - Bir işteki engelleri 
yenme kararlılığı. 9) Subay. – Beyaz. 10) Aylık ücret. - 
Kaza, beklenmeyen bir olay, bazı ilaç ve uyuşturucuların 
yarattığı, fiziksel veya ruhsal olarak birdenbire gelişen 
karmaşık belirtilerin tümü. – Bir nota. 11) Çevre, dolay. 
– Koyunuyla ünlü bir ilimiz. 12) Tantal’ın simgesi. - Nesib 
bölümünde Ramazan tasviri (betimlemesi) ile başlayan 
kaside.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Beşinci Osmanlı padişahı Birinci Mehmet’in diğer 
adı. 2) Kendiliğinden, özdevinimli. – Cet, soy. 3) İki defa 
söylendiğinde kuş sesi. – Lale bahçesi, lalelik. 4) Ümit, 
beklenti. – Arazi mahsullerinden alınan onda bir nispe-
tindeki vergiler, ondalık. 5) Büyük sıçan. – Bir nota. 6) 
Bir futbol kulübümüzün kısaltılmışı. – Çalışma, meslek, 
meşguliyet. 7) Ülkemizin batısındaki bölgemiz. – El sı-
kışma. 8) Çingene kızı. - Perde ayaklılardan, uzun, beyaz 
veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabani 
veya evcil kuş. 9) Azarlama, paylama. – Eski Mısır’da bir 
Tanrı. 10) Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, 
şetaret. – Yaşıt. 11) Duman kiri. – Bir meyve. – Bir tem-
bih sözü. 12) Doğaötesi, fizikötesi. – Dünyanın uydusu, 
kamer, mah. 13) Olağandan büyük. - Bir iletken boyun-
ca elektronların deviniminden oluşan durum; cereyan. 
– Benlik, ego.
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