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Boşa Harcanan Her Şey İsraftır
Yavuz Selim PINARBAŞI

Dünden bu güne israfın her türlüsü inançlarda, kanunlarda, devlet yönetimlerde men
edilmiş yasaklanıp zararları anlatılmıştır. Burada ben temcit pilavı gibi tekrara girmeyip farklı
bir açıdan değerlendireceğim.

yerine yenisi konulabileceği gibi sadece kaybedilen vakit geri getirilemez. Zamanı doğru
kullanabilmek bir uzmanlık meselesidir. Bir
düşünün o kıymetli vaktimizi nerelerde çar çur
ediyoruz.

Zaman açısından, bir insanı yetiştirme bakımından, bir eseri bedene getirme konusunda
hatta bilimsel buluşlarda sonuca ulaştırmayacak eforların hepsi istisnasız israftır. Bir çiftçi
tarlasını sürekli işleyip sürse bakımını yapsa
neticede harcamalarının karşılığını alamadığı
sürece israf etmiş olur. Bir tüccar ticareti kurallarına uygun yapmadığı sürece yirmi dört saat
yedi gün aralıksız çalışsa sonuç başarısızdır.

Naçizane bir tavsiyem izlediğimiz filmleri tekrar izlemeyelim, telefonlarla saatlerce
gereksiz konuşma yapmayalım. Anlatmak
istediğimizi kestirmeden net olarak anlatıp
karşıdakinin ve kendimizin kıymetli vaktini
harcamayalım. İş planlamalarımızı tam yapıp gereksiz uğraşlar içinde olmadan kesin
sonuçlar almalıyız. Lakayt insanların zaman
kavramı olmadığı için mümkün mertebe onlara kıymetli vaktimizi ayırmayalım. Giden vakit
yaydan çıkan ok gibidir geri gelmez, ona göre
harcayalım.

SIR

Gayretlerimizin devamında her işi kurallarına göre yapıp verim almayı beklememiz
bir tevekkül neticesi olup başarının temelini
oluşturur. Yine bir öğretmen düşünün öğrencilerine her türlü fen bilimlerini öğretse ahlak
açısından yetiştirmeyip yarım bıraksa onlara
eksik bir eğitim vermiş olup mesleğini tam
manasıyla yerine getirmemiş olur.
Kıymetli dostlarım bir işe başlamadan, hatta karar vermeden önce onunla alakalı tüm
artı ve eksileri not edip her türlü bilgilerini edinip o işle ilgili tüm kişileri dinleyip, harekete
geçmemiz belki de bize çok zaman kaybı gibi
gelebilir fakat neticesinde uğrayabileceğimiz
zararlar göz önüne alınırsa bizim için böyle bir
girişim olmazsa olmazdır.

Netice itibariyle tasarrufu bilen insan her
sahada tutumludur ve dikkat eder. Misal, ben
yurt dışı seyahatlerim de bile açık musluklara
elektriklere dikkat ederim. Yabancı bir ülkedeyim neme lazım demem. İsraf her yerde
israftır. Bu yazıyı bile mümkün mertebe kısa
tutmak istedim kıymetli vaktinizi çok almamak
adına .
Tutumlu bir toplum ve israftan uzak bireyler olmamız arzusuyla. Saygılar sunarım.

Günümüzde en büyük israf ise vakit israfıdır. Çünkü vakit nakittir. Kaybedilen her şeyin
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Güneyden Gelen Tehlike
M.Tunahan PINARBAŞI

SIR
Amerika Bildiğimiz Üzere Dünyayı karıştıran
Kendi Ülkesinde vatan kavramı olmayan Askerlerinin hepsi Paralı olup yarısından fazlasıda eşcinsel olan bir ülkedir.
Peki böyle bir ülkenin Yüce Vatanımız Türkiyeye karşı yekten savaşmaya cesareti olabilir
mi Tabi ki hayır. O zaman ne yapıyor kendi
oluşturup kafası çalışmayan insanlardan konuşlandırdığı eşekler sürüsüne gerek silah
gerek maddi destek sağlayarak Türkiye Cumhuriyetini ve dirliğini zedeleyeceği ve hatta
zarar vereceği sevincine kapılmaktadır.Bu
mümküm olmamıştır ve olamıyacaktır.İçten
parçalamaya çalışması dahi Etkili olamamıştır örnek olarak Gezi Parkı Ve Fetö yü ele alabiliriz.İçten Parçalamıyacağını 15 Temmuz da
Yüce Türk milletinin verdiği Karşılık sonucun-
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da anlamıştır. Artık terör örgütlerine verdiği
desteği pekte saklamaya çalışmamaktadır.
Dün 1. Dünya Savaşında İtilaf devletleri Orta
Asyada Farklı milletler vardı Türklüğü Yıkmaya Çalışan ve esir etmek isteyen ama hiçbir
zaman olmadı ve olmayacaktır.Şu son olaylarda Sayın Cumhur Başkanımızın Verdiği tepki çok güzel ve yerindedir ABD’nin sınıra 30
bin kişilik terörist ordusu kurulacağı ile ilgili
yaptığı açıklamaya “Fırat Kalkanı harekatında
olduğu gibi aynısını Afrin için de söylüyoruz,
‘Bir gece ansızın gelebiliriz” yanıtını verdi.
Gerçekten Çok yerinde ve Eski Siyasilere Bakarak Gerçek Güçlü Halkı Arkasında Ve Çelik
kadar güçlü ve Cesur Bir yüreğe Sahip bir Lider görmekteyiz.

K A PA K
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NAN-KÖR OLMA!
Akif CEMİL

İktisat; tasarruflu olma, ekonomik harcama anlamıyla israftan kaçınma demektir. Burada özelde ele alınmaktadır. Tasarruflu olma; ölçülü harcama yapmadır.
Ayağını yorganına göre uzatmadır. Zıddı israftır.
“İsrafta hayır, hayırda israf yoktur” diyerek bu hususta ölçülü koymuştur
İmam-ı Azam. Yardımlaşma gereği gibi gerçekleşse dengeli bir dağılımla muhtaç insan kalmaz.

SIR

Burada cimrilik hatra geliyor. İktisatlı olma yani tutumluluk ile cimrilik, israf ile
cömertlik karıştırılmamalıdır.
“İsraf,başkasının hakkını kendi namına kullanmaktır.” tanımıyla da israf ile
sadece kendimize zarar vermekle kalmadığımız vurgulanmaktadır. Kamu alanlarında dahi tasarrufa riayet ederek millî ve küresel ekonomiye katkıda bulunmuş oluruz.
Evet damlaya damlaya göl olabileceği gibi, “damlaya damlaya yok olacağı”nı da
unutmamalıyız.
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EKMEK İSRAFI
Prof. Dr. Sefa SAYGILI

TMO ve ekmek israfı ile ilgili bir yazı yazmıştık. Bu yazıdan sonra TMO Genel Müdür
a. Yönetim Kurulu Üyesi R. Kayhan Ünal imzalı
“Ekmeğini İsraf Etme” kampanyasını tanıtan
bilgiler tarafıma gönderilmiş. Sayın Ünal’a teşekkür ediyorum.

sıra değeri 300 milyon TL olan 384 milyon adet
ekmek çöpe atılmaktan kurtarılmış. Oluşan israf etmeme duyarlılığı ve tüketimde yaşanan
% 10’luk azalma neticesinde halkımızın bütçesinde 2.5 milyar TL’lik tasarruf sağlanmış.
Sonuç olarak; tüketimdeki azalışla sağlanan
tasarrufa, çöpe atılmaktan kurtarılan ekmekler de dahil edildiğinde ülkemiz ekonomisine
yıllık 2.8 milyar TL kazandırılmış.
Üstelik bu kampanyayı ve elde edilen kazanımları değerlendiren Dünya Gıda ve Tarım
Örgütü, (FAO) TMO’nun düzenlediği Ekmek
İsrafını Önleme Kampanyası’nı dünyada israf
konusundaki çalışmalara katkıda bulunan örnek uygulama olarak göstermiş.

SIR

“Tüm dünyada temel besin kaynaklarından
biri olan ekmek, toplumumuzda da kutsal bir
değer ifade etmekte ve sofralarımızın baş tacı
olarak kabul edilmektedir. Ancak kendisine atfedilen onca kutsallığa rağmen gerek dünyada
gerekse ülkemizde en fazla israf edilen gıda
ürününün maalesef ekmek olduğunu görmekteyiz.” diye önemli bir tespitle başlayan bu
yazıda daha sonra düzenlenen kampanya hakkında bilgi verilmiş ve şimdiye kadar yapılan
etkinlikler tanıtılmış.
Nitekim bir yıllık kampanya çalışmaları sonucunda ekmek israfındaki % 18 azalışın yanı
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TMO’yu bu önemli ve gerekli kampanyadan
ve elde ettiği olumlu sonuçlardan ötürü kutluyor ve insanımızda ekmek israfına karşı oluşan
bu duyarlılığın hep devam etmesini diliyoruz.

sirdergisi.com

K A PA K

Şubat 2018 / Cemâziyelevvel 1439

İNSANIN EN BÜYÜK SERVETİ
Osman NUR

Bu ifadeyi güzelce açıklamak için nerden başlayalım? Tabii ki servet deyince insanın aklına mal, mülk
geliyor. Her insan zengin olmak ister. Ne kadar zenginlik? İşte bunun sonu yoktur. İnsan ne kadar servete sahip olursa olsun daha fazlasını istiyor. Atalarımız
“İnsanın gözünü bir avuç toprak doyurur” sözünü
boşa dememişler. İnsanın serveti arttıkça artırmak istiyor. Bu duygu insanın fıtratında (yaratılışında) vardır.
Bunu önlemek hemen hemen imkânsızdır. Ama bu
mal mülk hırsından kurtulan yok mudur? Elbette vardır. İbrahim Ethem gibi padişahlıktan ve servetinden
vazgeçen insanlara rastlanmaktadır. Bu gibi insanları
takdir edenler olduğu gibi kınayanlar da vardır.
İnsanın en büyük servetlerinden biri de
güzel veya yakışıklı olmasıdır. Kadınlar güzelliğine çok
önem verirler. Kadınlar ne kadar güzel olsa daha güzel olmayı arzu ederler. Hatta o kadar ileri giderler ki,
dünyanın en güzel kadını olmayı arzu isterler. Erkeklerde dünyanın en yakışıklı erkeği olmayı arzu ederler.
İnsanların çok önem verdiği ve istediği bir
diğer husus da sağlıklı yaşamaktır. İnsanlar sağlığı
için bütün servetini harcayabilir. Bu da gösteriyor ki,
sağlık servetten daha önemlidir. İnsanın azaları ve organları o kadar çok kıymetli ki, onların kıymeti ancak
yokluğunda anlaşılıyor. Aza veya organ noksanlığı hayatımızı çok değiştirmektedir. Bunu da ya kendimizde
ya da başkalarının üzerinde gözleyebilmekteyiz. Ayağımızın biri olmazsa veya görevini yapamazsa o zaman ismimizin önüne “topal” kelimesini getiriyorlar.
Aynı şekilde kolumuz için “çolak”, gözümüz için “kör”,
aklımız için “deli”, zekâmız için “ geri zekâlı”, beynimiz için “beyin özürlü” ifadesini kullanıyorlar. Anti
parantez; siz hiç kimse için bu ifadeleri kullanmayın!
Zira hiç kimse topal, çolak, kör, deli, geri zekâlı, beyin
özürlü olmak istemez.
İnsan sağlığı yanında bir de genç olmak istemektedir. Yaşlanmak, ihtiyarlamak insanı üzmektedir. Fakat buna bir çare bulamayan biçaredir.
İnsanın en büyük serveti her halde canıdır.
Cansız insanın adı “ölü” dür. Ölünün ne malı, ne güzel
veya yakışıklığı, ne sağlığı söz konusu olamaz. Her ne
hikmetse insan hiç ölmek istememektedir. Devamlı

yaşamak en büyük isteğidir, tabii ki sağlıklı, genç ve
zengin olarak. Fakat ne kadar sağlıklı olursak olalım,
ne kadar genç olarak yaşayacaksak yaşayalım, ne kadar zengin olarak hayatımızı devam ettirsek de dünyada derdi olmayan kimse yoktur. İnsanlar çocukları
olsun isterler, çocukları olmuyorsa dünyanın tadını
alamamaktadırlar. Çocukları yaramaz, haylaz, hayırsız, ahlaksız, vatan haini olması karşısında dünyanın
tadı tuzu kalmamaktadır. Bir kısım insanlarda makam
hırsı vardır, insanları yönetmek ister. İşte bu makam
da kademe kademedir. Bir kuruma müdür olmak istersin, genel müdür olmak istersin, vali olmak, bakan
olmak, başbakan olmak, cumhurbaşkanı olsan da bu
makam hırsının önü alınmaz. Dünyayı yönetsen de
daha fazlasını istersin. Bu makamların neresinde kalırsın bilinmez, ama yukarıdaki makamlara hırsın içinde sana dert olur. Dünyanın en zengin ve problemsiz
ülkesi olarak bilinen İskandinavya ülkelerinde en çok
intihar olayları olduğunu duymuşunuzdur. Kim intihar
eder? Elbette dünyada yaşamaktan sıkılan insanlar.
İster istemez bu varlıklarımız elimizden
alınmaktadır. Yaşlanıyoruz, gençliğimiz ve güzelliğimiz elimizden çıkıp gidiyor. Ölüyoruz bütün servetimiz, azalarımız elimizden çıkıyor. Çaresiziz, önlem
alamıyoruz.
Ey insanlar! Bütün bu çaresizliğiniz karşısında size müjdeler olsun. En büyük servet aradığınız,
arzuladığınız her şey, size verilmek için hazırlanmış.
Sadece bu nimetlerin size verilmesi için dünyada yaşamanız ve bunları istemeniz kâfidir. Nasıl olacak bu
istek diye sorarsanız, bu nimetleri sizin için hazırlayan Allah’a yönelip bunları talep ettiğinizi, o nimetleri
istediğinizi sahibinden istemeniz gerekiyor. İstemeyene verilmiyor. Peki, istemenin dilekçesi nasıl yazılacak? Onu da Allah’tan öğrenmeniz gerekiyor. Allah
kitabı Kur’an da diyor ki: “İman edin, bu isteklerinizin
tamamını, hatta sizin hayal edemeyip de istemediğiniz güzellik ve nimetleri de size vereceğim. Ama bu
iman nasıl olacak onu da sonraki bir yazımızda anlatacağız inşeallah! Eee! Ne dersiniz, iman edelim mi?
Bütün bu nimetlerin hazır olduğu cennete girelim
mi?

SIR
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YİYİP İÇİP İSRAF EDİYORUZ
YAVUZ SELİM MUSTAFAOĞLU

Alemlerin Rabbi: “Yiyiniz içiniz; fakat israf
etmeyiniz! Çünkü Allâh isrâf edenleri sevmez.” (A’râf Suresi 7/31) diye açık açık belirtmişken bu kadar israf neden, diye haykıra
haykıra sormak gerekiyor.

SIR

Bizler genel olarak israf dendiği vakit, herhangi bir şeyin gereğinden fazla kullanılmasının kast edildiğini anlarız.Her ne kadar o anlama gelse de aslında israf düşünüldüğünden
çok daha fazla anlam ihtiva eder. Zira bir şeyin
gereğinden fazla kullanılmasının yanında lüzumsuz yere yahut dikkatsizlik, umursamamaktan kaynaklı meydana gelen ziyanlar da
birer ‘israf’tır.

Malı boş yere heba etmek, meyveyi bilerek
ağaçtan toplamamak,mahsulü hasat etmemek,hayvanları soğuktan veya sıcaktan korumayıp telef olmalarına sebep olmak…Bu saydıklarımızın tamamı ve daha sayamadığımız
benzeri durumlar da israfın ta kendisidir.
Fahr-i Kainat, akan derede abdest alırken
bile suyu israf etmekten kaçınırken bugün geldiğimiz durum içler acısıdır.Şadırvanda onca
tazyikiyle alınan abdestin sahihliği tartışılmaz
mı?
Allah’ın bize emaneti olan bu bedeni nerde nasıl hırpaladığımızın hesabı sorulmayacak
mı?Bedenin, zamanın israfı olmaz mı, elbette
olur.
Günümüzde israf sanki cömertlik gibi lanse
edilmektedir.Oysa bu cömertlik değil aksine
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nankörlüktür.Verilen nimete hadsizlik, saygısılıktır.
Kur’an’ın bin dört yüz yıl evvel söylediğini bizim medeniyetin ta kendisi dediğimiz ve
onlara benzemek için birçok değerimizden
vazgeçtiğimiz Batı, bugün İsraftan kaçınmanın
temel prensip olmasının gereğinden bahsediyorlar.
Öyle bir konu ki israf konusu, hani insan neresinden tutsa elinde kalıveriyor.Yani sadece
90’lardaki İstanbul’da günlük ekmek israfı milyonu aşmaktaydı.Kalkıp matematiksel hesap
yapmanın luzümü yok ama en basit toplama
ile günümüzde bu israf sadece ekmek olarak
İstanbul’da milyon liraları geçmektedir.
İsrafı nasıl önleriz peki? Aslında iyi bir eğitim, bilinçli olarak ahlaki ve milli değerlere
bağlılık ile olur.Özellikle kişilerdeki mes’uliyet
hissinin daha geliştirilmesi de son derece faydalı olur.
Nitekim Hz Ali (r.a):
İktisat, az şeyi çoğaltır; israf, çok şeyi azaltır,
buyurur.Açık ve net…
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YAĞMUR KOKUSU

Ey gönlümün mahzenine zamansız gelen yar
Hangi iklimden geldin ki her mevsimin bahar
Lal olmuş dillerde bekleyen mahzun bir duasın
Sen ki bir annenin yakarışı kadar içten ve safsın
Uzat o çakıltaşı beyazı ellerini yar
Yağmur kokulu, öyle bir şeyla bakışın var
Şimdi sen olmak vardı, adına kıvılcım denen
Ve gecenin en tenhasına bir nur olup inen

SIR

Ne vakit aklıma düşsen, ürperiverir içim
Gelsen bir zaman, seherler uyanmadan yar
Issız bir dağın eteğine selam verirken rüzgar
Sanki içimde kimsesiz bir mülteci çocuk ağlar
Dünden bihaber,bedbaht ve kendinden ümitsiz
Sen ki hülyalarında bile öyle nalan öyle çaresiz
Yansın, varsın cihan, elbet bir damla sudur neticesi
Ve sen, bu sırrın hiç bilinmeyen girift bilmecesi
Anladım yar, sen ki zifirden gecenin parlayan yüzü
Gözlerinin rengidir şu nebatatın yeşile çalan özü
YAVUZ SELİM BAĞCI
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İSİM ANALİZİ HARİTA UYUMU
Ayhan ÖZCİMBİT

“Peygamberlerim isimleriyle isimleniniz
ancak Allah katında en sevimli isimler Abdullah ve Abdurrahman’dır. İsimlerin en doğrusu
kar getiren ve hikmetli isimlerdir. En çirkin
isimler savaş şiddet ve cimrilik acı elem veren
isimlerdir.” ( Müsned 4/35) Hadis-i Şerif

Erkeklerde Fatıma ismi gibi etki yapan isim
Ahmed’dir. Ahmed isimi kişinin kendisine çeki
düzen vermesine, mütevazı davranmasına,
daha edebli olmasına ve davranmasına yardım eden güzel bir isimdir.

SIR

“Sizler kıyamet günü babalarınızın isimleriyle çeğrılacaksınız öyleyse güzel isimler verin.” (Ebu Davut Edeb 69) Hadi-i Şerif
Görüldüğü üzere isimler önemli ve bu öneme Peygamber efendimiz işaret etmiştir hadislerinde. Peki güzel ve bize uygun isim nasıl
olmalıdır? İsimleri verirken Doğum Haritamızı
yansıtan mı olmalı destekçi isimler mi olmalı?
Bu sorulara da cevap verelim…

Bazı isimler insana çok büyük bir sorumluluk ve enerji yüklemektedir. Mesela Fatıma,
Fatma isimleri Peygamber efendimizin kızının
adıdır. Çevrenize lütfen bir bakın, ne kadar
Fatma varsa hayatları diğer insanlara göre çok
ama çok farklı geçmektedir. Çok daha fazla sorumluluklar üstlenmekteler ve daha fazla çile
çekmekteler. Bu yüzden bu isimi doğum haritasına göre vermek en uygunu olacaktır çünkü
Balık Yengeç Terazi burcu gibi hassas insanlara
Fatıma adı verilirse hayatları çok daha zor geçer ama bu kişiler Allahın rızasını kazanmada
çok ama çok avantajlı konum elde ederler. Koç
Aslan Boğa Başak Kova ve Oğlak burçlarına
yükselini stelyumları bu burçlardan olanlara
ilk önce Fatıma adının verilmesi çok önemli
çünkü bu burçlar çok yüksek bir enerjiyle gelirler dünyaya hırsları yüksektir ve kendilerine
daha fazla çeki düzen vermeleri gerekmektedir. İşte Fatıma adı bu burçların kendilerine
çeki düzen vermelerine son derece büyük katkı sağlar. Fatıma ismini takip eden diğer çile
paratoneri olabilen burçlar ise Hatice, Zehra,
Zeynep isimleridir.
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Çocukları zorlayacak ve onların hayatta
ciddi manada kendilerini strese sokmalarına
neden olan aynı zamanda islama göre uygun
olmayan isimler var ve bu isimler maalesef
verilmektedir. Mesela kadınlarda Kezban adı
mana olarak yalancı demektir. Verilmemelidir.
Erkeklerde Kemal veya Kamil adı mana olarak
son raddeye gelmiş olmuş, tamamlamış manasına gelir ve kişiyi mükemmeliyetçi olmaya
zorlar daima ve hata yapma korkusu verir.
Oysa dünyada hiç kimse olmamıştır ve hata
yapa yapa doğruyu öğrenmekte herkes. Bu
mana verilecek isimler destekleyici olmalıdır.
Doğum haritaları ve el çizgileri dikkatle incelenerek isim verilirse çok daha iyi olacaktır.
Bir kişinin doğum haritasında Hava elementi
ağırlıklıysa ve el çizgisinde akıl çizgisi de son
derece gelişmiş derin ve uzun sa bu kişnin bu
duruma uygun yansıtıcı isim Sema olabilir mesela. Gökleri Hava elementini yansıtan bir isim
Sema. Ancak kalp çizgisi kötüyse kırıksa ve
derin değilse ya da vizdansızlık belirtileri varsa bu kişiye verilecek isim Abdulhalim, Halim,
Vicdan verilebilir.
İsimlerde mana elbette önemlidir ama dikkat edilmesi gerken bir diğer hususta isimin
içindeki sesli ve sessiz harflerdir, veya sert
sessiz harfler ve kalın sesli harfler meselesidir.
Mesela Nida isminde başlangıç N harfidir
ve hayatın başlangıcındaki zorlukları arttırma
işaretidir. İ harfi o dönemde yaşanan zorluklara ve baş kaldırmama işaretide olabilir, D sesi
ise yumuşak sessizdir ve olumludur, A adı da
sonradan öne çıkma çekilenlerden ders çıkar-
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ma ve hayatın sonuna doğru daha öne çıkıp
başarma azmini ortaya koyar.
BAZI HAFRLER VE YANSITTIKLARI ETKİLER:
M harfi isimlerde anneliği yardımseverliği
insancıllığı yansıtır, Yengeç, Balık burcu etkisi.
Lunar ve Jupiteryen etki..
V Z harfleri kendini ve egosunu sona atmanın işaretidir. Balık Yay burcu etkisi. Jupiteryen
etki..
P Ç T K harfi yapılanı unutmama ve sertlik
işaretidir. ( İsimlerin sonunda bulunmamalıdır.) Koç Aslan Boğa Oğlak etkisi… Mars, Güneş, Dünyevi ve Satürnyen etki…

SIR

B C D G harfleri yumuşaktır ve insanın sorunları halletmesinde medenice yol
bulmanın işaretidir. Terazi Başak Balık Yay etkisi.. Venüs,
Merkür Jupiteryen etki…
O U harfleri isimlerde
zerafeti yansıtmaz biraz
daha dobra olmayı diplomatikçe davranmaktan ziyade her şeyi açık
beyan halde ifade etmeyi
işaret eder.

yapılan hataları affediyorum sende benim günahlarımı bağışla lütfen” demek başka kırdan
topladığımız 156 papatyayla hata yaptığımız
eşimize her birini 156 kez tane tane verirken
“Beni affet Ya Necla” demek gibi sıkıcıdır. Allah
Robot değildir. Ancak bir bardak suya birini ve
geçmişi affedemiyorsak ve bu bizde saplantı
ve üzüntü halini almışsa sadece kendimizdeki bu özelliği arttırmak için affediciliğimizi geliştirmek ve ilahi bir yardım şifa aramak için
İkindi namazından hemen sonra ikindi vaktinde “Ya Afüv Celle celaluhu” yu 156 kez bir
bardak suya okuyup 4 yudum da “Bi İsmi Allah
El Afüv ver Rahman” ile içmek bizdeki affetmeme kendiyle çevremizle barışık olmamayı
ortadan kaldırır. Ayrıca bu Doğum haritasındaki 8. evin konumuna göre eşref saatimizde
yapılırsa daha iyi olur.

A I İ harfleri lider olma isteğini atılganlık ve cesareti ifade eder. Koç, Oğlak, Aslan burcu
etkisi. Marsiyen Satürnyen ve Güneş
etkisi…

Mana ve ses harmonisi çok önemlidir, bu
yüzden bebeklerde isim verilirken önce bebeklerin doğum haritasına bakılmalı incelenmeli sonrada o bebeğin yeteneklerine ve zayıf
yanlarına göre destekleyici isimler verilmelidir.
İSİMLERİN NÜMEROLOJİSİ
Ayrıca sadece Esmaların değil insan isimlerinin ve tüm isimlerin rakamsal ve sayısal
ifadesi var. Esmalarda sayısal olarak ebcet değerine göre zikir yapılması sadece su için olur,
Esmalar dua içinde olmalıdır mesela “Ey AFÜV
olan Rabbim günahlarımı bağışla, ben bana

İnsan isimlerinin Rakamsal
değeri de 1 den 9’a kadardır ve
insanın isminin ona hayatta
ne gibi bir hedef belirlemesi
gerektiğine veya ne gibi bir
hedefe yönlendirdiğini anlamamızı sağlamakta.

Örnek olarak İsminden
nümerolojik 5 rakamı çıkan bir insanın günü Cuma,
ayı mayıstır. Her ayın 5, 15,
25’i önemli toplantı günleri
olur. Hele bu günlere Dolunay
veya Yeni ay gelmişse Mayıs ve Cuma
gününe gelmişse. İnsan bilmeden önemli eşref saatlerini kaçırmaktadır.
İsim Analizleri Doğum Haritasıyla beraber
yapılmalıdır, kişinin isminin kendi haritasıyla
çelişmemesi lazım, Doğum haritasının yoğun
enerjisini İsimin anlamı veya harmonik yapısı
yada Rakamsal değeri nötralize etmemeli.
Aldığınız isim ve Doğum Haritanız hakkında
bilgi almak ve bu bilgilere göre hareket etmek
size büyük avantaj sağlar…
Kendinize bir iyilik yapın ve içinde Doğum
Haritanızın ve İsim Analizlerinizin de olduğu
Yıldızname Analizlerinizi yaptırın…
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ZENGİN SOFRASI
Sezai TUĞLA

İnsanoğlu daima her şeyin en iyisine sahip
olmak ister. Ama genelde en mükemmele
erişemese de maksat hâsıl olur. Bazen de hayal kırıklığına uğrar insanoğlu.

Nihayet hizmetçiler çatal, kaşık, peçete
derken masayı gerekli araçlarla donatırlar.
Ortaya, bir yağsız salata konur. Servis nihayet
başlar.

Bu durumda yaşamdan yılsa da, başarısızlıklardan tırssa da düşe kalka yoluna devam
eder. Öyle zaman olur ki, bir hazine bulduğuna inanmışken, boş bir kırık küple karşılaşır.
Oysa her olaydan bir ders çıkarması gerekmez mi?

Birkaç ince dilim ekmek, önlerindeki ekmek sepetinde boy gösterir. Bir küçük kâse
çorbanın peşinden, hastane yemeklerini andıran tuzu kıt, oldukça az diyet yemekleri ve
kocaman bir hayal kırıklığı.

SIR

Adamın biri, uzun zamandır görüşemediği
eski bir arkadaşına rastlar kasabada. Kendisinin acından nefesi kokarken, arkadaşında
(maşallah) ense göbek yerinde. Kılık kıyafeti
de o biçim. Bizimki, gençliklerindeki arkadaşlıklarından girizgâh yaparak sohbeti bulundukları zamana getirir.
Arkadaşı, artık zengin olduğunu, sohbetin
devamını malikânesinde yapmak istediğini söyler. Tabi bu arada bir akşam yemeğini
birlikte yemek istediğinden dem vurur. Gün
belirlenir ve vedalaş ılır.

Verilen tarih geldiğinde bizimki, kim bilir
nasıl bir zengin sofrasında yemek yiyeceğinin
hayali içinde, evinde hanımının yer sofrasında hazırladığı (Allah ne verdiyse) nimetleri
şöyle bir tepeden süzer; “Burada yemeyeceğim hanım! Ben zengin bir arkadaşın sofrasına davetliyim.” Der ve çıkar…
Bahçede bir masa etrafındaki, iki ferforje
sandalyeye otururlar. Sohbeti dinleyen kim?
Bizimkinin aklı hep gelecek olan bol çeşitli
zengin sofrasında.
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Oysa zengin sofrasında yemek yiyeceğim
diye bizimkisi, boş mideyle hazırlıklı gelmişti
ziyafete. Yutkunur, bir şey de söyleyemez.
Eski arkadaşlar açık çaylarını yudumlarken, varlıklı arkadaş; bir süredir yemeklerini
diyetisyenlerin hazırladığı, doktor kontrollü
bir beslenme sistemiyle yemesi gerektiğini
söyler. Geçmişteki çarpık beslenmenin yapmış olduğu tahribatı kısmen de olsa bu şekilde telafi etmenin, sağlığı açısından önemini
açıklar midesi kazınan arkadaşına…
Bizimki, gözünde tüten evdeki sofrasına
doğru yol alırken “zengin sofra” ile “zenginin
sofrası”nı karıştırdığının farkına o zaman varır.
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ZENGİN SOFRA
Bugün sana misafirim arkadaş,
Senden, şöyle zengin sofra isterim.
Hatırlarsın, olmuştuk biz kan kardaş,
Senden öyle zengin sofra isterim.
Gönül neler ister yemek anında,

SIR
İzmir köfte, Çerkez pilav yanında,
Kızartmalar, gelmeli zamanında,
İşte, böyle zengin sofra isterim.

Etli pilav, üstü tere yağ olsun,

Sepetteki ekmek küçük dağ olsun,
Arkadaşım, senin canın sağ olsun,
İşte böyle zengin sofra isterim.

Komşulara atacağım ben hava,
Yumurtalı sucuktan iki tava,

Künefeden sonra yerim baklava,
İşte böyle zengin sofra isterim.
Ne hayaller kurup geldim buraya,
Tatlı çeşitleri sığsın araya,
Tüm meyveler hele girsin sıraya,
İşte böyle zengin sofra isterim.

Sezayi TUĞLA
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YARDIM, TEMBELLİĞİ TEŞVİK EDER Mİ?
Sabit OSMANOĞLU
“İhsan-ı İlâhîden fazla ihsan, ihsan değildir.” (1)
Allah’ın rahmet ve gazabından fazla tahassüs, yâni hislenmek, acımak hatâdır. Allah’ın rahmetinden fazla rahmet
edilmez. Allah’ın gazabından fazla gazap edilmez. (2)
Ülkemizin sosyal devlet özelliği, 1982 Anayasasında
düzenlenmiştir (*). Şöyle ki; Anayasamızın “Cumhuriyetin
nitelikleri” kenar başlıklı 2. Maddesinde: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik,
lâik ve SOSYAL bir hukuk Devletidir.” denilmektedir. Türk
Anayasa Hukuku kitabında Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN’un
tanımında: “Sosyal devlet, devletin sosyal barışı ve sosyal
adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif
müdahalesini gerekli ve meşru gören bir anlayıştır.” Ancak;
devletin ekonomik hayata aktif müdahalesinin şekli oldukça
önemlidir.
Dünya Klasiklerinin en ünlülerinden Sefiller kitabı yazarı Victor Hugo der ki: “Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk!” Veya: ‘’Sizi
rahatsız eden sineklerden kurtulmanın tek yolu bataklığı
kurutmaktır. Bataklık kurutulursa sinek üremez.” de diyebilirsiniz. Yoksullukla mücadele eden devletin; kendini “sosyal
devlet” bahanesi arkasına sığınarak halka bedava kömür,
ekmek, makarna dağıtmak, her mahalleye aşevi açmak,
devlet okullarında bedava ders kitapları ve tablet vermek
vb. ücretsiz hizmet sağlamakla, sosyal devlet olmayı başaracağı anlamına gelmez. Bu konuda; devlet tarafından
Konfüçyüs’ün şu sözü rehber edinilmelidir: “Bir kişiye iyilik
yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret.”
Devlet, yeni istihdam alanları açmak veya istihdam konusunda eğitim vermek şeklindeki politikalar uygulaması sosyal devlet özelliğine daha yakışmaktadır. Aksi takdirde; devletin balık vermesi şeklindeki uygulamaları, esprili olarak
başlıkta kullandığım asosyal devlet olarak tanımlanabilir.
Devletin olduğu kadar; bireylerin, özellikle zengin kişilerin de toplum içinde en yakınlarından başlamak üzere,
yoksulları koruyup kollaması ve cömertçe davranması dini
bir vecibedir. Nitekim; cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan muhtaç olanlara meşru ölçüler dahilinde ihsan
ve yardımda bulunmasıdır. İslâm alimleri cömertliği şöyle
derecelendirmişlerdir:
1. Mürüvvet, muhtaç olanlara lazım olan şeyleri vermektir.
2. Vefa, akraba ve yakın komşularının geçim işlerinde
yardımcı olmaktır.
3. İkram, herkese maddi ve manevi yardım yapmaktır
(İlmiyle, aklıyla ve malıyla).
4. Semahat, verdiğini severek vermektir.
5. Sehavet; malının bir kısmını dağıtarak yapılan cömertliktir.
6. Cûd; malının çoğunu dağıtıp, geriye azını bırakarak

yapılan cömertliktir. Hazret-i Ebu Bekir’in çoğu zaman cihat
öncesi yaptığı yardım gibi.
7. İsâr, kendi ihtiyacı olduğu halde başkalarını kendine
tercih ederek ikramda bulunmaktır. Bu ise, Peygamberimiz
Hz. Muhammed (sav) ve ashabının takip ettiği bir yoldur,
cömertliğin en üstün ve en son derecesidir.
Bu konuda; en sevdiğim dini menkıbeyi, aşağıda paylaşmak isterim:
Hz. Ali’nin ağabeyi Cafer b. Ebu Talib’in oğlu Abdullah,
sıcak bir günde, bir kabilenin hurmalığına inmişti. Abdullah
burada dinlenirken, hurmalıkta çalışan köleye, yemek vakti
üç parça ekmek geldiğini gördü. Adam ekmeklerden birini
ağzına götürmek üzereydi ki, birden önünde açlığı her halinden belli bir köpek belirdi. Köle elindeki ekmeği köpeğin
önüne attı. Köpek ekmeği derhal yedi. Köle ekmeğin ikinci
parçasını da attı. Köpek bunu da bir kerede sildi süpürdü.
Köle bunun üzerine üçüncü parçayı da köpeğe verdi. Kalkıp,
yeniden işine dönmek üzereydi ki, olup biteni uzaktan seyreden Abdullah, yaklaşıp sordu: “Ey köle, bugünkü yiyeceğin ne kadardı?” Köle sıkılarak cevap verdi:
- İşte bu üç parça ekmek.
- O halde neden kendine hiç ayırmadın?
- Baktım ki, hayvan çok aç. O halde bırakmak istemedim.
- Peki sen ne yiyeceksin şimdi?
- Oruç tutacağım.
Bunun üzerine; Abdullah b. Cafer, köleden, sahibini ve
evinin nerede olduğunu sordu. Sonra da gidip adamdan bu
hurmalığı içindeki köleyle birlikte satın aldı. Sonra döndü,
köleye bu tarlayı ve onu sahibinden satın aldığını söyledi ve
ekledi: “Seni azat ediyorum. Bu hurmalığı da sana hediye
ediyorum.”
Cömertliğiyle meşhur Abdullah b. Cafer, kendisinden
daha cömert birini tanıyıp tanımadığı sorulduğunda, bu
olayı anlatır ve: “Ama o köpeğe topu topu üç parça ekmek
vermiş; sense ona koskoca bir hurmalığı ve hürriyetini vermişsin” dediklerinde, şu karşılığı verirdi: “Ama o elindeki
her şeyi verdi; ben ise elimdekinin bir kısmını...”
Bu itibarla; sosyal devlet, muhtaç, işsiz ve yoksulların
kısa süreli ihtiyaçlarını karşılamak şeklinde sadece parasal
nitelikte sosyal yardım yapmakla sosyal devlet olmaz. Söz
konusu kesimlerin daha müreffeh yaşama imkân ve fırsatı
elde etmelerine yönelik istihdam ve iş edinme imkanları
sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) gibi kurumlarda
bu yönde uygulamalar geliştirmeli ve meslek liselerinden
tutun da üniversitelere kadar, eğitim kurumlarının iş alemiyle ortaklaşa programlar düzenlemelerini teşvik etmelidir. Ayrıca; %99’u Müslüman ülkemizde dini mesajları öne
çıkarmalıdır. Bu da; devletin, “toplumsal” anlamına gelen
“sosyal” bir devlet olmasının da gereği ve sonucudur.
(*): https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm
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Avrasya Birliği’nin Önemi ve
Türkiye
Koray KAMACI

Türkiye özellikle son dönemlerde çok önemli
bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz darbe girişimi
ile birlikte Türkiye’de dengeler iyiden iyiye değişti. ABD’ci ve Natocu kanata karşı üst üste hamleler gelmeye başlandı. Hal böyleyken Rusya ile
denge politikasının kurulması da ayrıca dikkate
değer bir hamleydi. Bölgede yapılması planlanan
pek çok olayda ABD-Derin İngiltere ve İsrail bloğuna karşı güçlü bir birliğin önemi daha iyi anlaşılıyordu.
İşte tam da böyle bir zamanda Avrasya birliğinin önemi git gide artmıştır. ABD’nin bölgedeki
bu hoyratlığına dur diyecek tek güç Avrasya Birliği’dir. Türkiye ise Avrasya Birliği’nin yükselen
yıldızı olabilir. Yıllardır Nato’nun elinde yıllarımızı
heba ettik. ABD sözde stratejik müttefik gibi davranırken, el altından ve hatta son zamanlarda
alenen Türkiye’ye karşı olan Terör örgütlerine
karşı silah ve mühimmat yardımı yapmaya devam etti. Bu tam manası ile strtejik müttefiklik
değil, stratejik hainliktir.
Oysa Türkiye Avrasya Üçgeninde Rusya ve İran
ile birlikte bir sac ayağı olabilir. Nitekim bunun
işaretlerini de diplomaside görmekteyiz. Türkiye böyle bir birlikte daha etkin ve yetkin olabilir.
Hatta bu birliği daha da genişleterek Türkistan
Coğrafyası ile birlikte Güneydoğu Asya ülkeleri
ve Afrika’ya ve dahi Balkanlar’a kadar uzanan
muazaam güçlü bir birlik haline getirmek mümkündür. ABD ve Batı bloku bu oluşumu her daim
tehlikeli görmüştür. Ama bu oluşum bölgeye can
suyu olabilir. Türkiye’de bu noktada önemli bir
misyon üstlenebilir. Ben Türkiye’nin bu dengeyi
iyi kuracağı kanaatindeyim.
Değişen dengeler ışığında gelişmeleri küresel
manada iyi okuduğumuzda bu gerçekte daha
iyi anlaşılabiliyor. Lakin özellikle son zamanlarda bazı Tv’lerde bir takım kendini bilmez sözde
muhalefet ettiğini sanan gafiller, Türkiye’nin çıkarlarından çok ABD’nin çıkarlarını savunur hale

gelmiştir. Bunlardaki akıl tutulması ve ihanet
boyuta da iyi takip edilmeli ve bu kişilerin bağlantılı olduğu yerler iyi incelenmelidir. Türkiye
başta Fırat Kalkanı operasyonun da olduğu gibi
asla ama asla Milli çıkarları ve Milli hedeflerinden taviz vermemelidir. Afrin operasyonunda da
gereken neyse o yapılmalıdır. Hele ki ABD’nin son
yaptığı kibarca tehdidine karşı daha da bu işin
üstüne gitmelidir. Dost düşman bilmelidir ki Türkiye Washington’dan yönetilen bir ülke değildir.
Uluslararası arenada söz dinleyen değil, söz söyleyen bir Türkiye olduğunu herkes görüp idrak
etmelidir. Türkiye, bağımsızlığı ve milli hedefleri
doğrultusunda yoluna emin adımlarla yürümeye
devam edecektir. Her ne kadar Washington’un
Türkiye şubesi gibi çalışan sözde muhalefet eden
kişiler olsa da…
Gelecek dönemde Türkiye, 2200 yıllık Kadim
Devlet Anlayışının temsilcilerinin daha da aktif
olarak sahada yer alacağı bir dönem içinde güçlü adımlar atacaktır. Türkiye’nin son zamanlarda
ki Avrasya Bloğu hamleleri de bu yüzdendir. Avrasya Birliği bir Devlet politikasıdır. Kurumlarda
buna göre dizayn edilmeye başlanacaktır. Türkiye’nin, tarihi mirası ve gelecek küresel hedefleri
Avrasya Birliğine uygundur. Unutmamak gerekir
ki; Türkiye Cumhuriyeti sadece 1923’te kurulmuş
bir Devlet değildir. Türkiye kendi içinde 2200 yıllık kadim Devlet mirasını en derininde saklamaktadır.
Ve son söz: ‘’ Türkiye, geçmişin gücü ve bugünün stratejesi ile gelecek dönemde çok daha
güçlü bir ülke olacaktır’’
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YAMAN DEDE

Nuri KAHRAMAN

naatı şerifinden;
gönül hûn oldu şevkınden boyandım yâ resûlallâh
nasıl bilmem bu nîrâna dayandım yâ resûlallâh
ezel bezminde bir dinmez figândım yâ resûlallâh
cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh
yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen
muazzam bir sehâsın sen, dilersen reh-nümâsın sen
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habîb-i kibriyâsın sen, muhammed mustafâ’sın sen

Peygamber aşkıyla yanıp tutuşan,
aklına o aşk geldiğinde duvar diplerinde o aşkın narıyla gözlerinden
alevden damlalar akıtan bir zahid.
mevlananın “ dinle çün neyin nasıl şikayet ettiğini, ayrılıkları nasıl dile
getirdiğini” beyitinin ateşiyle henüz
13 yaşındayken tutuşmaya başladı.
hıristiyan bir rum genciydi ve osmanlının tüm kurumlarıyla birlikte
hasta yatağına mahkum edilmeye
çalışıldığı, dinin hayattan koparıldığı
bir dönemde, gönlünü islama, hz.
peygambere, pîr’e kaptırmıştı. yıllar yılı gizli bir mümin olarak yaşadı.
1942 yılında ismini mehmet abdülkadir keçeoğlu olarak değiştirdiğinde
hem hanesinde, hem patrikhanede
kıyametler koptu. evini terk eder ve
zevcesinden ayrılırken “aşkımın bedeli bu yaşananlar. sizler sakın üzülmeyiniz. aşk, ızdırapsız olmaz. size
acı vermeye hakkım yok. bu ev ve
içindekiler size kalsın. elveda!” dediğinde sırtında yalnızca ceketi vardı.
şiirler yazdı, yazdığı şiirler bestelendi. 1962 yılında vefaat edene
kadar neredeyse her an cezbe halinde yaşadı ve asude baharına öylece
ulaştı.
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cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh
gül açmaz, çağlayan akmaz, ilâhî nûrun olmazsa
söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa
firâk ağlar, visâl ağlar, ezel mestûrun olmazsa
cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh
erir cânlar o gül-bûy-ı revân-bahşın hevâsından
güneş titrer, yanar dîdârının, bak, ihtirâsından
perîşân bir niyâz inler hayâtın müntehâsından
cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh
susuz kalsam, yanan çöllerde cân versem elem duymam
yanardağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam
alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam
cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh
ne devletdir yumup aşkınla göz, râhında cân vermek
nasîb olmaz mı sultânım haremgâhında cân vermek
sönerken gözlerim âsân olur âhında cân vermek
cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh
boynu büktüm, perîşânım, bu derdin sende tedbîri
lebim kavruldu âteşden döner pâyinde tezkîri
ne dem gönlüm murâd eylerse taltîf eyle kıtmîr’i
cemâlinle ferah-nâk et, ki yandım yâ resûlallâh
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Korku bir duadır
Özlem YAŞAR
Yaşam Koçu
Nelerden korkuyorsunuz hiç düşündünüz mü??
Kediden, yüksekten, yalnız kalmaktan, parasız
kalmaktan, hasta olmaktan gibi belirgin korkularla
beraber bazı korkuları adlandıramadığınız halde de
korkuyor olabilirsiniz

Korkulan şeyi sürekli düşünmek bir çeşit duadır.
Hatta olması için bir yakarıştır. Kişi korktuğu şeyi düşündüğü kadar başarılı olmak istediği şeyi düşünse
başarısız olması neredeyse imkansızdır. Bu bağlamda korkunun olmaması da imkansızdır, hepimiz biliriz korktuğumuz şey başımıza gelir , bu atasözü boşuna değildir. Düşünce frekansına eşlik eden yoğun
duygular öyle bir yayın yapar ki adeta baz istasyonu
gibidir. İllaki o korkuyu meydana getirecek olaylar
ve insanları, yaptığı kuvvetli yayınla mıknatıs misali üzerine çekmiş olur ve muhakkak korkulan şey
gerçekleşir. Kimisi iğneden korkar hayatının belli bir
zamanına kadar hasta olsa da korkusundan doktora gitmez ama iş bu ya her ne hikmetse(!) hamile
kalır ve sürekli iğne ile imtihan olmak zorunda kalır
ya da topluluk önünde konuşma korkusu olan kişi
yine aynı şekilde uzun yıllardır çalıştığı iş yerinde
güzel bir konuma getirilir yine korku frekansı devrede olduğundan sürekli sunum yapması gerekir ve
rahatsızlığı artar devam eder taa ki korkusundan
korkmayana kadar.

SIR

Mesela arada kalmaktan, önlem alamamaktan
ya da kaybolmaktan korktuğunuz hiç aklına gelmiş
miydi??

Kendimizi korumak amacıyla bilinçaltının savunma mekanizması olan korkular aslında çokta
işe yarar. Korku olmasa bilinçaltı tetiklenip hızlı
bir şekilde tepki veremez. gerçekten tehlikeli olan
durumdan aniden kurtulamayız. Sonuçta bir köpek üzerimize doğru koşarak gelmiş olsa bilinçaltı
tehlikeyi anlar uyarılır, vücuda tehlike diye sinyal
verir ve o an kaçmak yada savaşmak için lazım olan
her şey bu tetiklenmeyle birlikte hızlıca vücudun ilgili bütün organlarına gönderilir. üzerimize doğru
koşan köpek için kaçmanın bile iyi bir tercih olacağını bilinçaltı belirler ve bizde hızla kaçabiliriz. bu
sistemi bir kaç saniye içinde yapan bilinçaltının en
temel görevi bizi hayatta tutmak olduğundan eğer
bu şekilde otomatik olarak yapamasaydı insanoğlu
kendini tehlikeden koruyamazdı.
Muazzam kuvvetli ve hayran olunası bu güzel
özelliklerle yaratılmış olan bilinçaltımız bazen gerçek tehlike ile sahte olanı karıştırabiliyor ve bu hayat kalitesini bir hayli düşürüyor. Köpeği gördüğünde uyarılan bilinçaltı aynı şekilde topluluk önünde
konuşma esnasında da uyarılabiliyor ...

Şimdi bu gerçek bir tehlike değildir ama sanki
bilinçaltı gerçek tehlikeymiş gibi hareket ederek
bütün vücuda alarm veriyor, Peki bunu neden yapıyor? 0-7 yaş arasında yaşanılan olayları kaydeden
bilinçaltı, annemizin korkusunu bile çekmiş olabilir,
belki anne ve babanın arasında geçen bir gerginliği de yine kan yoluyla hafızaya kaydetmiş olabilir.
Eğer kişinin korktuğu konu ile ilgili herhangi bir deneyimi yoksa bu ebeveynin genlerinden aktarılmış
olabilir.

Oysaki korkarak bizi korumaya çalışan bilinçaltı
burada yanlış bir izlenime kapılarak aslında biliyoruz ki ‘’saçma’’ ama yine de tepki vermeye devam
eder.
Korkudan kurtulmak için MUHAKKAK olarak korkulara rağmen hareket edilmesidir. Yoksa o korku
illüzyonik olarak sürekli kendini bize göstermeye
devam edecektir.
Ruhsal bir varlık olduğumuzu kendimize anımsatmak kalbimize iyi gelecektir ve endişeleri silip
atacaktır. Korku geldiğinde farkında olarak , kendinizi araba sürerken hayal edin siz kendi yolunuzdasınız ve düşüncelerin her biri de yanınızdan geçen
arabalar olsun. Nasıl ki gerçek hayatta da arabalar
yanınızdan geçer gider düşüncelerinizin de öylece
akıp gitmesine izin verin. Belli bir zaman bu şekilde
yaparsanız artık korkularınız kaybolacaktır.
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Genetik Sürüklenme (Genetic Drift)
iddiası neden geçersizdir?
Adem YAKUP
Evrimi savunmak adına zaman zaman ortaya bazı terimler atılır. Mantıklı olup olmadığına hatta bilimsel geçerliliği olup olmadığına bakılmadan bunlar sıklıkla tekrarlanarak tanınmış bilim dergilerinde veya güncel sitelerde
kullanılırlar. Bununla amaçlanan evrimi ayakta tutmak için
bir kamuoyu oluşturmaktır.
İşte bu amaçla kullanılan hayali evrim mekanizmalarından biri de “Genetik Sürüklenme”dir. Genetik sürüklenme iddiasından bahsedilirken genelde “Mutasyon ve
Doğal Seleksiyon” terimleri de sıklıkla ve çarpıtılarak kullanılır. Bu terimlere bilimsel gerçeklerin aksine anlamlar
yüklenerek, “doğada evrim lehine işleyen ve tesadüfe dayalı yeni genetik bilgi kazanımına yol açan süreçler” var
gibi tanıtılır. Halbuki, bilgi kazanımı yerine, bilgi eksilmesine neden olan bu süreçler evrime değil, aslında evrimin
geçersizliğine delil oluşturmaktadırlar.
İddia edilen Genetik Sürüklenme nedir?
Türkçeye “sürüklenme” olarak çevrilen kelimenin İngilizce karşılığı “drift” kelimesidir. Bu kelimeye İngilizce
sözlükten baktığımızda “bir şeyin hava veya su tarafından taşınması”, “pasif, amaçsız, isteksiz durum veya yer
değiştirme” gibi anlamlarının olduğu görülür. Dolayısıyla
“sürüklenme” kelimesinin kullanılması ile evrim ideolojisinin temel dayanağı olan tesadüfe dayalı değişim çağrışımının yapılmaya çalışıldığı ilk anda görülebilmektedir.
(Bu tanımlama Türkçeye geçirilirken terim özelliği kazandığından, doğru bir ifade olmadığı halde anlaşılması için
bu şekilde kullanacağız.)
Evrimcilerin Genetik Sürüklenme adı altında anlatmak
istedikleri aslında şudur:
Genetik sürüklenme iddiasının temeli Darwinistlerin,
“Doğa ve evren içinde geniş bir rastgelelik” bulunduğu
varsayımına dayalıdır. Buna göre, “popülasyonlar içerisinde hayatta kalacak ve ölecek bireyler” veya “popülasyonlar içerisinde sabitlenecek ve elenecek genler”, sözde
rastgele belirlenmektedir. İşte evrimciler bu rastgele örnekleme sonucu oluştuğunu düşündükleri mekanizmaya
“Genetik sürüklenme” adını vermişlerdir.
Genetik sürüklenme iddiası, “bir canlı topluluğunda,
bir gene ait birden çok farklı özelliğin, yaşanabilecek suni
veya doğal olaylar sonucu sıklıklarında değişim oluşabilir”
benzeri anlatımlar üzerine kuruludur. Sözde rastlantısal
değişikliklerin, bir özelliğin o toplumun tamamına hakim
olmasına veya o toplumdan tamamen silinmesine yol
açabildiği iddia edilir. Şimdi konuyu evrimci kaynaklardan
aldığımız örneklerle açıklayalım.
Genetik Sürüklenmeye delil gibi gösterilmeye çalışılan
yöntemler

Yukarıdaki temsili resimde, en solda yer alan topluluğun ilk halinde 3 yeşil 6 kahverengi birey mevcuttur. Bu
topluluktaki bireylerin bir kısmının ölümüne neden olan
bir olay sonrasında topluluktaki yeşil bireylerin oranı azalmış ve 1/7 oranına düşmüştür. Özel bir seçilim olmadan
yaşanan bu birey azalması sonucu, topluluğun içindeki bir
özelliğin frekansı değişmiştir. İşte buna evrimci literatürde
“Genetik Sürüklenme” denmektedir. Doğal seleksiyonla
farkı ise şudur: Doğal seleksiyon, topluluğun içindeki bireyleri, bir özelliği sebebiyle tek tek hedef alırken, iddia
edilen genetik sürüklenmede bireyler hedef değildir; kesitsel olarak topluluğun kayba uğradığı varsayılır. Genetik
sürüklenme iddiasında Darwinistler bazı etkilerden bahseder ve bunları kendilerince delil gibi göstermeye çalışırlar ancak bunlar sadece tanımlamalardan ibarettir. Şimdi
bunu örneklerle görelim:
“Şişe boynu varsayımı ve Kaşif (founder) etkisi” gibi
anlatımlar evrime delil sağlamaz
Darwinistlerce iddia edilen genetik sürüklenme mekanizmalarından biri “Şişe Boynu (Bottleneck) Etkisi”dir.
Yukarıdaki resimde soldaki şişe, toplumun ilk halini temsil
eder. Buna göre toplumun büyük kısmının ölümüne sebep
olan bir doğa olayı veya hastalık sonucu, geriye kalan bireylerden yeni bir topluluk oluştuğu varsayılır. Bu topluluğun içinde belli özelliklerin frekansı da değişime uğrayabilir. Örneğin, 100 kişinin yaşadığı bir adada meydana gelen
deprem sonucu, 10 kişinin hayatta kaldığını düşünelim. Bu
kişilerden toplum yeniden oluştuğunda, sadece bu 10 kişinin özellikleri yeni toplumda görülecektir. Diğer 90 kişinin
farklı bir özelliği varsa artık bu toplumda görülmeyecektir.
Böyle bir durum yaşansa bile bunun evrimleştirici bir süreç olmadığı çok açıktır.
Genetik sürüklenmeye delil gibi gösterilmeye çalışılan
diğer bir mekanizma da “Kaşif (Founder) Etkisi” olarak
adlandırılır. Buna göre belli bölgede yaşayan bir topluluğun frekansında, bir kesiminin göç veya topluluğun büyük
kısmından izole olması sonucu, yeni topluluğun değişim
olduğu gözlenir ve bunun sonuçları evrim delili gibi sunulmaya çalışılır.
Burada kısaca açıkladığımız “şişe boynu ve kaşif etkisi”
gibi varsayımlarla bir toplumun yapısında değişim olabileceği iddiası bir anlamda doğrudur. Bu tip olaylarla türlerin
bazı bireylerinin öne çıkması veya yok olması gerçekleşebilir. Nitekim tarih bu tarz doğal afetlerle doludur; dünya
üzerindeki canlıların büyük bir kısmı bu afetler sırasında
yok olmuştur. Tabi ki bu sırada bir türe ait bir özellik de
öne çıkmış olabilir ancak çoğunlukla bu tip afetlerin etkisi
türlerin yok olması şeklinde gerçekleşir dolayısıyla bu iddiadaki yanlış olan nokta şudur:

SIR

18

sirdergisi.com

Şubat 2018 / Cemâziyelevvel 1439

Genetik Sürüklenme iddiası yeni genetik bilgi kazanımına yol açmaz
Genetik sürüklenme evrimleştirici yani iddia edildiği
gibi bir canlıda değişikliğe ya da yeni türün oluşmasına
neden olan bir mekanizma değildir. Yukarıdaki anlatımlar dikkatli şekilde incelendiğinde görülecektir ki, şişe
boynu ve kaşif etkileri, türün çeşitliliğinde artma değil,
aksine azalma ile sonuçlanmıştır. Genetik sürüklenme
olarak ifade edilen olaylarda “başlangıçta zaten var olan
genetik içeriğin toplum içindeki temsil oranının değişmesinden başka bir şey OLMAMAKTADIR”. Üstelik bir özellik
o toplumdan silindiğinde, başlangıçtaki genetik çeşitlilik
evrimcilerin iddialarının tam tersine azalmış olmaktadır.
Görüldüğü gibi asla bir bilgi kazanımı söz konusu olmadığından, genetik sürüklenmenin evrimleştirici bir süreç
olarak lanse edilemeyeceği de çok açıktır.
Epigenetik (Gen üstü) düzenlemelerin genetik özellik
gibi anlatılması bilimsel bir hatadır
Darwinistlerin genel olarak teorilerini kanıtlamak için
verdikleri örneklerde yaptıkları çok önemli bir hata vardır.
Doğal seleksiyon veya genetik sürüklenme ilgili iddialarında, genetik kaynaklı değil fenotip (dış görünüş) kaynaklı
örnekler verirler. Mesela, yukarıdaki ilk resimli anlatımda
verilen böceklerin rengi ile ilgili örnek fenotipik bir farklılıktır; genotip olarak yani renk genleri açısından böceklerin farkı yoktur. Renk pigmentlerini kodlayan genler epigenetik düzenlemelerle belirlenir; yani bazı genlerin açık
veya kapalı olması ve genin ne kadar süre aktif kaldığı ile
ilgili bir durumdur. Çiçek renkleri ile ilgili de aynı durum
geçerlidir. Hatta renk düzenlemesi kelebek kanatlarında
olduğu gibi, bazı canlılarda pigment kaynaklı değil, tamamen ışığın kırılma farklılıklarına bağlı fiziksel bir olay olarak ortaya çıkar. Bu da bize renk durumunun genetik kaynaklı olmadığının açık bir ispatıdır. Öyleyse, bu örneklerde
hiç bir şekilde, genetik sürüklenme ile bir genetik yapının
diğerine üstün gelmesinden söz edilemez.
Aynı anne ve babadan doğan kardeşlerin birbirine tıpa
tıp benzememesi de farklı epigenetik düzene sahip genlerin karıştırılması ile oluşur. Sperm ve yumurta oluşumu
sırasında “crossing-over” adı verilen mekanizma ile kromozom çiftleri karşılıklı olarak gen değişiminde bulunurlar. Bu gen alış verişinin farklı kombinasyonları kardeşlerin
birbirinden farklı olmasına neden olur. Genetik olarak
birbirine en yakın sayılan kardeşlerin bile farklı fenotipe
sahip olması, epigenetik etkinin ne kadar önemli olduğunu ve fenotipik farklılıkların genetik sürüklenme için bir
örnek olarak verilemeyeceğini gösteren başka bir kanıttır.
Bir tür içindeki genetik farklılıklar yok denecek kadar
azdır
Bir türü diğer türlerden ayıran temel özellik, o tür içinde genetik farklılıkların çok az olmasından kaynaklanır.
İnsan için bu farklılık, %0.1’den daha küçüktür. Yani dünyanın en uzak yerlerinde yaşayan farklı soylardan iki insanı karşılaştırsanız dahi, en fazla bu kadar fark çıkacaktır.
Dahası, bu küçük farklılığın %85 gibi büyük bir kısmı, aynı
toplumda yaşayan ve akraba olan bireyler arasında dahi
vardır. Farklılıkların birçoğu gen kodlamayan bölgelerde

yer alır; yani hücrenin fonksiyonuna katılan proteinlerin
genetik dizilimi tüm insanlarda aynıdır.
Bunun tek istisnası mutasyonlara bağlı genetik hastalıklardır. Bunların da canlıya yarar değil zarar verdiği çok
açıktır. Kapalı ve küçük topluluklarda genetik hastalıkların
görülmesinde artış olabilir. Bu ise, anne ve babanın aynı
genetik hastalığı taşıma ihtimalinin artışına bağlıdır. Genetik hastalıklar da zaten zararlı etkiye sahip oldukları için
asla evrime delil oluşturmazlar.
Genetik olarak aynı yapıya sahip bireylerin oluşturduğu bir türde, genetik sürüklenmeden söz etmek de
mümkün olamayacaktır. Çünkü, çeşitli sebeplerle türün
bireylerinin çoğu ölse dahi, kalan bireyler üremeye devam
ederlerse yine eski gen yapısına sahip olacaklardır.
Darwinistlerin bilim dışı saplantılarından biri daha: Genetik Sürüklenme
Canlılık tarihini, tesadüfe dayalı değişimlerle açıklamaya çalışan Darwinist mantığın karşılaştığı pek çok güçlük
vardır. Evrimci mantığa göre, yeni genetik bilginin ortaya
çıkışı ve uzun vadede yeni türlerin oluşumu tesadüf dairesinin dışına çıkmadan, (haşa) doğaüstü bir bilincin varlığına ihtiyaç duyulmadan açıklanmalıdır. İşte bu nedenle
zaman zaman hayal gücünü bile zorlayan çok tuhaf ve gülünç sebep-sonuç ilişkilerine dair senaryolar yazılır, çizilir.
Bu senaryolar yazılırken unutulan bir temel nokta vardır:
Bilimsellik.
Bilimin en temel dayanağı gözlem ve deneylere dayanarak elde edilen somut deliller ışığında ilerlemesidir.
Kendilerini sözde, “inançlardan arındırmış, tarafsız bilim
adamları” gibi tanıtan evrimciler, tıkandıkları pek çok noktada hiç bir bilimsel veriye dayanmayan bu sözde senaryolara başvururlar. Tarafsızlık bir yana her konuyu evrimi
haklı çıkarmaya yönelik yorumlamaya çalışırlar ki bu da
onları bilimden uzaklaştırır ve sorunun kaynağı da budur.
Genetik sürüklenmenin yeni genetik bilgi edinilme
mekanizmalarından biri olduğu iddiası tamamen asılsızdır. Yukarıda çeşitli yönleriyle ele aldığımız bu iddia daha
kurgulanırken yanlış yapılmaktadır çünkü sürüklenen bir
genin varlığından dahi söz etmek mümkün değildir. Genetik sürüklenme adı altında anlatılan mekanizma, türlerin
çeşitlenmesi bir yana, aksine daralmasına veya yok olmasına neden olan bir durumdur ki bu da evrim teorisinin
iddialarıyla da çelişmektedir.
Ne var ki, canlılığın ortaya çıkışı ve türlerin oluşumu
ile ilgili somut bir hipotez dahi ortaya koyamayan evrimciler, genetik sürüklenme gibi hayali evrim senaryolarına
var güçleriyle sarılırlar. Bunları bilimsel gerçeklermiş gibi
göstermeye çalışırlar. Halbuki bu kavramlar derinlemesine
incelendiğinde içlerinin boş olduğu ve bilimsellikten uzak
oldukları kolaylıkla görülebilmektedir.
Canlılar tarih sahnesine bir anda ve eksiksiz olarak
çıkarlar. İlk ortaya çıktıkları andan itibaren de genetik bir
değişime uğramadan varlıklarını sürdürürler. Bilimsel tüm
deliller ile bu gerçek sabittir. Bu da evrimsel bir sürecin
asla yaşanmadığının, canlıların Allah tarafından yaratıldığının en açık delilidir.

SIR
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KEDİLİ KÜTÜPHANE’NİN
ÜMMİLERİ VE ÂLİMLERİ
Dursun GÜRLEK

Tam bir ilim ve kültür hazinesi olan Beyazıt
Devlet Kütüphanesi’nde, bir zamanlar, okuma yazma bilmeyen bir kütüphaneci bile görev yapmıştı.
Lütfen, hiç böyle bir şey olur mu, diye hemen itiraz etmeyiniz. İlk başta ben de kabul etmedim ama
Teşrin-i Evvel (Ekim) 1928 tarihli ve 8 No.lu “Resimli
Ay” mecmuasında yayımlanan bir araştırma yazısını
okuyunca, ümmi bir zatın da kütüphaneci olabileceğini ister istemez kabul ettim.

tabı olduğunu okumuşlardı. Emin Efendi güldü:
Çocuklarım! Siz onu okuyamazsınız O, çok eski
bir dilde yazılmıştır. Büyükler bile şimdi o lisanı kolayca anlayamıyorlar. Ben size başka bir masal kitabı
vereyim, dedi ve küçüklere başka bir hikâye kitabı
getirdi.

SIR

Adı geçen belgeye göre, “beş yüz bin kitabın
içinde bir harf bile okumadan kırk beş sene yaşayan
adam”, Beyazıt devlet kütüphanesi’nin kırk beş yıllık emektarı Emin Efendi’dir. Ümmi olduğu için binlerce kitabın içinde, bir harf bile okumadan ömrünü
tüketmektedir. Bu şayan-ı hayret adam, kütüphanede mevcut kitapların hepsini tanır. Numaralarıyla, ciltleriyle, bulundukları depoların raflarıyla,
müellifleriyle hemen hepsini bilir. Emin Efendi’nin
kitaplara olan merakı şaşılacak bir şeydir. Bu hususta duyduğu hisleri bizzat kendisi şöyle dile getiriyor.

“Kütüphanenin kurulduğu ilk günden beri buradayım. Okuma yazma bilmem ama kitapları çok
severim. Belki çocuklarımdan fazla… Onların yırtılmaları, kaybolmaları beni çok üzer. Bugün kırk beş
sene oluyor, tam kırk beş sene !...

Binlerce cildin içine saklanan mevzuların serlevhalarını (başlıklarını) bile anlamayan bu adam
kütüphanenin içinde bir ama gibi dolaşıyordu. Her
şeyi ve her yeri esrarengiz bir hisle çok iyi tanıyan
körler gibi, Emin Efendi de dolaplarda dizi dizi uyuyan kitapların her şeyini ve her birini çok iyi biliyordu. Genç bir mektepli kendisine yanaştı. 341 diye
bir kitap numarası söyledi. Emin Efendi, en küçük
bir tereddüde kapılmadan, sanki eliyle bıraktığı tek
bir kitabı almaya gider gibi, kolayca karşıki dolapların birine yanaştı. Bir saniye içinde kitabı buldu ve
genç mektepliye verdi.
Biraz sonra iki küçük mektepli daha geldi: 1702
numarayı istediler katalogda bulunan bir masal ki-
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Görüyor musunuz okuryazar bile olamayan kütüphanecimiz sadece kitapları tanımakta onları
yerlerini bilmekle kalmıyor; kimin neyi okuyacağını
da kendisi belirliyordu. Bu ilginç şahsiyetin yukarıda
tarihini verdiğimiz (Resimli Ay) mecmuasında resminin de bulunduğunu bu arada söylemiş olalım.
Efendim, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde böyle
ümmi kişiler bile görev yaptığı gibi büyük âlimlerde
hafız-ı kütüp, yeni müdür olarak yıllarca hizmet verdiler. Mesela kütüphanenin ilk hafız-ı kütübü Tahsin
Efendi hem icazetli bir âlim hem de ünlü bir hattat
idi. Ne yazık ki hakkında fazla bir bilgiye rastlayamadık. Nitekim Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver de
“Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve gördüklerim” başlığıyla kaleme aldığı bir makalede bu konuya temas
ediyor. Ezcümle şunları söylüyor.
“Ülkemizin Devlet eliyle 1882 yılında kurulan ilk
Kütüphanesi’nin birinci Müdürü Hattat Hoca Tahsin
Efendi’dir. Tahsin Efendi devrinde hat tarihine ait
yazıları toplayıp bir arşiv oluşturduğunu duyardık.
Fakat bu arşivi biz ancak Avukat Halil Ethem Arda
dostumuzda görmüş ve hayran olmuştuk.
Tahsin Efendinin iki oğluyla tahsil zamanımda
tanıştık. Her ikiside tahsilini bitirdikten sonra kütüphanelerde görev almıştı. Bütün bunlara rağmen
Tahsin Efendi zamanında Beyazıt Umumi Kütüphanesi’ne az gelirdi denir. Ben bir defa kitap alırken
gördüm. Tahsin Efendi Beyazıt Umumi Kütüphanesi’ndeki çalışmaları hakkında hiçbir yerde kayıt
bırakmamıştır. Çalışma hayatı boyunca derbeder
metotsuz bir ömür sürmüş, sadece şu arada burada
ismi geçmiştir. (1)
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Hoca Tahsin Efendi hakkında bilgi veren ilim adamlarımızdan biri de İbnülemin
Mahmut Kemal İnal’dır. Üstadın son hattatlar isimli değerli kitabından öğrendiğimize göre Tahsin Efendi hem Kütüphane
Müdürü hem de Ali Paşa Camii İmamı’dır.
Evkaf nezaretini (Vakıflar Bakanlığımızın)
iki görevi bir arada yürütmesinin mümkün
olmadığına dair aldığı karar üzerine imamlık vazifesine son veriyor. Buna çok üzülen
Tahsin Efendi, bir hafta sonra vefat ediyor.
(Ölüm tarihi 1916)
Ölümünden 1 yıl önce sağ tarafına felç
geldiğini uzun süre yattığı daha sonra iğleştiyse de zihninden de durgunluk görüldüğünü yine İbnülemin Bey’den öğreniyoruz. Sülüs ve Nesih’de üstad olan ve birkaç
Mushaf-ı şerif yazan Hoca Tahsin Efendi
aynı zamanda saatçilikten de anlarmış. Fakat onun
bu özelliğini kimse bilmiyormuş. Kendi anlattığına
göre Mahmud Kemal Bey’in “âsâr-ı atikadan” bir
saati varmış. Bu bakır saat arada bir bozuluyormuş.
Tahsin Efendi “saatçiye götüreyim” deyip alır götürürmüş. Meğer kendisi tamir edermiş. Bir gün saat
yine durduğunda Mahmud Kemal Bey arka kapağını
açıyor. İnce bir kâğıda yazılı şöyle bir kıtayla karşılaşıyor.

SIR

Pek güzel yaptı onu saatçi

İçini açma sakın ey gam kin
Bir dakika ileriye gitse

Yine tamir eder elbet Tahsin
İbnülemin Bey, Tahsin Hocanın yemeğe olan
düşkünlüğünden de şöyle söz ediyor:
Her hale tahammül ederdi. Yalnız boğazına tahammül edemezdi. Her yerde her şeyi yerdi iğrenmezdi. Kütüphanenin karşısında gözleri çapaklı bir
ihtiyar arap kadının yapıp tanesi 10 paraya sattığı
yalancı dolmayı, yine arada bir kürdün koca kazanla
pişirdiği kötü yağlı kötü kokulu kuskusu büyük bir
iştahla yerdi. İtiraz ederdim aldırmazdı gülerdi.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin Tahsin Hoca’dan
sonra görev alan ikinci Müdürü İsmail Saib SENCER
Hoca’ya gelince hiç şüphesiz onun ismiyle kütüphane özdeşleşmişti. Bu büyük kabiliyet bilgisini
dünyaca meşhur bir otorite kabul ediyordu. Hafız-ı
kütüplüğü ve bu sahadaki ihtisası hakkında “Ayaklı
Kütüphaneler” adıyla kaleme aldığım naciz eserim-

de Hoca Efendiyle ilgili bilgiler vermeye çalıştım.
Burada sadece, bir iki cümleyle de olsa kedilere olan düşkünlüğünden bahsetmek istiyorum. Bir
kere daha tekrarlayayım ki, İsmail Saib Sencerin
müdürlüğü zamanında bu kütüphanenin adı kedili
kütüphaneye çıkmıştı. Merhum kitaplar kadar kedilerden de hoşlanıyordu. Kitaplara gözü gibi bakan
Hazret, kedileri de evladı gibi seviyordu. Bu konuyla
ilgili çok sayıdaki menkıbeye yeni öğrendiğim bir
anekdot daha ilave etmek istiyor.
Bir gün (28 ocak 2010) kütüphanenin çalışan ve
kıdemli müdür yardımcısı Süheyla ŞENTÜRK Hanımın odasındaydım yaşı doksanı çoktan geçmiş olan
ve İsmail Saib Hocayı yakından tanıdığını bildiğim
Taha Toros Beyi aramasını rica ettim. Süheylâ Hanım kendisine telefon etti. Uzun süre konuştular.
Taha Beyin telefonda söylediği şu anekdotu Süheyla
Hanım bana anlattı. Ben de size nakledeyim;
İsmail Saib Sencer Hoca kütüphane müdürü iken
bir gün, devlet kütüphanedeki fareleri zehirlemek
amacıyla zehir aldırması için bir miktar ödenek gönderiyor. Ancak İsmail Saib Hoca zehir değil de ciğer
aldırıyor ve kedilerine bir güzel yediriyor. Tabi ki
Hoca hakkında tahkikat açılıyor.
Kedi, kütüphane, fare, zehir, ciğer ve kedi sever,
kitap sever bir allâme! Ne güzel bir manzara değil
mi Efendim..
Dipnot: (Beyazıt Devlet Kütüphanesi 100 yaşında hazırlayan Hasan Duman Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü İST. 1984
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İSRAF KÜLTÜRÜ
ve
MODERN KÖLELİK
Kürşad BERKKAN

Sistem, bir bütünlük içerisinde olan şeylere verilen isimdir. Kısacası dünyanın sosyal
ve ekonomik düzeni de diyebiliriz. Bu sistem
denilen düzenin nasıl bir işleyişi var ki insanlar
bunun içerisinde modern köleler haline geliyorlar?

telefon var ve siz hâlâ tuşlu telefon kullanıyorsunuz. Bir süre sonra, tuşlu telefon kullanan insanların sayısı azaldıkça, kendinizde bir
eksiklik hissetmeye başlıyorsunuz. Ben neden
kullanmıyorum ki, benim neyin eksik gibi sorular aklınıza takılmaya başlıyor. Zaten, sistemin sizde uyandırmaya çalıştığı duygu da tam
olarak bu.

SIR

Sistem, önce eksiklik duygusu yaratır. Sonra
o eksikliği gidermen için alman gereken ürünü
pazarlar. Herkes o üründen almalı ki, almayan
kendisinde eksiklik hissetsin.

İnsanın aklına direk şöyle bir soru gelebiliyor. Kimsenin kafasına silah dayayıp borca
gireceksin demiyorlar, almak zorunda değilsin, alma kardeşim zorla vermiyorlar ya. Evet,
kafamıza silah dayayan yok ama almamız için
silahtan daha etkili bir yöntem kullanıyorlar.
TELEVİZYON. Bugün dünyada, içinde televizyon olmayan bir ev yoktur her halde. Varsa da
çok büyük istisnadır.

Televizyon kanallarının hepsinde ortak yayınlanan bir şey varsa o da reklamlardır. Bir de
kamu spotu var ama onun konumuzla alakası
yok. Konumuza dönersek, reklamın olmadığı
bir televizyon kanalı yok. Bütün gün, bu reklam denen yayınlarla insanlara alışveriş yapmaları gerektiği pompalanıyor. Şurada indirim
var burada 1 alana 1 bedava kampanyası var
diyerek sürekli alışveriş yapma isteğimiz canlı
tutulmaya çalışılıyor. Etrafınızdaki hemen herkes, bu alışveriş tuzağına düştükçe sizde ister
istemez o yöne doğru kayıyorsunuz.
Düşünsenize, etrafınızdaki herkeste akıllı
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Sistem, sana akıllı telefon alman için elindeki tüm imkânlarla saldırıyor. Öyle ki almaya
kendini mecbur hisseder hale getiriyor. Sadece
marka, model ve renk konusunda seçimi sana
bırakıyor, sende kendini özgür sanıyorsun. Bu
satın alma duygusu sizde kendiliğinden oluşmasa bile, bir süre sonra, etrafınızdaki herkes
bir olup o duyguyu oluşturmak için ellerinden
geleni yapacaklardır.
Bir arkadaş ortamında telefonunuzu çıkarıp masaya koymaya utanır hale geliyorsunuz.
Önceleri imalı bakışlarla başlayan süreç, bir
süre sonra, hâlâ o takozlamı geziyorsun, araba kaymasın diye arka tekere mi koyuyorsun
gibi şaka yollu laf sokmalarla devam ediyor.
Aslında sana laf sokanların hiç birisinin maaşı
o telefonu alabilecek kadar değildir ama orada
da devreye, yüz yılın icadı (!) kredi kartı giriyor.
Bazen arabaların arkasında yazılar görürsünüz hani,‘’babam sağolsun’’ tarzında. Eskiden,
biri size destek olmazsa bir şey almanız zordu.
O kişi de ağırlıklı olarak babanız olurdu. Ama
artık babaya, dayıya filan ihtiyacınız kalmadı.
Arkanızda dağ(!) gibi kredi kartınız var. Paranız
yokmuş,maaşınız düşükmüş veya aylardır ça-

sirdergisi.com

Şubat 2018 / Cemâziyelevvel 1439

lışmıyormuşsunuz hiç problem değil, yeter ki
kredi kartınız olsun.
Borç Tuzağı” 1980’lerin başında özellikle Latin Amerika ülkelerinde çılgınca gelişen borçlanma temposunu betimlemek için kullanılmaktaydı. İki petrol krizinin yaşanmış olduğu
1970’li yılların ikinci yarısında Latin Amerika
ülkelerinin dış borçları yılda ortalama yüzde
20.4 oranında artmaktaydı... Ta ki 1982’de
Meksika’nın borçlarını ödeyemeyerek moratoryum ilan etmesine kadar.

ne, borsa hisse senetleri, bonolar, repolar ve
finans sisteminin yeni icat enstrümanları aracılığıyla kapitalizmin kumarhane masalarında
çarçur edildi.
Bankacılık kesimi dışındaki reel üretici sektörlerdeki şirketlerde de rant masalarına katılmayı çıkarlarına daha uygun buldular. Tüm
dünyada reel üretici şirketlerin borçlanması
hızla yükselirken sabit sermaye yatırımları gerilemekteydi.

SIR

Third World Network iletişim ağının direktörü Martin Khor kapitalist sistemin borç tuzağı hakkında şöyle diyordu;

Borç tuzağı 2008 krizine giden yolda kapitalizmin ayırt edici özelliği oldu. Tüm dünya
dış borç stoku toplamı 2002’de dünya toplam
gelirinin yüzde 200’ü düzeyinde idi; 2015’e gelindiğinde borç oranı yüzde 225’e çıktı. 2015
itibarıyla 152 trilyon dolarlık bir büyüklük ifade eden bu tutarın ardında 2010 sonrasında
geliştirilen “miktar kolaylaştırması operasyonları” ve “sıfır faiz içeren parapolitikaları”
yatmaktaydı. Küresel krizden çıkışta gelişmiş
kapitalist dünya görece daha yüksek faiz getirisi peşinde koşarken sıcak para akımları Türkiye’nin de aralarında bulunduğu “yükselen
piyasa ekonomilerine” akmaktaydı.
Öyle ki 2013’e değin söz konusu ülkelere
giren sıcak para söz konusu ülkelerin milli gelirinin yüzde 1.3’üne ulaşmaktaydı. “Her ne pahasına borç” olanağından beklenen sermaye
girişleri ile birlikte ekonomik faaliyetlerin canlanacağı ve küresel ekonomiyi krizden çıkartacağı hesaplarıydı.
Ancak taze fonlar reel ekonomide sabit sermaye yatırımlarına ve emeğin üretkenliğini
artırıcı teknolojik dönüşümleri beslemek yeri-

Nitekim, 2014 ve sonrasında durgunluk
koşullarının gelişmekte olan ülkelere de sıçramasıyla birlikte küresel kriz yeni bir dönüşüm
gösterdi.
Söz konusu ülkelerde sermaye hareketleri
yön değiştirdi ve çıkışa dönüştü. UNCTAD verileri gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışını 656 milyar dolar olduğunu tahmin ederken
söz konusu oranın bu ülkelerin milli gelirlerinin
yüzde 2.7’sini oluşturduğunu vurguluyordu.
Martin Khor’a göre yaşananlar, yaşanması
muhtemel kâbusun habercisi gibidir: Küresel
mali piyasalarda ucuz kredinin daralmasıyla
birlikte tüm gelişmekte olan dünyada devalüasyonist baskılar hızlanacaktır. Borç yükü
arttıkça, borçların çevrilmesi için gerekli fonlar
zorunlu olarak “içeriden” karşılanacak; artan
sömürünün yaratacağı sınıfsal tepkiler ise yükselen milliyetçilik dalgaları, sosyal ayrımcılık ve
hukuk dışı uygulamalar aracılığıyla bastırılmaya çalışılacaktır.
Borç tuzağı ve borç bağımlılığı giderek kapitalizmin çirkin yüzünü -hukuk tanımazlığını
ortaya dökmektedir. Tüm bu detayları İngiliz
Derin Devleti kitabımızda da ayrıntısıyla anlatmıştık. Geniş bilgi için dostlarımıza tavsiye
ederiz.
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İSRAF, TUTUMLULUK, CİMRİLİK
VE CÖMERTLİK
Emine CEYLAN

İçinde bulunduğumuz bu yüzyılda insanlarımızın
çoğu çılgınlık derecesine varan lüks ve gösterişli bir
hayat yaşayışı ile büyük bir yanlışa düştüğü, israf
içinde olduğu açıkça görülmektedir. Dinimiz İslam;
İsraftan kaçınarak, tutumlu olmayı, cimriliğin yerine
de cömertliği tercih etmemizi emretmiştir. Günümüz insanı, hesabını iyi yapmalı israftan, savurganlıktan, lüks ve gösterişli, şaşalı bir hayat yaşamaktan
uzak durmalıdır. Atalarımızın güzelce ifade ettiği gibi
ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Ne kadar
gelirimiz varsa onunla uyumlu olarak harcamalarımızı yapmalı, israftan sakınıp, tutumlu olmalıyız.
Cömert olmakla birlikte, cimrilikten sakınmalıyız.
İsrafın zıddı iktisattır. İsraf ve cimrilik, kalbin manevi
hastalıklarından sayılmıştır.

Ayet-i Kerimelerde: “Çardaklı ve çardak sız
(üzüm) bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları,
ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaradan o dur. Her biri meyve verdiği
zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını, (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf
etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Enam
süresi Ayet: 141)

SIR

İsrafın kötü olmasının birinci sebebi, malı kıymetli olmasıdır. Mal, Allah’u Teâlâ’nın verdiği bir
nimettir. Malı israf; Allah’u Teâlâ’nın nimetini hakir
(aşağı) görmek, nimete kıymet vermemek, nimeti
elden kaçırmak, küfran-ı nimet etmek, yani şükretmemek olur.
Her ülkenin iktisadi buhranlarının temelinde israf
yatar. Bugün fertlerde, özel ve kamu kuruluşlarında
ve hayatın her safhasında salgın bir hastalık haline
gelen israf, cömertlik ve görgü değil, aksine görgüsüzlük, nimete karşı nankörlük, haddini aşmak, her
türlü eşya ve gıda maddesini lüzumsuz kullanmaktır.
Türkiye israf bakımından dünya ülkeleri içinde ön
sıralarda yer almaktadır. Bazı yetkililere göre Türkiye’deki senelik israfın para olarak tutarı Türkiye bütçesinin üstünde, hatta iki katına yakındır. Güzel Dinimiz İslamiyet’in israfı kişilere manevi sorumluluk
yükleyerek önlemiş olmasına rağmen, ülkemizde
herkesin her şeyi almaya heves etmesi gibi bir israf
pervasızlığı sebebiyle, enflasyon bir türlü dizginlenmemekte, yoksulluk, ahlaki değerlerin kaybolması
ve moral çöküntüsüyle başa çıkılmaktadır.
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“(O, kullar) harcadıklarında ne israf nede cimrilik
ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.” (Furkan
süresi Ayet: 67)
“Ey Âdemoğulları’ her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin, yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz.
Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.” (Araf süresi
Ayet:31) buyurulmuştur.
Allah (c.c.); Ümmet-i Muhammed’
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Dünyaya Sitem
Derdini, kahrını çeker miydim hiç?
İçinden vuslata yol olmasaydı
Hasretle gözyaşı döker miydim hiç?
Gönülden sevdiğim kul olmasaydı
Karanlık gecen de hemen solardım
Keder denizine fena dalardım
Belki de isyanla, kinle, dolardım
Doğruyu gösteren gül olmasaydı

SIR

Kaç kere uykusuz vardım sabaha
Yalvardım, yakardım yüce Allah’a
Yollarında düşüp dururdum daha
Elime uzanan el olmasaydı

Sen süslen püslende elleri eyle
Kaç kişi koşturur ardından söyle?
Yazar mıydı kalem derdimi böyle?
Yüreğim yanıp da kül olmasaydı

Sana sürgün oldum, kaderim Haktan
Seni de, beni de yarattı yoktan
Çoktan savururdun, sen beni çoktan
Sımsıkı tuttuğum dal olmasaydı

Baharını bilmem yazını bilmem
Yıllardın içinde bir türlü gülmem
Der miydim bu hana, bir daha gelmem
Sunduğun zehirli bal olmasaydı
Konuşur dururum, bu mudur hayat?
Gördüğüm insanlık çürümüş, bayat
Eder miydi kalbim, böylesi feryat?
Dilim senelerdir lal olmasaydı
Emine Yılmaz Dereci
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KUR’AN’DA GEÇEN KISSALAR
MECAZ MIDIR HAKİKAT Mİ?
Hamza ALGÜL

Kıssanın lügat manası eser olan bir şey. Istılahi manası ise bir topluluğun, kavmin yahut
şahsiyetin haber verildiği olaydır. Kur’an’daki
kıssalar en doğru sahih kıssalardır.
Allahü Teâlâ Hazretleri “Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir.”1 Allahü Teâlâ âlimdir her
şeyi bilicidir. Kendisinden geçmiş ve geleceğe
dair hiçbir şey gizli kalmaz. Gelecekte olanı bildiği gibi geçmişte geçen hadiseleri de aynıyla
bilmekte korumaktadır. Nasıl ki Allahü Teâlâ
Hazretleri için gelecek hususunda yaşanacak
olaylar hakkında bir cehalet düşünülemez.
Aynı şekilde geçmişte olan şeyleri unutmak hususunda bir cehalet düşünülemez.
Allahü Teâlâ Yusuf suresinde “Sana vahyettiğimiz bu Kur’an’da kıssaların en güzelini anlatıyoruz buyurmaktadır.”2
Peki, Allahü Teâlâ kıssaların niçin bizlere
anlatır?
Öncelikle insanoğlunda bir ibret kabiliyeti
vardır. Geçmiş olaylardan geleceğe dair ibretler
çıkararak aynı hatalara düşmeme mekanizması.
Allahü Teâlâ ”Muhakkak ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır”3 buyurmaktadır.
Kıssalar üç kısımdır:
-Peygamberler ve Müminlerin, kâfirlerle
mücadelesini anlatan kıssalar,
-Şahsiyetleri anlatan kıssalar Hz Meryem ve
Hz lokman gibi,
-Toplulukları anlatan kıssalar Nuh, Lut, Ashabı Kehf gibi.
Şimdi gelelim batı müsteşriklerin basit derme çatma iddialarına. Bir kısım Müsteşriklere
göre,
Kur’ân’daki kıssalarının kaynağı Tevrat’tır. Tevrat bu kıssaları, Sümer, Babil, Mezopotamya mitolojisinden derleyerek almıştır. Bu

efsanevi anlatımlar, insanların hafızasında vardır. Bu nedenle bu alıntıları Allah’ın kullanması
bir tezat değildir. Dolayısıyla kıssalarda geçen
hâdiseler ihtimalli olaylardır, tarihi doğruluğu
kesin değildir. Ancak burada Kur’ân kıssalarında anlatılan bilgilerin orijinal olmadığı iddia
edilmiştir. Mesela Macar müsteşrik Goldziher,
bu kıssaları Peygamberin, evvelki kitaplardan
öğrendiğini ve bazen de kendisinin ilavelerde
bulunduğunu iddia etmiştir. Hatta kıssaların
Peygamber tarafından maksatlı olarak uydurulduğu bile iddia edilmiştir.
Öncelikle bu Macar müsteşrik ve hem fikirlerine biz deriz ki Kur’ân-ı Kerim’e Rasülullah
Efendimiz aleyhisselatu vesselam hiçbir şey katamaz. Çünkü Allahü Teâlâ Hazretleri Kur’an’a
peygamber dahi olsa müdahaleyi yasaklamıştır.
Ayet-i kerimede “Şayet o Muhammed bir takım sözleri kendisi uydurup koysaydı Elbette
ki biz onu kuvvetle yakalar şah damarını keserdik.”4
“O kuranı biz indirdik onu (Kıyamete kadar) koruyacakta bizleriz”5
Peki, Allah kıssaları niçin anlatır?
Kıssalar da çok büyük ibretler ve hikmetler
vardır.
1-Allahu Teâlâ Hazretleri kıssaları anlatarak
kendisinin Adalet sıfatını en iyi şekilde gözler
önüne sermektedir. Allah Celle Celalühü ‘nün
helak etmiş olduğu kavimleri anlattıktan sonra
“Allah onlara zulmetmedi. Lakin onlar kendilerine zulmettiler. Allah’ın emri geldiği zaman
Allah’tan başka dua etmiş oldukları İlahları
hiçbir şekilde onları koruyamadı. Onlara azap
geldiğinde pişmanlıklarından başka bir şeyleri
artmadı.”6
2-Allahu Teâlâ kıssalarında müminlere karşı

1
2
3

4
5
6
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fazlı keremini anlatmaktadır. “Biz onların üzerine kuvvetli rüzgar gönderdik ancak Lut ailesi
müstesna onları seher vaktinde Kurtardık”7
3- Allahü Teâlâ Hazretleri kıssaları anlatarak Peygamber Efendimizi yalanlayanların feci
sonunu iman edenlerin ise mutlak galibiyetiyle
kendisini teselli etmektedir. “Eğer onlar seni
yalanlarsa; Muhakkak ki onlardan öncekiler
de ümmetlerde yalanladılar. Onlara apaçık delillerle peygamberler ve kitaplar geldi. Onlar
yalanladılar. Sonra ben o kâfirleri (azapla) yakaladım. Sonları ne kadar kötü oldu bir bak”8
4-Allahu Teâlâ kıssaları anlatmakla müminleri imanlarında Sebata davet etmektedir. Çünkü geçmiş ümmetler de iman eden kimseler
mutlak galibiyet buldukları için müminleri rahatlatır, kuvvetlendirir. “Biz onların dualarına
icabet edip onları (zalimlerden) kurtardık işte
biz iman edenleri böyle kurtarırız.”9
5-Kıssaları anlatmakta ki öncelik kâfirleri
küfürlerinden vazgeçirmek. Aksi takdirde kendilerinin de aynı cezaya çarptırılacaklarını hatırlatmaktadır. “Onlar yeryüzünde yürüyüp de
ondan öncekilerin akıbetleri ne bakmıyorlar
mı? Allah kâfirleri helak etti kâfirler için buna
benzer sonlar vardır.”10
6- Allah Rasûlü aleyhisselatu vesselam son
peygamberdir. Son peygamber olması hasebiyle kendinden önceki peygamberlerin kıssalarını Allahü Teâlâ Hazretleri haber vermektedir.
“İşte bu gaybi (bilinmeyen) haberleri sana
vahyediyoruz. Senin ve kavminin bundan
önce bu kıssalardan haberin yoktu. Sabret!
Güzel son muttakilerindir.”11

1-Allahu Teâlâ kıssayı tekrar etmekle beraber o kıssanın ehemmiyetine dikkat çekmek
ister.
2-Allahu Teâlâ kıssayı tekrar etmekle insanların hafızasına daha iyi kalıcı olmasını murat
etmiştir.
3-Allahü Teâlâ Kuranı Kerimi müneccimen
yani peyderpey indirmekle, kıssa ile alakalı olan
ona benzer olayları müminlere moral olması
için tekrar zikretmiştir.
4-Allahu Teâlâ kitabındaki belagat ve fesahati kıssalara da yansıtması
İsrailiyyat nedir?
İsrailiyyat ekser Yahudi milletlerinin nakletmiş olduğu kıssalardır. Nasaralar yani Hristiyanlar da nakletmiştir. Ama bu rivayetlerin çoğunluğu Yahudi milletine aittir.
1. israiliyyatların zikredildiği ve Kuranı Kerim’de örtüşen kıssalardır.
2.İslamiyet’in yani Kuranı Kerim’in onların
sözlerini inkâr ederek boşa çıkardığı sözlerdir.
Mesela bir Yahudi Peygamber Efendimize gelerek “Bir kişi hanımına arkadan yaklaştığı zaman yani ters ilişkide bulunduğu zaman çocuk
şaşı olur” demişti. Bu söz üzerine Allahü Teâlâ
“Kadınlar sizin tarlalarınızdır onlara İstediğiniz
şekilde yaklaştınız”12 ayeti nazil olmuştur.
3. İslamiyet’in yani Kuranı Kerim’in ikrar ya
da inkâr etmediği sözlerdir Rasülullah Efendimiz bu tür kıssalar hakkında “Onları ne yalanlarınız nede doğrulayınız Allah’ın bize ve size
indirdiğine iman ettik deyiniz.”
Rasülullah Efendimiz “Onlardan bir şey öğrenmeyiniz! Muhakkak ki onlar sizi hidayete
ulaştırmaz, bilakis saptırırlar. Bir haber verirler onu doğrularsınız hâlbuki o bâtıldır ya da
hak olan bir haberi verirler yalanlarsınız. Şayet
Musa benim zamanımda yaşasaydı bana helaller hususunda (Bana indirilen kitaba) teslim
olurdu. “13
Özetle; Allah Rasûlü Yahudi milletinden olan
rivayetleri bile almaya müsaade etmemişken,
kalkıp her türlü değişiklikten korunmuş olan
kuranın kıssaları hakkında söz söylemek akıl tutulasından başka bir şey değildir.

SIR

Kıssaların tekrarında ki sebebi hikmet nedir?
Allahü Teâlâ Hazretleri Kur’an’da bir takım
kıssaları tekrar etmiştir. Bazı kıssaları uzun
zikrederek, bazı yerlerde aynı kıssayı kısa bir
şekilde zikretmiştir. Burada Allahü Teâlâ Hazretlerinin kıssaları zikretmesinde ki hikmetler
şunlardır.
7
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ZİKİR
Mecbure İnal Vela

“Allah adı her işin evvelidir,
Her dem Allah diyen kişi Velî’dir.”
İbrahim Hakkı Erzurumî
Zulmetle geçen uzun gecelerin ardından, minarelerden arşa merdiven kuran ezan sesleriyle
beraber karanlığın perdesi yırtılır. Seher vaktinin serinliği gönülleri kuşatır, mü’min kalpleri yumuşatır.
Dokunsan ağlayacak bir ruh hali ile “Esselatü hayrün minennevm!” çağrılarına uyar, secdeye kapanır
inanmışlar. Seccadenin üzerinde eğilip doğrulurken,
kulluk edası içinde haşyete kapılırlar.. Bir sessiz ve
hissiz mezarın başında, seher rüzgârıyla titreyen söğüt ağacı misali, kalın uykularına kör kütük yatmış
kalkmayan; bu haliyle bir mevtayı andıran cemiyetlerin başı uçunda titrer mü’minler…
Akabinde bir şenlik, bir cümbüş başlar. Ağaçlar,
çimenler, taşlar ve kuşlar başlar zikre… Dünya, bir
Mevlevî edasıyla, o uğruna var edildiği ilahi aşkın
etrafında döner de döner. Bütün diller, bütün gönüller Allah’ı anar ihtiramla. Seher vakti dünyaya
gözlerini açan bir bebeğin ağlayışı zikir değilse nedir ki?
Ölü bir tohum, ölü hükmünde ki toprağa bırakılır. Yağmur, rahmet libasına kuşanıp Rahmân’ı anar;
tevazu ile iner gökten yere. Toprağın ölü dudaklarına bengisu gibi değer. Can gelir toprağa hemence.
Aralık duran dudakları “Bismillah!” deyip yudumlar
yağmuru. Tohum da cana gelir, “Bismillah!” der silkinir. Üzerine baskı yapan tonlarca ağırlıktaki toprağı o narin, nazenin cüssesiyle değil, Allah zikriyle
iter kaldırır, gün ışığına çıkar.
Kış mevsiminin öldürdüğü tabiat, bahar mevsimiyle, yağmur ikliminde değil; aşk mevsimiyle, zikir
meclisinde yeniden hayat bulur….
Bediüzzaman Hazretleri, Cenab-ı Hakk’ın bizlere
bahşettiği sayısız nimetler karşılığında üç fiat istediğini belirtir. Bu üç fiyatı şöyle sayar: zikir, fikir ve
şükür… Akabinde şöyle der:
“Başta “Bismillah!” zikirdir. Ahirde “Elhamdülillah” şükürdür. Ortada, bu kıymettar hârika-i san’at

olan nimetler Ehad, Samed’in mucize-i kudreti ve
hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir.”
Şeyh Fakirullah Hazretleri, talebesi İbrahim Hakkı Hazretleri’ne, zikir mevzuunda şöyle nasihatte
bulunur:
“Molla İbrahim! Herşey Allah’dandır, herşey Allah’adır.
Molla herşey Allah’la ve herşey Allah için.
Molla her şey Allah’ın kudretiyle, herşey Allah’ın
işi.
Molla, Allah’ı seven Kur’an okumayı sever. Molla
Kur’an okumak insan ruhunun gıdasıdır.
Molla Fatiha okumak, celbedici ve def edicidir.
Molla Allah’ı seven Kur’an’ın içindekilerle amel
eder.
Molla İbrahim, Allah’ı seven Habibine uyar. Molla, Allah’ın Habibini seven, O’nun sünnetiyle amel
eder.
Molla İbrahim, susmak beliğ bir hikmet ve güzel
bir haslettir.
Molla, dilin susması kalbin susması için, kalbin
susması Rabbin marifeti için sebeptir…
Molla İbrahim, zikrin en faziletlisi “Lailahe İllallah”dır. İsmi tekrar, muhabbetullah’a götürür. Yalnız
Allah’ı zikredeni, Allah’da zikreder ve sever.
Molla, Allah’ı zikretmenin hakikatı masivayı
unutmaktır.”
Doğarız; dünya sofrasını kurulu buluruz önümüzde. Allah’ı zikrederek “Bismillah!” ile otururuz
sofraya. Sofrada renkleri, kokuları, şekilleri ve tatları birbirine benzemeyen envai çeşit nimetleri müşahede ettikçe tefekküre dalarız. Kalplerimiz hayranlık
ve iman ile dipdiri olur. “Sübhanallah!” diye haykırmaktan alamayız kendimizi. Gözümüz ve gönlümüz
doymuş olarak dünya sofrasından kalkarken yine
Allah’ı anar “Elhamdülillah!” diye mırıldanırız.

SIR
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İşte mü’minin hayatı bu üç ameliyeden ibarettir
aslında.
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El Fettah
Bize düşen Cenab-ı Hakkı fettah ismiyle zikretmek,
“Ey kapıları açan Allah’ım, bize bütün hayır kapılarını
aç” duasını dilimize vird-i zeban etmek ve maddi veya
manevi bir hayır kapısı açıldığında bu kapıyı açan Allah’ı
fettah ismiyle tefekkür edip O’na şükretmektir.
3- Zafer lütfeden: Cenab-ı Hak Fettahtır. Kullarına fetihler nasip eder. Peygamber Efendimizin Mekke’yi, Hz.
Ömer’in İran’ı, Selahaddin-i Eyyubi’nin Kudus’ü, Fatih
Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’u fethetmesi ve diğer
bütün fetihler Allah-u Teâlâ’nın Fettah isminin tecellisiyledir. Cenab-ı Hak, Fettah isminin hürmetine Ümmet-i
Muhammed’e yeni Ömerler, Fatihler, Yavuzlar ihsan etsin ve bizlere, gayesi hakkı götürmek ve zulmü defetmek
olan yeni fetihler nasip etsin. Fettah isminin tecellisi ile
maddi fetihler gerçekleştiği gibi manevi fetihler de gerçekleşir. Peygamber Efendimizin kalplerin sultanı olması
böyle manevi bir fethin neticesidir. Demek kalpteki sevgiyi kazanmak ve kişinin muhabbetine mazhar olmak
fettah isminin tecellisiyledir.

SIR

Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden ve varlıklara suretler giydiren gibi manalara
gelir. Şimdi bu ismin manalarını sırasıyla inceleyelim:

1- Hüküm veren: Allah Fettahtır. Bu ism-i şerifi ile hak
ile batılı birbirinden ayırmış, aralarını yer ile gök arası
kadar açmış, hakkı üstün tutup, batılı geçersiz kılmıştır.
Bu mana ile Kuran, Fettah ismine en büyük bir aynadır.
Zira Kuran’ın nüzulüyle hak gelmiş ve batıl zail olmuştur.
Kuran’ın her bir hükmü hakkı ve adaleti izhar etmiş, batılın ve zulmün tasallutundan insanları kurtarmıştır. Yine
Fettah ismi azami mertebede peygamber efendimiz
(sav)’de tecelli etmiştir. Efendimiz (sav) insanlar arasında hak ile hükmetmiş, verdiği her hüküm ile hakkı galip
kılıp, batılı yok etmiştir. Bu sebeplerdir ki Efendimizin
isimlerinden bir tanesi de “Fatih”tir. Yine bu isim, hak ile
hükmederek, hak ile batılın arasını açan adil sultanlarda
ve devlet reislerinde de tecelli etmiştir. Hz. Ömer, Fatih Sultan Mehmed ve Yavuz Sultan Selim gibi sultanlar
bunlardan bazılarıdır.

O halde kim bu ismin tecellisine mazhar olmak isterse, ilk önce kendi nefsinde hak ile batılın arasını ayırsın,
hakkı hak bilip hakka tabi olsun ve batılı batıl bilip batıldan ictinab etsin. Daha sonra insanlar arasında hak ile
hükmetsin ve kendi aleyhinde olsa dahi hakkın ortaya
çıkması için adaleti gözetsin. Kim bunlara yaparsa Fettah isminin bir aynası olmayı başarır. Cenab-ı Hak bizleri
Fettah isminin tecellisine mazhar eylesin!
2- Kapıları açan: Fettah isminin tecellisiyle maddi
ve manevi kapılar açılır, müşküller giderilir ve zor olan
işler kolaylaştırılır. Bir işsizin iş bulması, borçlunun borcunu ödeyecek imkâna kavuşması, bir ilim talebesinin
zor bir meseleyi kavraması, anlaşılması zor bir hakikatin
anlaşılması, yeni bilgilerin keşfedilmesi, kilitlenen işlerin
açılması, hakkı görmeleri için insanların kalplerinin ve
gözlerinin açılması, günahkârlara tövbe kapısının açılması, zulme uğrayana yardım edilmesi, ümitsizliğe düşen kullara ümit kapılarının açılması, dünyanın kapatılıp
ahiretin açılması hep bu ismin tecellisiyledir.

Ya Rab! Kalplerimizi muhabbetinle ve Habibinin
muhabbetiyle öyle bir fethet ki gayrısına yer kalmasın.
Âmin.
4- Varlıklara suret veren: Fettah isminin bir manası
da varlıklara suret ve şekil vermektir. Bir tohumdan çiçeğin çıkartılması, çekirdeklerden ağaçların yaratılması,
ağaçlardan çiçek, yaprak ve meyvelerin çıkarılması, yumurtalardan hayvanatın icadı ve nutfe denilen su damlacıklarından insanların ve hayvanların halkedilmesi,
hep Fettah isminin tecellisiyledir.
Bu manasıyla Fettah ismi âlemde azami mertebede
tecelli etmektedir. Zira tohum ve nutfe gibi basit maddelerden, çeşit çeşit muntazam suretlerin, hep beraber,
her tarafta, bir anda, bir fiil ile açılması ve her mahlûka
münasip bir suret ve şeklin verilmesi tevhidin en kuvvetli bir delili ve kudretin en hayretli bir mucizesidir.
Fettah ismi bu manasıyla gözümüz önünde her an
tecelli ederken maalesef insan ülfeti ve gafleti sebebiyle
bu ismin tecellisinden gaflet etmekte ve adeta şu ayetin manasına muhatap olmaktadır: “Göklerde ve yerde
nice ayetler vardır ki, yüz çevirerek üzerinden geçerler.”
(Yusuf 105) .
O halde Fettah isminin bu manasına karşı vazifemiz
şudur: Tohumlardan, çekirdeklerden, nutfe ve yumurtalardan çıkartılarak kendisine şekil ve suret verilmiş
mahlûkata ibret nazarıyla bakmak, onlarda tecelli eden
Fettah ismini tefekkür etmek ve tohum hükmündeki
amellerimizin cennet sümbülleri şeklinde açılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz etmektir.
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BİLİMDEN HAKİKATE
MODERN ÇAĞIN HASTALIKLARINA KLASİK ÇÖZÜMLERDEN

BİOENERJİ
Değerli okurlarımız; Yeni yılın bu ilk sayısında
siz kıymetlilerimizle paylaşmak istediğimiz birkaç
seriden oluşacak bu yazı dizimizde sizlere klasik
şifacılık metotlarından olan BİOENERJİ’yi dilimiz
döndüğünce, aklımız kestiğince tanıtmaya çalışacağız. Bu tanıtımda ben Bioenerjist Mustafa SEVEN
( ki ben ŞİFACI tabirini daha münasip buluyorum,
zira eskiler zaten ŞİFACI tabirini kullanırlarken modern literatürde Bioenerjist olarak yer bulmuştur.);
mümkün mertebe yalın anlatımlarla sizleri aydınlatmaya, Bioenerji hususunda bilinmeyenleri bildirip
yanlış bilinenleri düzeltmeye gayret göstereceğim.
Zira yaşam felsefelerimden biri de şudur ki;
Bilenlerin Sustuğu Yerde, Bilmeyenler Yalan Yanlış Şeyler Konuşur...
Bu gayretler doğrultusunda yer yer geçmişe kimi
zaman da günümüze hızlı geçişler yapıp gıyabınızda sizin adınıza sorular çıkarıp, bilgimiz dâhilindeki
tüm verileri kullanarak cevaplar sunmaya çalışacağız ki bilinmesi gerekenler öğrenilsin de yalan yanlış
hurafelere yer kalmasın.
Mevzunun geçmişine ve derinliğine binaen; eksikliklerim yahut mevzuyu dağıtmamak adına yapacağım detaylandırmalardan feragat edeceğim için
hattı zatlarınızdan peşinen hoşgörünüzü rica eder
alakalarınız için şükranı bir borç bilirim.
BİOENERJİ NEDİR:
Bu sorunun kesin cevabından önce birkaç tabuyu yıkacak bazı hususlara değinelim. Değinelim ki
bu güne kadar duyduğumuz “YOK ARTIK” dediğimiz hususları duyanlarınız da akıllarında ki şekten
şüpheden arınsın. Metafizik bir kavramda yer aldığı
varsayılan BİOENERJİ, özellikle ülkemizde metafizik
denince akla ilk gelen sihir, büyü, cin, peri, melek,
şeytan “ve daha ne varsa” gibi hususlarla hiçbir
alakası olmayan ve ne yazık ki yurdumuzda dahil
olmak üzere dünya ülkelerinin pek çoğunda şeytana pabucunu ters giydiren/giydirebilecek olan şarlatanların elinde maskara olabilecek kadar naif bir
konudur. Bioenerji ile nesneler hareket ettirilemez,
ateş yakılamaz, rüzgar çıkarılamaz, gayb “kimsenin
haddi değil”, bilinemez “(Göklerin ve yerin gizlisi
(Gaybı) yalnız ALLAH’(c.c)a aittir. Her iş O’na dön-

dürülür. Öyleyse O’na kulluk et ve O’na güvenip dayan! Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Hûd: 123)”Nitekim Bioenerji gözle görülmez
elle tutulmaz bir husus ve ilim dâhilinedir. Gözle
görülmeyen canlıların da bir enerji olduğunu savunarak Bioenerji’nin enerji kısmını bununla bağdaşlaştıranlara küçük bir tavsiyem var; - ışık elde etmek
için kullandığımız elektrik enerjisini de yorumlar
mısınız…? yahut odun, kömür, benzin vs. gibi enerji
kaynaklarına da bir dil uzatsanız da herkes daha bir
farkına varsa.
Dönelim mevzumuza: BİOENERJİ İngilizce kökenli bir kelime olmakla birlikte Türkçemizde doğal
hayat akımı, yaşama dönük canlılık enerjisi şeklinde
karşılıklar bulmaktadır. Evrende var olan bu sonsuz
enerji akımı ALLAH-u Teâlâ (c.c)’nın El Hayy esmasının tecellisinden başka bir şey değildir. Bilinen dünya, içinde ki canlı ve cansız tüm varlıklar ve dünya
dışında kalan her ne varsa varlığını sürdürmek için
bir enerjiye ihtiyaç duyar. Tüm bu evreni bu ihtiyaçla
var eden hiç şüphesiz bu ihtiyacı karşılamak için de
gerekli döngüyü kurmuştur. Şükür ve hamd sadece
O’nadır. Cüz-i akılla dahi olsa düşünen ve arayışa
giren her insan bu gerçeğin farkına varır ve tespit
eder. Nitekim ünlü fizikçi Albert EİNSTEİN “Maddi
dünyamızdaki her şey “canlı ya da cansız” enerjiden
meydana gelmiştir ve her şey enerji yayar, Evrenin
sürekli gelişen dinamik doğası, ancak başka bir boyuttaki daha üstün bir rehber zekânın çalışması olarak anlaşılabilir.” Şeklinde ifade etmiştir.
BİOENERJİ’yi insan sınırına çekip incelemeye devam edelim. İlmin öğretisi insanı dört unsurdan teşkil sayar ve şöyle sıralar. 1- Fiziksel Cephe, 2- Ruhsal
Cephe, 3- Bilinçsel Cephe, 4- Enerjetik Cephe. Şimdi
de bunları irdeleyelim. İlk üç cephe yakinen bildiklerimiz olsa gerek. 1-Anne rahmine ilk düştüğümüz
andan itibaren gelişmeye başlayan fiziksel cephemiz var, 2-ardından ALLAH-u Teâlâ(c.c) kendinden
ruh üfler ve ruhsal cephe var olur, “(Sonra ona
düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş;
sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar
da az şükrediyorsunuz! Secde: 9)” “Esasen sırf bu
meal dahi birçok hususu açıklığa kavuşturuyor ki
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yeri geldikçe değineceğiz.” 3- O ki mahşer de hesaba çekilmemize mahal veren, bizi sorumluluğa gark
eden kısım, bilinç, “(Yanıldığınız hususta size günah
yoktur, fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Ahzâb: 5)”ve son olarak enerji
cephesi. Şimdi bunları birleştirip formülü çözelim.
Bir bedenimiz var, tek başına bir cesetten başkası
değil, içine üflenen ruh geldiği kattan çok mukaddes olarak geliyor, gel gör ki bu boyutta hiçbir iş göremez, güç tutamaz zira başka bir boyuttan, “(Sana
ruh hakkında soru sorarlar. De ki: “Ruhun ne olduğunu ancak rabbim bilir, size ise pek az bilgi verilmiştir. İsrâ: 85)”hani o filmlerden aşina olduğumuz
sahneler var ya; kişi ölür hayaleti bağırıp çağırsa da
duyulmaz, tutsa çekse de ele avuca gelmez, aynen
o misal, aynen Bioenerji gibi. Bilinç kısmını es geçelim zira o düşünce formunda, şimdi enerji bedenini
açığa çıkaralım. Ruh Beden’e yerleşti, yaşarsa düşünecek, isteyecek ve karar verecek bu ayrı, beden
dediğin cansız bir binek, ruh dediğin de bu boyutta hükümsüz “ en azından bizim kontrolümüzde !”
peki bu ruh bu bedeni ömür denilen mühlette nasıl
kontrol edip hareket ettirecek…? Düşün ki bir araç
aldın, her aksamı tastamam, sürücü olarak sende
içine oturdun, yakıt olmadan nereye gideceksin?
Hah işte enerji cephesi tam olarak burada açığa çıkıyor. Ruh bu enerji ile bedene hayat kazandırıyor.
Ve bu sistem Hak Teâlâ’nın sunduğu otomatik bir
işleyişe tabi. Biz “Şifacı” Bioenerjist’ler tüm kontrollerimizi bu enerji bedeni üzerinden yapıp gerekli
düzenlemeleri bu alanda sağlarız. Bu alanın bilinen
adı ise AURA’dır. AURA görselde ki fotoğrafta da
görüldüğü üzere insan bedenini tümden saran ve
çıplak gözle görülemeyen (uygun şartlarda ve ehli
olanlar hariç) bir kalkandır. Özellikle belirtiyorum
bunlar resim değil fotoğraftır, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde gözlemlenebilen bu yapı canlının
yaşam enerjisinin dışa salınımıdır. Düşünün ki vücudunuz bulutumsu bir yumurta kabuğunun içinde
ve bu bulut sizin hem kalkanınız hem silahınız. Hem
sırdaşınız hem de dilinden anlayana ifşa’cınız.
AURA başlı başına bir konu olduğu için bu hususta ki paylaşımlarımızın detayını bir sonraki sayımıza saklıyor, yazı dizimizin devamında; Yanımızdan
ayrılmayan bu görünmez gölgemizi daha derinden
tanımaya çalışıp hakkında bilmemiz gerekenleri irdeleyeceğiz. Nihayetinde tüm bu irdelediklerimizi
birleştirme zamanı geldiğinde hepsi hakkında malumat sahibi olmanız için sizleri hazırlamayı temenni
ediyoruz. Zira yazı dizisinin sonunda Bioenerji nedir
ne değildir bilin istiyoruz.
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MÜSLÜMAN BIR TÜCCAR:
HZ. OSMAN - 2
(RADIYALLAHU ANHU)
Brussels Capital Üniversty Öğr. Üyesi

İsmail ÇAPAK

Rasûlüllah (sav) ne dedi? Bir kµyuya karşı “Cennet”
dedi. Durur mu akıllı tüccar? Kimselere bu ticareti,
bu kârı kaptırmamak için hızlı adımlarla Mescid-i Nebevi’ye 3-4 km. uzaklıktaki Rûme kuyusuna gitti. Kuyunun sahibi olan Yahudi Rûme el-Gifari’yi buldu ve o
kuyuya talip olduğunu söyledi.
Satar mısın, dedi bu kuyuyu bana? Yahudi:
“Evet, satarım”dedi. Ne kadara? “50. 000 dirheme!
“ dedi. İstenilen miktar çok fazlaydı. Gerçi 100.000 dirhem istense Hz. Osman yine de verecekti. Ancak akıllı
ve Müslüman bir tüccar ya, bize bir hakikati daha beyan edecekti. Hz. Osman orada heyecana gelip malını
israf etmeyecek, heyecana kapılıp düşmana fazla para
kaptırmayacaktı. Böyle yapmakla da aslında Müslümanlara şunu öğretecekti:
“Ey Müslüman! Yaptığın iş, İslâmi bir hizmet dahi
olsa, yaptığın iş sana yüzde yüz Cennet’i kazandırsa
dahi senin o işi yaparken israf etmeye hakkın yok. Çünkü senin elindeki mal senin değil Allah’ındır, dolayısıyla
ümmetindir.”
Ne yaptı Hz. Osman? Baktı ki, Yahudi değerinin çok
üstünde bir fiyat istedi; bunun üzerine Yahudi’ye dedi
ki:
“Gel, sen kuyunun tamamını bana satma, işletmesinin yarısını bana sat. Bir gün sen işlet, bir gün ben?
“ Yahudi bu teklifi kabul etti. Öyle ya hem kuyuyu tamamen elden çıkarmayacak, hem para alacak, hem de
yine işletmesinden para kazanmaya devam edecek. . .
Bunun üzerine kuyunun işletmesi için pazarlığa giriştiler. Yahudi 25.000 istedi, Hz. Osman 8.000 verdi. O,
20.000’e indi, Hz. Osman 10.000’e çıktı, işin neticesinde 12.000 dirheme anlaşıldı.
Hz. Osman, bu şekilde kuyunun işletme hakkını
satın alınca hemen Mescid’e koştu ve Müslümanlara
dedi ki:
“Ey Müslümanlar! Ben Rûme kuyusunu bir gün işletim hakkı bizim, diğer gün Yahudi’nin olmak üzere
satın aldım. Siz, işletim hakkı bizde olduğu gün gidin ve
iki günlük suyunuzu alın, sakın ertesi gün gidip para ile
su satın almayın.”
O günlerde Müslümanların söz birliği vardı. Denilen yapıldı. Kuyunun kullanım sırası Müslümanlarda
olduğu gün gidip sularını aldılar, ertesi gün Yahudi su
satmak için bekleyip durdu, gelen giden yoktu. Birkaç
gün sonra Yahudi kendi gelip, Hz. Osman’a kuyunun diğer günkü işletme hakkını da satmak istediğini söyledi.

Hz. Osman “Olur, alırım” dedi. Yine pazarlık yapıldı ve
kuyunun işletim hakkının diğer kısmı 8.000 dirheme
alındı. Böylece, Yahudi’nin 50.000 dirheme satmak istediği kuyuyu, Hz. Osman 20.000 dirheme almış oldu.
Bu ticareti Efendimiz (sav), duyunca hem bu işi Hz.
Osman’ın yapmasından dolayı hem de akıllıca davranıp o fiyata almasından dolayı çok memnun oldu ve
Hz. Osman için hayır dualarında bulundu. (Semhûdî,
Vefâü’l-Vefâ, 3/970,971)
Tebuk Gazvesinde Hz. Osman
Hz. Osman’ın hayatının en önemli sayfalarından biri
de hiç şüphesiz ‘zorluk seferi’ olan Tebuk Gazvesi’dir.
Hicretin 9. yılında Efendimiz, Bizans üzerine büyük
bir sefer hazırlığına girişmişti. Bu sefer aslında iman
ile nifakın birbirinden tamamen ayrılma imtihanıydı.
Düzenlenecek ordu 30.000 kişilik bir ordu olduğu için
Efendimiz (sav) hayatında çokça yapmadığı bir işi yapacak ve insanlardan açıkça bu sefer için infakta bulunmalarını isteyecekti. İmkânı olanlar zaten vermişti,
ama Efendimiz özellikle yüreklerinde halen nifak bulunan bazılarının verecekleri infak ile tedavi olmalarını
sağlamak maksadıyla onları vermeye teşvik ediyordu.
Çünkü infak, nifak hastalığının ilacı idi.
Bu maksatla Efendimiz (sav) minberinde:
“Kim Cennet karşılığında zorluk ordusunu donatır”
(Nesâî, Cihad, 44) diye sesleniyor, kimselerden ses
gelmiyordu. Peygamberin sesini sessizliğe mahkûm
etmemek için Hz. Osman’ın sesi yükseliyor: “Ben Ya
Rasûlallah! “ diyor.” Üzerindeki askerlerin masrafları
dâhil tam yüz deveyi ben veriyorum” diyordu. Efendimiz (sav) ona dua ediyor, ama istemeye de devam
ediyordu. Yine ses yok, yine Osman’ın sesi: “Yüz deve.
. .” Efendimiz yine ona dua ediyor ve istemeye devam
ediyor. Yine Osman’ın sesi yine bir yüz deve daha. . .
Efendimiz o kadar memnun oluyor ki, Hz. Osman’ın bu
infakından, gözlerinde yaş olduğu bir halde elini dua
için kaldırıyor ve diyor ki:
“Allah’ım Osman’ın günahlarını bağışla! Allah’ım
Osman’ın yaptığı ve yapacağı tüm hataları affet! “
Ondan sonraki söz iki kez şöyle olacaktı:
“Ma darra Osman, Ma âmile bade’l yevmi = Osman’a bugünden sonra yaptıklarından dolayı bir sorumluluk yoktur? “ (Tirmizi, Kitabü’l-Menakıb, 18)
Neden? Çünkü infak insanın hatalarının keffaretidir.
Hz. Osman ise öyle bir vermiştir ki, ömrünün sonuna
kadar yapacağı hatalarının tüm keffaretini kendi eliyle
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ödemiştir.
Efendimiz (sav) o günden sonra da insanları bu hayra teşvik etmeye devam etmiştir. Hz. Osman, akıllı ve
Müslüman bir tüccar olarak işin neticesinde elde avuçta mevcut ne varsa (yaklaşık 10.000 dinar civarında)
bir çuvala doldurup Efendimiz’in (sav) önüne koyar.
Rasûlüllah o çuvalı boşatıp içindekileri avuçlayıp,
avuçlayıp yere bırakırken dua dua Hz. Osman için hayır temennilerinde bulunur. Bu verdiklerinin yanında,
öncesinde 950 deve 50 at ve bir o kadar da savaş teçhizatı vermişti. Verilenlerin hepsi 30.000 kişilik İslâm
ordusunun üçte birini yani 10.000 kişisini donatmaya
yetmişti. Böylelikle ‘Ceyşü’l-Usra’ = ‘Zorluk Ordusu’,
‘Ceyşü’l-Osman’ = ‘Osman’ın Ordusu’ diye isimlendirilmişti. (Dimaşki, Subu’l-Hüda, 5/467)
Daha Fazlasını Veren Var!
Hz. Osman’ın hayatından size aktaracağımız son
tablo Hz. Ebu Bekir dönemindedir. O günler, İslâm ordularının bir anda on dört farklı cephede savaş yapmak zorunda kaldığı zamanlardır ve Medine’de çok
ciddi bir kıtlık vardır. Öyle ki, artık insanlar yiyecek bulmakta zorlanıyorlar, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlardı. İşte o günlerde Hz. Osman’a ait bin develik
büyük bir kervan Medine’ye gelmek üzeredir. Kervan
gıda maddeleri ile doludur. Şam’dan gelen, Medine pazarında satılacak olan mallardır bunlar.
Burada bir parantez açarak bir hakikate dikkatlerinizi çekmek istiyorum:
Bahsettiğimiz bu olay Hicretin 12. yılının başlarında
olmuştur. Tebuk Gazvesi ise Hicretin 9. yılının sonlarında idi. Hz. Osman’ın o gazve sırasında nasıl bir infakta
bulunduğunu biraz önce gördük. Bu nasıl bir ticaret ki,
malının neredeyse tamamını infak etmiş, aradan iki yıl
geçmeden bin develik koca bir kervanı Medine’ye getirecek kadar büyük bir sermayenin sahibi olmuştur?
Nasıl olduğu bellidir. . . Allah (cc) bire yedi yüz vereceğini vaat etmiyor mu? (Bkz. Bakara, 2/261) Hz. Osman
verdikçe bereketleniyordu, verdikçe artıyordu. .
Bin develik o büyük kervan Medine’ye giriyor. Halkta büyük bir sevinç, tüccarlarda büyük bir heyecan oluşuyor. Tüccarlar Hz. Osman’ın kapısının önünde ondan
mal almak için sıraya giriyorlar ve onunla pazarlık yapmak istiyorlar. Tüccarlar diyorlar ki:
“Ey Osman! Şam’dan kaça aldınsa tam yüzde on
fazlasına bize sat, yani on dirheme aldığını on bir dirheme bize sat! “ Hz. Osman diyor ki: “Sizden daha fazla
veren var, niye size satayım ki? “ Bunu duyunca tüccarlar yüzde yirmiye çıkarıyorlar. Hz. Osman yine sizden
daha fazla veren var diyor. Hz. Osman böyle dedikçe
tüccarlar oranı arttırıyor, en son yüzde yetmişe kadar,
yani on dirheme alınan malın on yedi dirheme verilmesine kadar fiyatı çıkarıyorlar. Hz. Osman her seferinde sizden daha çok veren var demeye devam ediyor. En son tüccarlar diyorlar ki: “Osman sen fırsatçılık
yapıp fiyat yükseltiyorsun, Medine’de bu fiyattan daha
fazlasını sana verecek birini biz tanımıyoruz. Şimdi gi-

dip seni halife Ebu Bekir’e şikâyet edeceğiz”
Hz. Osman bir şey demiyor. Tüccarlar gidip olanları
Hz. Ebu Bekir’e anlatarak ondan şikâyetçi oluyorlar. Hz.
Osman’ı çok iyi tanıyan Hz. Ebu Bekir, Osman’ın karaborsacılık ya da fırsatçılık yapmayacağını çok iyi bildiği
için bu işte bir iş olduğunu tahmin ediyor. Yanına Hz.
Ömer’i de alarak Hz. Osman’ın evine geliyor ve tüccarların söylediklerini sorguluyor. Hz. Osman diyor ki:
“Ey Allah Rasûlü’nün Halifesi! Ben tüccarların verdiklerinden daha fazla veren bir ticaret buldum. Niye
ona vermeyeyim ki?”
Hz. Ebu Bekir merakla çok veren o tüccarın kim olduğunu soruyor? Hz. Osman: “Allah” diyor ve ekliyor:
“Medine’nin halkı bu kıtlık günlerinde bu zorlukları
çekerken ben nasıl olur bu işe seyirci kalırım. Ey Ebu
Bekir! Sen ve tüm mü’minler şahit olun ki, bu bin deve,
üzerindekilerle beraber Medine halkına infaktır” ‘(İbn
Kudâme, er-Rikka ve’l-Bükâ, s. 190)
Bu sözlere şahit olanlar gözyaşlarını tutamayacak
ve Hz. Osman’ın büyüklüğünü bir kez daha itiraf edeceklerdir.
Bu hadiseyi bize nakleden İbn Abbas şöyle güzel bir
anekdot daha aktaracaktır:
“Osman’ın bu büyük infakının olduğu günün gecesinde rüyamda Rasûlüllah’ı (sav) gördüm. Alacalı bir
devenin üzerindeydi. Üstünde nurdan bir giysi, ayağında nurdan bir ayakkabı, elinde nurdan bir asa vardı ve
çok acele ediyordu. Dedim ki:
“Ya Rasûlallah! Seni ve sohbetini çok özledim, biraz
dursan da seninle sohbet etsem. Ne bu acele böyle?
“ Dedi ki:
“Ey İbn Abbas! Osman çok büyük bir sadaka verdi
ve Allah da bu sadakayı kabul edip onu Cennet’te evlendirdi. Biz de düğününe davet edildik, ben de şimdi
oraya gidiyorum.”(İbn Kudâme, a.g.e, s. 190)
İşte Hz. Osman böyle bir kâmet, böyle bir tüccar.
Bu aktardıklarımızla Hz. Osman çok şey söyledi,
ama özellikle Müslüman bir tüccar nasıl olur bunu bize
öğretti? Ne demiş oldu Hz. Osman?
1. “Cennet karşılığında infak” sözünü duyduğunda,
az ya da çok elini cebine at ki, Müslüman bir tüccar
olabilesin.
2. Yaptığın iş, İslâmi bir hizmet, hayırlı bir eylem,
takdir gören bir amel olsa bile israf etme ki, Müslüman
bir tüccar olabilesin.
3. ‘Hududullah’a = Allah’ın sınırlarına ve ‘Hukukullah’a = Allah’ın hukukuna riâyet et ki Müslüman bir
tüccar olabilesin.
4. Hayırlarını ve infakını varislerine bırakmayıp kendi ellerinle ver ki, Müslüman bir tüccar olabilesin.
5. Küçük hesapların, biter korkusunun, korkak
adımların sahibi olma ki Müslüman bir tüccar olabilesin.

SIR
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Yazarlar Toplantısı Etkinliğimiz

SIR

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KENAN GÜLTÜRK YAYINEVİMİZDE
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SALGIN BİR HASTALIK
TÜKETİM ÇILGINLIĞI
Merve EGE

Postmodernizmin ve kapitalizmin
politikalarının
sonucu olarak ortaya çıkan
tüketim çılgınlığı,bir salgın
hastalık gibi ilerleyerek,bireysel olmaktan çıkıp küresel bir
boyut kazanmıştır.Kapitalist
ve postmodernist dünyanın
empoze etmiş olduğu “hızlı yaşa ve hızlı tüket”mesajı
toplumları gereksinimleri çerçevesinde tüketen toplumlardan tüketim toplumlarına dönüştürmüştür.

SIR

Sosyolog Jean Baudrillard’a göre;”Gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim
toplumunda birey,tüketim mallarını satın almanın ve bunları sergilemenin toplumsal bir
ayrıcalık ve prestij getirdiğine inanır.İnsan bu
süreçte bir yandan kendini toplumsal olarak
diğerlerinden ayırt ettiğine inanırken,bir yandan da tüketim toplumuyla bütünleşir.”Dolayısıyla tüketmek birey için bir zorunluluğa dönüşür.İnsani ilişkiler yerini maddelerle ilişkiye
bırakır.Artık geçerli ahlak,tüketim etkinliğinin
ta kendisidir.

Tüketim çılgınlığı içerisinde,birey kendine
maddelerden bir dünya yaratır.Bu dünya artık
onun egolarını tatmin etmeye çalıştığı,mutlu
olmaya ve arzularına ulaşmaya çalıştığı,sözde
prestij ve imaj sağlayabildiği aldatıcı pembe
bulutlar görünümde siyah bir buluttan ibarettir.Birey,farkında olmadan bu tüketim hastalığı
içerisinde kendisini de tüketmeye başlamıştır.

reklamlar ve teknoloji yardımı ile bireylere
eksik olduğu gizli mesajlarla empoze edilir.Bu
eksikliğin çözümünü yine kendisi sunar ve bireyleri hızlı bir tüketime yönlendirir.
Tıpkı fil ve avcıları hikayesi gibi...

Filler çok geniş vadilerde yaşasalar bile,her
gün kullandıkları yoldan gidip gelirlermiş.Fil
avcıları da,fillerin geçeceği yolu derince kazarlar,üzerini ince bir tabakayla örterler ve o
yoldan geçen filin düşmesini sağlarlarmış.Fil
avcıları siyah elbiseler içerisinde,yüzleri maskeli olarak gelir,çukurda çırpınan fili kırbaçla
dövmeye başlarlarmış.Birkaç gün hiç yiyecek
vermezler,fili aç bırakırlarmış.Birkaç gün sonra
aynı avcılar,beyaz elbiseler içerisinde,filin sevdiği yiyeceklerle gelirler ve filin karnını doyururlar,yüzünü okşarlarmış.Bu aldatmaca birkaç gün devam eder fili köleleştirip ölünceye
kadar işlerinde kullanırlarmış.
Bizi de avlıyorlar!

Zygmunt Bauman’a göre;Tüketim toplumunun en belirgin özelliği akışkanlıktır.Bir nesneden başka bir nesneye,bir arzudan başka bir
arzuya geçiş ve bireyin baştan çıkarılma durumu olarak nitelendirilebilir.

Burada her gün aynı yoldan geçen filler biz
bireyler... Önce tuzağa düşürüp sonra sözde
yardıma gelen avcılarda postmodernist ve kapitalist sistemin ta kendisidir.Bu bir psikolojik
savaş yöntemidir.

Günümüz toplumu tüketim arzusunun zirvelere ulaştığı tüketim toplumudur.Medya,-

Sonuçmu? Modern dünyanın tüketen
köleleri!
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SADİ’DEN SEÇMELER
Armita MERAM
Dost sayma o kişiyi ki iyi günlerde ve nimet bolluğunda senin yanında olur.
Gerçek dost insanın zor günlerinde ve perişan halinde yanında olur.
*
Mal ve mülk insanın rahatlığı içindir,
o değil ki insan ömrünü mal için sarf etsin.

SIR

Akıllı birinden sordular ki hoşbaht ve bedbaht kimdir?
Dedi ki: “Hoşbaht o insandır ki ekti ve yedi. Bedbaht o insandır ki biriktirdi ve
yemeden öldü!
*
Ey âlim dil ağız içinde nedir biliyormusun?
Hüner sahibi hazine kapısının anahtarıdır.
Kapı bağlı olduğunda ne bileceksin ki insanda mücevher olup olmadığını.
*
Dostlar beni neden sana gönül verdiğimle suçluyorlar. Ben de ilk önce sana
sormalıyım neden bu kadar iyisin ki?!!
*
Ben ne zaman ki senin tuzağına düştüm âzad oldum,
senin esirin olalı padişahım.
*
O nun güzel güneş yüzü ta ki çıktı, ay yüzünü perde arkasında gizledı.
*
Bize bi bakış senden tamamdır eğer etsen.
*
Ben ona kavuşmaya gayret ediyorum ve o zâlim gitmeye azimli.
*
Sen bana gelmeyebilirsin ,
ama yapılacak bir şey yok hayalime gelmemen imkansız.
*
Kuşlar hepsi kafesden çıkmak isterler ama ben senin
zındanından çıkmak istemiyorum.
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Fatma YAŞAR

SEN BİR ŞEHİR SEN BİR ŞİİR
Ne zaman gözlerinin uzağına düşse
Kayıp bir kenttir yüreğim ıssız coğrafyalarda
Sende bana ait olan neydi yada bende sana ait
Bunun cevabını bilmemek belki bilmekten iyiydi

SIR

İçimin derin dehlizlerinde fırtınalar estirirdi tek bakışın
Gitmek mi zordu yoksa daha mı zordu senin Oksuz kalışın
Ne zaman uzaklaşşam ruhundan sessizce
Yas tutmaya başlıyor içimde kimsesiz yetim bir çocuk
Hangi mevsimdi neydi zemheri mi yaz mı yada sonbahar
Farkında değildim ne mevsimin ne günlerin ne saatlerin
Ne zaman sesin değse yüreğime apansız ve dingin
Nevbahar olur çiçekler açar baharları yaşatırsın
Elimde olmayan bir bağ bağlamıştı beni sana
Hangi zincirlerle örülmüş kopmayan bağımız
Özgürlüğün tutsak yollarında gönüllü köleler olurduk
Birbirimize değince o içten samimi bakışlarımız
Ben ya kendimden gidiyorum ya sana geliyorum
Tarifsiz zamanların imkansız şehirlerin sokaklarında
Bir kaç nefes alırken aşkın flu müphem duraklarında
Her zaman aşk olayım adımı söylediğin dudaklarında.
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SİNEMA

Dövüş Kulübü - Fight Club

Onur TAŞKIRAN

Oregon Üniversitesinde yüksek lisansını yapan Chuck Palanhiuk’un uzak olmayan bir gelecekte geçen
ve kafası karışık genç bir erkeği konu alan romanından yola çıkılarak çekilen Fight Club’da filmi anlatan,
ünlü bir otomobil firmasında iyi bir işe sahiptir. Tek düze yaşamı kronik uykusuzluk sorunuyla çekilmez
bir hale gelmiştir. Ailesi ve yakın bir arkadaşı olmayan Jack doktorunun tavsiyesi üzerine kanserli hastaların terapi grubuna katılır. Bu toplantılar esnasında Marla’yla tanışır o da genç adam gibi hasta olmadığı
halde grubun toplantılarına katılmaktadır. Jack’in ve Marla’nın çabaları tüketici kültürünün anlamsızlığına karşı bir duruştur adeta kariyer sahibi ama yanlız insanların bir tepkisi. Jack’ın jenerasyonu ölü bir
jenerasyondur. Bir yolculuk sonrası evinin yanmış olduğunu gördüğünde arayabileceği tek kişinin yolculuk sırasında tanıştığı sabun satıcısı Tyler Durden olmasıda adeta bunun bir kanıtıdır. İçilen birkaç biranın
ardından park yerinde Tyler, kahramanımızı kendine vurması için kışırtacaktır. Aralarında başlayan bu
kavga Jack’in hayatını değiştirecektir. Bir süre sonra Jack Tyler’ın yanına taşınır. Tyler’ın liderliğinde bir
dövüş kulübünün kuruluşuyla bu kulübde sayıları elliyi aşmamak kaydıyla genç erkekler birbirleriyle
dövüşmeye başlayacaklardır. Kısa sürede popüler hale gelen kulüp ve Tyler Durden hızlı bir şekilde bu
ölü jenerasyonun mesihi haline gelir.

“

F i l m d e n

B a z ı

R e p l i k l e r

- İnsanlar bunu her gün yapıyor. Kendileriyle
konuşuyor, hayallerindeki gibi olmak istiyorlar.
Ama cesaretleri olmadığı için eyleme geçmiyorlar.

cımız ya da yerimiz yok, ne büyük savaşı yaşadık
ne de büyük buhranı. Bizim savaşımız ruhani bir
savaş, en büyük buhranımız hayatlarımız.

- Bu senin yaşamın ve her geçen dakika sona
eriyor.

- Sahip oldukların,sonunda sana sahip olur.

- Yaşamı sevmemize ramak kalmıştı.

- Burada yaşayan en güçlü ve en zeki erkekleri görüyorum. Bu potansiyeli görüyorum ve hepsi
heba oluyor. Lanet olsun, bütün bir nesil benzin
pompalıyor, garsonluk yapıyor, ya da beyaz yakalı
köle olmuş. Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet
peşinde. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıp gereksiz
şeyler alıyoruz.
- Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir ama-

Her şeyden önce korkmayı bırakıp bir gün öleceğini kabullenmelisin.
- Sadece her şeyi kaybettikten sonra özgür kalabiliriz.

”

- Sizler işiniz değilsiniz... Sizler paranız kadar
değilsiniz... Bindiğiniz araba değilsiniz... Kredi
kartlarınızın limiti değilsiniz... Sizler iç çamaşırı değilsiniz... Sizler dünyanın şarkı söyleyip dans eden
pisliklerisiniz... Hepimiz aynı pisliğin lacivertleriyiz...

V İ D E O - OY U N

M. Batuhan PINARBAŞI

Merhaba sevgili okurlar.

SIR

Öncelikle binlerce saat Fortnite oynamadım. Sadece 7-8 saat oynadım. Bu yüzden oyun detaylarını pek bilmiyorum. Genel
konuşacağım. Oyun büyük ölçüde beklentilerimi
karşıladı. Bazı oyunlar dışarıdan izlerken çok eğlenceliymiş gibi görünür ama değildir; bazı oyunlar ise
sıkıcı gibi görünür fakat eğlencelidir. Fortnite dışarıdan bakıldığında pek iyi görünmüyor açıkçası. Ben
de böyle düşünmüştüm. Klasik şu sözler, “Battle
Royale oyunda building mi olur!”, “Battle Royale
oyunda Roketatar mı olur!”, “Araba bile yok!”…

Bir kişi ile çatışıyorsunuz diyelim. Tam ölecekken
bir anda önüne demirden bir duvar koyuyor ve siz
öylece kalıyorsunuz. Bu doğru. Ama işte o duvarı
koymak için de hammadde gerekiyor ve hammadde o kadar kolay toplanmıyor. Roketatara gelecek
olursak; işte az önce bahsettiğim gibi düşmanlar
çok sağlam, demirden yapılar inşa edebiliyorlar. Sizin bu yapıları mermilerinizle kırmanız çok zor oluyor. Roketatar tam da böyle durumlarda işe yarıyor. Zaten hedefe varış süresi çok uzun. Bu nedenle
doğruca düşmanlar üzerinde kullanmanız zor. Ayrıca çok nadiren bulunuyor. Gelelim araba konusuna. Harita oldukça küçük ve gaz çok yavaş ilerliyor.
Sanırım koşarak gazdan daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Bu yüzden oyunda böyle bir ihtiyaç yok.

Oyun PUBG’nin aksine çok hızlı. Çok daha fazla insanla karşılaşıyorsunuz. Eşya aramak için çok
fazla çaba sarfetmenize gerek yok. Silah modifikasyonu yok. Oyunda pompalı tüfekler en iyi silahlar
bence. Çok fazla hasar veriyorlar ve her yerde bulunabiliyorlar. Sağlığınızı en fazla %75 e kadar artıran
bandajlar ve sağlığınızı son noktaya kadar artıran

çantaları mevcut. Oyunda ilginç olan diğer
bir konu zırh sistemi. Bildiğiniz gibi genelde
üzerinize bir şeyler giyerek ekstra savunma
kazanırsınız. Fakat Fortnite’da bunu mavi şişelerde içerek yapıyorsunuz. Savaş mekaniklerine gelirsek. Çok hızlı olmanız gerekiyor bu oyunda. Anlık
hareketler çok önemli. Çünkü çatışmalar kısa ve anlık oluyor genelde. Bir anda ölebiliyorsunuz. Oyundaki keskin nişancı tüfeği bir vuruşta eğer zırhınız
yoksa sizi saf dışı bırakabiliyor. Silah çeşitliliği bakımından ortalama bir oyun olmuş diyebilirim. Yere
düştüğünüzde hemen ölmüyorsunuz. Arkadaşınız
belirli bir süre içerisinde sizi kaldırabiliyor. Oyunda
Airdrop(Belirli zaman aralıklarında veya rastgele bir
zamanda haritanın herhangi bir yerine gönderilen,
içinde çeşitli malzemeler bulunan yardım kutusu)
sistemi var. Genelde roketatar ve bombaatar bu
kutulardan çıkıyor. Üç çeşit hammadde var oyunda.
Tahta, tuğla ve demir. Bir şeyleri kırarak veya ölen
oyuncuların düşen malzemelerinden bu hammedeleri temin edebilirsiniz. Yapılarda herhangi bir yükseklik veya sayı sınırı yok. Bir gökdelen bile yapabilirsiniz. Fakat zemin yıkılırsa bütün bina yok oluyor.
İki ve dört kişilik modlarda arkadaşlarınızla birlikte
oynayabilirsiniz.
Grafiklere ve oynanabilirliğe değinecek olursak… Gayet iyi bir optimizasyonu var diyebilirim.
Ancak bu anlık fps düşüşleri yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Fakat bunu yaşamamanız için oyun
menüsüne eklenmiş ve fps değerinizi sabitleyecek
bir seçeneği de oyuna eklemeyi düşünmüşler. Düşük bilgisayarlarda bile rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun olmuş. Grafik kalitesi oldukça iyi. Çizgi
filmleri andıran grafiklere sahip. Oyun günden güne
gelişiyor. Benim bu oyuna puanım 6/10*.
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BÜYÜKLERDEN DUÂLAR
Hz. Hamza’nın Duâsı

Açıklama:

Allahumme’sımnî bihablike, verzuknî bifazlike, vec’alnî minellezîne yettebi’ûne emreke ve
yahfezûne vasiyyeteke yâ erhamerrâhimîne.
(Allah’ım, Senin kudret elinle beni koru, fazlınla beni rızıklandır. Beni emrine tâbi olanlardan kıl. Vasiyetini koruyanlardan eyle, ey Erhamerrâhimin)
Açıklama:
Hazreti Hamza Efendimizin duâsı müstecap
olan duâlardandır. Bu duâya devam etmek
Hakka dayanmanın tâ kendisidir. Aynı zamanda Hazreti Hamza’nın şefaatına mazhar olmaya vesile olacaktır.

Islâm tasavvufunda büyük yer işgal eden bu
seçkin kadın ne muazzam münacatta bulunmuştur, içtenlikle yalvarmağa ve yakarmağa
başlamıştır.
Kendisi evlilik hayatını ve insanlarla kaynaşmayı istememiş; ancak Rabbımla beraber
olurum, demiştir. Kendisine tâlip olan Hasan
el-Basrî’ye öyle veciz sualler tevcih etmiştir ki,
kendisi şaşırmış ve onun bu soruları karşısında
bocalamıştır.

SIR

Râbiatu’l-Adeviyye’nin Seherdeki Münâcatı

İlâhî, ğâretinnücûmü ve nâmetil uyûnü, ve
uğlikat ebvâbül mülâki ve bâbuke meftûhun
lissâilîne.
İlâhî ve seyyidî, mâ kâne nasibî minedünyâ a’taytuhu lil küffâri, vema-kâne nasibî minel-ukbâ a’taytuhu li usâtil mü’minine. Felâ
urîdü mineddünyâ illâ zikreke velâ minel ukbâ
illâ ru’yeteke.

İlâhî, lestü fil belvâ, velâ eşkû minel belvâ,
muradî minke, lâ sualî bilâ mennın vela selvâ.
Ve in a’tayteniddünya ve in a’teytenil ukbâ
felâ erda mined dâreyn illâ rü’yetel mevlâ.
“Allahım, yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı, Senin kapın ise yalvaranlara açık.

Allahım, efendim, dünyada olan nasibimi
kâfirlere verdim, âhirete ait olan nasibimi günahkâr mü’minlere verdim. Dünyadan ancak
zikrini istiyorum. Ahirette de ancak cemâlini
arzuluyorum.
Allahım, belâlar içinde değilim, belâlardan
da şikâyet eder değilim. Arzum, Senden ne
kudret helvası ve ne de bıldırcın etidir. Eğer
bana dünyâ ve ahireti bağışlasan ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlâmın cemâlini
görmek isterim ve ondan razı olurum. ”

40

Rivayetlere göre, sabahlara kadar uyumaz,
ağlar, sızlar ve gecede bin rek’at namaz kılardı. Kendisine “Ey Râbîâ, ne kadar da cenneti
arzuluyorsun ki bu kadar çok namaz kılıyorsun?” diyenlere; “Hayır, ben cennete girmek
için veya Allah’ın azabından korunmak için namaz kılmıyorum. Benim gecelerde bin rek’at
kılışım, kıyamet gününde Peygamberimizin
cemaatından bir kişi fazla olayım, onun cemaatını çoğaltayım diyedir.” demiştir.
Evet, müslüman hanımlar arasında ibadete
kendini veren hanımlar çok var idi. Fakat Râbia
anamız kadar özlü ve Hakka bağlı kimse yoktur.
Herkes uykuda iken Râbia, uyanık idi. Herkes
uyurken o, Hakka yalvarıyordu. Bütün kapılar
kapalı, fakat Halik’imin kapısı açıktır, diyordu
Dünyadan nasibim zikrin, âhirette nasibim
cemâlindir, diyordu.
Çeşitli belâlara uğradım, fakat belâlardan
şikâyetim yok. Senin rızanı istiyorum. Dünyadan ancak Allah’ın mennuniyetini ve rızasını
istiyorum, diyordu.
Her hususta tam manasiyle Allah’a bağlanmış, bir an olsun, Allah’tan gafil kalmamıştı.
Böyle ömrünü geçirmiş ve bütün müslüman
hanımlarına bir örnek olmuştu.
Cenab-ı Hak bizleri onun şefaatma mazhar
buyursun, bizleri de onun gibi, Hakka bağlı
olanlardan eylesin. Âmin.
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Abdurrahman PAMUK

Reçetem
Reçetemi Verirken bugün doktorum
Karmaşık yazılarda seni aradım
Bulamadım dürüp attım bir yana
Adın yazılı mezar taşına
Reçeteme sarılıp bugün ağladım

SIR
Nazlı Güzelim

Gözlerim her sabah arar yüzünü
Dinlerdim her akşam tatlı sözünü
Seninle yaşadım zevki hüzünü
Tek dileğim sen idin nazlı güzelim

Bana ne

Bahar gelmiş güller açmış bana ne
Barış olmuş âlem sulhta bana ne
Sevgilinin sitemiyle yastayım
Yer yarılmış gök delinmiş bana ne
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İSRAF VE CİMRİLİK
Hilal ERDOĞAN

İsraf, dengesiz aşırı harcama, haddi aşma demektir. İsrafa sapana da müsrifdenir. Cenâbı Allah;
nîmetlerini Yeryüzünde dengeli olarak verdiğinden,
israf edilerek saçılıp tüketilmesini istememektedir.
Harcamalarda, ne israf ve ne de cimrilik olmayan
orta yol en uygun olanıdır. Böylece tabiattaki denge
korunacak, toplumlar nimet ve rızıklardan adaletle
istifade edeceklerdir. Oysa insanların bir çoğu da
israfa da cimriliğe de saparak negatif bir tutum sergilemektedir.
ALLAH İSRAF EDENLERİ SEVMEZ
6/141: ... Allah, israf edenleri sevmez.
7/31: ... Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf
edenleri sevmez.
Cenâbı Allah’ın lütfu ile verilen nimetleri, gerek
kendimiz kullanırken ve gerekse başkalarına istifade ettirirken etrafa saçarak israf edilmemelidir.
Çünkü Allah, israf edenleri sevmemekte, böylelerine alçaltıcı bir azab hazırlamıştır.
NİMETLER İNSANLAR İÇİNDİR
7/32: De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı zineti,
güzel ve tatlı rızıkları kim haram etmiş? “ De ki: “
Bütün bunlar dünya hayatında iman edenler içindir.
Kıyamet Günü’nde ise tamamen onlara mahsustur... “
31/20: ... Muhakkak ki Allah, göklerde ve yerde
bulunan şeyleri hizmetinize verdi ve görünür görünmez nimetlerini,üzerinize bol bol saçtı...
Cenâbı Allah, halife olarak yarattığı insana büyük lütuf ve ihsan da bulunmuştur. Gökte ve yerde
bulunanları onun emrine vermiş, görünür ve görünmez nimet ve rızıkları,insanoğlunun cömertçe
istifadesine ayırmıştır. Ancak verilenler dengeli bir
biçimde kullanılmalı, israfa ve cimriliğe gidilmemelidir.
SAVURGANLARIN BUYRUĞUNA UYMAYIN
26/151: Savurganlık edenlerin buyruğuna uymayın!
39/53: De ki: “ Ey kendi nefsi aleyhine haddi
aşan kullarım!...
İsraf etmeyi adet haline getirerek yaratılış düzenini bozmaya çalışanlara itaat edilmesi zulümden
başka birşey değildir. Çünkü herşey, bir sistem için-

de ölçülü olarak insanların istifadesine ayrılmıştır.
Hep israf eden, gereksiz yere saçıp savuran kimselerin buyruğuna girerek nimet ve rızıklar tüketilmemelidir.
VERİLENLERDEN CİMRİLİK EDENLER
3/180: Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği
şeyde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı
olduğunu sanmasınlar, tam aksine onlar için kötüdür...
4/37: Onlar hem cimrilik yapar, hem de insanlara cimriliği tavsiye ederler. Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği (mal,ilim gibi) şeyleri de gizlerler. Biz,
o nankörlere alçaltıcı bir azab hazırlamışızdır.
Cimriler; Cenâbı Allah’ın cömertçe lütfettiği nimetleri,yalnızca kendilerine verildiğini zannederek,
onlarda yoksulların da hakkının var olduğunu kabul
etmezler. Mal ve servetin bir imtihan aracı olduğunu bilmeyenler,başkalarına da cimriliği tavsiye
ederler. İsra 17/100: “ De ki: Eğer Rabbimin rahmet
hazinelerine sahip olsaydınız, o zamanda harcanıp
biter korkusuyla cimri davranırdınız. İnsan çok cimridir. “ İşte mallarından fakir fukaranın da hakkını
verebilenler, mutluluğa kavuşmuş benliklerdir. Haşr
59/9: “ ... Nefsinin cimriliğinden korunana gelince,
kurtuluşa erenler işte böyleleridir. “
NE İSRAF NE DE CİMRİLİK
17/29: Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma.
Sonrapişman olur, açıkta kalırsın.
25/67: Onlar, harcadıkları zaman ne israf ne de
cimrilik,ikisi arasında orta bir yol tutarlar.
Allahü Teâlâ, nimetlerini Yeryüzündeki insanlara
dengeli olarak vermiştir. İsraf ederek haddi aşanlar,
bu dengenin bozulmasına sebep olurlar. Cimrilik
yapanlar ise, mal ve serveti depolayarak yoksullara
yansıtmazlar. İsra 26-27: “ Akrabaya, yoksula yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma.
Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri olurlar... “
Mallar da yoksulların da hakkı olduğunun bilincinde olarak infak, zekât ile nimetler ölçülü bir şekilde
sarfedilmeli, ne israf ve ne de cimrilik yapılmadan
orta yolizlenmelidir. Böylece Cenâbı Allah tarafından ölçülü olarak verilen rızık dengesi korunacak,
toplumlarda da adalet sağlanacaktır.

SIR

42

sirdergisi.com

DENEME

Şubat 2018 / Cemâziyelevvel 1439

UYDURULMUŞ DİN VE KADIN BASKISI
Yazan ve Çizen: İsmihan Meryem BOYRAZ

Allah’ın, çok sayıda ayetle Kur’anın yeterli
olduğunu, ap açık olduğunu, müminler tarafından anlaşılır olduğunu defalarca açık açık
beyan etmesine rağmen çoğu gelenekçi müslümanlar nasıl olur da bu gerçeği anlamazdan
gelir ya da bir türlü kabul edemezler? Bu çok
garip bir durumdur. Bir dinin kitabının açık
net ve sarih ayetleri nasıl olur da bir kesinliği
olmayan hurafelerce kamufle edilmeye çalışılır veya hurafeler tercih edilir? bu akla ve
mantığa aykırı garip çelişkili davranışı uzun
yıllardır sergileyenler ise karmaşık ve acaip
ruh halindeki varlıklar olan çoğu gelenekçilerdir. Bağnaz anlayış bir çeşit hastalıktır ve çoğu
inanışta vardır. Tabiki dinlerin orjinalinden söz
etmiyorum. Her dönemde gönderilen elçilerin
hemen ardından oluşturulan cahili yapı hep
birbirine benzer. Çünkü tamamı aynı kaynaktan beslenmekte yani şeytandan emir almaktadırlar. Bugünkü musevilik, isevilik te de durum aynıdır. İslamdan farklı olarak ilahi kitabı
bile tahrif etmelerinin yanı sıra tevhid dinini
bozarak ilkel paganist anlayışları sokmaları ve
birbirine benzeyen garip tutucu takıntılı psikopat bir ruh hali geliştirmiş olmaları tamamını
şeytanın kontrol ettiğini gösterir. Bu tutucu
takıntılı ve hastalıklı ruh hali, çeşitli hurafe
kaynaklara dayanarak uydurulmuş ve kuranla
çelişen sahte islamda da vardır. Bununla ilgili
en göze batan örnek ise ilahi kitapların orjinallerinin kadınlarla ilgili getirdiği özgürlük ve
hakları elçiden hemen sonra mümkün olduğu
kadar kısıtlayıp değiştirip dejenere etmeleridir. Kuranın orjinalini değiştiremedikleri için,
Kuranla çelişen yüzlerce binlerce uydurulmuş
hadislerden yeni bir din oluşturarak kadınlarla
ilgili eski cahiliye döneminden ve tahrif edilmiş bağnaz yahudilikten kalma sayısız hurafeyi

dinin birer emriymiş gibi göstermiş ve Kur’anla
açıkça çeliştiği halde ‘’Kuranın anlaşılmayacağını’’ ve dinin bu kaynaklardan öğrenileceği
yalanını dünyaya yaymışlardır. Şüphesiz bu Allah’a ve kiabına atılmış büyük bir iftiradır ve Allah bu suçu asla cezasız bırakmaz. Oysa uzun
yıllardır anlaşılmaz yalanlarıyla üzeri kapatılan
ve çeşitli sahte tevillerle görmezden gelinen
Kur’anın çok sayıdaki açık ve net ayetleri onların kurdukları tüm bu yalan ve sahte düzenlerinin tepesine inerek batıl dinlerinin beynini
parçalamaya başlamıştır bile.

SIR

Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana
indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz
bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir
rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır. Ankebût, 51
Onlara; ‘Allah’ın indirdiklerine uyun’ denildiğinde, derler ki; ‘Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.’ Şayet şeytan,
onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa
da mı (buna uyacaklar)? Lokman, 21
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SPOR

Snowboard
Emrullah ÇINAR

Snowboard, karda yapılan bir spor dalıdır. Surfboard ve Kaykay’dan tek farkı, karda yapılıyor
olmasıdır. Snowboard tahtalarının genelde uzunluğu 140–165 cm, genişliği ise 24–27 cm arasında
değişmektedir ayrıca boy ve kilo ile orantılı olarak bu uzunluk ve genişlik değişir.
960’lı yıllarda küçük ski tipinde ucunda ip ve ayakta durulan bölümde ortadan arkaya kadar
kaymayı önleyici pütürlü bölümü olan ve kızaklara benzer şekliyle snowboard’ın ilk temelleri atılmıştır. Bu fikrin aslında ilk sahibi Sherman Poppin’di. 1970’li yılların başlarında Bob Webber, Tom
Sims, Jake Burton Carpenter, Chuck Barfoot ve Dimitrijie Milovich’ten oluşan sörf tahtası dizayn
eden grup tarafından düşünülmüş ve prototipleri oluşturulmuştur. İçlerinden Bob Webber 1972
yılında Snowboard’un patentini alarak ilk resmi Snowboard’u üretmiştir. Önceleri Snowboard yarışmalarına katılan üniversite öğrencisi Burton, daha sonra bunu geliştirmeyi kafasına koymuştur.
Snowboard ile önceden ilgilenenler bu soyadların bazılarını çoktan duymuşlardır. Özellikle Bob
Webber’den 1990 yılında patenti alan Jake Burton Carpenter’in kurduğu Burton Firması günümüzde de Snowboard sektörünün en gözde markalarındandır. İlk tasarlanmaya başlandığında kızak
tarzında dizayn edilen Snowboard’a daha sonraları bağlamalar eklenerek kullanım rahatlığı sağlanmış ve bu da Snowboard’un popülerliğini arttırmıştır. Günümüzde Snowboard, kayağın pabucunu
dama atma seviyesine gelmiştir. Özellikle giysilerinin günlük giysilere yakın tarzda tasarlanması,
Snowboardçu’nun yan ve esnek duruşu bilhassa gençler arasında bir anda Snowboard’u bir tutku
haline getirmiştir. Kayak kökenli insanlar içinde hızla Snowboard öğrenme isteği doğmuş, üşenenlerde ise Snowboard’a karşı karalama kampanyası başlatmaktadır...

SIR
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Sormadan Sorgulama!
M. Batuhan PINARBAŞI

GELECEK,
SORGULARSAN GELECEK!

Gelecekte dünyayı robotların yöneteceği doğru mudur
bilmem ama benim yönetmeyeceğim kesin. İnsanlar sadece duyduklarını söylerler, ya
duymadıkları? Duyması istenmeyenleri? İnsan bilmediği bir
şeyi konuşamaz öyle değil mi?
Ya bilmedikleri şey onlarla konuşmak istiyorsa?…

SIR

beyinleri de kusursuz fabrikalar gibidir. Ancak “sorgulamayan” beyinleBilgiyi nasıl elde ettiğiniz önemli rin çıktıları da kalitesiz ve sahte olur.
değildir. Önemli olan kazanmaktır. Beynin çıktısı, sonucu sözlerdir. DüDoğru dediğiniz birisi yanlış bir söz şünmeyen insanlar kalitesiz ve sahte
söyleyebiliyorsa ki genelde böyle olur. düşünceleri söylerler, savunurlar.
Yanlış birisi de doğru bir söz söyleyebilir. İnsanlar doğar, ölür, değişir geSorgulamanın ise daha önceki “Düriye fikirler kalır. Bu yüzden düşünen şünmek” adlı yazımda belirttiğim gibi
zihinler harcanmamalıdır. Dünyanın “saf” olması gerekmektedir. Her türen iyi fabrikasını düşünün en kaliteli lü baskı, gelenek ve görenekten uzak
modern makinelerle donatılmış. Ala- olması gerekmektedir. Bu bilgi kalanında en iyi mühendislerin çalıştığı ve balığı içerisinde yapılacak bir durum
ham madde olarak da “sorgulama” değildir. Önce mutlak bilgiler elen‘nın kullanıldığını düşünün. Bu fabri- meli daha sonra mantık ve akıl süzgekada kaliteli tertemiz ham maddeler cinden geçirilip tutarlı bilgiler kabul
kullanılmak yerine tamamen sahte edilmelidir. Ve okunmalıdır tüm doğa,
kalitesiz bir ham maddenin kullanıl- tabiat, evren; tıpkı ilk ayette belirtildığını düşünün. Fabrika ne kadar iyi diği gibi…
olursa olsun çıkacak ürünler de kalitesiz ve sahte olacaktır. Bunu yemek
Lütfen olumlu veya olumsuz yorum
olarak da düşünebiliriz. Çürük etler- yapmayı unutmayınız. Yorumlarınız
den bir et yemeği yaptığınızı düşünün benim için çok değerli. Yeni yazılarda
yemeği ne kadar süslerseniz süsleyin görüşmek üzere…
o yemek yine çürük olacaktır. İnsan
45

SİL AH

CZ 75

Uyruğu: Çekoslovakya
Tasarlandığı tarih: 1975
Ağırlık: 1.12 kg
Uzunluk: 206.3 mm
Mühimmat: 9x19 mm Parabellum
Etkili menzil: 60 m
Üretim adedi: 1.000.000+
CZ-75, Çekoslovakya yapımı yarı otomatik
tabanca olup Česká Zbrojovka, Uherský Brodi
tarafından 1976’dan beri üretilmektedir. Etkili menzili 60 metre olup dünyadaki en uzun
menzilli tabancalardandır. Bugün CZ fabrikası Çek Cumhuriyeti’nde bulunmaktadır ve
tabanca dünya çapında sunulmaktadır. CZ
75, Batı’ya satılık olarak geliştirilen ilk 9 mm
yarı otomatik tabancasıydı ve otomatik tabancanın manuel güvenlik tasarımında yeni
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Kıvanç KARADAĞ

bir fikir sundu, bu da çift modlu bir tasarım.
Konvansiyonel çift etkili / tek hareketli çalışma modunda taşınabilir veya 1911 tabancası
gibi “kilitlenmiş ve kilitli” olarak taşınabilir.
O sırada Çek yapımı ürünler üzerinde yüzde 60’lık bir görev vererek ve CZ tasarımları
için dünya patent korumasını sağlamada başarısız olduğu için CZ, piyasaya ilk girerken
tabancasını Amerika Birleşik Devletleri’nde
pazarlayamadı. Bunun yerine, İtalyan firma
Fratelli Tanfoglio tabancayı Batıya yapmış ve
pazarlamıştır. CZ bilindiği üzere çok köklü bir
silah üreticisidir. Polis asker ve güvenlik güçleri tarafından en çok tercih edilmiş ve şu zamana kadar en çok üretilmiş silah modelidir.

SIR
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TEKNOLOJİ

M. Batuhan PINARBAŞI

Google Chrome’a Reklam
Engelleme Eklentisi Geliyor

SIR

Dijital reklam gelirlerinden en çok kazanan firmaların başında gelen Google, web
tarayıcı Chrome’a yerleşik bir reklam engelleme yazılımı ekleyeceğini duyurdu.
Google, bu yılın başında Chrome web tarayıcısı için yerleşik bir reklam engelleme eklentisi sunabileceğini duyurmuştu. Görünüşe göre firma bu planını gerçeğe dönüştürüyor. VentureBeat’in haberine göre, web
tarayıcısına 15 Şubat 2019’da yapılacak yeni bir güncellemeyle, artık isteyen kullanıcılara üçüncü parti bir
yazılıma ihtiyaç duymadan reklamları engelleme şansı verilecek.
STANDARTLARA UYMAYAN SİTELERDE REKLAMLAR GÖRÜNTÜLENMEYECEK
Google Chrome, diğer reklam engelleme yazılımlarından farklı olarak tüm reklam ve tanıtım materyallerini gizlemeyecek. Google’ın bu yılın başında katıldığı Daha İyi Reklamlar Koalisyonu’nun belirlediği
standartlara uymayan web sitelerde reklamlar kullanıcılara gösterilmeyecek.
Bu standartlara uygumayan ve Google Chrome tarafından engellenecek olanlar arasında tüm web siteyi
kaplayan, otomatik müzik çalan ve yanıp sönen reklamlar yer alacak.
DAHA İYİ REKLAMLAR İÇİN TEŞVİK EDECEK
Web tarayıcısı bir reklamı engellediğinde, bunun sebebini ve düzeltme önerilerini web site sahibine
iletecek. Eğer sorunlar çözülürse, kullanıcının bir sonraki ziyaretinde reklamlar gösterilebilecek.
Google sözcüsü, reklam engelleme aracındaki amacın reklamları engellemek değil, yayıncıları daha iyi
reklamlar göstermeye teşvik etmek olduğunun altını çiziyor.
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Leyla Beşiri MERAM

SONSUZA DEK
Senin ellerin yaşlanıncaya kadar hiç bir korkun olmasın
Ki benim kalbim senin Huzur evindir.

BAHARIM
Öyle ki beni çağırıyorsun sen
Yaşlı ağaca dönmüş hayatımı da çağır
Çiçek açar
Biliyorum.

SEVİMLİ
Senin küsmene dayanabilirim..
Bahanelerine...
İnatlarına..
Ama o mavi fistanına, yok dayanamam!
Denizi gören küçük bir balık gibi olurum.

NAZ
Senin sevdiğin bugünlerde
Sonbahar havasına benziyor
Havanın tam en güzel yerinde
Bir an soğuk oluyor.

GÜZ
Ben kocaman bir saksı idim gül bahçesinde
Senin gözünün meltemiyle ben sonbahar oldum.

SIR
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YİYELİM İÇELİM FAKAT!
İSRAFA HAYIR
İsraf dediğimiz şey acaba sadece yemeğimizi tam olarak bitirmemek mi? Yâda
elimizi yıkarken suyu fazla açmamak mı?
Hayır, israfın tarifi bu kadar basit olmamalı. Hayatımızın her anında fazladan ve
dikkatsizce yaptığımız her şey israf olabilir. Bu nakit olabilir, vakit olabilir, verimli kullanmadığımız malzeme olabilir.
Rabbim bize dünyada her şeyden o kadar çok ihsan etmiş ki. Bir düşünelim şu
anda milyarlarca insan ve sonsuz sayıda
mahlûkat Allah’ın arzında milyonlarca
yıldan beri rızıklandığı halde, hala Dünya hayatına devam ediyor. Devamlı ihtiyaçlarımızı üreterek bize sunuyor. Bize
düşense bu sunulmuş olanları ihtiyaçlarımıza göre israf etmeden ve düzenli bir
şekilde tüketmek.
Peygamber efendimiz (S.A.V.), akan bir
derenin kenarında abdest alırken dahi
israf etmeyin buyurmuyor mu?
Bizlerin yoktan var etmek gibi bir gücü
yok. Demek ki bizde elimizdeki kaynakları çok iyi kullanmalıyız. Bize verilenlere
sahip çıkmaz ve verimli kullanmazsak.
İhtiyaç duyduğumuzda bulamayız.
Allahın yarattığı hiçbir şey israf edilmiyor. Son atom zerresine kadar mutlaka
kullanılıyor. Yaz aylarında daha fazla
ihtiyaç duyduğumuz su damlaları bile
yeryüzünden gökyüzüne devamlı bir
deveran halinde. Mahlûkatın tamamı,
Dünya’ya geldiği andan itibaren hep bir
titizlik içinde devam ediyor.
Kullanırken israfa aşırı dikkat etti-

ğimiz gibi kullandıktan sonra kalan atık
ve çöplerini de tekrar dönüşüm yapılıp
kullanılması için üzerimize düşen görevleri de yerine getirmemiz gerekir.
“Önemli değil canım faturası neyse öderiz” demek. Çözüm değil...
Bunları biliyor muyuz?
—Sağlık bakanlığı verilerine göre her
gün 12 milyon ekmeğin çöpe gittiğini,
— Bir küçük pilin 2 metrekare toprağın
yapısını bozduğunu veya 1 ton suyu zehirleyebildiğini,
—Bir kâğıt hammaddesi 5 defa yeniden
hammadde olarak kullanılabildiğini,
— Yaklaşık 60–70 kilo ağırlığındaki atık
kâğıdın yüzlerce ağacı kesilmekten kurtardığını,
— Plastikten mamul atıkların doğada
kaybolmadığını,
— Bir ağacın, 1 saatte 2,3kg karbondioksit alıp, yerine 1,7kg oksijen verdiğini
—Elektronik aletlerin bekleme modunda %5 enerji tükettiğini.
— Araçların lastik hava basınçları, gereksiz gaz ve frenin %5 yakıt artışı sağladığını
— Saatte 100 km ile giden camları açık
bir otomobilin %4 yakıt tüketimi arttırdığını
— Buzdolabındaki üstleri açık sıvı yiyeceklerin nem oranını arttırarak, kompresörün daha fazla çalışmasına sebep
olduğunu, (v.s.)

SIR
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Neler yapabiliriz? (Dikkat! Hatırlatma )
Unutmayalım! Damlayan bir musluk ayda yaklaşık 2.250lt su tüketir,
Çamaşır ve bulaşık makinelerini
tam doldurmadan çalıştırmayarak,
Gereksiz tüm ışıklarımızı kapatıp,
enerji tasarruflu ampul kullanarak %80
e kadar enerji tasarrufu sağlayarak,
Kullanmadığımızda bilgisayar ekranını kapatarak,
Klima ve elektrikli ısıtıcıları odada
bulunmadığımız zaman kapatarak,
Kâğıtların boş olan tüm bölümlerini kullanarak,
Atıklarımızı geri dönüşüm için hazır hale getirerek, ayrı poşetlerde muhafaza ederek,
Buzdolabının kapağını tam olarak
kapatarak,
Bina ve pencere yalıtımları yaparak, (v.s.)

Tasarruf eder ve yaratılış gayemize uygun bir hayat sürmüş oluruz.
Hayatımızın her anında, daha verimli
nasıl kullanabilirim diye hesap yapmalıyız. Unutmayalım, en ufak bir adaletsizliğin yapılmadığı hesap gününde “Nerede ve nasıl kazandığımız” kadar, nasıl ve
nerede harcadığımız hesabını da vereceğiz.
Kendimizin ve Dünya’mızın hayatına
daha sıhhatli devam edebilmesi için; Biraz daha dikkat!
Bu dünya atalarımızdan bize miras değil, gelecek nesillere emanettir.

SIR

İsraf ederek, geleceğini tehlikeye atma,
Sağlığını, sıhhatini ucuza satma,
Verdiği nimete şükürsüz yatma,
Zamanına, kazancına haramı katma.
İflasa uğrayıp da iki dünyada batma.
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OTOMOTİV

Chevrolet 56 Bel Air
Bediüzzaman’ın Arabası
Nihat ÖZBİLEK

Chevrolet Bel Air 1950-1981 model yılları için Chevrolet tarafından üretilen tam boy
bir otomobildir. Başlangıçta sadece Chevrolet model yelpazesindeki iki kapı tezgahları,
aralık kalanı için Steline ve Fleetline modellerinden farklı olarak 1950’den 1952’ye kadar Bel Air adı ile belirlendi.1953 model yılı ile Bel Air adı, benzersiz bir vücut şekli için
bir tanımlamadan, bir dizi gövde stilinde uygulanan üst sınıf bir düzen seviyesine değiştirildi. Bel Air 1975 yılında ABD üretimi durduruluncaya kadar çeşitli düzeltme seviyeleri
ile devam etti. Üretim 1981 model yılı boyunca, yalnızca yurtiçi pazarı için Kanada’da
devam etti.

SIR

Bediuzzamanın sık sık kırlara çıktığını ve hizmet yerlerini gezdiğini dikkate alan bir
kaç talebesi, ortaklaşa bir otomobil alıyorlar. Otomobil Üstadımız’a verildikten sonra,
Üstad bir ikaza maruz kalıyor. Bunun üzerine Üstadımız, otomobili hemen iade ediyor.
Daha sonra talebeler kendi adlarına şimdiki otomobili alıyorlar. Üstadımız bir yere gittiğinde bu otomobili getiriyorlar. Üstadımız ise her seferinde yol ücretini vermek suretiyle binmiştir. Dolayısıyla bu otomobil Üstadımızın hatırasına muhafaza edilegelmektedir.
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GECENİN GÖZLERİ
İki heceli saat sesleri
Düşüncenin ipliği yorgun göz kapaklarımda
Uykudayken sessizlik
Ve kaderini düşünürken insan
Aynalar konuşurken dertlerini
Gece düşer üzerime inceden
Tüm iklimler siyaha boyanır

SIR

Kusursuzluğumu dostlarıma borçluyum
Ve her gün gündüzü örter sevgi
Sırları saklayan yaren
Gecenin derin hüznüne dokunur
Geceden kalma sokaklar sakin
Çarşaf çarşaf denize dökülür
Ağlarken aşıkların çileleri
Umutlar, hayaller ve karanlık
Dostunu geceye bırakmayan vefa
Aşıkların nefesi, ayrılığın boğuk yüzü
Gecenin bitmeyen türküsü hey!
Benim içimde...
Şaban MORTAŞ

Şaban MORTAŞ
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Şerif Muhittin Targan
İlker COŞKUN
ilker_csk@hotmail.com

Muhittin Şerif, 18 yaşına kadar özel derslerle
yetişti. Bu dönemde Farsça, Arapça, İngilizce, Fransızca öğrendi. Daha sonra Darülfünun’da hukuk ve
edebiyat öğrenimi gördü, her iki alanda da diploma aldı. Evdeki müzikli toplantıların etkisiyle küçük
yaşta müziğe ilgi duydu. Piano, ud çalmayı küçük
yaşta öğrendi. Ali Rıfat Çağatay, Rauf Yekta Bey ve
Ahmet Irsoy’dan Türk müziğine ilişkin dersler aldı.
Ud’da virtüözlük seviyesine ulaşınca beste yapmaya
başladı. Henüz 13 yaşındayken, klasik üsluptaki saz
eserlerinden biri olan Hüzzam Saz Semaisi’ni besteleyecek olgunluktaydı. 14 yaşında amcası Ali Cabbar Paşa’nın önerisiyle çello öğrenmeye başladı ve
bu enstrümanda da çok üst düzeye erişti. Başta ud
ve çello olmak üzere, viyola, piyano, keman ve lavta
enstrümanlarını da çaldığı anlatılmaktadır.
Yüksek öğrenimini tamamladıktan kısa bir süre
sonra başlayan I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Hicaz
isyanı üzerine babası Mekke Emiri olarak görevlendirilince onunla birlikte Hicaz Bölgesi’ne gitti ve bu
bölgede 9 yıl yaşadı. Ailesi, kendileri ile aynı sülaleden gelen Şerif Hüseyin’in çıkardığı isyana katılmamıştı. Aile, bununu bedelini servetini büyük ölçüde
yitirerek ödedi. Savaştan sonra ortaya çıkan devletlerin sınırları içindeki gayri menkulleri kendilerine
verilmemişti. Muhittin Şerif, ailesine yük olmamak
ve kendi hayatını kazanmak üzere 1924 yılında New
York’a gitti. Yakın arkadaşı şair Mehmet Âkif Ersoy,
“Şarka Davet” adlı şiirini Targan’ın ABD’ye gidişi,
müziğini Türkiye’de icra etmeyişinin üzüntüsü ile
yazmıştır.

SIR
Şerif Muhittin Targan
Muhittin Şerif Targan (Arap dünyasında bilinen
ismiyle Şerif Muhiddin Haydar, tam adı Fehametli
Şerif Muhiddîn bin Ali Haydar) (d. 21 Ocak 1892, İstanbul- ö. 13 Eylül 1967, İstanbul), Türk besteci, ud
ve çello virtüözü, portre ressamı.
Türk müziğinin önemli şahsiyetlerinden birisidir.
Batı müziği icra şekillerini ud sazına uygulamıştır.
Bağdat Konservatuvarı’nın kurucusudur.
Yaşamı
21 Ocak 1892 günü İstanbul’da doğdu. Annesi
Sabiha Hanım; babası, Osmanlı İmparatorluğu’nun
son Mekke Emiri (Şerifi) Vezir Ali Haydar Paşa’dır.
Soyağacı İslam peygamberi Muhammed’in torunu
Hasan’a dayanmaktadır; kendi hazırladığı soyağacında peygamberin 37. kuşaktan torunu olduğu görülür. Ailenin yedi çocuğunun beşincisidir.
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Besteleri
•
Koşan Çocuk
•
Çocuk Havası
•
Etüdler
•
Nihavend Saz Semaisi
•
Dügah Saz Semaisi
•
Kanatlarım Olsaydı
•
Ferahfeza Saz Semaisi
•
Irak Saz Semaisi
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Derin Kafa Dergisi
Ahmet Bilgehan ARIKAN

SIR

Derinkafa Kırklareli’de yayımlanan kültür,sanat ve edebiyat dergisidir.
Dergimizin amacı derinkafa’ya sahip herkesi bir araya toplamak.

Aynı zamanda okuyan,yazan,çizen ve düşünen insanlara kağıttan bir yol sunmak onlara
destek olmak.
Bu dergi hepimizin diyoruz ve eli kalem tutan, bir tutam düşüncesi olan herkesi aramıza
bekliyo-ruz.
Kafalarınız derin,gönlünüz hoş,kalbiniz temiz olsun.
Derinkafa,

Bir sözlük anlamı yapacak olursak düşüncelerden oluşan bizi biz yapan, yönlendiren ya da
şe-killendiren kafa yapısıdır.
Düşündükçe derinleşiyoruz, anlam kazanıyoruz ve hayata da derinlik katıyoruz.
Derinkafa dergisinin amacı ise
Derinkafa’ya sahip herkesi bir araya getirip etkileşim içinde olmalarını sağlamak. Tüm seslere kulak vermek farklı düşüncelere sahip çıkmak.
Ve tabi bilime saygımız sonsuz ama biz derinkafa olarak inanıyoruz ki her insan bir dünyadır. Belki de farkında değilsiniz ama her birimizin onlarca dünyası var, evreni oluşturan sizlersiniz, farklı dünyalardan sesler duyurmak, onları keşfetmek tanımak niyetinde el ele tutuşmak
bunu kültür, sanat, edebiyat çatısı altında yapmak istedik.
Öylesine yaşamaya, can sıkıntısına nefeslenmeye karşıyız.
Derinliğin formülü; Bir kafa bir kalem bir düşünce.
Birine sahipsen bile sen de bizdensin, hoşgeldin.
instagram.com/derinkafadergi
twitter.com/derinkafadergi
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ANNE
Ünzile YILDIRIM

O gün pazardı. Ev telefonu acı acı çaldı. Çünkü
saat daha altıydı ve hafta sonu için erkendi. Telefonun sesi yüreğimi yerinden, beni de yatağımdan
fırlattı. Yataktan salona nasıl gittim bilmiyorum,
yüreğim ağzımda kaldırdım ahizeyi. Karşımdaki ses
titrek titrek “Abla, koşun yetişin! Annem düştü bayıldı”, dedi. Annem dediği benim annemdi, arayan
da kardeşimin eşi.

bize. Bir büyüktün, güçtün arkamızda, varlığın yetiyordu her daim. Sen şefkatin, analığın timsaliydin.
Biz sana bakarken, dokunurken, konuşurken
bizi duydun mu, hissettin mi hiç? Ben “Anne iyi
olacaksın, pijamalarını giyeceksin, eve gideceğiz
sonra” dediğimde gülümsedin bana. Sevinmiş miydin yoksa inanmadın da mı gülmüştün, bilemedim.
Bir bölümüne tanıklık edebildiğim, seksen bir yıllık
hayatın elimizden kayıp gidiyordu ve biz bir şey yapamıyorduk.

SIR

Sonrasında ambulans önde biz arkada en yakın
hastaneye gidiyorduk. Ambulansa konulmadan onu
gördüm uzaktan. Her zaman örtülü olan beyaz saçların dağılmıştı. Öylece kaldırıp koydular sedyeye,
onların işi buydu.
Ne olmuştu sana? Daha dün konuşmuştuk. Sahi
dün müydü konuştuğumuz? Telefonda öyle uzun
uzadıya konuşmayı sevmezdin zaten. Herkes iyi mi,
işe gitti geldi mi, okula gitti geldi mi, sorardın sağlığımız da yerindeyse sorun yoktu. En son konuştuğumuzda “Pazartesi mahallenin günü var, biraz
uzak. Taksiyle giderim” dedin. Hastanede hırkanın
cebinden çıktı o taksi paran, son paran. Daha planların vardı ertesi gün için. Hani torunlarını evlendirecektin sırayla? Düğünlerinde oynayacaktın daha.
Ellerinle ördüğün çorapların, patiklerin kaldı ardında. O çoraplardan bütün mahalleye örmüştün, her
evlenenin çeyizinde vardı. Balkona oturup her sabah işe gönderdiklerin yine gidiyorlar işlerine. Akşam da balkonda karşılardın onları. Seni sabah ya
da akşam göremeseler merak ederlerdi “Hayırdır
teyze hasta falan mı?” diye. Çünkü hasta olup yattığın pek görülmemişti.
Peki, şimdi neyin nesiydi bu gidiş? Bu oyunbozanlık. Sen, bana ve iki kardeşime can verdin. Biz
de başka canlara can verdik. Hepimizi çok sevdin.
Hepimiz de seni çok sevdik. Çok farklıydın, sevdiğini
söylemeden hissettirirdin. Öyle çok süslü kelimeler
de bilmezdin zaten. Ayrı ayrı evlerde yaş aldık seninle, ama olsun orda olduğunu bilmek yetiyordu
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Sen içeride, ben dışarıda, yirmi dokuz gün yaşadık öylece. Benim orada, kapının önünde oturduğumu hissettin mi hiç? Ben, seni bırakıp eve gelemedim. İlk göz ağrın, torunun geldi o gün uzaklardan.
O geldi, sen gittin. İşte ben o gün büyüdüm anne…

sirdergisi.com

TA R İ H

Şubat 2018 / Cemâziyelevvel 1439

Türkler’de Toy ( Kurultay ) Geleneği
Yavuz Selim PINARBAŞI

Türk tarihinin dünden bu güne kadar devletlerini yöneten hakanlar , devlet idaresinde, danışmak,
istişare etmek, temel düsturları olmuştur. Günümüzde temsili parlamenter sistemin temelleri böyle atılmıştır.
“Toy” kelime anlamı “kurul-toplantı”, “Devlet
Kurulu ” anlamını taşır. Toyun diğere manası ise ,
eğlence ,bayram ve neşeli ortamdır. Moğollarda
düğün , eğlence, doğum günü ve evlilik merasimi
de yine toy , toplanan meclis kavramı olarak anılmıştır. Nitekim “Toy” devlet işlerinin görüldüğü ve
ardından yenilip, içilip, eğlenilen bir karnavaldır.
Hakanlar tarafından senenin belirli günlerinde, hükümdarlık alameti olarak devlet ileri gelenlerine ,
halka verilen ve resmi olan ziyafettir.
Toyla aynı anlama gelen “Kurultay” kelimesinden de söz edersek. Moğolcada toplanmak, bir araya gelmek manasındaki “khuril, khural-khuri, kuril”
köküne yine Moğolca “tai” ekinin ilave edilmesiyle
türetilmiş bir kelime olan kurultay cümlesi zamanla Türk devlet meclisi “toy”un yerini almıştır. 13.
yüzyılın ortalarından itibaren kaynaklarda geçmeye
başlayan bu kelime toy yerine kullanılmaya başlanmış, toy ise yemeli – içmeli eğlence için kullanılmıştır.
Asya Hun İmparatorluğu’nda Mao-tun devrinde
(M.Ö. 209–174) dini ayinlerin yapıldığı, halkın nüfusunun ve hayvan sayısının belirlendiği ve devlet
işlerinin görüşüldüğü 3 büyük toplantı yapılmaktaydı. Hsiung-nu Devleti’nin Shan-yü ( Tan-hu) denilen
hükümdarları karargâhlarında yılda üç defa birinci,
beşinci ve dokuzuncu aylarda veya yılbaşı, ilkbahar
ve güz mevsimlerinde bu toplantılar yapılırdı. Ayın
beşinci günü “Vu” günü yapılırdı.
Atların kurban edildiği bir ibadet olan bu toplantı festival gibi yapılır kabile reisleri hazır bulunurdu.
İlkbaharda Lung-ch’eng’da Ongkin Irmağı vadisinde (Karakum şehrinde) en önemli olanıdır. Bu
toplantıda bütün prens ve kabile reisleri toplanır,
atalara, yere ve göğe kurbanlar verilir, ibadet edilirdi. Bütün büyük devlet işleri de görüşülürdü ve
ilkbahar toplantısı çok önemliydi. Bu toyda şunlar
konuşulurdu : Askeri stratejik meseleler, dış politi-

kayla ilgili işler, elçi kabulleri, yeni hükümdar (Shanyü) seçimi. Bu toya prenslerin yanı sıra devletin ileri
gelen memurları ve Hsiung-nu Devleti tâbiyetindeki beyler hazır bulunurdu. Bu katılmanın biat ettiklerinin bir nişanıydı. Katılmamak isyan sayılırdı .
Hsiung-nu Devleti’nde 3. toplantı sonbaharda
Tai-linde yapılandır. Savaşa hazırlık ve sayım kurultayı da denilen bu toplantıda halkın ve atların
sayımı yapılır ve savaş kararı görüşülürdü.
Bu ayın önemi Çin’de harman zamanı olması atların gürbüz zamanları idi. Hunlar’da bu bölgelere
savaş kararlarının alındığı mevsimdi.
Hunlarla beraber bütün Türk devletlerinde de
bu tür toplantıların yapılıp, meclislerin toplandığını
görüyoruz. Göktürklerde de bu toplantılar yapılırdı.
Mayıs ayında ilkbaharda yapılan ve halkın da katıldığı toplantı yine çok önemliydi. Bu toplantılarda,
at yarışları yapılır, şarkılar söylenir, kımız denilen
içki bol miktarda tüketilirdi. Bu toplantı vesilesiyle
kurulan mecliste de devlet işleri görüşülüp, yeni hakan seçimi yapılırdı.
Uygurların da aynı işlerinin görüşüldüğü meclisi vardı. Bütün Türk devletlerinin de meclisi vardı.
Hun Devleti’nde (Atilla) siyasi hayatta nüfuzları büyük asillerin oluşturduğu bir istişare meclisi devletin yönetiminde söz sahibiydi.
Tabgaçlarda devlet ve nazırlar meclisi, Hazarlarda “İhtiyarlar Meclisi”, Peçeneklerde “Komenton”
meclis ve Tuna Bulgarlarında“Millet Meclisi” vardı
Oğuzlarda aynı amaçla işlev gösteren Toy’lar
düzenlenirdi. Bu toylar bir eğlence ve yemekli ziyafet olup, devlet işlerinin görüşüldüğü meclislerlerdi. Yönetime bağlı bireylerin de bir sadakat göstergesi olarak katıldığı bu törenler, Oğuzların içtimai
ve siyasi hayatında önemliydi. Oğuzlar “Tirnek”
(Dernek) – Kengeş Toyu denilen meclisleri çeşitli
vesilelerle toplar kararlar alırlardı. Oğuz toylarını
diğerlerinden farkı bir diğer özellik de yemekten
sonra davetlilerin, misafir bulundukları evi yağma
etmeleriydi. Buna (Han-ı Yağma) denilmekteydi.
Bu gelenek diğer Türk devletlerinde yoktu. Tabgaçlarda meclise yalnız nazırlar, Atilla Hunlarında asil
beyler katılırdı. Bu toplantıların festival kısımlarına
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halkta katılırdı. Bütün bu toylar Hsiung-nu Devleti
ve Orta Asya kökenli Türk devletlerinde rastlanır.
Atilla Hunlarında toy aristokratlardan oluşur , Tabgaçlarda ise bakanlar kuruludur.
Toy’un Devlet Teşkilatı Olması
Türk devletlerinde hakanlar Tan-hu (Shanyü),
Kağan, Han, Yabgu, İdi-kut, İlteber gibi isimler taşır
ve devlet başkanı olarak devlet teşkilatının en üstünde bulunurlardı. Han’ın başlıca işlevleri devleti
düzenlemek, varlığını korumak ve devamını sağlamak, halkın refahını sağlamaktır. Han bütün bunları yaparken “Törelere” (Törü) uymak zorundadır.
Törenin kaynağı ise “halk, han ve toyudur. Han
yüksek ve tek otorite olmakla birlikte, töreye bağlı
olmak zorunda idi ki buda Türk devletlerinin birer
meşrutiyet olduklarını gösterir. Hakan seçiminin
Toy tarafından yapılması ve hanlığın kabul edilerek
meşrulaştırılması da bunu gösterir.
Toy, handan sonra devletin iç ve dış bütün sorunlarının görüşülüp kararlaştırıldığı yüksek bir
kuruldur. Han Toy’un aldığı kararların hepsine uymak zorunda değildir , onun kararlarını dikkate almak zorundaydı. Toy, hanın uygulamalarını kabul
etmeyebilirdi. Örneğin, Göktürk Devleti’nde Bilge
Kağan’ın (716–834) şehirlerin surlarla çevrilmesi ve Budizm ve Taoizm’in kabul edilmesi istekleri
Toy tarafından reddedilmemiştir. Devlet meclisinin
toplanması bir gelenek olup yılın belirli aylarında
oluyordu. Hsiung-nu Devleti’nde her yılbaşı, ilkbahar ve son baharda kurultay toplanırdı. Fakat, hakan kendine bağlı beyleri “ok” göndermek suretiyle
“okucu” denilen görevlileri ile davet ederdi.
Toy Üyeleri:
Toy’a katılanlara “Toygun” denilirdi. Kelime
“Toy”a birlik, topluluk veya topluluk üyesi anlamına gelen “Gun” ekinin eklenmesiyle meydana gelmistir. Bir devlet meclisi olan Toy’a hakan , hakanın
karısı Hatun (Katun), Aygucı veya Üge, prensler ve
buyruklar ile sadapıt, apa, erkin, tudun, ilteber denilen beyler katılırdı. Ama Toy üyelerinin sayısı hakkında bilgi yoktur.
Toy’un üyesi Hatun (veya Katun) hanın asıl karısıdır. Bu açıdan aileden ve Türk olması gerekirdi.
Devlet işlerinde Hatunlar da söz sahibi idiler, devlet
meclislerine katılırlardı. Ayrıca elçilerin kabulünde
hazır bulunur, harp meclislerine iştirak ederek fikirlerini söyler, devletin iç ve dış politikasında düşünceleri önemsenirdi.
Ayguci da (Üge) Toygunlar arasındaydı. Hükümetin başkanı olan Aygucıların Toylardaki önemli idi.
Çünkü Toy’da alınan kararların yönetilmesi işi doğrudan doğruya bu kişilerin sorumluluğundaydı. Ay-

gucılar hanedan dışından, devlete yaptıkları yararlı
hizmetlerle seçkinleşen, halkın sevip saydığı kişiler
arasından seçilirdi.
Göktürk Devleti’ndeki Tonyukuk, Uygurlar’daki
Kutluk bunlardandı. Aygucılar hükümdarın Toylarda
bulunmadığı zamanlarda ve hükümdar seçimi yapılan Toylarda, Toy’un başkanlığını da yapmaktaydılar. Bey ve yüksek memur olarak Toy’a katılırlardı.
Tarhan, Apa, Erkin gibi unvanlara sahip Toygunlar
hizmetleri sayesinde yükselmiş Toy üyesi yüksek
memurlardı.
Toyun Yürütme Yetkisi:
Toy’da yeni kanunlar (töre) konur, savaşa, barışa
karar verilir ve daha sonra alınan bütün bu kararlar uygulamaya konulurdu. Yani Toy yasama ve yürütme yetkilerine sahipti. Yürütme yetkisi, üyeleri
olan Aygucı, Buyruk, Apa, Tarhan gibi yüksek devlet
memurları tarafından kullanılırdı. Daha önce belirtilmiş olduğu gibi Aygucı icranın, yani hükümetin
başkanıydı. O bu sıfatıyla alınan kararların icrasından birinci derecede sorumluydu. Yine aynı şekilde buyruklar da hükümetin üyeleri olarak yürütme
yetkisini kullanırlardı.
Bizzat hakanın kendisi de Toy’da alınan kararlara
uyar ve uygulardı. Toy’un yargı yetkisi ise olmasa gerektir. Senenin belirli günlerinde ve en çok üç kere
toplanan bu kurulun adalet dağıtma işini yapması
mümkün görünmemektedir. Adalet (könilik) işlerini
gören mahkemeler “Yargan” denilen kişilerce yönetilir ve kanunları uygulanırdı. Yani yargı yetkisi hana
bağlı olarak ayrı bir kurum tarafından yürütülürdü.
Toyun Yasama Yetkisi
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Eski Türklerde devlet hayatını ve sosyal hayatı
düzenleyen kural ve kanunlara Töre (Törü) denilirdi.
Töre başlıca üç kaynağı vardı. 1. Halk, 2. Kurultay
veya Toy, 3. Han. Hukuk kurallarından bir kısmı halk
arasında nesilden nesile geçerek gelenekselleşmiş
hukuk kurallarıdır bunlara “yusun” denilirdi.
2, Han’ın kanun yapıcıdır. Diğeri ise kurultay
“Toy” tarafından konulan kurallardır. Bu 3 kurum
hukuk kurallarını ortaya koymakta olup, bu üç kaynaktan ikisi Toy ile ilgilidir. Toy’un bizzat kendisi töre
koyardı, yani yasama yetkisi vardı. Hakan’ın töre
koyması ise, tek başına değil yine Toy yoluyla olmaktaydı. Yeni töreyi meclis yani Toy kabul ederse
yürürlüğe girerdi. Bunlar Toy’un yasama yetkisinin
bulunduğunu göstermektedir. Toy’a kanun teklifi
hakan tarafından yapılmakta ve kabul edilirse töreselleşirdi. Bu bakımdan Toy’un yasama yetkisini
hakanla paylaştığını söylenebilir.
Hakan Seçimi ve Toylar
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Türklerde han seçiminde devlet meclisinin rolü
büyüktür. Tahtın boş kalmasından sonra tahta geçecek yeni hükümdarın kim olacağı konusunda kesin
bir hüküm bulunmamaktadır. Hakanın en büyük
oğlunun tahta geçmesi (Primogenitür sistemi) her
zaman uygulanmamıştır. Bu hak genellikle hükümdar ailesi içerisinden en dirayetli ve liyakatlisine verimiştir. Bu sebeple varisler arası iktidar mücadelesi
Türk Tarihi boyunca eksik olmamıştır. Tahta geçiş
kimi durumlarda devlet meclisi tarafından yapılmaktadır. Bazen de mücadele sonucu tahta geçme
hakkını elde edenin kurultay tarafından onaylanması seklinde olmaktaydı. Hsiung-nu Devleti’nde
yeni Şan-yü’nun seçimi kurultay tarafından yapılırdı. Bu tür kurultaylar olağanüstü olarak çağırılırdı. Tahtın varisi han olduğunda ise devlet meclisi
Han’ın, hanlığını onaylamak ve meşrulaştırmak gibi
daha çok formalite sayılabilecek bir işi yapmış oluyordu. Toy’a katılan tâbi beyler ve yabancı zümrelerin temsilcilerinin bizzat katılmış olmaları, devlete
bağlılıklarını gösterdiği gibi yeni hükümdarı tanıdıkları anlamına gelirdi.
Moğollarda hanın ölümünden sonra yenisinin
seçimi uzun müzakerelerle yapılmaktaydı. Yeni
Han’ın büyük han sülaleleri tarafından tanınması
için tahta çıkış törenine bunların hepsinin katılması
gerekiyor ve bunun için kurultay toplanması gerekirdi. Han’ın ölümüyle yeni Han’ın tahta çıkarılma
töreninin yapıldığı kurultay arasında birkaç yıl geçiyordu. Arada geçen yıllarda ölenin hanımı hükümdar olarak kabul edilirdi. Türklerde Tarihi boyunca
Toylar yeni Han’ın seçiminde ve meşrulaştırılmasında önemli rol oynamış ve varlıkları Türklerde meşru
bir yönetimin dayanağı olmuştur. Oğuz Türklerinde
de hakan seçiminde devletin meclisi Toy’un etkili
olduğu bilinmektedir. Osmanlının kurucusu Osman
Bey’in böyle bir mecliste hükümdarlığa seçilmiştir.
Türkler İslam dünyasına girdikten sonra Toy geleneği terk edilmiştir. Toyların yerini meclis ve divanların, Toyların han seçmesi yetkisine sahip olmadıkları bilinir.
Toy’un Mekanizması
Hsiung-nu ve Göktürkler’de devlet meclisi yılın
belirli zamanlarında festival, dini tören gerekçesiyle
toplanmaktaydı. Oğuzlarda da Toy yılda bir kez ilkbaharda geleneksel olarak toplanırdı. Bu bakımdan
toyların, hakanın çağırdığı zaman toplanması hususu net değildir. Ancak hakan “okucu” denilen görevlilerle “ok” göndererek katılması istediği kişileri
davet ediyordu. Toylarda eski Türk geleneklerine
göre sıkı bir devlet protokolü ve disiplini uygulanmaktaydı. Toylara devlet ileri gelenleri ve beylerinin

yanı sıra halk da katılıyordu . Bu bakımdan belli bir
disiplin gerekmekteydi. Eski Türk kabile teşkilatında
“Orun” ve “Ülüs” töreleri bu meclislerde protokol
ve düzeni sağlayan temelleri düzenlemekteydi.
Mevki anlamına gelen Orun belirli kabilelere mensup insanların meclislerde ve büyük toplantılarda,
Toylarda belirli yerlere oturması şeklinde olmaktaydı. Ülüs (Pay) ise Toylar ve toplu yemeklerde her
ailenin ve kişinin kızartılan koyunun ya da yapılan
yemeğin neresinden yiyebileceği, savaşlarda alınan
ganimetlerdeki payının ne olduğu şeklinde düzenlemeler yapan kurallardı. Bu şekilde her grubun yer
ve payları belirleniyordu.
Hsiung-nu Devleti’nde, Cengizhan Devleti’nde
devlet meclislerine hanın soyundan olan aristokrat
aileler ve tâbi kabile reisleri katılırdı. Toplantılarda
öncelikle ibadetler yapılır , yemekler yenilir, kımızlar içilir, yarışmalar düzenlenir daha sonra meclis
toplanarak görüşmeler yapılırdı.
Türk devletlerinde Hsiung-nu’lardan itibaren görülen devlet meclisi ve Toylar, devletin en önemli
kararlarının alınıp görüşüldüğü kurullar olmuşlardır. Handan sonra devlet teşkilatında önemli bir
yere sahip olan bu meclisler yasama ve yürütme
yetkilerine sahiptirler. Yargı yetkileri ise belirgin bir
şekilde görülmemektedir. Hanedan ileri gelenlerinden oluşan bu meclisler hakan seçme yetkisine
de sahiptirler. Ayrıca, kanun yapma işinde hakanı
denetlemekte ve onun yetkilerini zaman zaman kısıtlamaktadırlar. Bu yönüyle bu meclisler demokratik bir nitelik gösteriyorlar. Batıda bunlar konsüller
şeklinde kendini göstermiştir. Türklerin İslama geçmelerinden sonra kurdukları devletlerde görülen
“Divân” geleneğinde ve “Meşveret” yönteminde
de Türklerin bu eski meclislerinin tesiri belirgindir.
İslam dünyasına girdikten sonraki “Divân”ların eski
Türk Toylarının demokratik niteliklerini kaybetmiş
oldukları bilinmektedir. Eski Türk meclisi, üyelerinin
temsili niteliği olması, yani kendi kabilelerinin iradeleri temsil etmelerini ve bu yolla Hakan’ın yetkilerini sınırlamalarının, bu meclisin demokratik niteliğini oluşturduğu halbuki divan ve meşverette artık
bu temsili niteliğin olmayıp, sultanın egemenliğinin
gölgesinde toplandıkları görülmektedir.
Turani ülkeler ve Türkler halen Kurultay geleneklerini devam ettirme çalışıyorlar. Kurultayın
günümüzdeki versiyonu ; tanışma, kaynaşma, Türk
kültürünü ve geleneklerini devam ettirme amaçlıdır. 2007 – 2008 ve 2010 senelerinde Macaristan
da yapılmıştır , sembolik ve temsili olarak.
Aynı zamanda Kayseri’de (Tekir Yaylası ) yapılan
büyük kurultayı da (Toy ) örnek olarak verebiliriz .
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SIR ÇOCUK

Bahadır BİLİK

KEDİLERİN MÜDÜRÜ
Fırtınalı bir kış günüydü. Lapa lapa kar yağıyordu. Rüzgâr, beyaz kar kütlelerini sağa sola
savuruyor yollara ve kaldırım kenarlarına düzensizce yığıyordu. Sokak kedisi de soğuktan titriyor,
başını sokabileceği sıcak bir yer arıyordu. Her
gün uğradığı yerler adeta buz kesmişti.
Hayvancağız sağa sola bakındı. Ve mahallenin
ilkokulunu gözüne kestirdi. Çünkü burası sakin
gözüküyordu. Hem dış kapısı da açıktı. Kedicik,
hemen harekete geçti. Koşar adım bahçeden içeri girdi. İçeride bir iki tur attı. Kimse ona “pist”
demeyince cesaretlendi ve öğrenci giriş kapısından içeri daldı. Okuldaki sıcak hava dalgası yüzünü okşadı. Evet, burası gerçekten de sıcaktı.
İşin ilginç tarafı şu ki; sokak kedisi okul hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ders nedir? Zil nedir? Sınıf nasıl bir yerdir? Kapalı kapılar ardında
ne sürprizler vardır? Bunları hiç düşünmeden
koridorda gezindi. Duvardaki süslemelere baktı.
Özellikle balık ve kelebek resimleri çok alımlıydı.
Kuş resimleri de iştah kabartıyordu.
Kedicik, birinci katı gezdikten sonra ikinci kata
yöneldi. Merdivenleri patır patır tırmandı. Bir basamaktan diğerine atladı. Derken ikinci kata ulaştı. Upuzun ve aydınlık bir koridor gördü. Koridoru
baştanbaşa koştu.
O anda bir sınıfın kapısı açıldı. Kapının açılmasıyla birlikte çocuk sesleri duyuldu. Kedicik
korktu ve oradan uzaklaştı. Koridordaki büyük
kaloriferin altına saklandı. Orada bir süre bekledi. Petek sıcaktı. Hayvancağızın kulakları ısındı,
tüyleri gevşedi.
Zavallı hayvan, sıcak ortamın tadını henüz
çıkaramamıştı ki zil çaldı. Zil sesiyle birlikte dört
tane sınıfın kapısı aynı anda açıldı. Ardından bir
gürültü koptu. Onlarca öğrenci sınıftan dışarı
çıktı. Koridorda koşuşmaya başladılar. Bu kadar
öğrenciyi bir arada gören kedinin gözü korktu.
Başına gelebilecekleri tahmin etti. Yattığı yerden
fırladı. Merdivenleri hızla indi. Çocuklar da kedinin ardından koştu. Kimisi çığlık atıyor kimisi de
zılgıt çekiyordu.
Kedi var, kedi, kediiii, diyorlardı.
Kedicik bu sesleri duyunca daha da hızlandı.

Çünkü bi’ sürü ayak sesi üstüne üstüne geliyordu. En afacanları en önde ilerliyordu. Kedi önde
onlar arkada! Bahçeye kadar koştular.
Zavallı kedi bahçede sığınacak bir yer aradı.
Fakat bahçe hiç sakin değil ki. Dış kapıya baktı
ama bu kez kapalıydı. Bembeyaz karlar üzerinde
koşmaya devam etti. Kedi, bunaldıkça bunaldı.
Çocuklar da peşini bırakmıyor ki!
Çaresizlikten ne yapacağını şaşırdı. Ağaca çıksa olmaz. Bu yaramazlar el birliğiyle sallar. Çürük
armut gibi fırlatırlar. Basket potası hiç olmaz. Üçlük sayı gibi indirirler. Duvara tırmanmak da işe
yaramaz. Hem duvarlar yüksek değil. Bekçi kulübesi bile tekin değil. Etrafta yardım edecek kimse
de yok. Varsa yoksa bir sürü çığlık!
Hâlbuki geriye dönüp, bi’ hareket çekse, pençe gösterip miyavlasa hepsinin yüreği hoplar.
Fakat bu da yürek ister. Buna da cesareti yok ki.
Hem burada böyle bi’ şey olmaz. Ne de olsa bugün mektepli.
Aklına bir fikir geldi. Tahliye borusuna asılarak
duvara tırmandı. İki adım sonra müdür odasının
camına ulaştı. O anda çocukların sesi kesildi. Zavallı hayvan rahat bir nefes aldı. Ön ayaklarını
ileri uzatıp camın önüne kuruldu. Sonra aşağıya
bakıp gerildi. Birkaç kez esnedi.
Yetmedi, dil çıkardı kalabalığa. Eğer konuşmayı bilseydi kim bilir onlarla nasıl dalga geçerdi!
Epeyce kızar, acayip tahrik ederdi. Mırnav mırnav
mırnav! Mırın kırın mırın kırın. Varsa cesaretiniz,
gösterin; gücünüz yeterse konuşun. Az önceki
çığlıkları atın. Olmadı, kartopu atın. Camları kırın.
Mırın kırın mırın kırın.
Çocuklar da onu beklemekten vazgeçtiler.
Ders zili çalınca içeri girdiler. Müdire hanım ise
davetsiz misafirini içeri aldı. Onu sevdi ve başını
okşadı. Yiyecek bir şeyler verdi. Odasında günlerce misafir etti. Kedi ise gördüğü ilgiden hayli
memnundu.
O kedi artık okula serbestçe girip çıkıyor. Kimse ona bi’ şey diyemiyor. Onu sokakta görenler,
parmağıyla işaret ediyorlar. “İşte müdürün kedisi!” diyorlar. Bazıları ise dalga geçiyor. O, müdürün kedisi değil, “Kedilerin müdürü!” diyor.
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HAYAT DERSİ
Bir varmış bir yokmuş. Güzel bir köyde bir
oğlan annesiyle yaşıyormuş.Oğanın adı Hesenek’miş. Çok çok tembelmiş. Hiç bir şey yapmazmış. Okuldan bile hep kaçarmış. Annesi
yalvarıp yakarırmış:
-“Hesenek evden bir dışarıya çık bir arkadaşlarınla oyna!”
O istemezmiş. Bir gün annesi bıkmış, oturup
bir düşünmüş...Hesenek hangi meyveyi sever?
Elmayı çok severmiş. Bir sürü bir elma almış.
Hesenek’in yatağından dışarıya kadar dizmiş....
Hesenek yataktan kalkmış, bir bakmış. Ohhh ne
kadar elma, çok sevinmiş. Bir bakmış, her yerde elma dizilmiş. Bir bir yemiş, bir tane daha
birtane daha .... Annesi de gizlice izliyormuş...
Annesi sokağa kadar dizmiş elmaları. Hesenek
en son elmayi alip yerken annesi kapıyı kapatıvermiş ve Hesenek sokakta kalmış... kapıyı çook
çalmış, annesine yalvarmış.
Annesi, git okula dese de o hayır der otururmuş. Sonra bıkmış oturmaktan..... Arkadaşlarını çağırmış. Ekber ve Asgar. Onlarla birlikte
ormana giderler.... Saatler geçer onlar zamanı
fark edemezler. Şimşek sesiyle ve yağmurla oynamaktan vazgeçerler. Bir ağaç altına girerler.
Yağmur da başlamış, hem de nasıl. Hava karanlık olmuş. Evin yolunu kaybederler. Ne yapacaklarını bilemezler. Çok çok korkarlar Kurtlar ulumaya başlar. Yağmur da cok yağıyor. Hesenek
der ki:
-”Bir taraftan köpek sesi geliyor o tarafa mı
gidelim, yoksa duman çıkan yere mi?”
Öyle karar verirler ki duman çıkan yere giderler....Çok korkmuşlar, mecburen kapıyı çalarlar. Ağaçtan eski bir kapı ve çok eski bir ev.
Bir yaşlı kadın, çok çirkin, saçları uzun, tırnakları uzun çok korkunç bir kadın kapıyı açar. Büyük
bir ormanın tam ortasında.Kadin cocukları görünce çok sevinir...Kendi kendine der; iyi oldu,
aksam yemeği hazır .... Onları eve davet eder:
-”Buyurun çocuklarım, ne iyi oldu siz geldiniz, iyi ki geldiniz.”
Sesi çok korkunç ve çok kötü imiş. Çocuklar
çok üşümüşler, mecburen eve girerler. Her yer

Müluk ARYAPUR

karanlık, bir ışık bile yok. Küçük bir mum varmış sadece....Çocuklar çok acıkmışlar. Yemek
yeyip hemen uyumuşlar. Ama Hesenek uyumamış. Çok zeki idi. Cebinden bir bıçak çıkardı, elini çizdi kanattı, sonra arasına tuz ekledi, sonra
bağladı. Neden mi ;çünkü elleri acısın uyumasın. Eyer uyusa kadın bunların başına bir bela
getirir.Saat 12’yi geçiyordu. Herkes uyumuş.
Kadın dedi ki:
-”Mmm kim uyanık kim uyumuş?”
Hesenek dedi ki:
-”Herkes uyumuş bir tek ben uyumadım”.
Kadın dedi; neden? Hesenek; çünkü her
gün bu saatte annem bana yumurta getirirdi,yerdim. Kadın öyle yapar. Hesenek yedi yatttı.
Hesenek’in eli acıyordu, uyuyamıyordu .... Sessiz kalmıştı. Yine yarım saat sonra kadın dedi:
-”Mmm çocuklarım kim uyumuş kim uyanık?! Hesenek dedi:
-”Herkes uyumuş bir tek ben uyumadım. Kadın dedi ki:
-”Neden Hesenek, neden uyumamış? Hesenek dedi ki:
“Çünkü her gün bu saatte ben Pilav yerdim.”
Kadın öyle yaptı. Hesenek yedi yattı. Saat 4’ü
geçiyordu. Yine kadin sordu:
-” Kim uyumuş kim uyanık?” Hesenek dedi:
-”Herkes uyumuş bir tek ben uyumadım” Bu
kez:
-” Neden uyumadın? Hesenek dedi ki :
-” çünkü annem gunde bu saatte süzgeçte
bana su getirirdi. Pınardan kadın süzgeçi aldı su
getirmeye giiti. Orda süzgeçi suya bastı doldurdu. Götürürken su süzgeçten akıp gitti...Bunu
defalarca yaptı. Güneş dağlar arasından çıktı.
Hala kadin öyle yapiyordu… Hesenek arkadaşlarını uyandırdı. Sabah olmuş saat 6:30’du.
-” Hadi kalkın gidelim.” dedi. Akbar ve Asgar
kalktılar ve giitiler. Hesenek yolda bütün geceyi
dostlarına anlattı ve öyle karar verdi ki; okula
eğer gitse daha iyi ve başarılı biri olabilir. Bundan sonra hep annesini dinledi. Ve ona çok teşekkür etti.
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Bakanlıktan ampullerdeki civa için uyarı!
(Civa hangi hastalıkları tetikler?)
Harika PINARBAŞI

Floresan lambalar ve tasarruflu ampullerin
elektrik tasarrufu açısından avantaj sağladığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, yanı sıra bu ampüllerin kırılması durumunda
içerdikleri “civa” nedeniyle sağlık açısından ciddi
tehlike oluşturdukları uyarısında bulundu. Peki civanın vücuda teması hangi sağlık problemlerine yol
açabilir?

de ve ofislerde bekletilmemesi, taşınması esnasında kırılmaması için gerekli önlemlerin alınması ve
50 kilogram altındaki miktarlardaki lambalar tüketici tarafından en yakın Atık Getirme Merkezlerine
bırakılması gerekir.”

SIR

Florasan lamba ve tasarruflu ampul kullanımının, sağladıkları elektrik tasarrufu nedeniyle son
yıllarda giderek artığını söyleyen Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, bu ampullerin
kırılmasıyla sağlık açısından riskli sonuçlar ortaya
çıktığına dikkat çekti.

Öztürk, “Floresan lambalar ve tasarruflu ampuller,kırıldığında sağlık açısından ciddi tehlike arz
etmektedir. Bu tehlikenin ana kaynağı da floresan
lambalarda ve tasarruflu ampullerde bulunan civa
buharıdır. Çünkü bu lambalar kırıldığında içeriğindeki civa ortamda hemen buharlaşır. Solunum
yoluyla alınır ve ciddi problemlere neden olur. O
nedenle depolanması, taşınması ve geri kazanımı
sırasında çok dikkat edilmeli, uygun teknikler kullanılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.
CİVA BU HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR!
Kompakt floresan lambalarda, lamba başına
ortalama 5 miligrama kadar civa kullanımına izin
verildiğine işaret eden Öztürk, civa buharının solunum yolu veya deriden geçişle insan vücuduna
nüfuz etmesi sonucunda Alzheimer, genel immün
sistem problemleri, böbrek fonksiyon bozuklukları
gibi birçok sağlık sorununa neden olduğunu anlatarak şunları söyledi:
“Bu nedenle floresan lambalar ve tasarruflu ampullerin kullanım ömrünü tamamladıklarında evler-

64

FLORESAN ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ NASIL SAĞLANIR?
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE)
Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan floresan
atıklarının, geri dönüşüm ve geri kazanım hedefleri
doğrultusunda, çevre lisanslı tesislerde işleme tabi
tutulması gerektiğini vurgulayan Öztürk, bu lambaların kırıcılarda kırılıp, içlerindeki civanın aktif karbon filtre ile çekildiğini anlattı.
Kırılan camların içerisindeki metalin elek ve
manyetik seperatör sistemi ile ayrıştırıldığını, lamba camında kalan tozun da döner tamburlu elekle
camdan ayrıldığını ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:
“İşlemden çıkan tozun hepa filtre ile çekilmesi
sonucu temiz cam ve metal elde edilir. İşleme tesislerinde floresanların içerisindeki fosforun ve cıvanın ayrıştırılmasını sağlayacak ekipmanlar ile filtre
sistemleri bulunması gerekir. Ayrıştırma ekipmanları sonucu oluşan fosfor ve cam tozu ayrı depolanır
ve geri kazanımı veya bertarafı sağlanır. Camlar ise
içlerinde bulunan yüzde 72’lik silisyum oranından
dolayı çimento sektöründe katkı maddesi olarak,
lamba sanayisinde tekrar lamba üretiminde veya
cam elyaf sektöründe kullanılabilir. Çıkan toz ve
aktif karbon içerisinde bulunan civa tehlikeli atık
sahalarında özel olarak depolanır. Metaller ise dökümhanelerde işlenir. Aktif karbonda tutulan civa
yoğunlaştırılma prosesine tabi tutulursa tekrar yeniden değerlendirilebilir.”
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Leyla BEŞİRİ

SÜSLÜ PİLAV

Malzemeler:
500 gr Tavuk fileto
2 adet rendelenmiş havuç
1 çay bardağı kuruyemiş
1 çay bardağı kuşüzümü
1 çay bardağı rendelenmiş
fıstık
1 çay bardağı rendelenmiş
badem
Hazırlanışı:

SIR

Öncelikle tavuğu parmak şeklinde kesip tereyağı, bir soğan, tuz, biber, bir kaşık salça, safran ve çok az miktar su ile pişiriyoruz. Etlerin pişip kızarmasını
istiyoruz.
Diğer malzemelerimizi de hepsini ayrı ayrı tereyağında azıcık kızartıyoruz.
Havucumuzun daha çok yumuşamasını istiyorsak eğer onu da rendeledikden
sonra biraz suyla pişirip sonra kızartabiliriz. Aynı şekilde fıstık ve badem içlerimiz daha çok yumuşayıp ve güzel koksun diye 5 dakika gülsuyunda ıslatabiliriz.
Sonra tereyağında kızartıyoruz. Dikkatli olalım malzemelerimiz yanmasınlar,
çok kısık ateşte sadece yumuşamasını istiyoruz. Şimdi pişmiş pirincimizi servis
kabımıza alıyoruz ve bütün bu hazırladığımız malzemeleri sıra sıra döküyoruz.
Bu yemek çok zengin bir yemektir ve İran’da özel konuklara ve düğünlerde
yapılır.
Not: Eğer havuç sevmiyorsanız onun yerine rendelenmiş portakal kabuğu da
kullanabilirsiniz.
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Mihrican
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Kitap Adı: Mihrican
Yazar: Emine Tanırgan
Sayfa Sayısı: 144
Bir hayal kurdum. Kendime söz
verdim. Ve inandım... Sonuçta
tüm bunların peşi sıra gelen bir
başarıyı kucaklıyor olduğum için
mutluyum.

SIR

Sevdiğim tutkunu olduğum ve
inandığım bir sanatla hemhal olmak inanılmaz gurur verici. Herkes inandığı yoldan yürümeli der
büyüklerimiz. Zira o yolda hikmet vardır. Başarıyı inanarak elde
edeceğimi bilerek Mihrican’a tutundum. Kitabı yazarken; kâh bir
kahraman oldum. Kâh bir yazar
kâh bir okuyucu... Güzel duygular içerisinde kalemimi yoğurarak kıvama getirdim. Her karakteri özenle seçip
öznesine konuşlandırdım. Kelimeleri dansa kaldırdım.
Hepsi satırlarda hayat buldu. Gerçek bir hayatın insanî değerlerini tiplerin üzerine giydirip hayal dünyama misafir ettim. Bu davetime icabet eden Mihrican
karakteri özel bir çalışmamın oluşu-mudur.
Ergenliğin üstesinden gelmeye çalışan gençlerin; hırsları havai hevesleri hezeyanları ve sevgileri-ni işledim. Kimi zaman eğlendim kimi zaman düşündüm
kimi zaman duygulandım... Gençleri-mizin tüm duygularına bir parça değindim. Hataları günahları geçmişiyle hesapları aşkları anlat-tım.
Bu kitap; geçmişine sitemkâr ve asî mizaçlı bir genç kızın sevgiyi öğrenme öyküsüdür.
Mihrican; sevmeyi ve sevilmeyi bekleyen yitiğini ararken kendisiyle yüzleşen bir
genç kız. O; kendisini dehlizlerde saklayıp zamanı geldiğinde incisini Okyanusun
ortasında güneşe teslim eden bir küçük midye...
Mihrican meşakkatli bir yolculuğa çıkmıştır. Bu mücadelesinde edindiği tecrübe,
iç muhakeme ve insani kaygılarına; sürükleyici bir anlatım ile tanık olacaksınız.
66

sirdergisi.com

ASTROLOJİ

Gülşen ÖZCİMBİT

Şubat 2018 / Cemâziyelevvel 1439

Rektifikasyon (Doğum saatini belirleme)
Nedir ve nasıl yapılır?

Doğum haritaları analizi çok önemlidir. Bunun
analizi için doğum günü yeri ve saatinin bilinmesi
gerekmektedir. Peki bilinmiyorsa ne yapılmalı?
1970 öncesinde doğan çoğu insanda doğum
saati ya annelerin vefatı yada annelerin hatırlayamaması ki özellikle çok çocuklu ailelerde hatırlama
imkanı zordur bu durumda rektifikasyon yapılır.
Yani doğum saati aşağıdaki yöntemlerle bulunur.
Peki bu nasıl yapılır?

SIR

Rektifikasyonda Astrologlar üç yöntem belirlemişlerdir. (Benim yöntemim Eklektik metot en
sonuncusudur)
1Hermes yöntemi, bu yükselen burcun 30
yaşından sonra ki yükselene geçişte ki değişimden
dolayı kişinin 30 yaşından sonraki karakter özellikleri önce dört ana elementle
a) Daha mı fazla akılcı oldu HAVA,

b) Daha mı fazla maddiyata önem verdi? Torprak
c) Daha mı fazla duygusallaştı yada önceden
duygusaldı da duygusallığı devam etti? SU
d) Daha mı fazla aceleci tez canlı ve maceracı
bir ruha sahip oldu ? Ateş.
Bu sorulardan hangi element yükseleni oluşturdu fikir verebilir. Buradan o elementin hangi burç
olduğunu yine o burcu yakalamak için sorulabilir
mesela kişi 30 yaş sonrasında daha fazla akılcı olduysa üç soru sorulur a) Sabah saatlerinde gergin
akşama doğru gevşemiş rahat huzurluysa neşeliyse İKİZLER, b) Sanata estetiğe ve kıyafetin zarifliğine önem vermişse TERAZİ, c) Daha fazla bilimsel
konulara eğilmişse ve soğuk akılla karar vermeyi
sevmişse KOVA olmuş demektir.
2-

annesi pek emin değildir ve yaklaşık saat söyler.
Mesela sabah namazı okunuyordu, öğlen ezanı
okunmuştu der. Yani Namaz vakitleri önemli bir
veri oluşturur ve saat olmasa da namaz vakitlerinden ortalama alınabilir. Mesela saat 1-3 arası demişse 2 ortalamadır.

Animodar Yöntem; Bu yöntem de kişinin

3- Transitten Ağır Sınav yöntemi: Bu yöntemde insanın 30 yaş sorasında yaşadığı en sıkıntılı yıllardan yükselen bulunur. Mesele 2007 Kasım 2009
Kasım arasında sıkıntı yaşamışsa yükselen Başak
denir çünkü bu dönemde Satürn başaktan geçmekteydi ve tüm başaklar az yada çok can sıkan
sınavları çeşitli derecelerden görmüştür.
4EKLEKTİK İSLAMİ ASTROLOJİ YÖNTEMi:
Bu yöntem İslam Astrolojisi Kitabımıza ait bir yöntemdir. Bu yöntem ilk üç yöntemin tamamını kullanarak bulunur. Sadece bir tanesi değil hepsi göz
önünde tutulur. Ayrıca Plüton ve Satürn’ün Doğum haritasındaki konumundan ( Hayattaki en çok
zorlayan konu nedir sorusundan yola da çıkılarak
Satürn ve Plüton uygun eve getirilerek yükselen
bulunur ve buradan da saat ortaya çıkarılır. Şeytan insana dört türlü yanaşır. Geriden duygularla,
önden gelecek kaygılarıyla, sağdan kibirle, soldan
acelecilik öfke ve şehvetle. Psikolojik analizde kişinin en çok ne zaafı ortaya çıkıyorsa bu da elementsel ağırlık konusunda fikir verir. Diğer yandan İslami astrolojide nedenselliğini belirttiğim Haritanın
sol ve sağ tarafının neden İnsanın sağ ve sol beynini yansıttığı ve ayrıca kişinin analizinde en çok hangi tarafı kullandığını hangi konularda kullandığını
gezegensel ve evsel olarak incelendiğinde eklektik
metod bize en doğru saati verecektir.
#islamiastrolojidoğumharitasırehberi adlı kitabımızı alanlar doğum haritalarının saatini bu
prensiple bulduklarında yazdığımız kitabın içinden
en doğru ve İslami olarak haritalarını analiz edebilirler.
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KARİKATÜR

Ahmet ÇAKIL

SIR
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Ahmet Bilgehan ARIKAN
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‘Kalemin Ucundaki
Sanat’ görücüye çıktı

Dünyada sayılı sanatçı tarafından
icra edilen ‘micro art’ın kurşun kalem
alanındaki Türk temsilci-lerinden Nihat Özcan, kurşun kalemin ucunu yontarak lokomotif, Eyfel Kulesi, kuru kafa,
kılıç, Modigliani Heykeli gibi ayrıntılı işçilikle mini boyutlarda çıkardığı eserleri ‘Kalemin Ucundaki Sanat’ sergisiyle
sundu.

SIR

Dünyada sayılı kurşun kalem oyma
sanatçısından biri olan Nihat Özcan’ın,

‘Kalemin Ucundaki Sanat’ adlı sergisi 19
Ocak Cuma günü görücüye çıktı.
Dünyanın en dikkat çekici eserlerinden devasa Eyfel Kulesi, büyük bir lokomotif, Kapadok-ya’nın hayranlık verici
evleri sanatçının eserlerinde bir kurşun
kalemin ucunda sergilendi.

Eserlerin arasında sadece dev boyutlu nesnelerin küçük boyutlu çalışmaları değil; kahve fincanı, Thor Çekici, kalpler, taş evler, Modigliani Heykeli,
kılıçlar ve çok daha fazlası bulunuyor.
Bazı eserler öyle ince bir işçilikle çalışılmış ki ayrıntılarını görebilmek için büyüteçle bakmak gerekiyor.
44’ten fazla eserin yer aldığı ‘Kalemin
Ucundaki Sanat’ adlı sergi 19 Ocak – 19
Şubat tarihleri arasında Mall of İstanbul’da sergilendi.
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Tunahan PINARBAŞI / İstanbul

ABONE ÖZEL
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Zehra ŞÜKRAN / TRABZON

N.F. Betül / HOLLANDA

En Tatlı Takipçilerimiz

Atakan UÇAK
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1) Eli açık, bonkör davranış. (Ortadaki resim). 2) Bir
işin yapılması için harcanan beden ve beyin gücü. – Toplumun yapıtaşı. - İngilizce Unidentified Flying Object’in
kısaltılmışı, uçan daire, belirlenemeyen uçan cisim. 3)
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri. – Eski
Mısır’da bir Tanrı. – Bir binek hayvanı. 4) Numara’nın
kısaltılmışı. – Dergimizin yayınlandığı ve/ya basıldığı
şehir. 5) Kuyruk sokumu kemiği, pöç. 6) Atın yavrusu.
- Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür
vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam,
parlak ve değerli bir taş. 7) Bir göz rengi. - Ribonükleik
asit’in kısaltılmışı. 8) Bir çoğul eki. – Su, ab. 9) Manganez’in simgesi. - Taslak olarak yazmak veya çizmek. 10)
İlişkin. – Rey. – Adını bir araba markasına veren yırtıcı
bir kuş, falkon. 11) Giyecek, perde, çanta, ayakkabı vb.
şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince
kat. - Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerine aitken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü. 12)
Mutedil. – Teşhis.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Trabzon hurması da denilen bir meyve. 2) Yaşam
süresi. – Açıkça, ortada. 3) Bir mastar eki. - Altın, gümüş
vb. değerli madenlerden yapılmış şeylerin saflık derecesi. -Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin İngilizcesi
Turkish Aerospace Industries’in kısaltılmışı. 4) Asalak,
parazit. – Samaryum’un simgesi. 5) Notada duraklama
işareti. - Bir ülkede ithal edilecek malların çeşitlerini,
oranlarını veya miktarlarını gösteren liste. 6) Bir uzaklık
ifadesi. – İleri gelenler. 7) Suudi Arabistan’daki Hz.Muhammed’in (sav) vahiyle peygamberlik görevini aldığı
dağ. 8) Meydan, saha. – İsim. 9) Bir nota. - Tiyatro, sinema vb. eğlence yerlerinde veya parlamento salonlarında özel bölme. 10) Avrupa Birliği anlamında European
Union’ın kısaltılmışı. – Hediye, ödül. 11) Günün sabahla
öğle arasındaki bölümünde kılınan namaz. 12) Zeybek.
– Amerikan Merkezî İstihbarat Teşkilatı Central Intelligence Agency’nin kısaltılmışı. – En kısa zaman, lahza.
13) Kapıya asılı duran ve kapıyı çalmaya yarayan, türlü
biçimlerde metal parça. – İlave, ulama. – Ayak.
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