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Vefalı Olmak
Yavuz Selim PINARBAŞI

Kıymetli okurlar vefa Fatih’te bir semt veya
bozacı ismi değildir.Vefa : Maziye sadık kalmak,
yapılan iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara
misliyle veya daha güzeliyle karşılık vermeye devam etmektir.

cukluğunu yanında geçirdiği Ebû Talib’in hanımı
Fatıma’yı:. ömrü boyunca unutmamış, her fırsatta onlara ilgilenmiş, yardım etmiştir. Mekke
mürşiklerinin zulmünden kaçan Müslümanlara
kucak açan Habeş Necaşi’sini daima hayırla yadetmiş, öldüğünde dua etmiş, yıllar sonra oğlu
Medine’ye geldiğinde, babasına hürmeten bizzat
kendi eliyle ona hizmet etmiştir.

SIR

Böyle olanlara vefalı veya vefakar denir.

-Kişiye sadakat yaraşır görse de ikrah yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
Bir Müslümanda bulunması gereken güzel huylardan biri olan vefakârlığın zıddı nankörlük olup,
iyiliğin kadrinin bilinmemesi veya kötülükle karşılık verilmesidir.

Allah insanların birbirlerine iyilik yapmasından hoşlanır. İyilikler karşılıklı olarak devam eder,
iyilik yapanlar mûhataplarından kötülük görmez,
yine iyilik görürse bu, başkasına da güzel örnek
olur ve cemiyete huzur ve güven duygularının
sağlanmasına yardım eder. En büyük vefâkarlık,
yaratanını tanımak, kulluk görevlerini yapmak,
verdiği nimetlerin kıymetini bilmektir. En büyük
nankörlükte kulun, Rabbı’nı inkâr etmesi, O’nun
yüceliğini tanımamasıdır. İnsan, Allah’a ibadet
etmek suretiyle, Elest bezminde yaptığı ahde
vefasını gösterdiği gibi, kendisine iyilik yapanlara
da vefakâr olmalıdır. Fertleri arasında vefâkarlık
olmayan toplumlarda güven ve itimat sarsılır,
sosyal bir çözülme başlar. Vefakârlık, dostlukların
devamını sağlayacağından, sosyal dayanışmayı
daha güçlü kılar. İnsanlar arasında olduğu gibi,
cemiyet ve devletin de, kendisine hizmet etmiş
kişilere vefakâr davranması, onların kıymetini
takdir etmesi gerekir.

Verilen söz ve yapılan anlaşmalarınız gereği olan ahde vefa ise islam ahlakının en önemli
hususlarından biridir. Ferd ve cemiyet hayatının
gelişmesi karşılıklı ilişkilere, ilişkiler de çeşitli anlaşma ve sözleşmelere bağlıdır. Bunlar olmaksızın sosyal ve ekonomik hayatın gelişmesi mümkün değildir. Yapılan sözleşmeye uymayı istemek
kazanılmış bir hak, onu yerine getirmek de kabul
edilmiş bir görevdir. Verdiği sözü tutmayan; böylece, karşı tarafın hakkını ve kendi vazifesini yerine getirmemiş olur. Bu nedenle, verilen sözün
tutulmaması münafıklığın üç alametinden biri
sayılmış ve Müslümanlar bundan men edilmiştir.
Şimdi düşünelim dost, arkadaş ve yakınlarımızdan kaçını ne zaman arayıp sorup ziyaret
ettik, gönüllerini aldık.İnsanlarla ilişkilerimiz bitene kadar değil bir ömür boyu dostluğumuzu
devam ettirelim insanlığımızın gereği budur.
Bir ömür boyu unutmayıp unutulmamanız dileğimle. Vefalı olan herkese selam olsun.

Vefâkarlığın da en güzel örnekleri Peygamber
(s.a.s)’de görülmektedir: Hz. Peygamber, kendisine bir hafta süt emziren dadısı Ümmü Eymen’i,
ücret karşılığı da olsa yıllarca kendisine bakan
süt annesi Halime’yi, süt kardeşi Şeyma’yı, ço-
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GÜNDEM

Başkanlık Sistemi Nedir?
M.Tunahan PINARBAŞI

-Buna göre, yeni parlamentoda milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkacak. Bundan sonra
TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri 4 yıl yerine, 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.
-Siyasi parti grupları, en son yapılan genel
seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına
veya birlikte en az yüzde 5’ini alan partiler ile
en az 100 bin seçmen Cumhurbaşkanı adayı
gösterebilecek. Bu hüküm, bu seçimde uygulanacak.
-Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği
iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.
-Yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanı
tarafından atanacak ve görevden alınacak.
Bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı
atanabilecek.
-Cumhurbaşkanına “devlet başkanı” sıfatı
getirilecek. Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de verilecek.
-Cumhurbaşkanı, “devlet başkanı” sıfatıyla
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu
çalışmasını sağlayacak, yürütme yetkisine iliş-
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kin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarabilecek.
-Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez
ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.
TBMM, üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu
ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.
-Yeni dönemde Meclis’te 600 milletvekili
olacağı için, 360 milletvekili ile seçimler yenilenebilecek.
-Yeni dönemde TBMM, “meclis araştırması”, “genel görüşme”, “meclis soruşturması”
ve “yazılı soru” yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak, ancak “gensoru”
denetleme yetkisinden çıkarılacak..
Cumhurbaşkanı, “devlet başkanı” sıfatıyla
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu
çalışmasını sağlayacak, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarabilecek.
Cumhurbaşkanı’nın “sorumsuzluğu” ortadan kalkıyor, yani “yetkili ama sorumsuz” olmaktan çıkıyor.

• Cumhurbaşkanı’na denetim ve cezai sorumluluk geliyor.

• Yargının bağımsız olması yetmez, tarafsız
da olması gerekir.

• Cumhurbaşkanı şu anki anayasaya göre
Meclisin dörtte üç oyuyla yalnızca vatana ihanetten yargılanabiliyor.

• Tarafsızlığı anayasal hüküm haline getiriliyor

• Şimdi ise hakkında herhangi bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabiliyor.
• Hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alamıyor.
• Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Meclise ve
millete karşı sorumlu oluyor.

• Anayasaya eklenen bu ibare yargıya olan
güveni arttırıyor.
• İleride yapılacak yargı düzenlemelerinde
esas kabul edilecek.
• FETÖ ve benzeri terör yapılanmalarının
yargı içinde güç kazanması engellenecek..

• Bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı’nın
tek başına yaptığı işlemler yargı denetimine
tabii değildir.
• Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nın bütün
iş ve işlemleri yargı denetimine açılıyor..
• Milletin doğrudan Cumhurbaşkanı’nı seçmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı’nın siyasi sorumluluğu doğuyor.
• Partili Cumhurbaşkanlığı ile siyaset daha
samimi ve reel bir zemine kavuşmuş oluyor.
• Parti kurulları ve kanalları Cumhurbaşkanlığı makamının halkla iletişimini ve ortak
akıl ile politika oluşturmasını kolaylaştırıyor.
• Bu durum siyaset üstü konularda tüm
partilerle çalışmaya engel olmuyor.
• Dolayısıyla seçime partili olarak girip seçilen Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişiğinin
kesilmesi gerçekçi değildir.
• Cumhurbaşkanı’nın partili olması seçildikten sonra bütün milletin Cumhurbaşkanı
olmasına engel değildir.

Cumhurun Başkanını Kutluyoruz
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EDEBİN DİNİ
Akif CEMİL

Müslümanlarda, yabancılara karşı, dindar olmayanlara karşı bir aşağılık kompleksi
var; “onlar, dindarlardan daha ahlaklı, dürüst, insancıl ve medeni.”.

SIR

Yusuf İslam: “iyi ki Müslümanlardan önce İslamı tanımışım” demiş.
Aslında hata sistemde değil, müntesiplerinde. Bediüzzaman: “Dinimizi hakkıyla yaşasak, insanlar fevç fevç iltihak edecek” diyor.
Müslümanım diyen davranışlarına dikkat etmeli, yaptıklarının dine maledildiğinin şuuruyla hareket etmeli.
“Namazında niyazında, göbeğinde sakalıyla şu hacının yaptığına bak” dedirtmemek
lazım.
Söylenelerin, bilinenlerin değil; yapılanların, icraatın önemli olduğunu bilmeyen yok.
Evet, “İslam bir çıkar yoldur ama çıkar yolu değildir.”. Çıkar için bu yola girenler, zamanla yoldan çıkarlar.
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“DAHA FAZLA VEREN VAR”
Mehmet Dikmen

Hazret-i Ebû Bekir’in devlet başkanlığı sırasında
başkent Medine’de büyük bir kıtlık baş göstermişti.
Halk ekmek yapmak için buğday bile bulamaz olmuştu.
Ekonomik kriz üzerine buğday fiyatları olağanüstü yükselmiş, Medineli tüccarlar, ellerindeki bütün
sermayeyi buğday alıp satmaya yatırmışlardı.
Hazret-i Osman da bu arada Şam’a bir ticaret
kafilesi göndermişti. Oradan yüz deve yükü buğday satın alarak Medine’ye getirtmişti. Bu, halkın
buğday ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabilecek bir
miktardı.
Buğday tüccarları derhal Hz. Osman’a
müracaat
ettiler. Şam’dan getirttiği bu buğdayı
satın almak istediler. Buğdayın bir
mennesine (5 kilo
128 gram ağırlığındaki bir ölçü birimi)
4 dirhem veriyorlardı.
Fakat
Hazret-i
Osman,
tüccarların verdiği fiyatı az
buldu. “Sizden fazla
veren var,” dedi ve
buğdayını hiç kimseye satmaya yanaşmadı. Tüccarlar
bu durumda teklif
ettikleri fiyatı artırdılar. Fakat yine Hazret-i Osman’dan “Sizden fazla
veren var” cevabını aldılar. Nihayet buğdayın bir
mennesini 7 dirheme kadar yükselttiler. Bu, verebilecekleri en son ve en yüksek fiyattı. Fakat Hazret-i
Osman’ın ağzından “Sizden fazla veren var” sözünden başka cümle çıkmıyordu.
Bazıları onun bu tutumunu, fırsat düşkünlüğüne
ve çok kazanmak hırsına verdiler. Halk şiddetli ihtiyaç içinde kıvranırken, böyle davranmasını, O’na hiç
yakıştıramamışlardı.
Nihayet meseleyi Halife Hazret-i Ebû Bekir’e an-

latmaya karar verdiler. Ondan, Hazret-i Osman’la
aralarını bulmasını isteyeceklerdi.
Halifenin huzuruna çıkarak, durumu olduğu gibi
anlattılar. Hazret-i Ebû Bekir anlatılanları sonuna
kadar dinledi. Ve onlara:
– Bu işte bir gariplik var, dedi. Bana öyle geliyor
ki, siz Hazret-i Osman’ın sözünü iyi anlayamadınız.
O, Resulullah’ın damadı ve cennette arkadaşıdır.
Halkın ihtiyacını fırsat bilerek ondan yüksek kâr
elde edecek kimse değildir. Böyle şaşırtıcı davranışının mutlaka bir hikmeti vardır. Haydi, beraber gidip
bu gizemi bizzat kendisinden öğrenelim.
Hep birlikte Hazret-i Osman’ın yanına vardılar. Hazret-i
Ebû Bekir tüccarların
anlattıklarını Hazret-i
Osman’a söyledi. Ondan, niçin malını verilen fiyata satmadığını
sordu.
Hazret-i Osman’ın
bu suale cevabı gerçekten şaşırtıcıydı:
– Ey Resulullah’ın
halifesi! Bunlar benim bir menne buğdayımı 7 dirheme
satın almak istiyorlar.
Yani bire 7 veriyorlar.
Hâlbuki ben onu, bire
700 veren “Birine”
satmak
istiyorum.
Yüce Allah, her bir iyiliğe karşılık 700 misline kadar
mükâfat vereceğini söylemiyor mu? Böyle kârlı bir
ticaret varken, ben ne diye malımı daha küçük bir
bedel karşılığı satayım.
Hazret-i Osman’ın bu cevabı üzerine tüccarlar
derin bir düşünceye daldılar. Onun hakkında ön yargılı düşünmekle hata ettiklerini anlamışlardı.
Hazret-i Osman,100 deve yükü buğdayın hepsini
Medine halkına sadaka olarak dağıttı. Fakir ve yoksulların yüzünü güldürdü. Şehirdeki kıtlık da böylece büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu.

SIR
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MİM’Lİ DENİYET
(İSTENMEYEN MEDENİYET)
Sabit OSMANOĞLU

“Deniyet” kelimesi, alçaklık ve vahşilik demektir, Osmanlıca bir kelimedir. Başına “Mim”
harfi geldiğinde “Me”deniyet, yani medenilik
veya terakki yani teknoloji ve yeniliklerle ilerleme, çağdaş ve uygar olmak anlamına gelir.
Ancak; kastedilen medeniyet, İstiklal Şairimiz
Mehmed Âkif Ersoy’un “tek dişi kalmış canavar” olarak tarif ettiği ve Bediüzzaman Said
Nursi’nin “mimsiz medeniyet” dediği -ki deniyet, yani alçaklık ve vahşilik kastedilmektedir-, Batı’nın, ahlaktan yoksun, vahşetin,
kan, sömürü ve gözyaşının hüküm sürdüğü
medeniyeti değildir. Nitekim; Bediüzzaman’ın
iman hakikatlerini, duygudan ziyade akıl ve
mantığıyla hareket eden, günümüz insanına
irşad ve tebliğinde yol ve yöntemleri açıklarken; “…medenîlere galebe çalmak ikna iledir,
söz anlamayan vahşiler gibi icbar (zor ve/ya
cebir kullanarak, zorbalıkla) ile değildir” der.
Yine; Mehmet Akif’in dediği gibi: “Doğrudan
doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı, Asrın idrâkine
söyletmeliyiz İslâm’ı” ifadeleri de madalyonun
diğer yüzüdür.
İşte bu ayrım çok önemlidir. Başlıkta belirtilen Batı’nın ahlaksızlık olarak sosyal hayatımıza uygulamamız gereken yönü çok önemlidir;
bu nedenle, başlıkta buna vurgu yapmak için
esprili olarak Mim’li Deniyet ifadesiyle Batı’nın
istenmeyen medeniyetinin tamamıyla taklit
edilmesinin sakıncalı olduğu açıktır. Yine; sırayla Mehmet Akif ve Bediüzzaman’a müracaat etmekte yarar vardır. M.Akif, Safahat’ta der
ki (s. 186):
“Alınız ilmini garbın, alınız sanatını.
Veriniz hem de mesainizi de son süratini.
Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız.
Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız.”
Diğer taraftan Bediüzzaman; Batı medeniyetin, bu ahlaksız olanını eleştirirken Avrupa’yla özdeşleşen medeniyeti, ikiye ayırmaktadır (17. Lem’a, 5. Nota):
Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi,

İsevîlik (Hristiyanlık) din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi
san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet
eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa’ya
hitap etmiyorum.
Belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri
sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa’ya hitap ediyorum.
Bu itibarla; birinci Avrupa insanından bilim,
fen ve teknolojinin alınması gerekirken, son ve
mükemmel dinimiz olan İslam’ın da, sefahet
(sadece bedeni haz ve zevklerin tatmin edilmesi) ve dalalet (din ve inanç düşmanlığından
kaynaklanan ahlaksızlık ve/ya sapkınlık) içindeki bozulmuş ikinci Avrupa’ya irşat ve tebliği
konusunda bizlere çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Somut olarak; bu görev
ve sorumluluk, İslam’ın temel kaynakları olan
Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Aişe Validemiz’in ifadesiyle “Yaşayan Kur’an” olan Peygamberimiz
Hz. Muhammet’in (sav) tanıtılması ve sevdirilmesidir, İslami terminolojide İlay-ı Kelimetullah’tır, yani Allah-ü Tealanın ismini yüceltmek
ve İslâm dinini yaymaktır. Bu konuda; buraya
kadar anlattıklarımızı ihtiva eden bir örnek arz
ederek yazıma son vermek isterim:
Hint Müslüman bilginlerinden Dr. İnayetullah El Meşriki anlatıyor (1): “Sene 1909, günlerden Pazar, hava yağışlı. Adeta bardaktan
boşanırcasına yağmur yağıyor. Bir ihtiyaç için
evden çıktım. Bir de baktım ki, Cambridge Üniversitesi Profesörü, meşhur astronomi bilgini
Sir James Jeans, koltuğunun altında İncil ve
şemsiyesiyle kiliseye gidiyor. Hemen yaklaştım
ve selam verdim. Selamımı almadı. Bir daha
verdim, “Benden ne istiyorsun?” dedi. “Efendim, iki hususu: Birincisi, şiddetli yağmura rağmen şemsiyeniz koltuğunuzun altında” dedim.
Sir James Jeans gülümsedi, hemen şemsiyesini açtı. “İkincisi, sizin gibi sesini dünyaya duyurmuş bir şahsı kiliseye çeken kuvvet nedir?”

SIR
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dedim. Bu soru karşısında Sir James Jeans bir
an durakladı ve sonra şöyle dedi: “Bugün size,
evimde bir akşam çayı vermek istiyorum. Lütfen teşrif ediniz.”
Akşam evine vardığım zaman saat tam
dörttü. Kapıya Leydi Jeans çıktı. Sir James’in
beni odasında beklediğini bildirdi. Odasına
girdiğim zaman onu, üzerinde çay takımları
konmuş küçük bir masa önünde derin düşünceler içinde buldum. Geldiğimi görünce, “Neydi sorduğun soru?” dedi ve cevabımı beklemeden gök cisimlerinin oluşundan, akılları
durduran düzenlerinden, büyüklüklerinden,
uçsuz bucaksız gibi yollarından, yörüngelerinden ve birbirlerini çekmelerinden, insan
hayaline sığmayan ışık kuvvetinden bahsederek, bir konferans havası içinde konuşmaya
başladı. O anlattıkça ‘Allahü Ekber’in anlamını
daha iyi anlamaya başladım. Yine Allah’ın ilim,
kudret, Sani gibi sıfatlarını daha geniş kavrıyordum. Kalbim sarsılıyordu. Sir James’in saçları da diken diken olmuştu, gözlerinden yaşlar
damlıyor ve elleri zangır zangır titriyordu. Bir
an durakladı ve sonra şöyle dedi: “Ey İnayetullah, Allah’ın eşsiz sanatının yansıması olan şu
varlık alemine baktığım zaman, ilahi kudretin
büyüklüğü karşısında vücudum ürperiyor ve
titremeye başlıyorum. Allah’ın huzuruna vardığım zaman, Allah’ım sen çok büyüksün, çok
yücesin diyorum ve adeta bütün hücrelerim
aynı dua ile bana katıldıklarını hissediyorum.
Kendi mutluluğumu, başkalarınkinden bin kat

üstün görüyorum, dinginlik içinde bulunuyorum. Niçin kiliseye gittiğimi anladın mı ey
İnayetullah Han?…” Bu konferans zihnimde
korkunç tufanlar doğurdu. Kendisine dedim
ki: “Efendim, anlattığınız gerçeklerle cidden
beni duygulandırdınız. Bu münasebetle inandığı Kur’an’dan size bir ayet okumama müsaade eder misiniz?” Başını salladı, “Memnuniyetle!” dedi. Ona Fatır Suresinden 27 ve 28.
ayetleri okudum. Sir Jeans’in şu meale aklı
takıldı ve bağırdı: “Ne dedin, Allah’tan kulları
içinde ancak alimler korkar mı dedin? Müthiş,
bu çok müthiş bir şey. Elli senelik gözlem ve
araştırmaların sonucunda keşfettiğim bu hususu, Hz. Muhammed’e haber veren kimdir?
Sonra hakikaten bu ayet Kur’an-ı Kerim’de var
mı? Eğer böyleyse ben Kur’an-ı Kerim’in Allah
tarafından vahyolunduğuna inanıyorum, bunu
kaydet.” Daha sonra Sir James Jeans sözlerine
şunu ekledi: “Hz. Muhammed ümmi idi, bu
sırları kendisinin keşfetmesini imkan yok. Öyle
ise, bu sırları Allah bildirmiştir. Müthiş, çok
müthiş bir şey bu!”
NOT: Peygamberimizin (sav) hayatını objektif olarak inceleyip Dünyayı Etkileyen 100
kişilik listenin başına koyan, Cornell Üniversitesi’nde Edebiyat, New York’ta Hukuk, Adelphi Üniversitesi’nde Fizik alanında bilim adamı. American Astronomical Üyesi Michael H.
Hart’ın eseri de dikkat çekicidir, detaylı bilgiyi
aşağıdaki linklerde Türkçe ve İngilizce olarak
bulabilirsiniz:

SIR
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İSLAMDA AHLAK
Mustafa ASAF

Ahlak, içinde güzelliklerin olduğu ve çirkinliklerin olmadığı kurallar bütünüdür. Bazı
ahlak kuralları evrenseldir. Yani evrenselden
kastım; hakaret etmek, saygısızlık, rahatsızlık
vermek gibi durumlar hemen hemen hiçbir
millette hoş karşılanmaz. İsmi değişik olsa da
tam olarak bu ahlakın karşılığıdır.

yacaktır. Gelinen noktada dünyanın başta
ahlaki olmak üzere, bir çöküntü içinde olması
Allah’ın yasalarının çiğnenmiş olması değil midir? Konu buraya gelmişken kendini âlim sınıfına sokan bir zat, ahlak kurallarına en çok uyan
toplumu İrlanda olarak sohbetinde veriyordu.
Bu âlim (!) kendince İslam’ı küçümsemişti. İşte
senin gibi İslam âlimi olursa peşinden gelenler
de ancak bu kadar olur, dememek elde değil.
Her ne kadar isminde İslam, geçse de bu hadis
inkârcılarını da zerre-i miskal kaale almamak
en hayırlısı olacaktır.

SIR

Ahlak temelde bir silsileye dayanır. Zira kendini medeniyetin beşiği olarak kabul eden ya
da ettirmeye çalışan Batı’nın ahlak anlayışı ile
temeli İslam’a dayanan ahlakın tanımı aslında
bambaşkadır.
Bizde ahlak; önce Alemlerin rabbine, Resulullaha,Kur’ana ve Allah dostlarına saygı
ile başlar ve bu şekilde temellendirilir. Ahlak
dinimizde çok önemli bir yere sahiptir. Nihayetinde birçok amelden önce gelir. Allah c.c
Resulullah’a “Sen en yüce bir ahlak üzeresin”
(el-Kelam-68*4) diye buyurmuştur.

Ben Müslümanım diyen bir kişinin kötü huy
ve davranışlardan uzak olması elzemdir. Evet,
kişinin bazı huylarını terk etmesi, iyi ahlaka yönelmesi muhakkak ki kolay değildir. Oysa biz
kendi nefsimizi hesaba çektiğimiz vakit, her
ne kadar bir ahlak abidesi gibi olmasak da en
azından olmak konusunda gayret etmeliyiz.
Bir Hz. Osman r.a gibi meleklerin kendisinden
hayâ ettiği biri olmasak da, onun gidi olmaya
gayret etmek lazım gelir.
Ahlakın gerçek ve temel kaynağı, Allah’ın
asla değişmeyecek olan yasalarıdır. Zira bu
yasalara uyulduğu vakit hiçbir sorun kalma-
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Bizler, “Ben, güzel ahlakı tamamlamak için
gönderildim.” diyen bir Resulün ümmetiyiz.
Bu ahlak asla ve asla öyle kuru kuruya kendiliğinden şekillenecek bir durum değildir. Önce
Allah’ın kanun ve kurallarına sonrasında bu
kuralları harfiyen yerine getirmiş olan Allah
resulüne can-ı gönülden bağlı olmakla, dediklerini yapmak yahut yapmaya gayret etmekle
olur.
Hz. Ali’nin: “İnsanlar, edebin ne kadar
önemli olduğunu bilse, Allah’tan rızık yerine
edep isterdi.” Sözü yine birçok şeyi özetler
niteliktedir. Güzel dinimizdeki edep-ahlak, diğer hiçbir toplumla kıyaslanmayacak kadar ön
plandadır. Yeter ki Âlemlerin Rabbi bizden ne
istemektedir, İslam’ın toplumsal kuralları nelerdir? Önemli olan bunu bilmek ve İslami çerçeve içinde hayatını bu yönde idame etmektir.
Hakiki manada ahlaklı olanlardan olmak
ümidiyle….Selam ve dua ile…
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ŞİİR ve ŞAİR
Şiir, faili meçhul bir sevdadır
Şiir, hüzünlü hicranlarda, dilden düşen
					
elvedadır
Hülyalara daldırır, semadaki özgürlüğe eş
Hülyalarda yaşatır gibi hiç batmayan güneş
Nice Süleymanları bıraktı yerlerde, tahtsız
Nice mecnunları inletti mezarlarda, bahtsız
An gelir Lokmandır, her derde deva
An gelir ölümdür, olmaz onda ahde vefa
Şiir, keskin kılıç gibi yalımdır
Şiir, sahrada parlayan kıvılcımdır
Bazen kadere isyandır elbet
Bazen günahlar ardındaki nedamet
Gün olur, coşkun, deli kasırga
Gün olur, koca ummanda uslu bir dalga
Ne onunla yaşanır ne onsuz
Ne nefessiz olur hayat ne soluksuz
Budur elbet hakikatin ta kendisi
Budur elbet kelimeler efendisi
Şair midir yüreği cehennem olmayan
Şair midir bağrı on yerinden dağlanmayan
Yürür eşkinden nazlı, sonsuz saadete
Yürür eşkinden dönülmez ebediyete
Bir ömür bahşedilir bir yan bakışla
Bin ömür alınır, bir can yakışla
Şiir, hüzünlü hicranlarda dilden düşen
				
elvedadır
Şair, faili meçhul sevdaya kurbandır
Şair, onulmaz yaralar içinde en azgın olandır
Şiir, her mısradan usulca süzülen iki
					
damla kandır

SIR
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HZ. PEYGAMBERİN
BEŞERİYETE HEDİYESİ:
GÜZEL AHLAK

Dr. Ahmet ALTUN

‘Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için
gönderildim’ (Müsned), “Rabbim terbiyenin
en güzeliyle terbiye etti” diyen Hz. Peygamber
için bakın Allah ne diyor: ‘(Ey Muhammed) sen
yüce bir ahlaka sahipsin’(Kalem,4)

dı. O yaşayan bir Kur’andı. Kuran da Müminlere hitaben diyorki, ‘Andolsun, sizin için, Allah’ı
ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır’ (Ahzab, 21).

Yukarda geçen hadis-i şeriften anlaşılıyor ki
bütün peygamberler, getirmiş oldukları dinlerle insanoğluna güzel ahlakı öğretmeye gayret
etmişler. Hz. Adem’in temelini attığı ahlak binası sonraki peygamberlerle yükselmiş ve son
peygamber Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam ile de son şeklini almış. Tıpkı bir insanın,
ilk, orta, lise ve üniversitede eğitim görmesi
gibi. Bir baba ile başlayan ve bir çocukla bitecek olan beni Adem (beşeriyet) de insanlık
tarihi boyunca peygamberler tarafından terbiye edilmiştir, eğitime tabi tutulmuştur. Hz.
Adem dönemini ilk okul, Hz. Musa dönemini,
orta okul, Hz. İsa dönemi lise ve son peygamber Hz. Muhammed dönemini de üniversiteye
benzetebiliriz. Üniversite son okul olduğu için
en büyük okul, İslam da son din olduğu için en
büyük dindir. Nasılki, üniversitede okuyan biri,
ordan çıkıp orta okul veya liseye kayıt olmak
istemesini akıl ve maslahat kabul etmiyorsa,
İslam dininde olan biri de Müslmanlığı bırakıp başka bir dene girmesi makul değil.. Bu
bir nehri tersine yürütmek gibidir. Ama aksi
mümkün ve oldukça makul. Bu nedenle bügün
dünyanın her tarafında ve özellikle eğitimli kişiler, gruplar ve kitleler halinde İslam dinine giriyorlar ve bu din de Hz. Muhammed’in hayatı
ve yaşantısı şeklinde tezahür etmiştir.

Resulüllahın güzel ahlakından bazı örnekler:

SIR

Hz. Aişe’nın ifadesiyle Onun ahlakı Kur’an-
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•
Enes bin malik diyor ki, ‘ Vallahi Allah
Resulüne 9 yıl hizmet ettim, hiçbir gün, yaptığım bir iş için niçin yaptın? veya yapmadığım
bir iş için niçin yapmadın? demedi’(Müslim).
•
Elbiselerindeki, sökükleri diker, ayakkabılarını tamir ederdi, yere oturur ve kölelerle beraber yemek yerdi, Zengin, fakir herkesin
elini sıkardı ve onlar elini bırakmadıkça elini
çekmezdi. Bir talepte bulunan ihtiyaç sahiplerini ret etmezdi.
•
Ensar’ı ziyaret eder, çocuklarına selam verir ve başlarını okşardı. Müslimde rivayet edilen bir hadiste şöyle diyor :’ Allah, bana,
tevazuyu, kimsenin kimseye karşı üstünlük
taslanmamayı vahiy etti.’
•
Zayıf ve fakir Müslümanlara gider,
onların hastalarını ziyaret eder ve cenazelerine katılırdı.
•
Elçilerinden birini bir yere gönderdiğinde onlara şu tavsiyede bulunurdu: ‘Müjdeleyici olun, nefret ettirici olmayın, kolaylaştırın, zorlaştırmayınız.’(Buhari)
•

Buhari ve Müslimin rivayetine göre,
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Resulüllah bir gün namaz kıldırırken, namazı
uzatmak istiyor, bu esnada bir çocuğun ağlamasını duyunca namazı kısa tutuyor.
•
Hz. Aişe diyor ki Allah Resulü bir iş
yapacağı zaman karşısında iki seçenek varsa
günah olmadıkça devamlı kolay olanı tercih
ederdi. Günahsa o işten insanlar içinde ondan
en fazla uzaklaşan O olurdu..” (Buhari-Müslim)
•
Hiç kimseyi dövmemiş, hiç kimseye
sövmemiş, asla yalan söylememiş, hiç kimseye
ihanet etmemiş, kendisi için hiç kimseden intikam almamış, randevüsüne hiç geç kalmamış.
Peygamberlikten önce de emin(güvenilir)di.

Resulü sesini yükselterek ‘hayır bugün merhamet günüdür’ diyor ve Kâbe etrafında toplanan Mekkeliler ‘ Ben size Yusuf peygamberin
kardeşlerine dediğini diyorum: “Geçmişte
olanların hesabı sorulmayacak, hepiniz serbestsiniz” diye ferman ediyor.
•
O, ‘Af yolunu tut, iyilikle emret ve cahillerden yüz çevir!(Araf, 199) ayetine uyarak,
gitmeyene giderdi, kendisini her şeyden mahrum edene ikramda bulunurdu, zulüm edeni
bağışlardı ve bunu ümmetine de tavsiyede bulunuyor.

SIR

•
İstişareye ve fikir özgürlüğüne önem
verirdi. Hendek savaşında, Selman-i Farisi’nin
teklifiyle Medine’nin etrafına hendek kazdırıyor.

•
Düşmanlarını af etmede benzersizdi.
Mekke fethinde, bir sahabenin yüksek selse
‘bugün intikam günüdür, bugün Kureyşlilerin
rezil olacağı bir gündür’ gibi sözlere karşı Allah

•
Hayvanlara karşı da merhametliydi,
yerdeki canlılara merhamet edin ki gökler de
size merhamet etsin. Susuzluğunu giderdiği
bir köpek yüzünden birinin Cennete, aç bıraktığı bir kedi yüzünden de bir kadının da Cehenneme girdiğini belirterek bu konuda hayvanlara karşı merhametli olmayı emrediyor.
•
Sofrada hiçbir yemeği ayıplamıyordu.
Beğendiğini yiyor, beğenmediğini de yemiyordu.
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NANKÖRLÜK, MEDENİLİK,
AHLAK VE GERÇEK
Osman NUR

Hele şöyle bir düşünceye dalalım. Hiçbir varlık yok iken Allah var idi. Allah’tan
başka hiçbir varlık yok idi. Allah her varlığı sonradan ve yoktan var etti. Yani var
olan varlıklardan başka bir varlık yapmadı.
Kâinata bir nizam koydu, kâinata kanunlar koydu. Her varlık Allah’ın koyduğu bu
kanunlara göre varlıklarını devam ettirip
durmaktadır. Bu kanunların dışına kimse
çıkamaz. Allah’ın kâinata koyduğu bu kanunlara “sünnetullah” denmektedir. Kâinat yok idi ol dedi kâinat oldu. Allah her
şeyi yarattı daha sonra en son olarak insanı yarattı. En son yaratılan insan da en
güzel varlık oldu. İnsandan daha güzel
Allah’ın yarattığı başka bir varlık yoktur
(Tin.4.a). Ey insan! Varlıkların en güzeli olman için ne yaptın, hangi sınavı birincilikle
bitirdin? Verilecek cevabın elbette yoktur.
Seni en güzel yaratanına bir teşekkür borcun yok mudur?

bir sistem, bir yaşam düzeni tespit etmiş
“Eğer bu sisteme uygun yaşarsanız mutlu olur doğru hareket etmiş olursunuz”
demiş. Allah’ın bu sisteminin adı İslam
dinidir. Her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan
Allah, insanlara bir inanç ve hayat kuralları
belirlemiş (İslam), insanın vazifesi yaratıcısına karşı itaat değil midir? Yaratıcısına
itaat etmeyene nankör denmez mi?

SIR

Allah yarattığı kâinata bir düzen bir intizam ve bazı kanunlar koymuştur. Uzay,
bildiğimiz bütün varlıkları içinde barındırıyor. Güneş, ay, dünya, yıldızlar ve gezegenler birbiriyle kavga etmiyor, hepsi
Allah’ın emriyle hareket ediyor, O’nun
koyduğu kanunlarla hareket ediyor. Onun
emrinden bir saniye bile dışarı çıkmıyor.
Bazı emirlerine uyup, bazılarına uymamazlık yapmıyor. Ey insan! Sen de Allah’ın
emirlerine tam uyuyor musun? O varlıklar, ilimsiz, şuursuz varlıklar. Senin ise hem
aklın var, hem ilmin var, hem de şuurun
var. O ölü varlıklara göre senin itaatin
daha mükemmel olması gerekmez mi?
Allah, dünyada insanlar için bir din,
14

Peygamberimiz: “Benim ümmetim 73
fırkaya ayrılacak, bunların 72 fırkası dalalettedir. Ancak bir fırka kurtulacak, o fırkanın adı, ‘Fırka-ı Naciye’dir, demiştir. Bunu
duyan sahabiler, Fırka-ı Naciye’nin kimler
olduğunu sormuşlar. Peygamberimiz de
“Benim sünnetim üzere yaşayan ve Müslüman cemaatinden ayrılmayanlardır” demiş. Şimdi zamanımızda bu Fırka-ı Naci-
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ye’ye Ehlisünnet ve cemaat denmektedir.
Çünkü bu cemaat Müslümanların % 90’ını
temsil ettiğinde cemaatten ayrılmamış olmakta, bir de Müslüman âlimlerin birlik
olup peygamberimizin sünnetlerinin İslam
dinini tam ve doğru yorumladığını kabul
etmişlerdir. Yani bir Müslüman ne kadar
çok sünnetlere uyarsa o kadar çok İslam’a
uymuş olur, demişlerdir. Yani, peygamberimiz İslam’ı en iyi anlayan, en iyi yorumlayan ve en iyi yaşayandır. Sünnet peygamberimizin yaşayışıdır. Ey Müslüman!
Peygamberin tarif ettiği fırka-ı Naciye’den
misin? Sünnetlere ne kadar uymaktasın?

Bunlara ilave olarak insanların din ile
bağlantı kurmadan dünya nizamı için sistemler geliştirdiğine şahit oluyoruz. Bunların başlıcaları da şunlardır: Komünizm,
Sosyalizm, Kapitalizm, Liberalizm, Demokrasi, Laiklik, Milliyetçilik. Bunlar din bağlantılı olmayan dünya görüşleridir. İslami
olmayan bu sistemlerle alakan var mı?
Ey insan! Allah seni yaratmış, hayatın
için her şeyi de yaratmış, sana uyman için
de bir din göndermiş şimdi sen bu nimetleri inkâr ederek (İslam dinine uymayarak)
nankörlük mü edeceksin, yoksa bu nimetlere teşekkür ederek İslam’a mı uyacaksın?

SIR

72 fırkanın dalalette olduğunu söylemiş peygamberimiz, bu dalalet fırkalarını
da tanımak gerek, onların yoluna girme-

mek için. Bunların en meşhurları şunlardır: Mutezile, Cebriye, Kaderiye, Mürciye,
Şia, Hariciye vb. bunların hepsinin iddiası
Müslüman olduklarıdır. Onlar da ayet ve
hadisleri yorumlayarak, ama ters yorumlayarak böyle yanlış yollara sapmışlardır.
Ey insan! Batıl mezheplerle arana bir mesafe koyabildin mi?

Medenilik denince hemen insanın aklına Avrupa- Amerika medeniyeti geliyor.
Avrupa ve Amerika Müslüman olmayarak
başta nankör bir millet olduklarını ortaya
koymuşlardır. Bu insanlara medeni demek
yanlış olur. Diğer taraftan medeni insan
ahlaklı olması gerekir, fakat bunlarda ahlak çökmüş, bunlar hayvanlaşmışlardır.
Medeniyet ve ahlak insanlarda olur, insanlıktan çıkışanlarda medeniyet ve ahlak
aranmaz. Arasan da bulamazsın.
Medeniliğin, insanlığın, ahlakın merkezi İslam dinidir. Bazıları zannediyor ki;
insanlık İslam’dan ayrı bir şeydir, hayır,
İslam’dan ayrı hiçbir hareket insanlık değildir. Buna örnek olarak sık duyduğumuz
şu sözü gösterebiliriz: “Müslümanlığını bir
tarafa bırak bari insan olduğundan utan”.
Allah’tan korkmuyorsun bari insanlığından
utan”. Dikkat edin bu sözü söyleyen insan,
o insandan beklediği, insanlık dediği şeylerin hepsi İslam dininin tasvip ettiği şeylerdir. Yani insanlık İslamlıktır. Bir insanda
iyi bir hal ve hareket görseniz o iyi hal, iyi
ahlak ve hareket İslam dininden alınmıştır. Bütün iyi ve güzel şeyler İslam’dadır,
bütün çirkinlikler İslam dışındadır. İslam
medeniyettir, İslam insanlıktır, İslam güzel
ahlaktır. Allah’a emanet olunuz.
15
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Şeyh Nazım Kıbrısi (k.s.)
Hayatı
Ahmet DÜNDAR

SIR
Şeyh Nazım Efendi 21 Nisan 1922 (26 Şaban
1340) Pazar günü Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde doğdu. Baba tarafından soyu Abdulkadir Geylâni
Hz.’lerine dayandığından Kadiri Tarikatının terbiyesine girdi, anne tarafından Mevlâna Celâleddini Rûmi Hz.’lerinin soyundan geldiği için Mevlevi
Tarikatının da terbiyesini aldı. (1940- Hicri 1359)
Kıbrıs’ta liseyi bitirdikten sonra, iki ağabeyi ve bir
kız kardeşinin yaşadığı İstanbul’a giderek İstanbul Üniversitesi kimya mühendisliğine girdi. O
sırada Şeyh Cemaleddin el Lasuni Hz.’den (vefatı:
1955-Hicri 1375) arapça dersleri aldı. Kimya Mühendisliğinde de çok iyi gittiğini gören Üniversite
hocaları onu araştırma yapmaya teşvik ediyordu
ama o; “Modern ilim beni cezbetmiyor, kalbim
hep manevi ilimlere çekiliyor” diyordu.

16

İstanbul’da ilk sene ilk manevi şeyhi olan Nakşibendi tarikatı şeyhi Süleyman Erzurumi hazretlerini (vefatı: 1948) bulup Nakşibendi yolunun
disiplinine girdi . Bu yıllarda Sultanahmet camisinde, bütün geceyi tefekkürle geçirdiği sık sık
görülürdü. İçindeki kutsal topraklara gitme hissi
arttığı günlerde Şeyhi onu Abdullah Dağıstani
Hazretlerine gitmesinin zamanının geldiği müjdesini verdi. Şeyh Abdullah Dağistanî Hz’lerini•
bulmaya Şam’a gitmek için İstanbul’dan Hama’ya
geldi,devam etmek istediyse de bu bölgede Fransızlar ve İngilizler savaş halindeydi. Hama’da bir
yıl Halid bin Velid Hz.’lerinin makamında kaldı.
Nakşibendi üstadlarından,Şeyh Abdulcelil Murat
ve Şeyh Seyyid Essubayî Hz’lerinden manevi terbiye alıp Kuran-ı Kerîm tilâveti üzerine ilim yaptı.
Şeyh Nazım1944 yılında (Hicri 1364) Trablus’a git-
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ti. Şeyh Münir el Melik ile bir ay kaldı.

Seyahatleri

1945’te (1365 Hicri yılbaşında)bir Cuma günü,Peygamber ailesinden bir çok kişinin ve Bilal
Habeşi Hazretlerinin türbesinin bulunduğu Hayy
el-Meydan bölgesinde ikâmet eden Şeyh Abdullah Dagistani ile buluşmak üzere Şam’a geldi.
Yüzünden nur akan, kalbinden ve gülümseyen
yüzünden sıcaklık gelen bu güzel insanla buluştu.
Bir gece kaldıktan sonra,ona beş yıldır görmediği Kıbrıs’a geri gitmesini emrediyordu.. Ona olan
muhabbeti o kadar yoğundu ki, ayrı kalmayı düşünemiyordu. Ona ulaşmak için bir buçuk sene
geçirmişti.İmtihan çok büyüktü. Ama tarikatta,
mürit şeyhinin arzusuna teslim olmalı idi.

Şeyh Nazım her sene Kıbrıslı hacı kafilesine
lider olarak Hacca giderdi. Toplam 27 kez Hacca gitmiştir.Bir keresinde, Büyük Şeyh Efendi,
Şam’dan Halep’e yürüyerek gitmesini ve her köyde durup iman, Tasavvuf ve Nakşibendiliği yaymasını istedi. Şam Halep arası yaklaşık 400 km idi
ve gidip gelmek bir yıldan fazlasını almıştı.Bir iki
günlük yürüyüşten sonra bir köye varıyor, insanları eğitmek, Nakşibendi tarikatını yaymak ve zikir
yaptırmak için orada bir hafta kalıyor sonra diğer
köye gitmek için tekrar yola koyuluyordu. Kısa
zamanda, ismi Ürdün sınırından Türkiye sınırına
kadar her ağızda söyleniyordu.

Şeyh Nazım Adil, Kıbrıs’ta İslami eğitimi ve
manevi terbiyeyi yaymaya başladı. Bir çok insan
gelip Nakşibendi tarikatını kabul etti. Maalesef bu
zaman, dinin Türkiye’de kısıtlandığı bir zamandı.
Doğduğu yere gittiğinde yaptığı ilk şey camiye gidip Arapça ezan okumak oldu. Hemen tutuklanıp
bir hafta hapis yatmak zorunda kaldı. Serbest kalır kalmaz Lefkoşa büyük camisine gidip minaresinde ezan okudu. Bu olay, resmi makamları çok
kızdırdı ve aleyhine 114 dava açtılar. Davaların
okunma günü geldiğinde,Türkiye’de yeni başbakan seçilen Adnan Menderes, bütün camileri açıp
arapça ezan okunmasına izin verdi.

Aynı şekilde, Büyük Şeyh Efendi, Şeyh Nazım’ın
Kıbrıs’ı da baştan başa yürüyerek dolaşmasını istemişti. Bir köyden diğerine gidiyor, insanları islama çağırıp, dinsizlik ve maddeciliği bırakmalarını
istiyordu. Kıbrıs’ta o kadar tanınmış ve sevilmişti ki, renkleri koyu yeşil olan sarık ve türbanının
rengi adada “Şeyh Nazım yeşilbaş”olarak bilinir
olmuştu. 1974 yılında Londra’da Ehli sünnet vel
cemaat itikatını gözeten ilk Nakşibendi merkezi
açıldı. 1986 yılında uzakdoğu; Bruney, Malezya,
Singapur, Hindistan, Pakistan,Sri Lanka’yı ziyaret
etmiştir. 1991 de Amerika’ya olan ilk seyahatinde onbeş eyaletten fazla yere ziyarette bulundu.
Müslümanlarla ve değişik dinlerden kimselerle;
hristiyanlarla, budistlerle, yahudilerle,hindularla,
ve new age inananlarla buluştu. Amerika’ya tekrar 1993 te gitti ve yine şehirleri, köyleri ziyaret
ederek;insanoğlunu İslâma çağırdı. Yine aynı yıl
Orta Asya gezisini yaptı. Sanal âlemdeki ingilizce
internet sayfasındaki sohbetleri günde 30 bin kişi
ayda ortalama bir milyon kişi ziyaret etmektedir.

SIR

Şeyh Nazım bu yıllarda,Kıbrıs’ın her yerini dolaştı. Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan ve daha birçok yeri ziyaret edip tarikatı öğretti. 1952 yılında
Şam’a yerleşip büyük Şeyh Efendinin müridlerinden Hacı Emine Hanım ile evlendi. Bundan sonra
Şeyhinin yanında Şam’da yaşayıp her sene Recep,
Şaban ve Ramazan aylarında ailesi ile beraber
Kıbrıs’ı ziyarete gidiyordu. Bu arada iki kızı ve iki
oğlu olmuştu.
Halvetleri
İlk halvetini 1955’te Ürdün Süeyl’de Abdullah
Dağıstani Hazretlerinin emriyle yaptı. Bağdat’ta
Abdül Kadir Geylani Camisindeki halvette altı ay
geçirdi. Medinede Peygamberimizin camisinin
yanında eski bir odada şeyhiyle aynı odada halvet yapma ayrıcalığına sahip oldu.40 günden bir
seneye kadar süren birçok halvete girmiştir.

Şeyh Nazım yabancı dillere çevrilen İslâm tasavvufu ile ilgili 80 nin üzerinde kitabı, binlerce
vcdsi ve binlerce saat kaydedilmiş sohbetleri
mevcuttur. Eşsiz bir bilgin olan Şah-ı Nakşibendi
Hazretlerinin* yolunda tasavvuf ilmini sohbet ve
usül ile tatbik eder.Nakşibendi Tarikatının Altın
Silsilesinin kırkıncı halkasıdır.
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Yargı Bulutu
Özlem YAŞAR
Yaşam Koçu

İkili ilişkilerde bir davranışta veya söylemde bulunduğumuz zaman, kafamızdaki yargı ile o davranışı veya söylemi gerçekleştiririz. Peki her zaman en doğruyu
mu yaparız ya da söyleriz??

ceğini varsayarak işini yapmıyor, yapamıyor. Sonuç olarak varsaymış olduğu yargı
yüzünden patronu ile karşı karşıya geliyor.
Halbuki varsaymasaydı hem iş arkadaşı
hakkında kötü düşünmemiş hem de profesyonel hayatında kendi kendini sabote
etmemiş olacaktı. Kendi yargı bulutu bir
frekans yayıyor. ‘’Bu kişi beni engeller ‘’
yargısı frekansını yaydığı için ve düşünceler aslında biz farkında olmasak ta karşı
taraftan algılandığından, kişinin düşüncesine istinaden diğer kişi algıladığı frekansı
gerçekleştirebiliyor. Yani varsayan kişi farkında olmadan bir yaratım yapıyor bunu
algılayan diğer kişi de sanki bir cep telefonu gibi wifi dağıtıcısından gelen sinyalleri
algılıyor ve aynen öyle hareket ediyor belki aklında hiç öyle bir şey yokken bile aklına geliyor. Dolayısı ile herkes kendinden
çıkan düşüncelerin sorumlusu oluyor. Ne
kadar basit bir konu gibi görünse de akıldan geçen olumsuz düşünce ve yargıları
olumluya çevirmek biraz zor. Düşüncelerimizi yönetmek için öncelikle farkındalık
çok önem arz ediyor.

SIR

Samimi bir şekilde anlatmış olduğunuz
bir olay için arkadaşınızdan tepki görmeniz veya toplantı esnasında herkesin hemfikir olduğu ama bir türlü uzlaşma yaşanmadığı bir durum bunlara örnek olabilir.

Aslında tek bir doğru yoktur, filtreler
vardır. Filtreler yargılara sebep olur. Herkesin filtresi yani zihin haritası farklıdır.
Bu filtreler kişisel tecrübe, karakter, içine
doğduğumuz kültür ve ona ait değerler
gibi birçok kriterden meydana gelir. Kişisel tecrübe bu filtrelerin en önemlisidir
diyebiliriz çünkü bizim kardeşimizden bile
farklı düşünmemizi sağlar.
Bir yargıyla hareket edildiği zaman tepkisel davranılır. Yargı= tepkisel davranıştır.
İş hayatında yöneticilik yapan bir profesyonel, firmanın çıkarları için planladığı
eylemi hayata geçirmeye çalışırken diğer
bir yöneticinin buna mani olması yargısıyla hareket etmiyor. Ne demiştik kişisel
tecrübeler ciddi bir filtredir, aylar önce yaşanmış bir olay sebebi ile kişi engellene18

Don Miguel Ruiz Dört Anlaşma kitabında çok güzel bir şekilde anlatmıştır.
1) Sözcüklerin gücü vardır… Samimiyetle konuş- içinden geçeni samimi bir dille
ile anlat, Dedikodu yapma (içsel konuşma
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bile dedikodudur), Sevgiyle konuş – tatlı
dil yılanı deliğinden çıkarır!

2) Hiçbir şeyi şahsi algılama… Başkalarının yaptıkları senden çok kendileri ile ilgilidir- Kişinin o anki ruh halini, geçmişte neler yaşadığını bilemeyiz o yüzden tavırları
düşünceleri kendisiyle ilgilidir, En iyi olasılıkla etkilersin ki o bile sınırlıdır, ‘’senin
yüzünden’’ dedikleri zaman bu bir yanılsamadır- Çoğunlukta inşalar bir birini suçlar
bu sorumluluktan kaçma halidir içeride
bulunan duyguyu kapatmaya çalışmaktır.
3) Varsayımlarda bulunma (bu yazının
içeriğini oluşturan temel düşünce ) soru
sor! Eğer gerçeği bilmek ve ilerlemek istiyorsan karşındakini kırmadan ama problem olarak ZANNETTİĞİN konuyu sorular
sorarak netleştir, isteklerini yine nazik bir
şekilde dile getir başkalarının senin zihnini
okuduğunu varsayma
Eşi hakkında beni anlamıyor şeklinde
yargılayan kadına ‘’bu konu hakkında hiç
eşinle açıkça konuştun mu ? ‘’ diye sorulduğunda hayır cevabı almak ve eşini

müneccim yerine koyduğunun farkına
varılması gerçek bir aydınlanma şekline
örnektir.
4) Elinden gelenin en iyisini yap, elinden
gelenin en iyisi; sağlık, olaylar ve zamana
göre değişir. Sen yine de yapmaya devam
et. Elinden gelenin en iyisi mükemmeliyetçilik değildir. Elinden gelenin en iyisi
mükemmel olmadığında kendini affet. Affet çünkü içsel olarak biliyorsun en iyisini
yaptın bununla beraber bu senin en iyindi
muhakkak daha iyisi olduğu gibi kötüsü
de var ayrıca bu tecrüben seni daha iyisini
yapmaya götürecek bir temel taşı olabilir.
Yeter ki elinden gelenin en iyisi yaptığında
başarısız bile olsan kendine haksızlık edip
kızma. İşte bunlar hep farkındalık.
Nasıl ki iş yerimizde çalışırken işimizi titizlikle en ince ayrıntısına kadar düşünüp
zamanında bitirmek için gayret ediyorsak
kendimizi de bir proje olarak görüp hayatımızı cennete çevirecek düşünceleri
üretebilmek için düzenli çalışmalıyız ta ki
istediğimiz hayatı yaşayana kadar.
19
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Dahilde İşleme
İbrahim BİÇER

Soru: Geri Ödeme Sistemi kapsamında ödenen
vergilerin geri alınması için yapılması gerekli işlemler nelerdir?
Cevap: Geri ödeme sistemi kapsamında ihracı
taahhüt edilen eşyanın ihracat taahhüdünün kapatılması sonrasında, belge/izin sahibi tarafından
ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili
gümrük idaresine başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvurunun, ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip 3 ay içerisinde yapılması gerekmektedir.
İşlem görmüş ürünün ve değişmemiş eşyanın,
ihraç edildiğinin, daha sonra yeniden ihraç edilmek
üzere transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici
ithalat rejimi veya dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulduğunun veya serbest bölgeye konulduğunun belgelendirilmesi durumunda
ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasının talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içi
alım uygulaması mümkün müdür ?
Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi
alım uygulaması sadece Dahilde İşleme İzin Belgesi
için geçerlidir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün
elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı
madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve
ambalaj malzemeleri, ithal edilebileceği gibi, yurt
içinden de temin edilebilir.
Bu uygulamada, yurt içinden eşya alımı KDV Tecil/Terkin Sistemine İlişkin 83 Seri No.lu Tebliğ kapsamında ya da T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen
şeker fabrikalarından alım yapılabilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge
süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.
Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında teminata ilişkin uygulamanın esasları nelerdir?
Cevap: Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir. Ancak,
yurt içi alımlar için Ekonomi Bakanlığı veya ilgili kuruluşlarca belirlenen tutar üzerinden teminat alınır.

Teminat; Para, Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine tahvil ve bonoları, unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.
Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında indirimli teminat uygulaması mümkün müdür ?
Cevap: Dahilde işleme rejimi kapsamında indirimli teminat uygulamasından faydalanılabilmektedir. Bu uygulama çerçevesinde onaylanmış kişi statü
belgesi sahibi firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan
verginin sırasıyla %1, 5 ve 10’unun teminat olarak
yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın
gerçekleştirilmesine izin verilir.
Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan firmalar için de bu uygulama söz konusu olabilmektedir. Bu kapsamda, dış ticaret sermaye şirketleri ile
sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçı firmalar ve belli bir periyod için belirlenen ihracat rakamını geçen ihracatçı firmalar da, yine belirli limitlere bağlı olarak yapacakları ithalatta, bu ithalattan
doğan verginin %10’unun teminat olarak yatırmak
suretiyle ithalat yapabilirler.
SORU: Hangi hallerde Dahilde İşleme İzni düzenlenir ?
Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleştirilecek, eşyanın korunması, görünüş ya da satış
kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya
yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,
eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi
tutulması, yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi
dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması
gibi nisbeten basit işlem ve işçilikler ile bedelsiz ithalat gibi işlemler için gümrük idaresinden dahilde
işleme izni alınması gerekmektedir.
Soru: Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni almak için
nereye müracaat edilmelidir ?
Cevap: Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik firmalar tarafından, dahilde işleme izin belgesi almak
için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığına, dahilde işleme izni almak için ilgili gümrük idaresine
elektronik ortamda müracaat edilmesi gerekmektedir.

SIR
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GARBA DOĞRU -2
Ziya GÖKALP
Siyasi kuvvetler teşrii, (yasama), Tcazai (yargı), icrai (yürütme) adlarıyle üçe ayrıldığı gibi, siyasi teşkilatla
dini teşkilat da birbirinden ayrıldılar, işbölümünün bu tecellilerinden adalet teşkilatı kuvvet bulduğu gibi,
ikdisadi, ilmi, estetik faaliyetler de son derece mükemmelleşti. Bu sebeple, Müslüman milletler, evvelce
Avrupalılara askeri ve siyasi kuvvetçe eşit, hatta bazen üstün iken Avrupa’da iş bölümünün husule getirdiği
terakkiler neticesi olarak, onlara nispetle gittikçe zayıf bir mevkide kalmağa başladılar.

SIR

Gerek askerlikte, gerek siyasette iki cemiyetin birbiriyle savaş edebilmeleri için iki tarafın aynı silahlarla
mücehhez olması lazımdır. Avrupalılar sanayideki çok ilerlemeleri sayesinde tank gibi, zırhlı otomobil gibi,
uçak, dretnot, denizaltı gibi müthiş harp aletleri yapabildikleri halde, biz, bunlara karşılık, yalnız adi top ve
tüfek kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu durumda, İslam alemi Avrupa’ya karşı sonuna kadar nasıl dayanabilecek? Gerek dinimizin, gerek vatanımızın istiklalini nasıl savunabileceğiz?
Bu dini ve vatani tehlikeler karşısında yalnız bir kurtuluş çaresi vardır ki, o da ilimlerde, sanayide, askerlik ve hukuk teşkilatında Avrupalılar kadar ilerlemektir, yani medeniyette onlara eşit olmaktır.
Bunun için de, tek bir çare vardır:

Avrupa medeniyetine tam bir surette girmek.

Vaktiyle, Tanzimatçılar ‘ da bu lüzumu idrak ederek Avrupa Medeniyeti’ni almağa teşebbüs etmişlerdi:
Fakat onlar aldıkları şeyleri yarım alıyorlar, tam almıyorlardı. Bundan dolayıdır ki, ne bir hakiki üniversite
kurabildiler, ne insicamlı bir adliye teşkilatı vücuda getirebildiler. Tanzimatçılar, üretimi modernleştirmeden önce tüketim tarzlarını yani giyim - kuşam, beslenme, bina ve mobilya sistemlerini değiştirdikleri için,
milli sanatlarımız; tamamiyle çöktü, buna karşı yeni tarzda Avrupalı bir endüstrinin çekirdeği bile vücuda
gelemedi.Bu-na sebep, kafi derecede ilmi inceleme yapmadan, esaslı bir mefkure ve kesin bir program
vücuda getirmeden işe başlamak ve her işte yarım tedbirli olmaktı.
Tanzimatçıların büyük bir hatası da, bize Doğu Medeniyeti ile Batı Medeniyeti’nin terkibinden bir irfan
karışımı yapmak istemeleriydi. Sistemleri büsbütün ayrı prensiplere dayanan, birbirine zıt iki medeniyetin
uzlaştınlamayacağını düşünememişlerdi. Hala siyasi bünyemizde mevcut ikilikler, hep bu yanlış hareketin
neticeleridir. İki türlü mahkeme, iki türlü öğretim yeri, iki türlü vergi, iki türlü bütçe, iki türlü kanun.
Hasılı, bu ikilikler saymakla tükenmez. Medrese ile mektep bir ikilik teşkil ettiği halde, her mektebin
içinde de yine bu neviden ikilikler vardı. Yalnız Harbiye ile Tıbbiye’de münhasıran Avrupalı bir öğretim
usulü takip olunuyordu. Bu sayededir ki, bugün milli hayatımızı kurtaran büyük kumandanlarla ferdi hayatlarımızı kurtarabilecek alim doktorlara sahibiz. Bu iki meslek erbabı içinde Avrupa’daki meslektaşlarıyle
boy ölçüşebilecek mütehassıslar yetişmesi, bilhassa Harbiye ve Tıbbiye mekteplerinin ikilikten uzak olması
sayesindedir. Yeniçerinin savaş fenni ile hekimbaşıların tıp fenleri bu mekteplere girmiş olsaydı, bugünkü
şanlı kumandanlarımızla şöhretli doktorlarımıza sahip olabilecek miydik?
İşte bu iki öğretim müessesesinin hali, bizim için, yapacağımız maarif inkılabında bir örnek “olmalıdır.
Doğu Medeniyetini Batı Medeniyeti ile uzlaştırmağa çalışmak, Ortaçağı son çağlarda yaşatmak demekti.
Yeniçerilikle Nizamiye askerliği nasıl uyuşamazsa, hekimbaşılıkla ilme dayanan doktorluk nasıl bir araya
gelemezse, eski hukuk ile yeni hukuk, eski ilim ile yeni ilim, eski ahlak ile yeni ahlak da öyle uyuşamaz. Yazık
ki, yalnız askerlikle tıptaki yeniçerilik kaldırılabildi. Diğer mesleklerdeki yeniçerilikler, Ortaçağ hortlakları
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kılığında, hala yaşamaktadırlar.
Birkaç ay önce, Türkiye’yi Milletler Cemiyeti’-ne sokmak için İstanbul’da bir cemiyet kuruldu. Halbuki,
Avrupa Medeniyeti’ne kat’i bir surette girmedikçe, Milletler Cemiyeti’ne girmemizden ne fayda hasıl olabilecekti? Kapitülasyonlarla siyasi müdahalelere mahkum edilmek istenilen bir millet, Avrupa Medeniyeti’nin dışında sayılan bir millet demektir. Japonlar Avrupalı bir millet sayıldıkları halde biz, hala, Asyalı bir
millet addolunmaktayız. Bunun sebebi de Avrupa Medeniyeti’ne tam bir surette girmeyişimizden başka ne
olabilir? Japonlar dinlerini ve milliyetlerini muhafaza etmek şartıyle Batı Medeniyeti’ne girdiler. Bu sayede,
her hususta, Avrupalılara yetiştiler.
Japonlar, böyle yapmakla, dinlerinden, milli kültürlerinden hiç bir şey kaybettiler mi? Asla. O halde,
biz niçin tereddüt ediyoruz? Biz de Türkçülüğümüzü ve Müslümanlığımızı muhafaza etmek şartıyle, Batı
Medeniyeti’ne kesin olarak giremez miyiz? Batı Medeniyeti’ne girmeğe başladığımız günden beri, değiştirdiğimiz şeyleri inceleyelim. Bakalım, bunlar arasında dinimize, milliyetimize ait şeyler var mı? Mesela, rumi
takvimi bırakarak bunun yerine Batı takvimini aldık. Rumi takvim bizim için mukaddes bir şey mi idi? Rumi
takvim, Rumlara yani Bizanslılara aittir. Bunu takdis etmek lazım-sa onlar takdis etmelidirler. Rumi saati
bırakıp doğu saatini kabul etmemiz de aynı şeydir.
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Aristo’nun istidlal mantığım bırakarak Des-cartes ile Bacon’un mantığım ve bu mantıktan doğan metodolojiyi almanın dinimize ve milli kültürümüze ne zararı olabilir?
Eski astronomi yerine yeni astronomiyi, eski fiziğe karşı yeni fiziği, eski kimyaya mukabil yeni kimyayı almakla ne kaybederiz? Zoolojiye, botaniğe, jeolojiye dair eski kitaplarımızda ne kadar bilgi bulabilmek imkanı var? Doğu’da bulunmayan biyolojiyi, psikolojiyi, sosyolojiyi Batı’dan almağa mecbur değil miyiz? Evvelce,
eski ilimlerimizin hepsini Bizans’tan almıştık. Şimdi Rumların ilimlerini Avrupa ilimleriyle değiştirsek, din ve
milli kültür bakımından ne kaybederiz? Bu misaller istenildiği kadar uzatılırsa görülür ki, Doğu Medeniyeti
adına bırakacağımız şeyler hep Bizans’tan aldığımız şeylerdir. Bu cihetler açık bir surette ortaya konulursa,
Doğu Medeniyeti’ni bırakarak Batı Medeniyeti’ne girmemize artık kimse samimi olarak itiraz edemez.
Medeniyet meselesinin halli, başka bir cihetten de, memleketimizde acil bir mahiyet almıştır. Öteden
beri memleketimizde bir “Maarif meselesi”* bir “terbiye meselesi” var. Bu mesele, birçok gayret ve çalışmalara rağmen, bir türlü halledilemiyor. Bu meselenin mahiyeti derinleştirilirse, görülür ki terbiye meselesi de medeniyet meselesinin bir parçasıdır. Esas mesele halledilince, maarif meselesi de kendiliğinden
halledilmiş olacaktır.
Gerçekten, memleketimizde, gerek medeniyet, gerek terbiye bakımından birbirine benzemeyen üç tabaka vardır:
Halk, medreseliler, mektepliler. Bu üç sınıftan birincisi hala Uzak Doğu Medeniyetinden tamamiyle ayrılamamış olduğu gibi, ikincisi de henüz Doğu Medeniyeti’nde yaşıyor. Yalnız üçüncü sınıftır ki Batı Medeniyeti’nden bazı feyizlere mazhar olabilmiştir. Demek ki milletimizin bir kısmı ilk Çağlarda, bir kısmı Ortaçağda, bir kısmı son çağlarda yaşamaktadır. Bir milletin böyle üç yüzlü bir hayat yaşaması “normal” olabilir mi?
Bu üç tabakanın medeniyetleri ayrı olduğu gibi, pedagojileri de ayrıdır. Uç terbiye usulünü birleştirmedikçe hakiki bir millet olmamız mümkün müdür? Maarifimizi halkıyat (halk - bilgisi), medresiyat (medrese
- bilgisi), mektebiyat (mektep - bilgisi) diye üç kısma ayırabiliriz. aşık kitapları ile halk masalları, koşmaları,
atasözleri, tandırname hükümleri birinci kısmı, arapça ve farsçadan tercüme edilen kitaplar ikinci kısmı,
Batı dillerinden aktarılanlar da üçüncü kısmı teşkil eder. Medeniyetlerimizi birleştirirsek maarifimizi ve pedagojimizi de birleştirmiş, ruh ve fikir bakımından insicamlı bir millet olmuş olacağız. O halde, bu işte daha
bir müddet ihmal göstermek asla caiz değildir.
Hülasa; yukarıdaki açıklamalara göre, sosyal inancımızın birinci formülü şu olmalıdır:

Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, Batı medeniyetindenim.
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Savaş Ahlakı ve Çedomir Domuz Kimdir
ve Bosna’da Ne Yaptı?
Bu yazımı yıllar önce Çedomir ile ilgili yazımı sildiği için Milliyet Blog’u kınayarak yeniden kaleme
alıyorum. Daha önce Çedomir ile ilgili yazdığım yazıyı Milliyet sildi malesef. Bu nedenle yazımı buraya
yeniden sizler okuyasınız diye yazmaktayım.
Çedomir, Saraybosna’da polis memuru olarak
görev yapan 1960 doğumlu bir Sırp’tır. Savaş başlamadan önce Sırp Çetnikler ( Sırp Faşistler) ona gelip
yakında savaşın başlayacağını kendilerine katılmasını isterlerler. Çedomir Müslüman Polis olan veya
olmayan arkadaşları da vardır, samimi olduğu Adnan gibiler mesela. O Koç burcu yiğit samimi dürüst
vefalı bir kişiliktir. Sırp Faşistler savaşı başlattığında
o nasıl bir katliam yapacaklarını tahmin ettiğinden
Müslüman Boşnak saflarında savaşmaya başlar.
Dünya tarihinde eşine benzerine az rastlanılan
bir olaydır bir insanın kendi ırkının ve dindaşlarının
karşısına dikilmesi. Bosnayı Müslümanların savunmasını anlayabiliriz. Ancak Sırp Faşizmine karşı yiğit
yürekli Ortodoks bir Sırp olan Çedomir yiğitçe savaşı ve vefat eder. Vefat ettiğinde boynunda hem
haçı hemde Ayetel kürsisi vardı. Arkadaşı Adnan da
ondan bir kaç ay sonra vefat eder. Vasiyetleri öldükleri yere İgman’a gömülmektir. Beraberce koyun koyuna yapmaktalar İgman dağlarında. O ve onun gibi
nice yiğitler Bosnada vefat ettiler.
Aklınıza hayalinize gelmeyecek nica katliamlar
işkenceler azgınlıklar şerefsizlikleri hiç bir dinin
onaylayamayacağı günahları Sırp Faşizmi dünuyuanın gözü önünde yaparken bir çok yürekli Katolik
Hırvat ve Ortodoks Vicdanlı Sırplar da Müslüman
Boşnaklarla beraber bu teröristlere karşı savaştılar.
Benim Dünya tarihinde hayranlık duyduğum
Türk ve Müslüman olmayan savaşçılar da vardır.
Bunlardan biri İskoç William Wallace diğeri de Sırp
Çedomir Domuzdur.
Çedomir’in sonradan Müslüman olan Eşi Vesna
eşini Rüyasında görür, mezarında ağzını kapatmıştır rüyasında. Bunu yorumlayan Boşnak İmam “O
Kelimei Şahadeti ağzıyla söylemesede eylemiyle
gerçekleştirmiştir” inşallah Şehittir der. Çedomir’in
kendisi gibi yiğit evlatları var. Teo ve Sanja. Babaları
gibi mert babaları gibi güzel yürekli insanlar.
Çedomir vefat etti ama bir çok yürekte yaşamak-

ta.

Onun mezarını bugün ziyaret etme imkanı buldum. Onun ve Alija’nın Mezarını. İkisiyle de konuştum uyuyorlarken. İkisi de kalbimizde yaşamakta.
Bosna haritası bir kalp şeklindedir. O kadar çok
seviyorum ki coğrafya ilmini, dünya haritasına bakmadan çizebilirim. Haritasını en çok sevdiğim iki ül-
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keden biridir Bosna. Kalbimiz gibi o. Her şehri yaralı,
her şehri Gazi, Şanlı, Kahraman. Kahraman Saraybosna, Gazi Srebrenitsa, Şanlı Bihaç, Yiğit Mostar.
Her şehrinin benim için adı böyle Bosnanın.
Alija ve Çedomir’in uyurken yanlarına gelmek
onları sağlıklarında tanıyamamak o kadar üzücü
ki. Aslında ölmediler. Şehadetleri onları unutulmaz
kıldı.
İşte Aliya ve Çedomire Mezarlarında söylediklerim.
“Selamun Aleykum
Sizler mezarınızda ölü değilsiniz zira şehitler ölmez. Sizler sadece uyuyorsunuz. Keşke savaş döneminde burada olabilseydim ve sizinle beraberken
savaşıp ölmek naip olsaydı. Asla namazlarımda kendim için dua etmedim önce. Hele bosna savaşı sırasında 92-95 arasında utanırdım kendim için elimi
açmaya. Alnım secdede önce kıyma yapılıp anasına
yedirilen bebekler için kahrolarak dua ederdim ta
uzaklardan Kazakistandan, 5 yaşındaki kızlara tecavüz edilirken çığlıkları kulaklarımdaydı sanki, 9 yaşındaki erkek çocuğuna anasına tecavüz edip gözleri önünde sonrada kendi anasına çocuğa tecavüz
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ettirmeye kalkmalarına kahrolurduk. Sizler burada
bir kere ölürken biz Türkiyede hergün o acıları kalplerimizde hissedip ölüyorduk. Ancak yaktığınız ışık
sadece Bosnayı aydınlatmıyor, tüm İslam Ümmetini
aydınlatıyor. Aliya yazdığın kitap dünyada bir çok
Müslümanın aydınlanmasına uyanmasına neden
oldu. Sen Bosnanın Ali Şeriati’si oldun. Artık bir çok
genç var seni daha çok anlayan. Onların entellektüel birikimleri, düşünsel tavafları Bosnayı ayağa kaldıracak. Başka ülkelerde de. Alija, ben seni vallahi
kendi babamdan daha çok sevdim. Allah şahit. İyi
ki vadın, iyiki kitabınla ve yaşamınla örnek oldun
varsın. Ümmet adına sana binlerce milyonlarca teşekkür ve minnet borçluyuz.
Nur içinde uyu...
Dilerim Allah cennetinde karşılaştırır”
Bu duygularla bunları söyleyerek ayrılırken geçmişin Türkiyesi geldi aklıma. 1980 li ve 1990 lı yıllar. Şimdikinden daha cahil daha sıkıntılı bir Türkiye. Demirel’in Ev ve Araba Anahtarını sallamasıyla
oy topladığı halkı kandırdığı zamanlar. Şimdilerde
aynısını yapmaya çalışan Amerikanın birleştirdiği
Akşenerler İnceler Karamollalar Demirtaşlar. Normalde asla bir araya gelemeyecek olan bu insanlar
Türkiyeyi Bosna gibi parçalamaya yok etmeye geliyorlar....
Başaramayacaklar inşallah....

Türkiyeye savaş açtıracaktı 2016 da. O kadar alçak
bir yobazın peşinden gitti Türkiye o dönemlerde.
Şimdi Bosna da Barış hakim, kırılgan hassas bir
Barış bu. Erdoğan ve Putin’in sayesinde yürüyen bir
barış. Bosnalı Sırplar referanduma gideceklerdi, bu
referandum Bosnada yeniden savaş demekti, Putin
Bosnalı Sırpların bağımsızlık referandumuna karşı
çıkan vazgeçiren ve Bosna Barışının kesilmesini istemeyen kişidir Erdoğanla beraber. Bosnalı Sırpları
referandum yapma konusunda fişekleyen de Batı
ülkeleri ve Fetö’dür.
Çünkü Bosna da barış bozulursa Müslümanlar
ve Ortodokslar arasında yeniden fitne başlayacak.
Bu Rus ve Türk ilişkilerine de yansır ve inanın sosyo
psikolojik olarak Rus ve Türk halkları arasında yeniden güvensizliğe neden olur. Bunun yansıması ne
mi olur?
Nükleer Enerjiden tutun da Gaz geçiş hatlarına,
turizmden Rus Türk evliliklerine kadar yansır.
Neyse....
Yarın Bayram. Bu yazıyı Saraybosnadan yazmaktayım, duvarları kurşunlanmış hala izleri duran
Müslüman Boşnak bir aileye ait bu evde kalmaktayım ve arada bir 1995 yılına gidip karşı tepelerden
ateş eden Sırp çetniklerin mermileri ve mermi sesleri gelmekte sanki kulağıma. Kapımıza her zaman
her sabah Boşnak bir Kedi gelmekte. Tıpkı Boşnaklar gibi son derece iyi mütevazı bir kedi. Boynunu
eğerek gelmekte, yiyecek isterken de mütevazı
bakışları savaşın aktarılmış izlerini taşıyor sanki.
Görseniz sanki dersiniz ki “Babası dedesi savaşta
olanları bu torununa aktarmış” belkide hissediyorlar duvarlardaki mermi izlerinden. Çedomir ve
onun gibi yiğitler ölürken bu kedileri de savundular.
Bir insanın adalet için kendi canını vermekten daha
güzel ne olabilir ki?
Hoşça Kal Bosna, yarın giderken kalbim senle
kalacak. Hiç gelemediğim ülkeydin. İki çocuğum ve
eşimle gelip ziyaret etmek nasip oldu ya! Allah’a şükürler olsun.
İnşallah Kabenin Hayat Şifreleri de Boşnak diline
çevrilir ve Düşünsel Tavaf, Kuran’ı anlamada Eklektik Yaklaşım Bosna’da da başlar. Kitap basılırsa inşallah gelirlerini Boşnak Yetimlere bağışlayacağım.
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Yıl 1994
Türkiyesi bizzat şahit oldum aşağıdakilere
UN (United Nations kısaltmasına) yazılı Birleşmiş Milletler kamyonlarına bakıp da Bosnaya UN (
Ekmek unu) gittiğini sanan insanların Türkiyesi vardı
o zaman. Son derece cahil, cahil olduğunun farkında bile olmayan insanlara Fethullah Gülen vaaz veriyordu “Onlar Bosnalılar Osmanlıya İhanet ettikleri
için bu haldeler” diyordu hain ve utanmadan Alija
İzzetbegoviç adını ağzına alıyordu ikiyüzlülükle,
oraya gitmek isteyen müritlerine “bize Mücahit savaşçı değil bize Hizmet eri lazım” deyip yetiştirdiği
Amerikan ajanlarını pilot yapıp Ankara semalarında
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SEVGİ SELİ
Necibe AKÇA KOCATOP

Merhaba canlar

SIR

SIR dolu gemimize hoş geldiniz.

Yaza merhaba demek için kırlara koşmak gerek. O güzel kır çiçekleri arasında siz siz
olun gülümseyin yaza, o da özlemiştir sizi. Sevin sevilin coşarak bakın etrafa, bakınırken o gözlerle görün çiçekler size güzel kokular sunuyor. Farkedin, hissedin. Konumuz
kırılmamak olsun, incinmemek ve incitmemek. Seven sevdiğine gecikmeden seni seviyorum diyebilmeli, ertelememeli. Kul bilmeli kimi sevdiğini, hak hak deyip görmeli,
üzmemeli, kırmamalı, bilse yapmaz diye düşünmeli. Senin o hataya düşmeyeceğine
dair senedin var mı?
“Sevgi baht olmuş ezelden bize
Sizde bir türlü bizde bir türlü”
İnsanoğlunun yüreğinde ister sevgi olsun isterse aşk. Aşk acısı ne kadar büyük olursa
olsun aşık sevgilinin acı çekmesini dilememeli. Aksi halde hiç bir sevgi onun ilacı olmayacaktır. İç huzuru ile mutlu ederek iyi dostlarla anı yaşamak gerek. Kul der ki; işlerimi
halledip Rabbime yöneleyim. Allah der ki; bana yönelin, işlerinizi halledeyim.
Sevgiyle kalın.
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ES SEMİ’- EL BASÎR
Abdurrahman PAMUK

Semi’: “Gizli aşikâr her şeyi işiten.”
Basîr: “Aydınlık karanlık, uzak yakın, büyük küçük her şeyi gören,
müşahede eden.”
“...Allah’ın âyetleri hakkında münakaşa edenlerin sinelerinde, ancak, yetişemeyecekleri bir kibir
vardır. Sen Allah’a sığın. Şüphesiz O, Semi’dir,
Basîr’dir.” (Mü’min, 40/56)
Maddeden münezzeh olan Allah’ın işitmesi, insan idrakinin kavrayabildiği ve hayalinin ulaşabildiği
her türlü işitmeden münezzehtir; bunların hiçbirine
benzemez.
Biz hava unsuru olmaksızın, içimizdeki bir arzuyu
muhatabımıza işittiremeyiz. Ama, Allah bizim kalbimizden geçen her arzuyu işitir. Kalbin arzu duyması,
sözlü istemeye benzemediği gibi, kalbin sesini işitmek de havada temessül eden kelimeleri işitmeye
benzemez.
Bu benzemezliğin bir işaretini Cenâb-ı Hak insanın mahiyetine koymuştur. İnsan, uyanıkken muhataplarını görür ve onların konuşmalarını işitir; bu
görmeye göz, bu işitmeye de kulak vasıta olmuştur.
Ama rüya âleminde yine muhataplarıyla görüşür ve
konuşur; fakat gözleri uykuya dalmış, kulakları bu
âlemden ilgisini kesmiştir. Rüya âleminde ne hava
unsuru vardır, ne konuşanın ses telleri, ne de dinleyenin kulakları.
Bizim havadan faydalanarak ses tellerimizi hareket ettirmemiz ve aklımızdaki bir mânâyı, böylece
kelimelere dökmemiz, onu insanlara işittirmek içindir.
O konuşmanın ilâhî hikmet ve kudrete bakan bir
yanı var ki çok önemlidir:
Ağzımızdan çıkan bir kelime havada bir ilâhî
mucize olarak milyonlarca kelimeye dönüşür. Hava
sayfası bizim konuşmamızla âdeta dolup taşar. Aynı
sayfaya, diğer insanların konuşmalarından kuşların
cıvıldaşmalarına, gök gürlemesinden suların şırıltılarına kadar nice sesler de yerleşirler. Bu varlıkların
kendileri yer yüzünde hoş bir manzara teşkil ettikleri gibi, sesleri de hava sayfasında ayrı bir mucize
sergilerler. Ve bu sanat eserini, Cenâb-ı Hak meleklerine ve ruhanilere seyrettirir.

SIR

Görmeye gelince: Güneşi ve güneş ışığını, gözü
ve göz nurunu yaratan ve bir yağ parçasına görme
kabiliyeti veren Allah, böylece bir hikmet ve kudret
mucizesi sergilemiş oluyor. Yoksa meleklerin gözsüz
görmelerinin de şehadetiyle, görme için mutlaka
göz lâzım değildir.
İnsanın görmesi cüz’îdir. Yani bir anda ancak bir
yöne bakabilir ve bir şeyi seyredebilir. Başkalarını
görebilmesi için nazarını ilk gördüğü cisimden çekmesi gerekir.
Allah’ın bütün sıfatları gibi görmesi ve işitmesi
de küllîdir, mutlaktır ve sonsuzdur. Yani, her şeyi
birlikte görür ve işitir.
İnsan, karşısındaki şahsın derisinin altını göremediği gibi, kafasında taşıdığı düşünceleri ve kalbinde beslediği arzuları da göremez ve işitemez.
Görmesi ışıkla, mesafeyle ve maddî engellerle sınırlıdır; işitmesi de belli frekanslar arasına sıkışıp
kalmıştır.
Ama bu insan, o kısa ve sınırlı olan görmesini ve
işitmesini kıyas unsuru yaparak, Allah’ın Semi’ ve
Basîr olduğunu bilebilir.
Bu ilâhî isimleri düşünen bir mü’min, bütün
eşyayı birlikte görmenin ve bütün sesleri beraber
işitmenin ancak Allah’a mahsus olduğunu hatırlar.
Ayrıca, yaptığı her işin görüldüğünü ve söylediği her
sözün işitildiğini düşünerek bu sermayelerini daha
dikkatle harcamaya çalışır.
İnsan, kendisine ihsan edilen bu nimetler sayesinde, hem Rabbinin Semi’ ve Basîr olduğunu bilme
şerefine erer, hem de renk, şekil ve sesler âlemlerinde tecelli eden ilâhî sanatları hayret ve hayranlıkla tefekkür eder.
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KENDİ HAPİSHANENİ KENDİN SEÇ
Mecbure İnal Vela

Yaşadığı zaman, içinde bulunduğu çağ
zindanı olur bazı insanın. Çağa uymaya mahkum hisseder kendini. Ve başlar kendi elleri
ile kendi hapishanesinin duvarlarını yükseltmeye.. Marka ve gösteriş merakı yüzünden,
“desinler” yüzünden, ödeyemeyeceği borçların altına kaymaya başlar. Hırs tuğlalarını
üst üste yığarken, içinde bulunduğu zindanın
duvarlarıdır yükselen aslında. Bunun farkına
vardığında vakit çok geç olabilir.

sun, farkında değilsin.
Ey kara tencere! Kat kat isler içindesin. Bu
is senin iç yüzünü karartmış.
Senin gönlünde pas üstüne paslar var. Bu
paslar öyle yağılmış ki, gönül gözün görmez
olmuş. İlahi sırlara karşı perdelenmiş, kör olmuş gitmiş.

SIR

Allah’a kulluğu reddeden kişi, birtakım
mefhumların kulu kölesi olmaya adaydır. Sanemlerin ismi, marka olmuş, kadın olmuş,
şöhret veya para hırsı olmuş fark etmez. Allah’a kulluktan azade(!) yaşamayı seçen insanı ilk köleleştirecek olan unsur, kendi nefsidir.
Şımarık bir çocuk gibi gördüğü her şeyi isteyen nefis, onu kör kuyulara hissettirmeden
çekecektir. Beden ülkesinde nefsin hakimiyeti, kalbin manen ölümünü netice verir. Nefs
istiklalini ilan ettikten sonra, kalbi hassalar
uzun zaman yaşayamaz. Bir ülkede iki hükümdar, bir gemide iki kaptan görülmüş şey
değildir.

Mevlana Hazretleri, Mesnevi’sinin ikinci
cildinde, “Ben bu kadar günah ettim de Allah
keremi ile beni suçlamadı, sorumlu tutmadı”
diyen bir gafilin hikayesini anlatır. Hakk Teala,
Şuayb (a.s.) şahsında, o kuluna cevap verir:
“Ey aklı kıt adam, ey doğru yolu bırakıp
çöllere düşen zavallı; sen aksine ve tersine
söylüyorsun.
Senin kaç kere cezanı verdim ama senin
haberin yok. Baştan başa bağlısın; ayağından
başına kadar zincirler içinde kalmışsın. Sen
duygularının, nefsani isteklerinin esiri olmuş-
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O is, o kurum yeni bir tencereye vursa,
arpa kadar bile olsa eseri o tencerede görülür.
Çünkü her şey zıddı ile meydana çıkar. Kalaylı tencerenin beyazlığı üstünde o kara is,
fena bir şekilde kendini gösterir.
Fakat dumanın etkisi ile tencere kararınca
onun üstündeki kara lekeyi çabucak kim görebilir?
Demirci zenci olursa, duman onun yüzünde bir iz bırakmaz.
Fakat beyaz tenli birisi demircilik ederse,
dumanın tesiri ile onun yüzü kararır.
O da günahın tesirini çabucak anlar da;
‘Aman ya Rabbi!’ diye ağlayıp sızlanmaya
başlar.
Fakat günah işlemekte ayak direr, kötülüğü adet ederse kalp gözüne toprak doldurmuş olur; o günahı görmez, vicdan azabını da
hissetmez olur.
Tövbe etmeyi hatırına bile getirmez. Günah onun gönlüne tatlı gelir.” (Mesnevi, cilt
2, sayfa: 513-514)
Efendimiz (s.a.v.)de buyurur:
“Hakikaten bir kul bir günah işlerse, kal-
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SIR

binde siyah bir leke hasıl olur. Eğer istiğfar
ederse, o leke cilalanıp zail olur. Eğer o günahı tekrar işlerse leke artar. Nihayet kalbi simsiyah olur.”

Kulluğa uzak yaşanan ömür ruh için hapishanenin, zindanın ta kendisidir. Mahkum
ruh olduktan sonra hapishanenin ismi, cismi
değişmiş, önemli değil. Rengi şekli farklıymış,
ehemmiyet arzetmez. “Zindanlara atılan çaresizlere, muhafızlarını seçme hakkı versen
bu hak onların hürriyetini sağlayabilir mi?”
diye sorar Tolstoy.
Dünyaya sabit, değişmez ve taraflı bakan
insanlar ise, bir kuyunun içinde oturur gibi
yaşarlar hayatı. O kuyunun duvarları, gözlerinin önünü perdelemiştir, güneşi göremezler.
Bakar ve sadece gördüklerine inanırlar, ufuklarını sınırlayan duvarı aşıp öteye geçemezler.
Akıllarını, gözlerinin daracık görüş alanına sığıştırmaya çalışırlar.

İpekböceği, kendi kozasının ipleri ile örer
hapishanesinin duvarlarını. Kanatlanıp uçamadan, kaynar sularda haşlanır.
Ademoğlu, Yaradan tarafından bazı kayıtlarla mukayyet kılınmıştır. Mü’min iman
eden, yaradanına teslim olan, O’na (c.c.) kulluğu hayatının en önemli gayesi bilen insandır. Mü’min başıboş değildir. O, yaratanına
kul olduğu nispette diğer unsurlara kölelikten
kurtulur. Günde beş defa, Rabbinin çağrısına
koşup, O’nun huzurunda divan dururken nefsine kölelikten azat olan ruh, Allah’a kulluğun
hür ufuklarına kayıtsızca kanat çırpar.
İnsan... Yaratılmışlar içinde akıl ve iman
nimetine malik kılınan yegane varlık. İnsan
etrafına, içinde yaşadığı zaman ve çevre tarafından örülmeye teşebbüs edilen olumsuzluk
duvarlarını yıkmayı başarmalı. Allah’a kullukta, hakiki hürriyetin tadına varmalıdır. Beden
ülkesinin hükümdarı nefis ve şeytan değil,
kalp ve vicdan olmalıdır.
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Ahlak Ve İnsâniyetin Tarifi
İsmail ÇETİN
Rahmetullahaleyh

Ahlak, “hulk” kelimesinin çoğuludur. Hulk, tabiat ve seciye demektir; buna huy da denilmiştir. Bir ağaç bir çekirdeğin içerisinde, bir insanın
menî hayvancığının içerisinde ve bir tavuk yumurtanın içinde gizlenip sonra da tezahür ettiği
gibi, insanın da bedeni içerisinde gizli ve yerleşmiş hakîkî bir heyet vardır. Bu gizli heyet, meleke,
seciye, hulk kelimeleri ile adlandırılır. Bu hislerin
birçok gizli faaliyetleri vardır. İşte bu gizli fillerin
adı ahlaktır. Bu hisler, kemiyet itibarıyla her insanın içinde sakin ve sabittir. Artık iyi veya fena iş,
amel, hareket ve bütün fiiller bu gizli melekenin
vasıtasıyla nefsten tezahür eder ve meydana gelir.

Her mü’min ferâsetiyle diğer insanın ahlakını,
dış hareket ve fiiliyle tesbit eder, amma imanla
şereflenmeyen elbette bardakla şerbet arasında
fark edemez, ikisini bir görür. Eğer bu kimsede
vehmî kuvvet hâkim olursa, bir de bardağı iki
görür. Çünkü vehim şaşı göz gibidir. Allah Teâlâ,
Kur’ân-ı Hakîm’de şöyle buyurmuştur:

SIR

Tarif ettiğimiz gizli meleke veya hulk ya da seciye, asabî damatların içinde fikri yormaksızın,
hatta güçlük de çekmeksizin insanı iyi veya kötü
fillere sevk eder. Binaenaleyh maddecilerin: “Ahlak, maddenin veya asabî damarların kendisidir
yahud sıfatıdır.” diye tarif etmeleri son derece
yanlış ve ilmî bir hatadır. Nitekim, tavuk yumurtanın kendisi değil, ağaş da çekirdeğin kendisi
değil, bilâkis meleke veya hulk, rûhî veya nefsânî
bâtınî ve manevi olarak asabî damarların kabuğu içinde gizlenmiş melekelerdür. Binaenaleyh
herkesin tavrı, fiili ve sözü, o kimsenin dimağ,
asabî damarlar ve kalbi içinde gizli olan nefsânî
ve ruhânî seciyenin sûretidir. Mesela, bir insanın
sözü onun gizli ahlakının özüdür; özünün dış kabuğu yani fiil ve hareketi ise, asabî damarlarında
gizlenmiş niyetinin sûreti, resmi ve karikatürüdür. Demek, güzel söz bardağa, gizli olan hulk ise
o bardağın içindeki şerbete benzer. Şerbetle bardak birbirinden ayrıdır. Şerbet, bardağın kendisi
veyahud sıfatı değildir. Şu halde huy, âdet ve hal
arasında birçok farklar vardır. Bunlar hepsi nefsânî keyfiyetlerden ibarettir.
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ٌّ ُ ُق ْل
ك ي َ ْع َم ْل عَ َل َش ِاكَ ِت ِه

“Habîbim De ki: Herkes kendi aslında merkezlenmiş, gizli ahlakına ve tabiatine göre amel ve
hareket eder...”
Yani: “İnsandaki gizli meleke ne ise o insanın
dış hareketi de odur.” demektir. Binaenaleyh ahlak ve insaniyetin en güzel tarifi şudur: Ahlâkî,
ruhânî ve nefsânî olarak insanın dinağ ve kalbinde merkezlenmiş o gizli melekelerin dış hareketleridir.
Seyyid Şerîf kuddise sirruh: “İnsanın içinde ve
özünde olan ahlakın heyeti güzelse bedeninden
kolaylıkla güzel hareketler, çirkinse fena hareketler tezâhür eder.” demiştir. Binaenaleyh bir
adam içinde sinirli, öfkeli olup dışında halim ve
yumuşak görülürse ona güzel ahlaklı ve halimdir
denilemez. Aynı zamanda ârızî bir halden dolayı
malını infak edene de, cömerd denilemez. Demek oluyor ki, hulk ve tabiat bizzat fiilden ibaret
değildir. Zira çok cömerd vardır ki, fakir olduğundan infak edemez, öyle ise o cimri değildir. Hem
de çok cimri vardır ki, riya olarak malını harcar,
buna da cömerd denilemez. İmam Gazâli de
ahlakı şöyle tarif eder: Hulk, insanın nefsinde
gizlenmiş, kolaylıkla işlerin meydana gelmesine
sebep olan bir meleke heyetidir. Bu heyetin güzelliğine alâmet, halktan eziyeti defetmek, işçi ve
zayıflara yardımda bulunmak, gizlide Allah’ın rızasını, aşikârede halkın rızasını kazanmaktır. İşte
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güzel ahlakın semereleri bunlardır.
Ahlak, Âdet ve Hal Arasındaki Fark
Bir insan ahlakının hakîkatini tayin eden nedir
sorusunun cevabında, onun zâhirî hal ve hareketidir, denilmiştir. Bu cümlenin manası çoktur. En
başta nefsâni keyfiyet, ya çabuk gelip geçicidir
yahud değildir.
1-Eğer nefsânî keyfiyet sabit olmayıp gelip
geçici ise ona hal denilir. İster o hal insanda tabiat olsun veya olmasın eşittir. Mesela utanmaktan dolayı bir insanın yüzünün kızarması, korku
zamanında benzinin sararması gibi âdet olarak
meydana gelip geçici hasletlere hal denilir, ahlak
denilmez. Aynı zamanda en ufak bir sebepten
dolayı ikide bir gülmek gibi keyfiyet de yine haldir. Demek hal, serîuzzeval olan hasletlerdir.

eder. Hele gençlik zamanında ifratla galib olursa
aklı yok ederler. Evvelden yazdığımız

ون
ِ َال�شَّ َباب َ ُة ُش ْع َب ٌة ِم َن اجلُ ُن
“Gençlik sar’adan bir şubedir.” hadîsini hatırlayalım. İmam Münâvi, bu hadîsin şerhinde diyor
ki: “Mademki delikanlılık sar’adır, o halde henüz
taze ve gençlerin bazı hatalarının afuvuna, işareten emrolunmaktadır.” Bu iki kuvvetin terbiye
edilmesinin bahsi ileride gelir. Burada iki noktayı
beyan edelim:

SIR

2-Serîuzzeval değil, nefsin asabî damarları içerisinde, dimağda kökleşip yerleşen ve sabit olan
nefsânî keyfiyetler, ahlaktır. Cömerdlik, cesaret,
iffet, hayâ gibi ahlaklar nefste daimi olup yerleşirse ona meleke denilir. Yani insanda nadiren
ayrılan ve mülk gibi sabit olan nefsânî keyfiyetler
ahlaktır. Artık her bir insan içindeki his ve cüz’î
iradesine göre bu melekeyi kullanır. Demek his
ve fikir, ahlakın dışında kalan ayrı hasletlerdir.
Nefse mülk haline gelmemiş ve henüz nefste
kükleşmemiş olan bazı fiil, hal ve hareketler ahlak olmadığı için onlarla kişinin karakteri, huyu
ve ahlakı tesbit edilemez. Zira bunlar cismâniyete aid olan hareketler ve fiillerdir. Halbuki ahlak,
nefsânî keyfiyetlerdir. Cismânî keyfiyetler ise
âdettir, ahlak değildir.

a-Şehvet ve gazab kuvvetleri ifrat haline girmişse riyâzet ve kesb-i kemal etmekle vasat haline dönüşür.
b-Doğuşta kemâl-i hikmetle her iki kuvvet daimi olarak şeriat ve akla itaat ederlerse bu güzel
fıtrata alâmettir. Onu fıtrattan uzaklaştırmamaya
çalışmak gerekir. Netice-i meram, kâmil insanlarda şehvet ve gazab kuvvetli mutedil olduğundan
kemâliyettir. Şu halde gazab ve şehvetin maddeleri değişmese bile terbiye ile kemal bulması ve
başkalaşması mümkündür.
Mufassal 20 -23

Zeka ve ilim, ahlakın şartı olsa bile bunlar da
ahlaktan başkadır. Çünkü bilmüşahede görülüyor
ki çok zeki var, ahlakta sıfırdır; çok güzel ahlak sahibi vardır amma zeki veya âlim değillerdir. Bunun için hukemâ: “Kendinize üstad veya rehber
tayin edeceğiniz kimse, hem zeki, hem âlim hem
de güzel ahlak sahibi olmalıdır.” dediler. Mesela
şehvet kuvveti her insanda zarûrîdir, gazab kuvveti de mevcuddur. Bu iki kuvvet bir âlime veya
zeki bir insana galebe çalarsa, ilim ve zekayı yok
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Tüm Canlılarda Allah’ın Üstün Sanatı Hakimdir
Ahmet DEMİR

Nefes alma işlemi, insanda bir refleks olarak gerçekleşir. Bazı canlıların ise refleks olarak nefes almaya ihtiyaçları yoktur. Örneğin
yunuslar için bu, bilinçli bir harekettir. Bizim
yürümeye karar vermemiz gibi, onlar da nefes
almaya karar verirler. Nefes almak için yüzeye
çıktıklarında ciğerlerinin %80-90’ını hava ile
doldururlar. Bu miktar, uzun süre ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Uyurken havaya ihtiyaç
duymaları ise onlar için bir sorun değildir.
Yunuslar, beyinlerinin sağ ve sol loblarını 15
dakikalık periyodlar olarak alternatifli kullanırlar. Loblardan bir tanesi uyurken, yüzeye çıkıp
hava alabilmek için beyinlerinin diğer lobu görev başındadır.

bunu, kendisi için bile yapamaz.
Bilinçli bir varlık olarak insanın gerçekleştiremediklerini ise bilinçsiz tesadüflerin gerçekleştirmesi kuşkusuz imkansızdır. Tesadüfleri
ilahlaştıran, tüm varlıkların rastgele meydana
geldiğini savunan evrim teorisi, her geçen gün
ortaya çıkan kompleks yapılar karşısında tamamen çöküşe uğramış bir teoridir.

SIR

İnsan yeryüzünde karmaşık özelliklere sahip tek canlı değildir. Araştırıp incelediğiniz
hemen her yer, gökte uçan veya denizin derinliklerinde yaşayan, birbirinden kompleks ve
farklı canlılarla doludur. Bunların, bizlerden ve
birbirlerinden farklı yaratılmaları, farklı alemlerde, farklı güzellikler ve eserler yaratan Allah’ın hikmetidir. İnsan, bir canlıyı suda nefes
alabilme yeteneği ile donatamaz, havayı ciğerlerine belirli bir oranda almasını sağlayamaz.
Gece uyurken ona beyin loblarını kontrol etme
kabiliyetini veremez.
Uyurken ölmemesi için
kullanması gereken sistemi ona öğretemez.
Yeryüzündeki
hiçbir
canlıya, yaşadığı ortama en uygun yaşama
imkanlarını ve özelliklerini veremez. İnsan
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İnsana ve yeryüzündeki tüm varlıklara can
veren, her birine yaşamaları için türlü olanakları nimet olarak sunan ve bunun için türlü donanımlar var eden Yüce Allah’tır. Bu nimetlerle
sürekli karşılaşan insanın yapması gereken ise,
Rabbimiz’in üzerimizdeki rahmetini ve nimetini düşünüp O’na yönelmektir.
Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında,
gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara
yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada
üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde,
gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları
evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için
gerçekten ayetler vardır. (Bakara Suresi, 164)
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24 HAZİRAN SEÇİMİ:
DEMOKRASİNİN ZAFERİ
Nefise BAYGÜT

24 Haziran seçimi öncesi; oldukça hareketli
ve çalkantılı geçen günler nihayet, seçimin gerçekleştirilmesiyle birlikte sona ermiştir. Bazı
siyasetçiler ve muhalefet seçimin mücadeleci olacağını, en azından seçim sonuçlarının
birbirine yakın olacağını tahmin ediyorlardı.
Fakat sayın Erdoğan, gerek yurt içi gerekse de
yurt dışı rey sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sonucun hiçte beklenildiği gibi olmadığı
gözlemlen- miştir.
Seçimin galibiyeti kim oldu ve kim ne kadar
oy aldı ?
Seçimin galibiyeti; Cumhur İttifakı olmuştur. Millet İttifakı ise kaybe- dişini kabul etmiş
ve HDP ise barajı geçmiştir. [ 24 Haziran’da
yapılan genel seçime dair Cumhur İttifakı (AK
Parti ve MHP) 26 milyon 626 bin 445 oy (yüzde
53,63) oy aldı. Millet İttifakı (CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti) 16 milyon 900 nin 181 oy aldı.]
Seçim sonucu meclisteki milletvekili dağılımı nasıl olmuştur?
TBMM milletvekili dağılımı nasıl olacak sorusunun cevabı; AK Parti 293, CHP 146, HDP
67, MHP 50 ve İYİ Parti’nin 44 milletvekili mecliste görev ala- caktır. HÜDA PAR ve Vatan Partileri ise mecliste yer almamıştır.
Seçimlerde partilerin birbirlerine olan etkileri nasıl ve siyasi partiler-deki son durum
nedir?
1) CHP
Seçimin esas kaybedeni CHP yönetimi oldu.
Vatan Partisi’nin ittifak teklifini reddeden ve
PKK’yı Meclise taşımayı tercih eden CHP, Milletten gereken cevabı almış bulunuyor. Ayrıca
CHP yönetimi kan kaybederken, sayın Mu- harrem İnce’nin kendisi partisinden daha yuksek
bir oy alarak seçimi son- landırmıştır.
2) İYİ PARTİ

Seçimin ikinci kaybedeni İyi Parti’dir. Alınan
sonuç, bu Parti’nin Türkiye siyasetinde yerinin
olmadığını gösterdi. İyi Parti, çok büyük ihtimalle tarihimizde çokça bulunan “Tek Seçimlik
Parti”ler arasındaki yerini alacaktır. MHP’yi
her ne kadar başlarda seçmeninden ayırsada
bunu sonuna kadar götürememiştir.
3) HDP
Kürt seçmenin HDP’den kopuşu devam etmektedir. Doğu ve Güneydoğu illerinin hemen
hepsinde HDP oy kaybetti. HDP, Doğu’da kaybettiğinden çok daha fazlasını Batı’da CHP’nin
desteği ile kazandı. Tayyip düşmanlığı ile gözü
kararmış olan CHP seçmeni, HDP’ye barajı aştırdı.
4) MHP
MHP, beklentilerin üzerinde oy alarak seçimden çıktı. İyi Parti’nin HDPKK ile dolaylı ittifakının yanı sıra iktidarda olmanın avantajlarını sonuna kadar kullandı.
5) AKP
MHP ile birlikte ittifak sonucu, meclisteki
salt çoğunluğu oluşturmuştur. Seçimi galibiyet
ile sonuçlandırmıştır.
Sayın Erdoğan hem seçimlerde hem de
mecliste ezici çoğunluğu sağlayarak ( MHP
desteğini alarak ), üstün bir güç elde etmiştir.
Çeşitli pro- vakasyon, sansür ve söylemlerin
olmasına rağmen halk sandıkta sayın Erdoğan’ı tercih etmiştir. Muharrem İnce, Cumhur
İttifakı’nın galibiyetini kabul etmiş ve ‘’adam
kazandı’’ ifadelerini kullanarakta herhangibir
eleştiride ve itirazda bulunmamıştır. Ayrıca
Millet İttifakının kaybedişinin temel nedeni ise
ittifakı oluşturan diğer muhalefet partilerinin
az oy alışı olarak yorum-lamıştır.
Sayın Erdoğan ise; ‘’ yapmış olduğu balkon
konuşmasında hem halkın hem de demokrasinin kazanmış olduğunu söylemiştir. ‘’

SIR
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GELİN, KİRPİ GİBİ OLALIM
Sezayi TUĞLA

Dostluk ve arkadaşlık ilişkileri; İşte bizi
kimi zaman duygulandıran, kimi zaman
hassaslaştıran, kimi zaman da sitemli kinayelere beleyen bu duygulara değinmek
istiyorum biraz.

Lise sıralarındayken, müdürümüzün anlatmış olduğu bir misali sizlerle paylaşmadan geçemeyeceğim; (Bu arada, 1969–72
yılları arasında, Gemi Yapı Meslek Lisesi
müdürüm Sayın Hamdi Karahasan’ı rahmetle anıyorum.) Adab-ı Muaşeret dersinde, gerçekten bize çok güzel bir “ders”
vermişti o güzel anlatımıyla; “Çocuklar,
dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinizde, daima kirpileri kendinize örnek alın. Yağmur
yağarken nasıl ki insanlar koşuşarak bir
saçak veya tente altına toplu halde sığınıyorsa, kirpilerde aynı şekilde yağmurdan
korunmak için bir araya toplanırlar. Ama
aralarında daima küçük bir mesafe bırakırlar ki –dikenlerimiz birbirimizi rahatsız
etmesin- diye.” Bu örneği, devamlı yanımızda taşıdığımız not defterimiz olan hafızamıza “kazıyarak” yazalım sevgili dostlar.

SIR

Nedense çoğunlukla ilişkilerimizde ölçüyü bir türlü ayarlayamıyoruz. Veya kıvamında tutamıyoruz. Bir bakmışsın, yediğimiz içtiğimiz bir olan arkadaşlarımızla
küsülü olmuşuz. Her zaman beraber yürüdüğümüz yolumuzu bile değiştirmişiz bakarsın. O kişi hele hele çok sevdiğimiz bir
arkadaşımızsa, çocuksu tavırlar takınarak,
muhatabımızın bize gelerek özür dilemesigerektiği bahane ve sebepleri önümüze
dökülüverir. Taraflar barıştırılır, kucaklaştırılır. Bu kavuşmaya sebep olanlar mutluluktan uçarlar adeta. Bir müddet sonra
unutuluverir müsebbipler. Varsın unutulsunlar, diğerlerinin mutluluğu,
onların da mutluluğudur olgun
düşünen kişilerce.
Dost ve arkadaş seçiminde
gösterilmesi gereken titizliği
hepimiz çok iyi biliyoruz. Belki de, bir ömür boyu sürecek
olan dostluklarımızın korunması için aynı titizlik ve hassasiyeti göstermemiz boynumuzun borcu olmalı.
34

sirdergisi.com

Temmuz 2018 / Şevval 1439

SIR
DÜRÜST OL

Yoksulu sevindir, zekâtını ver,
Sadaka, malını korur kardeşim.
Kulunu seveni, Allah da sever,
Olmasın kalbinde gurur kardeşim.

Dediklerim ancak sadece özet,
Fakir akrabanı, komşunu gözet,
Onların hakkında hep iyi söz et,
Yaşantında olsun sürur kardeşim.

Malını az kârla satsan ne olur?
Bu zevki daima tatsan ne olur?
Gece, huzur ile yatsan ne olur?
Malın sapasağlam durur kardeşim.

Tezgâhında bozuk ürün satarsan,
Ticaret malına, hile katarsan,
Herkese durmadan kazık atarsan,
Gün gelir, seni de vurur kardeşim.

Bilmezsen ne sevap, nede günahı,
Alırsan her zaman bir mazlum ahı,
Dükkânın yapamaz, helâl siftahı,
Geçim kaynakların kurur kardeşim.

Sezayi TUĞLA
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SEVMEK DENİLİNCE
Gülşen ÖZCİMBİT

Sevmek yaratıcının insanoğluna bahşettiği en
olağanüstü his, yetenek ya da duygudur. Şöyle bir
geriden baktığımızda aslında her şey sevginin etrafında dönüyor ya da biz sevdiklerimizin etrafında
dönüyoruz.
Sevmek deyince akla ilk etapta aşk geliyor. Oysa
aşk başkadır sevgi başkadır. Aşk daha tutkulu genelde karşı cinsler arasında yaşanılan duygu yoğunluğudur. Ama sevgi çok daha masum, çok daha fazla,
çok çok genel bir kavramdır.

cek. Gözlerimizi açmalı keşfetmeliyiz. Şiiri, resmi,
tiyatroyu, sporu sevmeliyiz. Sokaktaki çocukları,
kedileri, köpekleri sevmeliyiz. Gece yarılarına kadar
internetten ayrılamasak da sabah erken kalkmalı
arada gün doğumunu izlemeyi sevmeliyiz. Para kazanmayı harcamayı sevdiğimiz gibi paramızı paylaşmayı da sevmeliyiz.

SIR

Yapımız gereği güzel olan her şeyi severiz öncelikle. Çünkü güzellikler hayata renk katar, tını katar,
mutluluk katar. Güzellikler etrafı da güzelleştirir.
Bir de sevdiklerimizi güzelleştirmek isteriz, evimize, arabamıza yenilikler yapar sevdiklerimizin ihtiyaçlarını güzel olan şeylerle gidermek isteriz.
Görünen o ki güzelliği öncelikle kendi mutluluğumuz için istemekteyiz çünkü birinci olarak kendimizi sevmekteyiz. Sonra bu halka denize atılan taşın
halkaları gibi kendi etrafından başlayarak büyümekte. Oysa sevilmek için yaratıcı öyle çok şey yaratmış
ki; bunları düşünmek, anlamak tefekkür etmek bizi
daha çok insancıl yapmakta.

Sevgi kavramının içini çok küçültmüş olduğumuzu düşünüyorum. Ufak bir anket yapılsa sanırım insanlar sevgi denince genelde kadın erkek sevgisini
anlayabilirler. Bu büyülü kelimenin anlamının hakkını vermemiz gerekmekte. Hayat gerçekten zor ama
yine de sevilecek ne çok şey olduğunu bilip bulup
onlara değer vermemiz gerekiyor.
Mesela kendi çocuklarımıza çok sevgi verirken
ayda bir bile olsa yetimhanede ki çocuklara da sevgi
verebiliriz kim bilir ne kadar ihtiyaçları var sevgiye.
Piknik, gezi, yürüyüşümüzü severek yaparken,
ağaçlarımıza, parklara, ormanlara da sevgi verebiliriz. Kendimiz atmamış bile olsak doğada çözülmesi yıllar alan çöpleri toplamak ne büyük bir vatan,
doğa sevgisidir oysa.
Hayatta karşı cins aşkından, ev, araba, iş, kariyer
aşkından başka bir sürü güzel şey var oysa sevile-
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Ve yine de en çok çocukları sevmeliyiz, belki
dünya hala onların hatırına dönüyor. Çünkü her
yeni doğan bir çocuk, her yeni gün gibi bir umuttur.
Umut ne içindir peki; Umut her şeyin daha güzel ya
da en azından olması gerektiği gibi olması içindir.
Umut ağlayanların da bir gün gülebilmesi içindir.
Umut yetimin de saçları okşanması içindir. Umut
savaşların bitmesi ve yeni yetimlerin eklenmemesi
içindir.
Bütün işler mecburiyetten değil de sevgi ile yapılsa dünya çok daha yaşanılır bir yer olur. Oysa nefsimiz var ona engel olmakta kolay değil. Ne kadar
kalbimizi açarsak bu fani dünyada sevgiyi hak edenlere, belki bir nebze de olsa galip geliriz nefsimize,
Ne demiş Yunus Emre “Yardılanı sev yaradandan
ötürü” Sevginin bir anahtar olduğunu ve en zor kapıları bile açtığını kaç yüzyıl önce anlamış ve bize
güzel eserlerini miras bırakmış. Ve bu dünya kimseye kalmamış sevgi verenler sevgiyle hürmetle
hatırlanmış.
Sevgiyle kalmak üzere...
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SARIKIZ EFSANESİ
Emine CEYLAN

Kazdağıları Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer
almaktadır. Bu dağa ilişkin anlatılan en ünlü efsane de
sarıkız efsanesidir. Bu hikâye Kazdağı eteklerinde bir
dönem yaşayan Türkmen köylülerinin anlattıklarında
da yer alan ve İran’a kadar uzanan bir halk hikâyesidir.
Birçok anlatılış şekli olan bu efsane hikâyenin en çok anlatılanlarından birini sizler için derledim. İşte o efsane
hikâye;
Eski zamanlarda Çanakkale iline bağlı Ayvacık’ın bir
köyünde çok güzel bir kız yaşarmış. Bu güzel kızın adı
Sarıkız’ mış. Sarıkız, küçük yaşta annesi vefat eder. Babası Sarıkız’a “Biliyorsun anneni çok severdim, burada
çok hatırası var, anneni unutmam zor oluyor. Buradan
göçelim” der ve Kaz Dağları’nın eteğindeki Güre köyünün yakınlarındaki Kavurmacılar köyüne gelerek
yerleşirler. Burada çobanlık yaparak geçimlerini temin
ederler. Köyde çok sevilirler. Köyün yaşlıları, gençleri
Sarıkız’ın babasına akıl danışırlar. Köylüler onun ermiş
olduğunu düşünürler. Aradan yıllar geçer Sarıkız büyür
güzel bir kız olur. Babası da yaşlanır. Aklında hep hacca gitme fikri vardır. Hacca gidebilmek için namazında
niyazında sürekli Allah’a yalvarır. Sarıkız babasının bu
isteğini yerine getirmesi için onu teşvik eder. Babasına
artık büyüdüğünü kendisine bakabileceğini, daha fazla
yaşlanmadan hacca gitmesi gerektiğini söyler. Babası
kızını komşusuna emanet eder, hacca gider. O zamanlar hacca gitmek şimdiki gibi değil, belki altı ay, belki de
daha fazla, yaya gidiliyor.
Babası hacca gittikten sonra, köyün delikanlıları, Sarıkıza talip olurlar. Sarıkız hiçbirine yüz vermez. Onlarda
dedikodu yayarak Sarıkıza iftira ederler.
Baba hacdan dönünce kimse yüzüne bakmaz, selamını almazlar. Sarıkızı teslim ettiği komşusuna bunun
sebebini sorduğunda, Sarıkızın kötü yola düştüğünü
söyler. Baba günlerce düşünür. Adet olan hac hayrını da
yapamaz. Köyde yaşayabilmesi için namusunu temizlemesi gerekmektedir. Fakat çok sevdiği kızını öldürmeye
kıyamaz. Yanına aldığı birkaç kazla, kızını, Kaz Dağının
zirvesine götürüp oraya bırakır. Orada yabani hayvanlara yem olacağını düşünür.
Aradan yıllar geçer. Bayramiç tarafından gelen yolcuların dağda yollarını kaybettiklerinde, darda kaldıklarında kendilerine sarı bir kızın yol gösterdiğini, yardım

ettiğini söylerler.
Kazlarının olduğunu, hatta bunların bir gün Bayramiç
ovasına
inerek çiftçilerin
mahsulüne zarar
verdiğini, köylülerin bu durumu
sarıkıza söylemeleri üzerine, Sarıkızın eteğine doldurduğu taşları
saçarak, bir avlu
oluşturduğunu,
kazlarında artık
aşağılara inmediğini söylerler. Kaz avlusu diye anılan bu
alanın duvar kalıntıları günümüzde bile gözükmektedir.
Bu hikâyeleri dinleyen baba, bunun Sarıkız olabileceğini düşünür. Dağın yolunu tutar, zirveye vardığında,
duvarlarla çevrili kazların bulunduğu bir alanla karşılaşır.
Kızını bugün sarıkız tepe diye anılan yerde bulur. Sarıkız,
babasını gördüğüne sevinir. Ona saygı gösterir, hürmet
eder. Babası namaz kılmak için abdest almak ister. Sarıkız, abdest alması için babasının eline su döker. Babası
suyun tuzlu olduğunu söyler. Sarıkız aceleden yanlışlıkla
denizden aldığını söyler ve testisini vadilere doğru uzatır. Yeni doldurduğu suyu babasının eline döker. Babası
buz gibi tatlı suyu tadınca kızının erdiğini anlar. O sırada
siyah kara bir bulut gökyüzünü kaplar, Sarıkız kaybolur.
Babası kızının erdiğine, sırrının açığa çıkması nedeniyle
de kaybolduğuna kanaat getirir. Kızına iftira edildiğini
anlar ve köylülere beddua eder. Bugün Kavurmacılar
köyünde yaşayan kimse kalmamış, muhtar, köy mührünü, yaşayan kimse kalmadığı için Kaymakamlığa teslim
etmiş ve köyün adı kütükten silinmiştir. Sarıkızın babası
üzüntü ile tepelerde dolaşırken bugün Baba tepe denilen yerde ölür. Yöre halkı Sarıkıza ve babasına dağın
yassı taşlarını üst üste koyarak mezar yaparlar. Sarıkızın
mezarının olduğu tepeye Sarıkız tepe, Babasının bulunduğu tepeye Baba tepe derler. Yöre halkı her yıl ağustos
ayında Sarıkızı ve babasını anmak için buralara çıkarlar.
Not: Edremit belediyesinden alıntı.
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SİNEMA - DİZİ

Onur TAŞKIRAN

Maceracı babası Richard Croft’un
(Dominic West) gittiği bir keşif gezisinden hiç dönmemesi yüzünden, genç
Lara Croft (Alicia Vikander), babasını
7 yıldır görmemiştir.
21 yaşındaki Croft’un hayatta hiçbir görünür amacı yoktur, okulunda
sık sık devamsızlık yapmakta, bisiklet
kuryeliği işiyle güç bela hayatta kalmaktadır. Nitekim babasının hayatta
olmadığı gerçeğini kabullenemeyen
Croft, bu nedenle babasından kalacak
büyük mirası ve şirket sahipliğini de
reddetmiştir.
Babasının yokoluşundaki sırrı çözmeye kararlı olan Lara Croft, sadece
gitmesi bile çok tehlikeli olan mitolojik sırlarla dolu bir adaya çıkarak
inanılmaz tehlikelerle dolu bir maceraya atılır.
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Ebussuud Hazretlerinin Münâcatı
Yusuf GÖK

Türkçe Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahîm,
Elhamdülillâhillezî mesnû’uhu fevkal ulâ, elkâhirül ferdüllezi mahlûkuhu tahtesserâ.
Sallû alâ bedriddücâ, sallû alâ nûril hüdâ, sallû alâ hayril verâ, a’nî’n nebiyyel Mustafâ.
Sallû alâ etbâihi, sallû alâ ezvâcihi, hümül mehdiyyîne bihi ehlül huzuru vessafâ.
Efneytü omrîfîlhavâ, vâ hasretâ vâ hasretâ, zayya’at a’zâîkuvveti, vâ firkatâ vâ firkatâ.
Aynî amâ min ibreti, kalbi asâ min şehveti, omrî fenâ min gafleti, ya Rabbenâ yâ Rabbenâ.
Kad garranî tûlul emel, kad fâtenî hüsnül amel, kad câenî vaktül ecel, ya Rabbenâ yâ
Rabbenâ.
Sebbit lenâ ekdâmenâ, sakkil lenâ mîzânenâ, vağfirlenâ isyânefıâ, yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ.
Türkçe Anlamı:
Rahman ve Râhim olan Allah’ın adıyla,
San’atı üstün olan Allah’a hamdü senâ ederim. Mahlukatının hepsine hâkim olan, sonsuz kudretli yüce Allah’tır. Ay gibi parlayan, güneş gibi ziya veren ve mahlukatın en şereflisi olan Muhammed Mustafa’nın üzerine salâtü selâm getirin.
Ona bağlı olanlara, âilelerine, doğru yolu bulan huzur ve safa ehlinin üzerine de, tâzim
ve hürmette bulunun.
Eyvah eyvah! Ömrümü boşa harcadım, yazık bana, yazık bana. Âzalarım kuvvetlerini
kaybetti, firkat bana firkat bana.
Gözlerim ibretten kör, kalbim ise şehvetimden karardı. Ömrüm gafletimden tükendi
(hiçbir şey anlayamadım.) Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz.
Beni uzun ümitler aldattı, benim güzel amellerim yok oldu. Bu iş tâ ecel gelinceye kadar
devam etti. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, (yardım Senden kurtuluş Senden.
Ayaklarımızı sırat köprüsünün üzerinden kaydırma, mizan terazimizi ağır kıl, günahlarımızı bağışla ey Rabbimiz ey Rabbimiz.
Açıklama:
Çok manidar bir münâcattır. İçindeki manalar düşündürücüdür. Daha ziyade kişinin ömrünün fuzuli gidişinin ve bir an evvel tedbir alınması gerektiği noktaları tavsiye eylemektedir. Zaten dinimizin amacı bizi uyarmak, yaptığımız duâların hepsi bizi Hakka yaklaştırmaktır. Yoksa kuru kuruya duâ etmenin hiç bir faidesi yoktur.
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MUALLAK_I MUAMMA
Ülkü KARA

Ruh dünyasına ayna tutmak; su üstünde
yürümek gibi bir şey olsa gerek akıl muhayyelesinin güç yetiremediği bir yolcuğa çıkmaya
yeltenmek, zorlamak sınırları şakaklar zonklarcasına, sonra da paraşütsüz düşer gibi yere
çakılmak...Bir muamma ki nereye gideceğini,
ne yapacağını bilememek, ortada öylece dımdızlak kalıvermek.

izin verildiği kadar görürsünüz, gerisine karışamazsınız..

SIR

Hani Taifli nadân çocuklarının hışmına uğradıktan sonra gönlüne hicret emri düşürülen
Peygamberimiz ( s.a.v) ’ in ardından topraklar
bile dile gelip adeta “ Gidiyor musun ruhum,
gidiyor musun?” deyivermişti de yer gök hüzne bürünmüştü ya işte tam o misal; tüm bedeniniz kainattaki zümrelerin hücreleri adedince
hüzne gark olur aşağı düşseniz boğulacağınız
koca bir muamma, yukarı baksanız urganı
hazır bir halattan merdiven , ortada kalmak
başlı başına bir muaallak öylece takılı kalırsınız ..Kollarınız bir o yana bir bu yana çarpar,
her taraf duvar o gelmez siz kendi ayaklarınızla
gidersiniz o da size çarpar..Hücreleriniz adedince sızı kaplar bedeninizi; bakarsınız göremezsiniz, ararsınız bulamazsınız, duyarsınız
dinleyemezsiniz, size biçilmiş zekanın hafsalası
yetmez akledemezsiniz..

Görememenin iç çekişleri bir kaplan vahşetiyle kulaklarınıza haykırır kim bilir kaç desibellik aslolan gerçeği , izin verildiği kadar işitir,

42

Haykırır usulca Kevnü Mekanın Sahibi:

_ Bir beden elbisesinden ibaretsin, o bedenden ruh çıktı mı hiç bir şeysin.
Hiç bir şey! Hiç bir şey! Hiç bir şey! O meftunu olduğumuz şey hiç bir şey miydi? Yoksa?
Bedene can veren kalbin
ruhunu elinde tutan , tekeline alan , o kalbin
tılsımını çözecek anahtarın kudretli sahibi Allah ruh dünyamıza ışık tutmadıkça çıkamayız
bu muammadan. Beden elbisesine bürünmüş
ruhun muktediri namzet olduğu çileyi çektirmeden mutluluk tacını giydirmezmiş insanoğluna..Çileye gark olanın haklı kazancıdır mutluluk deniyor bu yüzden..Mutluluğun peşinden
koşarken insanlığın kendini maddeden ibaret
sayması ne büyük yanılgıdır oysa.
Kendini madde kılıfından sıyıran ilk örnek
insandır Hz.İbrahim.O gelip geçiciye gönül verip kulluk etmeyerek ispatlamıştır rüştünü..
Dillere pelesenk olan “Ay da batar, gün de batar ben fâni olana tapamam” nidasının altüst
etmediği kalp yok gibidir..O nidanın ucu gözle görülmeyen ama ruhla görülebilene ulaşır
..Ben ancak geçici, akıcı ,bitip tükenicinin de
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Yaradanına kulluk ederim demekle bizim ruh
dünyamıza ilk şimşeği çakmıştır.Esrarlı bir dünyaya kapı aralamıştır ruhumuzu tatmin edecek
mutmaine ulastıracak anahtarı elimize tutuşturmuştur.Gördüğümüzden öte, duyduğumuzdan öte, bildiğimizden öte...
Nefis,gurur ve şehvet engellerini aşabilen,
galiz tavırdan uzak insanların aralayabileceği
bir kapıdan bu üç engeline gem vurarak girebilmek ne kadar güçse onun yüz binler fevkinde ruhun mahiyetini anlamak idrak etmeye
çalışmak da o kadar güç.Yaradılan her zümrenin ayrı ayrı meziyeti olduğuna göre insan
namzetinin de meziyet sınırlarını zorlaması
maddeden ibaret olamaz, olmamalı...madde
üstüne çıkmaya namzet yaratılmışken maddenin varlığına veya yokluğuna takılı kalmamalı.

Dağ, taş gürlemeli ardı sıra, seslenmeden
sesini duyurmalı,parmağını kıpırdatmadan
koşmanın tadına varmalı..Gözünün nurunu
alsa Kudret_i Sonsuz o kalp gözünü açık tutmalı , tutmalı ki perdeleri aralamalı,içeriye
sızmalı, ruhun mahiyetine anlam bulmalı..Hz.
İbrahimden teslim alıp ölene dek elinde tuttuğu anahtarı asıl sahibine teslim etmeli..Yoksa
bir muallak_ı muaamma pençesinde didişip
durmaktan mecalsiz teslim ederken gerçek
sahibine ruhunu, tatminsiz bir dünya hayatı
oyalar güruhunu.

SIR

Rabbim kalp gözüyle görenlerden eyle beni
Al gözümün nurunu ver kalbime ferini
Gönlüme düşürüver ruhumun hicretini
Sürdür fani bedenime peygamberler terini.
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Bisiklet Sporu Nedir?
Nasıl Yapılır?
Emrullah ÇINAR

İki tekerlekli bisikletin gelişmeye başlaması ile ortaya çıkan Bisiklet Sporu her yaştan insanın Kadın ve
Erkek farkı olmadan yapabildiği, eğlenceli, rekabet
değeri yüksek ve oldukça sağlıklı bir spor dalıdır.
Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan
Bisiklet Sporu gençler arasında önemli bir konuma
gelmiştir. Ayrıca her yaştan insan sayısı artan Bisiklet
Yollarında rahatlıkla bu sporu gerçekleştirebilmektedir.
Bisiklet Türleri
En çok satışı yapılan ve tercih edilen bisiklet türleri aşağıdaki gibidir.
Şehir Bisikleti
Günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan
Şehir Bisikletleri kısa süreli kullanımlarda tercih edilmektedir. Daha çok asfalt vb. yollarda tercih edilen
bu bisiklet ailesi temelde konforlu ve eşya taşımaya
müsait bir yapıdadır.
Bu bisiklet ailesinde
Su sıçramalarını önlemek amaçlı çamurluk,
Eşya taşımayı kolaylaştırmak adına sepet veya
bagaj,
Gece kullanımlarında güvenliği sağlamak adına
lamba,
Gündüz kullanımlarda trafikte daha rahat sürüş
sağlamak için de ayna,
gibi aksesuarlar tercih edilmektedir.
MTB (MounTain Bike – Dağ Bisikleti)
Sağlamlığı arttırılmış, gereksiz aksesuarlardan
arındırılmış, zorlu yol ve hava koşullarında rahatlıkla
kullanılabilen bisiklet ailesidir.
Çift amortisör sistemi, hafifletilmiş malzemesi
ve dayanıklı fren sistemleri ile özellikle bisikleti bir
alternatif spor olarak gören ya da kırsal kesimlerde
bisiklet kullananlar için hazırlanmış bir ürün ailesidir.
Yarış Bisikleti
Sürüş konforundan ziyade, hıza ve yarışmaya
odaklı olan bu bisiklet ailesinde kullanıcının maksimum hıza ve minimum sürtünme direncine ulaşmasını sağlamak amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Bu sebeple daha ince tekerlek yapısı, daha kuvvetli frenler ve
sürücüyü en az seviyede yoracak gidon yapısı benimsenmiştir.
BMX

Bir marka ve bir gösteri bisikleti olan BMX ürünleri temelde gençlerin gösteri amaçları için kullandığı,
standart bisiklet ailesinden çok daha küçük yapıya
sahip olan bisikletlerdir. Dayanıklılık üst düzeyde olup
kullanıcıların kendilerine göre geliştirdikleri yapıda
bir üründür. Günlük kullanıma pek uygun değildir.
Büyük Bisiklet Yarışları
Genellikle ülkeler arasında gerçekleştirilen Bisiklet Yarışlarında herkesin bildiği en önemli yarış, tabi
ki Dünyanın dikkatini çekmeyi başaran zorlu Fransa
Bisiklet Turu ilk sıradadır.
Bölgesel olarak gerçekleştirilen yarışların dışında
bilinen en büyük Bisiklet Yarışları şu şekildedir.
Fransa Bisiklet Turu
İtalya Bisiklet Turu
İspanya Turu
Dünya Şampiyonası
Coupe de France
Türkiye’de Bisiklet
Ülkemizde bisiklet sporu için çalışma yapan resmi
kurum Türkiye Bisiklet Federasyonudur.
1923 yılında kurulan federasyon ülkemizde birçok
bisiklet yarışı organize etmekte ve Uluslararası yarışmalar için bisikletçi yetiştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Türkiye’de hemen hemen her ilde Bisiklet Yarışları
gerçekleştiren Federasyon, buralardan gelen bisikletçiler ile de Türkiye çapında yarışmalar gerçekleştirmekte ve dereceye giren bisikletçiler ile Türkiye’yi
yurt dışında temsil etmektedir.
Nasıl Bisiklet Yarışçısı Olunur?
Bireysel ya da Kulüp bazlı olarak alınabilen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün (GSGM) Sporcu Lisansına sahip olmak ilk şartlardan birisi. Bu işlem için
Bisiklet Federasyonu sitesinden gerekli olan evrak
listesine ulaşabilirsiniz.
Bundan sonraki süreçte Bisiklet Federasyonuna
başvuru yaparak UCI (Union Cycliste Internationale
– Uluslararası Bisiklet Birliği) Sertifikası almanız ve
daha sonra yarışmaları takip etmeye başlamanız gerekecektir.
Yarışmalara katılabilmeniz için sağlıklı olmak ve
gerekli güvenlik donanıma sahip bir bisiklete sahip
olmak ilk şartlar arasındadır.

SIR
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Şans var mıdır?
M. Batuhan PINARBAŞI

Bugüne kadar en çok tartışılan sorulardan birisi “Şans diye bir şey var mıdır?” sorusudur. 1₺’lik bir bozuk parayı elimizle, Atatürk olan yüzü üste gelecek şekilde masaya
koyduğumuzda şans olmazken, havaya atılınca şans olmasının nedeni nedir? Yerden
2 mm yükseklikte iken daire olan kısmı yere paralel olacak şekilde elimizden bıraktığımızda neden şans demiyoruzda, 3 m yüksekten bırakınca şans diyoruz? Aslında
şans dediğimiz şey tam olarak şudur, “Düşük olasılık yüzdesi”. Yerden veya masadan
(paranın düşeceği zeminden) 2 mm yüksekten, üzerinde 1₺ yazan yüzeyi yere paralel
ve cismin üst yüzeyinde olacak şekilde bıraktığımız paranın, gerçekleşecek serbest
düşme olayı sonucunda “yazı” gelme ihtimali yaklaşık %99,99… civarlarındadır. Fakat
aynı parayı aynı koşullarda şekilde 3 metre yüksekten bırakınca bu ihtimal yaklaşık
olarak %49,99… dur. Yani kısacası olasılık yüzdesi azaldıkça şans kelimesi işin içine
girmeye başlar. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz: Şans değil ihtimaller vardır ve aslında
ihtimaller ne olursa olsun bir olay gerçekleşir veya gerçekleşmez. Bu da her olay veya
durumda aslında %50 ihtimal var demektir (olmak veya olmamak). Kısacası iyi şans
veya kötü şans diye şeylerle uğraşmaktansa olmasını istediğiniz durum veya olayın
olasılık yüzdelerini artırmaya bakın ve gerçekçi olun. İyi şanslar…

SIR
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SİL AH

Ruger MP9
Kıvanç KARADAĞ

Uyruğu: Amerika Birleşik Devletleri
Tasarlanma tarihi: 1980
Ağırlık: 3000 gr
Mühimmat: 9x19 mm Parabellum
Ateş hızı: 550-600 mermi/dk
Etkili menzil: 100m
Ruger MP9 , Sturm, Ruger & Co. tarafından
1995 yılında tanıtılan 9 × 19 mm’lik bir makineli tabancadır. MP9, Uzi’nin orijinal tasarımcısı Uziel Gal tarafından tasarlanmıştır. “İyileştirilmiş Uzi” olarak tanınmasına rağmen,
MP9 hiçbir zaman birkaç örnek üretmeyerek
yola çıkamamıştır. MP9’un başarısızlığı, Ru-
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ger’ın 1996 yılında MP9 sol üretiminden bu
yana hafif makineli tüfek pazarına yeniden
girmiş olması anlamına geliyordu, bunun
yerine kendi ünlü tabancasına ve revolver
serisine odaklanmıştı.. MP9’un ABD genelinde polis ve askeri kuvvetlere satılması amaçlanmıştı, ancak tasarım hiç kimsenin ilgisini
çekmedi. MP9, güvenlik ve yangın seçicisini
birleştirmek için tasarlanmış üç konumlu bir
anahtarla donatılmıştır. Kolun üst pozisyonu,
MP9’un “güvenli” olduğunu, orta konumun
MP9’un yarı otomatik modda ateş ettiğini,
en düşük konum ise MP9’un tam otomatik
modda olduğunu gösterir.

SIR
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TEKNOLOJİ

Mehmet ŞAHİN

Elektrikli uçak Norveç’te test edildi

SIR

Sloven şirketi Pipistrel’in ürettiği, elektrikle çalışan Alpha Electro
G2’nin test uçuşu Norveç’te yapıldı.
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Norveç Ulaştırma Bakanı Ketil Solvik-Olsen’in pilot koltuğuna oturduğu
uçak, birkaç dakika boyunca Oslo Havalimanı çevresinde tur attıktan sonra güvenli iniş yaptı.

Pipistrel’e göre, iki koltuklu Alpha Electro G2’nin moturu, 50 kilovat güce ve 21
kilovat saat bataryaya sahip. Bu özelliklerin uçağın bir saate kadar havada kalmasını sağlamaya yettiği belirtiliyor.

Norveç’te birçok havaalanını işleten
devlete ait Avinor şirketinin başkanı Dag
Falk-Petersen de test uçuşunda Solvik-Olsen’e eşlik etti.

Çok sayıda adaya ve fiyorda sahip Norveç’in, elektrikli uçaklarla yolcu taşınması için ideal fiziki koşullara sahip olduğu
ifade ediliyor.

Solvik-Olsen, test uçuşunun, elektrikle çalışan uçakların ticari hizmet vermesinin “birkaç yıl içinde ulaşılabilecek bir
gerçek” olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Norveçli yetkililer, elektrikli uçakla ticari seferlere 2025 yılında başlamayı hedefliyor.

SIR
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Evrim teorisi bir kez daha
ispatlanamadı
Adem YAKUP

Amerikalı evrimsel biyolog Profesör Richard E. Lenski, 25 yıl boyunca, 12 farklı E.coli
adlı bakteri popülasyonunda, 60.000 nesile
uzanan bir sıra mutasyon deneyi yaptı.

lanılması ile ilgili genlerde çeşitli mutasyonlar
meydana gelmesi sonucunda, bazı bakteriler
ortamdaki sitratı bir karbon kaynağı olarak sindirmeye başladılar. Dolayısıyla, bu besin artışı,
söz konusu bakterilerin gelişme hızını artırdı.
Ancak, sonraki nesillerde bu gelişme hızı ya-

SIR

LTEE (long-term evolution experiment),
yani uzun vadeli evrim deneyi adıyla anılan bu deneyin amacı sözde evrim sürecini gözlemleyebilmekti.
Fosillerde evrim teorisinin izlerini bulamayan
evrimciler, kısa ömürlü ve
hızlı çoğalan bakteri nesilleri üzerinde, deneylerinin
sonucunu görmek ve sözde evrimle gelişimi ispatlamak istediler.

Yani hızla çoğalan ve 25
yıl boyunca yaklaşık 60 bin
nesli gözlemlenebilen bu
canlı türünde bir değişiklik
gözlemlenebilirse, bunu
evrimle gelişmenin delilini
sunmuş olacaktı. Ne var ki, her zamanki gibi
deney evrimcilerin istediği yönde gerçekleşmedi.
25 yıl boyunca, bakteriler üzerinde sayısız
mutasyon denemesi yapıldı. Bu deneylerde
bakteriler, sitrat (C6H5O7-3) ve glikoz bulunan
bir ortamda bırakıldılar.
Sitrat molekülünün hücreye alınışı ve kul-
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vaşladı, pek çoğunun nesli ortadan kalkmakta ya da o nesle özgü çeşitli hastalıklar ortaya
çıktı.
Söz konusu mutasyonun, iddia edildiği şekilde evrimleştirici bir etkiye sahip faydalı
bir mutasyon olmadığı ise çok açıktır. Çünkü,
E-coli bakterisi sitratı parçalama genlerine zaten sahiptir. Yani bakteri yeni bir özellik kazan-
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mış değildir. Bu deneyde mutasyona uğrayan
nesillerde sadece sitratın hücre içine girişinin
arttığı gözlemlenmektedir. Bunun nedenine
bakıldığında ise sitrat transporter proteinine
ait genlerde bozukluk oluştuğu görülmektedir.
Yani bu bir gelişme değil, aslında bir bozulmadır.
Sitratı taşıyan molekül, anaerobik (oksijensiz) koşullarda devreye girerek hücre içine
sitrat alımını sağlayan bir işleve sahiptir. Buradaki örnekte ise bakteride bu düzen kontrol-

rol mekanizması bozulmaktadır. Yani hücrenin
mevcut sistemine zarar gelmektedir.
Bu durumu şuna benzetebiliriz; caddelerde
gecenin karanlığına ayarlı özel sensörler hava
karardığında harekete geçer ve sokak ışıkları
yanar. Sensör sisteminde bir bozukluk olsa ve
sensörler aydınlığı da karanlık olarak algılasa,
sokak ışıkları 24 saat yanmaya devam edecek,
hem yıpranacaklar hem de boşa enerji harcayacaklardır. Bu bir fayda değil zarardır. İşleyen
sistemin bozulmasıdır.

SIR

Evrimcilerin kendilerince bir
delil olarak göstermeye çalıştıkları
söz konusu örnekte de yeni bir bilgi yoktur; aksine mevcut sistemin
bozulması durumu vardır. Gerçekte burada, evrim değil her zamanki gibi mutasyon sonucu oluşmuş
genetik bir hastalık söz konusudur.
Hücre yoktan var edildiğinde sahip
olduğu müthiş dengeli bir sistemini kaybetmiş; bozulmuştur. Evrimcilerin demagoji yöntemleri, bir
kez daha çürütülmüş olmaktadır.

den çıkarak sitrat sürekli hücre içine girer hale
gelmektedir ve kontrolsüz bir sitrat metabolizması başlamaktadır.
Evrimciler bunu, bakteriye yeni bir özellik
kazandıran faydalı bir mutasyon olarak gösterme çabasındadırlar; oysa bakteri zaten sitratı
kullanma genlerine sahiptir ve laboratuvarda
oluşturulan mutasyonlarla bu genlerin kont-

Bu deneyle ilgili daha da önemli
bir nokta şudur: Yaklaşık 60 bin nesil boyunca E.coli bakterileri, kontrollü mutasyonlara uğratılmalarına
rağmen, bakteriler hala bakteridir.
Akıllı müdahaleler ve 60 bin nesli
gözlemleme imkanına rağmen, mutasyonların
canlıları evrimleştirdiğine dair tek bir delil görülememiş, E.colibakterisi tüm müdahalelere
rağmen 60 bin nesil boyunca E. Coli bakterisi
olarak kalmıştır.
Özetle, 25 yıllık emek yine boşa harcanarak,
evrim teorisi bir kez daha İSPATLANAMAMIŞTIR.
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Fatma YAŞAR

Makam-ı Aşk
Nereye gitsem sen varsın
Ve nereden dönsem yine sen
Yollar ve dönemeçler sen
Ne kadar da senim bir bilsen

SIR

Nereye baksam sana ayan gözlerim
Ne söylesem seni söyler sözlerim
Gönlümün aksi düşer kâğıt kaleme
Kalem de kağıtta gönlümde hep sen
Bilinmez sırlarla dolu her alem
Gizli ilimlerine müphem her dua
Bilinir bir bilinmezlik içinde Araf
Bildiğim sen bilmediğim de sen

Yolun başında veya yolun sonunda
İster aramışım ister bulmuşum
Sen var her yolun düzünde yokuşunda
Ben sen diye kendimde kaybolmuşum
Kendim arar iken bağda bağbanda
Güller derer iken türlü cihanda
Senin adın varsa varda ve yokta
Ha diken olmuşum ha gül olmuşum
Şimdi benden benlikten arınma vakti
Bezmi Elestte kalu belada verdik bu akti
Aşk-ı hakikat söyler deyip cümle sözleri
Sukûtu layale edeple giydirme vakti ...
52
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Çamlıca Camii’nin açılışı ertelendi
Ayşe Emine Sultan ÇELİK

2013 yılından beri yapımı süren Çamlıca Camii’nin açılışı ertelendi. 10 Haziran tarihinde Kadir
gecesi açılması planlanan Çamlıca Camii’nin “tam
olarak bitmeyeceği” için açılışının ertelendiği öğrenildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri
Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk
“Tam olarak bitmeyeceği eksikleri kalacağı için açılışı erteledik” dedi. Camideki son durum bugün havadan görüntülendi

yerinde çalışıyor. Bir sanat eseri olarak gördüğümüz
camiinin her yerini bitirdikten sonra açılış için yeni
bir takvim oluşturacağız.” dedi.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ
OLACAK

SIR

2013 yılından beri yapımı süren Çamlıca Camii’nin açılışı ertelendi. 10 Haziran tarihinde Kadir
gecesi açılması planlanan Çamlıca Camii’nin “tam
olarak bitmeyeceği” için açılışının ertelendiği öğrenildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri
Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk
“Tam olarak bitmeyeceği eksikleri kalacağı için açılışı erteledik” dedi.
CUMHURBAŞKANI TAM OLARAK BİTMESİNİ İSTEMİŞTİ

Doğan Haber Ajası’nın haberine göre, yapımına
başlandığından bu yana yaklaşık 58 aydır inşaatı
devam edilen Çamlıca Camii inşaatının 10 Haziran
2018 tarihinde Ramazan ayının Kadir gecesi açılması planlanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın dün akşam İstanbul’un fetih Kutlamaları
sırasında “İstanbul’a kazandırdığımız manevi zırh
olarak gördüğümüz Çamlıca Camii’ni 10 Haziran’da
Kadir gecesinde ibadete yetiştirmek istiyoruz. Fakat
arkadaşlara söyledim. Yarım yamalak yok. Yetiştireceksiniz yetiştirin yetişmiyorsa bittiği zaman açarız”
şeklinde konuşmuştu.

Bittiğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük cami
kompleksi olacak Çamlıca Camii 63 bin kişinin aynı
anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk
İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500
metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak.
Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve
konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı
bir otopark bulunuyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİNE SAHİP

Çamlıca Camii , 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alanda yapımı devam edilen cami ayrıca kubbe
kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda
“Fetih Suresi”yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre
yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4’ü 107.1 metre, 2’si ise 90’ar
metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63
bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte
olan Çamlıca Cami’nin bir başka özelliği ise herhangi
bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış
olması.

AÇILIŞ ERTELENDİ
Bu açıklamanın ardından cami inşaatının tam
olarak bitmeyeceği için açılışın ertelendiği öğrenildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk,
“Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra bu
sabah yeni bir iş takvimi oluşturduk. Tam olarak
bitmeyeceği eksikleri kalacağı için açılışı erteledik.
Şu anda gece gündüz 600 işçi cami inşaatının her
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OTOMOTİV

Ford Mondeo
Nihat ÖZBİLEK

Ford Mondeo, Ford’un 1993 yılından beri ürettiği otomobil modelidir. 2007 yılında 4.nesli piyasaya çıkmıştır.
Motorlar
Benzinli motorlar ve Esnek yakıtlı motorlar:
1.6L 110 PS Sıralı 4 silindir,
1.6L 120PS Sıralı 4 silindir,
1.6L 125 PS Sıralı 4 silindir,
1.6L 160PS EcoBoost Sıralı 4 silindir,
2.0L 145 PS Sıralı 4 silindir,
2.0L 145 PS Sıralı 4 silindir FFV (Esnek yakıtlı motor),
2.0L 203PS EcoBoost Sıralı 4 silindir,
2.0L 240PS EcoBoost Sıralı 4 silindir,
2.3L 161 PS Sıralı 4 silindir,
2.5L 220 PS Sıralı 5 silindir,

Dizel motorlar:
1.6L TDCi 115PS Sıralı 4 silindir,
1.8L TDCi 100PS Sıralı 4 silindir,
1.8L TDCi 125 PS Sıralı 4 silindir,
2.0L TDCi 115PS Sıralı 4 silindir,
2.0L TDCi 140 PS Sıralı 4 silindir,
2.0L TDCi 160 PS Sıralı 4 silindir,
2.2L TDCi 175 PS Sıralı 4 silindir,
2.2L TDCi 200 PS Sıralı 4 silindir
Gövde
4-kapı Sedan/Saloon,
5-kapı Liftback/Hatchback Sedan,
5-kapı Station Wagon/Estate

SIR
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Einstein’dan
10 Kişisel Gelişim Dersi

Albert Einstein çoğu insan tarafından dahi olarak
görülür. Şu ana kadar yaşamış en etkili bilim insanı
olmanın yanında teorik fizikçi, filozof ve yazardı. Bilime birçok katkı sağlamış Einstein’ın başarı sırlarını
merak ediyor musunuz?
İşte Einstein’dan 10 hayat dersi…
1. Merakınızın peşinden gidin
‘Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu
bir meraklıyım.’
Sizin merakınızı çeken nedir? Neyi en çok merak ediyorsunuz? Benim merak ettiğim neden bazı
insanların başarılı olup bazılarının olamadığıdır. Bu
yüzden yıllarca başarı üzerine çalıştım. Merakınızın
peşinden giderseniz başarıya ulaşırsınız.
2. Azim paha biçilmezdir
‘Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum.’
Belirlediğiniz yolun sonuna ulaşacak kadar sabırlı mısınız? Posta pullarının gideceği yere varasıya kadar mektuba yapışıp kalmasından ötürü çok değerli
olduğu söylenir. Posta pulu gibi olun ve başladığınız
işi bitirin.
3. Bugüne odaklanın
‘Güzel bir kızı öperken düzgün araba kullanan
birisi, öpücüğe hak ettiği dikkati vermiyor demektir.’
İki atı aynı anda süremezsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Şimdiye odaklanın ve bütün enerjinizi şu anda yaptığınız işe verin.
4. Hayal gücü güç verir
‘Hayal gücü her şeydir. Sizi bekleyen güzelliklerin
önizlemesi gibidir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.’
Hayal gücünüz geleceğinizi belirler. Einstein şöyle der: ‘Zekanın gerçek göstergesi hayal gücüdür,
bilgi değil’. Bu yüzden hayal gücünüzün hantallaşmasına izin vermeyin.
5. Hata yapın
‘Hiç hata yapmamış bir insan yeni bir şey denememiş demektir.’
Hata yapmaktan korkmayın. Eğer nasıl okuyacağınızı bilirseniz hatalar sizi daha iyi bir konuma getirebilir.Başarılı olmak istiyorsanız yaptığınız hataları
üçe katlayın.
6. Anı yaşayın
‘Ben geleceği hiç düşünmem, ne de olsa gelecektir.’

Geleceği ayarlamanın tek yolu olabildiğiniz kadar şimdide olmaktır. Şu anda dünü ya da yarını değiştiremezsiniz. Önemli olan tek an şimdidir.
7. Değer yaratın
‘Başarılı olmaya değil, değerli olmaya çalışın.’
Zamanınızı başarılı olmak için harcamayın, değerler yaratın. Eğer değerli olursanız başarı kendiliğinden gelecektir.
8. Farklı sonuçlar beklemeyin
‘Delilik: Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek.’
Her gün aynı rutinde yaşayarak farklı görünmeyi
bekleyemezsiniz. Hayatınızın değişmesini istiyorsanız kendinizi değiştirmelisiniz.

SIR

9. Bilgi deneyimden gelir
‘Bilgi malumat değildir. Bilmenin tek yolu deneyimlemektir.’
Bir konuyu tartışabilirsiniz ama bu size sadece
felsefi bir anlayış kazandırır. Bir konuyu bilmek istiyorsanız onu deneyimlemelisiniz.
10. Kuralları öğrenin, daha iyi oynayın
‘Oyunun kurallarını öğrenmek zorundasınız.
Böylece herkesten iyi oynayabilirsiniz.’
Yapmanız gereken iki şey var. Birincisi oynadığınız oyunun kurallarını öğrenmek. İkincisi ise oyunu
herkesten iyi oynamayı istemek. Bu iki şeyi yaparsanız başarı sizinle olur!
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Türkülerin Dilinden...Mehmet Özbek

Serkant Göncü

Duygulanırız, seviniriz, paylaşırız; yeri gelir bir
uzun hava söyleriz, yeri gelir ritmik bir havayla coşarız. Ayşe’nin, Şehmuz’un, Dursun’un, Melis’in ezgisidir Türkü. Ne mutlu Türküm diyen herkesin söylediği bir halk söylencesidir. Bu toprakların; taşının
toprağının insanının dile gelmiş bir halidir Türkü.
Hislerimizin adeta bir aynasıdır. Davulun zurnayla
olan ahengi ile kelimelere dökülen bir destandır
Türkü. Yüzyıllardır kulaktan kulağa söylenirken hiç
bozulmamış yüreğimizin sesidir.
Urfa’nın arka sokaklarıyla Kerkük’ün buluşmasıdır. Karadeniz’in sert coğrafyası ile Egenin zeybeğinin dansıdır. Türkü bize özgüdür. Bizi biz yapan
değerdir. İçimizden geldiği gibidir. Abartısız yalın ve
doğaldır. Peki bu türküler yüzyıllardır nasıl korunmuş ve bugünlere gelmiştir. Bu türküleri dile getirenler kimlerdir hiç düşündünüz mü?
“Beyaz gül kırmızı gül güller arasından gelir,
Yarim giymiş beyaz azye cuma namazından gelir”
türküsünü duymayanımız var mıdır? Orada
cuma namazına giden sevgilinin arkasından bir dile
gelişdir... Hasretle beklediğimiz bir sevgiliye sesleniştir.
“Gözleri fettan güzel, derde dert katan güzel.
Elinden nere gidem bize şer satan güzel”
ile güzel gözlü dilberin aşkı ile perişan olan bir
sevgilinin haykırışını duymaktayız. Hangimiz güzel
gözlere direnebiliriz ki...
Bu türküler gibi yıllar boyunca dilden dile gönülden gönüle seslenen daha nice türküleri derleyen,
sözlerini yazan veya besteleyen Mehmet Özbek,
Türklerin olduğu her coğrafyadaki türküleri derleyerek günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Nice güzel
türküsüyle bizleri derinden etkileyen sanatçı, 1945
yılında Urfa’da doğmuştur. Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktorası da bulunan Mehmet Özbek,
Türk Halk Müziği’nin tozlu raflarda kalan nice değerli eserlerini günyüzüne çıkararak gönül telimizi
titretmiştir. Şefliğini üstlendiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ile yurtiçinde ve yurtdışında vermiş olduğu konserlerle geniş
kitlelere Türk Halk Müziğini sevdirmiştir. Özbek,
bilhassa Kerkük Türkmenlerinin yanık türkülerini
bizlere aktarmak suretiyle onların kültür varlıklarından haberdar olmamızı sağlamıştır. Sanatçının
300’e yakın derlemesi bulunmaktadır.
Yazmış olduğu Folklor ve Türkülerimiz, Türk Halk

Müziğinin Esasları, Müzik Eğitimi, Türk Halk Ezgileri, Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi, Türk Halk Müziği
El Kitabı Terimler Sözlüğü, gibi eserlerle hem Türk
Halk Müziği folklorik altyapısına bilimsel bir katkı
sağlamış, hem de okullarda müzik eğitimine değer
katmıştır.
Yine derlemiş olduğu
“Kara köprü narlıktır,
Güzellik bir varlıktır.
Şal aba giyinenler,
sevdiğine layıktır.”
türküsü olmadan bir sıra gecesi olabilir mi? Yolunuz Urfadan geçsin ya da geçmesin bu türküyü
duyduğunuzda kendinizden geçerek başka bir aleme girmeniz mümkündür.
Sadece Urfa ve Kerkük dersek sanatçıya haksızlık
etmiş oluruz. Karadenizden derlediği
“Çayeli’nden o yani
Gidelim yali yali
Sırtındaki sepetun
Ben olayım hamali”
ile horon tepmeyenimiz yoktur.
“Aman Bre Deryalar Kanlıca Deryalar
Biz Nişanlıyız.
İkimiz de bir boydayız
biz delikanlıyız”
derlemesiyle de adeta Rumeli’ye gitmemize vesile olmuştur.
Aşık Veysel, Köroğlu, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal gibi değerler bu halkın içinden çıkarken Mehmet Özbek gibi araştırmacılar bu değerleri yeni nesillere aktarmıştır.
Halkımızın müziğini yine halkımıza taşıyan, derleyen, yazan ve besteleyen Türk Kültürüne büyük
katkılarda bulunan değerli sanatçı ve araştırmacı
Sayın Mehmet Özbek gibi daha nice sanatçıların
çıkması ile Türk Kültürü daha da gelişecek ve büyüyecektir.
Sn. Mehmet Özbek’i sözleri Orhan Şaik Gökyay’a, bestesi kendisine ait olan
“Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.”
eseriyle selamlarken, bu vatanda yaşayan Türkülerimizin asırlar boyunca dillerde kalmasını diliyorum.

SIR
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Kardelen Dergisi 95. Sayıda
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Çeyrek asırdır sadece “fikrin değerini
bilenlere…” istinat eden Kardelen dergisinin Ocak-Mart 2018 tarihli 95. sayısı
çıktı.
Dergi yeni sayısında “Tasavvuf ”u ele
alıyor. Kapakta okuyucuya; Üstad Necip
Fazıl’ın “Tasav-vufa dinin esası olmak
bakımından esasın ruhu diyebiliriz. Dinin esası, ancak Resulün tebliğ ettiğidir.
Dinin esasına bağlı tamamlayıcı nokta…”
sözüyle sesleniliyor.

Dergide yer alan yazılardan bazıları
şöyle:
Tasavvuf ve Cemiyet – Ali Erdal
Şeyhim Edebâli – Kadir Bayrak

SIR

Derginin “Tasavvuf ve Cemiyet” başlıklı başyazısında, Ali Erdal; “Tasavvuf;
herkesin içinde fıtrî olarak var olan aşkı,
merkezine, hakikatine yerleştirme ve yüceltme mektebi… Yüce kah-ramanların
harcı… Karşı çıkanlar evvelemirde içlerindeki aşk istadına yazık eder.” tepitine
yer veriyor.

Sadırdan Satıra – Yavuz Sert

Bir Naim Süleymanoğlu Portresi – Mustafa Büyükgüner
Su Sülbünde, Gül İle Bülbül Suretinde –
Sinan Ayhan
Mizah Köşesi – Murat Yaramaz

Bu sayıda dergi editörü; ucu bucağı olmayan boşluğun, boşlukta duran ay ve
yıldızların, boşluk-ta akıp giden kâinatın
ilmî açıklamalar ile aklı ikna edebileceğini, ancak hayat, ölüm, varlık, yok-luk,
zaman ve mekân gibi kavramların tasavvufla anlaşılabileceğini dile getiriyor.
Bu sayıda yazarımız Yavuz Sert’in Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Kara ile gerçekleştirdiği keyifli
bir röportaj da okuyucularını bekliyor.
Üstad Necip Fazıl’ın “Batı Tefekkürü ve
İslâm Tasavvufu” eserinden bir bölüm ile
başlayan dergide her zaman olduğu gibi
fikir yazılarına, şiirlere ve hikâyelere de
yer veriliyor.
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Kur’an Ahlakı

(Erdem Fazilet Münevver Hoşgörü)
Yavuz Selim PINARBAŞI

Yaşanılabilir bir dünya ve ebedi kalacağımız
Ahiret için din uygulanıp yaşanılabilir manzumlar bütünüdür.
Kuran ahlakı, dünyada güzel bir hayat sürebilmek ve sonsuz ahirete hazırlık yapabilmek için
Allah’ın insanlara bir lütfudur. Kişinin hayat boyu
karşısına çıkabilecek her olaya karşı nasıl bir tavır içinde olması gerektiğini, Rabbimiz’in beğendiği davranışların hangileri olduğunu öğrenebileceği bir yaşam rehberidir. Bu ahlakı yaşamak son
derece kolay, zevkli ve konforludur.

birtakım kısıtlamalar getireceğini zannederler.
Halbuki bütün bunlar insanların düştükleri çok
büyük yanılgılar ve şeytanın aldatmacalarıdır.
Çünkü Allah’ın buyurduğu din ahlakını yaşamak
son derece kolaydır. Asıl zor olan, Allah’ın bildirdiği sınırları tanımayan insanlardan oluşan bir
toplumda yaşamaktır. Böyle bir yaşantı son derece kötü sonuçları da beraberinde getirir.

SIR

Yaratan insan mevcudiyetine en uygun
olarak İslam dinini uygulamaya koymuştur.
Kuran ahlakı insanın fıtratına uygun olan tek yaşam şeklidir. İnsanı yoktan var eden Allah, onun
nelere ihtiyaç duyacağını, hangi ibadetleri uygulamaya güç yetirebileceğini, nasıl sağlıklı, huzurlu ve mutlu olacağını en iyi bilendir.

Din ahlakını yaşamak, insanların üzerindeki
tüm külfeti, kısıtlayıcı ve insanlara zorluk getiren ağırlıkları kaldırır. İnsanın sadece sonsuz
merhametli, şefkatli, bağışlayıcı, herşeyi hayırla
yaratan, tüm gücün sahibi olan Allah’ın, kendisi
için belirlediği kadere teslim olmasını, her şeyde
sadece O’nun rızasını arayarak O’na yönelmesini
bildirir.
Evrendeki her varlığın ve gerçekleşen her
olayın sahibi olan Allah’a güvenip dayanmak ve
O’nu dost edinmek, bir insanın hayatındaki tüm
korkuların, endişelerin, sıkıntıların ve zorlukların
da sonu demektir.

Bu gerçeği bilmeyen pek çok insan ise kendilerince din ahlakından uzaklaştıkları takdirde daha
rahat yaşayacaklarını, ahlaki değerlere önem
vermedikleri zaman özgür olacaklarını düşünürler. Ya da din ahlakının yaşamlarını zorlaştıracak
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Din ahlakından uzak yaşayan toplumlarda
veya iman etmeyen insanların hayatlarında genellikle kaos, kargaşa, huzursuzluk, korku, mutsuzluk ve stres vardır.
Bununla beraber, bu topluluk içinde olup Allah’tan gerektiği gibi korkmayan bir insan her
türlü ahlaksızlığı yapabilir, hiçbir konuda sınır tanımayabilir ve dejenere bir hayat sürebilir. Böyle
bir hayatta insanlar birbirlerine karşı fedakarlık
göstermez, sevgi, saygı bilmez, zor anlarında
maddi ve manevi destek vermezler. Bu yüzden
de böyle bir yaşam hiçbir zaman, hiçbir insana
mutluluk getirmez. Din ahlakı yaşanmadığı zaman insanın huzur bulacağı ortamın tam tersi
meydana gelir ve daha bu dünyadayken, cehennemin manevi azabı yaşanmaya başlanır.
Kur’an ahlakını yaşayabilmek için Hz. Rasulullah’ı iyi tanıyıp bilmek gereklidir.
İnsanlar için en güzel örneklerin verildiği, her
sorunun cevabının bulunduğu Kuran’da namaz
kılmak, zekat vermek, oruç tutmak gibi herkesçe
bilinen ibadetlerin yanısıra tüm ayrıntılarıyla tarif edilen bir yaşam modeli ve ahlak anlayışı bulunmaktadır. Allah Katında karşılığı olan ve Rabbimiz’in hoşnut olacağı pek çok davranış biçimi
Kuran ayetlerinde haber verilmiştir. Bu davranışların her biri aynı namaz kılmak gibi Yüce Allah’ın
bir emridir ve ibadettir. Aynı şekilde Rabbimiz’in
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emirleri doğrultusunda kaçınılması gereken birçok olumsuz eylem ve tavır da haber verilmiştir.
Bununla beraber, dünya hayatı bir imtihan
yeri olduğu için her insanın dünyada kaldığı süre
boyunca çeşitli vesilelerle imtihan olacağı çok
açıktır. İmtihanımız nefes aldığımız her an kesintisiz devam etmektedir. Allah’ın bizler için takdir
ettiği ölüm vakti gelene kadar da devam edecektir. Dolayısıyla her insan her yeni gün farklı olaylarla sınanacak, göstereceği tavırlardan sorumlu
tutulacaktır.
İşte, Kuran ahlakını yaşamak denildiğinde anlaşılması gereken, tüm bu bilgilerin ışığında bir
yaşam sürmek olmalıdır.

SIR

Allah cc hoşnut edecek ve bizden razı olacağı
hallerimiz şöyledir;

Rabbimiz’i razı edecek tavırların neler olduğunu öğrenmek için bize sunulmuş çok değerli
iki rehber vardır; Kuran-ı Kerim ve Peygamber
Efendimiz (sav)’in sünnetleri…

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in Kuran ahlakına dair uygulamaları ve tavsiyeleri
hadisler vasıtasıyla bizlere ulaşmıştır. Sünnetler,
Peygamberimiz (sav)’in Kuran ahlakını nasıl
yaşadığının en güzel örnekleridir. Peygamberimiz “Din kolaylıktır.”(Buhari, Iman: 29; Nesai,
İman: 28; Musned, 5:69) şeklinde buyurarak, insanları din ahlakını yaşamaya davet etmiştir.

Hoşgörü, affedicilik, güleryüz, ince düşünce,
fedakarlık, vefa, yardımseverlik, adalet, sadakat,
tevekkül, ihlas, şevk, temizlik, insaniyet, dürüstlük, şefkat, vicdan, tevazu, kanaatkarlık, sabır…
Tüm bu güzel ahlak özellikleri, Kuran ahlakının
yaşanmasına vesile olan, insanın yaratılış fıtratına uygun, sahip olunduğunda kişiye mutluluk ve
huzur veren, Yüce Allah’ın beğendiği ve övdüğü
davranışlardandır.
Şirk, bencillik, kibir, kıskançlık, yalan, alaycılık, gıybet, pislik, fitne, bozgunculuk, israf, öfke
gibi davranışlar ise bilindiği gibi sakınılması gereken kötü ahlak özelliklerindendir.
Yukarıda sayılan olumlu ve olumsuz pek çok
özellik, tüm toplumlarda evrensel olarak geçerli olan ahlaki erdemlerden olsa da, genelde

herkesçe bilinen bu tavırların uygulamaya geçirilmesinde ortaya çıkan eksiklikler vardır. Örneğin bazı insanlar toplum içinde iyi bilinmek
adına birtakım olumsuz davranışlardan uzak
durabilmekte; ancak tek başlarına kaldıklarında
ve kimsenin bilemeyeceğini düşündükleri bir ortam oluştuğunda kaçındıkları olumsuz tavırları
kendileri sergileyebilmektedir. Çünkü bu davranışların önemleri, karşılıkları ve kişiye yükleyeceği sorumluluklar yeterince iyi bilinmemekte,
düşünülmemekte veya çoğu zaman gözardı edilmektedir. Çoğu zaman güzel ahlak özelliklerine
“olsa iyi olur ama olmazsa çok da önemli değil”
mantığıyla yaklaşılmaktadır. Oysa Kuran ahlakının temelinde Allah korkusu ve Allah’ın rızasını
kazanma özlemi vardır. Bir mümin, Allah’a olan
bağlılığı, sevgisi ve korkusundan dolayı O’nun
emirlerini yerine getirme konusunda büyük bir
titizlik, O’nun rızasını kazanma konusunda ciddi
bir çaba içinde olur. Bu sebeplerden dolayı da
mümin, herkesin bildiği ama çoğu zaman uygulayamadığı ahlaki erdemleri yerine getirirken belirli bir şuur ve amaç taşır. Bu amacında da samimi, kararlı ve sürekli olur. Yüce Rabbimiz yalnızca
Kendisi’ne adanarak ihlasla yapılan sürekli ve salih davranışlardan razı olacağını Kuran-ı Kerim’de
bildirmiştir:
Yüce Mevla Kitabı Azim’i Şan’da bunu defalarca dile getirmiştir.
“Allah, hidayet bulanlara hidayeti artırır. Sürekli olan salih davranışlar, Rabbinin Katında
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sevap bakımından daha hayırlı, varılacak sonuç
bakımından da daha hayırlıdır.” (Meryem Suresi,
76)
Birkaç örnek verecek olursak; güzel bir sözle
bir Müslümanı onore etmenin, ona Allah’ı hatırlatmanın, bir mümin için fedakarlıkta bulunmanın ve buna benzer sayısız davranış göstermenin
Allah Katında karşılığı bulunan birer ibadet hükmünde olduğunun unutulmaması gerekir.
Kur’an ahlakı bizi iki cihanda aziz eder.
Kuran ahlakını, ancak gerçek iman sahipleri
gereği gibi yaşar ve bu güzel hayatı yaşamaktan
büyük haz duyarlar. Dolayısıyla Yüce Allah’a samimi bir kalple iman etmek önemlidir. İman şuuruyla hareket eden birinsan, tüm hayatını Yüce
Rabbimiz’i razı etmeye adayacak, O’nun rızası
için nefsinin kötü özelliklerinden kurtulacak, vicdanının sesini dinleyerek iyilikten ve güzellikten
yana olacak, bu vesileyle de Kuran ahlakıyla ahlaklanacaktır.

miyetin konforunu yaşayacaktır.
- Öfkelendiğinde öfkesini yenmenin, merhametli ve şefkatli tavırlar göstermenin, sabırlı,
adil ve alçakgönüllü olmanın lezzetini hissedecek, buna benzer tüm güzel ahlak özelliklerini
sergilemekten büyük zevk alacaktır.
- Aldığı karar sonucu Kuran ahlakını kendisine
rehber edinen kişinin geçmişteki değer yargıları da tamamen değişecektir. Örneğin artık, her
zaman ve her durumda güçlünün değil haklının
yanında olacak, adaletten ayrılmayacaktır.
- Çevresindeki insanları makamlarına, güzelliklerine, kültürlerine veya zenginliklerine göre
değil Allah korkularına göre değerlendirecektir.

SIR

Kuran ahlakını yaşamaya karar veren bir kimsenin kendini Allah’a teslim etmesi ve Kuran ahlakını kendisine rehber edinmesi gerekir;

- Böylelikle bu kişinin hayatında, davranışlarında, düşüncelerinde, kararlarında ve konuşmalarında son derece önemli değişiklikler meydana
gelir.

- Bundan böyle -Allah’ın dilemesiyle- kalbine
yerleşecek olan Allah korkusu sayesinde hesap
gününde hesabını veremeyeceği hiçbir şeyi yapmamaya azami gayret gösterecektir. Çünkü bu
kişi, Allah’ın her an kendisini gördüğüne ve dünya hayatındaki tüm işlerinden hesaba çekileceğine dair kesin bir inanca sahip olacaktır.

- Bu nedenle çevresindeki insanların herhangi
bir hatası karşısında hoşgörülü ve affedici olacaktır. Küçük gibi görünen bir iyiliğin bile, ahirette karşılığının misliye verileceğini bildiği için çevresindeki insanlara karşı her zaman yardımsever,
fedakar, alçakgönüllü, saygılı ve adil olmak için
çaba gösterecektir.
- Olaylar planlandığı gibi gelişmediğinde bunun kendisi için hayırlı bir durum olduğunu bilmenin, Allah’a tevekkül etmenin ve kadere tesli-
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- Allah’tan başka kimseden medet ummayacak, korkuya, ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmayacaktır.
- İsraftan kaçınmak, nefsinin bencil tutkularından korunmak, temizliğe ve estetiğe önem vermek bu kişinin doğal olarak titizlik göstereceği
konulardan olacaktır.
- Kendisine çeşitli nimetler lütfedildiğinde ve
bolluk içinde yaşadığı anlarda olduğu gibi darlık,
zorluk ve sıkıntı zamanlarında da şükredici olacaktır.
Tüm bu saydıklarımızdan kişinin ruhu zevk
alacak, Allah’ın rızasını gözeterek yaptığı ve sıradan gibi gözüken her iş, yediği her yemek, seyrettiği her güzel manzara, sarf ettiği her güzel söz
kendisi için bir ecir ve mutluluk kaynağı olacaktır.
Ayrıca bu güzel ahlak özelliklerinden haberdar olan bir insanın yapması gereken; Allah’tan
bir sorumluluk olarak, İslam ahlakının insanlar
arasında yayılması için çaba göstermek veya bu
konuda çaba gösterenlere yardımcı olmaktır.
Unutmamak gerekir ki, Rabbimiz kullarından
sürekli olan salih davranışlarda bulunmalarını
istemiştir. Dolayısıyla din ahlakı ancak taviz vermeksizin kararlılık ve iradeyle yaşanabilir. Müslümanın görevi, Allah’ın vahyettiği bu üstün ahlakı en ince ayrıntısına kadar uygulamaktır.
Rabbimizin emirlerine harfiyyen uyup iman
edersek mutlu yaşar, mutlu yaşatırız.
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SADİ’DEN SEÇMELER
Armita MERAM
DOĞRULUK

SIR

Bir küçük kız erkek çocukla oynamaya başladı..
Küçük erkek çocuğun bir kaç tane minik topları vardı ve kızın bir kaç
kurabiyesi vardı. Erkek çocuk dedi ki: “Ben bütün toplarımı sana vereceğim sen de kurabiyelerinin hepsini bana ver.” Kız kabul etti....
Erkek çocuk en büyük ve en güzel topu gizlice aldı ve sakladı ve gerisini kıza verdi. Ama kız söz verdiği gibi tüm kurabiyelerini erkek çocuğa
verdi.

O gece küçük kız uyudu ve bütün gece toplarla oynamayı rüyasında
gördü... Ama erkek çocuk bütün gece uyuyamadı ve bu düşüncedeydi
ki ;mutlaka kız da bir kaç kurabiye kendine saklamıştır elbet..
Azab ; sadık olmayan kişiye aittir... ve huzur sadık olanlara ait...
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SIR ÇOCUK
Yaramaz Maymun
Mahsa Beşiri Meram

Bir varmış bir yokmuş.. Büyük bir ormanda koskoca bir ağacın üzerinde üç tane yaramaz maymun anne ve babalarıyla birlikte yaşıyorlarmış.. En küçük olanları çok afacan
ve yaramazdı. Arkadaşlarıyla hep dalga geçerdi.. Annesi ona “yapma böyle çok ayıp”
deyince de onu dinlemezdi.

SIR

Bir gün küçük maymun bir dalın üzerinde oturmuş ve her zamanki gibi arkadaşıyla
dalga geçiyordu.. “Aaaa senin ne kadar uzun bi kuyruğun varmış, niye bu kadar komiksin” diye gülüyordu. Birdenbire ağacın dalı kırıldı ve maymun yere düştü, bacağı kıriıdı..
Annesi onu doktora götürdü, doktor ona ilaç verdi ve dedi ki: “Daha çabuk iyileşmen
için kokonat yemen gerekiyor..” Yarın sabah bütün arkadaşları onun için bir sürü kokonat toplayıp getirdiler ve dediler ki bunları ye ve çabuk iyileş!”
Maymun arkadaşlarının böyle yaptıklarını görünce çok utandı ve sevgi ve saygının ne
kadar önemli olduğunu anladı ve arkadaşlarından özür diledi.
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Sahranur Aydın

Büşra Vela

UNUTULMAZ MACERA
O sabah soğuk gecenin ardından, sımsıcak güneşin ışınlarıyla, bir acıyla uyandım. Acıyla
uyanmamın nedeni koca bir elin beni sapımdan tutup çekmesiydi.

SIR

Hissettiğim acıyla beraber, dikenlerimi çıkardım. Eli kanamasına rağmen beni çekmeye
devam ediyordu. Ve sonunda beni, hayat kaynağım olan topraktan çekip çıkardı. Sonra acıyla ikimizde ağlamaya başladık.
Benim ağlamamın sebebi hayat kaynağım olan topraktan yani annemden ayrılmış olmaktı. Onun ağlama sebebi ise, benim dikenlerimin parmağına batmış olmasıydı. Ardından beni
bir peçeteye sardı. Evine götürmeye başladı.
Artık bahçeli bir villadaydım.

Karşıma beyaz tenli, sarışın bir genç kadın çıktı. Bu onun annesiydi. Beni annesine verdi.
Annesinin yüzündeki mutluluğu görünce sevindim. Sarışın hanım, beni su dolu bir vazoya
koydu.
Su dolu vazoda geçen birkaç günün ardından, kök saldığımı fark ettim. Annesi, kök saldığımı görünce beni bahçelerine dikti. Beni bu kadar sevmesinin ve özen göstermesinin
nedenini bilmiyordum. Ta ki o ana kadar. Genç ve sarışın hanıma hediye edildiğim günün,
anneler günü olduğunu o anda hatırladım. Ve ben de annem olan toprağa kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadım.
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Teknolojinin zararlı etkilerini azaltmanın 4 yolu
Harika PINARBAŞI

SIR

Hızla gelişen bilim ve teknoloji, yaşamı kolaylaştırıcı etkilerinin yanı sıra sağlık açısından da
bazı riskler doğuruyor. Telefon, tablet ya da bilgisayar karşısında çok fazla zaman geçirenler, elektromanyetik dalgaların yan etkileri nedeniyle sağlık
sorunlarıyla karşılaşabiliyor.
Cep telefonunu yoğun kullananlarda ve baz istasyonlarına yakın bölgelerde yaşayanlarda baş
ağrısı, hafıza değişiklikleri, sersemlik ve uyku problemleri gibi nöropsikiyatrik şikayetler sık görülüyor.
Telefonla uzun süre konuşanlarda baş ağrısı, kulakta ve başta yanma hissi oluşabiliyor.

Gebelik dönemindeki kadınlarda ve çocuklarda
kontrolsüz akıllı cep telefonu kullanımının migren
ve farklı karakterlerdeki baş ağrılarına neden olabileceğinin çalışmalarla kanıtlandığını söyleyen
Nöroloji Uzmanı Dr. Birsen Aydın, cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik cihazların zararlı etkileri ve
korunma yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor:
PSİKOLOJİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
“İş yaşamının vazgeçilmez parçası olan bilgisayarlar da önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır.
Bilgisayarın uzun süre ve kontrolsüz kullanımı; baş
ve eklem ağrısı, işitme kaybı, sersemlik hissi, baş
dönmesi, sıkıntı, stres ve gerginlik hali ile ilişkili sorunları ortaya çıkarmaktadır. Cep telefonu ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların sınırsız kullanımı, kadınları erkeklere göre daha yüksek oranda olumsuz
etkiyle karşılaştırmaktadır.
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İYİ HUYLU TÜMÖR OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLIYOR
Cep telefonu, özellikle baş bölgesinde hafif şiddette baskı veya yanma tarzında ağrılara sebep olabilir. Bu şikayetler, kullanıma paralel olarak artmaktadır. Uzun süreli cep telefonu kullanımı, “akustik
nörinom” yani sekizinci kafa sinirini çevreleyen dokuda çok az bir ihtimal de olsa iyi huylu tümörlerin
oluşumunu tetikleyebilir.”
TEKNOLOJİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT
1.Kulaklık kullanın: Cep telefonu ile kulaklık takılarak konuşulabilir.
2.Çekim alanı düşük ise telefonla konuşmak için
zorlamayın: Çekim alanının düşük olduğu yerlerde
konuşma yapılması sakıncalıdır. Çünkü telefon karşı
tarafla iletişim kurabilmek için daha fazla güç harcar ve bu durum kişinin daha fazla radyasyona maruz kalmasına yol açar.
3.Uyurken telefonla aranızdaki mesafe uzak olsun: Uyurken, telefon açık bir şekilde yastık altında veya başucunda bulundurulmamalıdır. Telefon
yatağın mümkün olduğu kadar uzak bir noktasına
konulmalıdır.
4.Bilgisayar kullanımını sınırlayın ya da konforlu
hale getirin: Bilgisayar başında günlük geçirilen süre
2,5 saati geçmemelidir. İş gereği gün boyunca bilgisayar başında bulunanlar ise yarım saatte bir mola
vermeli, gözleri kırparak kurumayı engellemeli ve
bilgisayar ekranına uzun süre odaklanmamalıdır.
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Sağlıklı Muffin
Arzu KOÇAK

Malzemeler:
Bir paket makarna
250 gram pastırma
125 gram kaşar peyniri
2 adet tavuk göğüsü
Beşamel sos için:
3 bardak süt
2 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
Yapılışı:

3.Aşama
Hazırladığımız yumurtalı ve sütlü karışımı
kaşar peynirleri ile makarnanın üzerine
dökelim.

SIR

1.Aşama
Makarnaları haşlayalım.

2.Aşama
İki yumurta ve sütü çırpalım.

4.Aşama
Makarnayı fırın tepsisine alalım ve 120 derecede 15 dakika içindeki peynir eriyene
kadar pişirelim.
5. Aşama
Süt, un ve yağı karıştırarak beşamel sosu
hazırlayalım. Fırından çıkardığımız makarnanın üzerine beşamel sosu, tavukları ve
pastırmaları koyalım. En üste kaşarları ekleyelim.
6. Aşama
Son olarak makarnayı fırına verelim. 180
derecede 20 dakika pişirelim.
Afiyet olsun...
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BİLİMDEN HAKİKATE
MODERN ÇAĞIN HASTALIKLARINA KLASİK
ÇÖZÜMLERDEN
BİOENERJİ
-IVHepinize sevgiler, selamlar ve hürmetler Sevgili
Okurlar…
Bu sayımızda genel hatlarını anlattığımız jeneratörleri(çakraları) daha ileri seviyede tanımlamaya
çalışarak gerek Bioenerji ’ye gerekse sizlerin sağlık
yaşamlarınızda vuku bulan sorularınıza aydınlık getirmeye çalışacağız.

Mustafa SEVEN

gı anlarında endokrin hormon sitemini doğrudan
tetikleyerek vücudun ihtiyacı olan salgıları arttırır.
Tehlike anında adrenalini yükseltip kişinin maksimum hızda koşmasını veya çok ağır bir yükü yerinden kaldırmasını sağlamak için gereken gücü sunmak gibi. Aynı zamanda bu çakra sizin kökeninizle
de bir bağ içerisindedir. Doğduğunuz yere ait enerji
düzenine sahiptir. Bazı kişilerin göç ettikleri yerde
rahata erememesi hatta geri dönmeleri, geri dönmek kendi kontrollerinde değilse hastalanmaları ve
hatta hayat bağlarının kopması bu çakranın uyumsuzluğu sonucundur. Hayatta kalmayı, üremeyi ve
cinsel dürtüleri dâhilinde barındıran bu çakrada
olumsuzluklar zuhur ettiği zaman kişilerde: kabızlık, şişmanlık, kısırlık, hayat rolünde pasife düşme,
umutsuz ve bitkin bir halde olma durumları zuhur
eder. Son olarak bilinen, yapılan ama sebep/sonuç
ilişkisi tarihi karışmış bir hususu hatırlatıp konuyu
kapatalım. Durumu çok ağır olan hastaları doktor
taburcu eder ve aileye; - yapabileceğimiz bir şey
yok, memleketine götürün der. Hasta memleketine
gider, bir süre sonra durumu iyiye gitmeye başlar,
her şey çok iyi olur ve toparlanıp hayatına devam
eder. Ne doktorun ne de ailenin düşündüğü gerçek
değildir, o kişi son günlerini memleketinde huzur
içinde geçirsin diye gönderilmez. Bu çok eski bir
öğretidir, sebebi unutulmuş kendisi kalmıştır, kişi
memleketine gidince kök çakra doğduğu toprakla
etkileşime girer ve gerekli enerjiyi sağlayarak vücudu ve diğer çakraları aktif hale getirerek yaşam
bağlarını güçlendirir.

SIR

“Şifacı”(Bioenerjist)				
			
Mustafa SEVEN

İnsan olarak varsaydığımız âdemoğluna giydirilen bedenin dört unsurlu (ruh, bilinç, fiziksel beden
ve enerji bedeni) bir sistem olduğunu söylemiştik.
Bu sistemi şüphe yok ki âlemlerin Rabbi olan ALLAH
c.c (her şeyi olduğunu gibi) muazzam bir denge ve
kontrol üzere var etmiştir. Tüm eksiklerden ve eksilmelerden münezzeh olan O sonsuz güç ve irade
sahibinin sorgusuz sualsiz ve hesapsız bir şey yaptığı düşünülemez. Geçmişten günümüze sorgulayan
insanoğlu günümüz biliminde dahi eksikte olsa yeni
yeni cevaplar bulduğu sorularla gerçeğin yanında
devede kulak bir bilgiye sahip olsa da; yine geçmişten günümüze hayat şartları ve bir takım planlar/
hesaplar yapan kişiler tarafından pek çok şey unutturulmuş, geride bırakılmış ve esamesi dahi okunmaz bir hâl almış olsa da gerçekleri değiştirmeye
kimsenin gücü yetmez. Gerçek her daim yerinde
bekler, siz görün ya da görmeyen, bilin yahut bilmeyin… Ve onların er ya da geç gün yüzüne çıkmak gibi
bir huyları vardır bunu unutmayın… İnsan bedenindeki bu sistemin işleyişi en ufak detayına kadar
kontrol dâhilindedir ve bu kontrol mekanizmalarının en önemlilerinden olan çakralar; bedenin var
edildiği andan son nefesinize kadar sizin ve şartların
imkân verdiği kadar görevlerini yerine getirmeye
devam edeceklerdir. Şimdi bu vazifelerine göz atma
vakti. Önce ki sayımızda en üstten başladığımız
anlatımıza bu defa da en alttan yani kök çakradan
başlayacağız…

KÖK ÇAKRASI: Bu çakra yaşamın varlığından sorumludur. Kendinizi güvende hissettiğiniz sürece
durgun bir deniz gibi olan bu çakra, korku ve kay-

66

HARA ÇAKRASI (ALT KARIN): Bu merkez Su ile
alakalıdır, yaşamın başlangıç noktası olan Su. Kan’ın,
mide suyu’nun, sperm, lenf, yumurtalık, erbezi ve
prostat ile cinsel düzenin sağlanması ile vazifelidir
bu çakra. Sorunlu olması halinde; kıskançlık ne nefretin ön plana çıkacağı gibi, hayattan zevk almama,
vücut suyunun kirlenmesi sebebi ile gerekli temizlenmenin sağlanamaması, kanda (çoğu zaman sebebi belirlenemeyen) bakterilerin oluşması ve birtakım psikolojik kökenli rahatsızlıkların da meydana
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geldiği görülür.
KARIN ÇAKRASI (ÜST): Bu çakra mide, karaciğer,
dalak, safra kesesi, kontrollerinden sorumlu olarak
vücutta ki karbonhidrat, şeker ve insülin dengesini
sağlar. Bu dengeler yediğiniz içtiğinizle alakalı gibi
görünse de her zaman böyle olmaz. Bilimsel olarak
açıklığa kavuşmuş bir durumu paylaşalım sizinle.
Zayıflamak adına sadece Su içen insanlarda vücut
kıtlık olarak alarm durumuna geçip gelen suyu şekere çevirip depolamaya başlar. Bu da vücudun
dengesini hepten bozar, kilo artışı sağlık problemleri ile birlikte artar gider…
KALP ÇAKRASI: Adını da taşıdığı üzere Kalp, akciğerler dolayısı ile dolaşım sistemini kontrol altında
tutan bu çakra timüs bezi ile etkileşime girerek kan
ve lenf sistemini de kontrol ederek bağışıklık sistemini düzenler. Sevginin de merkezi olan bu çakrada
olumsuzluklar baş gösterdiğinde kontrolü dâhilinde ki sistemlerin çökmesinin yanı sıra kişide üzüntü, keder ve acı had safhaya çıkar. Aynı şekilde bu
duygu ve düşünce yapıları da bu sistemi tökezletir.
Üzüntülere gark olan insanların sevgi ve huzurdan
mahrum kalarak ruhum daralıyor derken gösterdikleri, gidenin ardından ağıt yakarken kişilerin dövünüp durdukları bu nokta; ilahi bir göstergenin otomatik bir sonucudur. Kişi o bölgeye vurmak sureti
ile o çakrada ki tıkanıklıktan duyduğu rahatsızlığı
gidermeye yeltenir esasında. Çare değilse de geçici
bir çözüm sunabilir.

SIR

BOĞAZ ÇAKRASI: Bu jeneratör gıdı denilen yüzün alt kısımları, boyun, boğaz, dil, ses/ses telleri,
yemek ve soluk borusundan kollar ve ellere kadar
sorumludur. Tiroit bezi ile ortak çalışarak enerjiyi
sağlar ve problemli olması halinde kontrolünde ki
tüm sistemde sıkıntılar baş gösterir. Ayrıca bu çakranın problemli olması; kişinin fikir ve düşüncelerini dile getirememesine, basık hissetmesine, sesinin
kısılması yahut kısık çıkmasına, söyleyeceği şeylerden utanma, korkma yahut çekinme hislerine kapılmasına sebep verir. Yaşam şartlarına bağlı olarakta
baş gösteren bu durumu şöyle izah edelim. Patronun/ebeveynlerin/üstlerinin karşısında tıkanıp kalan, kekeleyen, sesi içe akan bir nefesle çıkan kişiler
günümüzde çoğalmakta. Çünkü yaşam şartları ve
toplumsal baskı kişileri ezmekte ve altta bir yerlerde tutmak için zorlamakta. Bu zorluğa karşı koymak
isteyen kişi ya örf ya da genel toplum kuralları ile
karşılaşmakta. En idealisti ise yaşamsal geçim kaygısı taşıdığı için kendini bastırmakta. Bu bastırma/
bastırılma durumu zamanla bu çakrayı tıkayıp kapatmaya kişiyi sesi sedası çıkmayan bir pısırık haline

getirmeye ve dahi tüm o sistemde ki organların bir
bir hasara uğramasına sebebiyet vermektedir.
3. GÖZ ÇAKRASI: Bu çakra kulaklar, yüz, göz,
burun, sinüsler, beyincik ve sinir merkezini kontrol
ederek hipofiz bezi ile ortak bir etkileşim içine girip
sistemimiz içinde kendisine yer bulur. Problemli olması halinde unutkanlık, baş ve göz ağrıları, denge
bozuklukları ile anlamsız sorular ve karmaşaların
baş göstermesi kaçınılmaz olur. Bu çakra ait olduğu
yer ve sahip olduğu özellikler sebebi ile bir takım
ilahi ve manevi boyutlarda hususiyetler sunsa da
konumuz dışında kaldığı için değinmeden geçiyoruz…
TEPE ÇAKRASI (TAÇ ÇAKRA): Bu çakra beden dışında yer alan tek çakradır. Başın üstünde bulunup
epifiz bezi ile doğrudan ilişikli olduğu kabul edilen
bu çakra kozmik enerjiye açılan bir kapı gibidir. Diğer jeneratörlerin yakıtlarını da damıtarak onlara
sağlayan bu çakra hayat akımına yönelik bir uydu
gibidir. Değişen frekansları alıp uyarlayarak sisteme
dahil eder, tabiri caizse sistemi sürekli olarak günceller. Tüm bu söylediklerimizin üzerine bu çakrada
problemlerin gelişmesinin ne kadar kötü sonuçlara
yol açacağını anlatmamıza gerek olmasa gerek.
Tüm bu anlatımlar dahilinde bile neredeyse hiçbirşey anlatmadığımızı belirtmek bir vazifedir. Lakin
detaylandırmaya girmenin de gereği olmadığı kanaatinde olduğumuzdan çakralar konusunu da böylelikte nihayete erdiriyoruz.
Bir sonraki konumuzda “Şifacı”(Bioenerjist) kimdir, ne yapar, nasıl yapar gibi soruların cevaplarını
irdeleyerek devam edeceğiz.
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BEN ANLAMAM MEDENİYETTEN
Danişmentoğlu

Medeniyet dendiğinde işe Aristo ile başlardım. Çünkü Aristo’ya islam dünyasında
‘muallimi evvel’ denmektedir Aristo’nun
icat ettiği mantık sayesinde her şey daha
anlaşılır olmaya başlamıştır ve ona islam
alimleri sahip çıkmışlardır. Ben felsefeci
değilim ama halk alemi denen bu materyal
varlık aleminin iki kutuplu olduğunu biliyorum. Bu nedenle medeniyete de bakarken
onun iki kutbuna bakmak gerekiyor ve bu
kutuplardan birisinin Aristo olarak alacak
olursak, sonuna da ‘öjeni’ diye bir kavramı
koymak gerekiyor.

lar tarafından tekrar taranmış incelenmiş
üzerlerinde çok çalışmalar yapılmıştır.
Geçmişe sahip çıkan bütün bu çalışmalar
Endülüs’te Doruk Doruk yapmıştı ki; batının yükselmesiyle beraber bu çalışmaların
sonu rönesansa kadar bağlanabilir.

SIR

Dolayısıyla Kuran ve İslam sayesinde insanlığın ürettiklerini ve İslam bilim adamlarını bütün bu olanlara katkılarıyla beraber
sonunda insanlığa mal olan medeniyetin
iki kutbunu görmek gerekiyor.

Öjenik (veya öjeni), 20. yüzyılın
ilk yarısında çok sayıda taraftar toplayan bir kuramdı. Öjenik engelli,
hasta, homoseksüel insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının “ıslah edilmesi” anlamına geliyordu.

Öjeni bir çeşit kusursuz insan yaratma
çabalarıdır ki nazilerden Amerika’ya, Stalin
dönemi sovyetleri ne kadar Avrupa’da Çin
dahil bir çok yerde etkili olmuştur. Öjenik
hareketler yüzünden pek çok insan öldürülmüş sakatlar ihtiyarlar, katledilmiştir.
Bu durum çok kere toplu katliamlara kadar
varmıştır. Olanlar medeniyet denen şeyin
kirli yüzü olarak karşımıza çıkar.
Bütün bu olanlara İslam medeniyeti
açısından bakacak olursak Aristo ve daha
pek çok eski alimler, dünyanın değişik
yerlerindeki başka medeniyet müslüman-
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Bugünün medeniyetine baktığımızda
ahlaki değerler yerine ekonomik çıkarların
belirleyici olduğunu görüyoruz. Batıda bir
taraftan lüks ve sefahat atarken diğer taraftan Afrika’da ve dünyanın pek çok yerinde açlık ve yoklukla karşılaşırız. İnsanlığın
tümüne yetebilecek kaynaklar var olduğu
halde paylaşımda adalet diye bir kaygı yoktur bu gün... Moral değer denilen şeyler,
inanç özgürlük her şey çıkarlarla sınırlı ve
güdük kalmak zorundadır.
Olayı bir başka şekilde daha bakabiliriz.
Batı medeniyeti, doğu medeniyeti ya da
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herhangi bir millete ait yetkinlik, zenginlik,
ileri yada geri oluş olarak değil de zaman
olarak baktığımızda; her zamanın iyileri
kötüleri iyilikleri kötülükleri kendine göre
olmaktadır. Bunu bir benzetme yapmak istesek pazara benzetebiliriz. Coğrafyalara ve
mevsimlere göre ve bir de zamana göre değişik pazarlarda değişik ürünler bulunmaktadır. Öğrenin yazın işte sebzeler meyveler
değişiyor, karpuzlar çıkıyor domatesler çıkıyor, patlıcanlar çıkıyor; kışın da başka şeyler
ortaya çıkıyor. Sebzeler daha az oluyor. Eminim soğuk yerlerde daha çok et tercih ediliyor, balık tercih ediliyor. Bunun gibi zamana
ve mekana göre ürünler değişiyor.

pek çok kurum çaresiz kalmaktadır şimdi.
Bütün bu olanlara Tekrar bakalım ve peygamberlerin arasında fark gözetmeksizin
hepsinin hangi tarafta olduklarını düşünerek dini açıdan baktığımızda ise Batı ya da
Doğu da olsun hiçbirinin yeterli olmadığını
görülür. Çünkü hiçbir peygamber haksızlıkları cinayetleri tecavüzleri kabul etmez.
Dolayısıyla kitabımıza da baktığımızda aynı
şeyle karşılaşırız. Medeniyet neye sahip olduğumuz değil,ne ile muamele ettiğimiz dir;
ve biz bugün hakla hukukla muamele edilen
bir dünyada değiliz...

SIR

Bugüne baktığımızda ise, dünyanın artık
kocaman bir köye benzediğini görüyoruz.
Nerede üretilirse üretilsin her pazarı ulaşabilen ürünlerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla
Batı medeniyeti Doğu medeniyeti diye bakılmaksızın bugünkü küresel dünyada pazara kimin ne getirdiğine bakmakılıyor…
Birisi tutuyor uçak yapıp getiriyor, öbürü
su, patlıcan, biber getiriyor öbür devasa gemiler üstünde başka şeyler getiriyor, her şey
heryere ulaşılıyor ve para varsa satın alınabilir oluyor...
Ama bütün bu olanların arasında bir de
hak var hukuk var; ya da haksızlık hukuksuzluk var. Bugün günümüzde açlıktan pek çok
insan ölmekte, pek çok insan da obez ve buyüzden ölen çok insan var...
Dünyanın değişik coğrafyalarında çok
modern silahlarla silahsız insanlar öldürülebilmekte…
Bunun için Birleşmiş Milletler ve benzeri

Biz bugün kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Kanunları paranın yaptığı bir dünyada
yaşıyoruz. Parası olanın parası olmayanı rahatlıkla öldürebildiği ve bunun için yargılanmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Medeniyet
dediğimiz şeyin iyi tarafında ne var; uçaklar,
yatlar, katlar, tatil köyleri birileri tatil yaparken birilerinin açlıktan öldüğünü unutabilirsiniz...
Ama herkes unutmuyor unutanlardan olmakla unutanlardan olmamak arasındayız...
Medeniyeti iki kutuplu bakmak gerekiyor
ve Kur’an’ın içinden bakmak gerekiyor. Hz
İsa’nın, Hz Musa’nın gözüyle; peygamberlerin her birinin gözüyle, Resulullah’ın gözüyle
bakmak gerekiyor... Ve vicdanı olanlardan
bakmak.
Vicdanımız ile baktığımızda ne kadar medeniyet?
Cüzdanımızda baktığımızda ne kadar medeniyet?
Bunlara bakmak gerekiyor belki…
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BAŞKASINDAN BEKLEME
KARANLIĞA KIZACAĞIMIZA BİR MUMDA BİZ YAKALIM

Sadettin TURHAN

Hepimiz bazen siyasetten, bazen işyerimizdeki
olumsuzluklardan trafikten yolların durumundan,
bürokrasiden ve komşuluk ilişkilerinden şikâyet
ederiz. Kendimizce arkadaş ortamlarında ya da
değişik platformlarda bunları konuşur, kaba tabirle hükümet kurar hükümet yıkarız. Hepimizin
yaşanan sorunlarla ilgili birçok çözüm önerileri
vardır. Aslında çok kolay uygulanabilir ama bu işler ile uğraşanların aklına gelmeyen ya da gözden
kaçırdıkları çok küçük çözümler. Trafik sıkışınca ya
şuraya şöyle bir ışık konsa, ya da şöyle bir geçit
yapılsa gibi. (v.s.)

“Derdini söylemeyen derman bulamaz” demiş
atalarımız. Biz derdimizi bu koca şehirde nasıl
duyuracağız? Sabah evimizden çıkıyor ve akşam
yorgun argın dönüyoruz. Bu şehirde biz yaşıyoruz
güzelliklerini de, sorunlarını da biz çekiyoruz.

SIR

“Mum dibine ışık vermez” derler. Biz de bu konuda biraz daha duyarlı olalım. Atalarımız ne güzel söylemişler “Karanlığa kızacağına bir mum da
sen yak”. Evet, haklısınız böyle olmamalı, yanlış.
Bunu herkes söylüyor Ama önemli olan “doğrusu
nasıl olmalı” sorusunun cevabını bulmak.
.Çalışma arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum.
“Ben bu işi sizden daha iyi bildiğim için buradayım. Bana bu iş böyle olmamalı diye gelirseniz o
dileğinizi dikkate alınmaz. Ama bana bu hesap
böyle olmalı diye çözüm ile gelirseniz. Değerlendirmeye alınır ve mantıklı ise düzeltmesi yapılır”.
Çünkü hepimiz yönetici de olsak, yönlendirici de
olsak neticede insanız. Bir insanın her şeyi aynı
anda görmesi mümkün olmayabilir.
Büyük işler küçük işlerin birikmesi ile meydana gelir. Küçük işler basitçe çözülebilir ama büyüyünce çözülmez ve sorunlar yumağı haline gelir.
Neden susuyoruz? Biz susar isek düşüncelerimizi Allah’ın mükemmel olarak yarattığı beynimizin içinde tutarsak, o zaman bir takım şeylerin
düzelmesini nasıl bekleriz? Veya düzelmediğinde,
sıkıntıları yaşamaya devam ettiğimizde bu işin sorumlularından nasıl hesap sorabiliriz?
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Daha düzenli ve yaşanabilir toplumun başlangonç noktası ailedir. Bu konuda başımızdan geçmiş ve başka insanlara ibret ve örnek olabilecek
tecrübelerimizi aktaralım. Dünyada en zor kazanılan şey tecrübedir. Ama Tecrübe edilmişi tekrar
tecrübe etmekte yersizdir. Yazılarımızla bunları
genç arkadaşlarımıza aktaralım. Yeni evlenmiş
ya da yeni ticarete başlamış arkadaşlarımıza ışık
tutalım.
Bir avukat arkadaşım bana hep “bir işe başlamadan bana gel sorunla karşılaştıktan, iş işten
geçtikten sonra faydası yok” derdi. Ben de bana
gelen mükelleflerime aynısını söylüyorum. Bir sorunla karşılaşmadan bir bilene danışalım. Her işin
bir uzmanı vardır. Herkesin her şeyi bilmesi mümkün değil. Haydi, Tecrübelerini ve bilgilerini aktarmak isteyen arkadaşlar için fırsatlar oluşturalım.
Temel ile Dursun bir gün çalıştıkları Almanya’dan memleketlerine uçakla dönerlerken; “pilotun heyecanlı ve korkulu sesi “Dikkat! Dikkat!
Uçağımız arıza yapmıştır bütün çabalarımıza
rağmen düşüyoruz.”. Herkes telaşlı bir şekilde
bağrışırken. Dursun gayet sakin. “Temel Dursun’a
dönerek duymadın galiba düşüyoruz” deyince.
Dursun “aman bırak düşerse düşsün babanın
malımı” demiş. Evet, doğru babamızın malı değil
ama biz de bu uçağın içindeyiz. O yüzden haydi
hep beraber yanlışları, eksikleri tespit edelim.
Haydi! Harekete geçmek için hep birilerinden
işaret beklemeyelim.
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CAHİLİYE MANTIĞI İLE ALLAH’I KAVRAMAYA ÇALIŞMAK

İsmihan Meryem BOYRAZ

Cahiliye mantığı ile Allah’ı anlamaya çalışan çoğu insanın Allah’a bakış açısı son
derece ilkeldir. Beş duyusuyla algıladığı
maddenin mutlak ve gerçek olduğunu,
Allah’ın ise (Allah’ı tenzih ederim) maddeyi saran soyut dalgalar gibi olduğunu
veyahut ta evrenin herhangi bir köşesinde
bulunan ve sınırları olan bir varlık olarak
düşünürler. Maddeyi mutlak gerçek zannetme yanılgısı, tüm ilkel ve batıl inançların temeline bir hastalık gibi oturmuş
durumdadır ve gerçeği kavramada sayısız
yanılgılara neden olur. Bu yanlış inanıştan
kaynaklanan tüm mantık örgüleri, insanları varlığın gerçeğinden son derece uzaklaştırılmıştır.

da kalmaz. Zira biz sadece algılayabildiklerimize somut diyoruz. Bu durumda, ruh
ve beden ayrımı da anlamsızlaşır ve bedenin gerçekte “ruhun bir yorumu” olduğu
ortaya çıkar. Daha derin düşündüğümüzde ise tüm maddi algılar, ruhun kendinde
seyrettikleridir. Dolayısıyla madde dediğimiz şey de “ruhun bir yorumudur.” Bu
konu üzerinde derin düşünen “temiz akıl
sahibi” biri, Allah’ı tanımaya başlar. Allah,
hem her yerdedir hem zatı bakımından
her şeyden münezzehtir. Hem Zahir, hem
Batındır.

SIR

Maddi varlığı mutlak gerçek kabul etme
hastalığı, tarihten beri insanların çoğunluğunu etkisi altına alarak, “akletme” sistemini
bozmuştur. Beş duyu
kapsamına giren dalgaların beyinde üç boyutlu
ve dokunulabilir bir yapı
oluşturuyor olması, sadece küçük bir kısmını
yorumlayabildiğimiz dalgaların mutlak gerçek,
diğerlerinin ise “gerçek
ötesi” olduğu anlamına
gelmez. Bu gerçek davrandığında, soyut ve somut ayrımının bir anlamı

Onlar, dünya hayatından (yalnızca) dışta olanı bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır. [Rum Suresi, 7]
O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O,
her şeyi bilendir. [Hadid Suresi, 3]
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Boz Bey Türküsü
Boz Beye de ferman geldi
Dost ağladı düşman güldü
Hane halkı mahzun kaldı
Melül da olsun ağlarım melül of felek
Kıratımın adı benli
Toprağı kavrar üzengi
Yok Al-i Osman’da dengi
Kıratı da istemiş ha babam Vezir
Kırata meydan bulunmaz
Düşman yüze güler bilnmez
Yararlı kardeş bulunmaz
Gönlüme bir karar aldıramadım ah gönül
Yaşa kıratım bin yaşa
Yaptıram sana altın kaşa
Çakırköylü Rıza Paşa
Ondan da bana imdat olmadı ah gönül

Kıratın kuyruğu düğüm
Sineme açtılar döğün
Ayrılık günler bugün
Kıratı da istemiş ha babam Vezir
Kıratım yemini yemez
Sırrını meydana vermez
Koçyiğitsiz kavga olmaz
Yayılım ateşine yanan ağlasın ah gönül
Ne olduysa Allah’tan oldu
Düşmanlar avluya doldu
Davamız mahşere kaldı
Mahşerde sürelim davamızı of felek
Ayağımla kendim geldim
Boynuma attım kemendim
Çarhacı Paşa efendim
Ondan da bana imdat olmadı of felek

SIR
Süleyman Gönçer
Afyon
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Kelime Tefekkürleri 1
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Kelime, idrak toprağına düşen yağmur katresi. Anlam kapısının gizemli bir miftahı. Hakikat yol-cusu için
nurlu bir ışık vahyin dilinde.. Yolunu kaybeden Âdemi kendine getiren iksir. Kelime, anlam çırasını alevleyen
kuvvetli bir ateş. İnsanlıkla yaşıt, insanlıkla eş. Vahyin dilinde kelime “Allah’ın ilmi” demektir. Kur’an şöyle
der: “De ki: “Eğer Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, hatta onun bir mislini de üzerine

SIR

ilave etmiş olsak, yine de Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi.”(Kehf: 109) Demek ki Allah,
ilmini tasvir etmek için “kelimat” yani kelimeler ifadesini kullanıyor. Allah’ın ilmini tarif etmek için kullandığı “kelime” hafife alınabilir mi? Anadolu irfanının münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi olan Cemil Meriç,
kelime-lerin ve kavramların ehemmiyetine atıf yaparak “Kamusa uzanan el namusa uzanan eldir” der. Zira
algımız aklımızı, aklımız duygumuzu, duygumuz davranışımızı ve davranışlarımız ise haya-tımızı doğrudan
etkiler. Öyleyse kelime demek hayat demektir.
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TARİHTE BU AY
Ünzile YILDIRIM

1 Temmuz III. Ahmet’in ölümü
(1736).
1 Temmuz Sultan II. Mahmut’un
ölümü; Sultan Abdülmecit’in tahta çıkarılması (1839).
1 Temmuz Kabotaj Kanunu kabul
edildi (1926).
1 Temmuz Komünist Parti’nin Gorbaçov’un perestroika politikasını onaylaması (1988).
1 Temmuz Türk Ordularının Viyana’ya taarruzu (1683).
1 Temmuz Napolyon’un Mısır’ı işgali (1798).
1 Temmuz FKÖ Lideri Yaser Arafat’ın
27 yıllık sürgünü sona erdi. Arafat, Filistin topraklarına ilk kez ayak basarak Gazze’ye gitti (1994).
2 Temmuz Mustafa Kemal’in Yunanlılara karşı savaşa davet bildirisinin mecliste okunması (1920).
2 Temmuz Yunanistan Türkiye’ye
harp ilan etti (1917).
2 Temmuz Türk Tarih Kurumu birinci kongresi (1932).
4 Temmuz Sultan Reşat’ın ölümü
(1917).
4 Temmuz Barboros Hayrettin Paşa’nın ölümü (1549).
4 Temmuz Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, sabah evinden işine giderken uğradığı
silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
(1994).

5 Temmuz Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1939).
5 Temmuz Türkiye’nin 50. ve ilk kadın başbakanının oluşturduğu SHP-DYP
Koalisyon Hükümeti TBMM’den güvenoyu aldı (1993).
5 Temmuz Pakistan’da askeri darbe;
General Ziya Ül Hak’ın, Zülfikar Ali Butto’yu devirmesi (1977).
6 Temmuz Mukaddes Emanetler’in,
Yavuz Sultan Selim’e teslimi (1517).
6 Temmuz Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) Kanunu (6.7.1965-No:644) kabul
edildi (1965).
7 Temmuz Kuzey ve Güney Yemen
arasında iki aydır süren savaş, Kuzeylilerin, Güney’i yenmesiyle sonuçlandı
(1994).
8 Temmuz Anayasa’nın 133. maddesinin değişikliği, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylelikle özel radyo
ile televizyon işletilmesi ve kurulması
serbest bırakıldı (1993).
9 Temmuz Kurucu Meclis’ce hazırlanan 1961 Anayasası için halk oylaması
yapıldı (1961).
9 Temmuz Şükrü
Saracoğlu’nun
başbakan oluşu (1942).
11 Temmuz İngilizler’in Mısır’ı işgali
(1882).
12 Temmuz Türk Dil Kurumu’nun kurulması (1932).
13 Temmuz Siyasi Partiler Kanunu
kabul edildi (1965).
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13 Temmuz Kültür Bakanlığı kuruldu
(1971).
13 Temmuz Osmanlı Devleti ile Ruslar arasında “Berlin Muahedesi”nin imzalanması (1878).
14 Temmuz Uyuşmazlık Mahkemesi
kuruldu (1945).
15 Temmuz Haçlıların Kudüs’ü zaptı
(1099).
15 Temmuz Türkiye, İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya Arasında, (Osmanlıların Mısır’ı veraset, Suriye’yi kaydı hayat şartıyla Mehmet Ali Paşa’ya
vermesi) Londra Mukavelesi imzalandı
(1840).
18 Temmuz Büyük Millet Meclisi’nin,
Misaki Milli Üzerine yemin etmesi (1920).
18 Temmuz Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı (1930).
20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın
başlaması (1974).
20 Temmuz Millet Partisi kuruldu
(1948).
20 Temmuz Kuruluş Yasası 4 Temmuz
1972’de çıkarılan, Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi Başkanlığı kuruldu (1972).
20 Temmuz Timur ile Yıldırım Bayezit
arasında “Ankara Meydan Muharebesi”
(1402).
20 Temmuz Montreux Boğazlar Antlaşması’nın imzalanması (1936).
21 Temmuz Osmanlı Devleti İle Rusya arasında Pasarofça Antlaşması’nın imzalanması (1717).
21 Temmuz İnsanoğlu Ay’a ayak bastı
(1969).
22 Temmuz Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Prut Barış Antlaşması’nın imzalanması (1711).

23 Temmuz Erzurum Kongresi (1919).
23 Temmuz Hatay’ın Anavatan’a katılışı (1939).
23 Temmuz İkinci Meşrutiyet’in ilanı
(1908).
24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması (1923).
24 Temmuz Babaeski’nin düşman istilasına uğraması (1920).
24 Temmuz Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun kuruluşu
(1963).
28 Temmuz Kore’de savaşın sona ermesi (1953).
28 Temmuz Birinci Cihan Harbi’nin
başlaması (1914).
28 Temmuz II. Mahmut’un tahta çıkarılması (1808).
29 Temmuz Sultan IV. Mustafa’nın,
III. Selim’i öldürtmesi (1808).
29 Temmuz İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusu’nun Osmanlı Ordusu’nu kesin bir yenilgiye uğratması
(1832).
31 Temmuz Piyale Paşa’nın Cerbe’yi
ele geçirmesi (1560).
31 Temmuz İstiklal
Mahkemeleri
Kanunu’nun TBMM’de kabul edilmesi
(1922).
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Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş:
Kütüphaneler kültür muhitleri
haline getirilecek

İstanbul’da yapılacak yeni kültür-sanat projelerine dair açıklamalarda bulunan Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş, “Yaşayan Kütüphaneler” projesi
kapsamında kütüphanelerin, kültür muhitle-ri haline geleceğini bildirdi.
Topkapı Sarayı Müzesi’nde gerçekleştirilen “Geleneksel Bayramlaşma Töreni” ve “Baklava Ala-yı”
etkinliğine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan
Kurtulmuş, müze çalışanlarıyla bayram-laşarak, onlara baklava ikram etti.
Kültür ve sanatın büyük oranda gelenekler vasıtasıyla gelecek nesillere aktarıldığının altını çizen
Kurtulmuş, “Bu törenin bu anlamda geçmişte yaşadıklarımızı hatırlamak, tarihteki güzel ve önemli
geleneklerimize sahip çıkmak, oradaki güzellikleri kendi köklerimizin zenginliği olarak kabul edip,
bunları sonraki nesillere aktarmak gibi bir sorumlulukla yerine getirildiğini ifade et-mek isterim.” diye
konuştu.
RAMİ KIŞLASI’NDA 7 MİLYON KİTAP OKURLARLA
BULUŞACAK
Rami Kışlası’nın modern kütüphane şeklinde
proje olarak ele alındığını kaydeden Kurtulmuş,
“Aşağı yukarı içinde 7 milyon kitabın olacağı, kitapla
ilgili ne varsa orada sergileneceği, yani mürekkep
yapımından kağıt yapımına kadar; yine interaktif
toplantı salonlarından insanların çok güzel sohbetler edebileceği, Sayın Cumhurbaşkanımızın kıraathane olarak ifade etmiş olduğu muazzam bir kültür
muhiti haline gelecektir.” dedi.
“KÜTÜPHANELER KÜLTÜR MUHİTLERİ HALİNE
GETİRİLECEK”
Kurtulmuş, tüm Türkiye’de hayata geçirilen “Yaşayan Kütüphaneler” başlıklı proje kapsamında da,
başta Beyazıt Kütüphanesi olmak üzere Türkiye’deki
71 halk kütüphanesinin her gün 23.00’e kadar kullanıcılarının her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hazırlandığını aktardı.
Kütüphaneleri, proje ile birer kültür muhitleri haline getirmek istediklerine vurgu yapan Kurtul-muş,
“Cumhurbaşkanımızın dediği kıraathaneler budur.
Bu anlamda da insanların okuduğu, tar-tıştığı, mü-
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zakere ettiği mekanlardır. Hatta Beyazıt Kütüphanesi’nde geceleri Türk musikisi, ta-savvuf musikisi
meşkleri yapılıyor. Sanatçılar, sanat dostları geliyor.”
ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, Topkapı Sarayı içerisinde de 27 tadilat ve tamir projesinin devam ettiğini dile getire-rek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Topkapı Sarayı ile
ilgili şöyle bir hayalimiz var. Sarayın etrafında Sur-u
Sultani dediğimiz surlar var. Surların bir kısmı şu
anda Topkapı Sarayı’na ait değil. Sur-u Sultani’nin
tamamını Topkapı Sarayı’nın içerisinde katarak, bu
alan içerisinde kalmış diğer kamu binalarının da
Topkapı Sarayı’na dahil edilerek buranın çok çeşitlilik arz eden kültür havzası haline dönüştürülmesini
temin etmek, restorasyon çalışmalarının bir sonrasıdır. Topkapı Sarayı ile ilgili daha geniş hayalimiz ise
Fransız Hapishanesi’nden Sepetçiler Kasrı’na kadar
olan alanı trafiği mümkünse yerin altına alarak, bu
alanı kültür, sanat, turizm alanı getirmek ve milyonlarca kilometrelik araziyi de dünya halkının istifadesine sunmaktır.”
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1) Dünyanın her tarafında genel kabul görmüş,
cihanşümul ahlak kural ve/ya prensipleri. (Ortadaki
resim). 2) Üzerinde yemek bulunan sofra anlamında
Kur’an’da bir sure. – Açı. 3) İşçilerimizin çok olduğu bir
ülke. – Bir meyve. 4) Nikel’in simgesi. - Türk Ekonomi
Bankası’nın kısaltılmışı. – Cet, soy. 5) Ut çalan sanatçı,
utçu. – Arap Alfabesinde M harfinin okunuşu. 6) Bir çoğul eki. - Amerika Birleşik Devletleri 34’üncü Cumhurbaşkanı olan Dwight David Eisenhower’in takma adı.
7) İlkel bir deniz taşıtı. 8) Yemin, kasem. 9) Kedi, köpek
vb. çok memeli hayvanların yavrusu. – Kurçatovyum’un
simgesi. – İlave, ulama. 10) Matematiksel işlem. – Ajan,
hafiye. 11) Onurlu, şerefli, cömert. – Atın ayağına çakılır.
12) Başkalarına karşı saygılı davranan, ince yapılı, narin.
– Çivi, kazık. – Bir nota.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Ülkesini İngiltere’nin etkisinden kurtararak bağımsızlığa kavuşmasına önderlik eden 1919-1929 yılları arası Afganistan Emiri. 2) Anne, ana, doğuran. – Bir
göz rengi. 3) Kenar, jant. – Gayriiradi, istenç dışı. 4) Tek
başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki
diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü, ilgeç.
– Kurtulan, necat bulan anlamında bir erkek ismi. 5) Büyük anne. - İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve
dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel.
6) İterbiyum’un simgesi. 7) Cefa, eziyet, işkence. - Soda
veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle
yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim. 8) Bir nota.
- Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. 9) Olumlama cevabı,
kabul ettiğine dair karşılık sözü. – Akıl. 10) Kelime anlamı “Beni neşelendir” ya da “Beni yukarı çek” olan ve
Mascarpone (krema şeklinde peynir) ile yapılan bir İtalyan tatlısı. – Öğütülmüş tahıl. 11) İstenilen, beğenilen
nitelikleri taşıyan, kötü karşıtı. – Yapma, etme, yerine
getirme. – Ana, temel. 12) Tutukluk, bir sözcüğü ya da
sesi yineleyerek duraklama, kimi sesleri uzatma ya da
patlatma nedeniyle konuşmayı olağan ritim ve akıcılığı
ile sürdürememe durumu, rekaket. – Lityum’un simgesi.
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