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Tarihin ilk çağlarından bu yana Anadolu zengin 

bitki örtüsü ile insanlara şifa kaynağı olmuştur. Bun-
lara kısaca değinip bilgi dağarcığınızı biraz zengin-
leştireyim.

Ülkemiz zengin florasıyla (Belirli bir bölge veya 
ülkede yetişen bitki çeşidi) çok sayıda tıbbi ve aro-
matik bitkiyi bünyesinde barındırmaktadır. Bitkiler, 
insan yaşamının sürdürebilmesi için gerekli olan 
oksijen ile besinleri sağlar ve sağlığı korurlar. Bitki-
lerin tedavide kullanımları insanlık tarihiyle birlikte 
başlamıştır. Binlerce yıl önce insan, bitkilerin tedavi 
edici gücünü tanımış ve sağlıklı yaşayabilmek için 
ondan yararlanmıştır. Halk hekimliği uygulamaları-
na yaygın olarak rastlanan Anadolu’da halk ilaçları, 
uzun tecrübeler sonunda günümüze kadar gelmiş 
uygulamalardır. Modern tıpta kullanılan pek çok 
ilaç da bitkilerden elde edilmektedir. Ülkemizde 
bitkisel zenginlik; üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği 
bölgede bulunması, Güney Avrupa ile Güneybatı 
Asya floraları arasında köprü olması, pek çok cins 
ve seksiyonun orijin ve farklılaşım merkezi olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Buna rağmen bu bitki zen-
ginliğinden yeterince faydalanılamamaktadır. Bitki-
lerin mikroorganizmaları öldürücü ve insan sağlığı 
için önemli olan özellikleri 1926 yılından bu yana 
laboratuvarlarda araştırılmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) araştırmalarına göre tedavi amaçlı 
kullanılan tıbbi bitkilerin sayısı 20.000 civarındadır. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal flora-
da bulunan bitkilerin halk arasında tedavi amaçlı, 
gıda, çay, baharat, boya, insektisit, hayvan hastalık-
larının tedavisi, reçine, zamk, uçucu sabit yağların-
dan faydalanma, meşrubat ve kozmetik sanayinde 
kullanımı uzun yıllardan beri süregelen geleneksel 
kültürel zenginliğimizin bir parçası olmuştur. Ancak 
bu olgu şehirleşmeyle paralel olarak kaybolmaya 
yüz tutmuştur. Bu çalışmada, geçmişten günümüze 
tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ve ekono-
mik önemini belirlemek amaçlanmıştır.

Amaç: Çağlardan beri değişik kültürlerde yay-
gın bir şekilde kullanılmakta olan “Alternatif Tedavi 
Yöntemleri”, pek çok ülkede tıp fakültelerinde ders 
olarak verilmekte ve tıbbi tedaviye ek olarak öneril-

mektedir. Amerika ve Avrupa ülkelerinden yapılan 
yayınlarda, erişkinlerde %25-50, çocuklarda %1,8-
70 oranında bildirilmektedir. Bu tedavilerin büyük 
çoğunluğu, etkinlik ve güvenilirlikleri açısından test 
edilmeden kullanılıyor olmaları nedeniyle sakıncalı 
olabilmekte, ayrıca bazı durumlarda uygun tedavi-
nin başlanmasını geciktirmektedir. Bu çalışma, ülke-
mizde de bu konuda politika geliştirmek amacıyla, 
pediatrik yaş grubunda ailelerin ATY kullanımı sık-
lığı, ailelerin konu ile ilgili görüşleri ve ATY kullanı-
mını etkileyen bazı değişkenlerin etkisini saptamak 
üzere planlandı. Gereç ve Yöntem: Çoktan seçmeli, 
kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan anketlerin, 
hasta yakınlarına stajyer doktorlarımız tarafından 
gerekli açıklamalar yapılarak uygulandığı kesitsel, 
tanımlayıcı bir çalışmadır. Bulgular: Ebeveynlerin, 
%75,8’i (141 ebeveyn) ATY’yi daha önce bir ya da 
birkaç kez kullanmış olmalarına karşın, yalnızca 
%38,2’si (71 ebeveyn) başvuru anındaki yakınma 
için ATY’den yararlanmıştı. ATY, Ebeveynin yaşı, al-
dığı eğitim durumu, aylık gelir, sosyal güvence ve 
yaşanan çevre gibi etkenlerden bağımsız olarak 
kolay ulaşılabilir olmaları nedeniyle  elenmekteydi. 
Sonuç: Yaygın olarak kullanılan ATY, sıklıkla doğal 
olmaları nedeniyle güvenli tedavi yöntemleri ola-
rak bilindikleri ve pazarlandıkları için yan etkileri, 
zararlı etkileri olabileceği göz ardı edilebilmektedir. 
Bu konuda ailelerin ve hekimlerimizin bilgilenmele-
rinin sağlanmasının, hem duruma ve zamana uygun 
ATY seçimi hem de yanlış seçim nedeniyle yaşanan 
olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi açısından ya-
rarlı olacağı kanaatindeyim.

Sonuç olarak öncelik hekim tedavilerinde olma-
lı, yan etkiler açısından alternatif tıp, bitkilerle te-
daviye başvurulması daha dorudur. Sağlıklı sıhhatli 
günler dileğimle saygılar.

E D İ T Ö R’ D E N

Bitkilerdeki Şifa

Sağlık İçin İlaçsız ve Ameliyatsız Tedavi

Yavuz Selim PINARBAŞI
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M.Tunahan PINARBAŞI

1,5 yaşındayken annesini kaybetti.Babası 
hakim Raif Bey’dir.

Anneannesi ve babaannesi tarafından bü-
yütülen 

1930 yılında eğitim için İstanbul’a gönde-
rildi. Arnavutköy’de ilkokuldan liseye kadar 
eğitim veren Fevzi Ati Lisesi’nde yatılı okuma-
ya başladı. Ortaokuldan sonra Kıbrıs’a döndü 
ve 1941 yılında Lefkoşa İngiliz Okulu’ndan 
mezun oldu. Mezun olmasının ardından Fazıl 
Küçük’ün Halkın Sesi gazetesinde yazılar yaz-
maya başladı. Daha sonra bir süre Mağusa’da 
tercümanlık, mahkemelerde memurluk ve İn-
giliz Okulu’nda öğretmenlik yaptı. 1944 yılın-
da hukuk eğitimi için Lincoln’s Inn’de okumak 
üzere Birleşik Krallık’a gitti. 1947 yılında adaya 
döndü ve avukatlığa başladı. Sonraları savcılı-
ğa geçti ve 1956 yılında başsavcılığa yükseldi.

Mücadele yılları 

27 Kasım 1948 tarihinde Kıbrıs Türklerinin 
düzenlediği ilk mitingde Fazıl Küçük ile bera-

ber hatiplik yaptı. Halka ilk hi-
tabını bu vesileyle ve 24 yaşın-
dayken yaptı. Türk cemaatinin 
iki önemli ismi Faiz Kaymak ve 
Fazıl Küçük arasında ara bulu-
cu rolünü üstlenip, toplumun 
çıkarlarının takipçisi oldu. Faiz 
Kaymak’ın teklifi ve Fazıl Kü-
çük’ün tasvibiyle Kıbrıs Türk 
Kurumlar Federasyonu Kong-
resi’nde başkanlığa seçildi. 
Savcılık görevinden emeklilik 
hakkını kazanmasına altı ay 
kala, Birleşik Krallık yönetimi-
ni zorlukla ikna ederek istifa 
etti ve cemaat sorunlarıyla 
uğraşmaya başladı. 1949 yılı 
yaz aylarında avukatlık yapma-
ya başladı. Yine aynı yıl Aydın 
Hanım’la evlendi. 1955 yılında 
terörist bir hüviyete bürünen 

Enosisle mücadelede ve EOKAkarşısında Kıbrıs 
Türklerinin direnişine yön verdi. 1958 yılında 
hükumetteki görevinden istifa etti. Arkadaşla-
rıyla 1 Ağustos 1958 tarihinde Türk Mukave-
met Teşkilatını(TMT) kurdu.

1958 yılında Rum tedhişçiler, Türk köylerine 
saldırınca, Türkler de bu olayları protesto etti. 
Zürih-Londra antlaşmaları öncesinde Fazıl Kü-
çük ile birlikte Ankara’ya Dışişleri Bakanı Fatin 
Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti. Bu görüşmede 
adaya Türk askerinin gönderilmesi teklifini dile 
getirdi. 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları ile, 
1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Ana-
yasası’nın hazırlanmasında çaba gösterdi. Aynı 
yıl Türk Cemaat Meclisi üyeliği ve Türk Cemaati 
İcra Komitesi Başkanlığı’na seçildi. 16 Ağustos 
1960 tarihinde 650 kişilik Türk Alayı Magosa 
Limanı’na ayak bastı. 1963 olaylarından son-
ra temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. 
Temaslarını tamamlayarak bir sandalla Kıbrıs’a 
geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı.

K A PA K

Rauf Denktaş
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1964’teki Londra Konferansı’ndan sonra 

Makarios tarafından istenmeyen adam ilan 
edildi. Kıbrıs’a girmesi yasaklandı. Gizlice Eren-
köy’e çıkarak savaşa katıldı. 1967 yılında adaya 
gizlice girerken tutuklandı. Yoğun girişimler 
sonucu Türkiye’ye iade edildi. 1968 yılında 
adaya giriş yasağı kaldırılınca Kıbrıs’a döndü.

Siyaset dönemi

1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi 
Başkanlığı’na seçildi. 18 Şubat 1973 tarihinde 
Fazıl Küçük görevinden ayrılması üzerine Kıbrıs 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçildi. Bu görevin-
den 28 Şubat 1973 tarihinde istifa etti ve aynı 
gün Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı seçildi. Kıbrıs 
Harekâtı’nın ardından 13 Şubat 1975 tarihinde 
Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilanından sonra 
devlet ve meclis başkanı görevlerini de yürüt-
tü ve anayasa uyarınca 1976 yılında yapılan ilk 
genel seçimlerde devlet başkanlığına seçildi. 
1981 yılında ikinci kez devlet başkanı oldu. 15 
Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nin ilanından sonra tekrar cumhur-
başkanlığına seçildi. 22 Nisan 1990 tarihinde 
yapılan erken seçimde ikinci kez cumhurbaş-
kanı seçildi. 1995’teki seçimlerde de cum-
hurbaşkanı seçildi. 2000 yılındaki seçimler-
de%43.67 oranında oy aldı ve seçim ikinci tura 
kaldı; ama ikinci tura kalan diğer aday olan 
Derviş Eroğlu’nun çekilmesi üzerine seçimden 
galip olarak çıktı.2004 yılında BM genel sekre-
teri Kofi Annan’ın Kıbrıs Sorunu’nun çözümü 

için hazırladığı Annan Planı’na karşı çıktı, buna 
rağmen plan Kıbrıslı Türkler tarafından kabul 
edilse de Kıbrıslı Rumların reddetmesi üzeri-
ne hayata geçmedi. 17 Nisan 2005 tarihinde 
yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday 
olmadı ve 24 Nisan 2005 tarihinde görevi yeni 
seçilen cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a 
devretti.

Politika hayatı yanı sıra, aynı zamanda ya-
zar kimliğiyle de önemli bir şahsiyet olan Rauf 
Denktaş, 1985 yılının son aylarından bugüne, 
Yeni Asya Yayınları arasında çıkan kitapları 
bulunuyor. Ayrıca Denktaş, çok meraklı bir fo-
toğrafçı özelliği ile de bilinmekte, fotoğraf ma-
kinesini elinden bırakmamaktaydı. Rauf Denk-
taş, Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmakta 
ve ART isimli televizyon kanalında Pazartesi 
günleri Denktaş’ın Gündemi adlı, görüşlerini 
anlattığı programı sunmaktaydı.

Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinde kendisini can-
landırarak konuk oyuncu olarak yer almıştır.

8 Ocak gecesi organ yetmezliği teşhisi ile 
Yakın Doğu ÜniversitesiHastanesi’ne kaldırılan 
Rauf Denktaş, tedavi gördüğü hastanede 13 
Ocak 2012 tarihinde 88 yaşında vefat etti. Ve-
fatının ardından Türkiye ve KKTC’de ulusal yas 
ilan edildi. 17 Ocak 2012 günü, yapılan devlet 
töreniyle Lefkoşa’daki Cumhuriyet Parkı’nda 
defnedildi. Emekli futbolcu Lefter Küçükan-
donyadis ile aynı gün vefat etmiştir.
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Ön görü yöntemleri konusunda çok 

çeşitli vizyonlar mevcut. Ancak bu me-
todlar da NİÇİN NEDEN soruları soruldu-
ğunda cevap alamamaktasınız çoğunluk-
la. Mesela 2. evliliğin nasıl olabileceğine 
dair soru sorulduğunda 9. ev ikinci evli-
lik için bakılması gerekli yer denmekte-
dir. Bununla ilgili yığınla bilgi var. Bir ör-
nek daha “Astroloji doğruysa gezegenler 
etkiliyorsa neden ikiz çocuklar birbirinin 
tamamıyla zıt”( BU konuda yazılmış tek 
doyurucu makale islamastrolojisi.com 
sitesinde bana ait yazı. Diğer astrolog-
lardan veya Vedik ve Batı Yunan astrolo-
jilerinden NİÇİN diye sorduğunuzda asla 
doyurucu bir cevap alamamaktasınız, 
çünkü Türkiye ve dünyada bir çok yerde 
her şeyde olduğu gibi Astrolojide de ez-
berci ve neden niçin ne amaçla soruları-
nın sorulmadığı görülmekte. 

Bu sadece Astrolojide değil Din an-
layışında da mevcut. Bir sürü soru var 
NEDEN NİÇİN NE AMAÇLA sorularının 
sorulması gereken. Ancak bunlara ce-
vap verebilmek için işin derinine deta-
yına ve en önemlisi felsefesine en derin 
ezoterizmine girmek inmek gerekir. Bir 
çok insanda da bu yok ve tembellik ve 
aşırmacılık var. Bakın Astrolojik yorum-
lara birbirinin üç aşağı beş yukarı aynısı. 
Hakan Kırıkoğlu Öner Döner bir şey söy-
lüyor arkasından onların söylediklerinin 
takla attırılmış 20 versiyonunu okuyabi-
liyorsunuz diğer küçük taklitçi astroloji 
yorumcularından. 

Neyse konumuz bu değil. 

Ön görü yöntemlerinden birinde gü-
neş veya yükselene göre doğumdan 
sonraki her bir bir ev bir sonraki yaşı yılı 
belirtmekte. Buna göre hangi yıl hangi 
ev konuları öne çıkmakta buna göre ön 
görüler yapılmakta. Bu konuda NEDEN 
NİÇİN diye sorduğumda ortaya yine 
doğru dürüst doyurucu felsefi bir cevap 
gelmese de aradığım cevabı ÇİN Astro-
lojisi ve bu klasik ön görü metodunun 
birleştirince biraz gördüm. Çin Astroloji-
sinde her bir yılın bir hayvanla özdeşleş-
tirilmesi var. Kazakistanda 1993 ve 1995 
yılları arasında yaşadığımda Orta Asya 
Türk kültürününde Çin Astrolojisinden 
etkinlendiğini gördüm. Orada hangi yıl 
yaşanıyorsa o yıla Horoz, Köpek, May-
mun, Ejderha, Yılan vb resmi şehrin gö-
beğine konmaktaydı. Gerçekten bir in-
san geçmiş yaşam tecrübelerine bakarsa 
belli hayvan yıllarının kolay belli hayvan 
yıllarının çok zor geçtiğini görmekteyiz. 
Aynı şekilde bunun izdüşümlerinide 
Astrolojide 12 adet ev olduğu için aynı 
döngüselliği ve aynı tespitleri de yapma 
imkanımız olmaktadır. Bu noktada Çin 
astrolojisinde hangi hayvana hangi yıllar 
gelmekte dikkatle bakın. Geçmiş tecrü-
belerinizden hangi yılların çok zor geçti-
ğini görün ve buna göre o hayvan yılları-
nı not edin. Bu notlarınızı güneşi birinci 
ev olarak alınız ve bundan sonra ki her 
yılı bir ev gibi düşünerek hangi yaşta 

Ayhan ÖZCİMBİT

İSLAM ASTROLOJİSİ VE ÖN GÖRÜ 
YÖNTEMLERİ VİZYONU

A S T R O L O J İ
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Özellikle güneşi 28 29 yaşına kadar baz 
alın. 28 29 yaştan sonra bunu Yüksele-
ni baz alarak yapın. Bu şekilde çok daha 
net geniş vizyonlu bir yoruma sahip ola-
bilirsiniz. 

İSLAMİ ASTROLOJİ YÖNÜNDEN ÖN 
GÖRÜYE BAKIŞ

Her ev aslında başlangıcı ve sonu 30 
derecede ve o evle alakalı konuyu işaret 
eder. Mesela 2. ev maddiyat evi ve mad-
di konulardaki aşamaları her dereceye 
ortalama iki bucuk yıl olarak bakarak 
hangi senede hangi konumda olunabilir 
buna dair işaretleri görebiliriz. Elbette 
burada detaylı Dekansal bakış, o deka-
nın yöneticisinin nerede olduğu ve hangi 
konumda olduğu da titizlikle incelenebi-
lir. İslam Astrolojisi, diğer astroloji çeşit-

lerinde olduğu gibi sizi 
durumu tespit edip dım-
dızlak ortada tavsiye de 
bulunmadan bırakmaz. 
Kimilerinin kolaycılığa 
kaçıp sizi ZİKİR manyağı 
yapmasına da izin verme-
yin. Esmaların geleneksel 
İslamcılıkta amelsiz fikir-
siz sadece zikirle ve belli 
sayılarla Allaha rüşvet 
verir gibi ağzı zikir söyler-
ken kafa bir milyon gitmiş 
kira, elektrik faturalarına 
bu şekilde zikirden bah-
setmiyorum asla. Bunla-
rın bu ucuz astrologların 
size yaptıkları telkinleri 
boş verin. Elbette zikir 

var, elbette yaşam enerjisine katkısı var 
ama o şekilde değil.

Dönelim konmuza. Mesela evlilik me-
selelerinde yaşınız 45 ve 7. evinizde 20 
derecede natal ayınızın üzerinden Tran-
sit satürn geçmekte. Bu yaklaşık olarak 
45 50 yaşlarınızda evliliğinizle alakalı bir 
takım gerçeklerin artık üzerini örteme-
yeceğinize işarettir. Tamam diyorsanız 
ayrılıkla alakalı, devam diyorsanız de-
vam ile alakalı esmalar ile elbette terapi 
tapılabilir. Ancak eşinizle yeniden konuş-
ma zamanı ikindi ve akşam arasında 7 ev 
saatidir. Buna göre tedbir amaçlı ve si-
nerji yüzüğünüz hangisi hangi parmakta 
olmalı ve neden o parmak? İşte bunların 
cevabını sadece İslam Astrolojisi ve Elle-
rimizin Dili kitaplarından bulabilirsiniz.
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun 

araştırmalarına göre, Doğu Akdeniz yak-
laşık olarak 1,7 milyar varil petrol ve 122 
trilyon fit küp gaz potansiyeline sahiptir. 
Bu potansiyel, bölge ülkelerinin yanı sıra 
dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin 
ve enerji ihtiyacı yüksek devletlerin de 
dikkatini çekmeye başladı. Bu durum da 
bölgeyi yeni bir mücadele ve kriz alanı 
haline getirdi. Başta bölge ülkeleri ol-
mak üzere, uluslararası enerji şirketle-
ri ve yeni bir enerji jeopolitik merkezi 
olma yolunda ilerleyen, bölgede söz 
sahibi olmak isteyen tüm aktörler çeşit-
li politikalar ve ittifaklar oluşturuyorlar.                                                              
Doğalgaz ve petrol için 15 ülke, bölgede 
sondaj ve arama faaliyeti yürütmekte-
dir. Coğrafi olarak bölgeye sınırı bulunan 
Türkiye, İsrail, Mısır, KKTC, GKRY, Yuna-
nistan, Lübnan, Suriye ve Libya’nın yanı 
sıra, sınırı olmamasına rağmen ABD, 
Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Güney 
Kore de bu dev enerji pastasından pay 
alma derdindedirler. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı (TPAO), ABD’li Exxon 
Mobil ve Noble, Fransız Total, İtalyan 
Eni, Güney Koreli Kogas, Katar Petro-
leum, İngiliz BG ile İsrailli Delek ve Avner 
firmaları Doğu Akde-niz’de doğalgaz ve 
petrol bulmak için çalışma yapmakta-
dırlar. Böylelikle  bölge  adeta bir rezerv 
savaşı  halini almıştır...

Bölgeye yönelik Türkiye’nin çalışmala-
rı ve politikaları nelerdir?      

Türkiye doğal gaz ihtiyacının yüzde 
98’ini başta Rusya olmak üzere, İran, 
Azerbay-can ve farklı ülkelerden ithal 
etmektedir. Türkiye Rusya’ya bağımlı-
lığını kademe kademe azaltmaya ça-
lışsa da hala doğal gaz ihtiyacının yarı-
sını bu ülkeden karşılıyor. Türkiye’nin 
doğal gazda dışa bağımlılığı göz önüne 
alındığında Doğu Akdeniz’deki bu po-
tansiyel Ankara için yaşamsal önem 
taşıyor. Ve bundan dolayı da Türkiye, 
bölgede  aynı kararlılıkla ilerlemektedir.                                                                                                                              
Türkiye  ilk olarak Barbaros Hayreddin 
Paşa sismik arama gemisi Nisan 2017’de 
Doğu Akdeniz’e gönderen Türkiye 
2019’un başından itibaren bölgedeki 
faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Türkiye ilk 
sondaj gemisi Fatih’i geçen mayıs ayı-
nın başında adanın batısına gönderdi.                                                                                                                                 
Bundan sonra ikinci hamle Haziran ayı-
nın sonunda Yavuz Sondaj gemisinin 
gönderilmesiyle geldi. Avrupa Birliği’nin 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyet-
lerine karşı yaptırım uygulama kararını 
vermesini ardından ise Oruç Reis sismik 
araştırma gemisi Akdeniz’e doğru yola 
çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
AB yaptırımlarıyla ilgili “Eğer Türkiye’ye 
yönelik böyle kararlar alırsanız, faali-

Nefise BAYGÜT

REZERV SAVAŞI: DOĞU AKDENİZ

G Ü N C E L
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yetlerimizi artıracağız, 4. gemiyi de en 
kısa zamanda göndereceğiz” diye ko-
nuşmuştu. Çavuşoğlu;  Doğu Akdeniz’de 
egemenlik haklarını koruyacağını ilan 
ederken, AB yaptırımlarını da “Çok cid-
diye almaya gerek yok” diye değerlen-
dirdi.                 

Peki Türkiye  bölgede nasıl bir poltika 
izlemelidir???                                                            

İlk olarak, ön koşulsuz Doğu Akdeniz 
Gaz Forumu’na katılmaya hazır olduğu-
muz, ayrıca İzmir ya da Antalya’da Doğu 
Akdeniz Enerji İncelemeleri Merkezi ku-
rulması için harekete geçeceğimiz belir-
tilmeli, istisnasız tüm Doğu Akdeniz ül-
keleri davet edilmeli.       

İkinci olarak,  Mısır, İsrail, Suriye ve 
Güney Kıbrıs ile ilk aşamada dolaylı gö-
rüşmeler için uluslararası saygınlığı yük-
sek eski siyasetçi, diplomat ya da işa-
damları arasından Cumhurbaşkanı Özel 
Temsilcileri, sadece Doğu Akdeniz üze-
rinde çalışacak yine yüksek profilli, tam 
yetkili, bakan düzeyinde bir Koordinatör 
atanmalı.

Üçüncü olarak,  Türk silahlı kuvvetle-
ri en üst düzeyde NATO/SHAPE’e, müt-
tefiklerine ve bölgedeki muhataplarına 
ziyaretler düzenleyerek Doğu Akdeniz 
askeri diyaloğunu başlatmalı, ”olmazsa 
olmaz” yaklaşımlarını izah etmeli. Teh-
ditkar bir dil kenara bırakılmalı, menfaat 
ve stratejik öncelikleri gözeten “kararlı 
ama yumuşak güç” söylemi tercih et-
me-li.

Genel olarak,  Türkiye’nin  yalnızlaş-
mamaya çalışmaması  gerekmektedir. 
Yani diplomatik kanalları daha fazla kul-
lanmak lazım. Türkiye’yi de Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni de kastediyorum. 
KKTC tek başına belki uluslararası güçle-
ri harekete geçiremeyebilir. Ama KKTC, 
Türkiye’nin diplomatik gücünü de kul-
lanarak yoğun bir çaba ortaya koyarsa, 
bence başarılı olabilir. Bunun olabildiği 
geçmişte gösterilmiştir. Yalnızlıktan kur-
tulmanın tek yolu diplomatik çabadır. 
Yoksa Türkiye’nin “askeri olarak güçlü-
yüz, istediğimizi yaparız” yaklaşımı pek-
te sonuç getirmeyebilir. 
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Sadettin TURHAN

D E N E M E

İlim; köklerinden dallarının en uç nok-
tasına ve verdiği meyveye kadar kıymet-
li, uzun emek gerektiren bir yapılanma 
sürecidir. Bir ağaç düşünelim. Rabb’im, 
tüm kainatı kuşatan sonsuz ilmiyle bu 
ağacın toprağı ve kökleri; O’nun Re-
sul’ü, ümmetin sevdalısı Muhammed 
Mustafa (s.a.v.) ise bu ağacın gövdesi; o 
gövdeden güç alarak yeşeren dalları ise 
O’ndan sonra gelen sahabe, tabii, tebei 
tabiin, arifler, aşıklar, maşuklar, mazlum-
lar, alimler olsun ve bu kökten beslenen 
gövdenin dallarından verilen meyveler 
de şu anda yaşayan insanlar olsun.

Evet kaynağı doğru olanın asla acı 
meyve vermesi beklenmez. Ama eğer 
kaynaktan güzel beslenememiş, sağa 
sola sarkmış, yeterli güneşi ve enerji-
yi alamamış, olgunlaşmadan daldan 
düşmüş ise işte o meyve tehlikelidir. 
Mü’min bu mana itibariyle nereden bilgi 
aldığına, nasıl aldığına çok dikkat etmeli. 
Evet, bu ağaca bugün ağacın sahibinin 
olduğunu iddia ederek bir şeyler kat-
maya çalışan insanlar var. Nasıl bir kilo 
meyveyi bile alırken ölçüp tartma ihti-
yacı hissediyorsak, işte bize sunulan bu 
muazzam ve mükemmel dini de öğrenip 
algılamak, algılayıp yaşamak, yaşayıp ya-

şatmak, yaşatıp anlatmak için de mutla-
ka seçici olmamız gerekir. Bu gövdenin 
dışındaki bilgilere asla itibar edilmemeli. 
Eğer aldığımız bilgi Allah’a ve Resul’üne 
ait değil ise bu membadan çıkmamış ise 
o zaman kimin söylediğinin de çok bir 
önemi yok. Biz şerefimizi Allah’a kul ol-
mak ile kazandık. Bu şerefin devamı da 
ancak Allah’a kul olarak kalmakla olabi-
lir. Bu cümleden devamla günümüzde 
de Allah’ı ve Resul’ünü  referans göste-
rerek söz söyleyenlerin referanslarına 
iyi bakmak gerekir. Çağımızda en zor 
durumlardan biri de at iziyle it izinin, 
hayırlı ilimle hayırdan uzaklaştıran ilmin 
birbiri içerisine girmiş olmasıdır. Peki 
biz bunun içinden nasıl çıkacağız. “Eğri 
cetvelden doğru çizgi çıkmaz.” kelimesi 
mucibince bizim öncelikli olarak rehbe-
rimizi, önderimizi, yol göstericimizi ve 
yol gösterecek kitabımızı iyi seçip anla-
yıp algılamamız gerekiyor. Herkes ilmi 
kadar bu muazzam kitaba müracaat et-
meli. Anladığı ve algıladığı kadarıyla ya-
şamaya çalışmalı. Bazen şunu deriz: Biz 
Kur’an’ı anlayamayız ki. Hayır bu müm-
kün değil. Çünkü Kur’an Peygambere 
indiğinde onu anlayan bedevi dediğimiz 
çobanlardı. Biz bugün bir çok meselede 
ihtiyaç duymamız halinde onlarca de-

İLİM BİR YAPILANMA SÜRECİDİR.
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taylı konuyu öğrenip kendimize güzel 
bir yol çizebiliyoruz. Örnek vermek gere-
kirse; araba kullanmak veya  veya araba 
hakkında bilgisi olmayan birisi bir araba 
alacağında hemen onunla ilgili internet-
ten, sağdan, soldan, arkadaşlarından ve 
galerilerden bir araştırma içerisine girer 
ve araba hakkında bilgisi olmayan o kişi 
bir hafta sonra araba profesörü olarak 
karşımıza çıkar. Neden? Çünkü elinde-
ki sermayesini zarar ettirmeden kar et-
tirme derdindedir. Ufak sermayelerle 
büyük kazançlar etme hesabına girer. 
İşte ilim de böyle. Herhangi bir hususta 
bu ne olursa olsun. Gerek ameli, gerek 
ibadet, gerek fıkıh, gerek siyer veya her-
hangi bir ilim dalı olsun. Herhangi bir 
hususla alakalı bilgi eksikliği varsa bunu 
kaynak eserlerden derhal araştırmalı, 
bir kişinin söylediğine kani gelmeyip, 
bununla alakalı tüm detaylar hakkında 
bilgi edinmeli. Ondan duydum, falanca 
söyledi, filanca olabilirdi, bence şöyle 
gibi yaklaşımlar bizim “İlim Çin’de de 

olsa gidip alınız.” veya ilk emri “Oku!” 
olan eme mugayir bir yaklaşım olur. Biz 
öğrenmeyi kendimize şiar edinmişiz. Öğ-
rendiklerimizi yaşamayı şiar edinmişiz, 
yaşadıklarımızı anlatmayı şiar edinmişiz 
ve bu dünyaya geldiğimiz günden gide-
ceğimiz güne kadar en verimli çalışmayı 
yapmaya kendi kendimize söz vermişiz. 
Rabb’im ömrümüzü, ilmimizi, hayatımı-
zı ve yapacağımız işleri bereketli kılsın. 
Gününüz hayr, geceniz bereketli olsun. 
Asla ezbere davranmayalım. Bu din bize 
indi, yaşanmak için indi. Peygamber reh-
ber gönderildi. Kur’an O’nun rehberiydi. 
Kur’an’dan ve Peygamber’den ayrılma-
yalım.  Efendimiz (s.a.v.) 110.000 saha-
besine Arafat’ta Veda Hutbesinde ne 
buyurmuştu: “Ben size iki şey bırakıyo-
rum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla 
sapkınlığa düşmezsiniz. İşte onlardan 
biri Kur’an’ı Azimüşşan, diğeri de benim 
sünnetimdir.” İşte tüm dostlarım ve kar-
deşlerim bizim yolumuz belli yönümüz 
bellidir.
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Hz. Peygamberin sağlıklı beslenme 

konusunda tavsiyeleri ve uygulamaları 
doğrultusunda nasıl bir yol izlenmelidir?

İslam’a göre beslenmede genel kural-
lar şöyledir:

Yeme ve içme nimetinin insan sağ-
lığı ve hayatındaki öneminden dolayı, 
Kur’an ve Hz. Peygamberin sünneti, bu 
konuda insanlığa rehberlik etmektedir. 
Varlıkların en şereflisi olarak yaratılan 
insanın yiyecek ve içecekleri de ona ya-
kışır bir şekilde değerli olmalıdır. Bu ne-
denle Allah ve onun Resulü,  yeryüzünün 
en iyi ve en sağlıklı yiyecek ve içecekle-
rini belirtmiş, zararlı olanları da yasakla-
mıştır. Araştırmalar, helal yiyecek ve içe-
ceklerin insan vücuduyla uyum sağladığı 
adeta kodlandığı ve şifa olduğu, haram 
yiyecek ve içeceklerin ise vücuda uyum-
lu olmadığı, zararlı olduğunu ve vücut 
sitemini bozduğunu göstermektedir. 

İslam’da yiyecek ve içecek konusunda 
genel kurallar aşağıdaki şekilde özetle-
nebilir:

1. Yiyecek ve içeceklerin helal ve 
temiz olması.

2. İsraftan kaçınılması.

3. Yemek üstüne yemek yemekten 
kaçınmak.

4. Acıkmadan sofraya oturmamak.

5. En çok midenin üçte birini dol-
duracak kadar yemek.

6. Besmele ve sağ elle yiyip içmek. 

7. Çok sıcak, çok soğuk yiyecek ve 
içecekten kaçınmak ve kaba üflememek. 

8. Ayakta veya yaslanarak yeme-
mek.

Sağlıklı yeme ve içme konusu Hz. Pey-
gamber aleyhisselatü vesselamın şu iki 
hadisinde özetlenmiş dır:

- “Biz öyle bir kavimiz ki, acıkmadan 
sofraya oturmayız, oturduğumuzda da 
doymadan kalkarız”. (Es- Sire el- Hale-
biyye, 3/299)

 -  “Ademoğluna, belini doğrultacak 
birkaç lokma yeterlidir. Ancak(nefsinin 
galebesiyle) ille de yiyecekse, midesi-
ni üçe ayırsın, üçte birini yemeğe, üçte 
birini suya, üçte birini de nefes almağa 
ayırsın.” (Tirmizi, zühd, 47)

Efendimiz, yemek yerken acele et-
mezdi. Birbirine benzer iki yemeği aynı 
anda yemezdi. İki sıcak yemeği veya iki 
soğuk yemeği aynı anda bulundurmaz-
dı. Hz. Peygamberin beslenme konusun-
daki, mucizevi davranışlarından biri de, 
kendisini ve ümmetini tek bir gıda çeşi-

HZ. PEYGAMBERİN SÜNNETİNDE 
BESLENME

Dr. Ahmet ALTUN

İ L A H İ YAT
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Modern tıbbın önemle tavsiye ettiği vü-
cudun ihtiyaç duyduğu, muhtelif gıdalar 
alırdı. Beslenmenin iki kaynağını oluştu-
ran, hayvansal gıdalarla bitkisel gıdalar 
arasında bir ayırım yapmamıştır. Sadece 
bitkisel veya sadece hayvansal gıdalarla 
beslenen kişilerde sağlık problemleri-
nin olacağı tıbben sabittir. Onun için Hz. 
Peygamber ikisini de ihmal etmemiş, 
bazen ikisini birlikte, bazen de ayrı ayrı 
yemiş veya çeşitlendirmiştir.  

O’nun yeme-içme şekil ve biçimi de 
sağlık merkezlidir. Hz. Peygamber, sofra-
ya bağdaş kurarak veya sağ dizini dikip 
sol dizi üzerine otururdu. Ayakta veya 
yaslanarak yiyip içmeyi hoş karşılamı-
yordu. 

Ölçü ve denge dini olan İslam, bes-
lenme konusunda da aşırıya kaçmayı 
yasaklamış, bu konuda yeterli ve den-

geli beslenmeyi emretmiştir. Yediğimiz 
besinlerle sağlığımız arasında çok yakın 
bir ilginin olduğu bilinmektedir. Birçok 
hastalığın sebebi olarak fazla yiyip içme 
gösterilmektedir. Tıbben sabittir ki, so-
lunum hastalıkları, damar tıkanıklığı ve 
sertliği, safra taşları, kalp yetmezliği, 
horlamalar, varis, karın fıtıkları, bağırsak 
hastalıkları, âdet bozuklukları, kısırlık 
vb. daha pek çok hastalığın temel sebe-
bi mideyi tıka basa doldurmaktır. Asrı-
mızda hastalıkların çoğu ya yetersiz bes-
lenmeden veya fazla yeme ve içmeden 
kaynaklandığı bilinmektedir. İslam bu 
problemi, Kur’an’ın üç mucize kelime-
si ve bir hadis-i şerifle çözmüştür. Allah  
“Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz.”(Araf, 31)

Sonuç olarak diyebiliriz ki, insanın ih-
tiyacı kadar yemesi vecip, ihtiyaçtan faz-
lası caiz, israfı ise haramdır. Bu konuda 
temel ölçü Hz. Peygamberin sünnetle-
rinde vardır.
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Mehmet DİKMEN

İ L A H İ YAT

Allah Resulü, Medine’ye hicret yolunda 
ilerliyordu. Büyük badireler atlatarak Me-
dine yakınlarına kadar gelmişti. 4 kişiydi-
ler. Allah Resulü, Hz. Ebubekir, Hz. Ebube-
kir’in bir hizmetçisi ve kılavuzları Abdullah 
bin Ureykıt...

Müşriklerin 100 develik ödülleri sebe-
biyle, yol üzerindeki kabilelerden gelebi-
lecek tehlikeler tamamen ortadan kalkmış 
değildi.

Hicretin kafilesi Amim denen yere va-
rınca, Eslem oğulları kabilesinin Sehm 
oğulları kolunun reisi Büreyde bin Husayb 
ile karşılaştı. 

Büreyde’nin yanında 80 kişi vardı. Bir-
den hicret kafilesinin önüne çıkmışlardı. 
Allah Resulü, onların kim olduklarını bil-
miyordu. Nazik bir üslupla Büreyde’ye:

-Sen kimsin, diye sordu. 

Sehm oğulları kabilesi reisi: 

-Ben Büreyde’yim, diye cevap verdi. Bü-
reyde serinlik manasına geliyordu. Allah 
Resulü, hayata iyimser bakışını bu isimden 
hareketle ortaya koydu. Hz. Ebubekir’e:

-İşimiz serinledi, yani tehlike geçti, dedi.

Allah Resulü, hicret kafilesinin yüreğini 
rahatlatan bu ifadesinden sonra, Bürey-
de’yi daha yakından tanımak istedi.

-Hangi kabiledensin, diye sordu. O da:

-Eslem kabilesindenim, cevabını verdi.

Eslem kelimesi ise, esenlik anlamına 
geliyordu. Efendimiz Eslem kelimesini de 
hayra yordu, iyiye yorumladı.

Hz. Ebubekir’e:

-Selamete erdik, dedi.

Peygamberimiz, Büreyde’ye en son ola-
rak, Eslem oğullarının hangi kolundan ol-
duğunu sordu.

Ondan Sehim oğulları cevabını alınca, 
pay ve nasip anlamına gelen Sehim oğul-
ları adını da hayra yordu. Hz. Ebubekir’e:

-Payımızı ve nasibimizi Allah gönderdi, 
dedi.

Büreyde, Allah Resulünün Hz. Ebube-
kir’e yaptığı bu güzel yorumları hayretle 
dinliyordu.

Araplar, gördükleri bir işi veya duyduk-
ları bir sözü hayra veya iyiye yormaya te-
fe’ül derlerdi. Tefe’ül hayata iyimser bakışı 
ifade ederdi. Ancak Araplar, hayatı sadece 
iyimser yönden bakmaz, aynı şekilde olay-
ları ve sözleri şerre yorarak baktıkları da 
olurdu. Bu yoruşa da teşe’üm derlerdi. 

Allah, Peygamberimize, olayları ve söz-
leri sadece iyiye yormaya, hayata iyim-
ser bakışla bakmaya izin verirken; hayata 
olumsuz tarafından, kötü bakmayı da ya-
saklamıştı. Çünkü hayata olumsuz bakış, 

HAYATA İYİMSER BAKMAK, ALLAH RESULÜNÜN 
GETİRDİĞİ DEĞERLERDEN BİRİDİR
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SIRkötüye yoruş, şeytanı çok sevindiren bir 
tavırdı. Allah, kulunun şeytanın peşine ta-
kılmasından ve hayata karşı olmuşuz bir 
tavır takınmasından hoşnut değildi. Güzel 
bir isim, güzel bir söz, güzel bir olay; her 
vesile ile hayatın iyimser karşılanmasını 
severdi.

Büreyde, hayatı bu derecede pozitif 
gören, her şeyi hayra yorarak bakan Allah 
Resulü gibi bir insana ilk defa rastlıyordu. 
Kanı ona ısınmıştı. Hayata bu iyimser bakış 
ona çok sıcak gelmişti.

O da Allah Resulünü tanımak istedi:

-Ya sen kimsin? diye sordu.

Allah Resulü, iyimser bakışıyla, artık 
tehlikenin geçtiğine inandığı için, kendini 
açık dille tanıttı:

-Ben Abdülmuttalib’in oğlu Muham-
med’im. Allah’ın Resulüyüm. İslam pey-
gamberiyim...

Kendini tanıttıktan sonra Büreyde’yi İs-
lam’a davet etti.

Büreyde ve adamları, Hz. Muhammed 
adını duymuşlardı. Hakkında ileri sürülen 
iddialara vakıf idiler. Ama Allah Resulünü, 
canlı olarak karşılarında görmek onları 
çok etkilemişti. Böylesine insanlara po-
zitif enerji veren, görüştüğü kimselerin 
ruhlarına inşirah (genişlik) atan, ferahlık 
üfleyen bir insana rastladıkları için mem-
nundular. İçlerinde ona hiçbir karşı çıkma 
duygusu uyanmamıştı.

Allah Resulünden İslam hakkında bilgi 
aldılar. Sonra da 80 kişi hep birlikte topluca 
Müslüman oldular. Ve yolda karşılaştıkları 
hicret kafilesini o gece yurtlarında misafir 
ettiler. Yanlarında bir miktar süt vardı. O 
sütü de Allah Resulüne ikram ettiler. 

Allah Resulünün yaptığı iyimser tah-
minlerin ve hayra yoruşların hepsi de ay-
nen gerçek olmuştu…
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Hacı Bektâş-ı Velî (d. 1209, Nişabur - ö. 1271, 
Nevşehir); Mistik, seyyid, mutasavvıf şair ve İslam 
filozofu.

Hayatı ve kişiliği

Ana maddeler: Yesevîlik ve Âhiler

Horasan Melametîliğinin önde gelen temsilcile-
rinden Yusuf Hemedani’nin öğrencisi Hoca Ahmed 
Yesevi tarafından kurulmuş olan Yesevîlik tarikâtının 
Anadolu’daki en fa’al uygulayıcısı konumunda 13. 
yüzyıl Anadolu’sunun İslâmlaşma sürecine önemli 
katkılarda bulunarak adını “Horasan Erenleri” ola-
rak anılan şahsiyetler arasına yazdıran, 16. yüzyıl-
da ise Balım Sultan önderliğinde 14. ile 15. yüzyıl 
Azerbaycan ve Anadolu’sunda yaygınlaşmış olan 
Hurûfîlik akımının etkisi altında kalınmak suretiyle 
ibahilik, teslis (üçleme), tenasüh, ve hülul anlayış-
larını da bünyesine alarak kurumsallaşan Bektaşîlik 
tarikâtının isim babası, Kalenderî / Haydarî şeyhi, 
islam mutasavvıfı.

Lokman Parende’den ilk eğitimi almış ve Hoca 
Ahmed Yesevî (1103-1165)’nin öğretilerini takip 
etmişti. Bundan dolayı Yesevi’nin halifesi olarak ka-
bul edilmektedir. Anadolu’ya geldikten sonra kısa 
zamanda tanınarak kıymetli talebeler yetiştirdi. 
Hacı Bektâş-ı Velî kendisinin de bağlı olduğu “Ahilik 
Teşkilâtı” ile, Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde 
Anadolu’da sosyal yapının gelişmesinde önemli kat-
kılarda bulunmuştur.

Hayatının büyük bir kısmını Sulucakarahöyük’te 
(Hacıbektaş) geçiren Hacı Bektâş-ı Veli, ömrünü de 
burada tamamlamıştır. Mezarı, Nevşehir iline bağlı 
Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır.

Hacı Bektâş Üçler Çeşmesi’ndeki Süleyman pey-
gamberin mührü, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi.

Hacı Bektâş-ı Veli’nin kimliği

Ana maddeler: Hoca Ahmed Yesevî, Seyyid Ebû’l 
Vefâ Tâcû’l-Ârifîn, Ebû’l-Bekâ Baba İlyâs ve Kutb’ûd-
Dîn Haydar

Meşhur Velâyet-Nâme onu Şiîliğin unvan mez-
hebini taşıyan Câ’fer-i Sâdık’tan Beyazid Bistâmî’nin 
getirdiği hırkayı giymiş olan “Lokman Perende” va-
sıtasıyla Hoca Ahmed Yesevî’ye bağlar. Velâyet-Nâ-
me üzerinde uzmanlaşmış yazarların naklettiklerine 
göre Hacı Bektâş’ın tarikât silsilesi önce Kutb’ûd-Dîn 
Haydar’a, ondan da Lokman Serahsî’ye, ve oradan 
da Şücâ’ed-Dîn Ebû’l Bekâ Baba İlyas el-Horasanî 
vasıtasıyla Hoca Ahmed Yesevî’ye bağlanmaktadır. 
Âşık Paşa tarihinde ise “Hacı Bektâş” Horasan’dan 
“Menteş” adındaki kardeşiyle beraber Sivas’a ge-
lerek Baba İlyas Horasanî’ye mürid oldular. Bu in-
tisaptan sonra Hacı Bektâş önce Kayseri’ye oradan 
da Kırşehri’ne geldi, sonra da Karacahöyüğe yerleş-
ti. Buna göre Hoca Ahmed Yesevî müridlerinden 
olduğuna dâir rivayetin doğru olmadığı anlaşılıyor.

Hacı Bektâş’ın yaşadığı devir ve şahsiyeti

Tezkire-i Eflâkî’ye göre “Hacı Bektâş” Rûm’da 
“Baba Resûl” derler bir Erin halifesiydi. Bektâş o 
yüzyılda mesnevîleri ve gazelleriyle bütün tasavvuf 
âleminde saygıyla anılan Mevlânâ Celâl’ed-Dîn-i 
Rûmî’ye bazı sualler sormak için müridi Baba İshâk 
Kefersudî’yi Konya’ya gönderdi. Şeyh İshâk Konya’da 
Mevlânâ’nın yanına vardığında onu zikr’üs-semâ’y-
la meşgul buldu. Mevlânâ ise keşf ve kerâmet yo-
luyla sorulara önceden vâkıf olduğundan daha Şeyh 
İshâk’ın sorularını sormasına fırsat tanımadan bir 
dörtlük şeklinde başka sorular yöneltmek suretiyle 
yanıt verdi. Şeyh İshâk kendisini, sualin ve mısra-
ların zamirinde yatan amacın yanıtını almış addet-
mek suretiyle geri dönerek keyfiyeti Hacı Bektâş’a 
nakletti. Sultan Âlâ’ed-Dîn Key-Kûbâd-ı Evvel’ın oğlu 
Gıyas’ed-Dîn Key-Hüsrev-i Sâni devrinde yaşadığı 
anlaşılan Hacı Bektâş’ın Anadolu’da nüfuz sâhibi 
Şiî dâîlerden birisi olduğu anlaşılmaktadır. Selçuklu 
Sultanları arasındaysa Süleyman’dan başka Şiî olan 
bilinmemektedir. Bir başka rivayete göre ise bu “Şiî-
lik Hareketleri” Hacı Bektâş’ın şahsiyetinde değil 
de ona tâbi olanlara mahsustu. Şekayık’a göre Hacı 
Bektâş’ın Şeyh İshâk gibi diğer müridleri arasında 
da “Melâhide-i Bâtıniyye” i’tikadını paylaşan pek 
çok dervişler mevcuttu.

Ayrıca bakınız: Alevî-Bâtınîlik tarihi, Dede Kark-
ğın, Anadolu Selçukluları devrinde Alevîler ve Ba-
bâîlik

Hacı Bektaş-ı Veli

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

Recep KARA
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Ahi Evran ve Hacı Bektâş

Ayrıca bakınız: Ahi Evran ve Âhiler

Âhiler’in reisi olan ve Kırşehir’de yaşayan Ahi 
Evran’nın Hacı Bektâş Veli ile de dostlukları vardı. 
Sivas’taki Âhiler çok geniş bir teşkilâta sahip olduk-
ları gibi Babâîler ile de sıkı münasebetlerde bulunu-
yorlardı. Bayburt’taki Âhiler’in başkanlığına ise “Âhi 
Emîr Ahmed Bayburdî” getirilmişti. Velâyet-nâme-i 
Hacı Bektâş Velî adlı eser Hacı Bektâş-ı Velî’nin sık 
sık Kırşehir’e ziyaretlerini ve Ahi Evran’la yaptığı 
sohbetlerini anlatmaktadır.

Hacı Bektâş’ın yetiştirdiği halifeler

Hacı Bektâş Horasan’dan Anadolu’ya göç ettikten 
sonra Suluca Karahüyük’te otuz altı sene “Horasan 
Melametîliği kökenli On İki İmamcı Tasavvufî–Bâtınî 
İslâm” i’tikadını neşriyât ile meşgul oldu ve bu süre 
zarfında aralarında Cemâl Seyyid, Sarı İsmâil, Kolu 
açık Hâcim Sultan, Baba Resul, Birap Sultan, Recep 
Seyyid Sarı Kadı, Ali Baba, Burak Baba, Yahya Paşa, 
Sultan Bahâ’ed-Dîn, Atlaspuş, ve Dost Hüda Hazreti 
Sâmet gibi meşhurların da bulunduğu tam otuz altı 
bin halife yetiştirdi. Ölümünün yaklaştığını hisseder 
hissetmez her birini bir memlekete yolladı. Bunların 
bazılarının hâllerini Velâyet-Nâme anlatmaktadır.

Hacı Bektâş’ın Horasan Melametîliği kökenli 
Bâtınîliğin Anadolu’daki neşri fa’aliyetleri tartış-
masız hâyrete şâyan olmakla beraber bu meyân-
daki teşkilatlanmanın ana merkezinde Şücâ’ed-Dîn 
Ebû’l Bekâ Baba İlyas el-Horasanîbulunmaktaydı. 
Eflâkî’nin Baba Resul’ü Hacı Bektâş’ın şeyhi olarak 
göstermesine karşın Velâyet-Nâme tersini iddia et-
mektedir. Burak Baba’nın da Tokatlı olduğuna dair 
söylenti ile Hoylu olduğuna dâir ih-
tilâf da aynen buna benzemektedir. 
Velâyet-Nâme’nin nakilleri, Milâdî 
1271 tarininde vefât ettiği bilinen 
Hacı Bektâş’ı Orhan Gazi devrinde 
sağ olarak göstermek gibi daha bir-
çok yönden tenkit edilmeye açık 
kalan çelişkileri ihtivâ etmektedir.

Ayrıca bakınız: Velâyet-nâme-i 
Hacı Bektâş-ı Velî, Bektâşîlik, Abdal 
Musa, Balım Sultan ve Kaygusuz 
Abdal

Hacı Bektâş’ın yaşadığı devir-
de Anadolu’da faaliyet gösteren 
Bâtınîler

Anadolu’da Alevî, Bektâşî, Kızılbaş, Dazalak, 
Hurûfî, Rum abdalları, Kalenderîler, Melâmiye, 
Haydariye, Câmiye, Şemsiye, Edhemiye gibi Bâtınî 
kolları birbirleri ardından ortaya çıktıkları gibi bü-
tün bu çeşitli yolların dinî hükümlerdeki ihtilâflarına 
rağmen kendi aralarında “Bâtınîlik” konusunda or-
tak bir zeminde birleşmekteydiler. Taşıdıkları Bâtınî 
akideler ise hep Mısır Fâtımî dâîleri ile Suriye Bâtı-
nilerinin telkinlerini ihtiva etmekteydi.

Ayrıca bakınız: Kalenderîlik, Hurûfîlik, Bektâşîlik, 
Nusayrîlik ve Haşhaşilik

Osmanlı Ordusu ve Hacı Bektâş-ı Velî

Osmanlı Sultanları ile halk tarafından da sevildi 
ve hürmet gördü. Osmanlı Ordusunda yeniçeriler 
Bektaşîlik kurallarına göre yetiştirilirdi. Bu neden-
le Yeniçerilere tarihte Hacı Bektâş-ı Velî çocukları 
da denirdi. Ocağın banisi Hacı Bektâş-ı Velî olarak 
kabul edilirdi. Seferlere giderken yanlarında daimâ 
Bektaşî dede ve babaları eşlik ederlerdi. Bugün 
Balkanların her köşesine Bektaşîliği yeniçeriler ta-
şımıştır.Bu Hacı Bektâş-ı Velî’nin sohbetlerini takip 
ederek onun tarikâtına bağlananlara ise “Bektaşî” 
adı verildi.

Eserleri

• Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî

• Makalat - (Arapça)

• Kitâbu’l-Fevâid

• Şerh-i Besmele

• Şathiyye

• Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye
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Allah; imtihan sırrı nedeniyle, bu dün-

yada fizik kanunlarıyla ama adeta sırlı bir 
perde gibi bu kanunların arkasında hik-
metli bir şekilde hükmetmektedir. Dola-
yısıyla; insanlar, bu hikmeti keşfedip Al-
lah’a inanıp inanmamaya özgür iradesiyle 
karar verecek ve ahirette bunun hesabını 
verecektir. Öyle ki; hayırlı her işe başladı-
ğımızda çektiğimiz “Besmele”de söylediği-
miz üzere, Allah’ın hem Rahman hem de 
Rahim isminin anlamı “Merhamet sahibi” 
demektir. Ancak; O’nun (cc) merhameti, 
Rahman ismi ile bu dünyada tabii kanun-
lar çerçevesinde, Rahim ise ahirette kud-
retiyle tecelli edecektir. Yoksa; gökyüzüne 
kelime-i tevhidi yazmakta, her şeye gücü 
yeten, yani Kadir-i Zülcelal olan Allah’a 
hiçbir beis ve zorluk olamaz. Mesela; Gra-
nada Emirliğinde kadılık (hakimlik) yaptığı 
için adı Kadı Iyaz olan Endülüslü büyük ali-
min Şifa-i Şerif adlı kitabında geçtiği üze-
re, yaratılan ilk insan ve ilk Peygamber Hz. 
Âdem (as), kendisine yasaklanan meyve-
den yedikten sonra, Cenâb-ı Allah’a, son 
Peygamber olan Hz. Muhammed’i (sav) 
şefaatçi ederek şöyle yalvarmış;

- “Muhammed hürmetine beni affet!” 
demiştir. Cenâb-ı Allah’ın;

- “Sen Muhammed’i nereden biliyor-
sun?” sorusuna karşılık da,

- “Ben, Cennet’in kapısında ‘Lâ ilâ-
he illallah (Allah’tan başka ilah yoktur), 
Muhammedün rasûlüllah (Muhammed 
O’nun elçisidir)’ yazısını gördüm. İsmi, 
Senin İsm-i Şerifi’nin yanında anılan biri, 
Sen’in yanında en kıymetli olmalıdır.” şek-
linde cevap vermiştir.

Bununla birlikte; bu dünyada cereyan 
eden olayların tabiat kanunlarına tabi ol-
ması, Allah’ın inkarına yol açmamalı, bi-
lakis Bediüzzaman Said Nursi’nin “kör ve 
sağır” diye tarif ve izah ettiği gibi, tabiatın 
bir sanat eseri olması nedeniyle, tabiatın 
hem sanat eseri hem de sanatçı olmasının 
mümkün olmayacağını, tabiatın ancak Al-
lah’ın Sani (sanatla yaratan) ismine ayna 
olmaktan başka bir fonksiyonu yoktur.

Nitekim; başlıkta da belirttiğim gibi, şifa 
Allah’tandır, Allah’ın bir ismi de “hastalara 
gerçek şifa veren” anlamında Şafi ismidir. 
Yukarıda açıklandığı üzere fizik kanunla-
rı çerçevesinde; insanlar, modern tıbbın 
hastanelerde ve doktorlar aracılığıyla 
önerdiği ilaçlarda ve/ya alternatif tıp ola-
rak doğal ilaçlarla tedavi anlamında fito-
terapi’nin önerdiği şifalı bitkilerde hasta-
lıklarına şifa aramaktadır. Bununla birlikte; 
dikkat ederseniz, şifayı vermenin yanında, 
ister ilaç olarak kullanılan hap veya şu-
rupların, ister şifalı bitkilerin kaynağı olan 
bitkilerden oluşan tabiatı yaratan Allah’tır. 

ŞİFA ALLAH’TANDIR

Sabit OSMANOĞLU

K A PA K
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ilerlese de, kanser hastalığına henüz tam 
olarak çare olacak bir ilaç ve tedavi yönte-
mi bulunamamıştır.

Hastalıkların tedavisinde ilaçlar kadar 
manevi ve moral tedbir ve telkinlerin rolü, 
klinik deney ve verilerle de desteklenerek 
giderek önem kazanmaktadır.

Hatta; Bediüzzaman, Hastalar Risa-
lesi’nde sıraladığı 25 devadan birinde, 
hastalığı ibadet olarak kabul etmektedir. 
Nasıl ki; Müslümanlar için günde 5 vakit 
namaz kılmak, maddi imkanları elveren-
lerinin malının zekâtını vermesi, Hacca 
gitmesi, nasıl ki müspet (pozitif) ibadetler 
olarak sınıflandırılırsa, aynı şekilde hasta-
lıklar karşısında isyan ve şikâyet etmeyip 
Allah’tan geldiğine razı olup sabretmesi, 
öyle ki günahlarına kefaret olup ahirette 
temizlenmesi nedeniyle şükretmesi menfi 
(negatif) ibadet olarak sevap kazanmasına 
vesile olmaktadır. Anılan Risale’yi okuyan 

bir arkadaşımız, espri olarak; “İnsanın has-
ta olmak için, adeta dua edesi geliyor!” 
demişti.

Espri deyince, “şifayı kapmak” deyimi-
nin nereden geldiğini ünlü doktorlarımız-
dan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta’nın 
yorumladığı bu cümlelerle (*) yazımıza 
son verelim: “Sayısız araştırmayla destek-
lenen hijyen teorisi; çocukluk çağında ge-
çirilen bu masum enfeksiyonların insanları 
aslında alerji, astım, saman nezlesi, egza-
ma, romatizmal ve oto-immün (kendili-
ğinden bağışıklık kazandıran) hastalıklar 
ve hatta kanserlere karşı da koruduğunu 
gösteriyor.

Bunun için; grip, nezle olanlar hiç üzül-
mesinler, şifayı kaptıkları için mutlu olsun-
lar.”

(*): http://ahmetrasimkucukusta.com/2018/10/12/

yazilar/tip-yazilari/grip-tip-yazilari-yazilar/grip-olmak-si-

fayi-kapmak-demektir/
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İntizam-ı  Kelam

Kurtarıcı ve huzur verici olan evrensel dinin, 
Rabbani nizamın aziz mensupları,

BAHTİYAR  MÜ’MİNLER

Yaratan,yaşatan ,hüküm koyan ,son sözü söyie-
yerek karar veren, dünya ve ahiretin mutlak

sahibi Allahu tealanın rahmeti,bereketi,mağfiret 
ve hidayeti, selam ve selameti üzerinize olsun

diyerek bu aykı dergimizdeki bir teşehhüt mikta-
rı olan sohbetimize başlamak istiyorum.

Sevgili dostlar,

Şerefli ve mubarek olan dinimiz İSLAM, iman, 
ibadet,itikat ve ahlak prensiplerini emrettiği gibi, 
sevgi,saygı,şefkat,merhamet,birlik,beraberlik,sev-
gi,dosluk,paylaşma,yardım etme,elden

tutma,düşeni kaldırma,ağlayanı güldürme gibi 
sosyal hayata tealluk eden birlik ve beraberlik için-
de

yaşamayı,cemiyetin huzur ve güveni için asla 
vazgeçilmez bir unsur olarak sunan ,bununla bera-
ber

düşmanlığ,çekişmeyi,dedikoduyu,parçalanıp 
ayrılmayı,ötekileştirmeyi,küsmeyi,dargın durmayı, 
sırt

dönmeyi kesinlikle yasaklayanve bütün inanan 
MÜ’MİNLERİ KARDEŞ ilan eden, yüce

Mabudumuz ALLAHU ZÜLCELALİN kurtarıcı ve 
tek ve en son HAK nizamının adıdır. Ne mutlu

sizlereki Mevlanın bu hak nizanın gölgesinin al-
tında bulunuyorsunuz ve bu aşk ve sevdanızla

beraber hayırlı ömürler içerisinde yeni bir bayra-
ma kavuşmanın sevincini yaşıyorsunuz.

Enfal suresinin 46 ayeti celilesinde Allahu zülce-
lalimiz mealen buyuruyorlarki...

ALLAHA VE ONUN RASULÜNE İTAAT EDİN.BİRBİ-
RİNİZLE ÇEKİŞMEYİN.buyuruyor. Hal

ve durum kuranı kerimde bukadar açık veyan 
edilince müminlere düşen görev ve vazifeler bu

yaklaşan mübarek bayramları fırsat bilerek...

yalan,iftira,dedikodu,çekişme,itham,şüphe,-
zan,küfür,sahtekarlık,karaborsacılık, menfaatcılık

gibi duygulardan sıyrılarak,bu kötü ve insana za-
rar veren duygu ve yaşantıyı bir kenara

atarak,onlara pirim vermeden,sevgi ,saygı,hür-
met,muhabbet,kardeşlik,şefkat ve merhamet ve

yardımlaşma duygularını ruhumuza işleyerek 
birbirimize bağlanmalıyız.

Çünki bayram...

işinin başında ekmek parası kazanmaya çalışan 
tüccarımızla,anadolunun dağ köylerinde öküzünün

veya merkebinin arkasında tarlasını süren eli na-
sırlı,yüzünde hayatın zorluklarının çizgileri bulunan

köylü amcamızla,önündeki sürüsünün peşinde 
yanık kaval ve sesiyle derdini sürüsüne döken

çobanımızla,kalkınmış,sanayisini kurmuş,bu 
uğurda bütün gücüyle seferber olmuş iş adamı ve

sanayicimizle,gönüllerimizin manevi mimarları 
olan ve dini mübini islamı ...bana göre diyerek

anlatmaya başlayan değil,, bize dinimizi efendi-
miz,önder ve lider ve peygamberimiz hz Muham-
med

sav gibi anlatan ve güler yüzüyle tebliğ eden 
hocalarımızla,nesillerimizi, evlatlatlarımızı, ilimle 
,irfanla,edep ve adapla yetiştirmeye çalışan gerçek 
öğretmenlerimizle, haksızı, yalancı ve sahtekarları

hain ve zalimleri savunmayan gerçekci ve hakkı 
söyleyen ve savunan avkatlarımızla,işcisinin alın

Zülfü Yare Dokunmadan 
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teri kurumadan hakkını veren ve kul hakkı yeme-
yi en büyük günah ve ahlaksızlık olarak kabul eden

işverenimizle,çalıştığı yerde vakit doldurmak için 
oyalanan değil ,alın teri dökerek kazancına haram

karıştırmayan işci ve çalışanımızla,kurban gibi 
dini bayramlarımızı fırsat bilerek inancından dolayı

kurban kesmek isteyen kardeşlerini ,fırsatcılık 
yaparak kandırmayan aldatmayan ,fahiş fiatla kur-
ban

satmayan besicimizle,süngüsü,uçağı,topu,tüfe-
ği,tankı ,uçağı helikopterleri ile dünyaya bir gecede

VATAN SEVMEYİ ÖĞRETEN ŞEREFLİ,KAHRAMAN 
,VATAN SEVER ORDUMUZ ve

MİLLETİMİZLE, KOMŞUSU AÇ İKEN TOK GEZME-
YEN KOMŞUMUZLA, ve hulasa olarak

maddede ve manada,sevinçde ve kederde 
imanda ve ibadette,samimi bir birlik ve beraberliğe

ulaştırmalıdır bayram bizi.

Hal böyle olunca

BAYRAM..... MÜSLÜMANIN RUHUNU GÜLDÜR-
MELİ

Sevgili kardeşlerim işte yaklaşmakta olan muba-
rek ,kıymetli,şerefli,aziz olan kurban

bayramının bu havasını tattıracak olan aşk ve 
duygu iman nurudur.baramın şuuruna erdirecek 
olan

ruh şemsi kurandır.bayramda bu sevgi saygı,hür-
met ve muhabbeti,birlik ,beraberlik, şefkat ve

merhameti bize verecek olan güç ve kuvvet feyz 
i islamdır.

NE MUTLU SİZLEREKİ KURAN VE SÜNNETLE BE-
RABER

İMAN VE AŞKINIZIN ZİRVESİNİ YAŞIYORSUNUZ

Kardeşlerim...

birilerinin şerefli ve kıymetli bayram günlerimiz 
için arada sırada salyalarını akıtmaları asla sizi

üzmesin, zira dedelerimiz derlerki ....HERKES 
SÜDÜNÜN İKTİZASINI YAŞAR.kimseyi üzüp

incitmek gibi asla ve asla bir derdim ve kastım 
olmaz ve olamaz,dede sözüdür,vecize olarak

kitaplarımıza girmiştir, sözün mesuliyetinide ka-
bul edemem,kardeşlerime böyle bir vecizemiz var

diye hatırlatmak istedim okadar. Can taşıyan bir 
mahluk olarak kulaklarımız duyarcasına

gözlerimizin içine bakarcasına utanıp arlanma-
dan ,edepsiz ve adapsız bir şekilde ...kan akıtılarak

bayrammı olur,veya kurban kesecek olduğunuz 
paralarla ihtiyacı olan çocuklara mont-ceketayak-
kabı

alın diye mümilere sözde yol gösteren cinsten 
sivri zekalı,aklı evvel,sivrisinek kadar beyni

olup ,onuda kiraya veren zavallı mahluklar sizi 
sakın üzmesin incitmesin. Zira bilmiyorlarda ondan

öyle söylüyor ve konuşuyorlar, bilseler ,birazcık 
okusalar ve de en önemlisi satlık bir vicdan ve

kiraya vermeye çalıştıkları bir akıllarını İSLAMA 
TESLİM ETSELER İNANIN KONUŞMAZLAR

ÇÜNKİ...

KURBAN ALLAHIN EMRİDİR,

halbuki onun zırvaladığı şey kiraya verdiği aklı-
nın efendisinin sözüdür.

Bu aşk ve sevgiyle yaklaşan mubarek kurban 
bayramınız,vatanımız,milletimiz, ve bil cümle islam

alemi için hayırlara vesile olsun, uyanmamıza 
vesile olsun, seksen milyon memleket evladının 
sevgi

ve kardeşlik ruhuyla yaşamasına vesile olsun in-
şaAllah.

Sizleri en kalbi duygularımla selamlayarak Rab-
bime ement ediyorum.

KURBAN BAYRAMINIZ MUBAREK OLSUN .

vesselam.
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Av ol, avcı ol;

Avı avcıya taşıyan köpek olma!

Sahilde bekleyen kayığa haremiyle birlikte 
bindirildiğinde ince bir yağmur çiselemektedir. 
İliklerine kadar ıslanarak sarayından, saltana-
tından, devletinden, en ince yaşanmışlıklarıy-
la, motifleriyle öz hayatından kopartılıp, suyun 
akış yönüne doğru sürüklenirken, kim bilir ne-
ler düşünmektedir.

İnsanın fizikî yapısı gibi, her an yenilenen 
milyonlarca hücreleri gibi, duyguları da her 
dakika değişip dururken, hiçbir şeyin kararın-
da kalmadığını düşünmüştü. Şu ufukları per-
deleyen, güneşi kat be kat örten bulutların, 
dün saray balkonundan gördükleriyle aynı bu-
lutlar olmadığını… Göğün yüzünde, netameli 
çığlıklar atan martıların, dün sabah şu karşı kı-
yılardan havalanarak sevinç kahkahaları atan 
martılarla aynı olmadığını. Köprülerin altından 
hep aynı suların akmadığını…

Ve koca Devlet-i Aliyye’nin, asırlar önce 
kurulan, cihana hükmeden, zalimlerin kalbini 
titretip mazlumlara kol kanat geren o bildik 
Osmanlı olmadığını…

Henüz birkaç gün önce, saray bahçesinde 
dolaşırken, bir çınar ağacı görmüştü. Ağacın 
dibinden yeşeren bir cins sarmaşık şirin, se-
vimli bir edayla ağacın gövdesine tutunmuştu. 
Gövdeye tutuna tutuna günden güne uza-
yan, kökünü sağlamlaştırarak kuvvet kazanan 
sarmaşık, neticede ağacın bütün gövdesini, 
dallarını, kollarını sarıp sarmalamıştı. Gün o 
gündü ki, sarmaşık, gövdesine tutunup hayat 
bulduğu ağacı nefessiz, ışıksız, günsüz güneş-
siz koymuştu. 

Şimdi can çekişiyordu koca çınar ağacı. Dost 
bilerek büyütüp beslediklerinin, nice bir düş-
man olduklarını anlamıştı. Fakat iş işten geç-
miş gibi gözüküyordu.

Üzerinde ıslak elbiseleri olduğu halde, ha-

remiyle birlikte Topkapı Sarayı’nda mecburi 
ikâmete zorlanmaktadır… Bir zamanlar, duda-
ğından çıkacak her sözü emir telakki ederek, 
karşısında el pençe divan duranlar, üzerinde 
ki elbiseleri değiştirmesine bile müsaade et-
memişlerdir. Boş bir odada, bir suçlu edasıyla 
bekletilir. Birilerinin nezdinde öyle suçludur ki, 
bir süre sonra, üçüncü Selim’in akıbetine na-
zire yapar gibi, onun öldürüldüğü odaya yer-
leştirilir.

İstikbale doğru akıp geçen her bir saniye, 
kapatıldığı odada, kendi kendiyle baş başa kal-
dıkça maziye doğru yol alır. Hatıra bohçalarını 
açar hafızası önüne bir bir… 

Acı ve hoyrat bir şekilde uykudan uyandırıl-
dığı sabahı hatırlar ilkin. Havanın puslu, serin 
ve yağışlı olduğu o Mayıs sabahını… Darbenin 
soğuk yüzü, Süleyman Paşa’nın suretinde sız-
mıştır saraya o meş’um sabahta…

Alışılmışın dışında bir takım sesler işiterek, 
mukadder bir sona uyandığında, saray bahçe-
sine, pencereden kaçamak bir göz gezdirir. Sa-
ray Seraskeri Avni Paşa ve Süleyman Paşa’nın 
emriyle, dört tabur asker tarafından kuşatma-
ya alındığını, hayretten büyüyen gözlerle gör-
müştür. Sultana sadakat yemini etmiş, Sultanı 
suikastten korudukları zannıyla aldatılmış dört 
tabur asker…

Şeytan insanın apaçık düşmanıydı. Ve o kâ-
fire, bir imtihan sırrı olmak üzere, insanın da-
marında kanla birlikte dolaşma izni verilmişti. 
Tıpkı bunun gibi, ihanet de devletin damarla-
rına sızmış dolaşıyordu nicedir. Devlet-i Aliyye 
ağır imtihanlardan geçmekteydi son zamanlar-
da. Damardaki şeytanın, dışarıdan alacağı des-
tekle bünyeye ne vakit hücum edeceğini kesti-
rememişti. Tahmininde yanılmamıştı işte…

Bütün bu olanlara aldırmamaya çalışır. Dar-
be ile birlikte, şahsi mallarının yağmalanması-

MAKAS

M A K A L E

Mecbure İnal VELA

22



sirdergisi.com
Ağustos 2019 - Zilkade   1440

SIR
nı da sineye çeker. Her şeye rağmen serinkanlı 
ve mağrur davranır. Tam da bir Osmanlı Padi-
şahına yaraşacak şekilde.

Az daha geriye gidip, yeni bir bohçayı ara-
ladığında, tarihin en belirleyici kırılma nok-
tasının nereden zuhur ettiğini görür. İktidarı 
hedefleyen, diktatöryal eğilimli Hüseyin Avni 
Paşa’nın Seraskerlik makamına gelişini hatır-
lar… Ya Fuat Paşa’nın Fransızlarla, Arif Paşa’nın 
İngilizlerle olan derin ilişkisi ve dostluğuna ne 
demelidir? O İngilizler ki, asıl niyetlerini her 
platformda şöyle dillendirdiklerini Padişah bil-
miyor sanırlar…

“Bir milleti asimile edebilmek için önce di-
lini bozmakla işe başlamalıdır. Sonra dinini ve 
sonra da kültürünü bozmalısınız. En son olarak 
da geçmişle olan bağlarını kopartmalısınız…”

Sadece geçmişle olan bağları koparma ope-
rasyonu olmasa gerektir, bu başına gelenler. O 
kadarı masum kalır diye düşünmektedir.

Ertuğrul Bey’in diktiği, Osman Bey’in ye-
tiştirdiği ulu çınar Osmanlı, asırlarca küffarın 
saldırılarına maruz kalmamış mıdır? O sağlam, 
o kavi gövdeye nesiller boyu diş geçiremeyen-
ler, çareyi, gövdenin içine kurt salmakta mı 
bulmuştur? Gövdeyi içten içe çürütmek emeli 
güderek, hain fıtratlı şahısları gözlerine kestir-
miş, zamanla avı avcıya taşıyacak ihanet şebe-
keleri mi türetmişlerdir?.

Bu donanımlı gemiye, nicedir yükü ağır ge-
liyor, maruz kaldığı fırtınalarda yol alamıyordu. 
Bu duruma bir sorumlu bulmak ve onu en ağır 
şekilde cezalandırmak şart olmuştu. Tıpkı Yu-
nus Peygamberin kur’a sonucu belirlenerek 
denize atılışına eş, bu gemiden de birini atmak 
lüzumlu hale gelmişti. Ayrıca bu birini seçmek 
için kur’a çekmeye de gerek kalmamıştı.

İçinde bulunduğu gemiyi delmekten tasa 
duymayan, liderlik vasfına sahip olmayan, bir 
takım hayallerin büyüsüne kapılmış olan mü-
rettebat, geminin kaptanını denize atma kararı 
almıştı.

Bundan gayrı sefine su almış, ya da batmış 
çok da kaygısında değillerdi. Onların en büyük 
derdi, ne pahasına olursa olsun kaptandan 
kurtulmaktı.

Ellerine yetki verilmiş birkaç hayalperest, 
kendi heveslerini hayata geçirmek uğruna bir 
milletin i(sti)kbaliyle oynayabiliyordu demek.

Şunu çok iyi biliyordu ki, kast edilen çına-
rın yapraklarını koparmak, dallarını kırmak 
değildir sadece. İktidarına kast edenler, çınarı 
kökünden devirmek gibi bir karanlık emel güt-
mektedirler…

İnce bir ruh taşımak, koynunda yılan taşı-
mak kadar güçtür.. Reformist, gayretli, yenilik-
çi olması da beyhudedir..  Paris’e uzanacak bir 
demir yolu hayal etmesi de…
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 “Bu demiryolları geçsin de isterse sırtım-
dan geçsin..” diyecek kadar, benliğini ortaya 
koyması da…

Onu kafese tıkılmış bir kuş gibi, dört duvar 
arasına hapsetmiş olsalar da, vatanın dört bu-
cağında onun hizmetlerinden izler işaretler  
hep mevcuttur. Hizmet bekleyen her birim-
de… Hatta köşklerin, yalıların içine kadar, yap-
tığı bestelerin nağmeleriyle girmeyi başarmış-
tır. Yaz akşamları, denizin sakin sularında, yalı 
pencerelerinden dökülen ve yosunlu sularda 
menevişlenen şarkıların besteleri bu ince ruh-
lu padişaha aittir. Şimdi, kapatıldığı bu binanın 
çeperlerine çarparak ruhunda devinen nağ-
meler, hayatının son bestesini okuyor gibidir 
oysa.

Öyle arzu etmektedir ki, sarayda kendi-
si için oluşturulan resim atölyesine son defa 
kapansa… Ruhuna hapsolmuş kuşları fırçalar 
marifetiyle azat edip, tuvallere uçursa… O va-
kit belki bir parça rahat nefes alabilecektir…

Kendi yaptırdığı Feriye sarayına nakledilmiş-
tir artık. Aç ve susuz bırakılmaktadır. Eşi Nur 
Neşerek Hanım’la görüşmeleri kısıtlanmıştır. 
Mevsim geçişlerinde, bir günde dört mevsimi 
yaşayan payitahtın iklimine benzemiştir ruh ik-
limi. Kâh başı dumanlı karlı dağlara eş, kâh sal-
kım salkım umut çiçekleriyle bezenmiş, ergu-
vanlara denk… Mevsim geçişi midir bu maruz 
kaldığı, bilememektedir. Başına yarın nelerin 
geleceğini kestirememektedir.

Endişelere kapılıp gitmektedir sık sık.. En-
dişesi kendi şahsına mahsus değildir. Asla ve 
kat’a değildir. Devleti Ebed Müddet’in halini, 
ahvalini düşünmektedir. Kederi Vatanının ge-
leceğini emniyette görememek hususundadır. 
Maceraperest Paşaların, gemiyi bataklığa sü-
rüklemesinden kaygılanmaktadır.

Her yolun bir ucu, her kemâlin bir zevali 
vardır derler ya… Kudretli Osmanlı Devleti’nin 
zevâl vakti mi yaklaşmıştır? Gün akşama ka-
vuşmak üzere midir?

Çelişkilerle dolu geçen dakikalarda, huzuru 
huzurda bulmaktadır artık sadece. Bir de ru-
hundaki keşmekeşten Kur’an’ın asude iklimine 
kaçıp sığınmaktadır. Yaralarına merhem olan 
ayetleri, içercesine okumaktadır.

Odasına destursuz giren iri yarı altı pehlivan 
huzurunu kaçırmadan evvel, Kur’an okumak-
tadır yine. Nisa suresinden ayetlerdir okudu-
ğu:

“Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira 
Allah, hiçbir haini, hiçbir günahkârı sevmez.

Bunlar, insanlardan gizlenmeye çalışırlar da 
Allah’tan gizlenmezler. Hâlbuki Allah, gecele-
yin, razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla 
beraberdir. Allah, onların yaptıklarını (ilmiyle) 
kuşatmıştır.”

İlk girdikleri anda odaya, emelleri gibi, el-
lerini de arkalarında gizli tutarlar. Ellerinde 
sakladıkları berber makasıyla, mazi ile atinin 
arasını biçmeye gelmiş gibidirler. Ne kadar 
gizleseler de gözlerindeki şeytani ışıltılardan 
anlar bunu… 

Adamlardan birinin pervasızca açığa çıkar-
dığı makasın tehditkâr ışıltısı gözlerini kamaştı-
rıp, ümitlerini yıkmaktadır. Ömür yolu, ihanet 
çetesinin elinde tuttuğu makasın keskin ağ-
zıyla, göğ ekin biçer gibi, yarı belinden kesilip 
biçilecek gibidir. Adamların tekin olmayan ba-
kışlarından yansıyan ihanet, damarlarına bir 
zehir misali yayılmaktadır.

Bu mazlum milletin ecdadıyla evladının, 
mazisiyle atisinin, bugünüyle yarınının arasın-
daki köprüyü yıkmak isteyenler, mazlum Padi-
şahın bileklerini keserken boşuna makas kul-
lanmamıştır. Müstakil bir coğrafyayı, can alıcı 
yerlerinden makasla kırpar gibi…

Davaya hizmet eden neferlerin ölümlü ol-
duğunu bilmektedir.. Lakin dava hak davası 
ise, kıyamete kadar yaşamaya devam edece-
ğini de bilmektedir...

Şimdi odanın ortasında devrilmiş up uzun 
yattığı yerde kan kaybeden, Sultan Abdula-
ziz’in şahsında koskoca, müstakim Osmanlı 
imparatorluğundan başkası değildir.

“Sadece kıyamet akşamının sabahı yoktur” 
diye düşünür son nefesini verirken. “Eğer ya-
rın, kıyamet günü değilse, batan gün, doğmak 
üzere batmaktadır. Milletimin bahtına daha 
nice güzel günler doğacak, ufkuna nice aydın-
lık sabahlar nurunu salacaktır…”
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Son on yıldır milli üretim seferberliği yapa-

rak savunma sanayiindeki yerli üretim payını 
yüzde yetmişlere kadar çıkaran ve bu sayede 
düşmanlarına gözdağı veren ülkemizin, strate-
jik konumu ve çevresindeki şartlar göz önünde 
bulundurulduğunda bir hava savunma sistemi-
ne olan acil ihtiyacı uzun zamandır gündemi-
mizdeydi. Amerika’nın, dünyada ve ülkemizde 
görülen bir çok örnekte olduğu gibi bu konuda 
da vaatlerinde durmaması nedeniyle Türkiye, 
tabir yerindeyse kendi göbeğini kendisi kese-
rek Rusya’dan yeni nesil S-400 hava savunma 
sistemini satın aldı ve sistem belli bir takvim 
içinde ülkemize gelmeye başladı. Bunun üze-
rine ABD, bazı parçalarının üretiminde söz sa-
hibi olduğumuz ve belli sayıdaki ürününü satın 
almak için peşin para ödediğimiz yeni nesil F- 
35 savaş uçaklarını, ülkemize teslim etmediği 
gibi Türkiye’nin F-35 Uçaklarının üretim ortak-
lığından çıkartılması yönünde karar aldı.   

ABD’nin bu kalleşçe tutumuna ve ültima-
tom niteliğindeki mektuplarına rağmen geri 
adım atmayan Türkiye; havadan, karadan ve 
denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı 
kendisini en iyi şekilde koruyabilmek için gös-
terdiği bu kararlı tutumu sayesinde, hiçbir teh-
dide boyun eğmeyeceğini dünya kamuoyuna 
bir kez daha göstermiş oldu. 

Müttefik olduğumuz için dost bilip dostça 
muamele ettiğimiz ABD, bunlarla yetinmeyip 
Türkiye’nin bu haklı tutumu karşısında bir ta-
raftan Donald Trump aracılığıyla üzüntüsünü 
beyan ederken diğer taraftan bir grup senatör 
aracılığıyla aba altından sopa gösterip ülkemizi 
bazı yaptırımlarla tehdit etmeye başladı.

Bulunduğu coğrafi konumundan dolayı za-
man zaman yedi düvelle mücadele etmek zo-
runda kalan ülkemizin savunma sistemiyle ilgili 
gösterdiği bu kararlı tutumundan dolayı başta 
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere 
emeği geçenleri ayakta alkışlıyor ve yürekten 
kutluyoruz. Bu konularla ilgili gerek gazeteler-
de gerekse televizyon ekranlarında yoğun bir 
şekilde yer alan haber sayfaları, köşe yazıları 
ve tartışma programlarından dolayı da basın 
mensubu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Tür-
kiye’nin bu haklı tutumunda aldığı kararları 
desteklemek, atılan adımları haber yapmak ve 
kamuoyuyla paylaşmak her şeyden önce bir 
vatandaşlık görevidir. 

     

Buraya kadar her şey normal olmakla bir-
likte asıl garip olan şey; yeni nesil silahların 
geliştiği bir dünyada yeni bir neslin göz ardı 
edilmesidir. Daha açık bir ifade ile gittikçe duy-
gu erozyonuna maruz kalan, milli ve manevi 
yönden iyice ruhsuzlaşan yeni neslimize, yeni 
nesil silahlar kadar medyada yer vermeyişi-
mizdir. Medya sektörü bir ülkenin can dama-
rıdır. Haber, eğlence, sanat, spor, din, eğitim, 
ekonomi, ve magazin gibi neredeyse her alan-
da insanlar medya sektöründen beslenmek-
tedir. Gençliğimizin sorunlarını ele alıp onlara 
yönelik çareleri konu edinen ve günlerce tar-
tışılan programlara son yıllarda ulusal kanal-
larda bir medya mensubu olarak doğrusu ben 
şahit olmuş değilim. Yerel kanalların izlenme 
oranları da malumunuz üzere oldukça düşük 
seviyelerde. Bu konuyla ilgili basın sektöründe 
de büyük kitlelere hitap edecek dikkat çekeci 
bir çalışma olmadığına göre gençlerimiz kendi 

   YENİ NESİL SİLAHLAR VE 
YENİ NESİL İNSANLAR 

Sencer OLGUN

D E N E M E
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kaderlerine terk edilmiş durumda… Eğer tez 
zamanda bu sorunları ele alıp köklü çözümler 
üretemezsek bugün övünerek sahip olmaya 
çalıştığımız yeni nesil silahlar, maneviyattan 
uzak, milli benliğini kaybetmiş, duygusuz ve 
ruhsuz bir şekilde yetiştirdiğimiz yeni nesil ta-
rafından kendi öz halkına dönebilir, aynen 15 
Temmuz’da olduğu gibi… 

İyi bir nesil yetiştirmek sadece anne ve 
babaların görevi değildir. Bu görev başta ikti-
darın, sonra muhalefetin, eğitim camiasının, 
diyanetin, medyanın, sanatçıların, sivil toplum 
kuruluşlarının, kısacası hepimizin görevidir. 
Çünkü yara gittikçe büyümekte, kangrene dö-
nüşmekte… Atardamarı kurumuş ve kangrene 
dönüşmüş bir yaranın tek çaresi ise ait olduğu 
uzvu kesip atmaktır. Geleceğimizin atardamarı 
olan gençlerimizi toplumdan koparıp atama-
yacağımıza göre onlara gerçek manada sahip 
çıkmaktan başka hiçbir çaremiz yoktur.   

Bilgisayar, internet, sosyal medya, tablet 
ve akıllı telefonların korkunç bir hızla yaşam 
tarzımızı esir aldığı şu günlerde gençliğimiz, 
cazibesi yüksek ve kontrolü mümkün olmayan 
iletişim araçları ve ortamlarıyla çocuk odaları-
na hapsedilmiş durumdalar. Kendi ellerimizle 
maneviyattan yoksun, değerlerimizden uzak, 
ruhsuz, duygusuz bir gençlik yetiştirdiğimizin 
farkında bile değiliz. Sürekli olarak internet ve 
sosyal medya ortamlarından popüler kültürle 
beslenen ve ne idüğü belirsiz kişileri rol model 
alan bir gençlik yetiştiriyoruz. Her geçen gün 
din, vatan, bayrak, devlet ve millet gibi kendi 
değerlerinden iyice uzaklaşan adeta yapay ze-
kaya sahip robotları andıran bireylerin oluştur-
duğu bir toplum yapısına doğru gidiyoruz.   

Bir zamanlar adaletiyle üç kıtaya hükme-
den, mazlum devletlerin sığınağı ve tarih say-
faları şan ve şerefle dolu olan yüce Türk mil-
letinin yeni nesli bu olmamalı. Yeni neslimiz, 
bizlerin atardamarı olduğuna göre onları; milli 
ve manevi değerle donatarak, asıllarına uygun, 

tarihiyle barışık, geleceğe umutla bakan, milli 
birlik ve beraberliği ilke edinen, çağın gerek-
lerine göre hareket eden ancak kendi öz ben-
liğinden kopmayan, dirayetli, dinamik, güçlü, 
merhametli, atak, cesur, üretken, sabırlı, vefalı 
ve hoş görülü bireyler şeklinde yetiştirmeliyiz. 
Zira bu da bir ibadettir ve hepimizin yapması 
gereken görevidir. 

Yeni neslimizin hangi durumda olduğunu 
daha net bir şekilde ortaya koyabilmek adına, 
15 Aralık 2017 tarihinde iki öğrencinin pompa-
lı tüfekle, İzmir Ödemiş’te Kaymakçı Çok Prog-
ramlı Lise Müdürü Ayhan KÖKMEN’i öldürmesi 
üzerine görevlendirilen Maarif Müfettişi Do-
ğan Ceylan’ın, yaptığı incelemeler sonucu ka-
leme aldığı bir yazıyı sizler için paylaşıyorum. 
Bir eğitim müfettişi tarafından ortaya konulan 
bu tespitlerin doğruluğuna sizlerin de hak ve-
receğinizden ve bu yarayı yüreğinizin derinlik-
lerinde hissedeceğinizden adım gibi eminim.

Hayatını kaybeden öğretmenimize Yüce 
Allah’tan rahmet dilerken bu meseleyi derin-
lemesine inceleyip bizlere ışık tutan değerli 
müfettişimize şükranlarımı arz ediyor, o güzel 
yazısıyla sizi baş başa bırakıyorum. Selam ve 
muhabbetle…  

                                            
 “DUYGUSUZ NESİL TEHLİKESİ

Hayatın gerçekliklerinden habersiz, duygu-
suz ve bencil bir nesil geliyor.

Şehitler için gözyaşı döken kendi ana baba-
larını anlamıyorlar. Başkalarının çocukları için 
ağlamaya anlam veremiyorlar. Yanı başımızda-
ki savaşlar, acı çeken çocuklar, ölen on binler-
ce insan onları hiç ilgilendirmiyor. Tüm acı ger-
çekleri çizgi film tadında izliyorlar ve yürekleri 
hiç acımıyor.

Hayatlarının odağındaki tek şey eğlenmek. 
Eğlenemedikleri tüm zamanları kendilerine bir 
işkence olarak görüyorlar.

Kendileri için yapılan fedakarlıkların hiç far-
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kında değiller. Kıymet bilmiyorlar ve vefasızlar. 
Herkesi kendine hizmet etmek için yaratılmış 
görüyorlar. İnsanlara verdikleri değer, onların 
isteklerini yerine getirebildikleri ve ne kadar 
eğlendirdikleriyle orantılı.

Hayatlarında eğlenmeden başka bir amaç 
olmadığı için artık tek eğlence kaynağına dön-
müş telefon ve tabletlerini ellerinden aldığınız-
da dünyanın sonunun geldiğini zannediyorlar.

Geçmiş onları pek ilgilendirmiyor, ataları-
mıza karşı vefasızlar. Dedelerinin canları, kan-
ları pahasına vermediği vatan toprağını en iyi 
fiyatı verene satacak kadar maneviyattan yok-
sunlar. Vatan, onlar için son model bir cep te-
lefonundan daha değersiz.

Milletimizin geleceği açısından endişeleni-
yorum.

20 yıl sonra bu nesil, nasıl ana-baba olacak?

Kendine hayrı olmayan bu nesil nasıl çocuk 
yetiştirecek?

Evlerini nasıl idare edebilecek?

Ülkeyi nasıl yönetecek?

Vatanı nasıl savunup can verecek?

Bütün bunlar neden oluyor izah edeyim.

Altın kafeslerde çocuklar yetiştiriyoruz ar-
tık. Uçmayı bilmeyen kuşlar gibi. Çocuklar ha-
yattan bihaber.

Açlık nedir bilmiyorlar, yedikleri önlerinde 
yemedikleri arkalarında, acıkmalarına fırsat 
bile vermiyoruz. Öyle ki yemek yemeyi bile iş-
kence görür hale geliyorlar.

Susuzluk nedir hiç bilmiyorlar. Hiç susuz kal-
mamışlar. Üç adımlık yolda bile susarlar diye 
yanımızda içecek taşıyoruz. Çocuk daha “susa-
dım” demeden ağzına suyu dayıyoruz.

Çocuklar hiç üşümüyorlar. Soğuk havalarda 
evden çıkarmıyoruz. Okula giderken kırk kat 

sarmalayıp çıkarıyoruz dışarı, hiç titremiyorlar.

Çocuklar hiç ıslanmıyorlar, evden arabaya 
kadar bile üç metrelik mesafede şemsiyesini 
başına tutuyoruz. Saçına bir tek yağmur dam-
lası düşürmüyoruz. Bu yüzden çocuklar ıslan-
mak nedir bilmiyorlar.

Yorgunluk nedir bilmiyor çocuklar. İki adım-
lık mesafelere bile arabayla götürüyoruz onla-
rı yorulmasınlar diye. Birazcık parkta koşsalar, 
hasta olacak diye engel oluyoruz. Onlar takat-
leri tükenecek kadar hiç yorulmuyorlar.

Yokluk nedir bilmiyorlar, daha istemeden 
her şeyi önlerine sunuyoruz. Bu yüzden varlı-
ğın kıymetini bilmiyorlar.

Onlar bir yanığın veya bıçak kesiğinin acısını 
bilmiyorlar. Elleri yanmasın, kesilmesin sakın 
diye onlara ne bıçak tutturuyor ne ocak yak-
tırıyoruz.

Çocuklar hissetmiyor yaşamı, açlığı bilme-
diği için açlara acımıyor, üşümek nedir bilme-
dikleri için sokaktaki evsizleri umursamıyor. 
Yokluk nedir bilmedikleri için ekmeğe gelen 
zam onların dikkatini bile çekmiyor, haber ka-
labalığı olarak görüyor, gülüp geçiyorlar. Sıcak 
odalarında yaşadıkları için evsizlik nedir, sür-
gün nedir anlamıyor, savaşları, kurşunlanan, 
ölen insanları umursamıyorlar. Acımıyorlar…

Kıymetini bilmiyorlar ekmeğin, elbisenin, 
barışın ve huzurun, ana babanın…

Müdahale edilmezse gelecek iyi şeyler ge-
tirmeyecek güzel ülkemize. Bu sorunu Devlet 
derinden hissetmeli. Bu sorunun çözümü için 
ciddi çalıştaylar düzenlenmeli. Öğretim prog-
ramları ve ders materyalleri revize edilmeli. 
Okulların duygu eğitimi konusunda rolleri 
artırılmalı. Anne babalara çocuk yetiştirme 
konusunda ciddi eğitimler verilmeli. Geç kalın-
madan bu sorun mutlaka çözülmeli. Bu sorun 
çözülmezse ülke çözülecek…”
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Osman NUR

Yalan söyleyen tarih ile kendimizi 
aldatmayalım. Müslümanların kafa-
sını karıştıran misyonerlerin tarihidir. 
Müslüman bunların eserleriyle kafa-
larını kirletmeden önce doğru temiz 
haberlerle kafasını doldurmalıdır. Ka-
fası kirlenen insan bazen o kiri zor te-
mizler veya hiç temizleyemez. Onun 
için İslam dinini veya Müslümanları, 
Müslümanlığı ilk önce müslüman âlim-
lerinden (ehlisünnet âlimlerinden) öğ-
renmelidir. 

Tarihte “Harun Reşid” isminde Ab-
basiler döneminde bir halife gelmiş 
geçmiştir. Şimdi Harun Reşid’i, Müs-
lümanların yazdığı Taberi, Mes’udi ve 
İbn-ul Esir’den okuyalım:

Harun Reşid, ömrünü Allah yolunda 
cihad etmek ve Allah’ın İslam devleti-
ni yeryüzünde hâkim kılmak için var 
gücünü harcayan bir adam olarak dur-
maktadır. Harun Reşid, bir sene Allah 
yolunda cihad ediyor, bir sene de hac 
yapıyordu. Hasta olmadığı, cihad et-
mediği bir günde yüz rekât nafile na-
maz kılıyordu. Herhangi bir konuda, 
kesin hükmünü vermeden önce mut-
laka âlimlerle görüşüyordu. Âlimler, 
kendisine meseleyi Allah’ın hükmüne 
uygun şekilde izah ettikten sonra ken-
dinin kalbi de yatınca kararını bildi-
riyordu. Tüm bunlara rağmen Harun 
Reşit masum, günahsız değildir. Bazen 
hata eder, günah işler, içtihadında yan-

lış karar verir, gazaplanır, ola ki Allah’ın 
emrine isyan etmiş olabilir, böyle du-
rumlarda hemen tevbe ettiği görülü-
yordu.

Şimdi bir de İslam olmayan, İslam 
dinini kötü göstermek isteyen mis-
yonerlerin Harun Reşid’i anlatması-
na bakalım: Harun Reşid, zevk ve eğ-
lenceden doymak bilmeyen, zevk ve 
eğlencenin içinde boğulmuş, içkiye 
müptela olmuş, başka günah işleri de 
işleyen, nimet ve israf içinde boğulan 
bir adamdır.

Tasavvuf erbabı bir çoklarından da 
Harun Reşid hakkında pek hoş olma-
yan hikâyeler Behlül Dâne ile anlatılıp 
durmaktadırlar.

Müslümanlar kafalarını yanlış şey-
lerle kirletmeden, doğruları öğrenme-
lidir. Yoksa kirlenen kafalar zor temizle-
niyor veya temizlenmiyor.

Bir müslüman, Allah’ın varlığına ve 
birliğine, peygamberlere ve onlar va-
sıtasıyla insanlara ulaştırılan Allah’ın 
emir ve yasaklarına, İslam dininin bü-
tün kurallarına inanması ve gereğini 
yerine getirmesiyle mükellef olduğunu 
bilmesi gerekir. Başka insanların veya 
Müslümanların hataları kendinin hata 
yapmasını mazur göstermez.

Çevremizde bütün insanların İslam 
dininden uzaklaşmış olduğunu görsek 
de bizim vazifemiz o dinin kurallarına 
göre yaşamamızdır.

MÜSLÜMANLAR UYANIK OLALIM 

İ M A N
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Açıktan İslam’ı inkâr etmediği halde, 
onun uygulanması hakkında çeşitli se-
bepler ileri sürerek yan çizenler, zalimi 
gördüklerinde mazluma hücum eden 
sakat gözlü kimseler gibidir. O kimse-
ler, kötülük işleyen birini gördükleri 
zaman yüzünü ekşiten, fakat hemen 
arkasından, o kötülük yapana tavır al-
maya çalışan birisine de engel olmaya 
çalışanların pozisyonundadır. 

Dikkat edelim ki, doğru yol yalnız bir 
tanedir. Takip edilecek hayat sistemi 
(din) tektir. Sonuç zorunlu ve yakındır. 
İşin vahametini anlayıp kavrayabilmek 
ancak aklın sesine kulak vererek dü-
şünmekle mümkün olacaktır.

Ey insanlar! Allah’ın bu davetine 
kulak verelim, Allah’ın emirlerini, di-
nini öğrenmek için bütün gücümüzü 
kullanalım. İçimizde veya gönlümüzde 
yer eden heva ve heves ile şehvetlerin 
gürültüsüne kulak asmayalım. Çev-
renin çağrısına, etkisine, gelenek ve 
göreneklerin gereklerine, psikolojik 
problemlerin karmaşıklarına, kibir ve 
asabiyetin(ırkçılık-milliyetçilik) çağrısı-
na kulak asmadan aklınızın sesini din-
leyin. Eğer bütün bu olumsuz sesler 
içinde aklının sesini net olarak tespit 
edebilirseniz, önü-
nüzdeki bütün ger-
çekleri göstermeyen 
perdeler kaybolur, 
problemler çözülür, 
en büyük hakikat(İs-
lam) ortaya çıkar. İşte 
o zaman hakikatin(İs-
lam’ın) önemini ve 
büyüklüğünü öğre-
nebilirsiniz.

Eğer bu hakikati tam olarak göre-
mezseniz, her an için heva ve hevesi-
nizin peşine düşebilirsiniz. Eğer İslam 
gerçeğini tam olarak göremezseniz, 
her an toplumun mesajları (çeşit-
li ideolojiler), gelenek ve görenekler, 
içimizde yer eden asabiyet (ırkçılık ve 
milliyetçilik) duyguları altında yanlış 
yollara düşersiniz. Daha sonra hakikati 
görseniz de, bu sefer kabullendiğiniz 
bu duygularla içinizde savaş başlar. O 
yanlış fikirleri ve alışkanlıkları birden 
söküp atamazsınız.

Ey insanlar! Eğer nefsine uymuş, 
yanlış yollardan gitmişseniz ve doğru 
yolu görüp oradan gitmek istiyorsanız, 
buna da gücünüz yetmiyorsa veya nef-
sinize söz geçiremiyorsanız, büyüklü-
ğüne inandığınız yüce yaratıcı Allah’a 
yönelip O’dan yardım dilemelisiniz.

Ey insanlar! Önceden işlediğin gü-
nahlar seni ümitsizliğe düşürmesin, 
çünkü Allah bütün günahları bağışla-
yıp affedendir. Yeter ki sen O’na yönel 
ve O’dan affını dile. 

Not. Bu yazı, R. El Buti’nin. İslam 
Akaidi isimli eserinin 384…389.sayfa-
larından özetlenerek ve yorumlanarak 
alınmıştır”
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TURQUALITY®, uluslararası markalaşma po-

tansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden 

pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası 

hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak 

şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma 

ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazar-

larda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu 

olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıy-

la olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve 

yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir mar-

ka destek programıdır.
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TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma 

potansiyeli olan firmalarımızın, üretimle-

rinden pazarlamalarına, satışlarından satış 

sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri 

kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, ku-

rumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak ulus-

lararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel 

bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu marka-

lar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluş-

turulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluştu-

rulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklene-

rek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarı-

nın güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı 

“Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, 

Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQU-

ALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 

çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı 

kapsamında firmaların;

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım 

ve marka tesciline ilişkin harcamaları,

Sertifikasyona ilişkin giderleri,

Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/

Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,

Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,

Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,

Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bili-

şim) giderleri, desteklenmektedir.

Anılan finansal desteklerin yanında; fir-

maların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, 

Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri’n-

de Yönetici Geliştirme Programı kapsamında 

eğitim verilmekte; dünyaca ünlü markalaşma 

teorisyenlerinin davet edildiği Vizyon Semi-

nerleri düzenlenmektedir.

2006/4 sayılı Tebliğ’e, Tebliğ’in Uygulama 

Usul ve Esasları Genelgesi’ne ve ilgili eklerine 

aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

  http://www.turquality.com

TİCARET BAKANLIĞI

İbrahim BİÇER

TURQUALITY

D I Ş  T İ C A R E T
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Muallim İsmail Hakkı Bey, Muallim Kâzım Uz, 

Şefik Gürmeriç ve Emin Ongan gibi İstanbul musiki 
hayatına mâl olmuş efsanevi “hoca”lardan biri olan 
Süheylâ Altmışdört, rekor sürelerde devam ettirdiği 
Üniversite Korosu şefliği ve Belediye Konservatuarı 
öğretmenliğinde, binlerce öğrencisine Klasik Türk 
Müziği kültürünü ve zevkini kazandırdı. İstanbul 
Musikisi’nin tarihine yetiştirdiği öğrencilerle geçen 
ve “hocaların hocası” diye anılan Türk Musikisi öğ-
retmeni; Türk Musikisi eğitim tarihinde özel bir yeri 
olan Üniversite Korosu’nun efsanevi şefi. İlkokulu, 
babasının mesleki seyahatlerinden dolayı Erzurum, 
Trabzon ve Ağrı’da; ortaokulu ve liseyi Trabzon’da 
tamamladı. 1948’de ailece yerleştikleri İstanbul’da 
Fulya Akaydın’dan özel piyano dersleri alarak musi-
kiye başladı. Hocasının tavsiyesiyle 1951’de İstanbul 
Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü’ne 
girdi ve sınıf atlamak suretiyle 1954’de normal eği-
tim süresinden daha erken mezun oldu. Konserva-
tuvar öğrenimi müddetince Münir Nureddin Sel-
çuk, Şefik Gürmeriç, Mesud Cemil, Nevzad Atlığ ve 
Şive Ölmez gibi Türk Musikisi’nin en önde gelen ho-
calarıyla çalıştı. Hocası Şefik Gürmeriç’in teşvikiyle, 
1957 yılında mezun olduğu okulda kadrosuz olarak 
öğretmenliğe başladı. Bir süre sonra Halk Müziği 
İcra Heyeti’nde açılan kadroya tayin olunarak koro 
yöneticiliği ve öğretmenlik yaptı. 1960’da aynı top-
luluğa vekaleten şef olarak atandı ve bir yıl boyunca 
Türk Halk Musikisi konserleri hazırladı ve idare etti. 
Ardından, okulun Türk Musikisi Bölümü’nde açılan 
öğretmenlik kadrosuna geçti. 1990’lı yıllarda İstan-
bul Üniversitesi’ne bağlanan ve İstanbul Üniversite-
si Devlet Konservatuvarı adını alan okulda tam 47 
yıl aralıksız şekilde Batı Müziği Solfeji, Türk Musiki-
si Nazariyatı, Türk Musikisi Solfeji ve Usul dersleri 
verdi. Çeşitli tarihlerde okulun öğrenci korolarının 
çalıştırılmasını üstlendi ve çok sayıda konserler ha-
zırlayıp yönetti. Yarım yüzyıla yaklaşan bu görevi 
sırasında Türk Musikisi alanında yetişen sayısız sa-
natçının hocası oldu. Konservatuvar hocalığından 
2005 yılı itibarıyla emekliye ayrıldı. Kuruluşundan 
itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Türk Mü-
ziği Bölümü başkanı olarak görev yaptı, öğrenciler 
yetiştirdi. Çeşitli dönemlerde Kadıköy Halk Eğitimi 
Merkezi’nde, Eyüp Musiki Derneği’nde ve Beşik-
taş Musiki Derneği’nde korolar çalıştırdı. Bir süre 
Florence Nightingale Yüksek Hemşirelik Okulu’nda 
Türk Müziği Kültürü dersleri verdi. Klasik Türk Mü-
ziği ile ilgili çeşitli radyo ve tv programlarına uzman 
olarak katıldı. Türk Müziği piyanisti olarak da öğren-

ciler yetiştirdi. 1963 yılından itibaren 42 yıl aralıksız 
olarak, Dr. Şemseddin Kodal’dan devraldığı Üniver-
site Korosu şefliğini üstlendi. Konservatuvar öğret-
menliğiyle beraber Üniversite Korosu şefliği, sanat 
hayatının merkezindeki faaliyetler oldu. Üniversite 
Korosu ile geçirdiği 42 sene boyunca, kesin sayısı bi-
linemeyen binlerce gence klasik musiki zevkini ver-
di. Her biri Anadolu’nun, Trakya’nın ve İstanbul’un 
çeşitli köşelerinden gelen ve tek bir ortak payda 
etrafında, yani Klasik Türk Musikisi çevresinde bir-
leşen üniversiteli gençliğin kendi musiki kültürlerini 
edinmelerine kılavuzluk etti. Üniversite Korosu’nun 
sıralarından geçen, hekimlikten eczacılığa, hukuk-
çuluktan iktisatçılığa, siyasi ilimlerden kimyacılığa 
kadar çok çeşitli dallarda yüksek öğrenim gören sa-
yısız öğrencisi arasında, musikiyi meslek edinenler 
çok sayıdadır. Ayrıca birçok öğrencisi de, yine Üni-
versite Korosu çatısı altında değerlendirdikleri va-
kitlerin bir sonucu olarak, musikiyi doğrudan mes-
lek olarak seçmeyip öğrenimini gördükleri dallarla 
ilgili meslekleri seçtiler; ancak bunların arasından 
musikiyle ilgilerini kesmeyen birçoğu, dağıldıkları 
ülke sathında musikiyle ilgili müesseselerin kuru-
cuları arasında yeraldılar. Anadolu’nun birçok şeh-
rinde kurulan musiki derneklerinin, topluluklarının 
ve konservatuvarların kurucuları arasında, Süheylâ 
Altmışdört’ün öğrencileri ön sıralarda bulundu. 42 
yıl boyunca ellerinden geçen en az 10 yükseköğ-
renim kuşağına aktardığı kültürel birikimle, bugün 
ülkemizde var olan Klasik Türk Musikisi altyapısına 
çok büyük bir katkıda bulundu. 2006 itibarıyla 64. 
yıldönümünü yaşayan Üniversite Korosu tarihinin 
son 42 yılındaki varlığıyla ulusal kültürümüze ve 
sanatımıza sağladığı katkı, bütün kültür-sanat çev-
releri tarafından kabul ve teslim edildi.

Süheyla Altmışdört

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK
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A F O R İ Z M A L A R

KUMRU

Aslında bu olayı emekli olup, köşeme çekildikten 
sonra yazmayı düşünüyordum. Çünkü biliyordum 
ki, ben yine çenemi (kalemimi) tutamayarak zülf-ü 
yâre dokunacağım...

Ama o dönemde yaşananları anlattığım bir dos-
tum çok ısrar etti, “bunu mutlaka yazman lazım” 
dedi. Ben de hikâyenin içinde hem bürokratik bir 
zihniyet hem de gerçek bir aşk hikâyesi bulunduğu 
için saray tarihine bir kayıt düşürmeye karar ver-
dim...

Kimse ısrar etmesin isim vermeyeceğim.

Topkapı Sarayı’nda müdürlük yaptığım dönem-
de, makam odamda otururken bir kumrunun açık 
pencereden girerek avizenin etrafında uçtuğunu 
gördüm. Hiç kımıldamadan seyretmeye başladım.

Kumru sanki tavaf eder gibi odanın her tarafın-
da dolaştı, avizenin üzerine kondu, bir süre oturdu. 
Sonra geldiği gibi uçup gitti. Biraz sonra yanında 
başka bir kumru ile tekrar geldi.

Bu sefer sanki bir ev (saray) sahibi edasıyla onu 
gezdirdi. Yeni geleni elinden, (kanadından) tutar 
gibi aldı ve avizenin içine oturttu. Bir süre koklaştı-
lar. Sonra uçup gittiler.

Ertesi gün ikisi birlikte ağızlarında dal parçacık-
ları ile geri geldi ve avizenin içine bir yuva kurmaya 
başladılar. Yuva bir kaç gün içinde kuruldu.

Ben olup biteni hiç ses çıkarmadan izliyordum. 
Dişi kuş yumurtlama hazırlığı yapıyordu.

Galiba onlar da beni izliyordu ki, hiç tedirgin ol-
muş gibi görünmüyorlardı. Buna karşılık dışarıdan 
odaya başka birisi girince, hemen ürküp pencere-
den kaçıyorlardı. Baktım olmayacak, makam odamı 
onlara bırakıp hemen karşıda bulunan küçük bir 
odaya geçtim.

Bir gün televizyon çekimi için Topkapı Sarayı’na 
gelen gazeteci dostum rahmetli Savaş Ay, “hocam 
niye bu küçücük odada oturuyorsun” diye sordu.

“Ben hâlden anlarım, bir kumru arkadaşım sev-
gilisine, “ben seni saraylarda yaşatacağım” diye söz 
vermiş, insan yuva kurana yardımcı olmaz mı” de-
dim.

“Hocam ne olur göster şu yuvayı bana” dedi ve 
kapıdan odadaki yuvanın fotoğrafını çekti.

Ertesi gün beni Ankara’dan arayan arayana... 
“Derhal makam odası açılsın, kumruların yuvası da-
ğıtılsın, saray bakımsızlıktan perişan olmuş görün-
tüsü verilmesin” dediler.

Meğer Savaş Ay haber yapmış bizim kumru hikâ-
yesini...

Hemen aradım, “üstad sen ne yaptın” dedim.

“Hocam bu kadar güzel malzeme (haber) bul-
dum, yazılmaz mı Allah aşkına” dedi. “Gazetede 
sabah toplantısında anlattım, herkes ayağa kalktı ve 
seni alkışladı” diye ilave etti.

“Sadece gazete değil, Ankara da ayağa kalktı sa-
yende” diye cevap verdim.

Şimdi ne yapacaktım? Çifte kumrulara kol kanat 
gerip onların saadetlerini korumaya mı çalışacak-
tım, yoksa odayı kullanıma açarak bir yuvanın dağı-
tılmasına mı neden olacaktım?

Bir şekilde, ya ben makamı, ya da o kumrular 
makam odamdaki yuvalarını kaybedeceklerdi.

Akşama kadar Bakanlıktan beni aramayan kal-
madı...

“En azından yumurtadan yavru kuşlar çıksın, 
uçup gidene kadar bekleyelim” diye düşündüm.

“Ben yuvayı almam, siz beni görevden alın ister-
seniz” dedim.

Ertesi gün yuvaya bakmaya gittim ki ne göreyim, 
yuva yerinde duruyordu ama kumrular yoktu.

Yuva yerinde durmasa, “birisi kuşları ürküttü, 
kovaladı” diyecektim. Halbuki yuva yerli yerinde 
duruyordu. Kumrular sanki durumu hissetmiş ve 
sessizce çekip gitmişlerdi. Bir daha da hiç gelmedi-
ler.

Ben daha sonra Topkapı Sarayı’ndan Müsteşar 
ve Bakan Yardımcısı olarak Ankara’ya gittim.

“Kuşların yuvası dağıtılsın, makama sahip çıkıl-
sın” diyenlerin ise hiçbirisi Bakanlıkta makamların-
da kalamamıştı.

Muhakkak ki, biz de bir gün bu makamlardan 
uçup gideceğiz. Kuşlar ise hep sevmeye, uçmaya ve 
yuva kurmaya devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Haluk DURSUN
(Makâmı cennet olsun)
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Geleceği görmek, çoğu insanda merak 

konusudur. “Nasıl biliyorlar – Nasıl tahmin 
ediyorlar?” soruları zihinleri işgal eder ba-
zen.

Bu hususta üstün yetenekleri olanlarda 
vardır mutlaka. Tarihin çok eski çağların-
dan beri süregelen bu merak, adeta bir 
meslek edindirmiştir insanlığa. İlahî bo-
yutlarının olduğunu savunanlar olduğu 
gibi, şeytanî ve cinnî boyutlarının da oldu-
ğunu söyleyen karşıt fikirlerin varlığı göz 
ardı edilemez. Her ne yönden bakarsak 
bakalım, arayış içinde olan insanoğlunu 
cezp eder bu merak. Bu açıktan istifade 
etmek isteyen birçok uyanıkta fırsatları iyi 
değerlendirerek nemalanır keyifle. Hem 
de ne nemalanma. Kapılarına son model 
araç ve cipleriyle bile gelirken, randevu al-
mak mecburiyetinde kalır yolunacak kaz-
lar.

Astronomi ilmini inkâr etmek gibi bir 
niyetim yok. Bütün meslek ve sanatların 
yaratıcısı, insanoğluna bu ilmin kapısını 
da açmıştır şüphesiz. Uçsuz bucaksız ev-
reni düşünmek, incelemek insanoğluna 
bir vazife olarak verilmiştir. Allah, Ayet-i 
kerimelerinde gözlerin semaya çevrilme-
sini, incelenmesini, hatta tekrar tekrar ba-
kılıp incelenmesini istemektedir. Bir eksik 
ve noksanlığın görülememesiyle birlikte, 
gözlerin yorgun ve bitkin olarak geriye dö-
neceğinden bahsetmektedir.

Yıldızların, gezegenlerin birbirlerini et-
kilemesi, feleklerin, burçların konum ve 
evreleri mutlaka göz ardı edilemez. Bun-
lara bakaraktan sömürü aracı olarak kul-
lanan ve kullanılan kulları bir kenara bıra-
kıp, azda olsa kendimizin de bir medyum 
tarafımızın olabileceğini sizlere ima etmek 
istiyorum. Aile, arkadaş ve dostlarımızla 
ilişkilerimizde, hatta tüm insanlarla ilişki-
lerimizde biraz empati yapmanın, önümü-
zü aydınlatacak bir fener niteliği taşıdığını 
savunuyorum. Birisine vermiş olduğumuz 
bir sözümüzü yerine mi getiremedik, 
kendimize mazeret uydurarak savunma-
ya geçeceğimize, muhatabımızın yerine 
kendimizi koyarak, birde o gözlükle olayı 
inceleyelim. Büyük ihtimal, (Şayet samimi 
isek) uyduruk mazeretimizden herhalde 
vazgeçeriz. Başkalarının şahsımıza karşı 
olan tutum ve davranışlarını da aynı em-
pati terazisinde tartarsak geleceğe yönelik 
olumlu gelişmelerin müjdesini vermiş olu-
ruz dünyamıza.

Dünyamızın geleceğini empati yoluyla 
görmek ve şekillendirmek büyük

oranda insanoğlunun elinde de, ahreti-
mizi görmek elimizde değil mi yani? Hem 
dünyamızı, hem ahretimizi görmek için, 
haydin “Empati Medyumu” olmaya.

Sezayi TUĞLA

EMPATİ MEDYUMU OLMAK

M A K A L E
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BİRAZ EMPATİ

Hak bildiğin yoldan şaşma,
Biraz empati yap, yeter.
Ölçülerde haddi aşma,
Biraz empati yap, yeter.

Herkesle çok iyi geçin,
Deme; neden, nasıl niçin,
Geleceği görmek için
Biraz empati yap, yeter.

Hakkı kendine rehber kıl,
Akılsızdan, alma akıl,
Sık sık aynalara takıl,
Biraz empati yap, yeter.

Kendini yüksekte görme,
Kimseyle arayı germe,
Yersiz tartışmaya girme,
Biraz empati yap, yeter.

Ey Sezayi, aynaya bak,
Önce kendine ışık yak,
İnsan kadere müstahak,
Biraz empati yap, yeter.

                                         Sezayi TUĞLA         
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Kanun, Farabi tarafından icat edilen telli çalgı-

dır. Antik çağda Mısır ve Sümerler tarafından kul-
lanıldığını gösteren bazı tarihi belgelerden bașka 
eski bir Arap rivayetine göre de kanunu İbn-i Hal-
legan’ın icat ettiği ve bu bilginin Horasanlı Ber-
nek ailesinden olup Musul’un Türklere meskûn 
İbril șehrinde doğduğu söylenmektedir. (13.asır)

Yapısı

24 veya 27 perdeli bir sazdır. Her bir perde-
deki sesi 3 tel tınlatır. Bu yapısıyla klavsenin ses 
sistemine benzer. Telleri özel olarak müzik aletle-
ri için üretilmiş naylon teldendir. İlk evrelerinde 
naylon tel yerine bağırsaktan yapılan kiriş teller 
kullanılmıştır.

Göğüs tahtası çoğunlukla çınar ağacından, alt 
tabanı ıhlamur veya sıkıştırılmış kontrplaktan, 
burgu tahtası yumuşak bir ağaç olan ıhlamur-
dan, burgular gül, şimşir veya abanoz gibi sert 

ağaçlardan yapılır. Üç telden oluşan her perdede 
diyez, bemol ve koma sesleri ayarlayabilen man-
dallar vardır.

Türk sanat müziğinde kullanılan profesyonel 
kanun 26 perdeli olup her perdeye üçer tane tel 
takıldığı hesaplanırsa toplam 78 tellidir. Bu tel-
lerin kalınlığı yukarıdan aşağı doğru; 0.60 mm. 
0.70 mm. 0.80 mm. 0.90 mm. 1.00 mm. 1.10 
mm. 1.20 mm. çapındadır.

Kanunda kullanılan tel, petrokimya tesisle-
rinin kuruluşuna kadar, kuzu bağırsağının kuru-
tulup bir takım işlemlerden geçirilmesi sonucu 
değişik kalınlıklarda üretilmekteydi. Ancak petro-
kimyanın kuruluşundan sonra bu sanayi dalının 
üretimi olan ‘naylon-6’ hammaddesinden elde 
edilmektedir.

Kanun

S A N AT  TA R İ H İ M İ Z

Emrullah ÇINAR
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Müslümanların en büyük sorunu 

büyük çoğunluğunun farkında olma-
dan şirk içinde olmalarıdır. Şirk konu-
su Kuran’a uyan bir Müslüman için en 
önemli konu olmalıdır zira Allah bunu 
asla bağışlamayacağını Kuran’da açıkça 
bildirmiştir.

Mümin, kapısında bekleyen bu şirk 
bataklığına sağlanmaktan korunmak 
için mümkün olduğu kadar çok titiz 
özen göstermelidir.

Çünkü şirk içinde olmanın, Allah’ı 
unutup insanları, olayları Allah’tan ba-
ğımsız gibi düşünmenin karşılığı Allah 
katında çok büyüktür. Allah bir ayetin-
de şöyle buyuruyor:

Gerçekten, Allah, Kendisi’ne şirk ko-
şulmasını bağışlamaz. Bunun dışında 
kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Al-
lah’a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir 
günahla iftira etmiş olur. (Nisa Suresi, 
48)

Hiç şüphesiz, Allah, Kendisi’ne şirk 
koşanları bağışlamaz. Bunun dışında 
kalanlar ise, (onlardan) dilediğini ba-
ğışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa elbette 

o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. (Nisa Su-
resi, 116)

Allah a şirk koşmanın anlamının mü-
minler arasında sadece açıkça Allah 
‘tan başkasını ilah edinmek veya put-
lara tapmak olduğunu düşünülüyor 
olması çok yanlıştır. Gerçekleşmiş tüm 
olayların Allah’ın kontrolünde olduğu-
nu unutarak insanlara Allah’tan bağım-
sız benlik vermek ve olayların başıboş 
olarak geliştiğine inanmak, sebeplere 
takılıp kalmak ta şirktir.

Ayrıca insanın şirk içinde olduğunu 
gösteren bazı işaretler vardır. Bunlar-
dan bazıları stress, bunalım ve sıkıntı-
lara neden olan tevekkülsüzlük halidir. 
Allah’a tam olarak güvenin olmaması 
ve olayların tesadüfi olarak geliştiği 
inancından kaynaklanan korkular insa-
nı bu tevekkülsüz ve şirke bulanmış ruh 
haline iter.

Gerçekte ise Allah tüm olayları sani-
yesi saniyesine an an kontrol etmekte, 
tamamını hikmetle ve hayırla yarat-
makta ve bize zaten yaşanmış ve bitmiş 
olan kader görüntülerini izletmektedir.

İsmihan Meryem BOYRAZ

ŞİRK

D E N E M E
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Ya bir hap sizi daha zengin ve 
daha güçlü kılabilseydi? Eddie (Brad-

ley Cooper) perişan halde yaşayan New 
York lu bir yazardır. Ancak günün birinde 

beyninin tüm kapasitesini kullanabileceği bir 
ilaçla tanışır. Bu sayede paraya, akla, çekiciliğe sa-

hip olur. Fakat Eddie kısa bir süre sonra sonsuz güce 
bedelsiz sahip olunamayacağını anlar.

Onur TAŞKIRAN

LIMITLESS (Limit Yok)



SIR
Çıkış tarihi: Şubat 25, 

2016

Geliştirici: Crate Enterta-
inment

Motor: PathEngine

Platformlar: Xbox One, 
Microsoft Windows

Modlar: Single-player 
video game, Multiplayer 
video game

Tür: Aksiyon role-playing 
game, Hack and slash

BATUHAN 
PINARBAŞI

V İ D E O  -  O Y U N
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Ahu bakışlı, kelebek dudaklım,

Yusuf yüzlü Züleyhasın sen. Yanına kimi 
koysam çirkin durur bilirim bilmesine de 
diyeceklerim var sana;

Taş gelse senden başıma, kuş olur açı-
lır kanatlarım. Artık hangi diyarda sürülür 
bilmem yürek atlarım. Seven sevdiğini 
yerden yere vurur der, senin beni sevdiği-
ne hükmeder teselli olurum. 

Kızlar annelerinin aynalarıdır derler ya 
ayıbın ayıbımdır bilirim.

Dilinden geçenler delip geçse de yüre-
ğinden geçmediğini bilirim.

Alınganlıklarım bir anlıktir geçer ama 
boğazımdan haram lokma geçmez, bunu 
bil isterim.

Kızgınlıklarım saman alevi misali tesel-
liye ihtiyacı yoktur, parlar geçer ama bo-
ğazımdan haram lokma geçmez yine bil 
isterim.

Kırginlıklarım sevdiklerimedir, sevdiğim 
içindir hayalkıriklıklarım, üzülme geçer 
gider.Ama boğazımdan haram lokma geç-

mez. Sakın bunu unutma isterim.

Yerde toplu iğne bulsam deler geçer 
ama boğazımdan haram lokma geçmez, 
senin olmayana bakma isterim.

Üzüntülerim zamanla geçer ama kırgın-
lıklarımı unutmaya zaman yetmez. Üzül 
ama üzme isterim. 

Hayal kırıklıkların olacak belki... Binbir 
hevesle okumak için başladığın bir kitabı 
hayal kırıklıkları ile bitirmiş gibi bir hayat 
sürersen eğer o kitabın satır aralarına düş-
tüğün dipnotlara fazla takılma. Unutma iyi 
kitaplar tekrar okunmaya değerdir. Elinde-
ki kitap yormuşsa seni geriye bakma. Ha-
yat,olmuş ile ölmüşü, bitmiş ile sönmüşü 
didikleyecek kadar uzun değil. Sen daima 
ileriyi hedef al. Yayın yeterince gergin ol-
sun ki okun doğru gitsin. Ulaşamadığın 
hayali kurmaktan vazgeçme.

Sevinçlerimiz coşkulu değildir belki ha-
yallerimiz kadar. Günübirlik, geçer gider. 
Mutluluklarimıza gölgedir ölüm acısının 
verdiği keder. Bir acı öldürmüyorsa güç-
lendirir derler ya hani.Hep güçlü kal emi. 
Attığın her adım benden izler taşır. Sen an-
nenin kızısın unutma isterim.

Ülkü KARA

YALNIZLIKTAN KORKMA

Ö Y K Ü
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SIRÖğütlerim kendimedir senden çok ama 
bir kepçe de sana vermek isterim..eyval-
lah dersen ne âlâ. 

Basıp geçtiğin yerlerde izin kalsın isti-
yorsan bu kokunla değil dokunla olsun. 
Her geçtiğin yerde biz iz bırak insanlığa 
dair. Maskaralara bezeyip şefkatten yok-
sun bırakma bakışlarını ... Itır, karanfil, la-
vanta, kekik kokulu dağ yamaçlarında kop-
sun dizlerinin dermanı. Nefesin kesilene, 
dizlerin kanayana kadar koş.

Selamın olsun uçan kuşa,merhametin-
den nasiblensin ayağına takılan taş da.. 
Mevlâna gibi engin yürekli ol ve unutma;

Allah hiç kimseye ’Neden yalnız yolday-

dın’ diye değil, ’Neden yanlış yoldaydın’ 
diye soracak...

Yalnız ol ama; yanlış olma.

Sen yunus gibi dosdoğru olursan mutla-
ka yalnızlığına dost olacaktır Yaradan..

Esirge kendini haram lokmadan. 

Yalnızlık Allah’a has, her canlı bir eş arar,

Taşın kalbi yok sanma, onu da yosun 
sarar. 

Hükmünü vereli çok olmuş herkesi ger-
çek aşka çağıran engin yürekli Mevlana 
Celalettin Rumi .. Rehberin olsun hakikat, 
yalnızlıktan korkma .

41



sirdergisi.com
Ağustos 2019 - Zilkade   1440

SIR

K A PA K

Hastalık ve sağlık, insan hayatının iki 
temel olgusudur. Kısa süreliğine de olsa 
sağlıklı her birey, çeşitli hastalıklarla mü-
cadele etmek zorunda kalmıştır. Bu müca-
dele elbette ki tıp yardımıyla gerçekleşir. 
Modern ya da alternatif tıp, kişilerin seçi-
midir. Yaşadığımız yüzyılda modern tıbbın 
hızla gelişimi yanında, negatif etkileri de 
beraberinde getiren tedaviler mevcuttur. 
Aksini söylemek de mümkün. Araştırma-
lar derinleştikçe tesiri müspet ilaçlar da 
piyasaya sürülmekte.  Bilimsel çalışmalar 
devam ettiği sürece, bir önceki keşifleri 
çürütecek yeni tezler ortaya çıkmaya de-
vam edecektir.

Alternatif tedavi olarak adlandırılan, 
daha ziyade bitki kullanımıdır. Aktarlar bir 
nevi doktor ve eczacı vazifesi üstlenirler. 
Bitkilerden, ağız yoluyla alınan karışım-
ların yanı sıra merhem olarak hazırlanan 
ve hastalıklı bölgeye sürülerek iyileşmesi 
umulan ilaçlar yapılır.  Fitoterapi olarak 
adlandırılan metodun geçmişi modern 
tıbbın kökenine kadar iner. Son yıllarda 
popülerleşmiş, hatta bu alanda eğitimler 
başlamıştır. Özellikle Amerika ve Avru-
pa’daki pek çok Tıp Fakültesi’nde kürsüler 
kurulmuştur. Önleyici tedavi olmakla be-
raber, hastalık durumlarında destekleyici 
bir rol üstlenmektedir. 

Bir diğeri ise, sülük ve hacamat uygu-
lamasıdır. Nebevi tıbbının bir bölümünü 
oluşturur. Hacamatın sırrı yılın belli za-
manlarında yapılmasıdır. Deri altındaki 
kanda birikmiş ağır metal ve toksinlerin 
atılması esasına dayanır. Hacamat, bağı-
şıklık sistemini güçlendirir, eklem ağrıları, 
kalp ve karaciğer hastalıkları ve tüm kro-
nik hastalıklarda faydalıdır.  

Sülük, antik çağlardan itibaren kulla-
nılmış bir şifa tekniğidir. Sülükler vücut-
taki arızalı bölgeleri bularak, oradaki kanı 
emerler ve kendi ürettikleri salgıyı verir-
ler. Bu mucizevi salgı yüze yakın biyoaktif 
madde içerir. Varis problemleri, eklem ki-
reçlenmesi, migren, bel ve boyun fıtığı, se-
def gibi kronik deri hastalıklarında tedavi 
yöntemi olarak kullanılır.

Ozon tedavisi de son yıllarda popüler-
liği artmış alternatif tıp metotlarından-
dır. Ozon, atmosferde bulunan iki atomlu 
oksijenden daha yüksek enerji taşır. Üç 
atomlu ozon, kanserden, böbrek hasta-
lıklarına, tansiyondan diyabete pek çok 
rahatsızlıkta tedavi amaçlı kullanılır. Yan 
etkisi olmayan bu tedavi herkese uygula-
nabilir. En yaygın uygulama biçimi majör 
yöntemdir. Hastadan bir miktar kan alı-
nır ve bu kan ozonla karıştırılarak tekrar 
hastaya enjekte edilir. Birkaç hafta sonra 
hastadan alınan kanın rengi açılır ve kan 
temizleme işlemi başarılmış olur. Direnci 
artırır, enerjiyi artırır iyileştirir ve gençleş-
tirir.

Akupunktur, Japonya, Çin ve Kore gibi 
birçok uzak doğu ülkesinde binlerce yıldır 
kullanılan bir öğretidir. Bu öğretiye göre 
vücutta meridyen adı verilen on dört ana 
enerji noktası vardır.  Bu enerjinin insan 
vücudunda kesintisiz akması sağlıklı yaşa-
mın temel koşuludur. Cilt üzerindeki belirli 
noktalara ince iğnelerin batırılması ve bu 
noktaların uyarılması prensibine dayanır. 
Baş ve migren ağrısı, alerjiler, romatizma 
şikâyetleri gibi pek çok hastalığın tedavi-
sinde kullanılmaktadır.

 ALTERNATİF  TIP

Nazmiye Gül KÖSE
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Refleksoloji, binlerce yıldır uygulanan 

başka bir tedavi metodudur. Ayak taba-
nındaki belli noktalara yapılan bir masaj 
tekniğidir. İlk olarak Çin’de uygulanmış, 
bugün de tamamlayıcı tıp kategorisin-
de yer almıştır. Aromatik yağ karışımları 
ayaklara sürülür ve rahatsızlığın bulundu-
ğu bölgeye ağırlık verilerek, reflekslerin 
uyarılması sağlanır.

Nöralterapi, otonom sinir sistemini 
uyararak bedenin kendisini tedavi etme-
sini sağlar. Dışarıdan gelen tüm uyarılar 
otonom sinir sistemine kaydedilir. Bunun 
sonucu vücutta kronik ağrılar meydana 
gelebilir. Nöralterapi ile lokal anestezik 
madde, sinirlerin yoğun bulunduğu cilt 
altı bölgelerine enjekte edilir. Yan etkisi 
olmayan bu yöntem, organlarda oluşan 
dengesizlik veya bozukluğu pozitif uyaran-
larla tedavi edilebilmektedir.

Bir başka iğneli tedavi de Mezoterapi-
dir. İğnelerdeki doku uyarıcı maddeler sa-
yesinde, özellikle kas ve eklem ağrılarının 
giderildiği söylenmektedir. 

Burada zikredemediğimiz başka alter-
natif tedaviler de mevcuttur.  Modern tıb-
bın ağır kimyasallar içeren ilaçlarını tercih 
etmeyen kişi sayısında gözle görülür bir 
artış yaşanmakta.  Son yıllarda özel tıp 
kliniklerinde alternatif tedavi uygulama 
merkezlerinin rağbet görmesi bunun bir 
sonucudur.

Sağlıklı bir ömür geçirmek için iki te-
mel öğe beslenme ve uykudur. Bunlara 
dikkat edildiği takdirde, huzurlu ve sağlıklı 
yaşayabilmek mümkün. Bol oksijen ve ha-
reket de şart. Aslında reçete Peygamber 
Efendimizin sünnetlerine uymak. İki öğün 
yemek, yatsıdan sonra uyumak ve sabah 
güneş doğmadan uyanmak.
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Nuruosmaniye Camii, İstanbul’da inşa 
edilmiş ilk barok özellikli camidir. Çember-
litaş semtinde, Kapalıçarşı girişinde yer 
alır. 1748-1755 yıllarında inşa edilmiştir.

Batılılaşma eğilimlerinin mimaride or-
taya çıkmaya başladığı bir devirde ortaya 
çıkan camii ve külliyesi, Osmanlı mimari-
sinde bir dönüm noktası sayılmaktadır

Camiinin yer aldığı alanda daha önce 
Osmanlı şeyhülislamlarından Hoca Sadet-
tin Efendi’nin eşi Fatma Hatun’un mescidi 
bulunmaktaydı. Fatma Hatun Mescidi yı-
kılmaya yüz tutunca I. Mahmut’un emri 
ile yerine camii inşaatı başladı; Mustafa 
Ağa ve yardımcısı Simon Kalfa (Mimar Si-
meon) tarafından gerçekleştirilen inşaat; 
I. Mahmut’un ölümünden sonra üç yıllık 
saltanat süren kardeşi III. Osman zama-
nında “Nur-u Osmani” (Osmanlı’nın Nuru) 
adıyla tamamlandı. Adını, padişah III. Os-
man’dan ve caminin içindeki ışıktan aldığı 
söylenir.

Cami ile birlikte medrese, imarethane, 
kütüphane, türbe, çeşme ve sebilden olu-

şan bir külliye inşa edilmiştir. Çevresindeki 
birkaç dükkân da külliyeye dahildir. Barok 
sanatının etkisi kütüphane, türbe, çeşme 
ve sebilde de görülmektedir

Mimari özellikler

Yüksek mermer merdivenlerle iki yön-
den camiye çıkılır. Barok üslupta inşa edi-
len camii, kare plan üzerine inşa edilmiştir. 
Harim kısmı (namaz kılmaya ayrılmış alan) 
tek bir kubbe ile örtülmüştür. İki yanda re-
vaklı birer koridor bulunur ve bu koridor-
lardan harim kısmına birer giriş vardır.

Eteği 32 pencere ile çevrili olan ana 
kubbe 26 m çapındadır. Osmanlı camile-
rinde kullanılan en büyük kubbelerden 
biri olan bu kubbe, duvarların üstüne otu-
ran kemerler tarafından taşınır. Kubbe ke-
merlerinin duvar üzerindeki bitiminde bir 
kuşak halinde Fetih Suresi yazılıdır. Kubbe-
de ise En-Nur Suresi’nin 35. Ayeti yer alır: 
“Allah, göklerin ve yerin nurudur”

Cami, beş sıra halindeki 174 pencere ile 
aydınlatılır. Pencereler, barok stilinde ve 
alçıdandır. Beş kubbeli son cemaat yeri U 
biçimindedir. Cami yazıları Hattat Rasim, 
Abdülhalim, Müzehhip Ali, Mehmet Refi 
Efendi’nindir.

Mihrap, çıkıntılıdır ve klasik Osmanlı 
camilerinden farklı olarak çok köşelidir ve 
bir yarım kubbe ile kapanmıştır.

Mahfil katına, ana giriş kretsının iki ya-
nındaki mermer merdivenlerden çıkılır. 
Mahfil katı balkonları doğu ve batı cephe-

Nuruosmaniye Camii
EMRE TAŞKIRAN

M İ M A R İ M İ Z
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lerindeki iki koridor üzerinde uzanır. Hün-
kar mahfili, doğu koridorunun sonunda 
bulunur. Mahfile dışarıdan, padişahın atı 
üstünde camiye girişine yol veren rampalı 
bir giriş bağlanmıştır. Hünkar Mahfili, gü-
nümüzde Eminönü müftülüğüne hizmet 
verir[3].

Yapıya bitişik iki şerefeli iki minaresinin 
taş külahları bulunur. Kurşun yerine taş 
alemler ilk defa bu camide kullanılmıştır.

Cami, revaklı ve çok köşeli bir avluya sa-
hiptir. Bu özelliği ile Osmanlı mimarisinde 
türünün tek örneğidir. Şadırvanı yoktur, 
önde ve arkada abdestlikleri vardır, ayrıca 
ek bir abdestlik giriş kapısı karşısında bod-
rumdadır. Avlu, Cağaloğlu ile Çemberlitaş 
arasında geçiş yolu olarak kullanılır.

Külliye yapıları

Camiinin güneyinde medrese ve imaret 
yapıları yan yana bulunur. Medrese, Os-
manlı’daki sultani medreselerin (Sultan’ın 
yaptırdığı medrese) sonuncusudur. İmare-
tin olağanüstü büyük bacaları Nuruosma-
niye’nin kent içindeki görsel etkisine kat-
kıda bulunur. Bu iki yapı, günümüzde yatılı 
bir Kur’an kursu olarak kullanılır.

Türbe; I. Mahmud için inşa edilmeye 
başlamış; külliye inşaatı tamamlanma-
dan vefat eden padişah, Yeni Camii’nin 
avlusundaki, babasının da mezarının bu-
lunduğu Valide Turhan Sultan türbesine 
gömülmüştür. 3 sene sonra şirpençeden 
vefat eden III. Osman’da kendi adının ve-
rildiği türbeye gömdürülmeyip babası ve 
kardeşinin mezarlarının bulunduğu Valide 
Sultan Türbesine gömüldü. Nuruosmaniye 
Camii içindeki türbede III. Osman’dan bir 
yıl önce hayatını kaybeden annesi Şehsu-
var Sultan ile bazı şehzadelerin sanduka-
ları bulunur.

Nuruosmaniye Camii kütüphanesi, 
Türkiye’de barok tasarımın en özgün ör-
neklerinden birisi kabul edilir. Caminin 
iç avlusunda iki katlı bir yapıdır. Üst katı 
kütüphane, alt katı dükkân olarak kulla-
nılır. Birisi okuyuculara, diğeri padişaha 
ayrılmış iki giriş kapısı vardır. Kütüphane-
de 5000’den fazla yazma ve basma eser 
vardır.

Nuruosmaniye Sebili, dairesel bir ana 
mekan ve yanındaki dikdörtgen bir alan-
dan oluşan mermer bir yapıdır. 2003 yı-
lında geçirdiği onarımdan sonra halı satış 
mekanı olarak kullanılmaktadır

45



sirdergisi.com
Ağustos 2019 - Zilkade   1440

SIR
Uyruğu: Sovyetler Birliği
Tasarımcı: Aleksey Sudayev
Üretildiği tarih: 1942-1946
Ağırlık: 3.04 kg
Kalibre: 7.62
Etkili menzil: 200 metre
Atış hızı: 600-900 mermi/dakika
PPS-43 Rus yapımı olan hafif makineli bir silahtır. II. Dünya Savaşı’nda Kızıl Ordu’nun en çok kullan-

mış olduğu PPŞ-41 hafif makineli silahının yanında bir alternatif olabilmesi için ilk olarak 1942 yılında 
Aleksey Sudayev isimli silah tasarımcısı tarafından tasarlandı. Silahın Kızıl Ordu envanterine girebilmesi 
1943 yılında gerçekleşti. Bu silahın geri tepme oranı PPŞ-41’e oranla daha az olduğu için tercih edilen 
bir tüfek olmuştur. Sovyet birliklerinin yanında Polonya birlikleri de bu tüfekleri kullanmıştır. II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra Çin İç Savaşı’nda kullanılmış, ardından Sovyetler Birliği, Kore Savaşı’nda desteklemiş 
olduğu Kuzey Kore ve Çin’e bu silahları pazarlamıştır. Bu iki ülke Kore Savaşı boyunca PPS-43’leri de 
envanterlerinde bulundurmuştur. Savaştan sonra Çin Halk Cumhuriyeti Type-54 ismini verdiği PPS-43 
benzeri tüfekleri üretti. Vietnam Savaşı sırasında Kuzey Vietnam’da bu tüfeği kullanmıştır. Bu tüfek São 
Tomé ve Príncipe güvenlik güçleri tarafından da kullanılmaktadır. Günümüzde halen Çin Halk Cumhu-
riyeti ve São Tomé ve Príncipe tarafından kullanılan bir silahtır.

PPS-43
Kıvanç KARADAĞ

S AV U N M A
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A S T R O N O M İ

2014’de tarihi meteorlar üzerine yapılan 
bir araştırmaya göre dünyamızı dev mavi bir 
misket haline getiren su, dünyanın varolu-
şundan beri buradaydı.

 Massachusetts, Woods Hole Oceanog-
raphic Institution (WHOI)’da Adam Sarafian 
liderliğinde yapılan araştırma sonucunda 
görüldü ki denizlerimiz düşünüldüğünün 
aksine çok daha önceden beri dünyamızda 
olabilirler.

Bu araştırma suyun dünyamızdaki tarihi-
ni yüzlerce milyon yıl geriye götürebilir, yaklaşık 4.6 milyar yıl, güneş sistemindeki gezegenler 
henüz oluşurken.

Bilim adamları dünyanın önce kuru oluştuğuna, yüksek-enerji patlamalarıyla erimiş yüzeyin 
oluştuğuna inanıyorlar. Islak kuyruklu yıldız ve meteorlarla birlikte su çok daha sonra geldi.

Bazı bilim adamları, eğer su ıslak kuyruklu yıldızlar ve göktaşlarıyla dünyamıza gelmiş olsaydı 
bunun çok daha uzun zaman alabileceğini düşünüyorlar.

Suyun dünyamızda nasıl oluştuğu veya nasıl, nereden geldiği tam olarak bilinemezken, konu 
hakkında en geçerli teori kuyruklu yıldızlar ve göktaşları olarak varlığını sürdürüyor.

Su, Dünyamızda Nasıl Var 
Oldu?M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K

Hz. Lokman’ın şahsiyetine ve doğum 
yerine dair, tarihlerde kesin bir bilgi yok-
tur. Bir rivayete göre, babasının ismi Ba-
ura’dir. Baura ise, Hz. Eyyüb’ün (a.s.) kız 
kardeşinin veya teyzesinin oğludur. Beni 
İsrail arasında kadı olarak bulunduğu veya 
Habeşli bir zenci dülger olduğu gibi, çeşitli 
rivayetler de vardır. Vâkidî, Lokman’ın İs-
râiloğulları kadısı, Eyle ve Medyen taraf-
larında yaşayan, Eyle’de ölen bir kimse 
olduğunu zikreder.

Hz. Lokman’ın aslen nereli olduğu hak-
kında da farklı rivayetler vardır. Bazıları, 
onun Habeş asıllı olduğunu, bazıları Nub-
yalı, bazıları da Mısır Sudanı’ndan olduğu-
nu söylerler. Her halükarda onun esmer, 
kalın dudaklı, ayakları yarık ve sonradan 
hürriyetine kavuşmuş bir köle olduğu gö-
rüşü ağırlık kazanmaktadır.

Hz. Lokman’ın geςimini temin etmek 
iςin ne iş yaρtığı hakkında da söz birliği 
yoktur. Onun yaρtığı işler arasında, kadılık, 
terzilik, çobanlık, marangozluk, halı kilim 
vs. dokuyuculuğu ve tamirciliği gibi mes-
lekler sayılır. Bundan başka onun efendisi-
ne dağdan odun temin eden bir köle oldu-
ğu, başka bir kaynakta da ticaretle meşgul 
olduğu da söylenmiştir.

Kuran’da ise, Hz. Lokman’ın ne zaman 
ve nerede yaşadığı, nerede öldüğü, hangi 
milletten olduğu, ne ile meşgul olduğu gibi 
konular üzerinde durulmaz. Çünkü, öyle 
anlaşılıyor ki Yüce Allah’ın indinde bizlere 

yarayacak asıl bilgiler bunlar değil; onun 
nasıl bir kişiliğe sahip olduğu ve hayatına 
yön veren değerlerin neler olduğudur.

Rivayetlere göre Hz. Lokman, Arabis-
tan’ın Umman tarafında yaşadı. Hz. Dâ-
vud’la görüşüp ondan ilim öğrendi. Hz. 
Dâvud’a peygamberlik bildirilmeden önce, 
müftü olan Lokman Hekim, Hz. Dâvud’a 
peygamberlik bildirildikten sonra fetvâ 
vermeyi bıraktı. Hz. Dâvud’a ümmet oldu. 
Kendisine hikmet verildi.

Lokman Hekim, tabiplerin pîridir. Hik-
metli sözleri ve oğluna verdiği nasîhatler 
meşhurdur. Kurân-ı Kerîm’de meâlen; «Bir 
vakit Lokman oğluna öğüt vererek şöy-
le demişti: Yavrum! Allah’a ortak koşma, 
çünkü şirk, çok büyük zulümdür.» (Lok-
man Sûresi, ayet: 3) buyrulmaktadır. soz-
kimin.com

Lokman hakkında hadislerde de bazı 
bilgiler bulunmaktadır. En’âm Suresi’nin 
82. ayetinin nüzulünde sahabeler: «Ey 
Allah’ın Resulü! Bizim hangimiz nefsine 
zulmetmez ki...’»«Bu ayetteki zulüm sizin 
sandığınız gibi değildir. O zulüm, şirk de-
mektir. Lokman’ın oğluna nasihat eder-
ken, yavrum, Allah’a şirk koşma. Zira şirk 
en büyük zulümdür dediğini işitmediniz 
mi’» cevabını vermiştir. dediklerinde, Pey-
gamberimiz; 

Lokman, söyle derdi: «Yavrum, ilmi 
âlimlere karşı böbürlenmek, sefihlerle 

LOKMAN HEKİM
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münazarada bulunmak ve meclislerde 
gösteriş yaρmak iςin öğrenme!» 

Bu anlatım ve devamı başka bir riva-
yette şöyle yer almaktadır: «...Ginâ gös-
tererek ve cehalete düşerek ilmi terk 
etme! Yavrum, meclisleri ihmal etme! 
Allah’ı anan bir topluluk gördüğünde on-
larla otur. Eğer âlimsen ilmin işine yarar; 
cahilsen onlar sana öğretirler. Umulur ki 
Allah onlara rahmetini lütfeder, onlarla 
berabersana da ulaşır. Allah’ı anmayan 
bir topluluk gördüğünde onlarla oturma. 
Eğer âlimsen ilminin sana bir yararı olmaz; 
cahilsen onlar seni saρtırırlar. Allah onları 
azabına duçar kılar, sana da onlarla bera-
ber isabet eder.» 

Yine bir hadis-i şerifte ilim-hikmet hak-
kında söyle denilmektedir: «Hakîm Lok-
man oğluna şu tavsiyede bulunmuştur. 
Yavrum âlimlerin yanında oturve dizlerin-
le onlara çok yaklaş. Çünkü Allah, gökten 
indirdiği yağmurla ölü toprağı dirilttiği 
gibi, kalpleri hikmet nûruyla diriltir.» 

Lokman hakkında başka bir hadis de 
şöyledir: «Hakim Lokman, söyle derdi: 

şüphesiz Allah bir şeyi emânet aldığı za-
man onu korur.» 

Lokman Hekim’e; «Sen, bu hâle nasıl 
geldin’» dediklerinde; «Doğru sözlü ol-
mak, emâneti yerine getirmek, lüzumsuz 
söz ve işi terk etmekle.» cevâbını verdi. İn-
sanlar ondan nasîhat istediler, o da şöyle 
nasîhat etti:

«Öncekilerin ve sonrakilerin ilimleriyle 
amel edilebilmesi iςin sekiz şeye dikkat 
etmek herkese lâzımdır. Dört zamanda 
dört şeyi korumak gerekir; Namazda gön-
lü, halk arasında dili, yiyip içmede boğazı, 
bir kimsenin evine girince de gözü koru-
maktır. İki şeyi hâtırdan hiçbir zaman çı-
karmamalıdır. Bunlar; Allah-u teâlânın bü-
yüklüğü ve ölümdür. İki şeyi de tamâmen 
unutmaya çalışmalıdır. Bunlar da; bir kim-
seye yaρılan iyilik ile dost ve yakınlardan 
görülen kötülüktür.»

Netice olarak görülüyor ki insanın be-
den sağlığından daha önemli olan akıl do-
layısıyla ruh sağlığıdır. Rabbim hepimize 
beden ve ruh sıhhati versin. Saygılarımla.
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Müberra SÜRAT

TÜRK DEVLET GELENEĞİNDEKİ TÖRE 
ANLAYIŞININ OSMANLI HUKUKUNDAKI YERİ- 3

M A K A L E

Kânûnların sürekliliğine ulemânın kar-
şı çıkışı Sultanları, genellikle tek tek hü-
kümler şeklinde kanun çıkarma yoluna 
sevk etti. Bu sebeple tedvin edilmiş çok 
sayıda kânûnnâmeye rastlamak mümkün 
değildir. Fâtih Sultan Mehmed, gelecek 
nesilleri bağlayan bir kânûnnâme derleyip 
yürürlüğe sokan ilk Müslüman hüküm-
dardır.1Hukuk anlayışı üzerinde kesin ve 
devamlı bir etki sağlayan Fatih, otoritesi 
sayesinde örfi hukuku üstün konuma ge-
tirtmiştir. Şer’i hukuk karşısında kamu ya-
rarı maksadıyla hükümdarın kendi irade-
siyle bağımsız kanûnnâmeler çıkarması, 
İslami kaidelerle değil ancak Türk geleneği 
ile açıklanabilir. Fâtih’ten önce Selçuklu 
Melikşâh’ın ve İlhânlıların kânûnnâmeler 
çıkardıkları bilinmektedir.2Kânûnnâmenin 
başında Sultanın hattıyla “ Bu Kânûnnâ-
me atam ve dedem kânûnudur ve benim 
dahi kânûnumdur. Evlâd-I kirâmım neslen 
ba’de neslin bununla âmil olalar” ifadesi 
bulunur. Buradan da anlayacağımız gibi 
Kânûnnâme Osmanlı kuruluşundan beri 
var olup tedvin edilmemiş kânûnların der-
lemesinden oluşmaktadır. Ancak Devletin 
aldığı yeni şekilden dolayı gerekli bazı kı-
sımlar bizzat Fâtih tarafından tamamlan-
mıştır.3

Osmanlı teşkilât ve müesseseleri 
hakkında önemli bir kaynak olan Fâtih 
kânûnnâmesinde beylerbeyilikten fazlaca 
bahsedilmiştir. Anadolu ve Rumeli Bey-

1  Halil İnalcık, “kanunnâme”, DIA, c.24, 
İstanbul, 2001, s.333-337 

2  Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet Hukuk Ve 
Adalet,2017, kronik,  s.42

3  Abdülkadir Özcan, Kanunnâme-i Âli Os-
man,2003, İstanbul, s. xıx

lerbeyiliği esasen bu dönemden çok önce 
koyulmuş iki memuriyettir.13. yy da Ana-
dolu Selçuklularında, İlhânlılarda ve Altın 
Ordu Devletinde de bu memuriyetin var 
olduğunu bilmekteyiz. Anadolu Selçuklu-
larında vezirlikten sonar nâiblik, melikü’l- 
ümeralık, atabeylik ve pervânelik devletin 
en büyük makamlarıydı ve melikü’l-ümera 
beylerbeyiliğin bir tercümesidir. Osman-
lılarda beylerbeyiliğin ikiye ayrılmasında 
yirmidört Oğuz boyunun eskidenberi sağ 
sol olmak şeklinde iki parça itibar olunma-
sı an’anesinin müessir olduğu söylenebi-
lir.4

  Fâtih’in teşkilât hususundaki bir ye-
niliği de dîvân-ı hümâyun toplantılarıdır. 
Fâtih devrine kadar Dîvân-ı Hümâyun top-
lantılarına Padişahın bizzat katılıp başkan-
lık ettiği halde Fatih’in son zamanlarında 
bu işin vezir-i âzâma bırakıldığı ve toplantı 
sonrasında arz odasında hükümdara bilgi 
verilmeye başlandığı anlaşılmaktadır5. Bu 
yeni âdetin aslında bu devirde ortaya çık-
madığını da belirtmek gereklidir. Harezm-
şahlarda da yüce dîvâna  (Dîvân-ı A’la) hü-
kümdardan hemen sonra gelen isim olan 
vezirin başkanlık ettiği bilinmektedir.6 

   16-17. Yüzyıllarda şer’i hukukun etkin-
liği artmasıyla bazı kânûnnâme maddeleri 
İslâm’a uymadığı için değiştirilmiş ve Os-

4  M. Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin 
Osmanlı Müesseselerine Te’siri,1981, İstanbul, s.46-54

5  Abdülkadir Özcan, Kanunnâme-i Âli Os-
man,2003, İstanbul, s. xıv

6  Meryem Gürbüz,Hârizmşahlar’da Devlet 
Teşkilâtı, Ekonomik Ve Kültürel Hayat,İstanbul Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi, İstanbul, 
2005
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manlı tarihi boyunca devamlı bir mücade-
le içinde olan Şer’i hukuk temsilcileri ile 
örfi hukuk temsilcileri bu noktada da bir 
çekişme içinde olmuştur.7 1603-1610 yıl-
larında yürürlüğe giren Kanunnâme-i Sul-
tan Ahmed Han’ın en önemli özelliği 17. 
Yy öncesi nişancıların ele aldığı özellikle 
arazi hukuku gibi konulara 1. Ahmed dö-
nemiyle beraber müftü fetvalarının dâhil 
edilmesidir. Nişancıların hazırladığı ve örfi 
kanunları içeren klasik dönem kanunnâ-
melerinden farklılık gösteren8 bu kanun 
örfi ve şer’i hukuk mücadelesinde 17.yy 
için ağır basan tarafın şer’i hukuk olmaya 
başladığının göstergesidir.

 SONUÇ

  Osmanlı hukuku hakkında bilinmesi 
gereken husus, anlaşılacağı üzere Osmanlı 
Devleti’nin tamamen laik bir hukuk siste-
mi barındırmadığı gibi tamamen İslâmi 
Hukuktan ibaret de olmadığıdır. Örf, elbet-
te Sultanın sınırsız yasama yetkisi demek 
değildir. Esasen İslam hukuku örf ve adet, 
sedd-i zerâi, maslahat gibi hukuk kaynak-
ları ile kanun koyucuya yasama yetkisi 
vermiş, devlet ihtiyaçları ve kamu yararı 
doğrultusunda gerekli düzenlemeler dev-
let başkanına bırakılmıştır.9 Padişahlar İs-
lamın kendilerine tanıdığı bu yetkiyi şer’i 
hukuka sığmayan bazı uygulamalarla da 
kullanmışlardır. Bu bağlamda Töre’nin İs-
lamiyetle harmanlanarak yeni bir bünye 
kazandığı ve Örfi hukuku meydana getir-
diği söylenebilir.

 Şu halde anlaşılması gereklidir ki, Türk 
milletinin oluşturduğu geleneksel normlar 

7  Aydın Tekin, Osmanlı Devleti’nde Hukuk 
Devletinin Gelişim Süreci, Uluslararası Sosyal Araştırma-
lar Dergisi, 6\24, s.388

8  Halil İnalcık, “kanunnâme”, DIA, c.24, İstan-
bul, 2001, s.333-337

9  Halil İnalcık, ”Örfi Hukuk”, DİA, c.34. İstan-
bul, 2007, s. 93-94

ve yazılmamış teamüller zaman içerisin-
de ihtiyaçlar dahilinde değişerek Osmanlı 
Devletine tekâmül etmiş ve örfi hukuku 
meydana getirmiştir.
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K U R’A N  B Ü L B Ü L L E R İ

Bir İslam memleketinde; iklimi, coğrafyası, tarihi, milli 
ve manevi değerleriyle kendine has çizgileri olan Erzu-
rum’un şark vilâyetinde 1 Aralık 1954 tarihinde dünyaya 
geldi. Ayazpaşa Mahallesinde dede ocağında kalabalık sa-
yılabilecek bir evde doğmuş, üç kuşağın birlikte yaşadığı 
evde torunlar halkasına katılmıştır. Çocukluğunu, Kemhan 
Baba isminde bir zâtın yaptırdığı mahalle câmiinde geçi-
ren Fatih Çollak, Meşhur ulemâdan Ali Küçük Hoca, Bekir 
Hoca, ve Ömer hoca gibi değerli hocaefendilerin hizmet 
verdiği bu câmide ilimler tahsil etmiştir. İlmine ve ahlâkına 
babasının en çok itibar ettiği değerli bir âlim olan Ali hoca-
dan bir dönem Arapça dersler almıştır.

Babası Ahmet Efendi ailenin dördüncü çocuğudur. 
Gençlik yılları Erzurum Kavaflar çarşısındaki dükkânda kar-
deşleriyle birlikte baba mesleği olan çarık ve mest dikicili-
ği ile geçmiştir. 1950’li yılların başında bir cami hizmetlisi 
olmak arzu ve iştiyakıyla Erzurum Müftülüğü’ne mürâcaat 
eden Ahmet Efendi, imtihanda muvaffak olmuş ve kısa 
bir süre sonra merkez Kemhan Câmii’ne müezzin-kayyım 
olarak tayin edilmiştir. Vazifesi gereği baba evinden ayrılıp 
önce Kadana daha sonra da Gülahmet mahallesinde ika-
met etmiştir.

Annesi Şükran Hanım çok genç yaşta Ahmet Efendi ile 
evlenmiş ve Ayazpaşa’daki kayınpederinin evinde, kayın-
valide, görümce ve eltilerle birlikte o kültür içinde yerleşik 
bütün örf ve âdetleri yaşayarak gelin, eş ve annelik sorum-
luluklarını birlikte yerine getirmiştir.

KUR’ÂN’A DOĞRU İLK ADIM

Erzurum kültüründe ilk dişi çıkan çocuklar için tertip 
edilen bir ‘diş hediği’ merasimi yapılır. Dişi çıkan çocuk 
yere oturtularak önüne çeşitli meslekleri sembolize eden 
makas, bıçak, kitap vs. şeyler konulur. Hangisine yönelir ve 
eline almaya çalışırsa gelecekteki mesleğini seçmiş olur. 
Çocuk makası almışsa terzi, bıçağa uzanmışsa kasap, kita-
ba yönelmişse ilim adamı (hoca) olurmuş. Fatih Hoca için 
de böyle bir merasim yapılır. Babaannesi önüne makas, 
bıçak ve Kur’an-ı Kerim koymuş ve Kur’an’ı kucaklayınca 
ailesi ve yakınları “Oğlumuz okuyacak ve hâfız olacak” 
diye pek sevinmişlerdir.

Kur’an’a doğru ilk adımını böyle atmış, onu kucakla-
mak şerefine nâil olmuştur. Elimden tutsun diye oturduğu 
yerden elini ona uzatmış ve onunla sarmaş dolaş olmuş-
tur. Bir buçuk yaşında ‘onu okuyacaksın’ emir ferman ge-
reği Kur’an’la tanışmıştır. Kur’an ve din hizmetlerine derin 
bir muhabbeti olan Ahmet Efendi, Fatih Hoca’nın iyi bir 
hâfız ve din adamı olmasını istemiş, bu hususta çok gay-
ret sarfedip hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış, dualarında 
da bu isteğini sıkça dile getirmiştir. Annesinin anlattığına 
göre beş yaşında Elif-Bâ Cüzü’nden Kur’an harflerini öğ-
renmeye başlamıştır. Kelimeleri heceletmiş ve kısa dualar 
ezberletmiştir. Yüzünden Kur’an okuma seviyesine gelince 
Efe Hoca’ya götürmüş ve ona teslim etmiştir.

Kur’an derslerini ilk aldığı zât, evinde mahallenin ço-
cuklarına Kur’an eğitimi veren Efe Hoca’dır. Altı yaşında ho-

canın ders halkasına katılmış ve Kur’an’ı yüzünden okuma 
derslerine başlamış, bir yıl süren bu program ile Kur’an-ı 
Kerîm’i baştan sona hatmettikten sonra Hocası, hanımı ve 
yakınları evlerine davet edilmiş ve mütevazı bir merasim 
tertip edilmiştir. Misafirlerin huzurunda  Kur’an’dan sayfa-
lar okutulmuş, misafirler dinledikten sonra tebrik edip Efe 
hocaya teşekkür etmişlerdir. Efe Hoca’nın riyasetinde ilk 
Kur’an merasimi bu şekilde gerçekleşmiştir.

HAFIZLIĞA İLK ADIM

Bir yıl süren Kur’an’ı yüzüne okuma derslerinde hafız-
lığa başlamak için gerekli -kıraat alt yapısı-‘nı kazandıktan 
sonra 1961 senesinde ve yedi yaşında hafızlığa başlamış, 
Bed’-i besmelesi Efe Hoca ile olmuştur. Hafızlık eğitimi 
herhangi bir kesinti yahut fasıla olmadan iki yıl sürmüş, 
büyük bir bölümü Efe Hoca, son birkaç ayın dersleri ise 
büyük amcası merhum Mustafa Efendi tarafından dinle-
nerek tamamlanmıştır.

Hatim, ramazanın olmazsa olmaz Kur’an ibadetlerin-
dendir. O dönemlerde ramazan ayı boyunca Erzurum’da 
her gün camilerde ve birçok evde hatim okunur. Bir kı-
sım hâfızlar evlerde sabahtan iftar vaktine kadar sırayla 
ve belli zaman dilimleri içinde hanımlara cüz mukâbelesi 
okurken, bir kısmı da iki, dört yahut beşer kişilik gruplar 
halinde camilerde cemaatin huzurunda yarım cüz veya 
hizip (beş sayfa) hatmi okumuşlardır.

On yaşlarında çiçeği burnunda bir hâfız olarak Fatih 
Çollak, bu hatim okuyan hâfızlar kervanına katılmıştır. 
“Hâfız olarak eriştiğim ilk ramazandır” diyen Fatih Çollak, 
üç ayrı evde üç cüz hatmi okur, kendisine küçük yaşta bu 
çalışması sebebiyle “Küçük Hâfız” derlermiş.

EĞİTİM-ÖĞRETİM’E BAŞLAMASI

Hâfızlığı bittiğinde dokuz yaşında olan Fatih Çollak, 
henüz okula gitmiyordu. Babası, Mahmut amcasının son 
derece cesaretli ve bu tür işlerde becerikli olması sebebiy-
le okul işlerini ona havale etmiş, amcası onu Veyisefendi 
İlkokulu’na götürmüş ve kayıt işlemlerini yaptırmıştır. Hâ-
fızlık döneminde bir nebze okuma-yazma ve biraz da ma-
tematik bildiği için okul idaresi tarafında imtihan edilmiş 
ve doğrudan ikinci sınıfa kaydedilmiştir. Böylece pek fazla 
sene kaybı olmadan okula ikinci sınıfta başlamıştır.

Genç hâfız olarak benliğini bulduğu, yüksek okul eğiti-
mi aldığı, üstad hocaların rahlesinde tedris ettiği; muhte-
şem coğrafyası, tarihi, kültürel ve mânevi zenginlikleriyle 
güzeller güzeli, dünya incisi İstanbul’a ilk seferi Erzurum 
İmam-Hatip Okulu’ndaki öğrencilik yıllarının lise döne-
minde, 1970 yılının yaz tatilinde olmuştur. Rahmetli ba-
basını, müftü Sâkıb efendinin “bu çocuğu okut” şeklindeki 
sözleri hem de çevresindeki bazı hocaların tavsiyeleriyle 
iyi bir Kur’an eğitimi alması noktasında ciddi ciddi düşün-
meye sevketmiştir. Bazı iştişareler yaparak kararını vermiş 
ve adresi bulmuştur. Yaz tatilinde İstanbul’a rahmetli hâ-
fızlık hocası ve amcası Mustafa Efendi götürecekti. Fatih 
Çollak Hoca daha on altı, on yedi yaşlarında bir gençtir.

FATİH ÇOLLAK
Mehmed ALACADOĞAN
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İstanbul’a geldikten sonra Nûruosmâniye Câmii baş 
imamı ve aynı zamanda Nûruosmâniye Kur’an Kursu’nun 
baş hocası merhum Hasan Akkuş hocayı ziyaret etmek 
üzere soluğu câmide alırlar. Akkuş hoca Yirminci asrın 
ülkemizdeki en seçkin Kur’an üstadlarından biridir. 1940-
1950 yıllarında ilk yatılı Kur’an kursunu hizmete açan, 
Kur’an eğitim ve öğretimiyle ilgili bir takım sıkıntıların ya-
şandığı dönemde (1950 öncesi) şahsî nüfuzunu kullanarak 
Kur’an okutma ve Kur’an kursu açma izni alan üç kişiden 
biridir.

ABDURRAHMAN GÜRSES HOCA İLE İLK DERS

Ertesi sene yine yaz tatilinde İstanbul Beyazıt Câmii 
İmam-Hatîbi Abdurrahman Gürses hocaya gitmeye karar 
verilmiştir. Hoca efendi halk arasında daha çok Hendekli 
Abdurrahman Efendi diye anılır. Beyazıt Câmii’ne gidilir. 
Hocanın ta’lim ve tecvid dersleri verdiği kurs, câminin 
içinde sağ tarafta ve burası daha önceleri kütüphanedir. 
İsmi Şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi Kütüphanesi. 1950 
senesinden önce Beyazıt Câmii bünyesinde bulunan ve 
üniversite talebelerine hizmet veren bu kütüphane yeri-
nin Kur’an kursuna tahsisini Abdurrahman Gürses hoca 
gerçekleştirmiştir. Beyazıt Kur’an Kursu. Kur’an hayatının 
hâfızlıktan sonraki en önemli safhası olmuştur. Hamuru 
bu mekânda yoğurulmuş, talebeliği orada şekillenmiştir. 
Fatih Çollak, kendisinde mevcut bulunan bugünün tezâ-
hürlerinin o günün harcında gizli olduğunu söylüyor.

Fatih Çollak Hoca Abdurrahman Gürses Hoca ile ilk 
dersini şu şekilde anlatıyor:

“Necati hoca bana dedi ki: “Bundan böyle dersini hoca 
efendi (Abdurrahman hocayı kastederek) dinleyecek ev-
ladım”. Çok şaşırmış ve heyecanlanmıştım. Abdurrahman 
hocaya talebe olmak. Nasıl okuyacaktım, ne diyecekti, 
acaba bu işi başarabilecek miydim? Bu ve benzer sorular 
zihnimi meşgul etmeye başladı. Ertesi gün benim için çok 
zor bir gün olacaktı.

Ertesi gün Abdurrahman hoca öğle namazına yarım 
saat kala kursa geldi. Kendisini ilk defa o gün gördüm. Ta-
kım elbisesi, kıravatı ve fötr şapkasıyla dikkatimi çekmişti 
hoca. Çok şık giyindiği belliydi. Yüz hatları ve bakışları, sert 
mizaçlı biri olduğu kanaatini uyandırıyordu insanda. Yanı-
na yaklaşılamaz ve konuşulamaz dedirtiyordu âdeta…

Abdest alıp mihraba geçti. Cübbe ve fesiyle bütün 
heybeti ve ihtişamı üzerindeydi. Namazı kıldırdıktan sonra 
aşr-ı şerif okudu. Muhteşem bir kıraatti. Okurken hissedi-
yor, yaşıyordu âyetleri sanki. Kıraat esnasında verdiği ne-
fes aralıklarında etrafa bakıyor, bir sağa bir sola dönüyor, 
sanki bir mânevi âlemden bir başkasına gidip geliyordu. 
Tam bir Kur’an kıraati.

Namazdan sonra tekrar kursa geldi. O güzel kıraat belli 
ki yormuştu hocayı. Makamına geçti ve bir süre nefeslen-
di. Necati hoca bana işaret edip hocanın yanına gelmemi 
istedi. Huzuruna vardım ve elini öptüm. “Size bahsettiğim 
Erzurumlu genç, efendim!” dedi Necati hoca. “Öyle mi!” 
dedi hoca efendi. “Otur şöyle evladım” diye ekledi. Sordu 
sual etti. Erzurum’dan, orada birkaç talebesinin olduğun-
dan bahsetti. Mehmet Gürgür hoca aklına geliyordu. Erzu-
rum’un sevilen hocalarından. Kur’an hizmetlisi bir insan. 
Çok sayıda talebe yetiştirmiş bir zat, Gürgür hoca. Allah 
kendisinden râzı olsun.

O gün bana son söz olarak “Yarın sûre-i Leyl’i bana 

okuyacaksın, şimdi gidebilirsin” dedi hoca efendi ve ben 
ertesi gün hoca ile ‘bed-i besmele’ ederek Kur’an haya-
tımın en önemli safhasına başlamış oldum. Artık resmen 
Abdurrahman Gürses hocanın talebesiydim. İlk ders dö-
neminin bir buçuk ayı Necati hoca, bir ayı da Abdurrah-
man hoca efendi ile geçmişti. İki buçuk ayın sonunda yaz 
tatili bitti ve ben okul için Erzurum’a geri döndüm.”

Fatih Çollak, 1972, 73 ve 74 yıllarının tatil ayların-
da İstanbul’a gelip ve bir önceki dönem bıraktığı yerden 
ta’lim derslerine devam etmiştir. Dört yaz tatili süresince 
Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona hoca efendinin huzurunda 
tecvid ölçüleri çerçevesinde okuyup ta’lim derslerini ta-
mamlamaya muvaffak olmuş, Hoca efendinin özel birkaç 
talebesinden biri olmuştur.

KUR’ÂN’A HİZMETE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

1978 senesinde İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bi-
tirdiğinde Kur’ân-ı Kerîm hocası olarak ilk resmî hizmetini 
1978 senesinin Ekim ayında Bolu Diyânet Eğitim Merke-
zi’nde başladı. Bolu’daki görevi esnasında Erzurum Yüksek 
İslâm Enstitüsü’nde asistanlık imtihanlarına girmiş, netice 
itibariyle imtihanları kazanmıştır. Henüz tayini gerçekleş-
mişti ki dört aylık kısa dönem askerlik görevi için Tokat’a 
gitti. Terhis olup enstitüde fiilen hizmete başladı. Yaklaşık 
bir buçuk sene enstitüde, birkaç ay da Atatürk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde Kur’ân-ı Kerim asistanı olarak görev 
yaptıktan sonra 1983 yılında Marmara İlahiyat’a öğretim 
görevlisi olarak atandı.

Bir taraftan Kur’an-ı Kerîm öğretim üyeliği, diğer taraf-
tan akademik çalışmalarla ve bunlarla birlikte yıllarca yü-
rüttüğü özel Kur’an eğitim ve öğretim faaliyetleri ile tam 
yirmi dört yıl burada hizmete devam etti. Erzurum Yüksek 
İslâm Enstitüsü asistanlık imtihanlarını kazandıktan sonra 
Kur’an asistanı olarak görev yapmıştır.

Fakültede 1983-84 öğretim yılında fiilen göreve başla-
dıktan kısa bir süre sonra resmî dersleri ve akademik ça-
lışmaları yanında öğrenciler içinden özel olarak gelen bir 
grup erkek ve kız talebeye tashîh-i hurûf ve tecvid dersleri 
verdi. Öğle tatilinde fakültede kimi zaman boş bir sınıfta 
kimi zaman da özel odasında dersler verdi.

Fakülte dışındaki Kur’an hizmetleri, ilk kez 1985 sene-
sinde Kadıköy Osmanağa ve İskele Câmii’nde başladı ve 
birkaç yıl Kızıltoprak Zühdü Paşa Câmii müştemilatındaki 
lojmanın giriş katında 1995 senesine kadar derslerine bu-
rada devam etti. 1995 senesinden sonra Kadıköy Sadıkoğ-
lu Mescidi’ndeki derslere 1999 senesine kadar devam etti 
1999 senesinin yaz tatilinde, Marmara ilahiyat mezunla-
rından, O tarihte Aziz Mahmut Hüdâyi Vakfı İlmi Araştır-
malar Merkezi (İLAM) yurt müdürlüğü görevinde bulunan 
Medet Bala ile yaptığı istişâreler sonucu Osman Nuri Top-
baş Hocaefendi’yle görüşmeye karar vererek makamında 
görüşüp durumu kendisine arzetti..

Küçük Çamlıca’daki Yeni Çilehâne câmiinin müşte-
milatında bir yer hazırlandı ve teslim edildi. Her yönüyle 
hizmete hazır hale getirilen bu mekân kurumsallaşma yö-
nünde atılmış en önemli adım oldu. Eylül 1999’da başladı-
ğı Çamlıca dersleri ile 2000’li yıllarda Çamlıca Eğitim Mer-
kezi’ni Kur’an hizmetlerinde önemli bir marka yapmıştır.

Ömrünü Kur’ân’a hizmete adayan Fatih Çollak, hâlen 
muhtelif üniversitelerde girdiği derslerle ve verdiği özel 
derslerle Kur’ân’a hizmet etmeye devam etmektedir…
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Koenigsegg Agera, İsveçli otomobil üreticisi Koenigsegg tarafından 2011 yılında ta-

sarlanan spor otomobil. Koenigsegg CCX’in ardılıdır. Adını İsveççede “harekete geçmek” 
anlamına gelen ‘agera’ sözcüğünden almıştır. Araç, Top Gear dergisi tarafından 2011in 
süper otomobili seçilmiştir.

Nihat ÖZBİLEK

Koenigsegg Agera

O T O M O T İ V
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, “Türkiye, 

yapımı devam eden Türksat 5A, 5B ve 6A’nın hizme-
te alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 
6’ya yükseltecek.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türki-
ye’nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 
gözlem uydusu bulunduğunu ifade etti. 

Türkiye’nin ilk uydusunun 10 Ağustos 1994’te 
fırlatıldığını ve 12 yıl hizmet verdiğini dile getiren 
Turhan, Türksat 1C uydusundan 14, 2A uydusundan 
da 15 yıl yararlanıldığını söyledi.

Turhan, aktif uydulardan Türksat 3A, 4A ve 
4B’nin haberleşme ihtiyacını karşıladığını ifade ede-
rek, Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uydularının ise 
gözlem yaptığını kaydetti.

Türkiye’nin, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 
50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngede 
uydu hizmeti verdiğini anlatan Turhan, 31 derece 
doğu yörüngesine de Türkiye’ye ait uydunun yer-
leştirilmesinin planlandığını bildirdi. Turhan, şu ifa-
deleri kullandı:

“Türksat 5A bu amaçla ve yeni frekans haklarının 
kazanılması için yapılıyor. Türksat 5B ise 42 derece 
doğu yörüngesindeki kapasiteyi artıracak ve yeni 
frekans hakları kazandıracak. Bu uyduların yapı-
mı için dünyanın önde gelen firmalarından Fran-
sız-İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japonya’dan 
Mitsubishi Electric Corporation, Kanada-ABD or-
taklığındaki MDA/Space 
Systems Loral teklif ver-
di. Teknik açıdan yeterli 
görülen bu 3 firmadan, 
mali ve yerli katkı anla-
mında en iyi teklifi veren 
Airbus D&S ile 9 Kasım 
2017’de sözleşme imza-
landı. Sözleşmenin he-
men ardından uyduların 
üretimine başlandı.”

TÜRKSAT 5A VE 5B’NİN YAPIM SÜRECİ

Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretim 
faaliyetlerinin, Airbus D&S firmasının Fransa ve 
İngiltere’deki tesislerinde, takvime uygun şekilde, 
sürdürüldüğünü anlatan Turhan, her iki uydunun 
da “kritik tasarım gözden geçirme” aşamalarının 
tamamlandığını dile getirdi.

Tasarım fazları tamamlanan uyduların üretim 
süreçlerinin devam ettiğini kaydeden Turhan, Türk-
sat 5A’nın 2020’de, Türksat 5B’nin de 2021’de uzaya 
gönderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ankara’daki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test 
Merkezi’nde yapımı sürdürülen Türksat 6A’nın ise 
2021’de tamamlanarak 2022 başında uzayda ol-
masının planlandığını belirten Turhan, söz konusu 
3 haberleşme uydusunun hizmete girmesiyle Tür-
kiye’nin uzaydaki haberleşme uydusu sayısının 6’ya 
yükseleceğini bildirdi.

Turhan, yeni uydularla sadece yayıncılık alanın-
da değil, uydudan geniş bant internet sağlama ka-
biliyetinde büyük bir kapasiteye sahip olunacağını 
da ifade etti.

Bakan Turhan, “Türkiye, 6 uydudan oluşacak 
uydu filosuyla Asya’da, Türk cumhuriyetleri dahil 
Çin’e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa’yı 
kapsayan coğrafyaya hizmet verecek.” dedi.

Bakan Turhan: haberleşme uydu sayısı 
6’ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak

Mehmet ŞAHİN

T E K N O L O J İ
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SEN GİDERKEN MEVSİM HAZANDI

Bir yol var önümde uçsuz, bucaksız 
Suskunluğa batmış nemli gözler 
Hangi karanlıktan doğdun, böyle yorgun 
Hangi gurbetten geldin, sılası yitik 
Tut ki düştü bir bir yıldızlar
Parlamakta çamurlu sularda
Tut ki açıldı gökler 
Ve hüznüm hâlâ içimde kalır

Yol benim, yolcu ben
Kim bilir, belki böyle sessiz
Yelken açıp limansız denizlere
Usul usul gideceğim
Nice iklimler yaşadım, yağmursuz
Aç ve çıplak ve susuz
Hasretle var içimde yosun yeşili
Yorulmaz mı yıllar böyle koşmaktan
Her dem zemheridir yokluğunda
Zifirî bir hayal ve keskin bir ayaz
Her dem zemheridir temmuz sıcağında
En son ben vuruldum

Öksüz çocukların bakışlarında
Sen giderken mevsim hazandı 
Ufuklar da karanlıktı, geceydi 
Ölüm yolları yüreğime uzandı 
Solar mıydı kadife çiçekleri 
Solar mıydı gün batımı saçların 
Ve gece mavisine çalar her renk 
Yamaçlar da perde perde yeşile hasret 
Hangi yola girdin böyle dönüşsüz
Hani gelmezdi ecel, sorgusuz, sualsiz
Ölum yolları yüreğimde sonlandı.
Ve cesedim kanla yıkandı
Gelmez misin,
Bahardır…

Mustafa ASAF
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Stres ve vesvese için dua

Stres, çağımızın hastalığıdır. Kişiyi mutsuz etmekle kalmaz aynı zamanda pek 
çok hastalığın da ortaya çıkmasına neden olur. Günümüzde stresle mücadele 
anlamında pek çok taktik önerilmektedir. Ancak hiçbiri dua kadar tesirli sonuç 
vermemektedir.

Ulema alimlerinin tatbik ettikleri stres ve vesvese duasının sözleri şöyledir:

“Ya vahidül bakıy evvelü külli şeyin ve ahiruh.”

Vesvese duasını kişi, sıkıldığını ve ruhsal olarak daraldığını hissettiği her an 
okuyabilir. Eğer kişi duanın sözlerini ezberleyerek Allah’ın güzel isimleri (Esmaül 
Hüsna) ile birlikte okursa inşallah stres illetinden kurtulacaktır.

Stres ve vesvese için dua

D UA L A R I N  D İ L İ

Ayhan VEYSİOĞLU
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Ağustosa merhaba

Gönül bahçemde bugün bir sırrı keşfettim

Gerçek dost göz yaşlarımız ağlasak da gülsek de bizi 
hiç yalnız bırakmayan gözyaşlarımız. İyi günde kötü gün-
de. .  Bizim sırdaşlarımız onlar imiş. Bazen tenhada ba-
zen kalabalıkta o yaşlar coşar ya anlatamazsın. O anda 
sen sana bilesin!

Gönül coştu bir kere bırak aksın o yaşlar gözlerden. 
Toplum çok ikili oynuyor kimin arabasına binerse onun 
şarkısını söylüyor. Neden böyle olduk ön yargılar çöze-
mediğimiz duygular olduğundan farklı olmak niye böyle? 
Seven sevsin değişme! Farklı biri olmak zorunda değiliz. 
Sonra üzülüp ağlarız  Yine gözlerde yaşlar.... Sevgiye 
sevgi katmak varken güzel dostlar ile gülmek ve neşeli 
olmak ne güzel!

Gönül o an coşar. Başkaları bizim zamanımızı çalmak 
isterse dikkat! Üzüleceğin şeyi sen fark et. Harika pırıl pı-
rıl sevgi dolusun sen. Bil bunu boş ver. Bilmeyenlere uzak 
dur. Kimlik sizsiniz anlayın artık! Kalbini kıranlar, içi baş-
ka dışı başka olanlar hep olacak. Sen dua et rabbin seni 
o hal de kullanmıyor. Tebessümü biz sunalım. Olsun!. 
Umudumuz olsun. Gönlü güzel insanlar bulur bizleri. Sır 
gemisinde çoooook var. Gelin e mi? Kalp orada çarpar, 
yürek bunu fark eder. Açmak gerek gönül penceresini, 
sevgi süzülsün içeriye. Mal mülk para takılmamak gerek 
bunlara. Allah’ım önce sağlık be huzur ile candan dostlar 
nasip etsin gerisi palavra. Sadece bir gülümsemek karan-
lık geceye ışık olur. Gül güzel gül sende. 

Gözler kalbin aynasıdır. Ne güzel demiş şair ağlama-
sın insanlar. İnsanın mayasında baskın olan sevgi tebes-
süm vefa gayret ile doğmak zorundadır. Yaşadıklarım 
bana güzel bir şey öğretti. Yaşadın mı büyük yaşayacak-
sın evrene sığmayacak gibi gönlün geniş olmalı sevgi ile 
dolsun.  Sır olmasın bu sevda edebi de olmalı. O göz yaş-
larının ağlasa da bazen izlemeli bazen de aşikar olmalı. 
Nezaket haya edep ilim ağır başlılığın buluştuğu fazilet 
olgunluk bağış cömertlik kaynağı...

Sevildin mi Yusuf gibi sevdiğin mi Züleyha gibi olmalı. 
Efendimiz bir hadisinde “ dikkat edin bedende bir et par-
çası vardır ki iyi olduğu zaman bütün beden iyi olur. Bo-
zulduğu zaman bütün beden bozulur. Onun adı kalptir”

Aşık olmayan gönüller kesretten geçip vahdet sınırı-
na eremezler. Başakta göz yaşlar o an. Geçmişte kaldı-
nızsa siz ağlamaya devam edin. Çünkü depresyondasınız. 
Endişeli anı yaşarken geleceği düşünmeyi sahibine bırak! 
Huzur ararsanız anı yaşayın. O zaman göz yaşları mutlu 
olur akar akar sevgiden gönülden.

İnanmak güzelde bazen ağlatırlar bazen güldürürler. 
Her şey göründüğü gibi olsaydı eline aldığın deniz suyu 
mavi olurdu. Hayat böylesi işte bilmeli. Sen yine de ar-
kadaşım gözyaşlarına iyi bak en büyük servettir. Gülen 
gözler dosttur bedene.

Çünkü yaşadıkça  değil yaşamadıkça yaşlanır insan. 
Ak düşer saçlara. Yarınlarda umut olmaz. Şu üç günlük 
dünyada gülmeyi başarmak ödüldür bu bedene. Koca-
man olan sevgimle okyanus gibiyim. Gel gir gör korkma 
yüzmeyi bilirsen. Üzmeyi bilirsen ben anlamam. Gözyaş-
larım anlar yine de pes etmek yok. Canın yansa da ağla-
ma sen. Başın dik olsun. 

Geçer bunlar hayat kendi yolunu çizer sen nasıl diye 
sorma. Sarıl sır alemine yok ol o okyanusta SENDE....

Her şey gelip geçici anlasana. Bak rabbin ne diyor. “ 
Kün fe yekün “bitti! Şimdi eyvah zamanı mı bir anlasak 
hiç olduğumuzu seni seviyorum diyebilsek hiç düşünme-
den evren aşka gelir sesimiz yankılanır bu beden ahhhh 
der. İşte aşk sinyali. Darılma gücenme küsme gönülde 
koyma hayat çokk kısa sevdim de gitsin. 

O gözyaşları bile mutluluktan akar gönül bahçende 
güller sümbüller ve bülbüller şakısınlar umut oldukça. 

Necibe  AKÇA KOCATOP

S I R DA Ş

Sırdaş Kalemi
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Her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Gönlünün sesini dinle 
o sana ne der. Aştığın dağlar çıktığın yokuşlar sen yolu-
nu belirler yeter ki vazgeçme. İlla olsun diye de diretme. 
Dost eli arama sen sana yetersin. Öbür elin dost sana bi-
lesin. Ağlama şimdi fark et çevreni. Kalp kırmamak için 
ve yap! Vermedin sen seni üzdün bilesin. Bazen güçlü 
olmak lazım dimdik ayakta kalmak için bitmeyen içten 
dostlara sır dolu gönlümü kaleme Alıp sılaya ikram eden 
belde belde dağıtan Yavuz gemisine ay ne güzel deme-
den geçemem.

Ağlasam da sevinçten gülümsemek gerek hayata ışık 
olur bil geceye haydi sevdiklerimize zaman ayıralım yok-
sa zaman ayıracak sevdiklerimizden!

Yüreğinde sevgi olanlara sır dolu bu kainat! Sarar sar-
malar kalpte de dilde de olanı bilen duyan var o halde 
haydi . Aralıksız yüreğimize sevgi doldun kırılmasın o 
kalpler. Sevgi dolu kalpler anka kuşu gibidir, hiç bir kafe-
se sığmaz. Gönül bahçesinde dolaşır. Pes etme erteleme 
yarın belki olmayabilir. Peygamberimiz sevinnce toprağa 
üzülünce gökyüzüne bakarmış. Yerde tevazu gökte ferah-
lık varmış dert dediğin misafirmiş iyi ağırlamak lazım. Ü 
çgünlük dünyada bir an sır olunacaksa emaneti hoş tu-
tup güzel teslim edelim. 

Zaman her kesin iç yüzünü gösteren aynadır. Ben 
sanırım alem içre bana. Hiç yer kalmadı ben beni terk 
eylerim bildim ki ayar kalmadı.

Cümle eşyada görürdüm har var gülizar yok hep gü-
listan oldu alem şimdi hiç hal kalmadı. Hadi dua edelim 
ömrümüz zeytin ağacı gibi uzun bedenimiz zeytin yağı 
gibi sıhhatli yuvamız zeytin taneleri gibi bereketli olsun 
inşallah sayfamızdaki sırlarla dolu gönlü güzellere oldun. 
Amin!

En muteber saltanat. Gönül sultanlığıdır. Sen oldu-
ğun gibi kal. Olmamışların gönlünde barınamazsın. Her 
gecenin sabahı gülmek için var gecede ağlasan da. Sır et 
bil ki görür seni sevgili bizle daima. Biz kimleyiz biliyor 
muyuz? Öyle bir olduk ki çok paramız bereketi, güzel 
evler huzuru, bolluk nimetleri şükrü kalabalıklar kardeş-
liğimizi yok etti. 

Ahlakımızın güzelliği insana verilen kıymet kadar-
dır. Gözyaşları derki herkes farklı bir şekilde tüketiyor 

hayatı. Kimi doğru insanı beklerken kimi yanlış insana 
katlanırken tükeniyor hayat. Sır olup gidiyoruz. İnsanları 
memnun etmek ve zaman kaybını yaşıyoruz. Haydi şimdi 
kendimizi mutlu edelim. Göz yaşlarımız şahidimiz olsun . 
Bir insan sizi mutsuz ediyorsa ona verdiğiniz değere dik-
kat edin.

Şu gönül şehrini seyran ederken

Sırrım dedi bana seyran içinde

Niçin derde düştün derman ararsın

Aşıklar dert arar derman içinde

Canını terk eyle canan içinde

Canını bulasın canan içinde

Aşıklara karış aşık olasın

Gör ne cevherler var erkan içinde

İç şu aşkın mey inin

Öyle mest ol ki divane desinler akran içinde

Mihneti rahat bil rahat arama

Rahat mı bulunur zindan içinde

Buna aşk meydanı derler

Bunda ar olmaz

Başını top eyle meydan içinde

Aç gözünü eşref Hakkı zikr eyle

Feyz Kurun-i dedi Kur’an içinde

Sevdiğim bir ilahiyi sırdaşlarımla paylaşmak istedim.

Bugün gözyaşlarım belki biraz buruk belki de birçok 
şeyi hatırlattı. Bilmemiz gerek o yaşlar aşkı anlatır dışa 
yansır. Ben sizlere sizler gibi bilgiler sunmak isterim. 
Bunlar da dağarcığım. Lütfen kabul edin. 

Sırlar alemi. Başta yavuz selim bey ve o gemideki bü-
yük küçük herkese sevgiler sunuyor teşekkür ediyorum 
sizlere karanfilin sadakatini sümbülün bağlılığını me-
nekşenin tevazusunu çiğdemin neşesini lalenin gurunu 
gülün bitmeyen aşk be sevgisini ayrıca İslam’ın nurunu 
buket olarak gönderiyorum insanın içindeki sır dolu 
gözyaşları anlatamaz ki işin içinde aşk varsa o zaman sır 
olmaz ki..

Hoşçakalın

59



sirdergisi.com
Ağustos 2019 - Zilkade   1440

SIR

Musa GEYİK

Röportaj içeriği: Dr. Ramazan Uçar’ın 
Düşünmeye ve Akletmeye Davet Kitabı üzerine…

R Ö P O R TA J

Röportör: “Düşünmeye ve Akletmeye Davet” 
adlı bir kitap çıkardınız, neden böyle bir çalışmaya 
ihtiyaç duydunuz?

Yazar: Düşünmek ve akletmek, hayatımızın çok 
önemli iki temel fonksiyonu, Rabbimizin bize lüt-
fettiği en değerli hediyelerinden... Bu fonksiyonlar 
biyolojik olarak görünmezler, maddi olarak da bi-
linmezler; lâkin bütün eylemlerimizde onların et-
kisi vardır. Soyutturlar, somut adresleri net olarak 
belli değildir. Milletlerin geri kalıp sürünmesi, iler-
leyip gelişmesi; huzurlu, mutlu, adaletli ve barış 
içerisinde olması, “düşünme”nin ve “akletme”nin 
doğru kullanılıp kullanılmaması ile doğrudan iliş-
kilidir. İnsan, düşündüğü ve ilimle aklettiği zaman 
“insanlık erdemi”ne erer. Düşünüp akleden insan; 
neyi, nerede, nasıl, niçin yapacağını doğru şekilde 
değerlendirip hayata geçirir. Böylece mükemmel 
eserler ortaya çıkarır. İşte bu vesileyle yaptığımız 
çalışmamızda, insandan başlayan sosyal ve kültü-
rel değişimin topluma yayılması ve sonra da dev-
lette kendini göstermesi için, elimizden geldiği, 
gücümüzün yettiği, dilimizin döndüğü kadarıyla, 
uyulması gereken yolu ve akletmeye ait ilkele-
ri açıklamaya gayret ettik. Ümidimiz ve duamız, 
dünyamızın da ahiretimizin de güzelleşmesi için 
dosdoğru ölçü istikametinde aklımızı kullanmak 
ve “akıl devleti”ni önce kendi gönüllerimizde, son-
ra da çevremizde oluşturmaktır.

Röportör: Düşünmek ve akletmek farklı şeyler 
mi? 

Yazar: “Salt düşünce”yi, her zaman akletmek 
olarak görmek doğru değildir. Çünkü ilim konsep-
ti, zan, şüphe, vesvese ve safsata vb. konseptleri 
de insanın zihnî/kalbî süreçlerinin genel adı olan 
düşünmenin kapsama alanına girer. Düşünme ile 
akletme iç içe bir faaliyettir. Ama her düşünme 
faaliyeti her zaman akletme ile sonuçlanmaz. Bir 
düşünce faaliyetinin akletmek ile sonuçlanabilme-
si için zihinde kullanılan muhtevanın, en asgari se-
viyede ilim ve iyilik olması şartı vardır. Düşünmeye 
ve Akletmeye Davet 7 Onun için diyoruz ki, her ak-
letmek bir düşüncedir, ama her düşünce akletmek 
değildir. Mesela düşünce faaliyeti zan ile gerçek-
leştirilirse, bu düşünce zannetmek ile sonuçlanır.

Röportör: Zannetmek nedir? Zannetmek ile ak-
letmek arasındaki ilişki nasıldır?

Yazar: Zan, kişide ilim derecesine ulaşmamış 
kanaattir, tahmindir ve ilmî delile dayanmayan de-

ğer yargısıdır. Bu kanaat zahirî alanda bazen hüsn-i 
zan, bazen su-i zan olarak görülür; gaybî alanda ise 
bazen iman ve yakîn kavramlarına benzer şekilde 
kullanılır. İnsanın her konuda kesin bilgiye sahip 
olması ve akıl yürütmesi mümkün olmadığından, 
zannetmesi de vazgeçemeyeceği doğal bir ihtiyaç-
tır. Önemli olan, “zannetme”yi “akletmek” gibi 
algılamamak, ya da “zannetme”yi “akletme”nin 
yerine koymamaktır. Akletmek muhteva olarak 
“ilmîlik”i içerirken, zannetmek ise ilmîliği içer-
mez. Zan, hayatın bir gerçekliğidir. Bundan dolayı 
“zan”nı “zan” olarak tanımlamakta ve algılamakta 
bir problem yoktur. Problem olan, zannı “ilmî bir 
gerçeklik” olarak, ilmin yerine ikame etmek sure-
tiyle uygulamaktır.

Röportör: Filozofların akıl dediği ile Kur’an’ın 
akletmek dediği farklı şeyler mi?

Yazar: Aristo ve ondan sonraki takipçileri, Fara-
bi ve İbn Sina’dan Descartes, Hegel ve Immanuel 
Kant’a kadar “akletme faaliyeti” genel olarak “salt 
akıl” formatına indirgenerek tanımlanmış ve sü-
reç o tanım üzerinden yürütülmeye çalışılmıştır. 
Bu filozofların birçoğu tarafından akıl, bir taraftan 
“bilginin kaynağı” olarak tanımlanırken, diğer ta-
raftan salt aklın bizzat kendisinin bir bilgi forma-
tında özellik taşıdığı iddia edilmiştir. Aslında bunu 
yaparak adına akıl denilen cevhere gücünün ve 
fonksiyonunun üzerinde bir sorumluluk yüklen-
miştir. Hâlbuki aklın kendisi “bilgi formatı”nda bir 
özellik taşımaz. Akıl bir cevher olup, kendisi bir va-
sıtadır ve bu vasıtanın bizzat kendisi bilgi olmayıp, 
bilgi ile iş yapar. 

Filozofların akıl konusundaki iddiaları ile 
Kur’an’daki akletme arasındaki fark çok büyüktür. 
Kur’an’daki akletme faaliyeti şarta bağlı bir fonksi-
yondur ve müşahhastır (somuttur). En önemli şar-
tı da bilgi ve davranış malzemesinin ilim ve iyilik/
doğruluk/erdem olmasıdır. Ayrıca çok önemli bir 
fark da Kur’an-ı Kerim sadece mücerred (soyut) 
bir değer olan akıl üzerinden değil, akılla birlikte 
bilgi ve davranış üzerinden bu fonksiyonu akletme 
olarak tanımlar. Öte yandan filozoflarda akletme 
ile zannetme arasındaki sınır net değildir. Kur’an-ı 
Kerim’de ise bu çok nettir. Ve bu netlik akletmeyi 
çok önemli bir hale getirir.

Röportör: Bazı Müslüman kesimler tarafından 
şeytanın aklettiğinden bahsediliyor, bunu açar mı-
sınız? Akletmek ile heva arasındaki ilişki nasıldır?
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Yazar: İlim, delillendirilen ve ispat edilen, doğ-

ruluk üzerinde ittifak edilen gerçekliktir. İlim hep 
doğru olandır ve yanlışı yoktur. Polardır, tek ku-
tupludur. Zan ise daha önce de bahsettiğimiz gibi 
bipolar/çift kutupludur. Zannın doğrusu ve yanlışı, 
iyisi ve kötüsü vardır. Zannı ilk kez ilim (gerçeklik) 
gibi değerlendiren ve ilim gibi bağlayıcı bir hüküm 
niteliğini taşıdığında ısrar eden İblis (Şeytan)dır. 
Bazı insanların yanlış olarak iddia ettiğinin aksine 
İblis, akletmemiş, hevâsına uyarak zannıyla hare-
ket etmiştir. 

İblis, Âdem’e/insana secde etmesi yani saygı 
gösterip itaat sözü vermesi konusundaki Allah’ın 
emrine itiraz ederken, “beni ateşten, onu toprak-
tan yarattın” demiştir. Şeytanın bu ifadesi yanlış 
değildir. Ancak bundan sonraki ifadesini yanlış 
bir önerme üzerine oturtarak “ateşten yaratılanın 
topraktan yaratılandan daha hayırlı/üstün” oldu-
ğunu iddia etmiştir. Hiçbir delil olmadan, kendi 
hevâsından uydurduğu, ateşten yaratılanın daha 
hayırlı olduğu zannını “kesin ve delile dayalı bir 
bilgi” imiş gibi kullanmıştır. Aslında İblis burada, 
ateşten yaratılanın topraktan yaratılandan üstün 
olduğunu zannetmektedir. Fakat bu zannı bununla 
da kalmamış, onu daha büyük bir yanlışa götür-
müş ve sonuçta kendisini delilsiz üstün sayarak Al-
lah’ın emrine isyan etmiş, böylece zannı onun, Al-

lah’ın rahmetinden kovulmasına sebep olmuştur.

Röportör: Peygamberden sonraki dönemde çı-
kan akıl nakil çatışması nedir? Bu çatışmanın se-
bepleri nelerdir?

Yazar: Rabbimiz bizlerin boş işlerden, boş tar-
tışmalardan uzak durmamızı ve bilmediğimiz şey-
lerin ardına düşmekten kaçınmamızı istemiştir.58 
Ama gel gör ki, bir kısım ulemanın da içinde bu-
lunduğu bazı topluluklar boş şeyleri tartışmaya 
devam etmişlerdir. “Akıl mı, nakil mi?”; “akıl, va-
hiyle çatışırsa ne olur?” vb. sorular... “Akıl nakille 
çatışırsa vahyi tevil eder, aklı tercih ederiz” diyen-
ler var olduğu gibi, “nakli tercih ederiz” iddiasında 
bulunanlar da vardır. Daha neler neler... Bu tartış-
maları yapanlar acaba aklediyorlar mı? Halbuki bu 
ve buna benzer konularda mutlak ilim olan vahiy 
cevabı net olarak vermiştir. Akıl ve ilim ikilisi farklı 
format ve muhtevalarda kavramlardır. Akıl alettir. 
Akıl ile ilmi birbirine karıştırmak, yani birini diğe-
rinin yerine geçirmek; alet ile o aletin kullandığı 
malzemeyi karıştırmak anlamına gelir. Mesela; 
içinde hamur yoğurulan leğen ile hamuru teşkil 
eden un ve sudan müteşekkil malzemeyi bir tut-
mak veya birbirinin yerine ikame etmek, birbirine 
karıştırmak, birini diğerinin yerine saymak gibidir. 
Yani leğen için hamur veya hamur için leğen teri-
mini kullanmak gibidir. Bu akıl-ilim çatışması ola-
rak zannedilen şeyin bir sebebi de bazı filozofların 
mücerred olan akıl konusunda, bilgi formatı ve 
kaynağı olması iddiasıyla uydurdukları, yani zan-
nettikleri bakış açılarıyla yükledikleri anlamlardır. 
(Aklı müşahhas bir varlıkmış gibi kabul edip o ka-
bule göre davranmaları sebebiyledir.) Alet olan 
akıl, aynı zamanda bir cevher ve araçtır da. Arı, çi-
çek tozuyla bal yapar. Fırıncı undan ekmek yapar. 
Hidrojen oksijenle birleşip su olur. Akıl, ilmi alıp 
akleder, zannı alınca da zanneder. Bu kadar... Ne 
çatışan var ne çarpışan, nede kavga eden. Eğer ça-
tışan varsa o da kelimeleri yerlerinden değiştiren 
gafiller topluluğunun hevâ ve ihtirasıdır.

Röportör: Nasıl akledilecek? Akletme tablosun-
dan bahseder misiniz?

Yazar: Varlık âlemi ilim üzerine kurulmuştur. 
Dolayısıyla insanların bu âlemde gerçeğe, başarı-
ya, huzura ulaşabilmesi ve fıtrata uygun yaşaya-
bilmesi için ilim üzerine, yani aklederek hareket 
etmesi gerekmektedir. İlim üzerine ve aklederek 
hareket etmeye örnek olarak anahtarını kaybet-
miş bir şahsın, kapıyı açtırmak için çağırdığı çilingi-
rin tutumunu örnek verebiliriz. Çilingir aklını, ilmi-
ni ve yeteneğini kullanarak kapıyı açar, emeğinin 
karşılığını alır ve gider. Burada çilingir, bilgi ve be-
cerisini kullanarak akletmiş ve kapalı kapıyı açmış-
tır. Aynı çilingir, aynı kapıya daha sonraki bir za-
manda hırsızlık yapmak için gelmiş ve açmış olsa, 
bu kez yaptığı iş akletmek değil, hevâsına uymak 
olur. Aslında yaptığı iş, kullandığı bilgi, tecrübe 
ve yöntem aynı olmasına rağmen, niyeti ve irade-

Dr. Ramazan Uçar
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sindeki farklılıklardan dolayı birinde aklederken, 
diğerinde ilmini hevâsının emrine vermiştir. Aklet-
mek, esas olarak “herhangi bir işte veya olayda, 
kesin ve doğru bilgiyle mücehhez zihnin, iyi niyet 
ve selim bir kalp ile birlikte yaptığı bir bileşke faa-
liyet”tir. Bu değerlerden birisi eksik olursa, bütün-
cül olarak akletme faaliyeti de olmaz. Akletmenin 
birçok farklı yolu ve yöntemi vardır. Pratik hayatta 
akletmek, bir yönüyle bir şeyi “yarıda bırakma-
mak”, “işin hakkını vermek” ve “gereğini, doğru-
yu yapmak” demektir. Mesela bahçedeki su boşa 
akıyorsa, orada akletmek, vanayı kapatmaktır. 
Yara kanıyorsa, oradaki akletmek, kanı durdurmak 
ve yarayı sarmaktır. Nefis harama meylediyorsa, 
oradaki akletmek, Rahman’a yönelmek, helale 
dönmek ve haramı terk etmektir. Yani “akletmek”, 
aslında bir meseleyi hayırla çözebilmek için çaba 
göstermek ve sonuçlandırmaktır. 

Aşağıda verilen tabloda akletme fonksiyonunu 
10 ana bölümde ele aldık ve bunları “akletme bo-
yutları” olarak adlandırdık.

Tabloda gördüğünüz üzere, “bilinç boyutu”, 
“niyet ve irade boyutu”, “ilim boyutu”, “zihni sü-
reçler boyutu” ve “zaman boyutu” şeklinde ilk beş 
başlıkta sunulanlar, “zorunlu muhteviyat boyutu”-
nu teşkil etmektedir; yani bunlar olmazsa akletme 
de olmaz. Aynı tabloda, “hâl boyutu”, “ortam bo-
yutu”, “bakış açısı boyutu”, “bütünsellik boyutu” 

ve “sağlama yapma boyutu (kontrol boyutu)” şek-
linde diğer başlıklarda sunulanları ise “destekleyi-
ci ve engelleyici yönleri bulunan boyutlar” olarak 
adlandırdık.

Röportör: Akıl ya da akletme düzeni nedir? 
Tüm beşeri düzenler zannî ise akletme düzeni na-
sıl sağlanacak?

Yazar: “Zannetme” ve “akletme” meselesi o 
kadar önemlidir ki, bu kavramların hakkını vere-
rek doğru tanımının ve gereğinin yapılamaması, 
insanlık tarihinde çok ciddi menfi sonuçlar ortaya 
çıkarmıştır. Geçmişten günümüze süregelen ideo-
lojilerin; siyasi, hukuki, iktisadi, ahlaki, sosyal ve 
ekonomik sistemleri, içeriğinde muhtelif oranlar-
da ilmîlik taşımaları, onları zannî olmaktan kurta-
ramamıştır. Mesela bir beşerî ideoloji olan Mark-
sizm’in uygulayıcısı Lenin’in, “devrime ulaşmak 
için terörü ve anarşiyi meşru sayan” söylemi, onun 
uydurduğu zannî iddialardan sadece birisidir. Yine, 
kapitalist ideolojinin “faizsiz ekonomi olmaz” 

söylemi mesnetsiz bir iddia olup, ilmî gerçekliğe 
dayanmaz; çünkü zandır. Zira “faizsiz ekonomi ol-
maz” yargısı hem gerçek ekonomi ilmiyle, hem de 
“mutlak bilgi”ye dayanan ve faizi (ribayı) yasakla-
yan Kur’an ile çelişmektedir.

“Akletme”nin pratik hayatımızın tüm alanların-
da birçok tezahürü vardır. Bu tezahürleri “doğru 
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bilgi”, “doğru niyet” ve “iyilik” üzere plânlayıp, 
devamlı olarak güncellemek gerekmektedir. Bu-
radaki en önemli şey, “akıl düzeni”nin, “akletme 
düzeni” nin statik bir düzen olmadığı, devamlı 
iyiyi ve doğruyu arayan bir evrilme, bir tekâmül 
ekseninde, sürekli bir yenilenme konsepti olduğu-
nu bilmemiz gerekiyor. Akletme Devleti(Düzeni), 
devlet ve toplum nezdindeki mevcut kurumlara üç 
temel kurumun eklenmesiyle kurulur: 

1. Düşünce kurumları, 
2. Islah kurumları, 
3. Denetim ve kontrol kurumları
Röportör: Kur’an’da geçen “akleden kavimler, 

toplumlar” ışığı altında akleden devlet ve akleden 
toplumun oluşması için önerileriniz nelerdir?

Yazar: Akıl devleti için önerilerimizden bazıları 
şunlardır: 

1.Anayasaya, “Türkiye Cumhuriyeti devleti bir 
akıl ve ilim devletidir” maddesi eklenmeli. 

2. Bugün yürütülmekte olan Kur’an çalışmala-
rının yanında Kur’an’ın kendi içindeki kök kelime-
lerine ve bunun ışığında konularına göre “Kur’an 
Uzmanlaşma Birimi” kurulmalı. Vahyin iyi ve doğ-
ru anlaşılması için Kur’an-ı Kerim’in kendi içinde 
uzmanlık dalları oluşturulmalı.

3. “Muhtarlık-cami-okul merkezli akıllı mahal-
le” temeline dayanan sosyal ve idari yapılanmaya 
geçilmeli. “Akıl Devleti”nin en temel mekânı olan 
camiler, tekrar asli fonksiyonlarına kavuşturulma-
lı. Zira bu mekânlar ibadet faaliyetleri ile birlikte 
“düşünce merkezleri” olarak da rahatça kullanıla-
bilmelidir. 

Camiler; problemlerin çözüldüğü ve ihtiyaçla-
rın giderildiği, aranılan yerler olarak konumlandı-
rılmalı. Ancak bugün 5 vakit namaz dışında 7/24 
boş tutulan mekânlar olup, israfın haram olduğu 
bir dinin ibadet yerleri olan camiler, kullanma ala-
nı olarak bugün en çok israf edilen mekânlar hali-
ne gelmiştir.

4. Toplum Sekreterliği Birimi: Bu birim, halk ile 
STK’lar, halk ile devlet kurumları ve STK’lar ile dev-
let kurumları arasında köprü vazifesi görebilecek 
bir birimdir. Bu birim toplumun problemlerinin çö-
zümü konusunda iletişimi sağlayan, anahtar rolü 
üstlenen etkin bir birimdir, bir yandan da STK’ların 
birbirleri arasında iletişimi ve iş birliğini sağlama-
ya destek verir, STK’lar arasındaki koordinasyo-
nun sağlanmasında büyük katkı sağlar. Angarya, 
yolsuzluk ve istismarı önlemede hayati bir öneme 
sahiptir. 

5. Toplum Öğretmenliği Birimi: Bu birim, bire-
yin ve toplumun birçok alanda bilinçlendirilmesi 
ve çağdaş seviyeye çıkarılması konusunda; sağ-
lıktan sosyal hayata, trafikten çevre duyarlılığına, 
israfla mücadeleden yardımlaşmaya, ahlaklı ve 
saygılı bir toplumun inşasına kadar, bireysel ve 

toplumsal plânda yaygın eğitim faaliyetlerinin 
koordine edilmesini ve yürütülmesini sağlar; ön-
celikli olarak da akletme bilincinin oluşması için 
gereken kurumsallaşmayı yapar ve çalışmaları yü-
rütür. 

6. Gönüllüler Sekreterliği Birimi: Gönüllülük 
projesi; akıl devleti için yapılması gereken STK re-
formunun en önemli ayaklarından biridir. Bu proje 
özellikle tecrübe birikimi olan emeklilere, müsait 
vakti olanlarla birlikte diğer bireylere de sorumlu-
luk yükleyecek, yardımlaşmayı sağlayacak, birlik 
ve beraberlik ruhunu güçlendirecek, yetiştikleri 
topluma katkı sağlayacak, aidiyet bilinci oluştu-
rarak huzur ve mutluluğu getirecek bir projedir. 
Bunun için; 

• Devletin kurumlarında, sivil toplum kuruluş-
larından gelerek karşılıksız hizmet verecek “gönül-
lüler ihtiyaç projesi” hazırlanmalı.

• Mahallelerden başlamak üzere gönüllü hiz-
met verebilecek olanların listesi, kabiliyet alanları 
ve yapabileceği gönüllü işler belirtilerek dosyalar 
hazırlanmalı ve uygulamaya geçilmeli. 

7. Bürokrasinin her kurumuna halkla memurlar 
arasında köprü olacak olan iletişim görevlisi yer-
leştirilmesi Her kuruma bir sivil toplum temsilcisi 
iletişimci olarak görevlendirilmeli, bu temsilci si-
vil toplum sekreterliğine rapor vermeli, toplumla 
memurlar arasında köprü olmalıdır. Mademki bu 
devlet milletindir, o zaman ekmeğini verdiği me-
muru ile milleti arasında köprü görevi yapacak si-
vil görevliyle her türlü iletişim sağlanmalı ve prob-
lemlerin çözümüne yardımcı olunmalıdır. 

8. Eğitim sisteminin genetiği değiştirilmelidir. 
Bu değişim yüzeysel kalmamalı, bireyin ve toplu-
mun kimlik ve kişiliğini en derin ve nitelikli biçi-
miyle oluşturmaya, biçimlendirmeye yönelik ve 
yeterlilikte olmalıdır. Anaokullarından başlamak 
üzere eğitim-öğretim müfredatına “âdab, kimlik 
ve kişilik, özgürlük ve düşünce” vb. konuları içeren 
akletme dersi gibi temel dersler eklenmeli ve bu 
dersler bihakkın verilmelidir.

9. Kapsamlı bir STK Reformu yapılarak sivil top-
lum kuruluşları yeniden tanımlanmalı ve yapılan-
malıdır. Sivil toplum reformu hakkında en tanım-
layıcı örneklerden biri “Medine Sözleşmesi”dir. 
STK reformuyla gerçekleştirilecek olan “Toplumsal 
Dönüşüm Projesi” teklif ettiğimiz medeniyetin 
önemli bir ayağını oluşturur.

Son söz olarak diyebiliriz ki; İslam kelimesinin 
türetildiği “SL-M” köküne uygun olarak “selamet”, 
“barış”, “huzur” ve “özgürlük” ortamı hızlı bir şe-
kilde sağlanmalı, özellikle dış mihraklar tarafından 
ve yerli işbirlikçileri eliyle oluşturulmak istenen 
kaos şartlarından hızla uzaklaşılmalıdır. Bu bağ-
lamda STK Reformu projesinin ilk teklifi, muhte-
melen sosyal, kültürel alanda topyekûn bir “Bilinç-
lenme Seferberliği” olacaktır.
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S A Ğ L I K

Harika PINARBAŞI

‘0’ kan grubu kansere daha dirençli  
(1 milyon kişi tarandı)

Kansere yakalanma riski ile kan grupları 
arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmaya 
göre kan grubu ‘0’ olan kişilerin kansere 
karşı daha dirençli oldukları gözlemlendi.

İsveç’te Karolinska Enstitüsü uzmanları, 
35 yıl boyunca muayene edilen 1 milyon-
dan fazla kişiye ait sağlık verilerini incele-
di. 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, 
araştırmada “0” kan grubuna sahip kişile-
rin kansere karşı diğer kan gruplarına göre 
daha dirençli oldukları gözlemlendi. 

Araştırmada “A” grubundakilerin mide 
kanseri, “B” ve “AB” kan grubu olanla-
rın ise pankreas kanseri olma ihtimalinin 
daha yüksek olduğu öne sürüldü. 

ALKOL VE SİGARA FAKTÖRÜ

Bilim insanları ayrıca, kanserli tümör-
lerin oluşumuna genellikle yoğun alkol 
ve sigara kullanımının neden olduğunu 
da ifade etti. Daha önce Amerikan Ulusal 
Sağlık Enstitüsü’nden Dr. Arash Etemadi 
de benzer bir araştırmayı 55 bin kişiye ait 
sağlık verilerini inceleyerek yürütmüştü.

YÜZDE 55 DAHA FAZLA

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide 
kanseri arasındaki bağ da incelenmişti. 
Sonuçlar “A”, “B” ve “AB” grubu kan ta-
şıyanların “0” grubu kana sahip olanlara 
göre yüzde 55 oranında daha fazla mide 
kanserine yakalandığını göstermişti.
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Mersin’de yaşayan yol yapım teknisyeni 63 ya-

şındaki Mehmet Ekrem Akça,  geçmişten günü-mü-
ze yol, köprü ve tünel yapım çalışmalarını tuvale 
aktarıyor. Akça, katıldığı birçok yarışmada mansiyon 
ödüllerine layık görüldü.

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’nde yol yapım 
teknisyeni olarak çalışan işçi Mehmet Ekrem Ak-
ça’nın, 46 yıl önce hobi amacıyla başladığı resim 
yapma çabası zaman içinde bir tutkuya dö-nüştü.

Türkiye’nin farklı illerinde çalıştığı şantiyelerde 
mesai saatleri dışında yol, köprü ve tünel yapım 
çalışmalarını tuvallere işleyen Akça, farklı illerde 
karma sergiler açtı, katıldığı birçok yarışmada da 
mansiyon ödüllerine layık görüldü.

Geçmişten günümüze yol çalışmalarında izle-
nimleri ile yaşanan zorlukları realizm tekniğiyle tu-
vale aktaran Akça, yağlı boya ile 100’ü aşkın resim 
çizdi.

Akça, resim sanatına olan bağımlılığını dört kar-
ma sergisiyle pekiştirdiğini belirterek, “Resim yap-

maya lise yıllarında başladım. Öğretmenim yetene-
ğimi keşfederek bana büyük destek verdi. Böylece 
resim çalışmalarına başlamış oldum. Resim yapma 
çabası zaman içinde bir tutkuya dö-nüştü. Adana, 
Mersin ve Kayseri’de toplam dört sergi açtım. Re-
simlerim büyük ilgi gördü. Daha sonra çeşitli ya-
rışmalara katılarak mansiyon ödülleri aldım” dedi. 
1976 yılında karayollarında işe girdiğinden beri yol, 
köprü ve tünel yapım çalışmalarını fırçasıyla tuval-
lere yansıttığını ifade eden Akça, “Karayollarının 
geçmişten günümüze yol, köprü ve tünel yapım 
çalışmalarında izle-nimlerimi ve yaşanan zorluk-
ları kendi estetik anlayışımla yorumlayarak tuvale 
aktarıyorum. Özellikle eski makinelerle çalıştığımız 
zamanları, yolların ne tür zahmetlerle emek har-
canarak yapılış şekillerini, iş makinelerin zor şart-
larda çalışmalarını anlattığım resimlerimle geçmişi 
can-landırıp gelecek nesillere aktarmak istiyorum” 
ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İşçi ressam, yol çalışmalarını 
tuvale aktardı

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K Ü LT Ü R  -  S A N AT
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Türkiye’nin ilk ve tek polisiye kültürü der-

gisi 221B, Temmuz-Ağustos sayısıyla raflardaki 
yerini aldı. 21. sayımızın dosya konusu, “Şehir 
ve Polisiye”…

Londra, New York, Roma, Venedik, Sicilya, 
Milano, Bologna, Napoli, Barcelona, Buenos 
Aires, Paris… Tüm bu şehirlerin polisiye harita-
sını çıkartmaya çalıştık yeni sayımızda…

Berkem Sağlam Londra’yı, Bülent Ayyıldız 
İtalyan şehirlerini, Çınla Akdere Paris’i, Melike 
Ya-zıcı Çangur İspanyol kentlerini, Saniye Çan-
cı Çalışaneller New York’u, Doruk Tatar da “ca-
sus-luk şehirleri” Londra, Berlin ve İstanbul’u 
yazdı.

“Şehir ve Polisiye” alanında uzman Kim Toft 
Hansen de röportaj konuğumuz oldu. Fulya 
Tur-han sordu, Hansen yanıtladı.

“Behzat Ç.”nin dönüşü

Gelelim diğer başlıklarımıza: Yeni sezonuyla 
aramıza dönen BluTV dizisi Behzat Ç.‘yi Erdal 
Beşikçioğlu ve İnanç Konukçu, senarist Ercan 
Mehmet Erdem, BluTV sorumlusu Sarp Kalfa-
oğlu ve İnter Medya’dan Can Okan’la konuş-
tuk.

İddialı polisiye Deep State‘i başrol oyuncu-
su Walton Goggins’e sorduk.

Fulya Turhan, çok sevilen “Dedektifler Ne 
Yer, Ne İçer?” köşesinde bu kez Dashiell Ham-
mett’ın karakteri Sam Spade’i konuk etti.

Yeni sayıda “Dedektifler Ne Yer, Ne İçer?” 
köşesine bir de kardeş geldi: Onur Bayrakçe-
ken’in hazırladığı “Dedektifler Ne Dinler?” bö-
lümü, bu sayıdan itibaren aramıza katıldı. İlk 
bölümün konuğu, elbette Sherlock Holmes…

Üstadımız Erol Üyepazarcı ise, yazarlarımız-
dan Ercan Akbay’ın Yağmurdan Önce‘sini yeni 
sa-yımızda inceledi.

Ekin Açıkgöz, “Polisiyelerin Ölümsüz Silah-
ları” köşesinde ikinci kısmıyla katanayı anlat-
mayı sürdürürken, Alper Kaya, yeni öyküsü 
Katili Tanımak ile karşınızda.

Çaylak Kitap Dedektifleri de, siyasi polisiye-
nin ustalarından, yazarımız Wolfgang Schor-
lau’nun Georg Dengler karakterini inceledi.

221B’nin 21. sayısı, raflardaki yerini aldı. 
Keyifli okumalar…

(Tanıtım Bülteninden)
Hamur Tipi : 1. Hamur
İlk Baskı Yılı : 2019
Baskı Sayısı : 1. Basım
Dil : Türkçe
(Tanıtım Bülteninden)

221B Dergi, “Şehir ve Polisiye” 
Başlıklı 21. Sayısıyla Raflarda Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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Malzemeler

Yarım kilo ıspanak

3 adet yumurta

1 su bardağı civarı lor peynir

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

1. 5 su bardağı yoğurt

1 kabartma tozu

2 çay bardağı un

Üzeri İçin ;

Kaşar peyniri

Ispanak Sufle Börek Tarifi Yapılışı

Ispanakları güzelce yıkayıp doğrayalım.

Daha sonra yumurta, yağ, yoğurt ve diğer malze-
meleri ayrı bir kapta iyice karıştıralım.

Son olarak ıspanakların üzerine harcı ekleyip ka-
rıştıralım.

Yağlanmış borcama harcımızı dökelim.

Önceden ısıttığımız 200 derelik fırında üzeri kıza-
rana kadar pişirelim.

Çıkarıp rendelediğimiz kaşar peynirini ekleyelim 
ve 5 dakika daha fırına verelim.

Y E M E K

Arzu KOÇAK

Ispanak Sufle Börek 

Arzu’nun Mutfağı
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Yaşanmış bir hikâyedir.
Doğduğum yer, bir evin altında, parmaklıklarla çevrili bir dükkândı. Eski püskü 

bu dükkânın bütün camları kırıktı. Duvar köşelerinden örümcek ağları sarkıyor-
du.

Dükkânı çeviren parmaklıklar kilitli değildi. Fakat paslandıkları için açılmıyor-
lardı. Dükkânın iki ön cephesi yarım metre yüksekliğinde duvarlarla çevriliydi. 
Bu duvarları annemizin yardımı olmadan aşmamız mümkün değildi.

Sanırım biz beş kardeştik… Gözlerimi dünyaya açtığımda babamı görememiş-
tim. Her tarafta miyavlama sesleri vardı. Yağmurlu bir gündü ve hava soğuktu.

Annemiz, dışarıdan yemek bulup karnını doyurarak bize süt vermek zorun-
daydı. Aynı zamanda bizi her türlü tehlikeye karşı koruması da gerekiyordu.

Bu zor şartlar altında yaşamaya çalışırken, annemin koruması, üç kardeşimin 
yaşamasına yetmedi. Geriye iki kardeş kalmıştık. 

Açlığa, susuzluğa ve soğuğa karşı mücadele etmek gerçekten zordu. Annemiz 
elinden geleni yapıyordu ama o yiyecek bulmak için dışarı çıktığında korkuyor-
duk ve sürekli miyavlıyorduk.

Birkaç gün sonra, bitişik evden Büşra adında bir kız bize sahip çıktı. Ucuna ip 
bağlayarak duvardan içeri sarkıttığı bir kap yardımıyla bize yiyecek ve su getirdi.

Kardeşim hastalanana kadar, annemiz bizi doğduğumuz bu dükkânın dışına 
çıkarmayı hiç düşünmedi. Ama kardeşim hastalanınca, onu alıp dışarı çıkardı. 
Kardeşimi dışarda bir yere bırakmıştı. Artık hem sık sık onun yanına gidiyor, hem 
de geri gelip beni kontrol ediyor, bana süt verip karnımı doyuruyordu.

Annem dışarı gittiğinde, dükkânın en dibinde, kuytu bir köşede yatarak onun 
gelişini bekliyordum. Büşra bile burada zar zor görüyordu beni.

Annem en sonunda beni de bu dükkânın dışına çıkarmaya karar verdiğini söy-
ledi. 

Çok heyecanlıyım! Kardeşim gibi ben de, bu dükkânın sınırları dışına çıkıp, o 
kocaman dünya ile tanışacağım!

    -Devam Edecek-

İNKA 
-1- Büşra VELA

G E N Ç  K A L E M L E R
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Oğuz ERGÜNGÖR

Herhangi bir organizasyonun başarısındaki 
en önemli sac ayaklarından biri o organizasyo-
nun yönetilme biçimi ve liderin karakteristiği-
dir. İyi liderler başında oldukları yapıyı her za-
man daha ileriye ve daha iyiye taşıyabilir. Peki, 
böyle bir liderin anatomisi nedir?

Birbirinden farklı liderlerin yönetim yak-
laşımları elbette farklıdır, fakat iyi liderlerin 
belli başlı ortak özellikleri vardır. Bu özellikleri 
vücudumuzdaki çeşitli organlara benzetecek 
olursak ortaya az sonra okuyacağınız türden 
bir anatomik yapı çıkar.

Gözler - İyi liderler keskin gözlere sahiptir. 
Etraflarında neler olduğunu görürler. İzler ve 
fark ederler. Dahası, uzak mesafe görüşleri çok 
daha iyidir. Kendilerini yolun ilerisinde neler 
beklediğini de rahatlıkla görebilirler.

Kulaklar - En iyi liderler kulaklarını sadece 
gözlüklerini tutması için değil, dinlemek için 
de kullanırlar. Müşterileri dinlerler, yönetici-
leri dinlerler, ama en önemlisi çalışanlarını ya 
da ekiplerini dinlerler. İyi liderler iyi dinleyici-
lerdir.

Dudaklar - İyi liderler iyi iletişimcilerdir. İs-
ter bir gruba ister bir bireye konuşsun, mesaj-
ların hem başarılı bir şekilde iletilmesini hem 
de alınmasını sağlarlar.

Omuzlar - İyi liderler güçlü omuzlar gibidir. 
Organizasyonun ağırlığını taşıyabilirler. Daha 
da önemlisi yükü, yani sorumlulukları gerekti-
ği gibi dağıtabilirler.

Ayaklar

İstisnalar hariç bütün insanlar bir liderin 
önderliğini ister. İyi liderler peşindekileri doğ-
ru yere taşıyan ayaklar gibidir. Doğru sebepler 

için doğru şeyleri yaparlar ve örnek olarak gö-
rülmeye çalışırlar.

Eller - İyi liderler kendi çalışma ve öncelik-
leri olsa da gerektiğinde takımlarına yardım 
etmeye isteklidirler. Beceri ve deneyimlerini 
bu durumlara yararlı, aşırı ya da kontrol edi-
ci olmayan bir şekilde ekiplerinin kullanımına 
sunarlar.

Parmaklar - İyi liderler yumuşak dokunuşla-
ra sahiptirler. Ayrıca yumuşak dokunuşlarıyla 
organi-zasyonlarının nabzını tutmayı iyi bilir-
ler.

Kalp - Liderlik, başkalarını yönlendirmek-
le ilgilidir. İnsanları yönlendirebilmek için de 
duygulara sahip olmak ve duygulara sahip ol-
duğunu vurgulayabilmek önemlidir. İnsanlar 
kendilerini umursayan insanları takip eder. 
İnsanlar yanlarında kendilerine inanan insan-
lar isterler. Hiçbir lider büyük, güçlü bir kalbi 
olmadan mükemmel olamaz.

Kafa

İyi liderler zekidir. Sürekli öğrenirler ve 
yeteneklerini geliştirirler. Büyük bir lider ol-
manın bir yolcu-luk olduğunu bildiklerinden, 
öğrenme ve gelişme yoluna devam ederler. 
Problemleri düşünmek, gerçeklere ve hislere 
dayanan mantıklı kararlar vermek için kafala-
rını kullanırlar.

BİR LİDERİN ANATOMİSİ

F E L S E F E
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Şemseddin SABRİ

Önceki yazılarımızda Nasreddin Hoca fıkrala-
rının her birinin, mizahi olduğu kadar felsefi bir 
boyutunun bulunduğunu belirtmiş ve bunu izah 
etmek (açıklamak) için her birini bir başlık altın-
da açıklamıştık. Buna yazı dizisi olarak devam 
edeceğiz:

ÇÖMLEK HESABI

“Bir Ramazan-ı Şerif geldiğinde Nasreddin 
Hoca merhum kendi kendine:

- Ne için halka uyup da oruç tutacağım? Bir 
çömlek tedarik ederim. Günde çömleğe birer 
tane taş bırakırım. Taş otuzu bulunca bayramımı 
ederim, diyerek peyda eylediği çömleğe günde 
birer taş atmağa başlar. Zaman zaman çömleği 
gören kızı, çömleğe birer avuç taş doldurur.

Bir gün Hoca’ya: “Bugün ayın kaçıdır?” derler. 
Hoca:

- Biraz sabredin de bakayım, haber vereyim, 
deyip eve gelir, çömleği boşaltır, saymaya başlar.

Bakar ki taş sayısı, tam yüz yirmi adet olmuş. 
Kendi kendine:

- Eğer ben bunun doğrusunu söylersem, ser-
semliğime hükmederler, deyip halkın yanına ge-
lince: “Bugün ayın tam kırk beşidir”, der.

- Hoca, bu nasıl iş? Bir ay, topu topu otuz gün-
dür, demeleriyle Hoca cevaben der ki:

- Siz ne söylüyorsunuz, eğer çömlek hesabına 
bakacak olursanız; bugün, ayın yüz yirmisidir.”

İnsanlar; emek gerektiren konularda, kolaya 
kaçmayı ve kısa yolu tercih etmektedir. Ancak; 
sonuçlarını düşünmeden yapılacak her tercihte, 
meydana gelecek hatalarını izah etmede zorla-
nırlar, hatta gülünç duruma bile düşerler. Nite-
kim; “Evdeki hesap çarşıya uymaz” atasözünü de 
bu çerçevede değerlendirmek gerekir.

“BİLENLER, BİLMEYENLERE ANLATSIN!”

“Nasreddin Hoca, bir gün cuma vaazına çıkar 
ve cemaate sorar: 

“Ey cemaat, bugünkü anlatacaklarımı biliyor 
musunuz?”

Cemaat, cevap verir: “Hayır!”

Hoca da bir şey demeden kürsüden iner.

İkinci hafta olur. Cemaat: -Hoca yine sorarsa: 
“Biliyoruz” deriz, diye aralarında anlaşır.

Hoca, ikinci hafta sorar: 

“Ey cemaat, anlatacaklarımı biliyor musu-
nuz?”

Cevap: “Evet”tir. 

Hoca ise, bir şey demeden iner...

Üçüncü haftaya; bu kez cemaat şöyle anlaşır: 
“Yarımız biliyoruz, diğerlerimiz bilmiyoruz” diye-
lim.

Hoca çıkar ve yine aynı soruyu sorar. Cemaat 
der ki: “Bir kısmımız biliyoruz bir kısmımız bilmi-
yoruz.”

Hoca da cevap biter mi?

‘’Bilenler, bilmeyenlere anlatsın!’’ der ve yine 
kürsüden iner.”

Esasen; bu mizahi fıkra da üç haftanın her 
birinde saklı, üç felsefi mesaj bulunmaktadır. İlk 
haftaki vaazında halkın dini bilgiler konusunda 
cemaatin İslamiyet konusunda doğru temel bilgi-
leri olmalıdır, vaazda bu temel bilgileri geliştiren 
bilgiler verilir ve daha çok doğru bilinen yanlış-
lar düzeltilir. İkinci hafta mesajı; bildiklerini iddia 
eden kimselere dini bilgilerin verilmesinin çok 
zor olduğudur. Üçüncü haftada ise mesaj; cema-
atteki bilenlerin sorumluluğuna dikkat çekerek, 
yanlışlarını gördükleri cemaatin diğer kısmına 
doğrusunu açıklamaları, bilgilendirmeleri ve dü-
zeltmeleri gerektiğidir.

NASREDDİN HOCANIN MİZAHİ  
FIKRALARININ FELSEFİ İZAHI -IX

D E N E M E
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Emine CEYLAN

EL-HASİB;Bütün varlıkların,hayatları  boyunca gizli ve açık yapıp ettikleri bütün iş ve 
davranışlarının kayıt alıp çetelesini tutan;hesabını gören ve her şeye gücü yeten.

Ebced değeri ve zikir saati:Bu ismin zikri(80) adettir.Zikir saati Zühre,günü Cumadır.

Özellikleri ve bazı faydaları:

Bu ismin tertibini yerine getiren kimse cömert olacağı gibi,çok cimri bir kimse üzeri-
ne okunursa, o da cömertlikte öne geçer.

Bu ismin,gönülleri teshir etmek için bildirilen isimler arasında yer almaktadır.

İşlerinde zorluk çeken kimseler,her gün (720) defa” YA HASİB” isminin zikrine devam 
etese,zorluklar,kolaylığa dönüşür.beklemediği yerden imkan  ve fırsat kapıları açılır ve 
rızkı kendine koşar, işler düzene girer.

Akrabalarından korkan bir kimse bu ismi her gün güneş doğmadan (70) kere okursa, 
akrabalar arasında düşmanlık kalkar. Dostluk ve ünsiyet olur.

Bu ismi her gün(80) defa zikredenler düşman, hasetci, göz değmesi(nazar), hırsızlık 
gibi hastalıklardan Allha’ın ziniyle güvende olur.

EL-HASİB

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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Yazar: Alev Alatlı

Yayınevi: Turkuvaz Kitap 

“Önümüzdeki yılları bir elimiz yağda, bir 
elimiz balda geçiştiremeyecekmişiz gibi 
duruyormuş. Olsun. Güneş her gün daha 
mütekâmil bir dünyaya doğmaz. Tarih 
ezelden ebede dümdüz uzanan doğrusal 
bir hat değil, devirli bir oluşumdur. Gün 
olur, en gerideki en öndekinden ileride 
olur. Aristarkus, Kopernik’e zıpçıktı ast-
rolog’ diyen devrimci Martin Luther’den 
daha ilericidir. Ahmet Yesevi, Kadızade 
Mehmet’in çok ötesinde.

‘Nasihatname’ dediğim kalıp, bu yolda 
bir temrin aslında. Elim henüz kalem tutar-
ken, tecrübemi tecrübenize, bildiklerimi 
bildiklerinize, hadi lafı dolandırmayayım, 
ömrümü ömrünüze katarak, 21. yüzyıldaki 
yolculuğunuzda size belirli bir avans sağ-
lama gayreti. İsterim ki, elinizden geleni 
değil, yapılması gerekeni yapın, dünyaya 
bir de benim pencerelerimden bakın. İste-
mediklerinizi kapatın, yenilerini açın.

İstihkâmlarınızı güçlendirin, zor zaman-
ları fırsata çevirin. Benim yaşıma geldiği-
nizde, benim hiç olamadığım kadar hakîm, 
fehim, müstakim, emin, mekin ve metin 
olun. (Sözlük kullanmayı da âdet edinin.) 
Aziz ülkemize gelince; ille bir şeye benze-
tecekseniz, her budağından sürgün atan 
salkım saçak bir böğürtlen çalısına ben-
zeteceksiniz Türkiye’yi. Bir sürgünü çiçeğe 

dururken, diğerinin kurumakta, ötekisinin 
meyve vermekte olduğunu görün. Tek bir 
sürgüne takılıp kalma-yın, bütüne bakma-
yı âdet edinin. Unutmayın ki, düz akılla an-
laşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendine 
has bir kimliği vardır Türkiye’nin. Batmaz. 
Batarsa, okyanuslar taşar.”

Alev Alatlı

(Tanıtım Bülteninden)

Hamur Tipi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 319
Ebat : 16,5 x 23,5
İlk Baskı Yılı : 2019
Baskı Sayısı : 1. Basım

Fesüphanallah!-Nasihatname 1

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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Bolay Yaylası Sarıveliler/Ermenek yolu-

nun iki geçesinde doğudan batıya uzanır. 
Burdan geçen ve güneye inen yol Kuş Yu-
vasından geçerek Alanya’ya ulaşır, kuzeye 
devam eden ana yol ise Taşkent/Konya 
yoludur. 

Bolay Yaylasına ilk gittiğimde üç/beş 
yayla tolu vardı. Sonraları gurbette yaşa-
yan Bolaylılar buraya ev yapmaya, bahar-
da gelip güze kadar oturmaya başladılar. 
Yayla ahalisi çoğaldı.

Yayladan geçen ana yolun kuzeyindeki 
dağlar ardıç ağaçlarıyla kaplı, bu ardıçlı 
koyaklarda şubattan nisan başlarına kadar 
binbir çeşit çiçek biter, O yüzden her ba-
har şubat ortalarından başlayarak bu yay-
lanın yolunu tutarım. Eriyip giden karların 
arasından çıkan navruzlar, çiğdemler, ya-
bani laleler, sümbüllerle hasbıhal ederim. 
Çoook eskiden kalma, artık kullanılmayan 

arılıklar vardır ardıç kümelerinin arasında. 
Yolun güneyindeki dağlar bomboştur. Bu 
dağların eteklerinde Bolay’ın, Avşar’ın, Ilı-
capınar’ın, Taşkent’in yaylaları uzanır. Gü-
müldürüm çayı geçer yaylaların önünden. 

Bu çay Çetmi Köyünün yakınlarında dik ka-
yalıkların arasından geçerek Ayboğazı Şe-
lalesini oluşturur. Bu çıplak dağlar doğuya 
doğru uzanır, dağların üzerindeki düzlük-
lerde Beyrelilerin, Aşağı Hadimlilerin yay-
laları vardır. Taşeli Platosunun en susuz 
bölgeleri buralardır. Kocaalan Yaylasından 
Taşkent Yaylalarına kestirmeden geçilecek 
olsa kilometrelerce susuz yürümeyi göze 
almak gerekir. Kilometrelerce düzlüğü ka-
tettikten sonra ancak Taşkent Yaylalarına 
inecek noktada bir sarnıç var. Yıllar önce 
içme suyunu ve davarların suyunu karşıla-
mak için Kuş Ali yaptırmış sarnıcın çevre-
sindeki duvarı. 

Gide gele Bolay Yaylasındaki dostlarım 
da çoğaldı. Bunlardan biri de günümüzün 
Karacaoğlanı dediğim Hacıahmet Kıras-
lan’dı. Ahmet ağanın ömrü gurbetlerde 
geçmiş ama köyünü, yaylasını hiç unut-
mamıştı. Yaylaya ev yaptıran ilk gurbet-
çilerden biriydi o. Her yıl mayıs ayında 
gelir güze kadar oturduktan sonra İzmir’e 
dönerdi. Artık yaşlandı, uzun yolda araba 
kullanamıyor yani gelemiyor o çok sevdiği 
yaylasına. Bir gün Yörük Pazarı dönüşünde 
o anlatmıştı yaylaların eski hallerini.

ELVEDA ÖZGÜRLÜK
Oğuz ZEKi

G E Z İ
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Anlatırken, o eski zamanların özlemi, 

hasreti dökülüyordu kelimelerden. Nisan 
sonu geldi mi katar katar sürüler geçerdi 
bu yoldan. O zamanlar yol iz yoktu zaten, 
yol dediğin bir deve cılgasıydı. Yamaçlar 
kapkara kesilirdi davar sürülerinden. Her 
koyağa bir oba çökerdi. Develerin çan ses-
leri günler, geceler boyu susmazdı. Baş-
yayla’nın düzlüklerinden Gevne sırtlarına 
kadar yüzlerce oba konardı. Köylülerle 
göçerlerin nizası hiç eksik olmazdı, yakın 
zamanlara kadar sürdü davaları. Köylüler, 
arazimize konmayın, diyorlar, göçerler, ata 
dededen beri biz bu yaylalarda yayla alırız, 
diyorlardı. Ahmet Ağa anlatırken müthiş 
bir ekonomik güç geliyor aklıma. Yüzlerce 
oba demek on binlerce davar, koyun de-
mek. Binlerce devenin taşıdığı yağ, peynir, 
yoğurt ve körpe kızların dokudukları kilim-
ler, ala heybeler, kara çadırlar… Okuduk-
larımdan, Ahmet abiden dinlediklerimden 
sonra Başyayla’dan başlayıp, Eğrigöl Yayla-
larına kadar uzanan düzlüklerdeki muhte-
şem manzarayı hayal etmemek mümkün 
değildi.

İlk yörük sürüsüyle tanışmam küçük 
yaşlarda bir tarlamızdaydı. Dedemin sesle-
nişleriyle uyanmıştım. Bir gün önce işledi-
ğimiz desteleri yığın yapmamıştık, öylece 
tarlada duruyordu. Dedem tarlanın ala-
nına dikilmiş davar sürüsünü destelerden 
uzaklaştırmaya çalışıyordu. Sürünün ba-

şında benden az daha dikçe, 
kırmızı entarili bir kız vardı. 
Bağırarak, elindeki değneği 
sallayarak sürüyü tarladan 
uzaklaştırmaya çalışıyordu. 
İkinci karşılaşmam uzun yıl-
lar sonra olmuştu. Karaman 
yakınlarında bir köprü inşaa-
tında çalışıyordum. Göçerler 
gelip geçiyorlardı vadinin iki 
yakasından. Bir gün göçe-
rin birisi yaklaştı yanımıza. 
Uşak, benim hiç zamanım 
yok, becerebileniniz varsa 
keçileri sağıp sütünü içebi-

lirsiniz, dedi. Bir arkadaşımız keçileri sağdı 
ve iki gün sabahları süt içtik. Bu cömertli-
ğe hayran kalmıştık.

Yıllar sonra yakından tanıdığım göçer-
lerden biri Mehmet Gök olmuştu. Bey-
şehir yolunda Yunuslar Yaylasında eğle-
şiyordu. Daha çok küçüktü çocukları, beş 
devesi vardı. Biz istemeden, hiç yüksün-
meden develeri ıhtırmış, ala çuvalları yük-
lemiş, bir yörük göçünün nasıl olduğunu 
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o dağ başında bize göstermişti. Erken yi-
tirmiştik Mehmet Gök’ü. Benim tanıdığım 
yörüklerde ilk yaprak dökümü buydu son-
ra ardı geldi.

Toros yaylalarını yaya aştığımız bir gün 
karşımıza bir mezar çıkmıştı. Ayşe Gök bir 
başına yatıyordu tonosların bir düzlüğün-
de. Yayla zamanı eceli gelmiş, en yakın 
yerleşim yerine götürecek bir vasıta yok, 
öylece gömüvermişler. 

Obaların sayısı gün günden azalıyor. 
Hala develeriyle konup göçen Veli Gök bü-
tün develerini eldin çıkarmış. 

Dede Yağal iyice kocamıştı artık, keçile-
rini satmış ama yayladaymış yine, umarım 
bir gırkım bahanesiyle yaylada görürüm 
onu.

Veli Karadayı yıllardır rahatsızdı, bütün 
ısrarlarımıza rağmen iskan olmuyordu. 
Son duyuşumda keçilerin büyük bölümü-

nü elden çıkardığıydı. Sonra 
kendisini yitirdiğimizi duy-
dum.

Dostların kimi tümden 
göçüp gidiyor, kimi iskan 
derdinde. Bazen geç zama-
nında da olsa iyi ki yörük 
kültürünü, göçerliği tanı-
dım diyorum. Göçerliğin 
son demlerini yaşadığını 
gördükçe de bir sancı çökü-
yor yüreğime. Öyle olunca 
Gündeşlioğlu’nun şiiri dola-
nıyor dilime.

“Sürümün endiği çaylar 
kururdu,

Dostum güler, düşmanlarım erirdi,

Üçbeş katar mayalarım yörürdü,

Şimdi baş gölüğüm eşek olmuştur.”

On çocuğu, otuza yakın devesi, koyun 
ve keçi sürüleriyle gerçek bir yörük beyiy-
di, Kuş Ali. En son geçtiğimiz yıl Hadim’in 
yaylalarında görüşmüş, arkadaşım Atila 
Altay ile birlikte güz göçünü çekmiştik. 
Başyayla’dan geçip kışlağa doğru gide-
cekti. Develeri de biz görüntü alalım, diye 
yüklemişti. İlk konalgada develerin yerine 
modern bir araca yükleyecekti göçü. Duy-
dum ki yavruların hepsi yuvadan uçmuş, 
sanki kolu kanadı kırılmış Kuş Ali’nin. Artık 
iskan olacağım, diyormuş o da.

Diyormuş da, gelin bir de ona sorun, 
yaylaların ahvali nicedir…
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Paylaşım ve dayanışmanın arttığı dö-

nemler olarak kabul gören bayramlar, 
son dönemlerde asıl amacının dışında 
yaşandığı gerekçesiyle çok tartışılıyor.

Toplum ruh sağlığı bilimcileri, aka-
demisyenler dünyada bireyselleşmeye 
doğru bir yönelimin olduğunu her fır-
satta ifade ederken, bireyselleşme bay-
ramlar da gözükür oldu. Her geçen gün 
daha da bencilleşen bireyler bayramlar-
da dahi bir arada olmak yerine yalnızlığı 
tercih edebiliyor. Ailesinin yanında ol-
maktan ziyade gözden uzak tatil-eğlence 
planları yapabiliyor. Peki doğru olan ne?

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan bayramlarda aile 
bağlarının güçlendiğini vurguluyor. Top-
lum olarak bu dönemlerde sevgi dilinin 
kullanımına ayrı bir önem gösterilme-
si gerektiğine dikkat çeken Tarhan, bu 
dönemde toplum olarak sevgi cömerti 
olunması gerektiğini söylüyor. Eğlence 
yerine kişilerin aileleriyle mutlu olabil-
mesini başarabilmesi gerektiğini belir-
ten Tarhan, bayramların toplum ve bire-
yin ruh sağlığına etkilerine ilişkin önemli 
değerlendirmelerde bulunuyor.

Her yaş grubu bayramı farklı anlam-
landırılıyor!

Bayramlar aile bağlarını güçlendirildi-

ği dönemlerdir. Her şeyi yolunda giden 
orta yaş grubundan ziyade çocuklar ve 
yaşlılar için çok daha önemlidir bayram-
lar. Orta yaş grubu kendini düşünerek, 
genelde tatil ve eğlence gibi görebilmek-
teyken bayramları çocuk ve yaşlılar için 
daha farklı anlam taşır bayramlar. Gücü 
elinde bulunduran orta kesim o nedenle 
onları da mutlu edecek hareket ve dav-
ranışlarda bulunmalı.

Bayramda sevgi dili kullanılmalı…

Bayramlarda duygu paylaşımı olur. 
O nedenle bu dönemlerde sevgi dilinin 
kullanılması çok çok önemli. Bu hediye-
leşmek olur, takdir, onay ya da tebessüm 
dolu bir ifade ile olabilir.

Eğlence yerine aileyle mutlu olabil-
meli!

Bayramları duygusal ziyaret bayramı 
olarak görmeliyiz. Ve bu dönemde sevgi 
cömerti olmalıyız her birimiz. Özellikle 
çocuklara ve gençlere bu değerleri ver-
meliyiz. Eğlenceler yerine kişiler ailele-
riyle mutlu olmaya gayret etmeli. Bu da 
bayramda beraber mutlu olma alışkanlı-
ğını getiriyor.

Ah o eski bayramlar!

Çevremize baktığımızda herkes ah 
eski bayramlar der dikkat ederseniz. Yüz 

Eski bayramları eski yapan 
ne?

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

P S İ K O L O J İ
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aynı şeyi söyler. Ah o eski bayramlar… 
Sosyolojik ve psikolojik değerlendirdiği-
nizde aslında kişi kendi çocukluğundaki 
bayramları özlediği için bunu söylü-
yor. Çünkü hemen hepimizin çocukluk 
bayramları güzel geçmiştir. Aile bağları 
güçlenmiş, şiddet öfke azalmıştır bu dö-
nemlerde. Böyle bir dönemde ve ailede 
çocuk da kendini daha mutlu ve güçlü 
hisseder. O günleri hiç unutmaz. O ne-
denle kendi kültür ve değerlerimizin ço-
cuklara aktarılması çok önemli. Böylece 
milli kimliğimiz ve değerlerimizin aktarıl-
dığı bayramları korumuş oluruz.

Gitmek zorunluysa gönüller alınmalı

Eğer çocuklar bayramda ailelerinin 
yanında olamayacak ve bir yerlere git-
mek zorundalarsa kesinlikle büyükleri-
nin gönüllerini almalılar. Bayram öncesi 
de olsa onları ziyaret etmeliler. Onların 

gönüllerini hoş tutarak gitmeliler gide-
cekleri yere. Çünkü onların en büyük 
psikososyal sorun o yaşlarda yalnızlık. 
Bir yaşlıya verilecek en büyük hediye 
aranarak fikrinin sorulması, ona danışıl-
masıdır.

Fikri sorulduğunda onun kadar mut-
lu bir insan olmayacaktır. Çocuğun ya-
pabileceği en büyük hediye de budur. 
Bayramda iyi ki varsınız diyebilmek çok 
önemli. Bu davranış aslında geri dönü-
şümlü bir yatırım. Çünkü senin çocuğun 
da aynı davranışta sana bulunacaktır. 
Gördüğünü sana uygulayacaktır. Seni 
modelleyecektir. Bu noktada hassas 
olunmalı. Yaşlılarla empati yapılmalı. 
Bayramın eğlence yanı var tabiiki ama 
fedakârlık yanı da unutulmamalı. Bu 
sorumluluğumuzu unutmamalıyız. Zevk 
almıyor olabiliriz. Sorumluluk yerine ge-
tirilmeli.”
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın başlayacak olan 2019-

2020 futbol sezonunun tüm spor camialarına ve sporseverlere hayırlı olmasını diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başlayacak olan 2019-2020 futbol sezonu 

için mesaj yayınladı. Hafta sonu başlayacak 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ile TFF 1. Lig’in 
tüm spor camialarına ve sporseverlere hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, “Yeni sezonda en büyük 
dileğim, çatışma ortamı, yakışık almayan karşılıklı ithamlar ve gerilimle geçen süreçler değil, sadece 
futbolun konuşulduğu bir sezon olmasıdır. Dolayısıyla, sevgi, saygı, dostluk ve fair play çerçevesinde, 
mücadeleci ve heyecanlı bir sezon geçirmemiz en büyük dileğimizdir” diye konuştu. 

“Beraber olursak yumruk olur, daha güçlü oluruz” 

2019-2020 sezonunun, Süper Lig’e adını veren, Türk futbolunun efsanelerinden merhum Cemil 
Usta’nın adına yakışır bir şekilde sevgi, saygı ve hoşgörü içinde geçeceğine yürekten inandığı ifade 
eden Bakan Kasapoğlu, “Unutmamalıyız ki ayrı durursak bir elin parmakları oluruz. Beraber olursak 
yumruk olur, daha güçlü oluruz. Türk futbolunun ve Avrupa’nın önemli ligleri arasında yer alan Süper 
Lig’in marka değerinin daha yüksek seviyelere gelebilmesi ancak ve ancak bu bütüncül yaklaşımda 
mümkün olacaktır” diye konuştu. 

Hedeflerin ve hayallerin büyük olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Her şeyden önemlisi he-
pimiz Türkiye’nin potansiyelini biliyor, ona inanıyoruz. Birlik ve beraberlik ortamının Türk futbolunu 
daha ileriye götüreceğine dair inancım tamdır. Bu vesileyle, başta Süper Lig ve TFF 1. Lig’de mücadele 
edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu’ndan futbolda 
2019-2020 sezonu açılış mesajı

Durmuş KOÇ

S P O R
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YOL GEÇEN HANI

Ben bilmem yolgeçen hanı mı gönlüm?
Ne yolcusu eksik, ne de yoranı. 
Beyhude geçip gidiyor ömrüm 
Ya rüzgâr biçiyor ya da boranı. 

Gönlümde seyranlar eyleşmez oldu
Zevk sefada bile iyleşmez oldu
Dost dostla el ele birleşmez oldu 
Ara ki bulasın barı, horanı 

Mey nuş edip tastan kanım içtiler
Sandım elmastan değer biçtiler
Çarçaput libastan eyer biçtiler 
Eksilmez sırtımdan yırtık palanı .

Karaca kelamdan halim soranlar
Yüz yüze geldikçe gönlüm yoranlar
Sözde dost meclisi ehli yâranlar
Yokluktan varlığa geçer taranı. 

Ben bilmem esir mi, mesir mi gönlüm?
Zevk sefa ehline koyanlar bilir
Ye kürküm ye ile geçti şu ömrüm
Her hali hayıra yoranlar bilir.

Ülkü KARA
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01.10.1953 tarihinde Kahramanma-

raş’ın Türkoğlu kazasında dünyaya geldi. 
İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta 
tamamladı. Şiir yazmaya 1972 yılında baş-
ladı. 1973 yılında Dengin Plak şirketinin 
düzenlemiş olduğu Aşıklar Yarışması’nda 
1.nci seçilerek kendisine “ŞAH” unvanı 
verilir ve o günden sonra “Hilmi Şahballı” 
olarak tanınır. Sonrada Mahkeme kararı 
ile soyadını “Şahballı” olarak değiştirir.

Yıllarca yurtdışında bir çok ülkeyi gez-
miş, Türkülerimizi okuyarak Türk kültü-
rünün yayılmasına yardımcı olmuştur. 
750’nin üzerinde şiiri bulunmaktadır. Bu 
şiirlerin 300 ünü bestelemiştir. Bunlardan 
bazıları “Yürüyorum, Esmerin adı Oya, Kı-
zılırmak, Yoruldum, Volkan gibiyim, Doğ 
güneş, Aman Dokunmayın çok fenayım, 
Takatım mı var, Bir yudum su, Bahar gel-
miş bizim ele, Zım zım, Mahkumların Tür-
küsü, Neden bana gönül verdin, Unutul-
dum, Oda yandı bende yandım, Ay Kızım 
Kınalı kuzum, Belki gelirim Ana, Bebeğim 
vs. gibi… 

Etkilendiği şair ve aşıklar ise: Hayati 
Vasfi Taşyürek, Aşık Mahzuni Şerif, Abdur-
rahim Karakoç, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, 
Halit Araboğlu, Yusuf Polatoğlu’dur.

Çalışmaları arasında ayrıca 55 adet pla-
ğı, 5 adet filmi vardır. Filmlerinin isimleri 
: Gurbet Ölümleri, Bayram Türküsü, Bek-
lenmeyen misafir, Gülelim eğlenelim, İb-
rahim Hakkı Hazretleridir…

Ayrıca : Kanal 6’da 50 bölüm Türkü Pı-
narı Programı; TGRT’de 100 bölüm Ozan-
ların Dilinden Programı; 3 Yıl Merhum Sn. 
Turgut Özal’ın Müzik Danışmanlığı; 5 Yıl 
Ankara Radyosunda sözleşmeli olarak gö-
rev yapmıştır.

Meclis Başkanı Ömer İzgi’nin vermiş ol-
duğu “2001 yılının Altın Adamları” ödülü-
ne layık görülmüştür.

Sanat hayatına 35 senesini vermiş 30. 
uncu kasetinin çalışmalarına devam et-
mektedir. 

Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Hilmi Şahballı

MÜZİK

Tugay ALKAN
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TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 Ağustos       Kıbrıs Adası’nın fethi (1571)

1 Ağustos       Helsinki Nihai Senedi (1975)

1 Ağustos       Almanya’nın, Rusya‘ya savaş ilanı (1914)

2 Ağustos       I. Dünya Savaşı için Türkiye’nin sefer-
berlik ilanı (1914).

2 Ağustos       Irak’ın, Kuveyt’i işgali (1990).

2 Ağustos       Türkiye ile Almanya Arasında İttifak 
Antlaşması yapıldı (1914)

4 Ağustos       Enver Paşa’nın şehit edilmesi (1922).

4 Ağustos       I. Dünya Savaşı’nın başlaması tarihi 
(1914)

5 Ağustos       Atatürk’ün başkumandan oluş tarihi 
(1921).

6 Ağustos       II. Dünya Savaşı’nda, ABD tarafından, 
Japonya’nın Hiroşima şehrine ilk atom bombasının atıldı 
(1945).

7 Ağustos       SSCB’nin, Türkiye’den Boğazlar Statü-
sü‘nün değiştirilmesini istemesi, Türkiye’nin reddedişi 
(1946).

7 Ağustos       IV. Mehmet’in saltanat tahtına oturması 
(1648).

8 Ağustos       Ruslarla Kalas Mütarekesi’nin imzalan-
ması (1791).

8 Ağustos       Türk jetlerinin Kıbrıs’ı bombardımanı 
ve Yüzbaşı Cengiz Topel’in uçağı ile düşerek şehit oluşu 
(1964).

8 Ağustos       İran – Irak savaşında ateşkes imzalandı 
(1988).

9 Ağustos       Türkiye – Yugoslavya – Yunanistan ara-
sında İttifak Antlaşması yapıldı (1954).

9 Ağustos       Nagazaki’ye ikinci atom bombasının 
atıldı (1945).

9 Ağustos       I. Dünya Savaşı’nda, 1. Anafartalar Za-
feri (1915).

10 Ağustos     Sevr Antlaşması‘nın imzalanışı (1920).

10 Ağustos     Denizcilik Bankası TAO kuruldu (1951).

11 Ağustos     Otlukbeli Savaşı (1473).

11 Ağustos     I. Dünya Savaşı’nda, Alman Göbel (Ya-
vuz) ve Breslav (Midilli) zırhlılarının Türk sularına sığın-
maları (1914).

11 Ağustos     II. Dünya Savaşı’nda, Japonya’nın kayıt-
sız şartsız teslim oluşu (1945).

12 Ağustos     Türkiye’de çoğulcu bir demokrasi de-
nemesi için Fethi Bey’in Serbest Fırkayı kurması (1928).

13 Ağustos     Atatürk’ün yeniden Büyük Millet Mecli-

si Başkanlığı’na seçilme tarihi (1923).

13 Ağustos     Berlin’de “Utanç Duvarı“nın yapılış ta-
rihi (1961).

14 Ağustos     Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Ge-
nel Müdürlüğü‘nün (SEKA) kuruluşu (1934).

14 Ağustos     İkinci Kıbrıs Harekatı (1974).

14 Ağustos     İstanbul’da bulunan Süleymaniye Cami-
si’nin açılış töreni (1556).

15 Ağustos     Süveyş Kanalı’nın büyük bir törenle iş-
letmeye açılması (1869).

16 Ağustos     Milli Kütüphane hizmete açıldı (1948).

16 Ağustos     Kıbrıs’ın, bağımsız bir cumhuriyet oluşu 
(1960).

16 Ağustos     4 Ekim 1961’de kurulan Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasa-
sı çıkartıldı (1961).

17 Ağustos     Kocaeli merkezli gece saat 03.02’de 7.4 
şiddetinde meydana gelen deprem. Bu depremde 14.095 
kişi hayatını kaybetti, 27.234 kişi yaralandı (1999).

21 Ağustos     I. Dünya Savaşı’nda, 2. Anafartalar Za-
feri (1915).

23 Ağustos     I. Selim’in, Çaldıran’da Şah İsmail’i yen-
mesi (1514).

23 Ağustos     Sultan II. Mustafa’nın yerine kardeşi 
Şehzade Ahmet’in tahta çıkarılması (1703).

23 Ağustos     Lozan Barış Antlaşması’nın Büyük Millet 
Meclisi’nce onaylanması (1923).

23 Ağustos     Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamo-
nu’ya gelip, şapka ve kıyafet devrimini başlatması (1925).

24 Ağustos     I. Selim’in, Mercidabık’ta Memlükleri 
yenmesi (1516).

24 Ağustos     Osmanlı Hükümeti’nin, Palmer ve Go-
loschimid şirketleriyle bir sözleşme imzalayıp borç para 
alması (1851).

24 Ağustos     NATO’nun yürürlüğe girme tarihi (1949).

26 Ağustos     Büyük Taarruz‘un başlaması (1922).

26 Ağustos     Malazgirt Zaferi (1071).

27 Ağustos       www.mayintarlasi.com sitesinin editö-
rü Cengiz Tokgöz’ün doğum günü (1949)

28 Ağustos     Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
kuruldu (1952).

29 Ağustos     Mohaç Meydan Savaşı (1526).

30 Ağustos     Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması 
(1922)

30 Ağustos Zafer Bayramı

Ünzile YILDIRIM
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Can Çiçeği
Can Çiçeği;

Heyecanla beklenen, sevinçle yoklanandır,
Ruh-u canla korunsun diye koklanandır,
Mışıl mışıl uyusun diye kundaklanandır,
Pırıl pırıl gözleriyle etrafına odaklanandır,
Olgunlaştıkça dolgunlaştıkça dallanıp budaklanandır.
Can Çiçeği;

Medeniyet ikliminin inşasında ümid-i candır,
Hayat-ı dünyeviye çağında emanet-i imtihandır,
Aşk ufkunun zirvesinde şükretmeye vesile şandır.
Can çiçeği;

Anneliğin “göz aydınlığı”, babalığın “gönül süruru”dur
Evin “içtimai aynası”dır, ev ehli’nin sevimli gururdur.
Can çiçeği;

“İnsanlık ağacı”nın çekirdeği, varlık mayasıdır.
Yuvada ki gönüllerin gözlerinde ki vefakarlık hayasıdır
ve onların ağuşuna hediye edilen “ikram-o ilahi” boyasıdır.
Can Çiçeği;

Ahlak-ı can olsun diye “irade terbiyesi”yle şekillenir,
İhmalin kıskacında bırakılırsa elbette müşküllenir,
İlmi suyu ile irfanın huyu ile beslenirse yeşillenir,
Maneviyatın ve edebiyatın mefkuresiyle ehillenir.
Can Çiçeği;

Varlığında üksek himayeye muhtaç mühim varlıktır,
Yokluğunda ebeveynin ruh dünyasını sarsan bir daillitir,
İyi güzel yetişmesi için zahmetine katlanmak fedakarlıktır,
Eline el, diline dil, gönlüne gönül olabilmek vefakarlıktır.
Can Çiçeği;

Annenin “Ciğer paresi” ilgi ister, babanın “yürek paresi” sevgi ister,
“Aile bahçesi”nin gülü, gönül bestesi, neşesi görgü ister,
“Sen seni bil” sen sen ol ona merhamet ve şefkat göster.
Can Çiçeği;

Ebeveynin bahtının naharıdır, gönül tahtının neharıdır,
Can Çiçeği;

Canın cananın “içi” dir,
Ona can olan, ona canan olan,
“Rıza-i bari” yolunu seçicidir.

Oğuzcan Kemali
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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T Ü R K Ü

YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ

Zeytinyağlı Yiyemem
Zeytinyağlı yiyemem (aman)
Basma (da) fistan giyemem

Senin gibi cahile
Ben efendim diyemem (aman)

Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yarim nerelerde

Kara üzüm asması
Yeşil olur yazması

Ben yarimden ayrılmam
Kara yazı yazması

Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yarim nerelerde

Asmadan üzüm aldım
Sapını uzun aldım
Verin benim yarimi

Annemden izin aldım

Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yarim nerelerde

BURSA

Ahmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİMİZ

Melikşah Hasan Kınık  / Fatih -  İSTANBUL
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) İnsanlar için faydalı maddeler ihtiva ettiğine inanı-
lan, zaman zaman da ciddi laboratuvarlarda araştırmaları 
yapılarak; kullanımlarında, etken maddelerinin tesirleriy-
le, belli kullanım kuralları göz önüne alınmak suretiyle, 
faydalı olan bitkiler. (Ortadaki resim). 2) Katı halden sıvı 
hale geçme. – Kainat. – Bir nota. 3) Hukukta, bilinen bir 
olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması; 
aksi isbatlanana kadar kabul edilen durum. – Kuzu sesi. 
– “Mersin” ilimizin eski adı. 4) Fiyat, paha. - Konuşmaları 
hızla ve olduğu gibi yazıya geçirmeye elverişli, kısa ve yalın 
imlerden oluşan bir yazı yöntemi. – Su, ma. 5) Bir nota. - 
Horoz, hindi, çavuşkuşu ve benzeri hayvanların tepesinde-
ki kırmızı renkli, etli ve tırtıllı deri uzantısı. 6) Mililitre’nin 
kısaltılmışı. – Toprağa kazılan derince çukur. 7) Üye. – Ge-
lir, irat. 8) Müzik seslerini belirtmeye, göstermeye yara-
yan, kararlaştırılmış im, müzik yazısı. – Trabzonspor’un 
kısaltılmışı. 9) Krom’un simgesi. 10) Kastamonu’nun bir 
ilçesi. - İnsan vücudunun anatomisi ile ilgili. 11) “Mahab-
barata” ile birlikte Hint yarımadasında en çok bilinen iki 
destandan biri. - Gerçekleşmiş, olup bitmiş iş, eylem. 12) 
Kıta. - Birkaç kez yavru vermiş ya da yavru verecek duruma 
gelmiş olan (hayvan).

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Ispanakgiller familyasının bir üyesi olarak, şeker ka-
mışından sonra özellikle ülkemizde şeker üretiminde kul-
lanılan başlıca bitki. 2) İstenç, istek, buyruk. - Her zaman 
zora başvuran, zor kullanan (kimse). 3) Ambalajlanmadan 
taşınan ya da depolanan her türlü ticaret malında kuru-
ma, dökülme, bozulma gibi nedenlerle ağırlık yitimi ya 
da eksilme. – Satrançta yenilgi. – Fakat, lakin. 4) General 
aşamasına eşit aşamadaki deniz subayı. – Bir erkek adı. 5) 
Ey, ulan anlamında kabaca seslenme ünlemi. – Avuç içi. 6) 
Notada duraklama işareti. – Beyaz. 7) Berilyum’un simge-
si. – Valide. 8) Devinim durumunda bulunan bir nesnenin 
sonsuz küçük bir zaman içinde hızında oluşan artışın bu 
zamana oranı. – Taneli bir meyve. 9) Demiryolunda yol-
cu ve yük taşımakta kullanılan, bir ya da birkaç lokomotif 
tarafından çekilen, ardı ardına bağlanmış vagonlar dizisin-
den oluşan taşıt, katar. 10) Bir harfin okunuşu. – Mühen-
dislikte kullanılan bir cetvel. 11) Birader, ağabey. – Uyarı, 
ihtar. – Evin bölümleri. 12) Acil, ivedi. – Duadan sonra 
söylenir. 13) Olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı 
ile estetik bir şekilde ifade etme sanatı, yazın. – Dolaylı 
anlatma. 14) Bir oyunda ya da filmde bir kişiliği canlan-
dıran oyuncunun söylemesi gereken sözlerin ve yapması 
gereken hareketlerin genel adı. - Kuşların yemek borusu 
üzerinde bulunan, hayvanın yediği şeylerin sindirilmek 
üzere toplandığı, torba biçiminde şişkin organ.
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Dehr-i duran bizler fehmeyledik endâmı dâm 
Birbirine şimdi ey dil etmedi in’âmı am

Gecelerde peri rûyilerle câhil sarılır 
Olsun aşk ehli olana lâyık mı ihrâmı râm

Sanma ki haram tatlıdır ey gönül varma yûf 
Helâl kesbine gel katıp etme ihtişamı Şâm

Kiminin ceddiyle sa’yi oldu alemde heba 
Kiminin ikbâli buldı zevk ile ihkâmı kâm

“Mezra-yı dünyâ”  da herkim ne eker anı biçer 
“Emr-i maruf nehyi miinker” kah be kah Hâyyâm’ı yâm

Bazılar halk içinde şehzâde ismi söyletir 
Ne dillerde ‘irfan ehline bed-nâmı nâm

Ahd-i misâk-ı ezelden şem’i-islâm yakmışam 
Anın için kıldılar hep kadimi gulâmı lâm

Ey Hasan bay ü gedâya ne hased ol ne yerin 
Çün olur birgün nasibi cümlenin encâmı câm

Aşık HASAN ( Zeyni )

Dehr-i Duran

B E R C E S T E
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