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SIR
 Kıymetli dostlar kavramları ve sözcükleri karşılaştı-

rırken önce ifade edilen kelimelerin açılımını yapıp sonra 
aralarındaki bağ ve benzerliği ortaya koymak gerek. Biz de 
bu hususta aynını yapıp izahına gitmeye çalışalım dilerse-
niz.

İslam: Kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak; 
teslim etmek, vermek; barış yapmak manalarında kulla-
nılmaktadır.

Mantık: Doğru, akla uygun düşünme yetisi ve yolu, tu-
tarlılık, düzgünlük.

İslam dininin hükümleri, prensipleri insan fıtratına uy-
gun, insan aklının kabul edebileceği şekildedir. Bu tespit 
doğrudur. İslam’da çok az bir kısmı “taabbudî” olup tes-
limiyeti gerektiren prensipler dışında, bütün hükümler 
“makulu’l-mâna” olup akıl ve mantık açısından anlaşıla-
bilir durumdadır.

İslam’da emir ve yasakların erginlik çağına gelmiş, aklı 
başında olan insanlar için söz konusu olması, aklı olma-
yan kimselere herhangi bir sorumluluğun yüklenmemesi 
de İslam’ın akla önem verdiğini, akla hitap ettiğini ve bu 
açıdan “bir mantık dini” olduğunu göstermektedir.

Misal, İslam’da zekât kurumu, zenginlerin fakirlerin 
yardımına koşması, paylaşma kültürünün gelişmesi, sınıf-
sal çatışmayı körükleyen ve katmanlar arasındaki kin ve 
nefreti arttıran adaletsizlikleri ortadan kaldıran, zengin-fa-
kir çatışmasını sevgi-saygı ve barışa çeviren, sosyal hayatın 
dengelerini sağlayan bir müessesedir. Zekâtın bu fonksiyo-
nu kolaylıkla anlaşılabilen çok makul ve mantıklıdır.

Yine, İslam dinine girmenin ilk şartı Allah’a ve resulüne 
iman etmektir. İmanın yeri kalptir. Kalp ise, ulvî hisler, il-
hamlar, hadsler yanında aklı da içine alan bir genişliktedir. 
Aklı olmayanın iman etmekle mükellef tutulmaması bu-
nun açık göstergesidir.

Kur’an-ı Kerim’in üslubu baştan sona hakikatleri akla 
kabul ettirmek için gereken aklî, mantıkî delillerle doludur. 
Allah’ın birliği, Hz. Muhammed (sav)’in hak peygamber 
olduğu, Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğu, ölümden sonra 
dirilmenin varlığı anlatılırken hep aklî delillere, mantıkî 
misallere yer verilmiştir.

Aslında herhangi bir emir veya yasak insan aklını tat-
min etmiyorsa, orada adil bir imtihandan da söz edilemez. 
İlköğretim öğrencisini üniversite veya doktora çalışmala-
rında geçerli olan bilim dallarına ait sorulara muhatap tu-
tarsanız zulmetmiş olursunuz. Bu sebepledir ki, Kur’an’da 
sık sık insanların aklına, fikrine vurgu yapılmakta, “Hiç mi 
düşünmüyorsunuz? Hiç mi aklınızı kullanmıyorsunuz? Hiç 
mi tefekkür etmiyorsunuz?” manasına gelen ifadelere yer 
verilmektedir.

“İslam dini mantık dinidir.” demekle, kendi aklını, ken-
di mantığını esas alan kimsenin kastettiği düşüncedir. Bu 
tespit yanlıştır. Bu kimseye göre “Madem aklın yolu bir-
dir”, öyleyse onun aklının almadığı şeyler doğru değildir. 

O halde, İslam adına ne varsa, kendi aklına aykırı olan her 
şey yanlıştır. İslam akıl dinidir. Aklın almadığı şeyler dinde 
de yoktur.

Bu gibi, insanların aklı “akıl” kavramını anlamaktan 
da âcizdir. Çünkü akıl, kendi başına -dış etkenlerden uzak 
olarak- her şeyi kavrayamaz; bilakis akıl eğitildiği bilgiler, 
fikirler doğrultusunda konuları kavramaya çalışır. Gerekli 
eğitimi almamış bir kimsenin aklı ne kadar yüksek olursa 
olsun, ondan akılca çok daha geride olan bir mühendisin, 
bir doktorun, bir müftünün yaptığı işi kavrayamaması, ya-
pamaması, becerememesi, bu gerçeğin açık delilidir.

Burada söylenmesi gereken önemli bir nokta da şudur: 
Bazı kimselerin akıl erdiremediği bir meselenin “mantıkî 
olmadığını” söylemeleri doğru değildir. Birçoğumuz, fizik, 
kimya, astronomi, matematikle ilgili birçok meseleyi bil-
miyoruz, aklımız ermiyor. Hiç kimse bazı insanların aklı er-
mez diye bu ilimlerin aklî, mantıkî olmadığını iddia etmez. 
Akıl kendi başına her şeyi keşfedecek güçte değildir. Böyle 
olsaydı, peygamberlere ihtiyaç kalmazdı. Her işin uzman-
lık alanı vardır. Başkasının akıl erdiremediği ilgili alanın 
meselelerine uzmanlar kolaylıkla akıl erdirebilirler. Bunun 
gibi, bazı kimselerin İslam’ın, Kur’an’ın hakikatlerine aklı 
erdirememeleri o hakikatlerin aklî, mantıkî olmadığını 
göstermez.

Diğer bir nokta da şudur: İslam’da “taabbüdî” olarak 
anılan ve zahiren akıl ile anlaşılamayan bazı meselelerin 
varlığı, kulluğun test edilmesine yöneliktir. İman esasları 
ilmîdir, aklîdir. İslam esaslarının az bir kısım meseleleri ise 
aklı tatmin etmek için değil, teslimiyeti test etmek için var-
dır. İman esasları kabul edildikten sonra aklın kolay koloy 
kavrayamadığı bazı hususlar da olmalıdır ki, insanın sade-
ce aklına mı yoksa iman ettiği Kur’an’a mı teslim olduğu 
ortaya çıksın.

Özetle, “Madem Kur’an Allah’ın kelamıdır, öyleyse -ak-
lım almazsa bile- söylediği her şey doğrudur.” diyen imti-
hanı kazanır. “Kur’an’daki şöyle bir meseleyi aklım almaz.” 
deyip tereddüt gösteren kimse ise imtihanı kaybeder. İkin-
ci şahıs imanında samimî değildir veya çok cahildir.

Mesela, sabah namazının iki, öğle namazının dört re-
kat olması akla tabi olan bir mesele değildir. Ancak, domuz 
eti ve içki neden haram kılınmıştır, gibi meseleleri ilim ve 
hikmet düsturu ile açıklayabilir. Mantığa dayalı olan ikinci 
kısım taabbudi kısma göre daha geniştir.

 Aklı başında, mantıklı Müslümanlar olmamız dileğim-
le. Saygılar.

E D İ T Ö R’ D E N

İSLAM ve MANTIK

Yavuz Selim PINARBAŞI
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M.Tunahan PINARBAŞI

Ailesi, eğitimi ve gençlik yılları
15 Ağustos 1769’da Korsika adasının Ajacci-

okentinde doğdu. Ana dili Korsikaca idi.Doğdu-
ğu zaman adı, “Napoleon di Buonaparte” idi, 
1796’da soyadını Fransızlaştırarak “Napoléon 
de Bonaparte” yapmıştır.Avukat Carlo Buo-
naparti ile Maria Letizia Ramolino çiftinin 8 
çocuğundan ikincisi idi. Annesinin sert disipli-
ni altında yetiştirildi. Babası, Cenova Cumhu-
riyeti’nin bir parçası olan Korsika’nın 1768’de 
Fransa yönetimine girmesinden sonra Fransız 
sarayının hizmetine girmiş ve Bounaparte ai-
lesi Fransızlar tarafından 1771’de soylu ilan 
edilmişti Ailesi zengin değildi ancak babasının 
bağlantıları sayesinde Napolyon ve kardeşleri, 
Fransa’ya gitme ve burslu okumak imkanı elde 
etti.Napolyon 1779 yılında ağabeyi Joseph ile 
birlikte eğitim için Fransa’ya gönderildi. Au-
tun’da bir kolejde Fransızca öğrenmeye başladı 
ve aynı yıl  Brienne

‘daki askeri okula girdi. Matematikteki başa-
rısı sayesinde 

1784’te Parisien École Royale Militaire (Pa-
ris Kraliyet Askeri Okulu) adlı askeri akademiye 
kabul edildi. Matematik ve geometriye olan 
ilgisini daha iyi değerlendirebilmek için top-
çu sınıfını tercih etti. Okul sırasında babasının 
ölümü ile geliri azalan Napolyon, iki yıllık okulu 
bir yılda bitirdi.1785 yılının Nisan ayında Va-
lence’daki topçu alayına üsteğmen rütbesiyle 
katıldı. Askerlik yaşamının ilk sekiz yılında sık 
sık uzun süreli izin alarak memleketi Korsika’ya 
gitti. 

Mısır Seferi
Fransa’nın Mısır Seferi ve Akka Kuşatması 

(1799)
Napolyon, 1797 yılı sonunda Paris’e döndü. 

Fransız yönetimi (Direktörler), 1798 yılı baş-
larında onu İngiltere anakarasının istilasıyla 
görevlendirdiler. Ancak Napolyon, denizlerde 
etkili bir üstünlük sağlanmadan böyle bir ope-
rasyonun başarı şansı taşımadığını, İngiltere’ye 
karşı dolaylı bir strateji izlemenin en mantıklısı 
olduğunu savunmuş ve Mısır’ın işgal edilerek 
İngiltere’nin Uzak Doğu ticaret yolunun kesil-
mesini önermiştir. Dışişleri Bakanı Talleyrand 
ile anlaşıp önerisini Direktuar hükumetine 
kabul ettirdi ve Fransız donanması 19 Mayıs 
1798’de Mısır seferi için yola çıktı.

Akdeniz’de devriye gezen Britanya donan-
masını 10-13 Haziran’da yenilgiye uğratıp stra-
tejik öneme sahip Malta’yı işgal eden Fransız 
donanması, 1 Temmuz’da İskenderiye önüne 
demir attı; İskendriye’yi işgal ettikten sonra Ka-
hire’ye yöneldi. Mısır resmen Osmanlı toprağı 
sayılsa da güç, Memluk Beylerinin elindeydi. 
Memluk Beyi’nin ordusunu  Piramitler Mu-
harebesi’nde yendikten sonra 22 Temmuz’da 
Kahire’ye muzaffer bir komutan olarak girdi. 
İslam padişahının dostu olduğunu, Memlûk 
Beyleri’nin nüfuzunu sona erdirmek üzere Ka-
hire’ye girdiğini iddia eden Napolyon yaptığı 
din propagandası ile halkı yanına çekmeye ça-
lıştı. Merkez ve eyaletlerde kurduğu divanlara 
ulemaları atayarak ülkeyi divanlar aracılığıy-
la yönetmeye başladı. Ne var ki Napolyon’un 
Mısır’daki başarısı kalıcı olmadı. İngiliz Amiral 
Horatio Nelsonkomutasındaki İngiliz donan-
ması, Abukir körfezinde demirlemiş Fransız 
donanmasını Nil Muharebesi’nde imha edince 
ordunun ikmal bağlantısı kesildi. Napolyon ve 
ordusu Mısır’a hapsolmuştu. Bu gelişme Na-
polyon’un Kahire’de giriştiği düzenlemelerin 
hızını kesmedi. Sulama projeleri, okul ve has-

Napoleon di Buonaparte

P O L İ T İ K A
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tane inşası, gazete açma, tiyatro kurma gibi 
projeleri sürdürdü. Akdeniz’den Kızıldeniz’e bir 
kanal açılması için planlar hazırlamaya, Mısır’ın 
ekonomik olarak kalkınması için tedbirler al-
maya başladı. Dindar Müslümanları memnun 
etmeye çalıştı hatta kendisinin Müslüman ol-
duğunu ima etti. Mısırlılar artık ona “Ali Bona-
part” demeye başlamıştı.

Ancak bir süre sonra Fransızların İslam’a say-
gı duyduklarını söylemelerine rağmen Mısır’ı 
sömürmek için ellerinden geleni yapmaları, 
ülkede Fransızlara karşı bir tepki doğurdu. 21 
Ekim’de El-Ezher Camisi etrafında kümelenen 
Müslümanlar ayaklanma başlattı. Ayaklanmayı 
çok kanlı bir şekilde bastıran Napolyon, duru-
munun sağlam olmadığını görüyordu. Mısır’a 
kara yönünden gelecek tehditleri engellemek 
için Şubat 1799’da orduyu Filistin’e doğru yü-
rüyüşe geçirdi. Hedefi, “Doğu’nun imparatoru” 
olmak, İndus’e kadar ilerlemekti.Ordusuyla 
Yafa’ya giren Napolyon şehirdeki on bin kadar 
asker ve sivili kılıçtan geçirdi; 19 Mart’ta Akka 
Kalesi önüne geldi. Cezzar Ahmet Paşa komu-
tasındaki sert Osmanlıdirenişi karşısında boz-
guna uğradı. Bu yenilgi karşısında Mısır’a geri 
dönmek zorunda kaldı.Avrupa’da Fransa’nın 
Koalisyon ordularına yenildiğini haberini alın-
ca ülkesine dönme kararı aldı. Eylül 1799’da 
ordusunu Mısır’da bırakarak iki küçük gemiyle 
Fransa’ya döndü.

Düşüş Dönemi
İmparatorluğu dönemindeki olumsuz un-

surlar İngiliz donanmasının gücü, İspanya ve 
İtalya’da akrabalarını tahta geçirmesi, halkın 
bu kişileri istememesi ve Fransa’ya bağlı dev-
letlerdeki milliyetçilik akımları oldu.1810 yılının 
Mart ayında Habsburghanedanından ikinci eşi 
Marie-Louise ile evlendi, yasal varisi Napolyon 
II, 1811’de doğdu.I. Aleksandr’la yapılan ant-
laşma, Rusya’ya İngiltere’ye karşı askeri hare-
kata kadar varacak yaptırımlar uygulama yü-
kümlülüğünü getirmektedir ama I. Aleksandr, 
bu tür politikalardan kaçınmıştır. Bunun üzeri-
ne Napolyon, 1812 yılı ortasında 800 bin kişilik 
ordusuyla Rusya Seferi’ne girişmiştir. Borodino 

Muharebesi’nde General Kutuzovkomutasın-
daki Rus ordusunu yenilgiye uğratan Fransız 
ordusu Moskova’ya girmiştir. Ancak Rusların 
bu yenilgiden sonra Rusya içlerine çekilmele-
ri, giderken de Moskova’yı yakmaları ve kışın 
da bastırması neticesinde Napolyon, ordusu-
nu barındıracağı bir yer olmadığını anlamış ve 
Çar’ı antlaşma yapmaya davet etmiştir. Ancak I. 
Aleksandr bu teklifi reddeder. Napolyon ise tek 
çareyi orduyu Fransa’ya geri götürmekte bulur. 
Fakat sert kış koşulları geri dönüşü neredey-
se imkânsız hale getirir ve Fransız ordusunun 
yaklaşık olarak dörtte üçünün telef olmasına 
sebep olur.Ordusunun büyük bir bölümünü 
Rusya Seferi sırasında kaybeden Fransa, yeni 
bir ordu oluşturmanın zorluklarına katlanmaya 
mecbur olmuştur. Üretimden çekilen işgücü 
ve artırılan vergiler, halkı da Napolyon’a kar-
şı bir tutuma itmiştir.Napolyon, bu dönemde 
kendisine karşı düzenlenen hükümet darbesi-
ni bastırdı ve yeni bir ordu kurdu. Ancak 1813 
ve 1814’te baskılar arttı ve halk desteği düştü. 
Rusya yenilgisi ve içteki karışıklıklar Koalisyon 
güçlerini cesaretlendirdi. 1813 yılının Ekim 
ayında Napolyon’un Leipzig Muharebesi’nde 
uğradığı yenilgi, onu iktidarının sonuna iyice 
yaklaştırdı.1814’te düşman orduları Paris kapı-
larına dayandı. Napolyon imparatorluk tahtını 
bırakarak Elba Adasına sürgüne gönderildi.

Yüz Gün
Elba Adasından kaçtı ve gizlice Paris’e dön-

dü. Halk desteği tekrar yükseldi. 7 Mart 1815’te 
ise tahtına geri döndü. Böylece Napolyon ikin-
ci kez tahta çıktı.Bir ordu topladı ve Belçika’ya 
saldırdı. Ancak Haziran ayında İngiliz ve Prusya 
kuvvetleri tarafından Waterloo’da büyük bir 
yenilgiye uğradı. Paris’e dönünce tahtına ikin-
ci kez veda etmek zorunda kaldı.Amerika’ya 
kaçmak istedi, ancak bunu başaramadı ve İn-
gilizlere teslim oldu. İngilizler onu Atlantik’teki 
Saint Helena’na götürdü. Son yıllarını bu küçük 
adada geçiren Napolyon, 5 Mayıs 1821’de 51 
yaşındayken Mide Kanseri’nden öldü.Külleri 15 
Aralık 1840’ta Paris’e getirilebildi ve Les Invali-
des’e gömüldü.

5



sirdergisi.com
Aralık 2019 - Rebiülahir  1441

SIR
Akif CEMİL

D E N E M E

 Herkesin yaratılışı ayrı. Bu özellikleri doğ-
rultusunda her insanın bir dünya görüşü vardır. 
Tıpatıp aynı fikir yapısında iki insan bile yoktur. 
Nasıl ki maddi yapımız birbirine benzemiyorsa 
ruh yapılarımız da değişik. Ancak görüş ve dü-
şünceleri yakın olanlar birbirlerine yaklaşarak 
aynı çatı altında toplanabiliyorlar. Nasıl yakın 
görüşe sahip olanlar aynı çatı altında bir araya 
gelebiliyorlarsa nüanslarla birbirinden ayrılan 
çatıları da toplayan bir anaçatı olabilir. İşte bu 
çatının dışında kalmamaya çalışmak lazım.

Bunu bazıları bir bina içindeki odalar ola-
rak, kimileri bir vücudun azaları gibi, bir kısmı 
da askeriyedeki birlikler şeklinde tasvir etmiş-
ler. Üstat ta havuz misalini veriyor; Benlik bu-
zunu kardeşlik havuzunda eritmenin üzerinde 
duruyor. Sadece havuza atmak değil eri(t)mek 
önemli. Yoksa buzlar(eneler) tokuşur durur. 

Bu konuda sinesini ummanlar gibi açan bü-
yüklerimiz bize örnek olmuşlar. Takipçilerinin 
onları anlamamaları, sivri ve keskin köşeler 
oluşturmuş. Gerçi şükürler olsun son zaman-
larda Müslümanlar arasındaki katı taassup or-
tadan kalkmış durumdadır. İnşallah bu da rah-
meti celbedecektir. Zaten bakın Sümbül Efendi 
Hazretleri Kuddise Sirruh,  değişik tarikleri, 
özelliklerini muhafaza kaydıyla bir ilahi çatısı 
altında nasıl bir araya getirmiş:

“Didemiz giryan
Sinemiz suzan 
Ruhumuz hayran
Halvetileriz biz

Sır ile seyran
Şevk ile devran
Ederiz her an
Kadirileriz biz.

Mahremiz zare
Bülbülüz yare
Hâriz ağyâre
Rufaileriz biz.

Ölmeden öldük
Sonra dirildik
Uçmağa girdik
Mevlevilerizbiz.

Hayy u Bakiyiz
Dost müştakiyiz
Aşka sakiyiz
Nakşibendiyiz biz.

Sami ko halkı
Ara bul Hakkı
Yoludur aşkı 
Uşşakileriz biz.”

Hz Mevlana da bütün insanlığı kucaklayan 
bir Çağrı’nın tercümanı olmuş. Bu mevzuda 
adeta bir sembol olmuştur. Esasında dinin as-
lında, özünde var olan bu özelliği cihana du-
yurmuştur. İnsanların Mevleviliğe değil İslam’a 
çağırmıştır. Zaten bütün Müslümanlar da bunu 
yapmaktadır. İşte püf noktası. Size Ötekiler 
diyenleri kucaklarken Ötekiler safında yani 
senin yanında yer alanları dışlaman ne kadar 
mantıklıdır? Karşı tarafın insanlarını kucakla-
yıp inanan insanlara müsamaha göstermemek 
akla ve kalbe ters düşmez mi? Evet ayrı ayrı 
düşen damlalar buharlaşır. Diriliş Bir’de, birlik 
ve dirlikte.

DİR(İ)LİK
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Malumunuz; insan, eşref-i mahlukattır, yani ya-

ratılmışların en şereflisidir. Bu şeref, Allah’ın ken-
disine verdiği akıl nimetinden gelmektedir. Hatta; 
aklı olmayanın, dini yoktur, yani dinin gerektirdiği 
sorumluluklardan muaf tutulmuştur. Bu neden-
le başlıkta sorduğumuz üzere; -varsa- kendilerine 
peygamber gönderilmeyen ve/ya “fetret devri” de-
nilen “iki peygamber arasında peygamber olmayan 
dönem”de yaşayan toplumlar, akıllarını kullanarak 
en azından dünyayı, gökyüzünü ve bu ikisi arasın-
dakileri, güneşi, ayı, yıldızları, doğayı, sayısız nimet-
leri yaratan birinin olduğunu, yani Allah’ın varlığını 
kabul, takdir ve takdis etmek zorundadır. Nitekim; 
Lokman Suresi 27. Ayette, Allah-ü Teala şöyle bu-
yurmaktadır: “Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, 
deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep 
olsa) yine Allah’ın sözleri (yazmakla) tükenmez. 
Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir.”

Bu konuda; En’am suresi 74-79. ayetlerinde Hz. 
İbrahim’in (as) tavrı, bize çok önemli mesajlar ver-
mektedir:

74. İbrahim, babası Âzer’e demişti ki: “Sen put-
ları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kav-
mini açık bir sapıklık içinde görüyorum.”

75. Böylece biz İbrahim’e göklerin ve yerin me-
lekûtunu (muhteşem varlıklarını) gösteriyorduk ki, 
kesin inananlardan olsun.

76. Üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü: 
“Rabb’im budur.” dedi. Yıldız batınca da:” Ben ba-
tanları sevmem.” dedi.

77. Ay’ı doğarken gördü: “Rabb’im budur.” dedi. 
O da batınca: “Yemin ederim ki, Rabbim bana doğ-
ru yolu göstermeseydi, elbette sapıklığa düşen top-
luluktan olurdum.” dedi.

78. Güneş’i doğarken görünce: “Rabb’im budur, 
bu hepsinden büyük.” dedi. O da batınca dedi ki: 
“Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz 
şeylerden uzağım.”

79. “Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yok-
tan var edene çevirdim ve artık ben asla Allah’a or-
tak koşanlardan değilim.”

Bu itibarla; insan, aklını kullanarak ve Bir yara-

tıcının çevresindeki muazzam ve muhteşem nizamı 
yarattığını tefekkür ederek (düşünerek), en azından 
“La ilahe illallah” (Allah’tan başka kendisine tapıla-
cak ilah yoktur) demek zorundadır ve Allah’a inan-
ma sorumluluğuna sahiptir. Bununla birlikte; Yunan 
felsefesindeki gibi, Gökyüzü ve Hava Olayları için 
Zeus, Denizler ve Depremler için Poseidon, Yer altı 
için Hades vb birden fazla Tanrıya inanmak ve tapın-
mak yerine tek bir Yaratıcıya inanmak zorundadır. 
Enbiyâ Sûresi 22. Ayet de buna işaret etmektedir: 
“Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilâhlar ol-
saydı, ikisi de harap olup giderdi.” Bediüzzaman da 
bunu ayrıntılı kıyas ve örneklerle açıklamaktadır 
(33. Söz): “Âmiriyet ve hâkimiyetin muktezası (ge-
reği), rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, 
müdahaleyi ref etmektir (ortadan kaldırmaktır). 
Onun içindir ki; küçük bir köyde iki muhtar bulun-
sa, köyün rahatını ve nizamını bozarlar. Bir nahiye-
de iki müdür, bir vilâyette iki vali bulunsa, herc ü 
merc ederler (altüst ederler). Bir memlekette iki 
padişah bulunsa, fırtınalı bir karma karışıklığa se-
bebiyet verirler. Madem; hâkimiyet ve âmiriyetin 
gölgesinin zayıf bir gölgesi ve cüz’î bir nümunesi, 
muavenete (yardımlaşmaya) muhtaç, âciz insanlar-
da böyle rakip ve zıddı ve emsalinin müdahalesini 
kabul etmezse, acaba saltanat-ı mutlaka suretinde-
ki hâkimiyet ve rububiyet derecesindeki âmiriyet, 
bir Kadîr-i Mutlakta ne derece o redd-i müdahale 
kanunu, ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra 
ettiğini kıyas et.”

Aslında sonda söyleyeceklerimi başta söyledi-
ğim için, belki bir hatırlatma ile bitirmek isterim. 
Sonuçta bugün, Kur’an-ı Kerim’i ve onu bize irşad 
ve tebliğ vazifesi ile gönderilen son Peygamber Hz. 
Muhammed (sav) gibi bir Peygamberimiz var, ak-
lımızla bunlardan haberimiz bulunmakta ve Müs-
lüman olarak yaşamaktayız. Değil sadece Allah’a 
inanmayan, aynı zamanda Peygamberimizi (sav) 
tanımayan insanlara, “La ilahe illah” ile beraber, 
insan olarak yaratıldıkları bu dünyada ve öldükten 
sonra dirilecekleri ahirette (öbür dünyada) mutlu-
luğu (saadet-i dareyni: iki yer mutluluğunu) elde 
etmek için, ayrıca “Muhammeden Resulüllah” de-
melerinin gerektiğini, yani akıllarını kullanmalarını 
sağlamak gibi bir irşad ve tebliğ sorumluluğumuz 
bulunmaktadır.

PEYGAMBER GÖNDERİLMEYEN
TOPLUMLARIN SORUMLULUĞU

Sabit OSMANOĞLU

K A PA K
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Platon’a göre devlet bir organizmadır. Bir 

makro insandır. Toplumu oluşturan insanların 
birbirine ihtiyaç duyması, iş birliğidir.  Hayat-
ta kalmak için bir araya gelme eğilimi vardır. 
Platon insanın belli kısımlardan oluşması gibi, 
toplumu da kısımlara ayırır.  İnsanın ruhundaki 
üç ayrı bölüm, devletteki üç sınıfa karşılık ge-
lir. Ruhun arzu-is-tek yönü işçiler sınıfına, öfke 
yönü askerler (bekçiler)  sınıfına ve akıl yönü 
de yönetim sınıfına denk gelir. Ruh bölümle-
rinin birbirlerinden üstün olması gibi toplum 
bölümleri de birbirinden üstündür. Toplumun 
en üst kademesinde idareciler bulunur. Pla-
ton ruhun bölümlerinden hareketle sınıflı bir 
toplum yapısına ulaşır. Sınıflı toplum adaletli 
toplumdur. Platon’un ideal devletinde sınıflar 
arasında yöneticiler ve savaşçılar mal mülk 
edinemezler. Çıkarları bir, amaçları bir, duygu-
ları mümkün olduğu kadar bir olacaktır. 

Devlet, öncelikle vatandaşlar arasında ya-
şanan bir “iş bölümü”ne dayanır. Çeşitli organ-
ların organizmanın emrinde birtakım görevleri 
olduğu gibi, bireylerin de devlet emrinde bir-
takım görevleri vardır ve devlet içindeki görev-
lerin yerine getirilebilmesi için birtakım sınıflar 
oluşur. Acaba devlette ne gibi zümreler vardır? 
Yani devlet denilen yapının devamı için ne gibi 
önemli görevlerin yerine getirilmesi gerekir? 
Öncelikle, yaşamımızın sürebilmesi için zorun-
lu işleri yapacak “işçiler” sınıfına gereksinim 
vardır. İşçiler sınıfı; işçiler, köylüler ve zanaat-
kârlardan oluşur. Bunlar, aslında bedenleri ile 
çalışırlar ve işlerinin ürünü ile maddi gereksi-
nimlerimizi karşılarlar. İkinci sınıf, “bekçiler” 
ya da “savaşçılar” sınıfıdır. Bu sınıf, içte huzur 
ve güvenliği sağlar, dışarıdan gelecek tehli-
kelere karşı devletin varlığını korumakla gö-

revlidirler. Platon’a göre bekçiler sınıfı, işçiler 
sınıfından daha önemlidir. Köylüler, işçiler ve 
zanaatkârlardan oluşan sınıfın üzerine düşen 
görevi yapmaları, ayrıca bekçilerin buyrukla-
rına uymaları yeterlidir. Bu sınıfın erdemleri: 
“Çalışkanlık ve itaat (uyma)”tır. Oysa bekçiler 
sınıfı “bütün”ü göz önünde tutmak zorun-
dadır. Bunun için devletin yapısını yakından 
bilmeleri gerekir. Bu ise bekçiler sınıfı üyele-
rinin iyi bir eğitim ve öğretimden geçmelerini 
gerekli kılar. Bu sınıfın erdemi ise “cesaret”tir. 
Ancak cesur olmak uğruna bu sınıf üyelerinin 
vahşi ve kaba olmaması gerekir. Bekçiler hal-
kın koruyucusu olacaktır, fakat efendisi de-
ğil. Tüm bunların sağlanabilmesi için bu sınıf 
üyelerinin yeterli eğitim ve öğretim görmeye 
ge-reksinimleri olacaktır. Oysa işçiler sınıfının 
okuryazar olması yeterlidir. Bekçiler sınıfı uzun 
süren bir eğitim ve öğretim döneminden geç-
melidir. Bekçilerin ciddi olarak yetiştirilmesi 
iki açıdan önemlidir; Birincisi beden eğitimi 
ve buna bağlı olarak irade eğitimi, ikincisi ise 
müzik eğitimi, yani teorik disiplinlerin eğitimi. 
Bunlardan doğacak çocukların da her yönden 
“seçme insanlar” olması gerekir. Sonuç olarak 
bedence güçlü ve sağlıklı, ruhça yetenekli ve 
değerli çocuklar yetiştirebilmek için, bu sınıf 
içi evliliklerin seçerek yapılması gerekir. Pla-
ton, bu seçim evliliğinin ürünü olan çocukların 
ailelerine bırakılmalarına karşıdır. Bu çocuklar 
doğar doğmaz anne ve babalarından alınarak 
devlet eliyle eğitilir. Platon bekçiler sınıfı için 
bir aile yaşamını gereksiz bulur, Bu sınıf üye-
leri için ancak ortak bir yaşam söz konusudur; 
bunlar bir çeşit ordugâh yaşamı sürdürecek-
tir. İdeal devlette bekçilerin aile yaşamı sür-
dürebilme olanağının bulunmayışı yanında 

PLATON VE İDEAL DEVLET KURAMI
Nefise BAYGÜT

F E L S E F E
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SIR“özel mülkiyet” ve servete sahip olmalarına 
da izin verilmez. Bekçiler için özel aile çıkarla-
rı benimsenmediği gibi, bunların para ve mal 
yönünden özel istekleri de giderilmeyecektir. 
Bu bekçiler, devletteki en üst basamak olan 
üçüncü bir sınıf,  “yöneticiler” sınıfını oluştu-
rur. Yöneticiler, bekçilerin aldığı eğitim ve öğ-
retimden başka felsefe öğrenimi de görecektir. 
Platon “felsefe” ile “iyi” idesinde sembolleşen 
varsayımını vurgulamaktadır. Yöneticiler sınıfı-
nın üyeleri, ideler varsayımında ve diyalektikte 
uzun yıllar alan ciddi bir öğrenimden geçirilir-
ler. Platon’a göre ancak, “filozoflar hükümdar 
olduğu gün ideal devlet gerçekleşir.” Platon’un 
ideal devletini tek hükümdar değil, bir “aris-
tokratlar zümresi” yönetir. Yöneticiler gibi bu 
aristokratlar zümresi de, doğal olarak, özel 
çıkarlarının arkasında koşmayıp kendilerini 
yalnızca devlete adarlar. Böylece onların da ne 
aileleri ne özel mülkiyetleri ve ne de servetleri 
olacaktır. Sonuç olarak Platon ideal devletin-
de üç sınıfın varlığını kabullenir. Bu üç sınıftan 
o-nu en az birinci sınıf ilgilendirir. Bu sınıfın 
görevi ve ona yakışan erdem, yalnızca ve tüm 
gücüyle çalışmak, “baş eğmek (itaat)”tir. Bek-
çiler sınıfının sahip olması gereken en önemli 
erdem “cesaret”tir. Yöneticiler sınıfına has ana 
erdem “bilgi”dir. Her sınıfın kendine özgü er-

demlerinden başka, bir de her üç sınıfa birden 
gerekli olan bir erdem vardır: Bu da herkesin 
üzerine düşen “görevi” yapmasıdır.

SONUÇ

Platon’un devleti tek bir yöneticiye değil, 
felsefe eğitimi almış ve tüm bedensel arzu ve 
zevklerden uzaklaşmış birçok yaşlı aristokratın 
yönetmesini önerir. Platona göre eğer devlet-
te her sınıf kendi erdemine uygun görevleri 
yerine getirirse, toplumun her kesimi; yani 
her birey ve aynı zamanda toplum mutlu olur. 
Platon, devletinde aristokrasiyi savunmasıyla 
demokrasiye karşı çıkar. Çünkü onun öğret-
meni olan Sokrates, demokrasinin işlediği bir 
yönetim tarafından suçsuz olduğu halde ölü-
me mahkum edilmiştir. Bu nedenle, Platon de-
mokrasiyi,” İyi hükümetlerin en kötüsü, kötü 
hükümetlerin en iyisidir.” olarak tanımlamıştır.                                                                  
Platon yaşlılık döneminde yazdığı Yasalar (No-
moi) adlı eserinde ideal devlet anlayışında 
bazı değişikliklere gitmiştir. Yasalar’da bekçi-
lere ve yöneticilere evlenme ve özel mülkiyet 
hakkı tanımıştır. İkinci olarak da yöneticilere 
Devlet eserinde verdiği sınırsız yetkiyi kaldıra-
rak, yöneticilerinde yasalara bağlı olduklarını 
ifade etmiştir.
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Mehmet DİKMEN

İ L A H İ YAT

ALLAH KULUNDAN VAZGEÇMEZ, KUL ALLAH’TAN
VAZGEÇMEDİKÇE
Kulu cehenneme mahkum hale getiren, Allah değil,
kulun kendisidir.
“Andolsun, (hakka) dönsünler diye biz onlara, (ahi-

retteki)
en büyük azaptan önce (dünyada) yakın (bir) azabı 

elbette
tattıracağız.” (Secde, 21)
Bu ayetten, Allah’ın inkarcı veya inansa bile günahkâr 

ve
isyancı kullarından tüm yaptıkları kötülüklere rağ-

men, hemen
vazgeçmediği; onlara şans üstüne şans, fırsat üstüne 

fırsatlar
tanıdığı anlaşılmaktadır.
Bu tavır, Allah’ın Halim isminin bir tecellisidir.
Allah kuluna hep kötülükten dönüş şansı tanır. Onu 

hakkı
bulmaya sevk edecek, aklını başına getirecek çeşitli 

imtihanlara
maruz bırakır.
İradesini elinden almadan, düşünmesine ve akılcı de-

ğerlendirmelerine
hep kapılar açar. Başına gelenlerden ibret alıp
Rabbine yönelmesini ve sığınmasını bekler.
Allah, kulundan son ana kadar asla vazgeçmez. Ancak 

kul,
kendisine sunulan tüm kredileri değerlendiremeyip 

tüketerek,
kendini sonsuz azaba mahkum hale getirir.
Kulu, bu durumda cehenneme mahkum yapan Allah 

değil,
kulun kendisidir.
Ayette Allah’ın günahkar veya inkarcı kullarına, akıl-

larını
başlarına alsınlar diye büyük azap günü gelmeden 

evvel, küçük
azaplar, peşin cezalar tattıracağı haber verilmektedir. 

Bu
cezalar, zahiren acı da olsa, ahiretteki asıl büyük ce-

zayı düşündürmesi
bakımından; kul için bir ikaz ve uyarı mahiyetindedir.
Zerre kadar aklı olan ve vicdanı bulunan insan; bu 

yaşadıklarından
gereken dersi alır ve doğru yola yüzünü döner.
Allah’ın kullarını cezalandırmakta aceleci ve kahırlı 

olmadığını
söylemiştik. Çünkü Halim ismi, acil ve kahırlı ceza
vermesinin önüne geçer.
Halim ismine rağmen Allah bir insana veya bir top-

luluğa
kahırlı ceza veriyorsa, bu hal, onlar için artık tüm dö-

nüş yollarının
kapandığı, ıslah olma kabiliyetlerinin kalmadığı anla-

mına
gelir.
ALLAH, İBRAHİM PEYGAMBERE HALİM İSMİNİ NASIL
GÖSTERDİ?
Allah’ın Halim ismine mazhar olan bahtiyar insanlar 

vardır.
İbrahim Peygamber, o müstesna kişilerden biridir.
İbrahim Peygamber, Rabbinden, günahkar ve isyan-

kar
kullara hep yeni bir şans ve fırsat tanımasını isterdi. 

Cezalandırılmalarına
gönlü bir türlü razı olmazdı.
Cenab-ı Hak bir gün, İbrahim Peygambere, kendinde-

ki hilim
ve sabır vasfını göstermeyi murat etti.
Hz. İbrahim’i bulunduğu evden aldı ve gökyüzüne 

doğru
ağır ağır yükseltmeye başladı.
Bir süre sonra, yaşadığı şehir, Hz. İbrahim’in ayakları 

altında
kaldı. Ve şehirdeki bütün evlerde nelerin olup bitti-

ğini
Allah, ona, gayb perdelerini aralayarak göstermeye 

başladı.
Hz. İbrahim nurâniyet tecellisine mazhar olmuş bir 

kişi olarak;
şehirdeki her evde olup biteni görüyor, neler konu-

şulduğunu
işitiyordu.
Hz. İbrahim, artık insanların kapalı kapılar ardında 

işledikleri
tüm günahları, yaptıkları siyasi planları, çevirdikleri
dolap ve kumpasları, işledikleri gizli veya aleni ufak 

tefek cinayetleri,
kendi aralarındaki uygunsuz konuşmaları sansürsüz
şekilde görüp duyuyordu.
Hz. İbrahim, insanların bu hallerinden dehşet aldı.
Allah onu biraz daha yükseltti. Hz. İbrahim, artık sa-

dece
bir şehri değil, onlarca şehri birden görüyor; insan-

ların yaptıkları
zulümleri, kötülükleri, inkarları, küfranları, ahlaksız-

lıkları,
sinsilikleri perdesiz duyup seyrediyordu.
İşlenen kötülük ve günahlar Hz. İbrahim’i daha da 

şoke
etmiş, kızgınlığını arttırmış, dayanılması güç bir nok-

GÜNAHLAR ve CEZALAR
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taya taşımıştı.
Allah, Hz. İbrahim’i kademe kademe yükselterek ni-

hayet
tüm yeryüzünü; şehirleriyle, devletleriyle, değişik 

dilde, değişik
inançta, değişik ahlakta insanlarıyla, hepsini birden 

görür,
işitir, niyetlerini hisseder bir konuma getirdi.
İnsanoğlunun yaptığı, konuştuğu, tasarladığı bunca 

günah,
bunca isyan, bunca şirk, bunca zulüm, bunca haram,
bunca ahlaksızlık, o derin merhamet ve geniş hilim 

sahibi Hz.
İbrahim’in bile sabrını taşırmış; tüm yumuşaklığını 

alıp götürmüştü.
– Ya Rabbi! Bu insanları hala ne diye yaşatıyor, onlara 

fırsat
veriyor, hemen cezalandırmıyorsun? Demeye başla-

mıştı.
Cenab-ı Hakkın muradı da buydu zaten. Kendindeki 

cüz’i
bir hilim vasfına dayanarak, Hz. Allah’ın kullarına bazı 

cezalar
vermesini erteletmeye çalışan Hz. İbrahim’e, hayatı-

nın dersini
vermek, sınırlarını belirtmek istiyordu. Hz. İbrahim’e 

son
olarak şu uyarıyı yaptı:
– Ey İbrahim! İşte ben, insanların bunca günah ve is-

yanlarını
tümüyle gördüğüm, bildiğim, duyduğum halde, on-

ları hemen
cezalandırmıyorum. Sabur ve Halim ismimle onlara 

pek
çok fırsatlar ve şanslar tanıyorum. Rahim ve Gafur 

ismimle
onların pek çok günah ve kusurlarını silip örtüyorum.
Onlar benim rahmetime bir adım atarlarsa, ben on-

lara 10
adım atarak merhametimle yaklaşıyorum.
Şimdi anladın mı, senin hilmin, benim hilmimin ya-

nında
ancak denizden bir damla hükmündedir.
Hz. İbrahim, Allah’ın bu çok etkili ikazından alacağı 

dersi
almıştı artık… Bu sebeple, Lut kavminin azabını haber 

vermeye
gelen meleklerle, azabı erteletmek için giriştiği mü-

cadeleden
ve yapmayı düşündüğü pazarlıktan vazgeçtiği görül-

dü.
Şu gerçeği iyi anlamıştı ki, kulun Allah’a karşı ileri sü-

receği
hiçbir bahanesi, üreteceği hiçbir mazereti olamazdı. 

Allah
ona pek çok şans ve fırsat tanımaktaydı. Buna rağ-

men onun
hakka ve doğruya dönmeye yanaşmaması, Allah’ın 

onu terkettiği
anlamına gelmiyordu. Bilakis insanın Allah’ı terketti-

ğinin,

rahmetinden kendini uzaklaştırdığının göstergesi olu-
yordu.

TEDAVİYE YANAŞMAYAN BİR İNSAN, DOKTORDAN
ŞİKÂYET EDEBİLİR Mİ?
Şöyle düşünün. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir 

insana,
bu hastalığını tedavi edecek bir doktor bulunsa, hasta
o doktora gitmeye kesinlikle razı gelmese, sonradan 

ortaya
çıkıp da doktor beni tedavi etmedi demeye hakkı olur 

mu?
Ona: “Hayır, doktor seni tedaviden mahrum etmedi, 

ama
ona gitmeyerek sen kendini tedaviden mahrum bı-

raktın,” denilmez
mi?
Ayette Allah’ın kuluna tanıdığı şans ve fırsatlar içinde, 

asıl
büyük azap ve bela gelmeden önce ufak belalarla 

onu ikaz etmesinin
geldiği belirtilmektedir.
Bu, yıllarca sigara ve içki içen bir insana Allah’ın hafif 

bir
kriz geçirtmesi ve o kriz vesilesi ile doktorların ona, 

sağlığını
koruması konusunda ciddi uyarılar yapmasına ben-

zer. Biraz
aklı olan, kendini seven, yaşamayı ve mutluluğu is-

teyen insan,
bu krizden ve doktorun uyarılarından ders alır; aldığı 

alkolü
ve içtiği sigarayı hemen bırakır, vücutta biriken zehir-

lerden
vücudunu temizleme yönünde kararlı adımlar atar.
Allah’ın kuluna verdiği pek çok musibetler ve belalar, 

bu
türden uyarılardır. Aklı yerinde olan, yaşama sevin-

cini içinde
duyan her insan, bu uyarılardan kendine düşen dersi 

alır, gafletten
uyanır. Aklını başına takınır.
Aksi takdirde Allah’ın verdiği o ufak uyarılar, ölümcül 

darbelere
döner. Geri dönüşü olmayan azapların gelmesine yol
açar…
Bu sebeple insan, başına gelen ölümcül olmayan her 

türlü
acıyı, sıkıntıyı, derdi, kederi ve gamı bir uyarıcı kabul 

etmeli,
bir tehlike sensörü saymalı; gereken ibreti ve dersi 

alarak
kendine çeki düzen vermelidir.
Hatalarından, günahlarından, inkarlarından, zulüm-

lerinden,
kötülüklerinden dönmeye bir vesile yapmalıdır. Âde-

ta
denizde boğulurken kendine atılan bir can simidi gibi 

dört
elle o uyarıya sarılmalı; kurtulmak için çalışıp çaba-

lamalıdır.
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Bilim Dünyasının Kaylule 
Uykusu Sünnetine İlgisi

Dr. Ahmet ALTUN

İ L A H İ YAT

Kuşluk vaktinden, öğleden biraz sonraya kadar 
olan zaman dilimindeki kkısa uykuya Kaylûle uyku-
su denir bu uyku sünnet-i seniyedir. Bu uyku, gece 
kıyamına sebebiyet verdiği için sünnettir. Bu uyku 
hem ömrü, hem rızkı artırmaya vesiledir. Çünkü ya-
rım saat kaylûle, iki saat gece uykusuna denk gelir. 
Demek, ömrüne her gün bir buçuk saat ilâve ediyor. 
Rızık için çalışmak müddetine, yine bir buçuk saati, 
ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp ya-
şatıyor ve çalışma zamanına ilâve ediyor. 

Kaylule uykusu sünneti başlı başına bir sağlıktır. 
Bu konuda yapılan bazı araştırma sonuçları şöyle-
dir: 

a) Sadece gece uyumak yeterli değil. 
Nature Neuroscience dergisinin yayınladığı bir 

araştırmaya göre bilim adamları, insanlar için sade-
ce geceleyin uyumanın yeterli olmadığını, kısa bir 
süre de olsa (bir saat veya yarım saat gibi) gündüz 
uyumanın gerekli olduğu sonucuna varmışlardır. 
Zira insan beyninin, gündüz boyunca üst üste gelen 
kalabalık bilgiler yığınıyla yorulduğunu, bu sebeple 
daha az başarı elde ettiğini müşahede etmişlerdir. 
Durum böyle olunca da beyin bir miktar dinlenme-
ye ihtiyaç duymaktadır. Bu dinlenme beyin için ade-
ta bilgileri düzenleme, hücre titreşimlerini tanzim 
etme ve insanın gün boyunca kazandığı bilgileri sa-
bitleştirme mesabesindedir. Bundan dolayı gündüz 
uyumanın veya kısa da olsa bir an uykuya dalmanın 
oldukça faydalı olduğunu teyit etmişlerdir. Çünkü 
bu durum insan zekâsını güçlü kılmaktadır.

Araştırmalarında ayrıca, gündüzleri kısa sure 
uyumayı adet edinen kimselerin, ilmi başarı ve per-
formanslarının daha iyi olduğunu, eşyaları hatırla-
mada daha çabuk olduğunu görmüşler. Bilim adam-
ları, uykunun, üzerinde düşünülmesi gereken bir 
mucize olduğunu ifade etmektedirler. Allah ne yü-
cedir ki, gece ve gündüz içerisinde uyumanın öne-
mine işaret ederek, üzerinde düşünmemiz gereken 
bir mucize olduğunu bildirir. “Gece olsun gündüz 
olsun, uyumanız ve Allah’ın lütfundan nasibinizi 
aramanız da O’nun varlığının delillerindendir. Ger-
çekten bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır.”1 

İnsanda ki biyolojik saatin 24 saatte iki kere uy-
kuya ayarlandığı, bu vakitlerin de yaklaşık olarak, 
gündüz 12.00 (kaylule vakti) ile gece 24.00 saatleri 
olduğu bilinmektedir.

b) Bir saat kaylule uykusu gece uykusu kadar 
faydalıdır

1  Rum: 23

ABD Harvard üniversitesinde yapılan bir araş-
tırmaya göre, sünnet olarak uygulanan bir saatlik 
derin ve rüyalı ‘kaylule’ uykusunun, bütün bir gece 
uykusu kadar faydalı olduğu ifade edildi. 

 ABD de sinir bilimleri ile ilgili Nature dergisinde 
yayınlanan haberde, Harvard üniversitesinden bir 
grup psikolog, gündüz saat 09.00 da 90 dakikalık 
kaylule uykusuna yatmış kişilerle, bu uykuya yatma-
mış kişiler arasında yaptığı araştırma sonuçlarına 
göre, 90 dakika kaylule uykusuna yatmış insanların 
diğer insanlara nispeten, uykudan sonraki 24 saat 
içinde, bir şeyi hatırlamada ve sınavlarda % 50 daha 
başarılı olduklarını, kaylule uykusuna yatmayanla-
rın ise, durumlarında özellikle akşam vaktinde ge-
rileme olduğu görülmüştür. Bilim adamları, bu açı-
dan kaylulenin, bir işi anlama ve kavramada önemli 
bir rol oynayan gecenin rahat uykusu kadar faydalı 
olduğunu ifade etmekteddirler. Ancak kaylule uyku-
sunun bu etkisinin görülebilmesi için, iki tür uyku 
olan (rem, non-rem)  yani beyin dalgalarının yavaş 
olduğu rüyasız uyku ile göz kapaklarının hızlı bir şe-
kilde hareket ettiği rüyalı uyku çeşitlerini kapsamış 
olması gerekir. Uykunun bu iki çeşidini içermeyen 
hafif kaylule uykusuna yatanlarda ise, her hangi bir 
iyileşmenin görülmediği belirtildi.2

c) Öğle uykusu (kaylule) kalbı korur
Harvard Halk Sağlığı Bölümü ve Atina Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi’nin yaptığı araştırmalarda ise, öğle 
uykusunun (kaylule) kalbe iyi geldiğini ortaya koy-
du. AP Ajansının yayınladığı ve sahasında en kap-
samlı sayılan bu araştırmada, bürolarında haftada 
üç kez gündüzleri yarımşar saat uyuyan işadam-
larının kalp rahatsızlıklarından ölüm riskinin, hiç 
uyumayanlara göre yüzde 37 oranında daha düşük 
olduğu görüldü. Araştırma 23681 kişi üzerinde ve 
6 yıl süreyle Japon vatandaşlar üzerinde denendi. 
Araştırma, şekerleme yapmanın özellikle çalışan er-
keklere çok iyi geldiği ve stresi azaltarak kalp sağlı-
ğını olumlu yönde etkilediğidir. 

Uzmanlara göre öğle vaktinde en az 15, en çok 
da 30 dakika yapılan şekerleme,

2 saat gece uykusuna denk gelmektedir.3 
Amerika’nın Sesi radyosunun haberine göre de 

öğle uykusu kalp krizinden kaynaklanan ölümleri 
üçte bir oranında azaltır. Radyo, Amerikalıların çok 
küçük bir bölümünün öğleyin uyuyabildiğine dikkat 

2  Moheet.com

3  jameataleman.org
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çekerken, Akdeniz ülkelerinde yetişkinlerin çoğu-
nun, öğle saatlerinde kısa bir süre de olsa uyuduğu-
nu belirtti. Haberde, Akdeniz ülkelerinde kalp has-
talıkları oranının daha düşük olduğu da hatırlatıldı.  

d) Kaylule uykusu beyin ve hafızayı güçlendirir
İspanyol Araştırmacı Dr. Escalante başkanlığında 

yapılan araştırmada, kaylule uykusu beyni rahatlat-
tığı, hafızayı güçlendirdiği ve Batılıların da günlük 
hayatlarına girdiği ifade edildi. Psikoloji Bilimleri 
dergisinde yayınlanan bu araştırmaya göre, gündüz 
10-40 dk. Arasında kaylule yapan kişilerde vücut ye-
terli bir rahata kavuşur. Stres hormonu azalır, zihni 
rahatlatır, dikkat ve düşünme kabiliyeti ve çalışma 
şevki artar. 40 dk. fazlası ise, ter ve uyku problem-
lerine yol açabilir.4 

Japonları Kayluleye İlgileri
Japonya’da bazı işyerlerinde öğlen uyuyanlara 

ek ücret ödenerek öğlen uykusu (kaylule) özendiril-
mektedir. Günümüzde daha çok sıcak iklim kuşağın-
da gelenekselleşen öğle uykusunun faydasını keşfe-
den Japonlar, hemen uygulamaya geçtikleri görülür.  
Uyku bozuklukları ve uyku üzerine araştırmalarıyla 
tanınan Prof. Dr. Hakan Kaymak’ın verdiği bilgiye 
göre, uykusuzluk tedavi edilmezse günlük aktivite 
ve sosyal yaşantı bozulur. Uyku konusunda Japonya 
örneğini veren Kaymak, günü daha da verimli hale 
getirmek için öğlen uykusunun da önemli olduğu-
nu, Japonya’da bazı işyerlerinde öğlen uyuyan çalı-
şanlara ek ücret ödendiğini hatırlattı. Kaymak, “45 
dakika ya da 1 saatlik öğlen uykuları günün daha 
sonraki bölümünde daha zinde olmamızı, akşam 
daha geç uyuyabilmemizi, uyku süremizin azaltma-
sını sağlar. Sıcak iklim kuşağında gelenekselleşmiş 
öğlen uykuları dünyanın bütün bölgelerinde da uy-
gulanabilir.”5

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, halk arasında “canı 
satın alan uyku” olarak da bilinen öğle uykusunun 
(kaylule) dünyadaki uygulaması hakkında şu bilgile-
ri vermektedir: “ Öğle uykusunda İspanyollar önde 
gelir. Diktatör Franko’nun “İspanya’yı 40 yıl 3F+1S 
formülüyle idare ettim” dediği söylenir. 3F+1S=Fut-
bol, Flamenko, Fiesta ve Siesta‘dır. Flamenko, İs-
panya’ya mahsus bir dans; fiesta, festival; siesta ise 
öğle uykusudur. Siesta, Latince hora sexta (6. saat) 
kelimesinden gelir. Saat 1’den 5’e kadar İspanya’da 
hayat durur, dükkânlar kapanır. Akşam yemeği geç 
yenir. İmkânı olan sabaha kadar eğlenir. Siesta âdeti 
İspanyollara Araplardan geçmiştir. Arap ülkelerinde 
öğle saatinde ortada kimse görülmez. Ancak ara-
basının gölgesinde uyuyan taksicilere rastlamak 
mümkündür. Akdeniz ve Lâtin ülkelerinin hepsinde 
yaygındır. Bilhassa sıcak ziraat memleketlerinde 
ağır yenen öğle yemeğinden sonra bir ihtiyaçtır. 
Onuncu asırda Roma-Germen İmparatoru Büyük 
Karl, yaz günleri öğle yemeğinden sonra ayakkabı 
ve üst elbiselerini çıkarıp birkaç saat uyurmuş. Bal-

4  55a.net

5  Risale Haber, 24.01.2009

kanlarda saat 2 ile 5 arasında kimse birbirine ziya-
rette bulunmaz. 1-2 arası yemek yenir, sonra her-
kes yatar. Güney Almanya’da Mittagspause veya 
Mittagsruhe (Gün ortası istirahati) denilen bu uyku 
zamanında dükkânlar kapanır, çocuklar evde oynar. 
Asyalılar da bu uykuya çok düşkündür. Hindistan‘da 
sustana (ufak şekerleme), Çin‘de wujiao (şekerle-
me) denir. Mekteplerde bu iş için yarım saat mola 
vardır. Japonya‘da işçilere bu iş için bir yer ayırmak 
mecburidir. Amerika, İngiltere ve Fransa, devlet 
eliyle teşvik etmektedir. Indiana Üniversitesi‘nde 
profesörlerin de desteğiyle bir şekerleme kulübü 
kurulmuştur. Görgü Kaidelerine dair eski kitaplar-
da, öğleden sonra kimseye ziyaret yapılmaması ve 
telefonla aranmaması ehemmiyetle tavsiye edilir. 
Bu zamanda nasıl uyuyalım diyenlere bir atasözü ile 
cevap verelim: “Karnı acıkan katık istemez; uykusu 
gelen yastık istemez.”6 

Gün ortası istirahati olan öğle uykusu, yani kuş-
luk vakti güneşin parlamaya başladığı vakitle başla-
yıp öğle vaktinden biraz sonraya kadar devam eden 
vakitte uyumak Peygamber Efendimiz’in uygulayıp 
tavsiye ettiği bir uyku olup ‘kaylûle’ olarak bilinir. Al-
lah Resulü, “Kaylule uykusuna yatın, şeytan kaylule 
yapmaz”7 buyurmuştur. Sahabeler kaylule uykusu 
sünnetini ihmal etmedikleri ve büyük bir hırsla mu-
hafaza ettikleri rivayetlerle sabittir. Hz. Ömer de, bir 
valisinin kaylule yapmadığı bilgisi kendisine gelince, 
ona yazdığı mektupta “şeytan kaylule yapmaz” ha-
disini hatırlatmıştı. İslam alimleri de kaylûle için “Bu 
uyku hem ömrü, hem rızkı ziyadeleştirir. Yarım saat 
kaylûle, 2 saat gece uykusuna denk gelir. ”demek-
tedirler. Bazı İslam büyüklerinin yatsı abdestiyle 
sabah namazını kıldığının sırrı kaylule uykusundan 
olsa gerek. Kaylule uykusu sünneti, Müslümanların 
hayatından çekilirken, Batılı bilim adamları ve araş-
tırmacılar, kaylluleden ve kaylulenin faydalarından 
bahsetmeye başladılar, bilimsel çalışmalarına konu 
edindiler ve birçok bilimsel gerçeklere ulaşıp yayın-
ladıktan sonra Müslümanlar da tekrar bu sünnete 
yönelmeye başladıkları görülür. Ogün Müslüman-
lar, sünnettir, sevabı vardır diye kaylule yaparken, 
bugün ise Müslümanların bir kısmı, faydası vardır, 
batılılar yapıyor diye kaylule uykusuna yatmaktadır. 
Birincide hem sevap hem sağlık var çünkü sünnet 
olan her işi yapmak Hz. Peygamberi, Oda Allah’ı ha-
tıra getirir, Allah’ı hatıra getiren her iş ibadettir ve 
her ibadette sevap kazandırır, ikincide ise, sadece 
sağlık vardır. 

Gün geçtikçe, Hz. Peygamberin sünnetindeki 
sağlıkla ilgili bilimsel mucizeleri bir bir ortaya çık-
maktadır. Bu da Onun vahiy ve ilhama mazhar oldu-
ğunu gösterir ve nübüvvetini tasdik eder. 

6  Türkiye Gazetesi, 07.12.2011

7  Câmiu’s-Sağîr, H.no: 6168
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Derler ki; “dünyada yaşamış ve yaşamakta 

olan bütün insanların akıllarını bir araya top-
lamışlar ve herkese,bir akıl seçmelerini söyle-
mişler. Herkes yine kendi aklını seçip almış.”

Biz insanlar genellikle hep en iyisini biliriz, 
en iyisini yaparız, en iyisini düşünürüz, en haklı 
biziz, en doğru biziz vs. vs.

Herhangi bir şekilde yanlışımız veya yanıl-
gımız ispat edilmiş olsa bile, mutlaka ona da 
kendimizi haklı çıkaracak bir sebep yahut bir 
bahane buluruz. Bu ayrıcalık birey olarak oldu-
ğu gibi, topluluk, memleketçilik, ırkçılık, ülkü-
cülük gibi kavramlar için de değişmez. “Benim 
ailem en iyidir, benim ırkım en üstündür, be-
nim ülkem en güzeldir” gibi. Bunları istediği-
miz gibi çoğaltabiliriz. Hırsız da olsak, katil de 
olsak mutlaka kendimizi avutacak bahaneler 
buluruz. Bu, insanın fıtratında vardır.

Birisine kafayı takmışsak, mutlaka onda bir 
takım eksiklikler, kabahatler bulmaya çalışırız. 
Kendimize aynada bakıp, çeki-düzen verme-
miz gerekirken, başkasının elbisesinin kırışıklı-
ğını, saçının dağınıklığını sorun ederiz. San ki, 
dünyada bir şeyler ters gidiyorsa, bütün kaba-
hat karşımızdakinin gözünün eğriliğindendir.

Yıllar önce bir yerde okumuştum;

Köyde yaşayan birisinin, devamlı kullandığı 
baltası kaybolur. Her tarafı arar ama baltasını 

bir türlü bulamaz. Baltasının kesin olarak çalın-
dığına şartlanmıştır. Bir türlü ısınamadığı kom-
şusunun büyük oğlundan şüphelenir. Baltayı, 
çalsa çalsa komşusunun büyük oğlu çalmıştır. 
Ne zaman o çocuğu görse nefsi ön plâna çıkar, 
delikanlının her hareketinde hırsızın emarele-
rini görür. “Hele şu yürüyüşe bak, baltayı çal-
dığı nasılda belli, beni görünce adeta tedirgin 
oluyor. Bakışları da kendini ele veriyor. Davra-
nış ve mimikleri de yapmacık. Evet evet, hır-
sız kesinlikle o, ben duygularımda yanılmam.” 
Aradan kısa bir zaman geçer, adam samanları 
kaldırırken, baltasının yıkılan saman balyaları-
nın altında kaldığını görür. Yani, biricik baltası-
na artık kavuşmuştur. Daha önceki düşüncele-
rinden mahcup olur. Artık komşunun oğlunun 
üzerindeki bütün hırsızlık emarelerinin hepsi 
kaybolmuştur. Çocuğun hiçbir hareketi şüphe 
arz etmez. Adamın gözünde çocuk masumiyet 
timsali olmuştur. (Keşke, hepimiz hatalarımızı 
kabullenip, içimizde bu pişmanlığı duyabilsek.)

Ülkemizdeki huzursuzlukların birçoğunun 
sebebi bu YARGISIZ İNFAZ değil mi? Suni ola-
rak oluşturulan kamusal alanlar, görülen “ir-
tica” kâbusları, bölünme tehlikeleri, gelecek 
kaygıları, işsizlik, fakirlik gibi ne kadar fobile-
rimiz varsa, bunların birçoğunun altında ön 
yargılarımız vardır. Ne zaman bu önyargılardan 
kendimizi sıyırırsak, o zaman toplumsal huzu-
ra daha çabuk kavuşuruz.

Sezayi TUĞLA

YARGISIZ İNFAZ

M A K A L E
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İBRET AL DA GEL

Gece soğuk, dağ başında kalmışım,
Bir odada tek başına kal da gel.
ANKA’nın yumurtasını çalmışım,
Git, kümesten bir yumurta çal da gel.
 
KÖROĞLU’nun bineğinde nalmışım,
ANZER yöresinde ender balmışım,
GÜNEŞ’e dek uçurtmamı salmışım,
Hadi, beş-on metre sen de sal da gel.
 
Sen bilmezsin, ne değerli malmışım,
SÜLEYMAN’a ÇİN İPEĞİ şalmışım,
Okyanusta beş bin metre dalmışım,
MARMARA’da iki kulaç dal da gel.
 
İşte böyle, en iyi hep bizleriz,
Eksik yönümüzü saklar, gizleriz,
Başkasının kusurunu izleriz,
Son sözüm şu; bundan İBRET AL DA GEL.
Sezayi TUĞLA         
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1955 Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır, Siirt ve 

Malatya’da ilkokulu tamamladı. 1975’de Uşak 
İmam-Hatip Lisesi’ni ve Uşak Lisesi’ni bitirdi. 1981 
yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni ta-
mamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında 
“Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü” 
adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 
Yılında da Profesör oldu.

1985-1987 yılları arasında Mısır’da Arapça üze-
rine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur’an Kursları Mü-
dürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır.

Kanal A’da 5 yıl dini programları hazırlayıp sun-
du. Ayrıca Ankara’da yayın yapan iki yerel radyoda 
10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınla-
rına halen devam etmektedir. 2004 yılında Rama-
zan ayında Flash tv’de , 2005 Ramazan ayında Star 
tv’de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yı-
lında Star tv de “Dosta Doğru” programı sundu ve 
2006 yılında Star Tv de iftar ve Sahur Programlarını 
sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur 
programlarını 1.olarak seçti. Programları Türkiye’de 
birçok radyoda yayınlanmaktadır.2011 yılından iti-
baren atv de başlayan programları ile Halen atv’de 
Ramazan programı ve sonrasında da haftalık prog-
ramları inşallah devam edecektir.

Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD’si bu-
lunmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında seri konfe-
ransları devam etmektedir. Yazı makaleleri, panel, 
Diyanet Dergisi , İslami Araştırmalar ve benzeri der-
gilerde yayınlandı.

Hatipoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun anlatımıyla babası 

Haydar Hatipoğlu
Babam, Resulullah (sav)’ın Komşusu Oldu ...
23 Mayıs 1995 gece yarısı biz kendisini Esen-

boğa havaalanına getirecek uçağı beklerken Medi-
netü’r-resul’den telefon eden diş hekimi kardeşim 
Fatih, titrek sesiyle şöyle dedi: “Biz babamızı damat 
ettik. Aşık’ı Maşuk’a Resulullah’a teslim ettik. Cen-
netü’l Baki’de misafir edeceğiz.”

Ben o anda elimizden neyin gittiğini çok iyi bi-
liyordum. 1987’de Mısır’a geldiğinde -bir anlamda 
kendisini deneyen- Ezher Ulemasının: “Sizin gibi bir 
alimin Türkiye’de olabileceğini tahmin edemezdik”, 
dedikleri Haydar HATİPOĞLU hocamın, babamın 
gittiğini anladım. Hadis, tefsir,fıkıh, feraiz, bedii, 
meani, beyan velhasılı bütün dini sahalarda hüccet 
olan bir alimin toprağa gideceğini biliyordum.

O hep Medine’liydi. O hep Ravzayı Mutahha-
ra’nın oralardaydı. Yatarken, yemek yerken, kür-
südeyken, kitap okurken hep Ravza’daydı. Allah da 
şahittir ki Hz Muhammed(s.a.s.) adını kullandığı her 
seferinde boğazı düğümlenirdi. Efendimizin adı-
nı rahat kullanamaz mutlaka ağlardı. Gece yarıları 
kalkar (teheccüt namazı) Resulullah’a aşkını ilan 
eden kasideler okurdu. Sabahları seccadesine elimi 
sürdüğümde secde yeri hala ıslak olurdu. O’nu hep 
şöyle hatırlayacağım: kitap odasında önüne birkaç 
kitabı açmış notlar alıyor, kitap üzerinde veya her-
hangi bir münasebetle Resulullah’ın adını andığın-
da dudakları büzülüp sakalından aşağı yaşlar boşa-
lıyor, gördüğü kim olursa olsun yüzüne tebessüm 
ediyor, seccadenin üzerinde sarığını sarıyor, evden 
çıkmadan duha namazı kılıyor. Kur’an okuduğunda 
bazı ayetleri dönüp-dönüp okuyor ve yüksek ses-
le ağlıyor, alacağı her kararda istihareye yatıyor, 
Kur’an ve sünnet uğruna canını feda etmekten zer-
re kadar çekinmiyor ve en zor şartlarda Kur’an ve 
Sünnetin , yani ehl-i sünnet akidesinin bir fedaisi 
gibi hep öne çıkıyor. Allah sana, zerreler adedince 
rahmet eylesin.

Cennetmekan babam, seni hatırlıyorum! İbn-i 
Mace’yi şerhediyordun. Resulullah’ın vefatı bö-
lümünü bir ayda bitirebilmiştin. “Resulullah’ın eli 
yana düştü..” diyordun sonra ağlıyordun. Bir saat 
sürüyordu ağlaman. “Git, bugün daha yazamayız” 
diyordun. Katibin olan ben ve kardeşim kalkıyor-
duk. İkinci gün oturuyorduk. “Ve Resulullah’ın ateşi 
yükseldi.” diyordun, sonra yine hüngür-hüngür ağlı-
yordun. Sanki o an oradaymışsın gibi. Resulullah’ın 
vefatını nasıl yazdığımızı bir Allah, bir sen, ben ve 
kardeşim biliriz.

Abdülhakim Arvasi (k.s.)’ın kabrini ziyarete gide-
ceğimiz biz gün arabamıza bindiğimizde annemin 
esans kullandığını anladın. Artık yaşlı sayılan an-
neme: “hanım, git kokuyu gider, öyle bin arabaya. 
Koku sürünüp de dışarı çıkan kadına, Peygamberi-
miz: Melekler lanet ederler” demiştir deyip annemi 
tekrar eve gönderdiğini hatırlıyorum. İslam’ın hiçbir 
hükmünü kimseye, hiçbir şeye feda etmedin. Hiçbir 
zaman gölgeye sığınmadın. İslam’ın hakikatını söy-
lerken hiçbir kınayıcının kınaması seni zerre kadar 
etkilemedi. Allah ve Resulu şahittir ki hep öyle ya-
şadın, ailen içinde hiçbir günaha-harama müsaade 
etmedin.

Vefatında sonra Etlik Aşağı Eğlence’nin cemaati 
geldi. Meğer gitmeden Medine’de inşallah kalaca-
ğını ilan etmişsin. Kimine: “Resulullah’a bir arzuha-
lim var, inşallah bu sene cevap alacağım” demişsin, 
kimine: “Medine’den firkat benim içimi yakıyor. Ne 
zaman Resulullah’a komşu olacağım, bekliyorum” 

Nihat HATİPOĞLU

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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demişsin. Daha neler neler demişsin. Allah senin 
makamını ali etsin. Allah senden milyarlarca kere 
razı olsun. Sen vefat ederken de bize ders verdin.

18 Mayıs günü Medine’den dönecektin. 25’ine 
erteledin. Senin göğsünden ağrı duyduğunu haber 
alınca bir an önce gelmen için girişimlerde bulun-
duk. Medinede’ki kardeşim, Diyanet’in görevli-
leri, Medineli bazı aracılar, herkes seferber oldu. 
18.30 uçağı olmasına rağmen senin gönlün 22.30 
uçağındaydı. Annem diyor ki, arabaya bindiğinde 
dönüp-dönüp Ravzay-ı Mutahhara’ya bakıyormuş-
sun, ağlıyormuşsun. Havaalanına geldin. Eşyalarla 
hiç ilgilenmedin. Annem sorunca; “Merak etme 
eşyan gidecek” dedin. Oradaki Kamil Bey’e bütün 
paranı vermek istedin. Seydo, paran sana lazım olur 
dese de, bin doları verip: “ Oğlum, benim bundan 
sonra para ile işim bitti.” dedin. Yine anlamadılar. 
Nihayet turnikeden geçtin, uçak 23.30’a ertelendi. 
Herkesi uçak için otobüse alırlarken Sivaslı doktor 
Mecnun Bey’in ve ötekilerin şehadetiyle binmeme-
ye çalışıyordunuz. Ayaklarınız gitmiyordu. Son anda 
doktora “gel abdest alalım” dedin. Abdest aldınız. 
Herkes binmeye hazırlanırken siz oturdunuz. Sizi 
görenler diyor ki: “ hocamız bir haber bekliyor da 
haber gecikmiş gibi huzursuzdu”. Doktor size sordu: 
“Bu kaçıncı hac!” gülümsedin, elini sallayıp: “Bun-
dan sonra sayılamaz” dedin. Yine kimse anlamadı. 
Ama sen ne dediğini iyi biliyordun. Çünkü orada hac 
mevsiminde defnedilen kıyamete kadar hac yapar. 
Sonra oturduğun yerde, sanki gelen haberciyi gör-
müş gibi, başını yana çevirdin ve sandalye üzerine 
eğildin o kadar. Ne bir çırpınma, ne bir sekerat. Ha-
cılar tekbir getirdiler, seni öptüler. Ağladılar, seni 
müjdelediler. Sonra dediler ki: “Hocamızı pasaport 
işlemi bittiği için uçağa alıp Türkiye’ye götürelim.” 
Bu sefer cebindeki pasaport kayboldu. Tam bir saat 
da uçak onun için ertelendi. Pasaportu bulamadı-
lar. Bulsalar, belki seni buraya getireceklerdi. Belki 
senin o güzel yüzünü görecektim. Ama sen habi-
binden uzak olacaktın. Seni bıraktılar. Uçak kalktı, 
baktılar ki pasaport cebinde.

O gün sabah namazında Mescid-i Saadet’te bir 
senin cenazen vardı. Senin cenazene bütün cemaat 
katılmış. Görevliler bu sayının yüzbinin çok üzerin-
de olduğunu söylediler.

Seni Hz Osman’a yakın bir bölgede defnetmiş-
lerdi. Seni gören herkes son üç-dört gün içinde 
yüzünün sakalından daha beyaz hale geldiğini söy-
lüyorlar. Dr. Salih Bey: “ Son bir gününde hocamın 
dünyayla bütün irtibatı kesilmişti. Bunu kelimelerle 
izah mümkün değil. Sanki vücut yok, ruh ver gibiy-
di.” diyor. Bu Medine’ye, Mescid-i Saadet’in yanına, 
Cennetül Baki’ye defnin manevi hazırlığı olsa gerek.

Babam! Ben seni övmüyorum. Ben Allah’ın Re-
sulüne aşkı övüyorum. Resulullah sana sevgi buyur-
muş. Ben, Allah’ın habibini övüyorum. Salat O’na, 
selam O’na... İbn-i Mace’yi bitirdiğin günü hatırlı-
yorum. Ah, diye bağırmış, ağlamıştın. Tam bir saat 
sürmüştü. Annem bizi odaya sokmamıştı. Sonra ne 
oldu, diye sorduk; dedi ki, “ Baban diyor ki: İbn-i 

Mace’yi yazdıkça her gece Resulullah’ın yanınday-
dım. Ya ben bundan sonra ne yaparım?” demiştin.

Senin firakın bitti. Vuslat oldu. Ashabın kucağın-
da Cennet’ül-Baki ehline verilecek umumi ve vacip 
olan şefaatı bekliyorsun. Şimdi biz firakı yaşıyoruz. 
Bu firak senin sevgilin olan Allah Resulüne kavuştu-
ğumuz gün bitecek demek cüretini kendimde bula-
mıyorum.

Cenazeni görenler, seni yıkayan Molla Burhan, 
hep senin o güzel yüzünle tebessüm ettiğini söylü-
yorlar. Onu öptük de öptük diyorlar. Ah, keşke bana 
da nasip olsaydı. Morga koyduk, morga güzel bir 
nisbet kokusu girdi diyorlar. Bana herkes “ ah, baba-
nın yüzünü göreydin!” diyorlar. Göreceğim inşallah, 
firakın bittiği vuslat gününde göreceğim inşallah.

Kitaplarına sahip çıkacağım. Senin baktığın yer-
lere senin vukufiyetinden çok uzak ama olsun ba-
kacağım. Senin oğlun olmayı şerefle taşıyacağım. 
Senin bize öğrettiğin çizgin, kitap ve sünnet ölçüsü 
nefesim çıkıncaya kadar devam edecek. Çünkü sen 
Resulullah’a nasıl aşık olunabileceğini gösterdin bi-
ze,öğrettin bize. Allah Resulune ve Hz Ömer’e daya-
nan soyunla sen mekanını buldun.

Diyanet İşleri Başkanlığı sana pek çok hatim 
okuttu. Yüzlerce yerde gıyabi cenaze namazın kılın-
dı. Herkesten Allah razı olsun.

Bütün mü’min kardeşlerim sana haklarını helal 
ettiler, daha duyan herkes de edecektir inşallah.

Ravza-ı Mutahhara’nın sahibine salat ve selam 
olsun; Baki’nin sakinlerine rahmet ve selam olsun.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
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Şiirin yazılış hikâyesi: 

Çanakkale Cephesinde Conkbayırı muharebe-
lerinden birinde bir kahramanımız, düşmanın de-
nizdeki zırhlılarından yaptığı bombardıman netice-
sinde kolunu kaybeder. Kahramanımız İstanbul’a 
getirilir, kangren korkusuyla aylarca Haydarpaşa 
Askerî Hastanesinde tedavi altında tutulur. Daha 
sonra da memleketine gönderilir.

Aradan aylar, yıllar geçer… 

Çanakkale Muharebeleri bitmiş, I. Dünya Savaşı 
bitmiş, Kurtuluş Savaşı mücadelesi bitmiş, akabinde 
yeni bir devlet kurulmuştur. Kahramanımızın da ço-
luk çocuğu büyümüştür.

Bir gün kahramanımızın çocukları ona gelip der-
ler ki: “Baba, devlet, savaş gazilerine madalya ve-
riyormuş. Git sen de başvur!” Kahramanımız, “Boş 
verin çocuklar” der. “Madalya da neymiş? Biz va-
tan için mücadele ettik.” Ama çocukları ısrar eder. 
“Yapma baba!” derler. “Göğsüne takarsın, ona ba-
kıp bakıp o günleri yâd edersin... Arkadaşlarını ha-
tırlarsın...” 

Neticesinde çocuklarının ısrarına dayanamaz, gi-
der Askerlik Şubesine başvurur. Şubedeki görevliler 
açarlar listeyi, bakarlar ki kahramanımızın ismi yok. 
“Senin ismin yok!” derler. Kahramanımız da şaşkın-
lıkla “Nasıl olmaz?” der. “Ben bu kolu Conkbayırı’n-
da kaybettim.” “O zaman kolay...” derler görevliler, 
“Bize terhis tezkereni getir.” “Ne terhis tezkeresiy-
miş?” der kahramanımız, “Ben aylarca Haydarpaşa 
Askerî Hastanesinde yattım. ‘Artık yaranın kangren 
olma tehlikesi kalktı, gidebilirsin’ dediler. Ben de 
çektim geldim. Bana ne terhis tezkeresi verdiler, ne 
de başka bir şey...” “İyi ya!” derler görevliler de, “O 
zaman Haydarpaşa Askerî Hastanesinde senin kay-
dın-kuydun vardır. Oradan, Çanakkale cephesinden 
geldiğine ve hangi birliğin askeri olduğuna dair bir 
yazı versinler, onu bize getir, biz de Ankara’ya ya-
zalım, Ankara’dan ‘olur’ geldiğinde de senin madal-
yanı da veririz.” “Adam sen de!” der kahramanımız. 
“Yok efendim İstanbul’a Haydarpaşa Askerî Has-
tanesine gideceğim de, oradan Çanakkale yaralısı 
olduğuna dair bir kayıt alıp getireceğim de, sonra 
onu Ankara’ya gönderecekler de, oradan ‘olur’ ya-

zısı gelecek de… Yok daha neler!” Zaten kendisi de 
gönülsüzdür, çocuklarının ısrarıyla şubeye gelmiştir. 
“Boş verin!” der askerli şubesindeki görevlilere… 
“Kalsın!”

Ancak… 

70’li yıllarda bu mevzu acı bir şekilde kahramanı-
mızın karşısına çıkacaktır…

Kahramanımız artık epey yaşlıdır. Artık aksakallı 
bir dededir. Bir vakit, kahramanımızın bir kurumda 
işi düşer, fakat görevli, ayak sürütmekte kahrama-
nımızın işini uzatmaktadır. Sonunda kahramanımız 
dayanamaz, görevliye: “Oğlum bu işi böylesine uza-
tıp da bu gazi dedene niye zorluk çıkarıyorsun?” 
der. Adam şöyle bir dedemize bakar ve “Ne gazisi 
dede?” der. “Gazi olsan göğsünde ‘gazilik madalya-
sı’ olurdu… Hani senin madalyan?” Gazimiz şaşırır, 
hemen sol eliyle, ceketinin boştaki sağ kolunu tutar, 
karşısındaki densize: “İşte evlâdım” der. “Bak! Be-
nim ‘gazilik madalyam’ bu!”

Akabinde dışarı çıkar… Canı çok sıkılmıştır. Yolun 
karşısındaki duvara sırtını dayar… Can sıkıntısından 
tansiyonu düşmüştür, duvarın dibine çöker… Şöyle 
bir gözlerini kapatır… Birkaç dakika sonra karşısına 
birisinin dikildiğini hisseder… Gözlerini açar ki, kar-
şısında bir delikanlı dikilmiş, elini cebine sokmuş, 
cebinde bir şeyler arıyor… Sonra da o delikanlı ce-
binden 1 TL çıkarır ve “Dede” der. “Alır mısın? Kusu-
ra bakma… Bütün param bu…”

Bu olay, gerçekleşmiş bir olaydır… O delikanlı, 
büyük bir üzüntü içerisindeki bir kolu omzundan ke-
sik gazimizin, duvar dibindeki o perişan halini yanlış 
addedip, ona cebindeki 1 TL’sini uzatmıştır. 

Bu olay beni derinden etkiledi ve ben de bu ko-
nuda kendimi bir şiir yazmaya zorladım. 

Şiirimizde gazimiz, o delikanlıya sağ kolunun 
neden kesik olduğunu anlatıyor. Ve ona nasihatler 
ediyor. 

Okuyalım efendim… Bakalım Çanakkale kahra-
manı gazimiz, o delikanlıya neler anlatmış…

“KESİK KOLLU BİR GÂZİ’NİN NASİHATİ” 

Sadeddin ÖZGÜR

TA R İ H

18



sirdergisi.com
Aralık 2019 - Rebiülahir  1441

SIR

Kesik Kollu Bir Gazinin Nasihati
Niye baktın be evlâdım, sağ yanımdaki boşluğa öyle acı acı
Söyle! Ne geçti içinden, niye kıvrıldı dudağının o bir ucu?
Bana öyle bakıp, niye eline cebine attın?
Sanki eline cebinde bozuk para arattın.
Sakın! Sakın bana uzatma çıkardığın o parayı…
Ah be evlât! Ah be evlât! Bana böyle ağır bir yarayı,
Kolumu koparan şarapnel bile vermedi,
O şarapnel bile beni böyle yere sermedi…

Madem sağ yanımdaki bu boşluğa bakıp, 
Cebindeki o bir lirayla tamamlamaya kalktın,
Otur şöyle yamacıma, bir bir dinleyeceksin…
Değil mi ki bana, o Çanakkale’yi hatırlattın,
Anlattıklarımı mecburen ezberleyeceksin…

Düşmanı Conkbayırı’ndan atmaktı tek andımız,
Bu uğurda bize ölmeyi emretti kumandanımız…
Kâfirin toprağımızda olması öyle acıydı ki bize,
Böyle nasıl yaşardık dökmeden hepsini denize…

Nasıl saldırıyorduk be evlâdım, ah bir görmeliydin!
Allah! Allah! Diye birer aslan gibi kükreyişlerimizi dinleme-

liydin!
Hepsi sökün etti mi gerisin geri, bayırdan aşağı,
Görmemiştir böyle bir kaçışı, dünyanın yedi kuşağı…
“Tamam!” dedik, “Düşman koptu, artık toptan gidiyor,
Bu gidişle de inşallah bu savaş, hepten bitiyor!”
Ama unutmuştuk ki, karşımızda hain mi hain İngiliz var,
Kalleşliğe ruhu çok geniş, kahramanlığaysa yüreği pek dar…

Denizlerindeki zırhlılarından alevler parlamaya başladı,
Her bir parlayışla düşen bombalar, tüm Conkbayır’ı haşladı…
Şarapneller küstah küstah kahkahalar atarak patlıyor,
Ölüm ise, büyük bir iştihayla tek tek üzerimize atlıyordu…
Ben böyle bir hainlik görmedim çocuğum, daha da görmem 

de,
Sadece bizi değil, alçaklar kendi evlâtlarını da kırıyordu…
Bir tepeyi kaybetmemek uğruna, o ki centilmen İngiltere,
Bütün bir dünyaya böyle bir kalleşliği haykırıyordu…
Anlaşılan küffar, bu topraklarda kıyameti kaşıyacaktı,
Ama bilmem ki, bunca şühedayı bu meşhed nasıl taşıyacaktı?

Birden “küt!” etti bir şey, sağ yanıma büyük bir acı vurdu,
Dünya döndü döndü, sonra da durdu…
Acıdan kendimden geçtim, bilmem ki vakit ne kadardı,
Gözlerimi açtığımda gökyüzü geniş, yerimse pek dardı…
Sahi! Benim sağ yanımda bir mataram olmalıydı, değil mi?
Ciğerimdeki ateşi söndürecek suyla dolu olmalıydı, değil mi?
Hemen bir el attım, uzandım, uzandım
Olmayan bir şey vardı, yokluğundan usandım…
Ya mataram yerinde değildi, ya da sağ kolum.
“Gerçek” bütün çıplaklığıyla ortadaydı amma
Heyhat! Benim sağ kolum yerinde yoktu!
Ancak, mahşer yerine etraflıca baktığımda,
Bendeki olan bile, bana ziyadesiyle çoktu…

Aman Allah’ım! Bu ne dehşetli bir manzaraydı!
Bütün arkadaşlarım, ortalıkta param parçaydı…
“Yaşamak”; o anda, orada, öylesine pahalı,
“Ölüm” ise, bedavaydı…
Bu lütufkârlıktan bana,
Çok küçük bir hisse düşmüştü anlaşılan…
Bir yanda parça parça gömülen, 
Diğer yanda feryat, figan taşınan…
Ölümle yaşam arasında kapış kapış kapışılan
Parça pençik, yarı insan yarı kadavra mı hiç belli değil
Binlerce civan, binlerce fidan…

Yanı başımda, gepe gencecik,
Henüz bıyıkları bile terlememiş, ip incecik…
Yaşı, ya on yedi, ya da on yedi buçuk…
Lime lime olmuş bir yavrucuk,
Sessiz sessiz inlemekte,
Sadece “Su! Su!” diyebilmekte…
“Kalk ulan!” dedim kendime, “Kalk bre gafil!
Ne bakınıp duruyorsun öyle, sefil sefil!
Yattığın yerde daha ne kadar bekleyeceksin?

Yatıp durmakla sanki, omuzuna yeni bir kol mu ekleyeceksin?
Çocuk ölmek üzere… Hele bir baksana, o kara gözlerinin fe-

rine…
Hadi kalk! Bir yudum su ver… Vatanın bu kahraman neferine”

Solumla mataramı aldım, dişlerimle kapağını açtım,
Yavrucağın ağzına yudum yudum su saçtım…
Bana minnetle baktı, dudakları güçlükle kıpırdandı,
Beni ya bir kardeşi, ya da bir arkadaşı sandı...
Hep mırıldanıyor, eğildim, onu dikkatlice dinledim,
Son bir gayretle söylediklerini, hece hece belledim…
Dedi: “Sağ kalırsan, Bozüyüklüyüm; ne olur memleketime 

eriştir,
De ki, ‘Hasan oğlu Ali Çanakkale’de kahramanca şehid düş-

müştür’
Ağlamasınlar! Duyduklarında sadece, Allah için getirsinler 

tekbir,
Onu bilir, onu anlarım ki, Allah indinde ölümlünün vadesi 

tek’dir…
Ki, O dilerse bin olsun! O bin vademin bini de Çanakkale’de 

dolsun,
Allah’ıma, Kuran’ıma, vatanıma, milletime feda üstüne feda 

olsun….

Biliyor musun; şüheda ordusu kollarını açmış Halik’ına yal-
varıyor

Hepsi de, hep bir ağızdan, ısrarla, hep aynı şeyleri haykırı-
yor…

Diyorlar ki, ‘Şânı yüce Allah! Amenna! Bize lütfettiğin ma-
kama dolalım,

Ama ne olur Ya Rabb! Bizi geri gönder! Uğruna, yine yine 
şehid olalım…’

Kolun için üzülme! Kim ne kaybetmişse bugün, kat’aki vata-
nın ihtiyacıdır,

Akan her damla kan, kopan her parça can yarın, illâ ki, cen-
netin baş tâcıdır…

Artık vakit geldi! Oh! Cennet, o miski amber kokusunu her 
tarafa saçıyor,

Aman Ya Rabbi! Kâinatın Efendisi, o mübarek kollarını bana 
doğru açıyor…

Hoş geldiniz Ya Resulullah! Şerefler verdiniz Ya Resulullah! 
Eşhedü an lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ab-

dühü ve resulühü…”

Yutkunmaya başladı… Anladım ki, o anda ruhu geçiyordu,
Resul’ün elinden kana kana şehadet şerbetini içiyordu…
Bana son bir gülümsedi… Hâlâ hatırımda; bakışları öylesine 

netti,
Yemin ederim, yemin ederim ki, o bakışların gördüğü kesin-

likle cennetti…

Duymuşsam; o yavrucağın son nefesinde söylediklerindeki 
niyetini

Allah’tan korkarım! İstemem! İsteyemem, bu eksik kolumun 
diyetini!

Koy cebine o bir lirayı… Küçük de olsa bir diyettir, netice-
sinde paradır,

Çanakkale’deki o kutsal cihadımıza indirilecek pek ağır bir 
yaradır!

Eğer vatanın bağrına indirilmek üzereyse haç saplı bir hançer,
O darbeden korumak için feda edilen azanın hiç nisabı mı 

olur?
Kolun, bacağın, gözün, kulağın acısı gün olur elbette geçer,
Feda etmişken; Allah yoluna, vatan uğruna yüz binlercesi ca-

nını,
Onlarınkinin yanında benim bir eksik kolumun hiç hesabı mı 

olur?

İşte evladım! İşte yavrucağım! Çanakkale zaferinin sırrı bu 
biattir,

Biatten maksat; Allah’a, Kur’an’a, Resul’e itaattir…
Allah-ü Teâlâ vaad etmiştir, sözü elbette Hakk’tır,
Biat ile cihad edene, vallahi de, billahi de, zafer muhakkaktır!
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Cihan Yamakoğlu       
Hukukçu - Yazar                                                                                 

İNSANLARIN YÜKSELEBİLDİKLERİ EN 
YÜKSEK MAKAM!

Dua makamı: İnsanların karşılaştıkla-
rı  zorluklar karşısında yaratana baş vu-
rup  çözüm ve çare istemeleri veya en 
mutlu anlarını   O’nunla paylaşma adına 
O’na   şükretmeleri olarak tanımlanabilir.
Yani dua makamı, insanın  ruhen ve aklen 
yükselebileceği en üst manevi makamdır. 
Eğer insan dua ile ne yaptığını, kiminle 
yüz yüze olduğunu fark edecek  bilgi ve 
inanç seviyesinde ise bu  dua makamın-
dan  hiç ayrılmak istemez. Çünkü dua, 
yaratana görür gibi iman etmek-inanmak 
ve mümin olmaktır. İslam dinine girmek-
tir. Dua makamında mümin artık, üzüntü 
veya mutluluklarının kaynağındadır. Bu 
üst düzeyde olmasına yol açan üzüntüleri 
bile onun için  bir yakınma konusu değil-
dir.Dua makamında Allah ile konuştuğu-
nu ve Allah tarafından dinlendiğini  fark 
eden insanın,Ondan bir şey istemesine 
gerek de ykalmaz. Onun için, verilen-na-
sip olan şeyde- üzüntü verici olsa bile- 
hayırlar vardır.  

Dua, ilk anda insanın kendini Allah’ın 
kulu olarak görüp değerlendirmesi ve 
ona baş vurmasıdır. Yani Allah’ın varlığı-
nı kabul etmesi ve varlığına görüyor gibi 
şahitlik etmesidir. Her yaptığını ve hatta 
düşündüklerinin Allah tarafından bilin-
diğine ve görüldüğüne kalben şüphesi 
kalmayan, böylece  Müslüman  olan in-
sandır. Sıkıntılı, bunalımlı veya üzüntülü 
anlarında insanın, insanlardan ümidini 
keserek elini ve gönlünü Allah’a açması- 
yalvarmasıdır,  dua.

Zor zamanlarında  anası, babası  veya 

diğer büyüklerini ziyaret edip onların du-
alarını alması, sorunların çözümlenme-
sinde son derece etkilidir. Henüz çözüm 
görünmeden büyüklerin ziyaretten duy-
dukları haz üzerine;  sıradan konuşmaları 
bile  çok defa  çözümün yolunu açıcı ve 
Psikolojik  bunalımların hafifleşmesi ve 
hatta tamamen son bulmasının yolunu 
açıcıdır.  

İnsanın karşılaşacağı olaylar mutlulu-
ğuna ya da üzüntüsüne  sebep olabilirler.
Üzüntüden, bunalımdan kurtulmak için 
insanın,alacak, verecek,miras vs. gibi hu-
kuki işlemlerle  borçlu olduğu kimselere  
borçlarını ödeyerek helalleşmesi ruhi 
bunalımdan kurtulmasında  son derece 
etkilidir.Borçlarını ödemekten kaçınarak 
veya buna samimiyetle niyetlenmeden; 
yapılacak duaların kabulü mümkün değil-
dir.Çünkü dualarımızla Allah’tan istedik-
lerimiz, haklı ve adalete uygun olmalıdır.
Yani duanın indi ilahi de kabul olması, is-
tenenlerin, hakka hukuka ve adalete uy-
gun olmasına bağlıdır.

Hangi dinden, milliyetten ve cinsiyet-
ten olursa olsunlar başkalarının malına, 
canına, hakkına  tecavüz anlamına gelen  
istekler yani duaların İslam dininde yeri 
yoktur. Yani bir Müslüman ancak kendi-
sine   helal olan şeyler için dua edebilir 
ve etmelidir.Yahudilik ve Hristiyanlıkta ise 
“bu dinlerden olmayanlar insan sayılma-
dıkları” varlık alemindeki her şey Hris-
tiyan ve Yahudilerin malı  sayıldığı için 
onların mallarının ellerinden alınması 
günah ve suç sayılmamaktadır.Çağımızda 

TA S AV V U F
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yaşatılan batı sömürü ve savaş düzeni de 
bu inanç temelinde  sürdürülmektedir.On-
lara göre sömürü ve soykırım-savaş hukuk 
ve ahlaka uygundur!  

İnsanın dua etmesi, Allah’a yönelmesi, 
Allah ile  yüzyüze  olmasıdır. Makbul olan 
ise bu beraberliği gönülden fark etmesi ve 
araya girecek engellerden sıyrılabilmesi-
dir. Bu suretle Allah ile arasına girecek her 
türlü haksız, hukuksuz ve adaletsizlikten 
kaçınmasıdır. Allah ile dostluğun ve yakın-
lığın gerçekleşmesi  ise toplum hayatında   
herkesin hakkını alabildiği adaletli  bir si-
yasal ve toplumsal düzeninin  yürürlükte 
olmasına ve yaşatılmasına bağlıdır.

İnsanların sessiz dualarından önce, 
toplum ve siyasal hayatlarında  haklarını 
almak için uygun kuralları yürürlüğe  koy-
mak için çalışmaları gerekir. Bu hukuk ku-
ralları ve uygulaması sömürü sistemleri 
tarafından önleniyorsa  duaları yanında 
onlara karşı sürekli mücadele vermelidir.
Mücadeleyi bırakıp  dua ile yetinmemeli-
dir. Adaletsizliği dile getirmeli, toplumun  
ve insanlığın  adalet safında yer alması 
sağlanmalıdır.

Duaların  gizili ve açık olmaları da 
önemlidir.Adalet ve hukuk tarafında yer 
alan aleni- herkesin duyabileceği  sesli ve 
yazılı dualar olmalıdır. Ama bu aleni du-
aları yüzünden başınıza gelen  sıkıntılara 
da Allah’ın yardımını  dilemeli ve sabırlı 
olmalıdır.Açık duaları yüzünden başına 
gelen baskı ve zulümlerin, ıslah olup hak-
ka, hukuka  ve adalete  uygun bir hayata 
dönüş için her zaman gündemde olduğu  
bilinmelidir. Yani her mümin duaları ile 
Allah’a iman ettiğinin,Allah’ın huzurunda 
olduğunun,  ondan istediğinin,denetim 

altında olduğunun ve gözetlendiğinin far-
kında olmalıdır.Olumsuzluklara karşı yapı-
lacak iş, işlem ve eylemler olduğu halde 
gizli-sessiz dualarda kilitlenip kalmama-
lıdır.Dua yerine geçen eylemleri hayata 
sokmalıdır.

Müminler dualarında ve dua olan ey-
lemlerinde,  bütün insanlığın hak ve ada-
let yolunda işbirliği yapmalarını dile getir-
melidir. İnsanlığa da dua etmeli beddua 
etmemelidir.Burada rahmetli  babamdan 
kalma bir vecizeyi de dile getirmelidir.Ba-
bam son devir Osmanlılarındandı.(1900-
1983) Bizden farklı bir, adam gibi adam-
dı.Demişti ki “Zalim devlet adamına  bile 
beddua edilmez.Daha zalim olur ve mil-
lete daha çok zulmeder. Devlet adamına 
adaletli olması için dua edilmelidir”  ves-
selam…

Dua insanın Allah’tan istemesidir. Allah 
ile yüz yüze gelmesidir. Ve şeksiz şüphesiz 
insanın Allaha’a iman etmesidir. Onun için 
insanları Allah’a dua etmeye meyil ettir-
mek görevimiz olmalıdır. Ancak Türkiye’de 
İslam’ın getirdiği birçok şey yasaklandığı 
için onları alanen istemek hatalı görül-
müştür. Bunları yapmaktan Müslüman-
lar men edilmiş gibidir. Bu durumda olan 
Müslümanlara sözle dua edin denilmiştir. 
Ama sözle yapacağınız duada başınıza bir 
sıkıntı açacaksa o zaman kalben gönülden 
dua edilmesi istenmektedir. Bu hal ise 
Müslümanın tükenme halidir. Bu duruma 
düşen her Müslümanın başa dönüp dua-
da isteyeceği şeyleri yapmayı düşünmesi 
lazımdır. Hatta bu işi gerçekleştirmesi la-
zımdır. Bu olmazsa lisanen yerine getiril-
melidir. Bunu hayat boyu devam ettirmek 
zorundayız. Yoksa üçüncü basamakta kal-
ben duaya kilitlenip kalırsak İslamiyet bi-
ter. Ve Bize de İslamiyet’e de yazık olur.

21



sirdergisi.com
Aralık 2019 - Rebiülahir  1441

SIR
Kişide, kendisi kadar, hatta kendinden 

önce başkalarını düşünme bilincinin bulun-
ması çok önemlidir. Despotizm hastalığına 
tutulan bir insan;

Sokaklara rahatça tükürebilir

Azıcık öfkelenince, ağıza alınmadık küfür-
ler savurabilir.

Başkalarının –zaten onun için başkası yok-
tur, sadece “kendisi” vardır- haklarına rahat-
ça tecavüz edebilir.

Çevresini, daha geniş manada dünyayı kir-
letmekten asla sakınmaz…

Bunlar basit misaller, misalleri büyütmek 
ve çoğaltmak mümkün.

İnsanda, iyilik ve kötülük duyguları, bir te-
razinin iki kefesi gibidir, her ikisi de fıtratımıza 
yerleştirilmiş huylardır. İnsanın yaşadığı orta-
ma ve aldığı eğitime bağlı olarak zamanla iki 
duygusundan biri daha fazla inkişaf gösterir 
ve insan iyi ya da kötü vasfını, muhatap al-
dıklarına karşı takındığı tavır ve tutumlarıyla 
edinir.

Her ne kadar, kişinin şahsi eğilimleri önemli 
olsa bile, dış etkenler de kişiyi bozmada veya 
düzeltmede büyük öneme haizdir. Sebepsiz 
sonuç olmaz. Cemiyet ile ferdin etkileşimi 
önlenemez bir durumdur. Bozulan cemiyet-
ler, fertleri de, suya düşen saman çöpü misali 
kolayca alıp sürükler. Neticede fertler, ya her 
şeye rağmen direnir, ya da hemen kapılıverir-
ler cemiyet selinin akış yönüne...

İnsan, insan olabilmenin kurallarını göze-
terek, Allah korkusunu vicdanında bir bekçi, 
bir kontrolör misali yaşatmalıdır. Aksi takdir-
de ne içinde yaşadığımız toplumun, ne de ge-
lecek nesillerin hakları korunabilir.

Yapıcı duyguları, benliği ve bencilliği ta-
rafından rehin alınan kişi, kendinden başka 

hiçbir şey göremez olur. Güneşin kendisi için 
doğduğunu, baharın kendisi için geldiğini, 
ağaçların kendisi için meyve verdiğini düşü-
nür. Ve zanneder ki güneş, bahar, ağaçlar... 
bütün bu oluşumu salt kendisine hizmet et-
mek amacıyla yürütmeye mecburdur.

Haksızlığa, kötülüğe alışılmaz ama diyelim 
ki biz haksız davranışlar sergileyen, toplumsal 
ahlak, iş ahlakı nedir bilmeyen insanlarla bir 
arada yaşamaya alıştık... Ya gelecek nesiller, 
onlara nasıl bir dünya bırakacağımız önemli 
değil mi?

Şu fıkrayı çok severim: Adamın biri, bir lo-
kantanın camında şöyle bir ibare görür:

Yemeği siz yiyin, hesabı torununuz öde-
sin.”

Sevinçle lokantaya dalan adam, bir masa-
ya kurulur ve canının çektiği bütün yemekleri 
ısmarlar, karnını tıka basa doyurur.

Büyük bir keyif içinde lokantayı terk ede-
cekken, garson önüne hesabı uzatır. Adam 
şaşırır:

“Hani hesabı torunum ödeyecekti?” diye 
sorar.

Garson:

“Sizin hesabınızı torununuz ödeyecek. Bu 
dedenizin hesabı” cevabını verir.

Bizler, sadece bu günden değil yarından, 
sadece kendimizden değil, evlatlarımızdan da 
sorumluyuz. “Her çoban sürüsünden mes’ul-
dür.”

O halde gelin, hep birlikte iyiyi, güzeli, 
doğruyu, insanlığı ikame ettirmek için çalı-
şalım. Öyle çok çalışalım ki, gelecek nesillere 
ödenecek bedeller değil, öldükten sonra da 
hayırla yad edilmemize vesile olacak eserler 
bırakabilelim.

YEMEĞİ SİZ YİYİN, 
HESABI TORUNUNUZ ÖDESİN

M A K A L E

Mecbure İnal VELA
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Osman NUR

“”İslam âlemi içinde öyle sapık görüşler 
üretilmiş ki bunlara karşı hakkı söylemek 
gerekmektedir.  Bunlar: “Kur’an’da olma-
yan şeye uyulmaz” diyenler sünnetleri 
dışlamaktadırlar. Son zamanlarda bazı sa-
pık görüşteki insanlar ve içlerinde inana-
madıklarının tesirini dışa vuran münafık-
lar arasında şöyle bir maskeleme faaliyeti 
yaygınlaşmış bulunmaktadır. Bunlar İslam 
dininin bir meselesinde, üzerinde âlim-
lerce ittifak edilen şeriat hükümlerinden 
biri gösterildiğinde buna delalet eden bir 
Kur’an nassı, yalnızca Kur’an nassının gös-
terilmesini talep ederler. O konuda İslam 
âlimlerinin delil gösterdiği hadis, icma, 
kıyas hükümlerini kabul etmezler. Eğer 
buna delalet eden Kur’an nassı yoksa onu 
nazarı itibara almayacağını söylerler. Bu-
nun içindir ki, onlardan birisi durmadan 
bu tür sorularla meşgul olur.

Öte yandan böyle görüşler ileri süren 
yani hadisleri kabul etmeyen münafıklar: 
“Namaz, oruç farziyatlarını Kur’an’da yok-
tur diye eda etmezler. Bunun gibi İslam’ın 
belli başlı şiarlarından hiçbirisine de bağ-
lılık göstermezler. Çünkü Kur’an, onlara, 
namazın nasıl kılınacağını, orucun nasıl 
tutulacağını, zekâtın nasıl verileceğini, 
haccın nasıl yapılacağını, bunlardan başka 
diğer bazı hükümleri de açıklamamıştır. 
Öyle ise açıklanmayan şeylerden müslü-
man mazurdur” derler. Hâlbuki Allah ki-
tabında buyuruyor ki: (O peygamberleri) 
apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. 
İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman 
ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için 
sana bu Kur’an’ı indirdik. Nahl.44.a.

Bu ayet peygamberin açıklama yapması 
için kendine Kur’an indirildiğini belirtiyor. 
İşte bunlar Kur’an’ı bile hakkı ile okumu-
yor veya anlayamıyorlar, dönüp bir de 
Kur’an bize yeter diyorlar.

Diğer taraftan, namaz kılan, oruç tutan, 
zekât veren, hacca gidip gereğini yerine 
getiren bir müslüman bu iddiada bulu-
nursa da o Kur’an bize yeter dediği hal-
de diğer şeriat hükümlerini (hadis, kıyas, 
icma) kabul etmediklerinden dedikleriyle 
yaptıkları arasında çelişkiye düşmüş ol-
maktadırlar. Çünkü namaz kılmak, zekât 
vermek vb için mutlaka hadislere ihtiyaç 
vardır, hatta müçtehit imamlara (mezhep-
lere) ihtiyaç vardır. Her müslüman da bu 
müçtehitlerin görüşüne göre namaz kılar, 
oruç tutar, zekât verir, hac yapar. Bunlara 
uymazsa ne namaz kılabilir, ne zekât ve-
rebilir, ne de doğru dürüst hac yapabilir. 
Aslında bunlar Kur’an’ı da anlayarak oku-
muyorlar. Okusalardı, peygamberin getir-
diklerine ve dediklerine de inanmanın Al-
lah’ın emri olduğunu öğreneceklerdi.

Böyle düşünenlerin mantıklarına göre 
Hz Muhammed’e (s) nazil olan Kur’an terk 
edilmeli, çünkü o Kur’an’da peygambere 
iman ve itaat da vardır, Müslümanlara ce-
maatten ayrılmamaları öğütlenmektedir 
(Bunun tarifi: Ehlisünnet ve cemaattir). 
Bu tip insanlar, ancak hâşâ kendilerine 
indirilen Kur’an’a inanmaktadırlar. Bu 
kendilerine indirilen Kur’an’dan maksat: 
Kendilerinin Kur’an’dan seçtikleri ayetle-
re ve bu ayetleri kendilerinin yorumladığı 
şekilde inanmaktır. Yoksa bunlar gerçek 
Kur’an’ı kastetmiyorlar. Peygambere ita-

KUR’AN’I İYİ ANLAMAK GEREKİR

D İ N
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atla ilgili Kur’an ayetlerine de kendilerinin 
yorumuna göre inanmalı ve onlara göre 
peygamberin hadislerinin kahir ekseriye-
ti uydurmadır. Bazılarını kabul ettiklerini 
söyleseler de bunların hangileri olduğunu 
pek söylemezler. Şayet seçtikleri Kur’an 
ayetlerinden başkasına inanmazlarsa o za-
man gerçek İslam âlimlerinin ileri sürdük-
leri, kendilerinin kabul etmediği şeylerden 
kurtulmuş olacaklardır. Böylece onlar (ha-
dis, kıyas, icma, mezhep tanımayanlar) 
kendi şüphelerinden ve tereddütlerin-
den kurtulmuş olmaktadırlar.  Ramazan 
el Buti. İslam Akaidi’n den yorumlanarak 
alınmıştır. 323.330.s. dip nottan””.

Son zamanlarda yetişen büyük İslam 
âlimi Ramazan el Buti’yi dinledikten son-
ra fazla söze hacet kalmamaktadır. Yalnız 
bu düşüncede olan Türkiye uzantılarında 
da yukarıda izah edilenlerle beraber bazı 
sapık görüşler ileri sürmektedirler. Bunlar 
başta imanın şartı altı değil beştir diyerek 
kadere imanı imanın şartlarından saymaz-
lar. Hâlbuki yüzlerce ayet kadere imandan 
bahseder. Dedik ya, bunlar işine gelmeyen 
ayetleri görmemezlikten gelirler veya o 
ayetleri kendi emellerine göre ters yorum-
larlar. Ehlisünnet âlimleri veya ehlisünnet 
itikadi ve ameli mezhepleri imanın altı 
şartı olduğunda ittifak etmişlerdir. Bakın 
yüzlerce kader ile ilgili ayetlerden sadece 
ikisini yazalım.

De ki hiç bir zaman bize Allah’ın bizim 
için yazdığından başka bir şey isâbet et-
mez o bizim mevlâmızdır ve mü’minler 
onun için yalnız Allaha mütevekkil olsun-
lar. Tevbe.51.a.

Bu ayet kaderin yazıldığını belirtmekte-
dir.

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde 
uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz 
onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i 
Mahfuz’da, kader olarak) yazılmış olma-
sın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. Ha-
did.22.a.

Bize Kur’an yeter diyenlerin önde gelen 
bir hocası yazdığı Kur’an mealinde bu ayeti 
şöyle ters yorumlamaktadır: İnsanlar mu-
sibeti yaptıktan sonra yazar diyor. Bunu da 
zaman mefhumuna bağlıyor.

İşte buna benzer şekilde ayetlere ters 
mana verip kendi iddialarını sürdürmeye 
çalışıyorlar. Ne yazık ki bunlara uyan bir-
çok kişiler de mevcut. Aslında bunlar batıl 
mutezile mezhebini taklit etmektedirler. 
Çünkü mutezile mezhebi akılcı bir mez-
heptir. Akıllarına yatmayan ayet ve hadis-
leri akıllarınca yorumlarlar veya yorum 
yapmadan ret ederler.

Yine bunlar, hadislerin çoğu uydurul-
muş diyerek hiçbir hadisi kabul etmeme 
durumuna düşmüşlerdir. Bunlara en çok 
yönetilen soru: “Namazı Allah emretmiş-
tir” (Kevser.2.a.) Bu namazı nasıl kılaca-
ğız? Bu soruya bir hadisle kolayca cevap 
verebilirle ama inat edip hadisten bahset-
memek için “namaz eskiden beri bilinen 
şeydir” diyerek işin içinden çıkıyorlar. İşte 
o bilinen namazı tarif et veya kıldığın na-
mazı tarif et dediğimizde de bir türlü tarif 
etmiyorlar. Hâlbuki Peygamberimiz bir ha-
disinde “Namazı benden gördüğünüz gibi 
kılın” buyurmuştur. Bu hadisi söyleseler 
işin içinden kolayca çıkabilirler. Ama bunu 
asla söylemiyorlar. Çünkü “Bize Kur’an ye-
ter” sloganları ortadan kalkacak.

Bunun gibi daha birçok meselede çık-
maz içindeler ama inat edip hadisleri, sün-
netleri kabul etmediklerinde çelişki içinde 
bocalayıp duruyorlar. Bunlar peygamberi-
mizin mucizelerini de inkâr etmektedirler. 
Âdem babamızın ilk insan olarak toprak-
tan yaratıldığına da inanmayıp onun da 
anası ve babası vardır derler. Kabir azabı-
nın olacağına, peygamberimizin şefaatine 
de inanmazlar. Bunların yanlışları o kadar 
çok ki sayfalara sığmaz. Bu kadarıyla yeti-
nelim. Allah’a emanet olunuz.
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Sosyalleşme denilince artık cep telefonları-

mızdan bağlandığımız sosyal paylaşım siteleri 
aklımıza geliyor. Küçük telefonlar bir taraftan 
koca dış dünyaya ve iç dünyamıza iyi gelen bil-
gilere de açılırken bir taraftan da bizi hapsedi-
yor  küçücük ekrana.

Komşuluk, akraba ziyaretleri sıla-i rahim 
hatta arkadaşlıklar neredeyse  kalmadı gibi. 
Büyük küçük tüm ekranlı cihazlar insanlığımızı 
elimizden alıyor. Bir taraftan yapay zeka iler-
lerken bir taraftan da doğal zeka robotlaşmaya 
doğru gidiyor.

Geçmişte dışarda çalışmayan annelerimiz 
vardı yani evde çalışırlardı. Dikiş, temizlik, ye-
mek, alışveriş, çocuk bakımı, kışlık hazırlıkcısı, 
örgü, boya, badana daha aklıma gelmeyen bir 
sürü iş ellerinden gelir ve yaparlardı. Üstüne 
birde etraflarındakilere yaşam koçluğu ilişki 
koçluğu psikolojik danışmanlıklar bile yapar-
lardı.

Bir kadın evde bunlara tek başına yapınca 
geçinmek için çok paraya ihtiyaç duymaz dı-
şarda çalışması da gerekmezdi. Ancak kadın 
dışarda çalışmaya başlayınca tüm tek başına 
yaptığı şeyleri dışardan temin 
etmek zorunda kaldı, ihtiyaç-
ları arttı imkanları azaldı.

Kadınların iş yaşamına 
yoğun katılması da akraba 
eş dost ziyaretlerini azaltan 
etkenlerden oldu. Artık ner-
deyse gün yapan bayanlar da 
kalmadı çünkü evlerde kimse 
kalmadı.

Biz çocukken hiç ev anah-
tarımız olmadı bizim zaten bir 
ev anahtarı olurdu o da anne 
de olurdu ve herkese kapıyı o 

açardı. Büyük şehirlerde ister istemez bu tab-
lolar çiziliyor. Ancak küçük şehirlerde yine de 
var akraba ziyareti, yolda yürüyerek bir yere 
giden insanlar.

Akraba ziyareti aslında hem psikolojik açı-
dan kişiyi rahatlatan hem de olumlu enerji al-
masına, dua almasına vesile olan güzel haslet-
lerdendi. O umursamadığımız, yalnızlığa terk 
ettiğimiz yaşlılarımız ziyaret edip gönüllerini 
alsak kim bilir ne kadar dua ederler, kaç tane 
belayı def ederler üzerimizden.

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardı şim-
di fincanlar büyüdü ya da kağıt oldu kahvenin 
hatırı yalan oldu. Annemin görüştüğü altmış 
yıllık arkadaşı var hatırlar, hatıralar, iyilikler 
güzellikler sinmiş içine, bizim de paylaştığımız 
copy paste yazılar ve soğuk beğenilerimiz var. 

Bu yalnızlığın, bu umursamazlığın, bu sah-
te hayatların, bu yaşanmamışlıkların faturası 
gelecek yıllarda bizlere çok ağır olacak. Kadın-
ların çalışma saatlerimi azaltılır, çocuk parası 
aile yardımı mı artar bir şekilde bir çözüm bu-
lunur inşallah.  Aileye yatırım yapıldıkça o yine 
güzellikler olarak dönecektir ülkemize…

SOSYALLEŞME YA DA SOSYALLEŞEMEME 

Gülşen ÖZCİMBİT

S O S YO L O J İ
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Kıymetli metnim : Öncelikle tanıştığıma 

memnun oldum, ben de sizin gibi tahsil haya-
tımı çalışma hayatım ile birlikte sürdürdüm, 
lise mezunu polis memuru iken ANADOLU 
ÜNİVERSİTESİ AÖF iş idaresi bölümünü bitir-
dim. 30 yıllık fiili hizmet sonucu emekli oldum. 
Özel sektörde çeşitli kurum ve kuruluşlardan, 
Global grup eğitim kurumlarında eğitmen, 
Sabancı grup Akçansa, Betonsa, Galatasaray 
spor kulübü ve bağlı diğer birimlerde, güven-
lik müdürü ve eğitim sorumlusu, Çak Tekstil 
LTB Mağazaları güvenlik müdürü ve eğitim 
koordinatörü, Andaç mesleki yeterlilik eğitim 
kursunda mesleki yeterlilik eğitmeni, Üstün 
özel güvenlik kursunda, özel güvenlik görev-
lileri sertifika eğitmeni olarak çalışmalarıma 
devam ediyorum. Kendinizi geliştirme planı: 
İlk iş hangi konuda gelişmek istiyorsanız belir-
leyin çok dal az bilgi, tek dal çok bilgi sahibi 
yapar. Konunuzu belirlerken en çok sevdiğiniz 
ve mutlu olacağınız dalı belirleyin. O konu ile 
ilgili bilgi sahibi olmak için çok okuyun, araş-
tırmalar yapın, varsa konu ile ilgili kulüplere 
üye olun, yada internet üzerinden takip edin.. 
Bilim insanlarının konferans seminer toplan-
tılarına katılın, bu katılımlarınızın sertifikalı, 
katılım belgeli olmasına özen gösterin. Bu bel-
geler yarın hayatinizin karneleri olacak unut-
mayın. Bos kalmayın boşa zaman harcamayın, 
arkadaş seçiminizde,bilgili, tecrübeli, olanları 
faydalanabileceği iz insanları, tercih edin. Te-
levizyon izleyin, sosyal paylaşım sitelerinde 
adres edinin sosyal paylaşım sitelerinin düzey-
li olanlarını tercih edin planınızda belli bir süre 
ayırın, dozajı aşmayın. Her şeyi zamanında 
yapın. Mutlaka tatil yapın yılda en az Aralık-
sız 10 gün haftada kesinlikle 1 gün tamamen 
kendinize ayırın. Günlük haberler rutin bilgiler 

haricinde tamamen beyninizi boşaltacak şekil-
de hareket edin denize gidin, sinemaya gidin 
her şey güzel bir hayat yaşamak içinse hayatı 
yaşayın izinli gününüzde polis değilseniz te-
lefondan uzak durun. Geceleri telefonunuzu 
kapatın, hem telefonunuz hemde siz dinlenin. 
Gece telefonum ne zaman çalacak merakın-
dan kurtulun. Konu biraz dağıldı ama merak 
etmeyin tekrar asıl konumuza döndük. Kaza-
nacağınız bilgi birikimini hafızanıza kazımak 
için mutlaka yazın, el ile yazmaya özen gös-
terin. Kısa kısa makaleler yazın önce kendiniz 
okuyun sonra en yakın arkadaşlarınızla payla-
şın. Kesinlikle yazdığınız yazıları atmayın imha 
etmeyin.Bir çeşit günlük tutar gibi notlarınızı 
arşivleyin. Çünkü ilerleyen yıllarda o yazıları-
nızı okuyup, nereden nereye geldiğinize siz ka-
rar vereceksiniz. Zaman zaman eskiye dönüp, 
tarihten ders çıkartmak zorunludur. Hiç kimse 
size dün neredeydiniz bu gün neredesiniz yo-
rumunu yapmak hakkına sahip değildir. Sizi siz 
test Edip değerlendirecek, yeni yol haritanızı 
bu geçmişteki bilgi belge ve yaşamınızdan ders 
çıkartarak yolunuza devam edeceksiniz. Sizi en 
iyi siz, beni de en iyi ben bilirim. En iyi kelime-
si görecelidir benim en iyim sizin en kötünüz, 
sizin en kötünüz benim en iyim olabilir. Ben 
olmayı kendinizi sevmeyi, hatta birazda ken-
dinizi beğenmeyi (ama birazcık)ihmal etme-
yin kendini beğenmeyen, kendini sevmeyen, 
sürekli kendini olumsuz eleştiren insan mutlu 
olamaz. Kendinizi severseniz ailenizi çevreniz-
dekileri, arkadaşlarınızı eşinizi çocuklarınızı 
daha çok seversiniz. Kişilik kişinin kendisini 
sevmesi ile başlar, gelişir, zirveye ulaşır. Bu 
günlük bu kadar yeter zannediyorum Mehmet 
bey size başarılar diliyorum. Görüşmek üzere 
başarılar diliyorum.

MENTÖRDEN MENTİYE TAVSİYELER

Mesut GÜZTOKLUSU 

R Ö P O R TA J
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ZİKİR NEDİR? NASIL YAPILIR 

Geleneksel İslami cemaatler Zikre çok bü-
yük önemler vermişlerdir. Esmaül Hüsna Al-
lah’ın Kurandan bildiğimiz 99 esması ve Kişli-
ğini anladığımız ilahi kelimeler ve isimleridir. 

Allah’ın yaratıcılığını ve gücünü cezalandı-
rıcı yönünü tamamını gnostik olarak buradan 
bilmekteyiz. Bizi Allahın şekli şemali değil ki-
şiliği ilgilendirmekte. Allah da insanların dış 
görünüşüne göre değil iç görünüşüne göre not 
vermekte. Allah bizim kim olduğumuza önem 
vermemekte, açalım, mesela Arap Kürt Türk 
Alman olmamız Allah için önem arz etmiyor. 
Allah bir insanın Namazlı bir Müslüman ol-
masını da umursamıyor ta ki o Müslüman ya 
Yetim garibana zenginse yardım etmek zorun-
da değilse Yardım etme konusunda teşvikçi 
olmak zorundadır. Kısacası Allah bizim Hase-
natımız ve ibadetimizin kabulünü bile samimi-
yetimizi onuda başkalarına verdiğimiz yardıma 
SALİHATIMIZA bağlamış durumda. ( Hasenat 
ve Salihat ne demek iyi araştırınız kuru kuru 
okumayınız).

Kaldı ki Zikir meselesin de de mesela Cimri 
bir adamın “Ya Rezzak Celle Celaluhu” diyerek 
daha çok rızık istemesi saçma ve iki yüzlülük-
tür. Çünkü kişi mutlaka kendinden olandan 
yoksulla bölüşmesi gerekir ki Allah arttıracağı-
nı bereket vereceğini söylemekte. Bu konuda 
örnek Hz Ebu Bekirdir. Çünkü ne kazanmışsa 
yoksula yetime garibana vermişti. Hz Ebu Be-
kir Ya Rezzak Celle Celaluhu, Ya Zul Zelali Vel 
İkram, Ya Gani vel Latif Esmalarını hayata yan-
sıtan bir kişilikti.

Başka bir örnekte Hz Alidir. Bir kişi bilgiyi 
kendine saklar öğretmezse ilim cimrisidir ve 
“Ya Alim vel Hakim Celle Celaluhu” esmasını 
zikretse bile ilmi artmaz. İlimin artması için 
Zikri Fikir ve Amelle beraber olması gerekir. 

Nasıl mı? 

Mesela kişi Ya Alim vel Hakim CElle Celauhu 
esmalarını söyledi diyelim. Yanında mutlaka 
ilminden yetim gariban bir çocuğa öğretmesi 
gerek. 

Diyelim Arapça İngilizce biliyorsa yetime 
para veremiyorsa ilminden vermek zorunda. 
Yoksula ücretsiz  ders veren Matematik öğret-
meni vb “Ya Alim vel Hakim” esmasını yaşar, 
bu onun ilmini azaltmaz arttırır öğrendikle-
ri de pekişir. Tıpkı Fırıncılık yapan zengin bir 
esnafın Yetime ekmek veya para vermesinin 
ondan eksilmemesi gibi çünkü Allah o fırının 
korumasını sigorta gibi üzerine alır o zaman.

Müslümanlar Allahdan isterken bol bol iste-
yip Allahta verdikten sonra  yoksula  yardıma 
gelince tıpkı ilkel putperest araplar gibi “Allah 
versin” diyemezler, “Allah’ın doyurmadığını 
biz mi doyuracağız” diyemezler “Allahın ceza 
olsun diye bu hale getirdiğini biz doyurama-
yız” diyemezler. Bunun günümüzdeki versi-
yonu Fethullah Gülendir, o da 1994 yılında 
“Bosnalılar Osmanlıya ihanet etti Allah onlara 
bu yaşadıklarıyla ceza vermekte” dediğinizde 
bilmeden şirke küfre Allah’a iftiraya düşersiniz. 
Esasen geleneksel İslamcılık Tevhitsel İslamın 
yok edicisi konumunda oldu. 

ZİKİR NASIL OLMALI?

İslam Astrolojisinde namaz zikir vakitleri 
zodyakta çok özel zamanlara gelir. O zaman-
ları nedenlerini o zamanın esmalarını tek tek 
derslerimde açıklamaktayım, önemli bilgilerin 
bir kısmınıda İslam Astrolojisi Kabenin Hayat 
Şifreleri, Ellerimizin Dili ve Seğirmeler adlı ki-
taplarımda da açıkladım.

Bir örnek verecek olursak, 5. ev sevginin aş-
kın çocukların nesebin sanatın evidir ve Aslan 
burcunun evidir. Bu eve gelecek zikir evden 
dolayı Vedud Sani Musavvir Hay Halik Esma-
larıdır. Kişi sağlam sevgi arıyorsa hayatında 
“Rabbim seni seven bir kulu sevmeyi senin 

Ayhan ÖZCİMBİT

ZİKİR NEDİR? NASIL YAPILIR ( İslam Astrolojisine 

Göre ASTROZİKİR VE ŞÜKÜR Nedir?)

A N A L İ Z
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sevdiğin kulun beni sevmesini nasip eyle” de-
melidir. Ya Vedud Celle Celaluhu diyerek zik-
re başamalı Akşam namazında, bu eve gelen 
burç hangisiyse bu evdeki burcun temsil ettiği 
gün de önemlidir ve buna göre o günün akşam 
namazında bunu söylemesi daha da önemlidir. 
Dua eşref saati diye bir şey vardır. Namaz bu 
yüzden vakitlere bölünmüştür.

Eğer bu kişi bu zikre başlamadan önce bu 
esmayı hiç kullanılmamış bir kalemle kağıda 
yazıp suyun içine bir bardak suyun içinde tu-
tarken söylerse suyun hafızası vardır ve Vedud 
esmasının kristallerini kendi kendine oluştu-
rur. Ayrıca su sestende etkilenmekte ve suyun 
kristalizasyonu tamamlanmaktadır. Bu bilim-
sel olarak da kanıtlanmış durumdur. Ancak 
Esmaları zikreylerken şu da önemli, mutlaka 
yalnızken, TV izlemezken, aklını tamamen Ve-
dud esmasının manasında sevgiyi verenin Al-
lah olduğunu düşünerek söylemek gereklidir. 
Kalkıp da TV izlerken 50 bin defa zikreylemek 
saçmadır bunları söyleyenler tavsiye edenler 
yanlış içindedir yanlış yapmaktadır ve bir kulu 
esmayı bu şekilde zorladığı zaman ve o istek 
gerçekleşmeyince kişi ateist olmakta veya Al-
lah’a güvenini yitirmekte. O sözde Vedik artık-
ları İslam Astrolojisi nedir bilmeyen astrolog-
lar var ya, kazandıkları üç kuruşla milleti böyle 
imanından etmektedirler.

Ortalıkta Vedik Astrologları gibi ne denli 
şirk içinde olduğunu bildiğimiz insanlar bile 
Esmaül Hüsnalara geçiş yapmışlar ama bunu 
Hint mistisizmi ile zırvalarla karıştırmışlardır. 
Düşünebiliyor musunuz bu dünyaya tekrar 
geleceğine inanan birisi size esma nutuku çek-
mekte sizde bunu yiyorsunuz. Özellikle Vedik 
ve Karma astrologlardan uzak durmanızı tav-
siye ederim.

Neyse geçelim İslam Astrolojisine. Siz Ve-
dud esmasını saymadan zikredin, taki aklınıza 
Allahın sevgi vericiliğinden başka bir şey gele-
ne kadar. Burada önemli olan zikir ve Fikir in 
kalitesidir. Aklınızda kalbinizde Allahın o es-
masıyla alakalı konular olmadıkça o zikir zikir 
sayılmaz olmaz. O zikirle ettiğiniz dularınızdan 
da hayır beklemeyin.

Biri size sayarak çiçek verirken aklı başka 
yerde olsa nasıl düşünürsünüz? Üstelik 5000 
kez bunu yapsa alır o çiçekleri kafasına ça-

larsınız. Allah insanın kaç defa zikir yaptığına 
değil kaç defa kaliteli fikirle ciddi bir zikir yap-
tığına bakar. Sayı değil kalite önemlidir Allah 
için bunu Kurandan da biliyoruz. 1 kamyon 
kokmuş çürümüş domatesle yemek yapamaz-
sınız ama sağlan 5 domatesle o lezzetli yemeği 
yaparsınız. Bu konuyu bu açıdan bakarak dü-
şününüz. Bu yüzden önünüze gelen her astro-
loğa da İslam Astroloğu gözüyle bakıp boşuna 
dininizden soğumayın....

İslam Astrolojisi kitabını mutlaka bulup 
okuyunuz....

Ayrıca danışmanlıklarımdan ders almak ya-
rarlanmak isterseniz ayhanozcimbit@gmail.
com mesaj atınız veya 05352573693den ran-
devu veya açıklama alınız...

ÖNEMLİ NOT:

Arapça ve Arap kültürünü bilmeyen aklı ev-
veller Zikirleri yaptırırken kolaya kaçmaktalar 
mesela birleşik Zikirler yaptırırken iki kez Ey 
dedirtmekteler oysa Ya demek Arapçada EY 
anlamında sesleniştir. Allaha seslenmek için 
sadece başta söylenir ikikez Ey demek usule 
uygun değildir.

Mesela Ya Samet Ve’l Kerim Ve’r Rezzak Vel 
Gani Celle celaluhu diye rızkın çoğalması için 
Doğum haritasında 2. eve gelen burca veya 
gezegene göre belirlenen Günün sabah nama-
zında bu zikir söylenirken hepsinin başına Ya 
getirilmez. Ve ve El, Ve ve Er, Ve ve En bağlaç 
ve ön takılar birleşirken Ve’l Ve’n Ve’r şeklinde 
araya gelir.

Rızkın artmasını istediğimiz bir işe başlar-
ken bereket hayır ve verim isterken Besmelesi-
ni söylerken Bi İsmi Allah (es) Samet Ve’l Kerim 
Ve’r Rezzak Vel Gani söylenir. Ancak Samet es-
ması asla bir insana konamaz ve başına da Es 
takısı getirilmesine de aslında gerek te yoktur. 
Çünkü Samet esması da Allah ve Rab gibi asla 
insan adı olamaz tek başına.

AstroZikir Nedir? 

Bir kişinin doğum haritasına göre belirle-
nen zamanlarda Esmalarla yapılan dua ve zi-
kir çalışmasıdır. Bu aynı zamanlarda Sadaka 
ve İnfakla desteklenerek ŞÜKÜR pozisyonunu 
alarak duanın kabulünü hızlandırır.
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H.z. Âdem’in neslinden gelen ‘akıl sa-

hibi’ biz ‘insanoğulları’; bütün yaratıklar 
içinde, aklı başında, insaf gözü açık her 
insan olan insanlar tarafından bilinir ki, 
diğer canlılara nispetle çok farklı ve çok 
büyük özelliklerle, emsalsiz duygu ve cihâ-
zatlarla donatılarak yaratılmışız. Mahiyeti-
ne çok az vakıf olduğumuz; binler, âli ve 
ulvî İlâhi Gayeler, Rahmâni Maksatlar için 
var edilmişiz.

Tîn suresi dördüncü ayetinde ‘Biz insa-
nı en güzel biçimde yarattık.’ (Ahsen-i tak-
vim) buyrulmuştur.

Böyle bir rüchâniyetle  yaratılan insan-
lar arasında; eline Kur’an-ı Kerim gibi en 
büyük ilâhi kitap, önüneH.z. Muhammed 
S.A.S gibi ulü-l azm bir peygamber konula-
rak, iman ve hidayet nimeti gibi en büyük 
nimetle serfirâz edilen biz müslümanların 
konumu, çok daha farklı,  lâyık-ı veçhile 
yaşabilirlerse de,  şeref ve izzeti çok daha 
fazladır.

Anlatmak ve anlamaktan aciz oldu-
ğumuz bu büyük ihsanlar; kuru kuruya 
övünmek ve böbürlenmek için değildir. 
Özellikle mesleği askerlik olanlar daha iyi 
bilirler ki, her rütbe ve makam, yapılması 
gereken vazife sorumluluklar içindir. Vazi-
fe tam yapılırsa, sorumluluk hakkıyla yeri-
ne getirilirse şerefli olunur.

Hiç; görenle, göremeyen  bir olur mu? 
Bilenle, bilmeyen bir olur mu? Gören, 
gözleri görmeyen kör gibi hareket edebilir 
mi? Ederse ne hale düşer?  Bilen bilmeyen 
gibi hareket ederse ona ne denir?

Hakikat terazisinde; küfür, şirk ve mü-
nafıklık, zulm, tam bir körlük ve cahilliktir. 
İman, gerçeğin ifadesidir, hem nur hem 
kuvvettir, hakikâtın  ta kendisidir.

Verilen nimetlerin büyüklüğü-değeri; 
omuzlara yüklenen mukaddes yükün ağır-
lığını da, sorumluluğu da o ölçüde artırır. 
Aynı zamanda nimetin kendi cinsinden 
olan şükrünü de, hamdini  de, gayret ve 
dikkatini de o derece artırmayı icap ettirir. 
Hele böyle nimetler nankörlüğü ve ihane-
ti hiç kaldırmaz. Bu nedenle işin ehlince 
‘Size böyle nimet eden bir zat, sizi başıboş 
bırakmaz ki, kabre girip kalkmamak üzere 
yatasınız’ denilmiştir.

Cennet ve Cehennem, bütün insanların 
yaptıklarına ve yapacaklarına göredir ve 
insanlar için Allah tarafından bir karşılık 
olarak hazırlanmıştır. Emanette emin ola-
bilmek, ne yüce bir haysiyet ve büyük bir 
şereftir.

Kendini ve tüm varlık âlemini tanıma-
ya- öğrenmeye çalışıp, meydana gelen hâ-
diseleri dosdoğru  anlayıp, sorgulayarak, 
mihenge vurarak, sebep-sonuç ilişkilerini 
net bir şekilde çözerek, bu veriler ışığın-
da… yanlışlarını görüp, öğrendiği doğru-
lara yapışarak, ‘yaratılış- varoluş’, İlâh-î 
Gâyelerine uygun şekilde, Rahmâni mak-
satlarına güncel tabirle ‘Rahmani fabrika 
ayarlarına dönerek,’ ileriye bu gösterge-
lere göre, kudsî hedeflerine doğru emin 
adımlar atarak daha doğruyu ve daha gü-
zeli yaşama-yakalama arzusunda olan biz 
insanlar; hâssaten biz Müslümanlar ve biz 
Müslümanların meydana getirdiği Âlem-i 
İslam, henüz kıyamet kopmamışken, şu 
insanlığın kaos ve buhran dönemi deni-
len ‘ahir zamanı’ yaşarken bulunduğumuz 
yerden, İlâhi cihazlarla kendimizi ‘çek ede-
rek’ dosdoğru bir durum değerlendirmesi 
yapmamız gerekmez mi? Hz.Peygamber 
S.A.S.; bu sır için her daim ümmetine,‘He-

YENİ TÜRKİYE ‘ ESKİ HÂL MUHAL… 
YA YENİ HÂL YA İZMİHLÂL’ (1)

İbrahim TÖRE

İ L A H İ
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saba çekilmeden kendinizi hesaba çekin.’ 
demiyor mu?

Taa ‘Elest Aleminden’ Rabbine karşı kul-
luğunu kabul edip, ‘Allah’ın rızasına, lütfu-
na  talip biz Müslümanlar’; sonra Âlem-i 
İslam, Ümmet-i Merhume, geldiğimiz şu  
‘yürekler yakan, dağlayan’, ‘fitne – fesat – 
ihtilaf- gaflet- cehalet- fısk- zulm- sefâhet- 
sefâlet- dalalet- hıyanet- inat ve tarafgirlik 
vb.’ ateşleriyle- fırtınalarıyla; en büyük 
düşman ve hainleri ve onların dehşetli ha-
inlik ve düşmanlıklarını bırakıp, unutup, 
önem vermeyip’ birbirini yok edercesine 
birbirine düştüğü, şu elim ve feci nokta-
da durup, askerî bir tabirle Kur’an’a ve 
Sünnet-i Seniyyeye göre yeni bir ‘durum 
muhakemesi’ yapıp Mahkeme-i Kübra’da 
Mîzan’ın önünde hesap veriyormuşçası-
na kendimizi hesaba çekip, Muhkemaât-ı 
Kur’aniyenin mîzanlarıyla ve Sünnet-i Se-
niyenin terazileriyle yaptıklarımızı, yaşa-
dıklarımızı tartıp, Kur’anı ve Sünnet-i Se-
niyyeyi daima rehber edip sonra da her 
türlü kötü ve kötülüklerden, her türlü şer 
ve şerlerden Rabbimizin rahmetine ilti-
ca ederek yeni bir dönüşümle, nurani bir 
dünya inşa etmemiz gerekmiyor mu? Yeni 
bir Kur’an - İslam Medeniyetine insanlığın 
müthiş ihtiyacını daha göremiyor muyuz? 
Bu kudsi inşaaya öncelikle; eğitim ve insa-
nımızı yeni baştan İlahi ahlakın inşasıyla, 
imanın yeniden ihyasıyla başlamamız icap 
etmez mi?

Şu çok beğendiğimiz aklımız; ilmimiz, 
irfanımız vicdanımız ve mukaddes imanı-
mız, bundan başka bize hangi çıkış- kur-
tuluş yolunu gösterir? Sırat-ı müstakimin 
dışındaki bütün yollar batıl değil mi?

Bu gerçeklerle Rabbimizin nazar-ı mer-
hametiyle ana yola çıkabilirsek, istikame-
timizi doğrultursak, kalplerde, ruhlarda 
akıllarda ‘hak yol’ üzere birliği sağlayabi-
lirsek sıra gelir diğer yapılacak hayati işle-
rimize.

Çürük-çarık malzemelerle; ham - ye-
tişmemiz, eğri- büğrü, defolu insanlarla 

hiçbir doğru ve büyük iş yapılamaz. Vasıf-
sız kuru kalabalıklarla hiçbir zafer kazanıl-
maz…Hele de bu günkü; her zamankiler-
den daha çok azgın, daha çok vicdansız ve 
en alçak Allah düşmanlarıyla…Dünyamızı 
ve ahretimizi Cehenneme etmeye çalışan 
en büyük düşmanlara zaferler hediye edi-
lir.O menhuslar, sanki doğru onlarmış gibi 
o bedbahtlar şımartılır, kendi elimizle o za-
limleri daha çok azgınlaştırmış oluruz.

İbret olsun için, konumuza dikkat çek-
mek maksadıyla ifade ediyorum. O Dev-
let-i Âliye olan Osmanlı Devletimizin çok 
sıkıntılı ve sarsıntılı zamanları olan 20nci 
asrın başlarında (1911 yılında) neşredilen 
‘MÜNAZARAT’ isimli eseriyle,  o dönemin 
Müslümanlarına sonra da hepimize  hitap 
eden Bediüzzaman ; o zorlu zamanlarda, 
bütün gücüyle, telaşla bir kitaplık bir cüm-
lesinde şöyle haykırır.

‘ Eski hâl muhal, ya yeni hâl, ya izmihlâl. 
Sonra ilave eder;

‘ Eğer biz, doğru İslâmiyet’i ve İslâmi-
yet’e lâyık doğruluğu ve istikameti göster-
sek bundan sonra onlardan ( Gayr-i Müs-
limlerden) fevc fevc ( Bölük bölük - dalga 
dalga) İslâma dâhil olacaklardır.’

Bu hakikat bugün de aynı tazeliğini ko-
rumaktadır. Ders alabilmek de insani daha 
doğrusu müslümanca güzel bir  haslettir.

Hakiki müslümanın dünyasında; ümit-
sizlik, ye’s, karamsarlık, panik olamaz.

Biz de Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazret-
leri gibi deriz:

‘ Hak şerleri hayr eyler
  Zannetme ki gayr eyler
  Ârif ânı seyr eyler
  Mevla görelim neyler
  Neylerse güzel eyeler.

  Deme şu niçin şöyle
  Yerincedir o öyle
  Bak sonuna seyr eyle
  Mevla görelim neyler
  Neylerse güzel eyler.’
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P S İ K O L O J İ

Vücudumuz elbette tepeden tırnağa 
harikalar yumağıdır. Hiçbir şey sebepsiz 
yaratılmamıştır ve her organımızın var 
olma hikmeti vardır. Önceleri “Bu organ 
evrimin eseri. Henüz evrim rol biçmemiş” 
denilen sıradan organlarımızın bile çok 
önemli fonksiyonları olduğu, eksikliğinde 
belirgin aksamaların ve rahatsızlıkların or-
taya çıktığı görüldü.

Vücudumuzu iç iskelet yapımız destek-
ler ve bu yapının parçaları bizi korur. Ay-
rıca başka korunma yollarımız da vardır. 
Tehlikeden kaçmak için gereken yüksek 
bir hareket yeteneği ve bizi değişik hava 
şartlarına karşı bağımsız kılan değişmez 
(sabit) bir vücut ısısı da bu korunma vası-
talarındandır.

Organlarımıza gelince: Sindirim, dola-
şım ve solunum sistemlerinin çok hassas 
organlar (akciğer, mide, karaciğer, kalp 
gibi) karın ve göğüs kafesinin içinde gü-
venli bir şekilde korunurlar.

Beyin, vücudumuzun en fazla zedele-
nebilecek ve en önemli organımız olarak 
en iyi ve mükemmel şekilde korunur. Kalın 
kemikten sağlam bir kafatası içinde ayrı 
olarak korunacak tarzda yer alır. Beyin 
çevresinde bulunan duyu organları (göz, 
kulak ve burun) yüksekteki konumları sa-
yesinde iyi bir görme, işitme ve koklama 
yeteneği sağlarlar.

Göz kapakları ve kirpikler, kafatasına 
gömülerek zaten korunmuş olan gözlerin 
ikinci koruyucusudurlar. Yağmura, toza ve 
daha başka tehlikelere karşı oldukça has-

sas olan bu organımızı korurlar.

Kemikten yapılmış olan omurga, omuri-
liği sarar ve korur. Omurganın zedelenme-
si durumunda ciddi sağlık problemlerinin 
ortaya çıktığını göz önüne alırsak bu koru-
ma bizde hayranlık uyandıracaktır.

Kalın kas tabakası, sindirim sistemini 
sararak darbelere karşı muhafaza eder.

Serin kalmak için vücut dışında bulun-
ması gereken testisler (erbezleri) korumalı 
bir şekilde bacakların arasında yer alır.

Derimiz, altında bulunan nazik dokuları 
darbelere, bakteri (mikrop) bulaşmasına, 
güneş ışığındaki ultraviyole ışınlarına karşı 
korur ve dokuların kurumasını önler. Ça-
buk aşınma oluşan yerlerde, özellikle de 
topuk ve avuç içindeki üst derinin (epi-
derm) kalın olması ilginçtir.

Vücudumuzdaki inceden inceye ayar-
lanmış olan bu harika koruyucu sistem 
mükemmeldir ve akıl sahiplerinde hayran-
lık uyandırmaması mümkün değildir.

Günlük geçici aktüalitenin peşinde ko-
şarken lütfen biraz da var oluşumuz üze-
rinde düşünelim ve bizi akıl ve iman sahibi 
olarak yarattığı için Rabbimize şükredelim.

FAYDALI DİYETLERİN 

ORTAK YANLARI

Günümüzde obezite ve şişmanlık büyük 
problem. Pek çok kişi diyet yapıyor, kilo 
vermek için önemli miktar paralar harcı-

Harika Bedenimiz
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yor. Forma girmek hemen herkesi hedefi 
haline geldi.

Bu yüzden çok çeşitli diyetler piyasada 
dolaşıyor, gündeme yeni diyetler giriyor 
ve moda olarak yayılıyor, bir süre sonra 
uygulanmaz oluyor veya bazıları gözden 
düşüyor.

Düşük yağlı, yağı serbest, karbonhidratı 
azaltan veya düşük tutan diyetler, yüksek 
proteinli veya kısıtlı olan onlarca çeşit…

Atkins, Ornish, Dash, Akdeniz Diyeti, Taş 
Devri Diyeti, açlık diyeti, oruç diyeti, mey-
ve suyu diyeti, sebze diyeti gibi saymakla 
bitmeyecek diyetler ortalıkta boy gösteri-
yor. Kimi proteini kısıtlarken bazıları yağı 
serbest bırakıyor. Bakıyorsunuz meyve 
serbest diyen de var, oldukça azaltan da.

Tavsiye edilen beslenme düzenlerinin 
kimileri yapanlara açıkça kalori alımlarını 
kısıtlarken bazısı açıkça kalori alımını ser-
best bırakıyor. 

Bazıları kuru yemişleri kalori bombası 
görüp kısıtlarken kimi “olmazsa olmaz” 
görüyor ve sağlıklı beslenme için ısrarla 
öneriyor.

Ekmek konusunda da ayrılıklar var. Balı 
da kimi diyetler yasaklıyor, kimisi de kısıt-
lıyor veya serbest bırakıyor.

Bir de moda olma durumu var, diyet-
lerin biri parlıyor ve bakıyorsunuz bütün 
dünyaya yayılıyor. Sonra etkinliği bitiyor, 
bir başka diyet türü gözde hele geliyor.

Tüm bu çelişkilerin, zıt bakış açılarının 
hesaba katılmasıyla kilo vermek isteyenler 
nasıl bir yol takip etmeli? Üstelik bu diyet 
sağlıklı beslenmeye de önem göstermeli. 

İşte bütün faydalı diyetlerde mevcut 
olan ortak prensipler:

• Erişkinlerin günlük kalori alımlarının 
yaklaşık % 45-65 kadarının karbonhidrat-
lardan, % 10-35 kadarının proteinlerden 
ve % 20-35 kadarının da yağlardan oluş-
ması gerekiyor.

• Beslenme şekilleri ağırlıklı olarak seb-
zelere yer vermeli.

• Rafine şekerlerden ve mamullerinden 
kesinlikle uzak durulmalı.

• İşlenmiş tahıllar yerine tam (komple) 
un tercih edilmeli.

• Hepsinden de önemlisi yiyecek kı-
sıtlamasına gidilmeli; acıkmadan sofraya 
oturulmamalı ve doymadan sofradan kal-
kılmalı.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla kasım ayı 
geçici dış ticaret verilerini, İstanbul’da Dış Ti-
caret Kompleksi’nde açıkladı. Kasım ayında 
ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre 
16 milyar 214 milyon dolar oldu. Yılın ilk 11 
ayında ise ihracat yüzde 1,8 artış ile 165 mil-
yar dolara, son 12 aylık ihracat da 180 milyar 
dolara ulaştı.

Küresel ticarette yaşanan daralmanın bü-
tün ülkeleri etkilediğini ve küresel büyümede 
önemli bir ivme kaybına sebep olduğunu söy-
leyen TİM Başkanı İsmail Gülle, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İhracatçılarımızın tüm güçleriyle, 
tam performansla yürüttükleri çalışmalar kü-
resel ortalamanın üzerinde bir ihracat tablosu 
ile taçlanıyor, göğsümüzü kabartıyor. Ülkemi-
zin ihracat performansı, rakiplerimiz ve hedef 
pazarlarımız ile karşılaştırıldığında, başarılı iv-
mesi ile öne çıkıyor. 2019 yılı ilk 9 aylık ihracat 
verisini açıklayan ülkelerden Güney Kore’nin 
ihracatı yüzde 9,8 düşmüş durumda. Birleşik 
Krallık’ta ise azalma yüzde 6,5, Almanya’da 
yüzde 5,2, Rusya’da da düşüş yüzde 4,6 olur-
ken, Japonya’da yüzde 4,5, ABD’de ise yüzde 
1,2 düşüş var. Dünya devi Çin’in ihracatı yüzde 
0,1 düşmüş durumda. Ülkemiz ise ilk 9 ayda 
yüzde 2,6 artış oranına imza atmıştı. İhracat-
çılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve 
stratejik kararları, hükümetimizin destekleri 
ile küresel arenadaki pozisyonumuzu daha iyi 
noktalara taşıyor, taşımaya da devam edecek.”

 Hükümetimizin sağladığı kolaylıklar ülke-
mize misliyle geri dönüyor

Türkiye’nin ihracat ailesinin hız kesmeden 
büyümeye devam ettiğini söyleyen Gülle, 
“2019 yılında 85 bine ulaşan mal ihracatçımız 

ve 5 bin seviyesindeki hizmet ihracatçımız ile 
ticaret diplomasimiz sahada 90 bin nefere 
ulaştı.Hedefimiz, Dış Ticaret Fazlası Veren Tür-
kiye. Bu hedef için çalışıyor, sürdürülebilir kal-
kınmanın en kritik bileşeni olarak ihracatı öne 
çıkarıyoruz. Hükümetimiz tarafından ihracata 
ve ihracatçıya sağlanan kolaylıklar, ülkemi-
ze her zaman misliyle geri dönüyor. Bizler de 
daha çok çalışıp, katma değer odaklı üretim bi-
linci ile işimize odaklanıyoruz. 2023 yılı ihracat 
hedefimiz olan 226,6 milyar doları, aşacağımı-
za yürekten inanıyoruz” dedi.

Ülkemizin ticaret diplomasisine, saha ne-
ferleri olarak destek veriyoruz

Artık dünyada Atlantik İttifakı’nın bir za-
manlar öncülük ettiği konvansiyonel yöntem-
lerden, Asya-Pasifik’in öncülük ettiği bir dijital 
dönüşüm sürecine, Türkiye gibi yükselen geliş-
mekte olan ekonomiler ile birlikte küresel eko-
nomik-politikte çok sesli bir dönemin gereklili-
ğine ısrarla vurgu yapıldığına dikkat çeken TİM 
Başkanı İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam 
etti: “Dünya gündemi ticaret savaşlarıyla, te-
rörle, sokak olaylarıyla, istikrarsızlıklarla meş-
gulken, biz bugün Avrupa ile Asya’yı TANAP ile 
birbirine bağlayarak çağımızın önemli projele-
rine Türkiye olarak imza atıyoruz. Türkiye, böl-
gesinde artık sadece AB ile değil, tüm aktör-
ler ile dengeli ve çıkarları doğrultusunda çok 
yönlü ve güçlü bir politika izliyor. Bunu yapmış 
olduğumuz ticaret anlaşmalarında, enerji ala-
nındaki anlaşmalarda, yatırımlarda ve politika 
adımlarımızda net bir şekilde görüyoruz. Çin’in 
‘Kuşak Yol Projesi’nde; bölgemizin içerisinde 
bulunduğu Orta Koridor, en stratejik konumla-
rın başında geliyor. Yapılan altyapı yatırımları, 
transit ticarette de geleceğin vazgeçilmez bir 
üssü haline geleceğimize işaret ediyor. “

İbrahim BİÇER

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kasım ayı ihracat  
rakamlarını İstanbul’da açıkladı. Türkiye’nin ihracatı 2019 

yılı kasım ayında 16 milyar 214 milyon dolar oldu.  
Yılın ilk 11 ayında ise ihracat yüzde 1,8 artış ile  

165 milyar dolara yükseldi.

D I Ş  T İ C A R E T
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Tüm bu gelişmelerin ihracata yansıması 
adına TİM olarak yoğun bir şekilde çalışarak, 
yeni projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen 
Gülle, ”Ülkemizin yürüttüğü ticaret diplomasi-
sine, ihracatımızın 223 ülke ve bölgedeki saha 
neferleri olarak tüm gücümüzle destek veri-
yoruz. Ticaret Bakanımızın liderliğinde İhracat 
Ana Planımızda öne çıkan sektörlerimiz ile bir 
araya geliyor, düzenlediğimiz ortak akıl çalış-
taylarında her sektör için detaylı hedef ve stra-
tejiler oluşturuyoruz. İhracat Ana Planı’ndaki 
öncelikli sektörlerimiz olan Otomotiv ve Ma-
kine sektörümüzün önde gelen ihracatçıları, 
sektörlerimizin temsilcileriyle düzenlediğimiz 
çalıştaylarla bu sürece hız vermiş durumdayız. 
Yerli üretimden, küresel marka oluşturmaya, 
ölçek ve kapasiteden yeni pazarlara kadar tüm 
konuları Sayın Bakanımızın huzurunda günde-
me getiriyor, ortak bir akıl oluşturmaya gayret 
ediyoruz” dedi.

Kasım’da 1545 firma İhracata Ailesine katıl-
dı

Kasım ayı ihracatına ilişkin detaylara deği-
nen TİM Başkanı şunları kaydetti: “Öncelikle, 
kasım ayında ihracat ailemize 1545 firmamızın 
katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyo-
rum. Firma özelinde bakıldığında, kasım ayı 
içerisinde toplam 40 bin 677 firmamız ihracat 
gerçekleştirdi.”

 Otomotiv sektörü liderliğini sürdürdü

Kasım ayının lideri, 2,7 milyar dolarlık ihra-
cat ile Otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1,8 
milyar dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler ve 
1,5 milyar dolar ihracat ile Hazırgiyim ve Kon-
feksiyon sektörleri takip etti. 9 sektör yüzde 
10’un üzerinde artış yakalayarak başarılı bir 
performans sergiledi. Kasım ayının en güç-
lü performansına imza atanlar ise yüzde 447 
artışla 162 milyon dolar ihracat gerçekleşti-
ren Gemi ve Yat, yüzde 57 artışla 360 milyon 
dolara ulaşan Savunma ve Havacılık ile yüzde 
48 artışla 265 milyon dolara ulaşan Fındık sek-
törü oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke 
sayılarına bakıldığında 208 ülke ve bölgeye 
gerçekleştirdiği ihracatla Kimyevi Maddeler 

birinci, 189 ülke ile Hububat ikinci, 188 ülke ile 
Çelik üçüncü oldu.

105 ülkeye ihracat arttı

Kasım ayında ihracatçılar, ülkemizin bay-
rağını 210 ülke ve bölgede dalgalandırmayı 
başardı. Bu ülkelerin 105’ine ihracat artarken 
70 ülkede artış yüzde 10’un, 32 ülkede ise yüz-
de 50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat 
gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,5 milyar dolar 
ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile Irak ve 948 
milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ül-
kenin ihracattaki payı yüzde 48,4 olurken, ilk 
20 ülkede bu pay yüzde 66,4 olarak gerçekleş-
ti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin 
ihracatımızdaki payı kasımda yüzde 47,5 oldu.

En dikkat çekici artış yüzde 2030 ile Yalo-
va’da yaşandı

İllerin ihracatına bakıldığında; kasım ayında 
41 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleş-
tiren ilk 3 il sırasıyla; 6,1 milyar dolarla İstan-
bul, 1,4 milyar dolarla Bursa ve 1,3 milyar do-
larla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise; 
yüzde 2030 artışla 88 milyon dolar ihracata 
imza atan Yalova, yüzde 504 artışla 96 milyon 
dolara ulaşan Çorum ve yüzde 103 artışla 35 
milyon dolar ihracat yapan Giresun’da oldu. 
Yalova’da Gemi ve Yat, Çorum’da Mücevher ve 
Giresun’da Fındık sektörleri kasım ayında ola-
ğanüstü bir performans sergiledi.

 176 ülkeye TL ile ihracat yapıldı

Ay boyunca 176 ülkeye ihracatta TL kullanıl-
dı, toplam rakam 5,3 milyar TL oldu. 7 bin 190 
firma kasım ayında beyannamelerinde Türk 
Lirasını tercih etti.

11 aylık parite kaybı 4,4 milyar dolar

Miktar bazında ihracatta ise kasımda yüzde 
6,8 artışla 13 milyon tona, yılın ilk 11 ayında 
yüzde 16,5 artışla 134 milyon tona ulaşıldı. 
Son olarak, kasım ayında Euro dolar paritesi-
nin etkisi negatif yönlü 193 milyon dolar olur-
ken, yılın ilk 11 ayında pariteden kaynaklanan 
negatif etki 4,4 milyar dolar oldu.
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Tulum, Anadolu’nun kuzeydoğusunda Rize 

ve Artvin’de kullanılan nefesli bir halk çalgı-
sı. Balkan yarımadası ve İskoçya’da kullanılan 
gaydadan en önemli farklı pes sesleri kontrol 
edebilen boruya sahip olmamasıdır.

Tarihçe

Tulum’un bir enstrüman olarak kullanıl-
maya başlandığı tarih hakkında kesin bir bilgi 
olmamakla birlikte Mezopotamya’da ortaya 
çıktığı sanılmaktadır. Aristophanes’in Akharni-
yalılar oyunundan (MÖ 425) ve Suetonius’un 
imparator Nero’nun (MS 54–68) hayatını an-
lattığı eserinde Utricularius adlı bir tulumcu-
nun varlığından Antik Çağ’da Akdeniz uygar-
lıklarınca ödünçlendiği anlaşılmaktadır. İskoç 
gaydasının atası olan gayda-tulum benzeri ne-
fesli sazların Romalılar tarafından Mısır, Ana-
dolu veya Trakya üzerinden kıta Avrupasına 
taşındığı teorisi bu yüzden kabul görmekte-
dir. 17. yüzyılda bölgeye gelen Evliya Çelebi 
seyahatnamesinde “dankiyo tulum sazı” ve 
“Sazende-i dankiyo düdüğü” olarak tanımla-
dığı enstrümanı Trabzon yakınlarında yaşayan 
halkın icat ettiğini bildirmiştir. Bununla birlikte 
Antik Yunanca olup “Hayvan derisinden yapıl-
mış torba” anlamına gelen dankiyo kelimesi 
bugün Trabzon’da neredeyse hiç bilinmediği 
gibi dini sebeplerle ya da küçükbaş hayvancılı-
ğın terkedilmesiyle unutulmuştur. Türkiye-Yu-
nanistan nüfus mübadelesine kadar Rumlar 
tarafından özellikle Maçka ve Kuzey Gümüşha-
ne’de (Krom, Santa, İmera) yoğun olarak kulla-
nılmaktaydı. Yine 1900 lü yıllara kadar Araklı 
Karadere vadisindeki Hemşinli orjinli köylerde 
çalınmakla beraber günümüzde sadece halk 
tarafından eskiden çalındığı bilinmektedir. Bu-
nun yanı sıra Bayburt’un kuzeyinde yer alan ve 
Trabzon’ a komşu olan bazı köylerde kullanıl-
maktadır. 1970’lere dek Holo boğazı köylerin-
de de çalındığı bilinmekte, kemençenin bazı 
parçaları çalmak için tulum gibi akort edildi-
ğinden Trabzon folklorunda etkisi sürmekte-
dir. Çayeli ilçesinden doğuya doğru Rize’nin 

Pazar, İkizdere’nin Bazı Köyleri, Ardeşen, Çam-
lıhemşin, Fındıklı ve Artvin’in Arhavi, Hopa, 
Borçka,Yusufeli,Şavşat,Meydancık belde Mur-
gul ilçelerinde, Erzurum’un İspir ilçesinde ve 
Gürcistan sınırında geleneksel olarak çalınır. 
Artvin’in iç bölgelerinde Gürcüler tarafından 
da geleneksel enstrüman olarak kullanılmak-
ta. İç bölgelerde Tatos dağları sınırından itiba-
ren yerini davul-zurnaya bırakmaktadır.

Yapısı

Tüyleri temizlenmiş çebiç adı verilen oğlak 
derisinden delik yerleri bağlanıp, gövde bölü-
mü elde edilir. Ön ayaklardan birine lülük, biri-
ne de nav takılarak yapılmaktadır. Geleneksel 
olarak boynuzdan yapılan navlar günümüzde 
ahşaptır. Mübadele ile Yunanistan’a göçen 
Karadeniz Rumları nav bölümünü boynuzdan 
yapmaya devam etmektedir ve içine yöresi-
ne göre zimbon (Trabzon), çimon/çibu (Rize), 
zimbon ve çimon kelimeleri Latince “tulum” 
anlamına gelen tsimpona teriminden ödünç-
lenmiştir. Terim Yunanca’ya zampuna  İtalyan-
ca ise sampogna “tulum, koyun postundan 
yapılan çoban çalgısı” formunda geçmiştir. Adı 
verilen kamıştan yapılan komalı-pentatonik 
sipsi yerleştirilmektedir. Lülükten dudula adlı 
ağızlıktan üflenerek şişirilen enstrümanda sı-
kışan hava nav içinde bulunan zimbona gelir 
ve burada parmaklar sayesinde istenilen ses 
elde edilir.

Tulum

S A N AT  TA R İ H İ M İ Z

Emrullah ÇINAR
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Kuran’ın hayata sunduğu kolaylıkların, hu-

zurun ve sayısız güzelliklerin çoğu Müslüman 
ne yazık ki farkında değildir. Bunun nedeni İs-
lam’ı öğrenmek için yüzyıllardır Müslümanla-
rın Kuran’ı tek kaynak olarak görmeyi bırakmış 
olmalarıdır. Bu vahim durum tüm ilahi dinler 
için geçerlidir. Elçilerin vefatından hemen son-
ra bir şeylerin değiştirilmesi adeta bir gelenek 
haline gelmiştir.

Kuran’ın değiştirilmemiş olması, onu Al-
lah’ın koruyor olması nedeniyle bu gelenek 
Kuran üzerinde gerçekleştirilememiş fakat 
Kuran terk edilmiş ve dini öğrenmek için tek 
kaynak olarak görülmemiştir.

Elbetteki bu durum hayırlı sonuçlar doğur-
mamıştır. 1400 yıl öncesindeki İslam anlayışıy-
la günümüzdeki İslam anlayışı arasında uçu-
rumlar oluşmuştur.

Tüm dünyada baskıcı ve zorba olarak tanı-
nan Müslümanlar bu imajın oluşma nedeninin 
hiçbir gerçekliği olmayan ve Kuran’la çelişen, 
Pegamberin (sav) vefatından yüzlerce yıl son-
ra ortaya çıkarılan sahte hadisleri ve Kuran’la 
çelişen sayısız öğretiyi İslam olarak kabul et-
melerinin bir sonucu olduğunu ne acıdır ki dü-
şünmüyorlar.

Allah çok sayıdaki ayetlerle Kuran’ın yeterli 
olduğunu ve peygamberin (sav) Kuranla çeli-
şen hiçbir söz söylemeyeceğini defalarca açık 
açık belirmiş olmasına bu ayetler göz ardı edil-

miştir. Kötü niyetli kişiler bunun gibi ayetlerin 
kendilerince tevilini yapmaya çalışmış veyahut 
Kuran’ın anlaşılamayacağını, sadece çok alim 
olarak gördükleri insanların anlayabileceğini 
iddia etmişlerdir.

Kuran’a baktığımızda vicdanla çelişen hiç-
birşey göremeyiz. Allah’ın ayetlerde kolay ol-
duğunu bildirdiği din, insan yaşamına sevinç, 
neşe, huzur ve mutluluk katar. Aksi halde ise 
doğasına aykırı bir yaşam biçimi seçmiş olan 
insan hayatının sonuna kadar bastırmaya ve 
kurtulmaya çalıştığı sayısız sıkıntılarla yaşama-
ya mahkum olur.

Kuran’ı temiz akıl ile araştıran ve samimi-
yetle dini öğrenmek amacıyla Kuran’a başvu-
ran herkes Allah’ın insanlar için hiçbir zorluk 
ve sıkıntı olmayan muhteşem bir yaşam biçimi 
tarif ettiğine şahit olacaklardır.

Tâ-Hâ, 124 : ‘Kim de benim zikrimden yüz 
çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim var-
dır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşre-
deceğiz.’

Ankebût, 51 : Kendilerine okunmakta olan 
Kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? 
Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için ger-
çekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.

Nisâ, 82 : Onlar hâlâ Kur’an’ı iyice düşün-
müyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkasının ka-
tından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılık-
lar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.

İsmihan Meryem BOYRAZ

Kuran’ı her Müslüman Düşünerek Okumalı

M A K A L E
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“Departed-Köstebek” ile Oscar ödülü kazanan yönetmen Martin Scorsese’in yö-

nettiği “Shutter Island-Zindan Adası”nda, Massachussets sahili açıklarındaki bir ada-

da suç işlemiş akıl hastalarının tedavi edildiği hastanedeki bir katilin esrarengiz şe-

kilde kayboluşunu soruşturmakla görevlendirilen Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) 

ve Chuck Aule (Mark Ruffalo) adlı iki polisin baş döndüren hikayesi konu ediliyor.

Onur TAŞKIRAN
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İstanbul’da hazan mevsimi imiş. Gökyüzünü bu-

lutlar perdelemiş, hava puslu, yerler ıslak. Yağmur 
her zaman ki gibi yine gönülsüz, adeta yeryüzün-
den rahmetini esirger bir küskünlük içinde. Beton 
yığınından nefes alamaz hale gelmiş yer gök, tüm 
canlılar. 

Ağaçsız memleketin dalları olmuş gökdelenler. 
Her biri üzerine şimşek çekmekteler. Bir zamanlar 
kuş cıvıltısına eşlik eden tayyarelere bakan çocuk-
larla dolu idi sokaklar şimdi egzoz dumanından ve 
fabrika bacalarından, büyük bir ihtişamla fokur fo-
kur kaynayan tencerede tüten yemek kokularının 
sokakları sardığı gibi sarıyor hammaddelerin iş-
lenmiş kokuları. Kadın erkek fark etmiyor herkesin 
yüzü asık, sertleşmiş derilerle bezenmiş yüzlerde 
muallakta kalan bakışların üstünde çatılan kaşlar, 
en az Hz İsa’nın çarmıha gerildiği kolları kadar ger-
gin.  Bitap düşmüş bin pişman burun burun olalı. 

O sabahki telefonda, kardeş hasbihali bu dem-
deydi. İnsanlar ne ise öyle görüyor karşındakini de 
dedi. Burada da hazan mevsiminde her yer.  Gö-
nüllere çöreklenen bir habis yılanın son hamlesine 
tıslamasıydı kim bilir belki de bu tahliller. Yine de 
koşturmak gerek dendi karşılıklı nihai kararlar. İs-
temsizce kapandı soğuk mevsimin soğuk rüzgârını 
anımsatan telefonlar. Sınavın çetinliği mükâfatın 
derinliğine denktir, diyerek teselli arayışına çıkmıştı 
nasılsa diller.

Öte yandan konunun asıl muhataplarının kalple-
rine fersah fersah uzaklığı Fizan’ı bile yakın kılıyordu 
kendilerince. Bilinmezdi ki mesafelerin gönüllere 
engel olmadığı o günlerde. 

Gün öğleye varmamıştı henüz. Yine aynı telefon 
sesi…

Telaşlı sözler peş peşe sıralandı ve kapandı.

‘’kaza yapmış, biz yola çıktık.’’

Biraz önceki telefonun verdiği iç boşalması, ye-
rini koca bir yüke bırakıp gitmişti. Hazan mevsimin 
gölgesini yırtarcasına bir telaş sardı tüm bedenini. 
Hazin sondan habersizcesine…

Titrek ve tutuktu dili, ‘’kan lazımdır şimdi, can 
olma zamanı, gitmem gerek ‘’ dediğinde. 

Yolların ıraklığı ilk kez çekilmez oldu. Oysa ne çok 

severdi tek başına yolculukları. İsimsiz muhabbetle-
ri, kimliksiz hikâyeleri. Göz açıp kapayıncaya kadar 
biterdi de zaman, hiç bitmesin isterdi yolculuklarını. 
Dünyada daimi kalacakmış gibi düşünenlerle birdi 
otobüs yolculuklarındaki halleri. 

Şimdi öyle mi ki? Zehirli sarmaşıklarla kaplı ade-
ta tüm kavşaklar.  Çöz çöz bitmeyen kördüğümler 
var her dönemeçte. Aşılan her viraj, çıkmaz sokak-
lara bağlı sanki. Girmesi bir dert, dönmesi ayrı bir 
dert. Bir ileri, iki geri yalpalaya yalpalaya gidiyor. 
Dünyanın sessiz sedasız, aheste aheste dönüşü gibi 
hiç acelesi yok şoförün. İçimdeki fırtınadan habersiz 
yolcu kalabalığı. Pençelerini avına doğru çevirmiş 
bir akbabayı andırıyor her biri. 

Haykırıyorum istemsizce son telefona. Hiç sa-
bahki hazan mevsimi sessizliğinde değil bu haykı-
rışlar. Akbabalar üşüşüyor ilk defa avcı ben oluyor 
kafa tutuyorum avlandığımı unutup. Şehrin beton 
yığınları kadar soğuk bakışları. Teselliden uzak tüm 
sözler şimdi. Yıldırım düşmüşçesine yığılıyorum kol-
tuğa. Paramparçayım… Avlandım. Hızlı bir yükselişti 
tüm hayatım, şimdi yere çakıldım.  Avcının dişleri 
keskin! Liğme liğme her yanım. Akbabanın ardında 
kalanlarım kimsenin dişine göre değil. 

Yollar ve yolcular arasında bir mengenedeyim. 
Sıkıştıkça büzüşüyor, büzüştükçe yok oluyorum. 

Ölüm sessizliği kaplıyor hücrelerimi. 

Dünyaya değil âleme küsmüşlüğümün her geçen 
gün artacağı günlere gebe istikbalim. 

Hayr dilemek hayır demek kadar zül geliyor dili-
me. Amipleşmiş varlıklar bile bu kadar özgüvensiz 
olmamışlardır ömürlerince. Bunca zaman çarmıha 
mı gerilmişti de, boşlukta mı sallanıyordu, bu kadar 
anlamsız  ve çabuk mu son buluyordu hayatlar an-
lam veremedi. 

Ahmaklığının zirvesinden düşüyor gözyaşlarım. 
Donuklaşan bakışlarım titriyor mücrim mahcubiye-
tiyle. 

Her hazan mevsimi… ‘’ölüm perde perde inmek-
te’’ ‘’ ölüm sesizliğinde her yer, ölü beklemekte’’

Kıyametime son hız …yolculuktayım.

Tekerler  yine bir ileri, ,iki geri gitmekte. 

Ülkü KARA

HAZAN MEVSİMİ

M A K A L E
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K A PA K

Muhyiddi-i Arabi hazretlerinin en önemli eserle-
rinden Füttühat-ı Mekkiye, kendi tabiriyle insanlara 
sadece Allah’ın (C.C) tavsiyelerini hatırlatmak üzere 
kaleme alınmıştır. Kendi dilinden hiçbir ilâve kulla-
nılmamıştır. Sadece ayetler ve hadisler üzerinden 
nakiller yapmıştır. Gündelik yaşantının İslami temel 
esaslara dayandırılmış, her alanda tavsiyeleri mev-
cuttur. 

Aslında bir çoğumuzun küçük yaşlardan itibaren 
bildiğimiz, ancak günlük telaşlardan ihmal ettiği-
miz birkaç hususa değinelim. Bu vesile ile yeniden 
alışkanlık haline getirebilirsek, kazancımız büyük 
olur. Uygulamada basit ama kazanımı yüksek dav-
ranışlardan biri şudur:  ‘’ Müslümanlar’dan birine 
rastladığın zaman, selamdan sonra musafaha et.’’ 
Rasulullah (S:A:V) : İki Müslüman karşılaştıkları za-
man musafaha ederlerse ayrılmadan önce mutlaka 
bağışlanırlar.’’

Cemaat ve camiye gitmek ile ilgili bir hadis şöy-
ledir: ‘’ Kim evinden abdest alıp, Allah’ın evlerinden 
birine, farz namazlarını eda etmek üzere yürürse, 
attığı bir adım ondan bir günah düşürür, diğer adım 
ise onun bir derecesini yükseltir.’’

Hasta kişileri ziyaretin ne derece önemli olduğu 
ve darda kalan kardeşinin sıkıntısına koşmanın ecri 
ayetlerde şöyle geçiyor: Kıyamet gününde Allah 
(C.C) buyurur: ‘’ Ey Ademoğlu, hastalandım, sen 
beni ziyaret etmedin.’’ 

‘’ Ya Rabb! Alemlerin Rabbi olan seni nasıl ziya-
ret edebilirim!’’

‘’ Falan kulum hastalandığı zaman onu ziyaret 
etseydin, beni yanında bulacaktın.’’

Yine başka bir ayette : ‘’ Ey Ademoğlu senden 
yemek istedim, beni doyurmadın!’’

‘’ Sen Alemlerin Rabbisin, ben seni nasıl doyura-
bilirim ki!’’ dediğinde benzer bir cevap alır.

‘’ Falan kulum senden kendisini doyurmanı iste-
diğinde, onu doyurmadın. Eğer doyursaydın beni 
yanında bulacaktın.’’

Nebevi bir tavsiyede Allah (CC) buyuruyor: ‘’ 

Ey Ademoğlu! Biz sana her gün rızık veriyoruz, sen 
üzülüyorsun. Her gün ömründen bir şey eksiliyor, 
sen seviniyorsun. Sana yetecek kadar istemen ge-
rekirken, azdıracak kadar çok istiyorsun. Ne aza 
kanaat ediyor, ne de çokla doyuyorsun.’’ Tam da gü-
nümüzdeki doyumsuzluğa, tüketime ve israfa işaret 
eden bir ayet.

Allah Rasulü : ‘’ Ahir zamanda din karşılığında 
dünyayı isteyen kişiler çıkacak. Halka karşı yumuşak 
olup, kuzu derisine bürünecekler. Dilleri baldan tatlı 
ancak kalpleri kurt kalbi gibi olacak.  Allah (CC): ‘’ 
Onlar bana mı güveniyorlar, yoksa bana karşı ola-
cak kadar cüretkarlar mı? Yemin ederim onlara öyle 
bir fitne veririm ki, bu fitne hakimleri bile şaşkına 
uğratır.’’

Müslüman kardeşlerinin mahrem olan evlerine, 
onlar yokken bakmak caiz değildir. Bakılsa dahi giril-
miş hükmündedir. Ayet-i kerimede buyurulur:’’ Ey 
inananlar! Evlerinizden başka evlere izin almadan, 
seslenip sahiplerine haber vermeden girmeyiniz. 
Eğer evde kimseyi bulamazsanız, içeriye girmeyiniz. 
‘’Dönün’’ denilirse dönün. ‘’

İyilik ve kötülük bahsine geçen Ayet-i Kerime, 
Rabb’imizin ne kadar merhametli olduğunun açık 
delilidir. Melekler: ‘’ Şu falan kulun kötülük yapmak 
istiyor.’’ dediklerinde Allah şöyle buyurur: ‘’ Onu iyi-
ce gözetleyin. Eğer o kötülüğü yaparsa, onu yazın. 
Şayet vazgeçerse, bir sevap yazın. Çünkü o, kötülü-
ğü benim için bırakmıştır.’’ ‘’ Kim bir iyilik yaparsa 
ona da on misli sevap verilir.’’

Son olarak dinimizin en mühim ibadeti olan na-
mazla ilgili ayetlerden örneklerden bahsedelim. 

‘’ Kulumun namazına bakın. Tamam mı yoksa ek-
siklik var mı? Tam olarak kılmış ise tam olarak yazın. 
Eğer eksiklik varsa, nafile namazlarına bakın. Kulu-
mun farzını nafilesi ile tamamlayın. ‘’

Yüce merhamet sahibi Allah (CC), kulunu affede-
bilmek için her amelini değerlendirip, noksan iba-
detlerini tamam ediyor. Tövbe fırsatı da ömür boyu 
açık. Kısacık dünya hayatının telaşına dalıp da asıl 
gayemiz olan kulluğu unutmayalım. Ölümü de sıkça 
analım inşallah. 

FÜTÜHAT-I MEKKİYE’DEN NOTLAR

Nazmiye Gül KÖSE
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Öfke anında akıl devreden çıkar. Düşünen beyin 

yerine hisseden beyin aktif olur. Bu durumda beyin 
düşünmez, savaşmaya başlar.

Buna karşı yapılması gereken, düşünen beyni 
devreye sokmaktır. Mesela adam bağırarak eve gi-
rer. “Adam herhalde bağırarak meseleleri çözmek 
istiyor. Düşünceyle değil hisle hareket ediyor. Sava-
şarak, beni pasifize ederek kazanmak istiyor.” Böyle 
düşünerek, “Ya bağırmak zorunda değilsin, konuşa-
biliriz. Bir mesele mi var? Konuş ki, anlayayım seni” 
derseniz adamı daha kızdırmış olursunuz. Çünkü 
hisseden beynine oynamışsınızdır. Şöyle diyecektir 
adam: “Bakar mısınız? Beni anlamak istiyormuş.”

Evet, mümkün mertebe damara basmamak ge-
rekiyor. Damara basıldığında hissîlik devam ede-
cektir. Hissi harekete geçirmekten çok aklı devreye 
sokmak lazımdır. Adamın damarına basmamak, 
onun düşünmesini sağlamak… Kızan, öfkelenen 
adamın durduğu yere gitmemek, onu kendi yerine 
çağırmak, çekmek… Kılıç kullanana kılıçla mukabele 
ederseniz onun alanına girmiş olursunuz. Ama kı-
lıç kullanmazsanız, aklı devreye sokarsanız, adamı 
yanınıza çekmiş olursunuz. Öfkeli olanın alanına 
girmek, deplasmana gitmektir. Maçı deplasmanda 
değil, sahanızda oynamanız daha kârlıdır.

Öfkelenen kişi öfkeden sıyrılmak istiyorsa duru-
munu değiştirmelidir. Ayaktaysa oturmalı, oturu-
yorsa kalkmalı, kalkmışsa gidip yüzünü yıkamalıdır. 
Veya en iyisi tartışma konusundan çıkıp başka ko-
nuya geçmelidir.

Peygamber Efendimiz, “Öfkelendiğinizde hemen 
kalkın abdest alın” buyuruyor. İnsan abdest alarak 
Allah’ın huzuruna varır. Allah’ın huzuruna varan 
insan hakikatine uyanır, böylelikle Allah ile arasın-
daki münasebeti sağlamlaştırır. Abdest alıp Allah’ın 
huzuruna varan, orada başını secdeye koyan kişi 
kendinden vazgeçer, bencillikten kurtulur. Allah ile 
münasebetini sağlamlaştıran, Allah’ın yarattığı var-
lıklar olan her bir şeyle ilişkisini de sağlam tutmak 
durumunda kalır. Çünkü ibadet eden insan bilir ki, 
Allah’ın yarattıklarını inciten Allah’ı da incitmiş olur. 
Demek ki inanç önemli, her an Allah’ı hatırlamak 
önemli. Öfke anında Allah’ı hatırlamak, O’nu an-
mak insanın kendini, hakikatini ve haddini hatırla-
ması anlamına gelir. Düştüğü yerden kalkmak gibi… 

Öfkelenmek tabiatına teslim olmak iken, Allah’ı ha-
tırlamak ve buna göre davranmak ise tabiatından 
kurtulmaktır.

Hz. Ebubekir bir haksızlık karşısında sinirlenince 
Efendimiz şöyle buyurur: “Sen öfkelenmeden önce 
yanında seni korumak üzere iki tane melek vardı. 
Öfkelenince onlar kalkıp gittiler.” Demek ki öfke 
anında, insanda kalkıp giden bir şey var. Tabiatına 
ve nefsine teslim olan yalnız başına kalır, bencilce 
davranır. İnsan öfkelendiğinde şeytan, nefis kışkırt-
maya devam eder. Öfkeyle ayağa kalkıldığında nef-
sin tuzağına düşülmüş olur.  

Ama insan öfkeyle değil, aklıyla ve merhametiy-
le davranınca başka şeyler insanın yardımına gelir. 
Melekler devreye girer, insana daha güzel telkinler 
yapılır.

O halde, öfke anında Allah’a sığınmak gerekir. 
Her şeyi bilen, her şeye gücü yeten Rabb’e teslim 
olmak. Çaresizlik böylece aşılabilir. İnsanın elinden 
bir şey gelmeyince, “Rabbim!” diye inlemelidir in-
san. Böyle inlediğinde Allah ona yardım edecektir. 
İnsan bunu yapmaz, öfkeye yenilir, öfkedeki o kısa 
süren haz ile hareket ederse büyük zarar görecek-
tir. İntikam duygusundaki yoğunlukla hareket eden, 
öfkedeki heyecanla vurup kıran insanların hikâyesi 
çoktur. Gazete haberleri bunlarla doludur. Durum 
böyle olmasına rağmen insan ne yazık ki öfke anın-
da neticeyi düşünmez, o anki duyguyla hareket 
eder. Ama “İstediğini söyleyen istemediğini duyar. 
İstediğini yapan istemediğini yaşar.”

Öfke kavramının telaffuzunda bile şiddet tınısı 
var ve genellikle şiddetin başlangıcı öfkedir. Öfkele-
nen insanın bir şekilde şiddete varma ihtimali yük-
sektir. Ancak şiddeti de sadece maddi şiddet şek-
linde anlamamak lazımdır; sözel şiddet, dolayısıyla 
sözel öfke de söz konusudur. Aklına geleni konuşan 
adam da kırıcıdır. Sözün yaraladığı, kesip biçtiği çok 
olmuştur, olmaktadır. Kurşun nasıl hedefi vurup 
yere yığarsa, öfkeyle kurulmuş cümleler de muha-
tabı yere serebilir. Kurşun bedeni parçalarken kötü 
söz ruhları yaralar, parçalar. Hatta kurşunun açtığı 
yara bir ihtimal iyileşebilir ama öfkeyle kurulmuş 
cümlelerin açtığı yaraların iyileşmesi pek mümkün 
olmaz.

Öfkesiz Bir Yaşam İçin…
Prof. Dr. Nevzat TARHAN

P S İ K O L O J İ
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Sarayın üzerine kurulduğu kesim İstanbul’un 

fethinden önce küçük bir koydu ve çevresi Valli-
cula Regii Horti (kraliyet bahçesinin küçük vadisi) 
adıyla anılıyordu. Fâtih Sultan Mehmed’in şehri 
ele geçirmek için giriştiği, başarısındaki en önemli 
etkenlerden biri olan gemilerin Haliç’e indirilmesi 
eyleminin bu koydan başlatıldığı ileri sürülmekte-
dir. Nitekim İstanbul’un alınmasından sonra da koy 
önemini sürdürmüş, donanmanın denize açılmadan 
önce konakladığı ve kaptanpaşaların sefer öncesi 
yapılan geleneksel törenlere katıldıkları bir yer ha-
line gelmişti. Evliya Çelebi’ye göre söz konusu koy, 
XVII. yüzyılda II. Osman’ın padişahlığı döneminde 
(1618-1622) doldurulmuş ve sahil yeni bir görünüm 
kazanmıştır. Muhtemelen törenlere daha uygun bir 
alan oluşturmak için doldurulan koydan elde edilen 
topraklar sonraları “Dolma bahçe” adıyla anılmış ve 
giderek bir has* bahçeye dönüşmüştür. Eremya Çe-
lebi ise koyun I. Ahmed döneminde doldurulduğunu 
(1603-1617) ileri sürmekte ve İnciciyan’a dayanarak 
Gyllius’a göre Kanûnî devrinde ilk defa Karabolus’un 
denizi doldurup bahçe haline getirmiş olduğunu 
söylemektedir. Öte yandan Grosvenor da koyun 
Barbaros’un emri üzerine 16.000 Akdenizli tutsağın 
çalıştırılmasıyla doldurulduğunu belirtmektedir. Söz 
konusu yerin coğrafî konumu dikkate alındığında 
korunmalı bir liman elde etme işleminin nisbeten 
erken bir tarihte başlamış olabileceği ihtimali güç-
lenmektedir. Ancak geniş bir alan elde etmek için 
girişilen asıl doldurma işlemi, herhalde XVII. yüzyılın 
ilk yarısında yapılmıştır. 1583 tarihli maaş defterle-
rinde adına rastlanmayan Dolmabahçe’nin hazineye 
ne zaman geçtiği bilinmemekte, sadece konu hak-
kında Evliya Çelebi’nin verdiği şu bilgi bulunmakta-
dır: “Bayezid Han asrında paşa yalısı idi. Padişahlara 
geçip cennet gibi İrem bağı oldu. Kat kat birçok bah-
çeler ve şahnişinlerle süslendi.” Yine Evliya Çelebi’ye 
göre II. Osman zamanında bu alanda II. Selim’e ait 
bir köşk ile bir havuz vardı. Öte yandan İnciciyan, 
Beşiktaş has bahçesiyle Kabataş’taki Karabâlî bah-
çesi arasında kalan bu bahçede “Gümüş suyu” adıy-
la anılan suyu tatlı bir çeşmenin bulunduğunu ileri 
sürmektedir; Eremya Çelebi ise Dolmabahçe ile ilgili 
olarak “beylik bostan” tabirini kullanır.

Bir has bahçe olarak kullanılan Dolmabahçe, 
zaman içerisinde çeşitli padişahların yaptırdıkları 
binalarla dolmaya başladı. Bilinen ilk yapı, Evliya 
Çelebi’nin sözünü ettiği II. Selim’e ait köşktür. Ancak 
büyük bir ihtimalle koyun doldurulmasından sonra 
yapılan bu köşkün iç kısımlarda yer aldığı sanılmak-
tadır. Koyun dolduruluşundan sonraki tarihlere ait 
oldukları bilinen I. Ahmed, IV. Mehmed, III. Ahmed 

ve I. Mahmud’un köşklerinin ise kıyıya yakın ya-
pıldıkları ileri sürülebilir. Nitekim Hadîkatü’l-cevâ-
mi‘de, Dolmabahçe mesîregâhında Beşiktaş’a kadar 
olan saha içinde sahilsaraylar bulunduğu belirtil-
mektedir.

1680 yılına tarihlenen IV. Mehmed’e ait kasır, az 
kullanılması ve çevrenin rutubetinin ahşap malzeme 
üzerinde olumsuz etki yapması sebebiyle bir süre 
sonra harap olmuştur. 1715’te III. Ahmed’in ikameti 
için onarılan bu kasrın yanı sıra yöreye I. Mahmud 
tarafından 1741 yılında iki büyük bina daha yaptı-
rılmış ve padişah bu mekânları yalnız yaz aylarında 
kullanmıştır. III. Osman döneminde yapılan eklen-
tilerle giderek genişlemeye başlayan Dolmabahçe 
çevresindeki binalar 1775’te çıkan bir yangın sonu-
cu yanmıştır. III. Mustafa’nın tahta çıkmasıyla birlik-
te yeniden ele alınan yapıların kâgir olanları onarıl-
mış ve bunlara yeni kasırlar eklenmiştir. III. Selim 
tarafından Mimar Melling’e yaptırılan ve o dönemin 
Avrupa mimarlık anlayışına uygun bazı unsurlar taşı-
yan yapı da yazlık bir saray niteliğindeydi.

Çeşitli dönemlerde eklenen yapılarla büyük bir 
sahilsaray haline gelen Dolmabahçe yöresindeki bu 
yapı kompleksini sürekli olarak kullanmayı düşünen 
ilk padişah II. Mahmud’dur. Saray bu amaçla 1809 
yılında tekrar ele alınmış ve bazı eklemeler yapılarak 
yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek bir düzeye getiril-
miştir. Böylece o güne kadar yalnız bir sayfiye yeri 
olan bu yapılar yeni bir anlam kazanmış, bazan Be-
şiktaş Sahilsarayı, bazan da Dolmabahçe Sarayı adıy-
la anılarak devletin yeni bir idare binası olma yoluna 
girmiştir. II. Mahmud’un asırlardan beri devletin yö-
netildiği Topkapı Sarayı’ndan çıkmak istemesinin se-
bebi, sadece babası III. Selim’in bu sarayda öldürül-
müş olması ve dolayısıyla onun geçmişten kaçmak 
istemesi değildi. Bu faktörün ötesinde asıl önemli 
sebep, şehrin sur dışı alanlara doğru genişlemeye 
başlaması ve yeni oluşan mahallelerin giderek Gala-
ta surları dışında yer alan Pera (Beyoğlu), Boğazke-
sen ve Cihangir’deki yerleşmelerle birleşip Dolma-
bahçe ve Beşiktaş’ın şehir içinde kalmasına yol açar 
bir konum oluşturmasıdır. Dikkati çeken bir nokta da 
şehrin büyümeye başlaması ile Batılılaşma süreci-
nin aynı zamanda ortaya çıkmış olması ve özellikle 
Batılılaşma’nın sistemli bir biçimde topluma kabul 
ettirilmeye çalışıldığı II. Mahmud döneminde şehrin 
genişleme çizgisinin coğrafî ve siyasî sebeplere da-
yalı olarak bu yeni sahaya doğru gelişmesidir.

Batı terbiyesiyle yetiştirilen ve Batı modasını 
babası II. Mahmud’un yanında Beşiktaş Sahilsara-
yı’nda gören Abdülmecid tahta geçtikten sonra bu 
ahşap sarayın yıkılarak yerine bugünkü kâgir sarayın 

Dolmabahçe Sarayı

M İ M A R İ M İ Z

Mehmet ŞAHİN
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yapılmasını emretti. Abdülmecid’in tahta çıkışından 
hemen sonra bu emri vermesi ve özellikle yeni sa-
rayın tarihî Topkapı Sarayı’ndan tamamen farklı bir 
planimetri ve mimari anlayışıyla Avrupa sarayları 
tarzında inşa ve dekore edilmesi, padişah üzerin-
deki Batı tesirini ve padişahın Batılılaşma arzu ve 
temayülünü belirtmekte, onun kendini bir Avrupa 
hükümdarı gibi gördüğünü ve devleti Batı zihniye-
tiyle yöneteceğini dünyaya göstermek istediğini 
sergilemektedir. Eski sarayın yıkılarak yerinde yeni 
sarayın yapımına, 1842 yılında padişahın geçici bir 
süre için Yıldız köşklerine taşınması üzerine başlan-
mış ve yeni saray 7 Haziran 1856 tarihinde açılmıştır. 
Yan birimlerinin tamamı ile birlikte gerek iç gerekse 
dış düzenleme açısından dönemine damga vurmuş 
bir yapı olan sarayın inşasını, baba oğul Ermeni mi-
marlar Garabet ve Nikogos Balyan’lar üstlenmiş, iç 
süslemesi ise Paris opera binasının dekoratörü Ch. 
Séchan tarafından yapılmıştır.

110.000 metrekarelik bir alana yayılan Dolma-
bahçe Sarayı’nda ana yapıyı oluşturan Mâbeyin, 
Muayede Salonu, harem ve veliaht dairelerinden 
başka Bezmiâlem Vâlide (Dolmabahçe) Camii, Is-
tabl-ı Âmire (Has Ahır), tiyatro, serasker dairesi, 
saat kulesi, hazîne-i hâssa ve mefruşat daireleri, 
bu grubun hemen arkasına düşen yerde de Kuşluk, 
Camlı Köşk, gedikli câriyeler ve kızlar ağası daireleri, 
hareket köşkleri, Hereke Dokumahânesi, baltacılar, 
agavât, bendegân ve musâhiban daireleriyle bu 
yapıların halkını doyuracak nitelikte olan Matbah-ı 
Âmire gibi bölümler bulunmaktadır. Ayrıca bir ka-
yıkhâne ile önünde kayıklar için bir de büyük liman 
vardı.

Sarayın, gerek II. Abdülhamid’in uzun süren sal-
tanatı boyunca (1876-1909) kullanılmaması ve dola-
yısıyla ciddi bir bakım görmemesi, gerekse deprem, 
yangın gibi âfetler ve yanlış şehircilik uygulamaları 
yüzünden tiyatro, kayıkhâne ve serasker daireleri 
bütünüyle, Istabl-ı Âmire ve Matbah-ı Âmire gibi 
bölümleri ise kısmen ortadan kalkmış, bazı bölüm-
leri de farklı amaçlar için kullanılır olmuştur. Dolma-
bahçe-Ayaspaşa arasının tanzimi sırasında Istabl-ı 
Âmire yıkılıp yerine Mithat Paşa Stadyumu yapılmış, 
tiyatro da ortadan kaldırılarak sadece bir kalıntısı bı-
rakılmıştır. 1956’da Cumhuriyet döneminde garaj ve 
muhafız polislere koğuş olarak kullanılan kayıkhâne 
yıktırılmış ve önündeki kayık limanı kısmen doldu-
rulmuştur.

Bütün mekânlarıyla âbidevî bir yapı olan Dolma-
bahçe Sarayı, inşasından Halife Abdülmecid Efen-
di’nin buradan ayrıldığı tarihe kadar (1924) geçen 
altmış sekiz yılın otuz beşinde kullanılmış ve altı 
padişahla son halife burada oturmuşlardır. Cumhu-
riyet’ten sonra “millî saraylar” kapsamına alınan sa-
ray, özellikle Atatürk döneminde cumhurbaşkanının 
yazlık çalışma ve yabancı devlet adamlarını karşıla-
ma mekânı olarak kullanılmış, ayrıca Atatürk’ün baş-
kanlık ettiği I. Dil ve Tarih kurultaylarına sahne ol-
muştur. Daha sonra hakkında uzun sürelerle halkın 
ziyaretine açılma ve kapatılma kararları alınan saray, 

1984 yılında düzenlenen Millî Saraylar Sempozyu-
mu’nda tartışma konusu edilmiş ve arkasından bu 
sempozyumda alınan kararlar doğrultusunda yapı-
lan çalışmalarla yalnız Türkiye’de değil bütün dün-
yadaki önemli “müze içinde müze” örneklerinden 
biri konumuna getirilmiştir. Halen saray, mimarisi-
nin yanı sıra harem ve Mâbeyin bölümlerinde açılan 
değerli eşya sergileriyle de ziyaretçilere hizmet ver-
mekte ve bugüne kadar özenle saklanan, sultanlarla 
yakın çevrelerinin günlük hayatlarında, törenlerde 
kullandıkları eşyayı çağdaş bir düzenleme ile sergile-
mektedir. Muayede Salonu’nun arkasında bulunan 
Sultan Mehmed Reşad dönemine ait Kuşluk, Kuş 
Köşkü, Kuş Hastahanesi ve Camlı Köşk’ten oluşan 
yapılar grubu da restore edilerek orijinal fonksiyon-
larına kavuşturulmuş, Camlı Köşk ile onu sarayın 
ana mekânına bağlayan koridor sürekli sergilerin 
açıldığı bir sanat merkezi haline getirilmiştir. Ayrıca 
bu koridorun alt katı da onarılıp öncelikle kuş resim 
ve fotoğraflarının yer aldığı bir galeri olarak hizme-
te sunulmuştur. Bunlardan başka veliaht dairesinin 
arka bahçesinde yer alan ve II. Abdülhamid dönemi-
ne tarihlenen hareket köşkleri, içinde bulundukları 
kötü durumdan kurtarılıp getirilen yeni düzenleme-
lerle seçkin birer sergi mekânı haline getirilmiştir. 
Yine burada bulunan tarihî serada bir kafeterya açı-
larak sarayın bu yan birimleri milletlerarası bir kül-
tür merkezi şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Millî 
Saraylar Sempozyumu’ndan sonra alınan kararlara 
bağlı olarak yapılan uygulamalarla Dolmabahçe Sa-
rayı tarihî kimliğine her geçen gün biraz daha yak-
laşmaktadır.

Selâmlık - Muayede Salonu - harem bölümlerin-
den oluşan ana yapı dışarıya, kara tarafında iki ana 
ve yedi tâli, deniz tarafında ise biri büyük beş kapı 
ile açılmaktadır. Hazine Kapısı ve Saltanat Kapısı 
diye adlandırılan kara tarafındaki iki ana giriş, Sel-
çuklu sanatında mevcut taçkapı formunun yeni bir 
yorumu olarak ele alınabilir. Hazine dairesiyle mef-
ruşat dairesi arasında yer alan ve sarayın asıl girişini 
oluşturan Hazine Kapısı, ana yapı ile aynı çizgi üze-
rinde bulunmaktadır. Bu kapının hemen ardındaki 
küçük bir avludan geçildikten sonra ikinci bir kapı 
ile selâmlık bahçesine girilmektedir; sarayın kara ta-
rafında yer alan ve Hazine Kapısı’ndan daha büyük 
olan Saltanat Kapısı da aynı bahçeye açılmaktadır. 
Rıhtım boyunca sıralanan beş yalı kapısından Mua-
yede Salonu karşısına geleni diğerlerine oranla daha 
büyük tutulmuş ve her iki yanındaki ikişerden dört 
kapı tâli giriş olarak yapılmıştır. Yalı kapıları da kara 
tarafında yer alan kapılar gibi oval girintiler içerisine 
yerleştirilmiştir. Bütün bu kapıların açıldığı bahçeler 
kara tarafında yüksek duvarlarla, deniz tarafında ise 
yalı kapıları arasına çekilen dökme demir parmaklık-
larla çevrilmiş ve yine dönemin barok bahçe anla-
yışına göre düzenlenmiştir. Dörtgen planlı selâmlık 
bahçesinin ortasında bulunan, köşeleri yuvarlatılmış 
sekizgen planlı fıskıyeli havuz Yıldız Sarayı’ndan geti-
rilmiştir. Rıhtım boyunca uzanan ön bahçede de yine 
aynı biçimde köşeleri yuvarlatılmış fıskıyesiz iki ha-
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vuz yer almaktadır. Bu iki ana bahçe dışında kalan-
lar, daha çok saray halkına ait içe kapalı özel bahçe 
niteliğinde olup yine birer havuzla süslenmişlerdir.

Sarayın dış dünya ile doğrudan ilişkisi olan ve 
girişte ilk karşılaşılan bölümü Mâbeyin veya diğer 
adıyla selâmlıktır. Belgelerde Resmî Daire adıyla 
da anılan bu bölümün ortasında birinci ve ikinci 
katı birbirine bağlayan, tırabzan ayakları kristalden 
yapıldığı için “kristal merdiven” denilen bir merdi-
ven bulunmaktadır; salon ve odalar bu merdivenin 
çevresine yerleştirilmiştir. Padişahın yabancı elçi-
lerle görüşmeleri üst katta, Süferâ Salonu’na deniz 
tarafından bitişik büyük bir odada yapılmaktaydı. 
İmparatorluğun ihtişamının alabildiğince verilmeye 
çalışıldığı son derece süslü olan bu oda, tezyinat ve 
tefrişinde kullanılan kırmızı renkten dolayı Kırmızı 
Salon olarak anılmaktadır. Bu odanın simetriği olan 
kara tarafındaki mekân ise elçinin kendi sekreteriy-
le özel görüşmeleri için ayrılmıştır. Resmî Daire’nin 
üst katında yer alan Süferâ Salonu ile bitişiğindeki 
bu iki özel mekândan sonra gelen en önemli yer Zül-
vecheyn Salon’dur. Padişahın özel hayatı ile resmî 
hayatının geçtiği mekânları ayıran bu salon, aynı 
zamanda ramazan aylarında saray halkının cemaat-
le namaz kıldığı bir mekândı; sarayın resmî ve özel 
mekânlarını, harem ile selâmlık bölümlerini birbi-
rinden ayırdığından “iki cepheli” anlamına gelen 
Zülvecheyn adını almıştır. Bu bölümün üst katında 
yer alan diğer önemli mekânlar Hünkâr Hamamı 
ile Mecid Efendi Kitaplığı’dır. Tamamıyla işlemeli 
olan hamamın duvarları Mısır alabasteri, tabanı ise 
Marmara mermeriyle kaplıdır. Son halife Abdülme-
cid Efendi tarafından oluşturulan Mecid Efendi Ki-
taplığı’nda Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış pek 
çok değerli eser bulunmaktadır. Alt kattaki oda ve 
salonların tamamı ise daha çok resmî işleri yürüten 
devlet memurları ile hizmetkârların kullandıkları 
mekânlardır.

Sarayın selâmlık ve harem bölümlerini ayıran 
âbidevî ölçülerdeki Muayede Salonu, 25 × 37 m. bo-
yutlarında kareye yakın bir plana sahiptir. İçeriden 
kubbe, dışarıdan çatı ile örtülü olan ve geleneksel 
bayramlaşma törenlerinin yapıldığı bu mekân, za-
man zaman yabancı devlet adamları şerefine verilen 
törenlere de sahne olmuştur. Sarayın en önemli bö-
lümlerinden birini de harem oluşturmaktadır. Plan 
açısından en karmaşık bölüm olan haremde beş 
büyük salon bulunmaktadır. Bunların en önemlile-
ri, renklerinden dolayı Mavi Salon ve Pembe Salon 
adlarıyla anılan ikinci kattaki salonlardır. Mavi Salon 
padişahın harem halkıyla bayramlaştığı yerdi. Pem-
be Salon ise harem halkının günlük sohbetlerini sür-
dürdüğü bir mekân olarak kullanılıyordu.

Mâbeyin’i hareme bağlayan yaklaşık 300 met-
relik koridorda ikisi demir olmak üzere toplam altı 
kapı yer almaktadır. İkinci kat seviyesindeki bu ko-
ridorun bitiminde karşılaşılan ilk mekân vâlide sul-
tanın kabul odası, ondan sonraki de vâlide sultanın 
yatak odasıdır. Deniz tarafında yer alan bu iki odanın 
ardında, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra İstan-
bul’a geldiğinde bu sarayda kalan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün çalışma ve yatak odaları bulunmaktadır; 

alt kattaki oda ve salonlar ise yan hizmetler için kul-
lanılmaktaydı.

İç ve dış süslemeleri açısından yapılar, XVIII. yüz-
yılda belirmeye başlayan Batı etkilerinin tipik örnek-
lerini sergilemekte olup bu etkilerin ilk görülmeye 
başlandığı yerler Hazine ve Saltanat kapılarıdır. 
Barok nitelikler taşımakla birlikte Roma İmpara-
torluğu’nun kudret sembolü zafer taklarından da 
etkilenmiş olan bu kapılar, rokoko ve ampir özellikli 
süsleme motifleriyle sarayı dış dünyaya bağlayan 
bu noktalarda Osmanlı Devleti’nin ihtişamını vur-
gulayan bir fonksiyona da sahiptirler. Neo-klasik bir 
düzenleme içinde Mâbeyn-i Hümâyun cephelerinde 
kullanılan antik motifler bordür, pano ve üçgen alın-
lıklarla sınırlandırılmış, süslemeler genel olarak mi-
mari bütünlüğü bozmayacak biçimde düzenlenmiş-
tir. Mâbeyin ile harem bölümleri arasında âbidevî 
görüntüsüyle hemen dikkati çeken Muayede Salonu 
ise farklı ve daha yoğun bir süsleme anlayışı içinde 
ele alınmıştır. Bu farklılık, süslemenin değişik kişi-
ler tarafından tanzim edilmesine bağlanacağı gibi 
imparatorluğun bütün ihtişamını yansıtan bu salo-
nun törenlere yönelik kullanımıyla da ilgili olabilir. 
Muayede Salonu’nun diğer cephelerinden değişik 
bir biçimde ele alınan deniz cephesinde neo-klasik 
anlayışın varlığı, katlar arasındaki bölünmenin belir-
ginliğinde, pencerelerde alınlıklar kullanılmasında 
ve süsleme motiflerinin çoğunlukla antik sanattan 
seçilmesinde açık olarak görülebilmektedir. Bu sa-
londa Batı sanatının çeşitli dönemlerinde rastlanan 
motif ve anlatım biçimlerinin bir arada bulunduğu 
ileri sürülebilir. Deniz cephesinde büyük ampir va-
zolarla süslü barok nitelikteki merdivenle başlayan 
bu alabildiğine süslemeci uygulama, salonun tören 
yeri olmasıyla ve deniz yoluyla gelecek konuklar 
üstünde bırakılmak istenen etkiyle ilgilidir. Harem-i 
Hümâyun’un deniz cephesi de Mâbeyin ile aynı an-
layışta ele alınmış ve yoğun süsleme farklılık göster-
meden sürdürülmüştür. Muayede Salonu’nun arka 
cephesinde görülen sadeliğin bir devamı olarak 
haremin denize dikey uzanan birimleri ve harem 
bahçesine bakan yüzleri son derece yalın bırakılmış, 
duvar yüzeylerinde süsleme öğesi olarak yalnızca 
pencerelerin çevresini dönen silmeler ve pilastırlar 
kullanılmıştır.

Sarayın dış cephelerinde görülen eklektik süsle-
me anlayışı, yapının iç düzenlenişinde de karşımıza 
çıkmaktadır. Osmanlı sanatının geleneksel kalem işi 
nakışlarının arasına son asırlarda girmiş olan barok, 
rokoko nitelikli motifler, Dolmabahçe Sarayı’nda kla-
sik ve ampir süsleme öğeleriyle bir arada ele alınmış, 
bazı kesimlerde duvar resmi niteliğinde manzara ve 
natürmortlara da yer verilmiştir. Tavanlar panolara 
ayrılarak geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiş, 
duvarlar ise yer yer sütunçe ve kemer gibi yalancı 
mimari elemanlarla hareketlendirilmiştir. Süsleme-
de horasan sıva veya alçı üzerine boya kullanılmıştır. 
Özellikle tercih edilen, teknik alçı kabartma üzerine 
altın yaldız boyamadır; stuko daha çok duvarlarda 
görülmektedir.
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Hartford, Connecticut’ta Colt’s Manufacturing Company tarafından üretilmiş bir altıpatlar.
Çeşidi: Altıpatlar
Uyruğu: Abd
Üretici: Colt’s Manufacturing Company
Üretildiği tarih :1966-1988
Ağırlık: (.38) 21/2” 26oz; 4” 28.5oz.; 6” 30.5oz.; (.22) 21/2” 28.5 oz.; 4” 31 oz.; 6” 33 oz.

Uzunluk: 2½”, 4” veya 6” bbl.

John Wayne, 1975 filmi Brannigan’da 4” .38 Diamondback kullanmıştır.
Steve McQueen, 1968 filmi Gangsterin Kaderi 2.5” .38 Diamondback kullanımıştır.[1]
Team Fortress 2’de Spy, ana silah olarak Colt Diamondback benzeri bir altıpatlar kullanır.
The Friends of Eddie Coyle’da Eddie, bir .22 Diamondback ile öldürülür.

Colt Diamondback
İsmail Hakkı UZUN

S AV U N M A  S A N AY İ
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F E L S E F E

Bir yıldızı, devasa bir termonükleer reaktör 
olarak düşünebilirsiniz. Bu reaktörün yakıtı, 
yıldızın çekirdeğinde süregelen füzyon tep-
kimeleridir. Bu tip tepkimede, hidrojen gibi 
daha küçük atom numarasına sahip element-
ler, birbirine kaynayarak helyum gibi daha bü-
yük atom numaralı elementlere dönüşürler. 
Bu kaynaşma sırasında etrafa bol miktarda 
enerji saçılır. Bu enerji, yıldızın içindeki atom-
ları dışarıya doğru iter. 

Ancak atomların etrafa saçılarak yıldızın da-
ğılmamasına neden olan bir diğer kuvvet var-
dır: kütleçekimi. Atomlar arası içe doğru olan 
çekim kuvveti, bu füzyon tepkimesinin dışa 
doğru olan kuvvetini dengeler. Böylece yıldız, 
hidrostatik denge adı verilen bir denge halin-
de kalır. 

Her ne kadar kütleçekimi (bildiğimiz kada-
rıyla) tükenebilen bir olgu değilse de, füzyon 
tepkimesi sonsuz değildir. Yıldızlar, kendilerin-
den önce gelen gaz ve toz bulutu içinde (ne-
bulalarda) oluşurlar. Nebulalar ise daha önce-
den ömürlerini tamamlamış yıldızların etrafa 
saçtıkları gaz ve toz bulutlarıdır. Bu gaz ve toz 
bulutu içinde belli miktarda hidrojen atomu 
bulunur; bu atomların sayısı sonsuz değildir. 
Dolayısıyla bir nebula içinde oluşan yıldızın 

tüketebileceği hidrojen miktarı da sınırlıdır. 
İşte bir süre sonra yıldız, hidrojen yakıtlarını 
tüketir. Böylece füzyon tepkimesi giderek ya-
vaşlar; ancak kütleçekiminin etkisi değişmez. 
Kütleçekimi ağır bastıkça, hidrostatik denge 
bozulmaya başlar ve yıldız kendi içine doğru 
çökmeye başlar.

Yıldızın gövdesini oluşturan ağır element-
ler içeri doğru çökmeye başladıkça, atomların 
etrafındaki elektronlar birbirlerine fazlasıyla 
yaklaşır ve diğer temel fiziksel kuvvetlerin et-
kisi ortaya çıkar: Bu atomlar birbirlerini itmeye 
başlarlar. Bu itiş kuvveti bir noktada kütleçeki-
mine fazlasıyla üstün gelir ve yıldız muhteşem 
bir güçle patlar! Bu olaya süpernova, hatta 
daha büyüklerine hipernova adı verilir. Bu sı-
rada etrafa bol miktarda enerji ve atom saçılır. 
İşte bu atomlar uzaya dağıldıkça yeni nebu-
lalar oluşur. Bu nebulalar, yepyeni yıldızların 
kütleçekimi etkisiyle doğmasını sağlayan do-
ğumevleri gibidir.

Fakat patlayan yıldızdan geriye çekirdek 
içinde sıkışmış şekilde madde kalır. Bunlar 
kimi zaman daha farklı sınıfta yıldızlar oluştu-
rur. Ancak kendi üzerine çöken yıldızın kütlesi 
belirli bir sınırın üzerindeyse, kara delikler gibi 
akıl almaz yoğunlukta gök cisimleri oluşur. İşte 

bu büyük kütleli cisimler, 
Evren’i oluşturan uzay-za-
man dokusunu normal 
kütleli cisimlerden çok 
daha fazla bükerler. Bunu, 
gergin bir çarşaf üzerine 
500 kilogramlık bir bilye 
bıraktığınızda ne olacağını 
hayal ederek görselleşti-
rebilirsiniz. Çarşaf müthiş 
miktarda bükülecektir! 

Kara Delik
 Nasıl Oluşur?M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K

Zenginlik kavramı,  kişiden kişiye de-
ğişir. Bu yazımızda ne kadar zengin ol-
duğumuzu açıklamaya çalışalım.

Yüce Yaratan‘ın insana verdiği “en 
büyük lütfu akıl”dır. Bu hazine saye-
sinde insanoğlu kâinatta saltanatını 
sürdürebiliyor. Evrende olup bitenleri, 
canlı ve cansız varlıkları dizayn eden ve 
insanoğlunun emrine amade eden ak-
lımızı ne kadar tanıyoruz?

 Aklı aktif halde olumlu kullanabil-
mek başlı başına bir beceridir. Kulla-
namayanlar veya yanlış kullananlar 
bunun bedelini de çok ağır bir şekilde 
ödemek zorunda kalırlar.

Yaşamımızı anlamlı kılan ve onun 
sayesinde “doğru ile yanlışı” ayırt etti-
ğimiz en önemli hazinemizin “akıl” ol-
duğunu hemen hemen herkes biliyor. 
Ne yazık ki aklın gerçek değerini bil-
mediğimizden onun fonksiyonlarından 
yeterince yararlanamıyoruz.

Bilim adamları beynimizin tüm fonk-
siyonlarını, nasıl çalıştığını hâlâ tam 
olarak ortaya koyabilmiş değiller. Var 
olan bilgiler, varsayımlara dayanan bil-
gilerdir.

Bilinen ortak kanaat, dünyada bü-
tün varlıklar çalıştıkça yıpranıyor ve 
özelliklerini yitiriyorlar. Akıl ise çalış-
tıkça daha fazla gelişiyor ve canlılığını 
koruyor.

Şimdi, bu kadar mükemmel bir hazi-
neye ait pratik bilgileri maddeler halin-
de sıralayalım.

Tahminen yetişmiş bir insanın orta-
lama beyni 1,400 gram ağırlığındadır.

Beynin yaklaşık yüzde 80‘i su, yüz-
de 10‘u yağ ve yüzde 8‘i proteinden 
oluşuyor. Geri kalan bölümünü kar-
bonhidrat, tuz ve diğer minerallerden 
oluşuyor.

100 milyar hücre arasındaki bağlan-
tıların sayısı 60 trilyondur. Her hücre-
de bir milyara yakın protein, her pro-
teinde ise 40 bin atom bulunmaktadır. 
Amino asitlerin yanlış bir dizilişi zehir 
tesiri yapabilmektedir.

Her gözde 130 milyon ışık alıcı hücre 
vardır. Buraya gelen sinyaller 5 santi-
metrelik görme siniriyle beyne ulaşı-
yor.

Bütün hücreler gibi beyin hücreleri 
de atomlardan oluşmuştur. Bir hücre-
de 10 katrilyon atom vardır.

Gıdaların si, alınan oksijenin % i be-
yin için harcanıyor.

Enerji olarak ele alınırsa; beynin 
içinde İstanbul gibi büyük bir şehri 
kurmaya yetecek güçte atom enerjisi 
vardır.

Beynimizin yorulması fiziksel olarak 
imkânsızdır, yorulan bedenimizdir.

Beynimizin bir gramında bulunan 
nöronların bağlantı kapasitesi, dünya-
daki telefon ağına eşittir.

Beyin açık havada ve ayaktayken 
daha iyi çalışıyor. Bunu bilenler önemli 
kararlarını böyle ortamlarda alıyorlar.

 ALLAH’IN KULLARINA BAHŞETTİĞİ 
EN BÜYÜK HAZİNE: AKIL
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Farklı düşünme tarzları beyni daha 
iyi geliştiriyor. Bilinçli kişiler farklı dü-
şünen insanlarla fikirlerini paylaşmak 
isterler.

Vücudumuzda 25 milyar oksijen alıcı 
kırmızı kan yuvarlakları bulunmaktadır. 
Bunları bir yüzey üzerine yayacak olur-
sak 2570 metre karelik bir alanı kaplar.

Beyin, vücudumuzun en fazla oksi-
jen ve glikoz tüketen organıdır.

Ne kadar çok düşünürsek, o kadar 
iyi fikir üretiriz. Bu nedenle Kur‘an-ı 
Kerim‘de 750 civarında “düşünce” ile 
ilgili “...Siz hiç düşünmez misiniz?”, 
“...düşünemiyor musunuz?”, “... Buna 
aklınız ermiyor mu?”, “Acaba aklını-
zı kullanıp düşünmeyecek misiniz?”, 
“Bunun yanlış olduğuna aklınız ermi-
yor mu?” gibi yüzlerce ayetlerde aklın 
önemi vurgulanmaktadır.

Bugüne kadar, “insan beyninin yüz-
de 10‘u kullanılıyor” fikri savunuluyor-
du. Şimdi ise modern bilim, “beynin 
her bölgesinin bir işlevi vardır.” fikrini 
savunuyor.

İnsan beyni çalışırken fazla miktarda 
kan alır, daha çok besine ihtiyaç duyar, 
sonuçta birtakım artık maddeler olu-
şur.

Dünyada ki en hızlı bilgisayar; sani-
yede bir milyar işlem yaparken, beyni-
miz saniyede bir katrilyon hızla işlem 
yapabiliyor.

Uyku bilinenin aksine vücudu din-
lendirmek için değil beynin sağlıklı ça-
lışması için gereklidir. 20 saat uykusuz 
kalan bir kişi alkol sınırını aşmış kişiyle 
aynı reaksiyonu veriyor.

Beyin, sadece bilgi biriktiren bir or-
gan değil; aynı zamanda duygu, moti-

vasyon, korku ve umutları barındıran 
bir organdır.

Ezberlenen bilgi ve şifreler beynin 
verimini daha da artırıyor.

Bir konu hakkında düşünürken, nasıl 
ve ne şekilde düşündüğünüzü de göz-
lemleyin. Düşünmek üzerine düşün-
mek, düşünce kalitesini artırıyor.

Başarı önce beyinde başlıyor. İnsan 
“kafadan” kaybeder veya kazanır.

Dua etmenin olumlu etkileri keşfe-
dildi. Dua ederken ya da meditasyon 
yaparken, ilk altı aylık bebeklerde gö-
rülen alfa dalgasının beyinde yayıldı-
ğı keşfedildi. Belki de bu ibadet eden 
insanların daha az hastalanmasının ve 
çabuk iyileşmelerinin nedenidir var sa-
yımı üzerinde duruluyor.

Kıymetli dostlar, sonuç olarak; Bey-
ne hangi komutu verirsek onu işliyor. 
Olumlu komutlar verirsek güzel olan 
olayları işliyor, olumsuz komutlar ve-
rirsek, kimyasal zehirler saçıyor.

Aklını kullanan doğru hareket eden 
ve güzel ahlaklı Müslümanlar olarak 
yaşamayı dileyerek yazıma son veriyo-
rum. Saygılar.
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Bir zamanlar günlük gazetelerin, dergi-

lerin ve daha bir çok yayınevlerinin merke-
zi olarak arz-ı endam eden Cağaloğlu’nda 
dolaşırken adım başı tarihi eserlerle karşı-
laşırsınız. Bunların arasında camiler, mes-
cidler, çeşmeler, tekkeler, dergahlar, tür-
beler, caddeler, sokaklar bulunmaktadır. 
Mesela İstanbul’un en kısa sokaklarından 
biri olan “İs Mürekkebi Sokağı” bu bölge-
de yer alıyor. Vilayetin tam karşısında gö-
rülen üç-beş adımlık bu sokağın sonunda 
bir de tarihi çeşme kendini gösteriyor, su 
yerine hüzün akan musluğuyla gelip ge-
çenlere “vefasızlar” diye sesleniyor.

İstanbul’un bu en eski semtiyle olan aşi-
nalığım 45 yılı geçtiği için hangi tarihi ese-
rin, nerede bulunduğunu, ne maksatla, 
kim tarafından yaptırıldığını az-çok biliyo-
rum. Öyleyse bugün İstanbul valiliği olarak 
hizmet veren Bâbıâli’nin önünde toplanıp 
etrafa şöyle bir göz atalım. İsterseniz ilk 
işimiz, yıllar boyu Osmanlı sadrıazamları-
nın ikâmetgahı olarak kullanılan bu tarihi 
binanın girişindeki kitabeyi okumak olsun. 
Siz, böyle dediğime bakmayın. Esefle ifade 
edelim ki, hat sanatının şaheser bir örne-
ği olan adı geçen kitabeyi bir iki istisnanın 
dışında kimse okuyamıyor. Çünkü okur 
– yazar değiller. Okumayı, hatta okumak 
için gayret göstermeyi bir tarafa bırakın, 
her gün önünden yüzlerce, binlerce insan 
geçtiği halde, kimse bu hat güzeline bak-
mayı bile akıl edemiyor. Neyse, ben yine 
de hatırlatayım: Kitabenin üstünde görü-
len daire şeklindeki taşta da eski harflerle 
“Türkiye Cumhuriyeti” yazısı bulunuyor.

Daha söylenecek çok şey var ama onla-
rı başka bir zamana bırakıp yukarı doğru 
biraz ilerleyelim. İşte, birkaç adım attık-
tan sonra karşımıza caddenin sağındaki 
tarihi bina çıktı. “Medresetü’l-Hattatin” 
yani Hattatlar Medresesi olarak da hizmet 
veren bu bina aslında 1771-1779 yılları 
arasında, Tersane Emini Yusuf Efendi ta-
rafından sıbyan mektebi olarak inşa edil-
di. Meşhur astronomi bilgini Hoca Tahsin 
Efendi de, adı geçen yapıyı “Darü’l-İlim” 
haline getirip özel dersler vermeye başla-
dı. Onun ölümünden sonra tekrar sıbyan 
mektebine dönüştürüldü. 1950’li yıllarda 
“Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür-
lüğü” olarak kullanıldı. Son olarak da Milli 
Eğitim Bakanlığı Devlet kitaplarının satış 
merkezi olarak hizmet verdi.

Uğur Derman hocamızın, “Medresetü’l 
– Hattatin Yüz Yaşında” adıyla Kubbealtı 
Yayınları arasında neşrettiği kıymetli eser-
den öğrendiğimize göre, adı geçen binanın 
sol tarafında bulunan tarihi mezarlık da 
1957 yılında ortadan kaldırıldı. Bu küçük 
hazirede, Sıbyan Mektebini inşa ettiren 
Tersane Emini Yusuf Ağa ve aile efradına 
ait kabirler bulunuyordu. Yakın zamanla-
ra kadar hazireden kalma üç-beş ağaç bu 
tarihi binayı süslemeye devam ediyordu. 
Çirkin bir boyayla boyanan işbu Hattatlar 
Mektebi’nin bitişiğindeki ağaçları da kesip 
zemini betonla kapattılar. Kısacası İstan-
bul’un tarihi eserlerinden biri daha – kıs-
men olsun – hoyrat eller tarafından tahrip 
edilmiş oldu.

Cağaloğlu’nda dolaşırken…

TA S AV V U F

Dursun GÜRLEK
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Caddenin tam karşısına geçip bir za-
manlar burada bulunan binada “Mah-
fil Mecmuası”nı çıkaran merhum Tahi-
rü’l-Mevlevi’ye Fatiha okuduktan sonra 
sağa dönüp vilayetin önünden ilerleyelim. 
Burada görülen Defterdarlık binasının 
yanı başında eskiden Fatma Sultan Ca-
misi ve Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi 
Dergahı vardı. Bahsini ettiğimiz cami ve 
dergah 1959-1960 yılları arasında “imar” 
adı verilen yıkım kasırgasına kurban gitti. 
Ne zaman buradan geçsem, Lale devri pa-
dişahı Üçüncü Ahmed’in kerimesi Fatma 
Sultan’a, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi 
hazretleriyle halifelerine Fatiha okumayı 
ihmal etmiyorum. Prof. Dr. Semavi Eyice 
“Prof. Dr. Sabri Ülgener’e Armağan” isimli 
kitapta yer alan hacimli makalesinde, Da-
mat Nevşehirli İbrahim Paşa’nın burada 
yaptırdığı sarayla, zevcesi Fatma Sultan’ın 
inşa ettirdiği mescid hakkında uzun uzun 
bilgi veriyor. Ayrıca, mezar taşlarındaki 
ibretamiz şiirleri de nakletmek suretiyle 
Gümüşhaneli Dergahını ve burada görev 
yapan şeyhleri bize teker teker tanıtıyor. 
Kısaca söylemek gerekirse, Semavi Hoca, 
bir zamanlar Fatma Sultan Camisiyle, Ah-
med Ziyaeddin Gümüşhanevi Dergahıyla, 
İstanbul’un mistik mekanlarından biri ha-
line gelen bu semti, efradını cami, ağyarını 
mâni bir üslupla âdeta yeniden tanıtıyor.

Bilindiği gibi (veya bilinmediği gibi) bu 
büyük mutasavvıfın türbesi, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın türbesinin yanı başında yer 
alıyor. Semavi Hoca, Hazret’in taşındaki 
şiiri de nakletmiş ama maalesef bazı keli-
meler yanlış yazılmış. Mesela:

“Ziyaüddin Ahmed mevledi ânın Gü-
müşhane

Şehir-i şark û garbdan mürşid-i rah-ı hi-
dadır bu”

Beytin doğrusu şöyle olacak:

“Ziyaüddin-i Ahmed, mevlidi ânın Gü-
müşhane

Şehir-i şark u garbın mürşid-i rah-ı Hü-
da’dır bu”

Şu beyit de yanlış yazılmış:

“Muhakkak ehl-i Hak olmaz abdehid se-
bil ey zâir

Saray-ı kalbini pak eyle bab-ı evliyadır 
bu”

Doğrusu:

“Muhakkak ehl-i Hak ölmez, ebed hayy-
dır, bil ey zâir

Saray-ı kalbini pak eyle bab-ı evliyadır 
bu”

Müteakip beyitlerde de aynı okuma ha-
taları görülüyor. Mesela “Şu’a-ı dürr-i vah-
det” “Şia-i dürri vahdet”, “Hilafet müd-
detinde ‘ircii’vaktine dek hakka” “Hilafet 
müddetinden irci’ vaktine dek Hakka” 
olmuş.

Keza, zevcesi Havva Seher Hanım’ın 
mezar taşında görülen Muallim Naci’nin 
beyti de maalesef hatalı okunmuş. Önce 
yanlış olanı, sonra doğrusunu nakledeyim:

“Hakperestem arz-ı ihlas ettiğim der-
gah-ı bir

Bir nefes ayrılmadım tevhidden Allah 
bir”

“Hakperestim arz-ı ihlas ettiğim dergah 
bir

Bir nefes ayrılmadım Tevhidden Allah 
bir”
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Hulusi Akar; 12 Mart 1952, Kayseri’de dünyaya 

geldi. 1972 yılında Kara Harp Okulu’nu, 1973 yılında 
da Piyade Okulu’nu tamamladı. 1980 yılına kadar 
Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde 
takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı.

1982 yılında Kara Harp Akademisi’ni tamam-
ladıktan sonra 7. Piyade Alayı’nda karargâh bölük 
komutanlığı yaptı. Daha sonra 12. Piyade Tümeni 
Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sek-
reterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi 
öğretim üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler 
Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nda istihbarat su-
baylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği’nde plan 
subaylığı, Genelkurmay Özel Kalem Müdürlüğü ve 
Bosna-Hersek Türk Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı 
gibi görevlerde bulundu.

1998 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Tuğ-
general olarak 51. İç Güvenlik Piyade Tugay Komu-
tanlığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutan-
lığı Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. 2002 yılında Tümgeneral rütbesine terfi 
etti. Tümgeneral olarak Kara Harp Okulu Komutan-
lığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevleri-
ni yürüttü. 2007 yılında Korgeneral rütbesine terfi 
etti. Korgeneral olarak Kara Kuvvetleri Lojistik Ko-
mutanlığı ve 3. Kolordu Komutanlığı görevlerinde 
bulundu.

2011 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. Or-
general rütbesi ile 2011-2013 yılları arasında Ge-
nelkurmay II. Başkanlığı görevini yürüttü. 2013 yılı 
Ağustos ayında itibaren olmak üzere Türk Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı’na atandı.[1]

2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay 
Başkanı olarak atandı. Kasım 2015’te ABD ile Tür-
kiye ilişkilerinin dönüm noktası niteliğindeki Çuval 
Olayı’ndan sonra uzun süredir bir Türk Genelkur-
may Başkanı İncirlik Üssü’ne ziyaret gerçekleştirdi. 
Akar daha sonra Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü’nü 
ziyaret eden etti ve ziyaretlerinde pilotların boyun-
larına fuları takarak, pilotlara jest yaptı.

Aynı yıl NATO Askeri Komite Toplantısı’nda Suri-
ye’de IŞİD’e karşı koalisyon güçleriyle iş birliği yapan 
PYD’nin terör örgütü olduğunu, PKK’nın Suriye ve 
Irak’taki iç savaştan faydalanarak uluslararası ka-
muoyunda meşruiyet kazanmaya çalıştığını söyledi, 
Hendek operasyonlarının devam ettiği sırada Diyar-
bakır’a Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin 
Ünal ile birlikte yerinde incelemelerde bulunmak 
üzere ziyaretler gerçekleştirdi. 1 Mayıs 2016 tari-
hinde çatışmaların sürdüğü Mardin, Nusaybin’e de 
giderek operasyonlara komuta etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde 2016 Türkiye askerî 
darbe girişimi sonrası Akıncı Hava Üssü’nde darbe 
girişiminde bulunan askerler tarafından rehin tu-
tuldu. 16 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen ope-
rasyonla kurtarıldı. Rehin tutulduğu sürede yerine 
vekaleten 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar atandı.

09 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesi ile Millî Savunma Bakanı olarak atanan 
Hulusi AKAR, Şule AKAR ile evli ve iki çocuk babası-
dır. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Hulusi Akar

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK
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G E N Ç  Y E T E N E K L E R

Hatice Kübra GEDİK
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İrfan ÇETİN

M A K A L E

(1478 - 1546) Yılları arasında yaşamış olan Bar-
baros Hayrettin paşa Uzun yıllardır Müslümanlara 
karşı bir kutsal savaşın öncülüğünü yapan ve bir kül-
tür medeniyeti Endülüs ile Afrika’daki çeşitli bölge-
leri işgal ederek binlerce Müslümanı korkunç işken-
celerle öldüren İspanya İmparatorluğu Cezayir’de 
de çeşitli kaleleri işgal ederek kan dökmekteydi. 
Cezayir sahilinin 300 metre açığında sarp kayalık-
lardan oluşan küçük bir adacık üzerinde kurulmuş 
güçlü bir kale olan Penon (Penon de ArgelSen Pav-
lo) da bu kalelerden biriydi. Sırf zevk için bu kaleden 
şehri top ateşine tutarak cami minarelerini yıkan ve 
Cezayir halkına zulmeden İspanyol askerleri Ceza-
yir’in Türkler’in eline geçmesinden sonra ise buna 
cesaret edemiyorlardı. 

Barbaros Hayrettin paşa bunların varlıklarını 
umursamamasına rağmen limana bu kadar yakın 
bir yerde konuşlanmalarını da tedbire uygun gör-
mediği için kale kumandanı Martin de Vargas’dan 
bölgeyi terk edip çekip gitmelerini istedi. Türkler’i 
püskürteceğine emin olan İspanyol Kumandan’ın 
bunu reddetmesi ve daha önce döktürülmüş olan 
geniş çaplı toplar kullanılarak 6 Mayıs 1525’de ka-
leye ilk top atışları başlatıldı. Askerleriyle birlikte 
(Leventler) korkusuzca kale duvarlarına merdiven-
leri dayayıp kaleye çıkan Barbaros Hayrettin İspna-
yol askerlerini gebertip, sağ kalan 400’ünü de esir 
ettiler. 

Barbaros çok sayıda cami minaresi yıkıp bir 
çok müezzini Şehid edip, kellesini uçuran İspanyol 
Topçubaşı’yı huzuruna getirtip “Bre kafir! Keskin 
nişancıymışsın! Bir gülle ile bir minare yıkarmışsın. 
Gör şimdi top atışı nasıl olurmuş!” diyerek topa 
koydurduğu topçubaşıyı denize ateşledi. Daha son-
ra kalenin beden başlarında ezan okunarak 7 gün 
7 gece şenlikler yapıldı. Cezayir mahzenlerindeki 
toplam 30.000 esirini kullanarak kaleyi tamamen 
yıktırtan Barbaros, çıkan taşlarla da adayı sahilden 
ayıran denizi doldurtarak gemilerin sığınabileceği 
güzel bir liman inşa ettirdi. Birkaç gün sonra kaleye 
silah ve mühimmat getiren fakat kalenin yıkılması 
ve adanın şehirle birleşmesi yüzünden yanlış yere 
geldiklerini zanneden fetihten habersiz 10 gemilik 

İspanyol savaş filosu içindeki cephanelikle birlikte 
Barbaros Hayrettin paşa ve askerleri tarafından ele 
geçirildi. Askerlerin çoğu kılıçtan geçirilirken teslim 
olan 355’i de esir edildi. Bizim tarihimizde bu fazla 
dile getirilmese de İspanyollar hiç bir zaman unut-
mamışlar ve tarih kitaplarında bu konu detaylı an-
latılmaktadır.

Cezayir Penon Kalesi’nin yok edilmesi Amiral Ju-
rien Graviere’nin ifadesiyle İspanya için sürekli bir 
endişe kaynağı ve büyük bir zarar olmuştu. Yani Av-
rupa bizi bizim bildiğimizden daha büyük görür her 
zaman.. Barbaros Hayreddin Paşa’nın, İstanbul-Be-
şiktaş’taki Deniz Müzesi’nde bulunan sancağının en 
üstünde «Nasr’un minallahi ve fethun kariybun ve 
beşşiril mü’mi-niyne» “Allah’tan bir yardım ve yakın 
bir fetih vardır. (Ya Muhammed) Mü’minlere müjde 
ver” (Saff Suresi 13.) ayet-i kerimesi bulunmaktadır. 
Ortasında bulunan kılıç ise Zülfikar’dır. Zülfikar, Hz. 
Muhammed (S.A.V)’in damadı ve evliyaların piri 
olan Hz. Ali’nin çatal şeklindeki meşhur kılıcının 
adıdır. Hayreddin Paşa’nın sancağında, Zülfikar’ın 
yanındaki “beyaz el” ise “Pençe-i Al-i Aba”yı yani 
Hazreti Muhammed (S.A.V.), kızı Hz. Fatma (r.a.), 
damadı Hz. Ali (r.a.) ile torunları Hz. Hasan (r.a.) ve 
Hz. Hüseyin (r.a.) olmak üzere 5 kişiyi temsil eder. 

CAMİ MİNARELERİNİ TOP ATIŞIYLE YIKAN 
İSPANYOL DENİZCİSİNİ TOPUN İÇİNE KA-

TIP, PATLATAN KAPTAN-I DERYA BARBAROS 
HAYRETTİN PAŞA VE SANCAĞINDAKİ GİZEM-

LER !!

54



sirdergisi.com
Aralık 2019 - Rebiülahir  1441

SIR

Sancağın dört köşesinde, 4 Büyük Halifenin ; Hz. 
Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin müba-
rek isimleri bulunmaktadır. Sancağın alt ortasındaki 
iç içe iki üçgenden oluşan yıldız şeklindeki Hz. Sü-
leyman (A.S.)’ın mührü ise geçmişte Müslümanlar 
tarafından yaygın olarak kullanılan ve Mühr-ü Sü-
leyman olarak bilinen Rahmani bir simgedir. İstan-
bul’daki yüzlerce yıllık tarihe sahip pek çok caminin 
tavan, duvar ve cam süslemelerinde de Mühr-ü Sü-
leyman deseni bulunmaktadır. 

Mühr-ü Süleyman, İslam eserlerinden olan me-
tal, ahşap, mimari, dokuma gibi pek çok dalında da 
nakış amaçlı kullanılmıştır. Taş, ağaç, cam, kağıt vb. 
gibi yerlerde merkezi motif niyetine kullanılmıştır. 
Medreseler ve Camilerde mekanların kubbe veya 
tavan nakışlarında, sövelerinde Mühr-ü Süleyman 
desenleri bulunur. Anadolu Selçukluları, Artukoğul-
ları ve İlhanlılar’ın eserlerinde bilhassa kubbelerin 
kilit taşlarında sık rastlanır. Osmanlılar’da ise başta 
hamam kubbe delikleri olmak üzere mezar taşları, 
padişah gömlekleri, sancaklar, anıtlar ve kemer kilit 
taşlarıyla çini, seramik gibi mimariyi ilgilendiren hu-
suslarda, mutfak eşyalarında, çeşmelerde, sebiller-
de, giyim eşyaları ve takılarda kullanılmıştır. 

Nitekim Barbaros Hayreddin Paşa’nın, Kaptan-ı 
Derya olması sebebiyle “rüzgar la mücadele etmek 
maksadıyla” sancağına Mühr-ü Süleyman motifi 
nakşettirmesi de bu geleneğin bir neticesidir. Hz. 
Süleyman Kuran-ı Kerim’de övülerek bahsedilen ve 
Allah tarafından kendisine muhteşem bir medeni-
yet bahşedilmiş “Hükümdar” bir peygamberdir. Hz. 
Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden 
sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hüküm-
ranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” 
(Sad Suresi: 35) şeklinde dua etmişti. Allah da rüz-
garı, şeytanları, cinleri ve hayvanları onun emrine 
vermişti. Kur’an’da belirtildiği üzere “Rüzgar” onun 
emriyle dilediği yere eserdi. “Barbaros’un kullandı-
ğı sembolleri Ku’ran’dan Ayetler ışığında incelemek 
ve tefekkür etmek mümkün: Sebe Suresi 12. Ayet: 
‘Süleyman’ın emrine de rüzgarı verdik. Sabah gidişi 
bir aylık, akşam dönüşü bir aylık yol idi’’ Şura Suresi 
33. Ayet: ‘Eğer O dilerse rüzgarı durdurur da yelken-
le giden gemiler denizin üzerinde duruverirler’ Ah-
zap Suresi 9. Ayet : ‘Ey iman edenler! Allah’ın üzeri-
nizdeki nimetini anın. Hani size ordular gelmişti de 
üzerlerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular 
salıvermiştik’ Bu Ayetler incelenirse ne anlatmak 
istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. 

İşin püf noktası Mührü Süleyman, Mührü Davut 
aslında rüzgar kontrolü bilgisi olarak Barbaros Hay-
rettin Paşa’dan da çok önceleri ehillerince kullanıl-

mıştır. Barbaros’un kullanması inanç ve bilimselin 
birleşmesindendir. İşte her denizci gibi kaderi de-
nizde esen rüzgarlarla doğrudan bağlantısı bulunan 
Barbaros Hayreddin Paşa da dünyanın en büyük 
deniz savaşı olan Preveze’de ters esen rüzgara kar-
şı Allah’a yalvarışını hatıralarında şöyle dile getiri-
yor: “Muharebe başlarken güney rüzgarı çok sert 
esiyor, kadırgalarımıza muhalif geliyordu. Kur’an-ı 
Kerim’den ayet-i kerimeler yazılı varakları derya 
yüzüne serptirip Cenab-ı Hakk’ın ben aciz kulundan 
bugüne kadar esirgemediği lütuf, merhamet ve ina-
yetini niyaz ettim. Duam kabul buyuruldu. Rüzgar 
önce hafifledi, sonra yön değiştirdi.” İslam, Türk ve 
Barbaros düşmanı amiral Jurien de la Graviere iftira 
ve haçlı bağnazlığıyla dolu olan “Doria ve Barbaros” 
adlı kitabında bu olayı mertçe şöyle itiraf ediyor: 
“Gözlerini göğe kaldırıp, kızıl sakalları arasında kim-
senin bilemeyeceği bazı sözler mırıldandıktan sonra 
Hayreddin sonunda tevekkül etmişti.

Kaptan Paşa’nın dindarlığı cesaretine eşitti. Hay-
reddin asla bir savaşa oruç tutmadan ve namaz 
kılmadan girmemiştir. İki uzun şerit flamalara ya-
zılmış Kuran’dan ayetler amiral gemisinin iki yanı-
na asılmıştı ve muhteşem olan da rüzgarın aniden 
durmasıydı. Allah’ın ve Peygamber’in istediği buy-
du herhalde!” Türk-İslam tarihinde sıkça kullanılan 
bu “altı köşeli yıldız” deseni zaman içinde Yahudiler 
tarafından bir sembol olarak sıklıkla kullanılma-
ya başlanmasıyla birlikte Müslümanlar tarafından 
kullanımı da o oranda azalmış ve günümüzde ise 
hemen hemen terkedilmiştir. Siyon Yıldızı ile Sü-
leyman mührü aynı değildir farklıdır. Tarihte balıkçı 
teknelerine, gemilere de adı verilen ORUÇ REİS ise 
Barbaros Hayrettin Paşanın öz kardeşidir.
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Alfa Romeo Spider, Alfa Romeo tara-

fından 1966-1994 yılları arasında üreti-
len bir spor otomobil modelidir. Spider, 
Alfa Romeo Giulietta Spider’ın ardılı 
olup neredeyse otuz yıl boyunca sa-
dece estetik ve mekanik değişikliklerle 
üretimde kaldı. Araç, 2007 yılında çıkan 
Alfa Romeo 8C Competizione’ye kadar 
son arkadan itişli Alfa Romeo modeli 
olmuştur.

Nihat ÖZBİLEK

Alfa Romeo Spider

O T O M O T İ V
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan-

lığı tarafından yürütülen Parçacık Radyasyonu 
Test Altyapısı’nın kurulumu tamamlandı.

Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmalarında dışa 
bağımlılığı azaltacak ilk Parçacık Radyasyonu Test 
Altyapısı göreve başlıyor.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savun-
ma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Türki-
ye’nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı’nın 
kurulumu gerçekleştirildi. Test altyapısı ile kritik 
uydu bileşenlerinin, uzaya gönderilmeden önce 
oradaki radyasyon ortamına karşı dayanıklılığının 
test edilmesi ve böylece bu alanda dışa bağımlılı-
ğın azaltılması amaçlanıyor.

Türkiye’nin 2023 hedefleri çerçevesinde uzay 
alanında ihtiyaç duyulan yetenekler kapsamın-
da Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı Kurulum 
Projesi başlatılmıştı. Proje ile uzay sistemlerinde 
kullanılan elektronik bileşenlerin veya malzeme-
lerin uzayda karşılaşacakları parçacık radyasyonu 
etkilerine karşı test edilmesi hedeflendi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan-
lığı tarafından desteklenen proje, Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu Proton Hızlandırıcı Tesisi kulla-
nılarak geliştirildi. Türkiye’nin ilk Parçacık Rad-
yasyonu Test Altyapısı olma özelliği taşıyan OD-
TÜ-Saçılmalı Demet Hattı, ODTÜ 
Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bilge Demirköz’ün müdürü ol-
duğu ODTÜ İVME-R’nin (Uzay ve 
Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama 
ve Araştırma Merkezi) çalışmalarıy-
la kuruldu.

ESA STANDARTLARINDA TEST 
İMKANI

Uzay ortamının radyasyon etki-
leri, uyduların görev ömürlerinin 

kısalmasına ya da uyduların tamamen görev dışı 
kalmasına sebep oluyor.

ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı ile proton hız-
landırıcısından çıkan proton demetinin hem akısı 
hem de genişliği, farklı kullanıcıların gereksi-
nimlerine uygun şekilde ayarlanabiliyor ve uzay 
ortamına uygun testler yapılabiliyor. Bu test alt-
yapısıyla Türkiye’nin milli ve yerli imkanlarla ge-
liştirdiği güneş hücreleri, lityum iyon pil ve çok 
katmanlı yalıtım battaniyesi gibi İMECE uydusuy-
la uzaya gönderilecek ekipman ve malzemelerin 
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) standartlarına göre 
testleri gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında ayrıca yerli ve milli uydular-
da kullanılmak üzere tasarlanan Yerli Radyasyon 
Monitörü geliştirilmesi hedefleniyor. Uydularda 
radyasyon kaynaklı meydana gelebilecek ak-
saklıkların tespit edilerek radyasyon etkilerinin 
raporlanması sağlanacak ve uzay aracı görev 
planlamalarında Yerli Radyasyon Monitörü’nün 
verilerinden faydalanılacak.

Kurulumu tamamlanan ODTÜ-Saçılmalı De-
met Hattı’nın açılışı yakında gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ilk uzay  
radyasyonu test altyapısı kuruldu

T E K N O L O J İ

EMRE TAŞKIRAN

57



sirdergisi.com
Aralık 2019 - Rebiülahir  1441

SIR
Erdoğan ASLIYÜCE

G Ü N C E L

Aydınlar Ocakları 49. Büyük Şurası
Efsaneler Şehri Amasya’da Yapıldı

- Amasya Tamimi ve Amasya Protokolünün 100.
Yılı kutlandı.
* * *
24 Ekim 2019 Perşembe günü Kalankatlı Mo-

ses’in
“Alban Tarihi”ni, Dr. Yusuf Gedikli’nin Türkiye 

Türkçesine
aktardığı, ikinci baskısı Selenge Yayınları tara-

fından,
2019’da basılan okuyordum ki.
* * *
Saat 18.00’de Nevzat Biçer, “Gel burada çay da 

var”
deyince bindiğim taksi ile Fatih, Akdeniz cadde-

sine vardığımda
gözükürde kimse yoktu.
* * *
Nevzat Biçer’i nerede olduklarını öğrenmek 

için aradığımda:
“Aydınlar Ocaklarının binasında olduklarını” 

söyledi.
“Beş kat merdiven çıkamam” demem üzerine
“Ben, Şahin Ceylanlı, Nevzat Gökalp beraber 

aşağı
iniyoruz. Beş kat çıkma” dedi.
Aşağıya indiler inmesine ama çay içme işi de 

suya
düştü. Bu arada Av. Şekip Mehan, Kemal Gül, 

Hikmet
ve İsmet İşman kardeşler geldiler.
Kısaca Aydınlar Ocakları Amasya 49. Büyük Şu-

rasına
gidecekler için iki otobüs kiralandı, üzerlerine 

1-2
numaraları yazılarak herkesin bineceği otobüs-

ler belirlenmiş
oldu.
22.15’de Fatih, Akdeniz caddesinden hareket 

eden
otobüsümüz Sapanca’dan Cengiz Arslan’ı da 

alarak
yoluna devam etti. Amasya Büyük Otel’in önü-

ne vardığımızda
saatler 10.00’u gösteriyordu.
Otele yerleşme işlemiyle gün başladı.
Amasya’da 1. Gün

25 Ekim 2019 Cuma günü, Cuma namazını eda 
etmek

için; Büyük Amasya Otelinden ayrılıp saat ku-
lesinin

bulunduğu köprüden Yeşilırmak’ı geçerek Gü-
müşlü

Camisi (1326 yılına tarihli) ulaştık.
Cuma namazından sonra Büyük Amasya Ote-

linde
öğle yemeğiyle boğazlar meselesini çözmüş ol-

duk. Bu
arada Konya’da öğrencilik yıllarından tanıdığım 

Cahit
Aktaş’la hasret giderdik.
Panel Açılış
Amasya Tamimi ve Amasya Protokolünün 100.
Yılında “Dün, Bugün ve Yarın 100. Yılında Türk 

Milli
Mücadelesini Anlamak” ana başlıklı Panel “Sa-

raydüzü Kışla Binası”nda başladı; panele vatan 
coğrafyasının her

köşesinden gelen Aydınlar Ocakları delegeleri 
ile Amasya’lılar

katıldılar.
Program; Amasya Aydınlar Ocağı Başkanı; Or-

han
Akar’ın açış konuşmasıyla başladı.
Prof. Dr. Mustafa Erkal’ın konuşmasından sonra
ise panele geçildi.
Panel
Oturum başkanlığını Prof. Dr. M. Derviş Kılınç-

kaya’nın
yaptığı panelin ilk konuşmasını
- Timsal Karabekir (K. Karabekir Vakfı Başkanı)
- Dr. Sinan Demirtürk (Hacı Bayram Veli Ünv.
Öğ. Üyesi)
- Prof. Dr. Hacı Duran yaptılar.
I. Oturum
24 Ekim 2019 Cuma günü panelden sonra Prof. 

Dr.
Ahmet Yörük’ün oturum başkanlığında
- Prof. Dr. İbrahim Öztek (Bedeli 100 yıl daha 

ödenecek
petrol)
- Ümit Yalım (Adalar Denizi ve Doğu Akde-

niz’deki
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gelişmeler)
- Cengiz Arslan (Pontus Gerçeği ve Milli Müca-

dele)
konularındaki tebliğlerini sundular.
1. Günün Akşamı
Amasya’da yaşayan ve 45 yıl önce rahmetli Öz-

demir
Erbaş vasıtasıyla tanıdığım gönül adamı Ali Kır-

langıç
telefonla aramış, toplantıda olduğum için cevap
veremedim.
Toplantı sonrası aradığımda ise;
- “Büyük Amasya Otelinde bekliyorum” dedi.
- “Hemen geliyorum” dedim.
Büyük Amasya Oteline geldiğimde onu lobide 

bekler
buldum.
Önce kucaklaşarak hasret giderdik.
- “Aliciğim gel, yemek yiyelim” teklifime,
- “Gel dışarı gidelim” diyerek Büyük Amasya 

Oteli
karşısında park etmiş olduğu arabasına bindik, 

İstasyon
mahallesinde bulunan lokantalardan birinde ak-

şam yemeği
yiyerek sohbet ettik.
Gece Çakallar Tepesi
Ali Kırlangıç “Çaylarımızı Çakallar Tepesinde
içelim, Amasya’mızın gece görüntüsünü de gör-

müş
olursun” dedi. Çakallar tepesinde zirveye yakın 

noktada
“Yamaç” isimli yapının önünde durdu.
Otomobilden indiğimde karşı tepede aydınlatıl-

mış
bulunan “Amasya Kalesi” vadiye bakınca Yeşilır-

mak’ın
meydana getirdiği yakamozları, Yeşilırmak’ın kı-

yısına
tespih tanesi gibi dizilmiş eski konakların, Pontos
Krallığına (M. Ö. 301-26) ait Kaya Mezarlarını 

temaşa
ettik sonra,
Yamaçta çaylarımızı yudumlarken geçmişi yad 

ederek
hatıraları canlandırdık. Günün anısına fotoğraf 

çekildik.
Ali Kırlangıç “Kahvelerimizi başka mekanda içe-

lim”
diyerek Çakallar Tepesinden indik, Fatih Mahal-

lesindeki
Mado’da kahvelerimizi içerken kafilemizden
arayanlar bizi Mustafa Paşa Hamamı yanında 

Yeşilçam
çay bahçesine davet ettiler.
Ali Kırlangıç dostum hiç üşenmeden davet edil-

diğim
mekan önüne beni bıraktı, Ali Kırlangıç’la veda-

laşarak
ayrıldık.
Gönül dostlarının ikram ettiği çayı yudumlarken 

24
Ekim 2019 Cuma gününü de tamamlamış olduk.
Amasya’da 2. Gün
26 Ekim 2019 cumartesi günü Büyük Amasya
Oteli’nin konferans salonunda 49. Büyük Şu-

ra’nın
ikinci oturumu Prof. Dr. Metin Karaörs’ün konuş-

masıyla
(09.00-10.0) başladı.
- Süleyman Pekin; Kuzey Suriye’de Türkmenlerin
Geleceği
- Hamit Göktürk; Doğu Türkistan Meselesi
- Erdoğan Aslıyüce; Amasya’da İlk Telif Eser
- Ahmet Çelik; Türk Dünyasının Bekası, Türki-

ye’nin
Bekasına Bağlı tebliğlerini sundular.
III. Oturum
Çay ve kahve arasından sonra
- Yrd. Doç. Dr. M. Kemal Cerrahoğlu; Dijital
Bağımlılık
- Sakin Öner, Suriyeli Sığınmacılar ve Çocukları-

nın
Eğitimi
- Hicabi Meral; Eğitim Sistemimizin Gerçekleri ve
Devletin Üzerine Düşen Görevler
- Dr. Zeki Severoğlu; Türk Dünyasından İzlenim-

ler
- Arslan Bulut (Gazeteci Yazar); Algı Meselesi
konulu tebliğlerini sundular.
IV. Oturum
Öğle Yemek Molasından sonra (13.15-14.30) 4.
Oturum da
- Av. Ruhittin Sönmez; Türkiye’de Suriyelilerin
Hukuki Statüsü
- Av. Gürkan Uysal; Devletin Reorganizasyonu
- Ali Öztorun, Türk Eğitim Sisteminde, Sorunlar
ve Geleceğe Bakmak
konulu tebliğlerini sundular.
Amasya Gezmesinde İlk Durak
İlk durağımız Amasya Bimarhanesiydi; burası
(1308-1309) İlhanlı Hakanı Olcayto Mahmut Han
ve hanımı Yıldız Hatun adına kölesi tarafından 

yaptırılmıştır.
Her ne kadar İlhanlılar zamanında yapılsa da Sel-

çuklu
eserlerini andırmaktadır. Taç kapısı taş işçiliğinin
şaheseridir. İçi geniş kare planlı olup kuzey, gü-

ney
ve batı köşelerinde büyükçe üçer oda bulun-

makta, ayrıca
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Taç kapının iki yanında birer oda bulunmaktadır.
Minyatür Amasya Müzesi
II. Durak Medrese
Osmanlı Türk Sultanı II. Beyazıt (1481-1512) adı-

na
1485 yılında cami, medrese, imaret, tabha-

ne’den oluşan
külliye olarak yaptırılmıştır.
Sultan Beyazıt Medresesi “Medrese-i Sultaniye”
ismiyle meşhur olmuştur.
Kapısı kuzeye bakan medresenin odaları oldukça 

geniştir.
Üç tarafında ondört odası bulunmaktadır. Orta-

sında
şadırvan kuzeyinde ise ayrıca üç odası bulunu-

yor.
Amasya müzesine ait eserler 1928 yılında bu 

medresenin
iki odasında toplanmıştır.
Amasya Minyatür Müzesinde 1914 yılında çekil-

miş
bir fotoğraftan ilham alınarak yapılan tarihi 

Amasya
maketi. 80 m2’lik bir alanda sergilenmektedir. 

Amasya
valiliği il özel idaresi tarafından düşünülmüş ve 

14 Mayıs
2010 tarihinde hizmete açılmıştır. 1914 yılında o 

fotoğrafı
çeken ve minyatür Amasya’yı düşünenlere öldü
ise rahmet, yaşıyorlarsa sağlıklar diliyorum.
Amasya’ya yolu düşenin mutlaka görmesini tav-

siye
ediyorum.
Rehberin Müzede Yanlış Bilgisi
26 Ekim 2019 Cumartesi günü ikinci durak 

“Amasya
Minyatür Müzesi”idi, burayı gıpta ile gezerken 

bir
rehberin Amasyalı olmadıklarını tahmin ettiğim 

gruba
Kaya Mezarlarını göstererek:
- “Kaya Mezarları M.Ö. Persler tarafından yapıl-

mıştır”
diye anlattığını duyunca dayanamadım.
- “O kaya mezarları Anadolu’nun ilk milli devleti,
Pontus kralları (M.Ö. 301-26) tarafından yapıl-

mıştır.
Çünkü Amasya Pontus Krallığının ikinci başken-

tidir”
diye müdahale etmek durumunda kaldım.
Arkeoloji Müzesi
“Amasya Minyatür Müzesi”nden sonra hedefim
Arkeoloji Müzesi’nde bilmem kaçıncı defa gör-

düğüm
mumyaların fotoğrafını çekmekti.

1962 yılında Gök Medreseden nakledilen eser-
ler,

1971 yılında müdürlük olmuş. 14 Haziran 1980 
yılından

bu yana da modern binada hizmet veren müze-
de

dokuz medeniyete ait arkeolojik, etnoğrafik, sik-
ke, el

yazması olarak yirmi bini aşkın eser bulunuyor-
muş.

Hedefim olan MUMYALARDAN Amasya Emiri
İşbuğa Noyan (30 yaşında)’nin mumyasının fo-

toğrafını
çektim zaten 30 yaşında öldürülmüş.
Oradan Hilafet Gazi türbesini ziyaret ettikten 

sonra
fiziksel olarak kendimi tükenmiş hissettiğim için 

bir taksiye
binerek otelime döndüm.
Gavurca Yazılar
Otelimden dışarı çıkıp saat kulesi yakınında va-

tandaşlarla
konuşma fırsatı buldum. İlk sorum:
- “Belediye başkanını da değiştirmişsiniz değil 

mi?
“dedim.
- “Yeni belediye başkanımız Mehmet Sarı bey 

oldu.”
- “Peki memnun musunuz?”
- “Hemşehrim, sen bilmezsin eskiden sokaklar,
caddeler gavurca isimlerden geçilmiyordu. Bizler
vatandaş olarak o gavurca isimleri ne okuyabi-

liyorduk,
ne de manasını biliyorduk. Belediye başkanımız
Mehmet Sarı, o gavurca levhalar yerine Türkçe
levhalar astırarak Amasya’mızı o pisliklerden te-

mizledi.
Allah razı olsun” diyerek belediye başkanından
memnuniyetini ifade ediyor.
Tabii ki, belediye başkanı Mehmet Sarı’yı Türk 

dilini
yabancı kelimelerin işgalinden kurtardığı için 

tebrik
ederken darısı diğer şehirlerimizin başına de-

mekten
kendimi alamıyorum.
Güvenlik Nasıl?
Bulmuşken Amasyalı vatandaşı, bir başkasına 

dönerek
“güvenlik nasıl?” dediğimde;
“Amasyamız sakin bir şehir olmasına rağmen di-

namik
Emniyet Müdürümüz Fahri Bulut gece-gündüz 

demeden
çalışıyor. Vatandaşa tepeden bakmıyor. Alçak
gönüllü, kanun çerçevesinde her derde koşu-

yor” diyor
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vatandaş, emniyet ve asayiş konusunda.
Amasya’da III. Gün
27 Ekim 2019 Pazar günü Büyük Amasya Oteli-

nin
konferans salonunda Amasya 49. Büyük Şurası-

nın V.
Oturumu Prof. Dr. Abdullah Korkmaz (Malatya 

A. O.
Başkanı) oturum başkanlığında yapıldı.
- Av. Gürkan Uysal; Devletin Reorganizasyonu
- Aytaç Taşyürek; Adalar Denizinde Kıta Sahanlığı
- Halil Altıparmak; 1800-1923 Türkiye İktisat Ta-

rihi
konulu tebliğlerini sundular.
Aydınlar Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mus-

tafa
Erkal’ın Amasya 49. Büyük Şurasını değerlendir-

me konuşmasından
sonra Amasya Aydınlar Ocağı Başkanı
Orhan Akar Sonuç Bildirgesini sundu.
Aydınlar Ocakları 50. Büyük Şurasının Giresun 

Şubesinin
ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.
Açılış Konuşması
Aydınlar Ocakları 49. Şurası Amasya
Aydınlar Ocağı’nın ev sahipliğinde yapıldı.
Genel Başkan Prof.Dr.Mustafa E. Erkal tarihi
Amasya Tamimi’nin yapıldığı binada
yaptığı açış konuşmasında şunları söyledi:
Şuranın düzenlenmesine emek veren, yoğun ilgi 

gösterip katılan
herkese, her Ocağımıza müteşekkiriz. Amasya, 

kurtuluş ve
kuruluşun en önemli kilometre taşlarındandır. 

Bu şehrimiz tesadüfen
seçilmemiştir. Amasya Tamimi’nin yüzüncü yıl-

dönümünü
idrak ediyoruz. Bu tamim dün olduğu gibi bugün 

de bize ışık tutuyor.
Sözde dost ve müttefiklerimizin tuzaklarına karşı 

tamim hala
geçerlidir. Ankara Ocağımız ile başlayan şura di-

zimiz, Sivas, Samsun
ve Amasya toplantıları ile sürüyor. Anadolu’yu 

darül harp yerine
darül islam yapan, Milli Mücadeleyi zaferle ve 

Cumhuriyetle
taçlandıran, onu tekrar Türk Vatanı yapan, başta 

Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün 

şehit ve gazilerimizi,
canıyla, malıyla Milli Mücadeleye katılanları rah-

met ve
saygı ile anarız. Yerli ve milli bir kuruluş olarak 

Ocağımıza emek
veren, hizmet eden ve Allah’ın rahmetine kavu-

şanlarını da rahmetle
anıyoruz.

Dün Osmanlı ile uğraşanlar, O’nu paylaştığını 
zannedenler

bugün Cumhuriyet Türkiye’sini hedef almışlardır. 
Cumhuriyet ve

Osmanlı karşıtlığı oyununa gelmeyelim. Türki-
ye’nin önüne çıkarılan

tuzaklar bir yumaktır ve bir bütündür. Yüz sene 
sonra Türksüz

ve milli kimliksiz Anadolu ve Atatürksüz Türkiye 
oyunlarını

bozalım.
Tehirli olmasına rağmen, yasal ve gerekli Suri-

ye’deki askeri harekatlarımızı
gönülden destekliyoruz. Diyarbakır’da çocukları 

terör
örgütüne kaçırılan annelerin acısına ve feryadı-

na aynen katılıyoruz.
Amasya Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sarı’yı 

kuruluş,
firma ve yer isimlerinde Türkçe konusundaki 

hassasiyeti ve uygulamaları
dolayısıyla takdir ve tebrik ediyoruz.
Cumhuriyet Türkiye’si kendilerini Türk Milletine 

mensup hissedenlerin
ve Türk Kültürünü yaşayanların vatanıdır. 1071 

Malazgirt
Zaferi Türk’ün mührüdür. Ancak bundan önce de 

Anadolu’da
Türk Boyları yaşamıştır. Suriye’deki gelişmeler ve 

Barış Pınarı
Harekatı dolayısıyla ümmet kardeşliğinin ne hale 

geldiğini üzülerek
gördük. Dün Osmanlı’ya ne yapıldıysa bugün de 

Türkiye’ye
aynı vefasızlık ve ihanet yapılmıştır. Suriye’yi 

utanmadan Arap
Birliği’nden çıkaranlar şimdi Suriyecilik oynuyor. 

Türkiye’nin
amacı güvenlik bölgesinin güneyine şimdilik sü-

rülmüş olan terör
örgütüne ABD desteği ile devlet kurdurmamak 

olmalıdır. Maalesef
iç politika ile dış politikayı birbirine karıştıranlar 

yanlış ve hakarete
varan beyanlarla herkesi bize düşmen yapmış-

lardır. Batı’da
Türk-İslam düşmanlığını adeta körükledik.
Şuramızda Türkiye’yi ve Türk Dünyasını ilgilendi-

ren her
konunun ele alınacağını tespitler ve teklifler ya-

pılacağına inanıyor;
sonuç bildirisini ümitle bekliyoruz. Plaket takdi-

minden sonra Prof.
Dr.Erkal katılanları Mehmetçik selamıyla selam-

ladı.
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Tarih 10 Ekim 1922…

T.H.R. ajansına Atina hükümetinden bir 
telgraf geldi. 

Atina hükümeti, Anadolu’da Türk köy-
lerine yapılan saldırıların Ermeni, Çerkes 
ve başı boş Rumlar tarafından yapıldığını 
ifade ediyordu…

İzmir’de bulunan Ortodoks Hristos To-
mos’ta; Yunan Harbiye Nazırı Teotokis’e 
Anadolu’da köyleri yakmalarından, Türk 
kadın ve çocukları öldürmelerinden, bu-
nunla yetinmeyerek Türk kadınlarının aşa-
ğılanmasından, tecavüzden, hatta uzuvla-
rının kesilmesinden, yapılan işkencelerden 
hiç mi hiç hoşnut olmadığını bildirdi. 

Yunan Harbiye Nazırı Teotokis ise “On-
ları yapan Yunanlılar değil Ermeni, Çerkes 
ve Rumlardır.” dedi. 

Bunun üzerine Ermeni piskoposu ve 
havra azası Parsin, sözüm ona Ermenileri 
savundu. Metropolit Hristos’a yüksek ses-
le hitap etti. “Torkum namında bir Ermeni 
çete lideri var. Bu adamı durdurun, tevkif 
edin, çok gaddar dedim. Ama siz hiçbir ey-
lemde bulunmadınız. Suç şimdi bizde mi? 
Sizde mi?..” 

Sorusuyla başlayan tartışma, büyüdü. 

Beraberce işledikleri bu cinayetleri, acı-
masızlığı, vahşeti üstlenmek istemiyorlar-
dı. 

Günün sonunda, onlar “din” adamıydı. 
Kendi cemaatlerinde gönüllere hitap edip, 
insanlık dersi veriyorlardı. Çocukluğundan 
o güne “insanlık, iç huzur” eğitimi almış-
lardı. Ama bu gördükleri vahşet, tahhamül 
sınırlarını aşmıştı. Herhangi bir dine men-
sup bir din adamının bu görüntüler kar-
şısında vicdanının sızlamaması mümkün 
değildi… Kendi vicdanlarını rahatlatma 
çabasıyla birbirlerini suçladılar, durdular. 

Yüksek sesle tartıştılar. “O yaptı, bu yap-
tı” kavgasına tutuşuverdiler… 

Kendi aralarında anlaşamayınca, çareyi 
destek almakta buldular. İngiliz ve İtalyan 
konsolosluğundan randevu talep ettiler. 
Ardından davet edildiler. Ve konuyu de-
taylıca anlattılar.

İngiliz Konsolos’un kaşları çatılmıştı. 
Duyduklarına inanamıyordu. Daha fazla 
dayanamayıp Metropolit Hristos’a sert bir 
şekilde çıkıştı… “Yapılan tüm fena işlerde 
sizin parmağınız varken, hangi yüzle ben-
den yardım istiyorsunuz?..” dedi. Ve top-
lantıyı sonlandırdı.

Aynı şekilde İtalyan konsolusu ile yapı-
lan toplantıda da bu sefer Ermeni pisko-
posu konuyu anlattı. Ve buradan da sert 
bir cevap geldi… İtalyan konsolosu şu 
cümleler ile piskoposu itham etti. “Pisko-
pos efendi, kilisenizi benzin, bomba, mü-
himmat deposu haline ben mi getirdim?.. 
Elbet bir gün bunun cezasını çekeceksi-
niz…” 

İki Lider Kavgaya 
Tutuşuverdi... 

E K O N O M İ

Tayfun KAYA
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Bu resmi görüşmeler, suçlamalar, hat-
ta itiraflar gazeteci ve yazarlar tarafından 
da aynı anda kayda geçti. Ve bugün hepsi 
önemli birer delil…

Hemde bu delilller; Kanlı canlı, Türk 
vahşetini görmüş, Ermeni ve Rumların ru-
hani liderleri, piskoposları tarafından bıra-
kılmış deliller. 

Anadolu’da müslümanlara yapılan vah-
şetin sorumlusu elbette öncelikle Yunan 
hükümetidir. Onlarla ilgili de çok daha 
fazla deliller malumunuzdur. Hatta Yunan 
hükümetinin yanında Ermeni ve Rumlar; 
Tatlı sözlere aldanmış, figüranlar olarak 
bile anılabilir… Ama figüran oluşlarından, 
masum olma anlamı asla çıkmaz. “Aldan-
dık” bile diyecek olsalar suç işlenmiştir.  

Yaa her şeyi anladık ta! Bu Yunan hükü-
metinin, telgrafında Çerkeslerin de adını 
geçirmesi, ne manidârdır… 

Belli ki hedefi birazda olsa saptırma 
çabası var… Kim bilir, belki de kendi taraf-
larına çekmek istedikleri, Kuvayi Milliyeci 
Çerkesleri kendi yanlarına alamayınca bir 
intikam gayreti hâsıl olmuş olmalı… Resmi 
kayıtlara geçsin diye âdeta çamur atılmış, 
iz bırakılmak istenmiş… Ama nafile!.. Ken-
di ruhani liderleri Metropolit Hristos bile 
itiraflarında Çerkeslerden bahsetmiyor… 
Ayrıca Kurtuluş savaşımızda Çerkeslerin 
bize desteği aşikârdır, kayıt altındadır.

Bu tarihi olaylar bugün ABD tarafından 
gündem yapıldı… Konu haliyle saptırıldı, 
senatolarında konuşuldu. Yine Ermeni 
soykırımı yaptığımız iddaa edildi. Âdeta 
ırkçılık hortlatmak istenir gibiydi. Yüz yıl 
önce yaşananlar, yanlış ifadelerle günde-
me getirildi. ABD parlementosunun onaya 
açıldı. Tasarının görüşülmesi oy birliği ile 

kabul edildi. Öncesinde Türkiye’ye ekono-
mik yaptırımlar sözkonusuydu. Ardından 
ABD ve Türkiye görüşmeleri oldu. Konu 
Suriye meselesi ve ABD’nin devletimize 
yazdığı hakaret içerikli mektuptu… Görüş-
meler bitti. Ardından, ABD senetörü çıktı 
ve Ermeni soykırımı oylamasını engelle-
di…

Belli ki “Sözde Ermeni meselesini” ken-
dilerine silah yapmışlardı. S-400 füzeleri, 
Suriye, tampon bölge, terör örgütü, PYD, 
YPG, PKK vs. meseleler gündem iken, bu 
konu ABD gündemine bir anda girmezdi. 
Ziyaretimizin ardından, alacak-vereceğin 
konuşulmasının ardından da… Ve yine bir-
den, aniden sözde Ermeni meselesi konu-
su kapatıldı.

Lâkin şunu da bilmeliyiz ki! ABD’nin ya 
da Avrupa’nın ülkemizden herhangi bir 
toprak derdi yok. Onların tek derdi kü-
reselleşme ve özelleştirme ile girdikleri 
ülkelerin yer altı ve üstü kaynaklarını sa-
hiplenmek. O ülke halkının servetini elin-
den almak. Ülkenin iş gücünü kendi men-
faatleri için kullanmak. Ülkeyi kendine 
ekonomik mahkum kılmak. Kendi çok çok 
kazanıp, vatandaşlarını da rahat ettirmek. 
Bizim güzel zamanımızı alıp, kendine ve 
halkına vermek…  

Şu sıklıkla ifade edilen beka sorunu-
nu aşmanın ilk yolu, patronların yabancı 
olmasına engellemek… Yerel ve yerli kal-
mak… 

Artık çok geç diyenler olabilir… Ama 
değil… Hiçbir zaman geç değildir. Ve hatta 
tamda şu an başlamanın tam vaktidir…

Bu hukuksuz, başıbozuk, gerçek dışı ey-
lemler ve yaptırımlar gün gelir boğazlara 
dizilir…
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Harika PINARBAŞI

“İklim değişikliği 21’inci yüzyılda en 
büyük sağlık tehdidi olabilir” uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ted-
ros Adhanom, “İklim değişikliği sadece ge-
lecek nesillerin ödemesi gereken bir fatura 
değil, aynı zamanda insanların günümüzde 
sağlıklarıyla ödedikleri bir bedeldir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşırı sıcaklık-
lar, stres, sıtma ve kolera gibi hastalıklarla 
insan sağlığına doğrudan zarar veren iklim 
değişikliğinin, 21’inci yüzyılda en büyük sağ-
lık tehdidi olabileceği uyarısında bulundu.

İspanya’nın başkenti Madrid’de pazartesi 
günü başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim 
Değişikliği Taraflar Konferansı’ndan (COP25) 
bir gün sonra, DSÖ iklim değişikliğine yöne-
lik yeni raporunu açıkladı.

BM’nin alt kuruluşlarından DSÖ’nün 101 
ülkede yaptığı araştırma sonuçlarına göre 
hazırlanan raporda, pek çok ülkenin iklim 
değişikliğine karşı hazırladıkları planları ha-
yata geçirmediklerinin altı çizildi.

“İklim değişikliğinin etkilerinden insan 
sağlığını korumak her zamankinden daha 
acildir.” ifadesine yer verilen raporda, ülke-
lerin gittikçe artan bir şekilde iklim değişik-
liğine önem vermesinin yeterli olmadığına 
vurgu yapıldı.

Raporda, iklim değişikliğine yönelik plan 
ve stratejileri hayata geçirebilmesi için ül-

kelerin gerekli finansmanın sadece yüzde 
38’ini tedarik edebildiği, bu durumun da en-
dişe verici olduğuna işaret edildi.

İklim değişikliğinin, aşırı sıcaklıklar, stres, 
kolera ile sıtma dahil sivrisinek kaynaklı has-
talıklarla insan sağlığına doğrudan zarar ver-
diği ifade edilen raporda, bu sorunun potan-
siyel olarak “21’inci yüzyılda en büyük sağlık 
tehdidi olabileceği” uyarısı yapıldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, 
rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “İklim de-
ğişikliği sadece gelecek nesillerin ödemesi 
gereken bir fatura değil, aynı zamanda in-
sanların günümüzde sağlıklarıyla ödedikleri 
bir bedeldir.” ifadesini kullandı.

Adhanom, ülkelerin “iklim değişikliğine 
karşı harekete geçmek ve insan sağlığının 
günümüzde ve gelecekte korunması için 
ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmala-
rının ahlaki bir zorunluluk” olduğu değerlen-
dirmesinde bulundu.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, önümüz-

deki yıl İtalya’nın Floransa ve Güney 
Kore’nin Seul şehirle-rinde Türk kah-
vesi ve Hierapolis Antik Kenti sergisi 
açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, su ve 
inancın kenti olarak bilinen 2 bin yıl-
lık Hierapolis Antik Kenti ile UNESCO 
kültürel miras listesinde bulunan Türk 
kahvesini tanıtmak için atağa geçecek.

Tanıtım Atağı

Önümüzdeki yıl İtalya’nın Floransa 
ve Güney Kore’nin Seul şehirlerinde 
Türk kahvesi ve Hiera-polis sergisi açı-
lacak. Söz konusu sergilerin açılmasının 

ardından tanıtım atağına Göbeklitepe, 
Nemrut Dağı, Troya ve Efes Antik ken-
tiyle birlikte Mevlevi Sema töreninin de 
sergilerinin açıl-masıyla devam edilmesi 
planlanıyor.

180 Milyon Dolarlık Tanıtım

Gelecek yıl Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansının da devreye girme-
siyle 180 milyon dolar bütçeyle tanıtım 
yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy, Tanıtma Ajan-sı’nın dev-
reye girmesiyle 2020’de tanıtım yapılan 
ülke sayısının 3’ten 18’e çıkaracaklarını 
söyle-di. 

Kaynak: İHA

Türk Kahvesi Atağı

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K Ü LT Ü R  -  S A N AT
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1 Cengiz Bektaş – Itır (Şiir)
2 Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Felsefe Tarihi: Antropontolojik Okuma 

42
6 Bahattin Gemici – Yürek Yarası (Şiir)
7 Mustafa Özmen – Hayat Dersleri
10 Osman Akyol – Terli Atın Rüyası (Şiir)
11 Mustafa Günay – Kamusal Alanda Felsefenin Sorunları ve Olanakları
18 Sevim Kahraman – Cumhuriyet Kitap Ekinde Liberalizm Rüzgarı
20 Cengiz Gündoğdu – Karşı gerçekçi bir roman Işık Ülkesinden
23 Deniz Dağdelen Düz-

gün – Saman Kağıtlarında 
Krizantem Çiçeği (Şiir)

24 İnsancıl’a Mektup
26 Yusuf Çotuksöken - 

Özsözler Günlüğü - Ekim 
2019

28 Sibel Özbudun – “‘Var 
Git Ölüm” Ölüm Ritüelleri-
ne Antropolojik Bir Bakış

41 Rahime Henden – 
Kara Katran (Şiir)

42 38. Kitap Fuarı’nday-
dık.

43 30. yaşımızı bir panel 
ile kutladık.

44 Berrin Taş – Hep Yol-
da

48 Tekin Sönmez Dil Ede-
biyat Ödülleri – 2019

49 İnsancıl’a Mektup
51 Hasan Daşdemir – 

Boza
53 Handan Tan - Çımacı, 

yaşlı kadın ve kedi (Öykü)
54 Mürşide Uysal – İn-

sancıl’ın Otuzuncu Yılı
57 Basında İnsancıl
58 Cengiz Gündoğdu – 

Yıldız Güncesi
(Tanıtım Bülteninden)

İnsancıl Dergisi Sayı 353

Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket hamur kabartma tozu
1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz
1 çay kaşığı tarçın
2 su bardağı un
Susam
Yapılışı
4 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri krema haline
Gelene kadar çırpıyoruz sıvı yağ , yoğurt ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam ediyo-

ruz un kabartma tozunu ekleyip çok az daha çırpıyoruz ceviz ve tarçını ilave edip spatula 
ile karıştırıyoruz .

Kalıbımızı tereyağı ile yağlayıp bolca susam serpiyoruz
Kek karışımımızı döküp önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz .
Afiyet olsun .

Y E M E K

Arzu KOÇAK

Susamlı kek

Arzu’nun Mutfağı
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İstanbul’un birçok adaya sahip olduğunu 

bilmeyen yoktur. Ancak İstanbul’da öyle bir 
ada var ki, pek çok insanın bu adadan haberi 
bile yok. İşte pek bilinmeyen bu adanın ismİ; 
Vordonisi…

Tıpkı diğer adalar gibi, Vordonisi Adası’da, 
Bizans döneminde genellikle sürgünlerin ve 
din adamlarının yaşadığı bir adaydı. Bu adanın 
en önemli yapısı manastırıydı.

Photios, kendi halinde bir manastır keşişi 
iken, erkek kardeşi Sergios’un, İmparatoriçe 
Theodora’nın kız kardeşi ile evlenmesi sonu-
cunda, önce saraya gelmiş, kendisine verilen 
çeşitli görevlerin ardından nihayet Rum Patriği 
İgnatios’un azledilmesi üzerine otuz sekiz ya-
şında Ortodoks Rum Kilisesi Patriği olmuştur. 
İgnatios ise görevinden azledilmesinin ardın-
dan sürgüne gönderilmiştir.

İki Patrik arasındaki çekişmenin ana nedeni 
ikona düşmanlığı olarak da bilinen “ikonak-
lazm”dır. Kiliselerin içine ikonaların konulup 
konulmayacağına dair tartışmışlardır. Photi-
ous’un ilk işi Bulgar kilisesi ile bağlanmak, ar-
dından da Vatikan’daki Papalığa rest çekmek 
olmuştur.

Bu olaylar yaşandıktan 
sonra Hıristiyan dünya-
sında büyük bir bölün-
me yaşanmıştır. İgnatios 
ise sürgüne gönderildiği 
Küçükyalı’da Bryas Sa-
rayı’nın kalıntısı üzerine 
çok güzel bir manastır 
yaptırmış ve bu manastı-
ra Satyros ismini vermiş-
tir.

Bir süre sonra olaylar 
tersine dönmüş Photios 
görevden alınarak Vor-
donisi Adası’na sürgüne 

gönderilmiştir. Yerine de yine İgnatios geç-
miştir. Efsaneye göre İgnatios ölünce Photios 
tekrar Patrik olmuş ve on bir yıl kadar Patrik-
lik yaptıktan sonra 867’de tekrar azledilmiş ve 
ömrünün son yıllarını Vordonisi Adasındaki 
manastırda geçirmiştir.

İstanbul’da Temmuz 1010’da tarihe geçen 
en büyük depremlerden biri olur ve Vordonisi 
Adası sular altına gömülür. Adanın üstündeki 
insanlarla batması diğer adalarda yaşayanların 
deprem korkusunun artmasına sebep olmuş-
tur. Ancak bir süre sonra bilimsel araştırmalar 
sonucu diğer adalar için böyle bir risk öngörül-
mediği, çünkü tüm diğer adaları, granit kayala-
rın taşıdığı açıklanmıştır.

Vordonisi Adası diğer adalardan jeolojik 
açıdan farklıydı. Çünkü alüvyon bir tabakada 
oluşuyordu. 

Nesilden nesile aktarılmasına rağmen bir 
şehir efsanesine dönüşen Vordonisi’yi, yakın 
tarihte ortaya çıkaran Dr. Akilla Millas’tır.

Bu batık ada günümüzde pek çok insan ta-
rafından bilinmese de, meraklı araştırmacıla-
rın çok dikkatini çekmektedir.

BATIK ADA VORDONİSİ
Büşra VELA

G E N Ç  K A L E M L E R
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Yazar: Işık Elçi

Yayınevi: Uyanış Yayınevi 

“Kaç kadının su altı sessizliği var 
içimde, dokunsan titrersin. Kelebek 
etkisi olurdu senin ufacık bir dokunu-
şun tüm akışı değiştirebilirdin bende… 
Farklı farklı kadınlar yarattım içimde… 
Du-ruma, duyguya göre değişen… Bir 
tanesi en çılgın olanı kafasına eseni ya-
pan ayrı bir tarzı var onun deli dolu… 
Bir diğeri çok ciddi kaşları çatık dolaşı-
yor çok korkuyor yanlış anlaşılmaktan. 
Yanlış anlaşılıp yalnız kalmaktan… Bir 
diğeri yumuşacık her şeye sevgi pen-
ceresinden bakıyor. Hep sevgiden sev-
giden bahsediyor ama sevgiye sadece 
kelimeler kadar sahip, hiç yaşamamış 
bilmiyor... Bir tanesi hayalperest hep 
hayaller kuruyor gözü kara inanırsa 
peşinden gidiyor en çok o benziyor 
sana. Gitmeye karar verdiyse senin 
kadar acımasız olabiliyor... Yanlarım 
var daha pek çok, bir gün geri döndü-
ğünde beni sevmen için ve seni kay-
betmemek için yarattığım yanlarım… Neden hoşlanırsın bilmiyorum ki… Ne ka-
dar çok olursa olsun benden, hepsi farklı farklı, bir yanım hoşuna gider kalırsın 
ebedi.” Beni ne sevdirir sana?

(Tanıtım Bülteninden)

Tanrı’dan Geleni Söyle

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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Şemseddin SABRİ

Bu yazımıza kadar; Nasreddin Hoca fıkralarının her birinin, mizahi olduğu kadar felse-
fi bir boyutunun bulunduğunu belirtmiş ve bunu izah etmek (açıklamak) için, her birini 
bir başlık altında toplamıştık. Bu yazımızla da, aşağıdaki son fıkrayla yazı dizimize son 
veriyoruz:

“ADAM OLMANIN YÖNTEMİ NEDİR?”

“Günün birinde, Nasreddin Hoca’nın da içinde bulunduğu topluluktan birisi:

- Hocam, adam olmanın yöntemi nedir? deyince; Hoca, adamın nefes almasına bile 
fırsat vermeden:

- Canım; bunu bilmeyecek ne var, elbette kulaktır. der.

Fakat; Hoca, arkadaşlarının “kulaktır” cevabından pek bir şey anlamadıklarını anla-
yınca açıklama yapma gereğini duyar:

“Aa!... Bunu bilemeyecek ne var? Herhangi bir adam konuşurken, onu can kulağı ile 
dinlemeli! Bu arada, kendi ağzından çıkanı da kişinin kendi kulağı duymalıdır.”

Muhakkaktır ki; kulak, insanın en önemli organlarından biridir. İnsanın yaratılma-
sında da insanın başında, konuşması için bir ağzı ve iki kulağı yaratılmasının hikmeti 
üzerine atalarımız: “Bir konuş, iki dinle!” demiştir. Hiç aklımdan çıkmaz, rahmetli an-
nem: “Oğlum; insan, kulağından aşılanır…” demişti. Sözü açıklamamı istediğimde: “… 
mesela; iyi, ahlaklı, erdemli olma konusunda onlarca kitap okursun ama bir saatlik bir 
konferansa gider, uzmanını dinlersin, belki o bir saatte, ciltlerce kitaptan edineceğin 
bilgiyi, hem de kalıcı elde edersin diye açıklamıştı.

Gerçi kulak konusunda bir örnek olmayabilir ama; “Söz gümüşse, sükut altındır.” ata-
sözümüz de, konuşmak yerine dinlemenin, yani konuşana kulak vermenin, konuşmak-
tan daha yararlı ve değerli olduğuna işaret etmektedir. Nitekim, ünlü Alman edebiyatçı 
Johann Wolfgang von Goethe: “Gerçi konuşmak ihtiyaç olabilir; ama susmak sanattır.” 
demiştir. Bu konuda; Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav*) hitam-ı misk mahiyetin-
de, insanın hayatına ölçü olabilecek şu tavsiyesi ile, hem konuyu, hem de yazıyı bitiriyo-
rum: “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse, ya konuşsun ya da sussun!”

(*) Kaynak: Tirmizî, Kıyamet bahsi, Hadis No. 51

NASREDDİN HOCA’NIN MİZAHİ FIKRALARININ 
FELSEFİ İZAHI -SON

M İ Z A H
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İlker KARATAŞ

Kulların duasını kabul edip,cevap veren.Cenabı-Hak,canlı cansız akıl sahibi veya buna kabili-
yeti olmayan mahlukatın istek ve ihtiyaçlarını onlardan daha iyi bilir ve görür.Kullarından bir ister 
hal diliyle ister konuşma diliyle istek ve ihtiyacını arz edip,istekte bulunsa,kulun duasını işitir ve 
istediği cevabı verir.

Ebced değeri ve zikir saati:Bu ismin zikri(55) adettir.Zikir saati Müşteri,günü ise Perşembedir.

Özellikleri ve bazı faydaları:

Saatinde geregi gibi zikreden kimse Yüce Allah’tan ne dilerse kabul edilir.Ulaşmak istenen şey 
haram ve günah olmadığı takdirde isteğine kavuşur.

Her gün 60 defa zikredenin duası kabul olur.ve Allah’ın himayesinde olur.
Dargın olan eşler veya her hangi bir şekilde araları bozulmuş olan yada yeni bir eş-dost,arka-

daş edinme isteyen biri,o kimsenin kalbini kazanmak için,kendine bağlamak için,tenha bir yerde 
oturup istediği kişiyi hayal ederek veya resmine bakarak(3025) defa “Ya Mücib” ismini okuyup 
arkasından o kişinin annesinin  adıyla birlikte ismini söyleyerek..

“Allah’ım bu kimsenin sevgisini bana nasip et kalbini bana bağla” diye dua etse,isteği meşru 
ve helal olduğu sürece duası kabul olur.(Vekfide olsa iyi olur, maksada daha çabuk ulaşılır.

El-Mucîb

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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Öğreniyoruz,
Hüznün rengidir sarı.
Aynı havayı solurken,
Ayrılığı yaşarız.
Alıç dişler yanı başımızda,
Delişmen bir çocuk.
Bir sarı yaprak sürüklenir,
Rüzgarın önünde.
Varıp merhaba der,
Bir güz çiğdemine.
Merhaba, der cümlemize,
Kayalıklara sürünüp gelen bulut.
Ağustosun yarısı yaz, yarısı kış der atalar. 

Evet, yavaştan güz yaklaşıyor, alıç, yabani ar-
mut zamanı geliyor. Geceler çoktan soğumaya 
başladı, sabaha doğru ibalanıyor otlar. Öyle 
de benim gönlüm dağlarda, yaylalarda. Yörük 
dostlarım kıpırdanmaya, göç yolunu düşün-
meye başlamışlardır çoktan. Bu yıl bir düşün-
cemiz vardı, kızım Şafak ve eşi İrfan ile. Taş-
kent yaylalarından başlayarak Hadim/Dedemli 
sapağına kadar yürüyecek, o bölgedeki yörük 
dostlarımızı ziyaret edecektik. Araya hep bir 
şeyler girdi, düşüncemizi gerçekleştiremedik 
derken fotoğraf sanatçısı, eğitimci arkadaşım 
Yusuf Kırkı’dan bir haber geldi, beni yörükle-
re götür, diyordu Yusuf arkadaşım. 17 ağustos 
günü gitmeye söz kestik.

Güneysınır üzerinden Umurlu yaylasına 
doğru yola düştük.

Yusuf Avanos’tan geliyordu, kışın İzmir’de 
görev yapıyor, yazın köyüne geliyordu. Şehri-

mizin bazı güzelliklerini gezmiş, görmüş ama 
Toroslara ilk defa gidiyordu. Bu yüzden Yer-
köprü Şelalesine döndük üç beş kare fotoğraf 
çeksin, diye. Ben seyir terasında yorgunluk ça-
yımı içerken onlar şelaleyi çekmeye başladılar. 
İşin doğrusu canım Yerköprü’yü artık sevmi-
yordum. Modernleşme, düzenleme adına bir 
sürü şey yaptılar, şelalenin doğal, vahşi güzel-
liğini mahvettiler. Arabalar nerdeyse şelalenin 
önüne kadar gidiyor, ben olsam bu arabaları 
beş yüz metre yakınına yaklaştırmam. Çevre 
köylerden üreticiler kendi ürettikleri ürünleri 
satıyorlar yol kenarlarında, tek güzel şey de 
bu. Yörük dostlarımıza ikram etmek için iki 
kilo Aladağ üzümü alarak Çakallar köyünden 
Umurlu’ya doğru tırmanmaya başladık.

Kuş Ali, eşi Hatice hanım ve cadım Fatoş ça-
dırdaydılar. Arabanın homurtusunu duyunca 
hepsi dışarı çıkıştı. Nerdeyse bir yıldır görmü-
yordum onları. Geçen güz ekim ayının ortala-
rında sahile yolcu etmiştik onları. Çadıra otu-

rup hasret giderdik. Hatice Hanım hemen pilav 
tavasını ocağa sürdü. Mavi çaydanlığı ateşin 
kenarına koydu.

Bu ara Kuş Ali’nin büyük kızı Emine geldi, 
davara gideceği için anasına getirmiş kızları. 
Hatice doğduğunda yumruk kadar bir şeydi, 
şimdi kocaman olmuş. Nursel’de ablasının ya-
nından ayrılmıyor. Emine’nin çadırı da az öte-
deydi.

UMURLU YAYLASINDAN 
ZENGİBAR KALESİNE

Oğuz ZEKi

G E Z İ
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Ulu bir meşenin kuytusuna kurduk çadırla-
rımızı. Gece müthiş bir rüzgar çıktı, sürünün 
çevresinde yatan köpekler ulumaya başladılar. 
Kar da yağsa, boran da çıksa mutluyduk.

Sabah, ekim ayı başlarında buluşmak dile-
ğiyle ayrıldık Kuş Ali ailesinden.

O bölgeye varıp da Ay Boğazı Şelalesini 
görmeden geçmek olmazdı. Yıllar önce iki ki-
lometre kadar çalılıkların arasından yürüyerek 
varırdık, şelaleye. Şimdi suyun akarına kadar 
asfalt yapılmış, çevresi modernleştirilmiş. 
Bana sorarsanız eski halini severdim, yürüme-
yi tercih ederdim.

Birer yorgunluk çayı içip Barcın Yaylasına 
doğru düştük yola.

Bolay Yaylasında günümüzün Karacaoğlanı, 
dediğim Hacıahmet Kıraslan otururdu, uğradık 
ama kimse yoktu. Biraz rahatsız olunca bu yıl 
gelememişti İzmir’den.

Taşkent yaylalarına vardığımızda karşımıza 
ilk çıkan çadır köpekçi İbrahim Gök’ün çadırıy-
dı. Onunla iki yıl önce Aydıncık’taki kışlağında 
epeyce sohbet etmiştik. Hanımı davara gitmiş, 
o ve kızı hemen çay koydular ocağa, Köpekçi 
kavurma koydu tavaya.

Bu yaylada Dedemli sapağına kadar epeyce 
aile vardı ama bazıları çoktan inmişlerdi Bo-
lay yaylasına doğru. Sahile doğru gidiyorlardı 
yani. Çok geçmeden boşalacaktı, ıssızlaşacaktı 
bu güzelim yaylalar.

Nedim Candan Sarıoğlan’a gitmiş, çadırda 
sadece kızı Nurgül vardı.

Kosovalı Çavuş her zamanki gibi güler yüzle 
karşıladı bizi. Aslı cadım iyice büyümüştü.

Gezleve’de çay içerken değerli fotoğraf us-
tası Hasan Sayın geldi yanımıza, biraz sohbet 
ettik. O daha çok doğa fotoğraflarını, kurtları, 
kuşları çekmeyi seviyor.

Hava kararıp geliyordu, çadırlarımızı Ali 
Canbaz’ın çadırının yanında kurmaya niyetliy-
dik. Ali Canbaz’ın çadırı Fakılar yolu sapağın-
daydı. Öyle bir yere konmuştu ki çadır kuracak 
bir adım yer yoktu. O, Karaman’a gitmişti. Bir-
kaç gün önce abisi oğlu tarafından öldürül-
müştü, onun telaşındaydı. Çadıra vardığımızda 
sadece Özlem vardı. Özlem küçüklüğünden 
beri konuşamıyor, duymuyordu. İşaretle an-
nesi ve kardeşini sordum. Karşı dağı gösterdi, 
davarda, diye.

Akşama doğru Bozkır Tepelice köyünün ya-
kınında bir çeşme başında kurduk çadırımızı.

Pazartesi sabahı son durağımız Zengibar Ka-
lesiydi. Bütün orta Toroslara hakim bir nokta-
da olan kaleyi her zaman keyifle gezer, fotoğ-
raflarını çekerim bin yıllık kalıntıların. Arkeolog 
arkadaşım Osman Doğanay birkaç yıldır kazı 
yapıyor kalede, binlerce yıllık kalıntıları ortaya 
çıkarmaya çalışıyor. Dönüş yolunda o ve arka-
daşlarıyla karşılaştık, ayaküstü kısa bir sohbet-
ten sonra ayrıldık.

Hasan Yağal’ın obası Apa’dan göçüp Sarıoğ-
lan yakınlarına gelmişti. Apa’da onları tembih-
lemiştim, bana yoğurt alın, diye. Çadıra dönüp 
yoğurdu aldık, Yusuf ile Şafak peynir aldılar. 
Dönüş yoluna düştük.
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Sencer OLGUN

M A K A L E

İnsanın bedevi bir toplumdan, medeni bir 
topluma geçişinin son toplumsal şekli olan,  mil-
letin hukuki ve siyasi açıdan teşkilatlanması so-
nucu doğan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip 
bir yapısı bulunan devletin varlık sebebi; kendi-
sine tâbi olan toplumun düzenini, güvenliğini, 
sosyal adaletini, huzur ve refahını sağlamak ve 
korumaktır. 

Tarih boyunca onlarca devlet kuran Türk mil-
letinin devletçi bir ruha sahip olduğu ve devletini 
her şeyin üstünde tuttuğu; dili, dini her ne olursa 
olsun hiçbir ayrım gözetmeden tüm vatandaşla-
rına eşit bir şekilde hoşgörü ve adaletle yaklaştığı 
batılı kaynaklarda bile dile getirilmektedir. 

Türk milletinin bu hassasiyeti sadece kendi 
devlet sınırları içerisindeki halklara yönelik ol-
mamıştır, mazlum ve mağdur duruma düşen her 
topluma kucak açmayı bir insanlık vazifesi olarak 
gören aziz milletimizin bu konudaki fedakarlığını 
her dönemdeki tarihi kayıtlarda görmek müm-
kündür.  

Son yıllarda başta ABD ve Avrupa Parlemen-
tosu olmak üzere Batı’nın her bir köşesinden Tür-
kiye’ye yönelik “yaptırım” seslerinin yükselmesi 
Batı dünyasının ne kadar nankör ve vefasız oldu-
ğunun en açık delilidir. Kaldı ki Türkiye için ileri 
sürdükleri yaptırımlarda hiçbir haklı gerekçeleri 
bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
kendi ulusal bağımsızlığını korumak ve vatan-
daşlarının güven ve huzurunu sağlamak için tek 
başına PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle 
canhıraş bir şekilde mücadele ederken batılı ül-
kelerinTürkiye’nin yanında yer almadığı gibi PKK 
ve FETÖ’ye destek çıkıp Türk milletine yönelik 
yaptırım tehditlerinde bulunması Türkfobi ve 
İslamofobi gibi duygularının açığa vurulmuş bir 
ifadesidir. DEAŞ terör örgütünün ortaya çıkma-
sında yine Batı dünyasının rol oynadığı herkesçe 
bilinmektedir. Sırf DEAŞ’ı bahane ederek Ortado-
ğu’da kök salan ABD’nin asıl niyetinin Suriye’de-
ki petrol kuyuları olduğu en son ABD Başkanı 
Trump tarafından da itiraf edilmiştir.

Oysa Türk milletinin geçmişine bakılacak olur-

sa hiçbir dönemde ve hiçbir ülkede sömürge 
faaliyetine ve her hangi bir  insanlık dışı eyleme 
imza atmadığı görülecektir.

Uzun yıllar üç kıtada dünyaya hükmeden Os-
manlı Devleti, büyük devlet olma özelliğine ada-
let ve iyiliksever anlayışı ile ulaşmıştır. Osmanlı 
Devleti ve onun mirasçısı olan Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti bu hoşgörü anlayışını sadece kendi 
halkına değil, diğer milletlere ve devletlere de 
göstermiştir. 2016 yılında o zamanki adıyla Baş-
bakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün 
yayımladığı “Osmanlı’dan Günümüze İnsani Dip-
lomasi Cihan-Penah” kitabında Osmanlı’nın Av-
rupa ülkelerine yaptığı bazı yardımlar bile bu aziz 
milletin cömertliğini, alicenaplığını, hoş görüsü-
nü ve merhametini en güzel şekliyle ortaya koy-
maktadır. Bunlardan dikkat çekenler şunlardır:

-1492’de İspanya Kralı’nın, Hristiyanlığı kabul 
etmeyen on binlerce Yahudi’ye zulmetmesi üze-
rine II. Beyazıt’ın gönderdiği gemilerle yaklaşık 
yüz elli bin Yahudi’ye sahip çıkılarak Osmanlı top-
raklarında yer ve yurt edinmelerinin sağlanması.

-İspanya Kralı ile yaptığı savaşta esir olan 
Fransa Kralı’nın Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan 
Süleyman’dan yardım istemesi üzerine Sultan 
Süleyman’ın 1526 yılında kendisine yardım ede-
rek Fransa’nın İspanya istilasından kurtarılması.

- İsveç’in 1742 yılında Rusya karşısında zor 
durumda kalması ve İsveç’in imdadına Osmanlı 
padişahı Sultan I. Mahmut’un yetişmesi, bu yar-
dımdan dolayı İsveç Kralı’nın, saraya yazdığı bir 
mektupta padişahın rızası dışında hareket etme-
yeceğini belirtmesi. 

-Yine 1876 yılında İsveç’te yaşanan kıtlık se-
bebiyle Osmanlı’nın söz konusu ülkeye tonlarca 
ağırlıkta buğday göndermesi.

-19.yüzyılın başlarında İngiltere’de vuku bu-
lan kıtlık sebebiyle, Osmanlı padişahı III. Selim 
tarafından İngiltere’ye onlarca gemilerle buğday 
desteğinde bulunulması. Ayrıca, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin 1947 yılında İngiltere’de selden zarar 
görenlere yardım etmesi.

BATI’NIN DOSTLUĞU(!)
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- Osmanlı Devleti tarafından bir başka ada 
devleti olan İrlanda’ya, çektiği kıtlık sebebiyle 
1847 yılında Sultan Abdülmecid’in emriyle yar-
dım gönderilmesi.

-Fransa’da 1856 yılında meydana gelen nehir 
taşkınlarıyla mağdur olan selzedeler için Sultan 
Abdülmecid’in emriyle Fransız vatandaşlarına 
yardımda bulunulması.

-1891 yılında Almanya’daki Saale Nehri’nin 
taşmasıyla büyük zarar gören ahaliye, Sultan II. 
Abdülhamid’in emriyle hatırı sayılır yardım yapıl-
ması.

-Hollanda’da Birinci Dünya Savaşı sırasında 
gerçekleşen sel felaketi nedeniyle selde mağdur 
olan halka, Osmanlı Devleti’nin zorlu savaş ko-
şullarında olmasına rağmen para yardımlarında 
bulunması.

- İtalya’nın Sicilya bölgesinde meydana gelen 
volkan patlamasında Padişah Sultan II. Abdülha-
mid’in öncülüğünde yardım kampanyası düzen-
lenmesi…

Listeyi uzatmak mümkündür. Bununla birlikte 
15. yüzyıldan bu yana Osmanlı İmparatorluğu 
ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
etnik, din, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeksi-
zin milyonlarca sığınmacıya kucak açtığına yine 
birçok ülkenin tarih arşivlerinde rastlamak müm-
kündür. En son olarak savaş dolayısıyla Türkiye’ye 
sığınan yaklaşık altı milyon Suriyeli mülteciye altı 
yıldır hiçbir şekilde yüksünmeden ev sahipliği 
yapması bu aziz milletin nasıl bir anlayışa sahip 
olduğunun en bariz göstergesidir.  

Hâl böyleyken ABD ve diğer Batı dünyasının 
her fırsatta Türk milletine ve Türkiye Cumhuriye-
ti’ne yönelik düşmanca tutumlarda bulunmasına 
karşı artık daha caydırıcı ve daha kararlı tavırlar 
alınmasının zamanı gelmiş değil midir?

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’ye 
iadesi için ABD’ye bavullar dolusu dosya gönder-
memize rağmen söz konusu şahsı bize teslim et-
memesi, Türkiye aleyhinde birçok eylemde imza-
sı olduğu delillerle sabit bulunan Rahip Brunson’ı 
iki ülke arasındaki gerginliğin sona ermesi için 
serbest bırakmamıza rağmen ülkemize yönelik 
yaptırımlarda bulunulması, Barış Pınarı Hareka-
tı’nın durdurulması koşuluyla Suriye’nin kuzeyin-
deki terör unsurlarının temizleneceğini vadeden 
ABD’nin bu konuda sözünde durmaması ve her 
fırsatta PKK, PYD ve YPG terör örgütlerini bir 
müttefik gibi görüp onlara sahip çıkması, onlara 

on binlerce tır dolusu silah yardımında bulunma-
sı, gerçek ismi Ferhat Abdi Şahin olan ve Şahin 
Cilo veya Mazlum Kobani gibi kod adlarıyla tanı-
nan daha da önemlisi PKK’nın gelecekteki lideri 
olarak nitelendirilen kişinin sık sık müttefik bir 
ülke olduğunu düşündüğümüz ABD tarafından 
bir devlet temsilcisi gibi iltifat edilip kabul gör-
mesi, hemen her gün Avrupa ülkelerinin cadde 
ve sokaklarında örgüt üyelerinin PKK’nın sözde 
bayraklarıyla cirit attığı hâlde, Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nin bakanlarının vatandaşlarıyla bu-
luşmasına izin verilmemesi Batı dünyasının Tür-
kiye’nin hassasiyetleriyle dalga geçtiğinin  apaçık 
birer göstergesidir. 

Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını bir-
birine bağlayan eşsiz jeopolitik ve jeostratejik ko-
numu sayesinde her zaman için kendisine ihtiyaç 
duyulacak bir ülkedir. Bu yüzden de ABD’ye ve 
diğer batılı ülkelere karşı artık Türkiye’nin yepye-
ni bir denge politikası üretme zamanı gelmiştir. 
Türkiye giderek büyüyen ekonomisi, savunma 
sanayindeki hızla yükselişi, genç ve nitelikli nü-
fusu sayesinde ABD’nin ve Avrupa’nın hiçbir 
şekilde göz ardı edemeyeceği kadar önemli bir 
ülke konumundadır. Tabiri caizse artık nazlayan 
değil nazlanan bir ülke olmalıdır. Rusya ile olan 
ilişkisini daha da güçlendirip yeni pazarlar adına 
Orta Asya ve Uzakdoğu ülkelerine doğru  yönel-
meli, ABD ve Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerini 
her konuda mütekabiliyet esasına göre yürütme-
lidir. Bu bağlamda; Barış Pınarı Harekatı’na kal-
dığı yerden büyük bir karalılıkla devam etmeli, 
Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli mülteciler için 
sınır kapılarını bir an önce açmalı, S-400 Hava 
Savunma Füze Sistemi’nden asla vaz geçmeme-
li, F - 35 savaş uçaklarına alternatif arayışlarını 
sürdürmeli, kendisine düşmanca politikalar bes-
leyen ülkelere yeri geldiğinde aba altından sopa 
göstermelidir. 

Görünen odur ki biz ne yaparsak yapalım ABD 
ve Avrupa ülkeleri bizleri sık sık yaptırımla tehdit 
edecek ve her yıl temcit pilavı gibi sözde Ermeni 
Soykırımı tasarısı  önümüze konulacak ve  Türki-
ye yeni tezgahlara maruz bırakılacaktır. Bu nokta-
da “El mi yaman bey mi yaman” diyebileceğimiz 
artık  herkesin görmesi gereken o zaman gelip 
çatmıştır. 

Osmanlı Devleti’nde sömürgeci Batı ülkeleri 
ve Rusya’ya karşı bir denge siyaseti olarak Sultan 
Abdülhamid Han’ın Uzakdoğu’ya yöneldiği ve 
buralarda nüfuzunu arttırmaya çalıştığı unutul-
mamalıdır. 
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Kutay YAMAK

Önceki bölümde olanlar: Kutay kaçırıldı-
ğı mağaradan kaçar ve kaçtığı sıralarda birkaç 
adam öldürmek zorunda kalır. Bu adamların 
Anti’nin adamlarından birkaçı olduğunu öğre-
nen Kutay saklandıkları üssü basmaya karar ve-
rir. Derken hava kararır ve kurtların saldırısına 
uğrar. Kurtlardan kaçak isteyen Kutay bir çeşit 
geçitten geçer. Bu geçit aslında bir kristalin sak-
landığı bir tür mahzen olduğunu görür. Yaraları 
yüzünden bilinci gelip giden Kutay kristali alır 
ve bir halüsinasyon görür. Ardından her şey ka-
rarır.  

3.Bölüm-Kuzey Dağına Yolculuk  

Gözlerimi açtığımda yaralarım iyileşmişti. Bu 
yaşadıklarımdan en ilginciydi. Nasıl bir anda iyi-
leşebilirdim ki? Acaba… Acaba kristal iyileştir-
miş olabilir miydi? Bu iki adam eldivenleri ve 
kristalleri ayırmak istediğine göre kristallerin 
her birinin güçleri var. En yakın ihtimal bu. Peki 
kristallerin diğerleri nerede? Aynı anda sordu-
ğum sorular benim işime yaramazdı. Buradan 
çıkmam gerekliydi. Yerden kristali aldım ve bir-
den kristal yükselerek eldivenimle birleşti. Eldi-
ven parladı ve aniden bir ses dalgası yaydı. Sesi 
tizdi ve kulaklarımı acıtıyordu. Ama elimin dö-
nük olduğu taraftaki duvarı fena parçalamıştı. 
Demek ki kristal bana bu gücü verdi. Parçala-
nan duvara baktım ve arkasında bir yol olduğu-
nu fark ettim. Oraya doğru gidersem belki bir 
çıkış yolu bulabilirim. Koşarak duvardan geç-
tim. Parçalanan yer büyükçe bir odaya açılıyor-
du. Odanın etrafında yine o garip çizgilerden 
vardı ama bu sefer parlamıyordu. Eldivenlerde 
parlamıyordu. Anlaşılan girmemem gereken bir 
odaya girmiştim. Odanın orta kısmında ise bü-
yükçe bir heykel vardı. Yerde sürünen insanlar 
ve bir adam. O adam dik duruyordu ve elinde 
bir şey tutuyordu. Sanki birinden saklıyormuş 
gibi. Ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok-
tu. En fazla bir taş olabilirdi. Benim bulduğum 
taş gibi... Anlaşılan eldivenleri aldığım rüya 
bana bir şey anlatıyor olabilir. Belki de 5 tane 

yoktur. Orda gördüğüm kadarsa onları topla-
mam zor olacak. Yıllarımı vermez isem tabii. 
Çabucak buradan gitmem gerekiyordu. Arkama 
döndüm ve yürümeye başladım. Dağa çıkıp 
Ani’yi bulmam gerekiyordu ve onla yarım kalan 
bir işimiz vardı. Birden telsizden yine sesler gel-
meye başladı. “Çocuk yok Alfa 1 ölmüş” Birden 
duraksadım. Aynı adam “Alfa 1’in telsizi çocuk-
ta ve nerede saklandığımızı öğrendi.” Aha tam-
da istemeyeceğim bir haber. Zaten ne varsa bu 
3 gündür başıma geliyor. Daha da gelecek gibi. 
Bu eldivenler bende oldukça beladan kurtula-
mam. Mağaranın çıkışına doğru ilerliyordum ki 
bir takım yürüme sesleri işittim. Duvara yaslan-
dım. Ortalık karanlıktı. Belki onlar beni görmez-
di ve onları arkadan bıçaklayabilirdim. Adamlar 
yaklaştılar. Silahlardı ve dört kişilerdi. Yapabilir-
dim. İkisi çok yakındılar. Bıçakları çıkardım ve 
ikisinin de boğazından geçirdim. Diğerleri beni 
görünce silahlarını ateşlediler. Yerden yuvarla-
narak birinin ayağını kestim. Ayağa kalkarken 
silahı kınından çıkardım ve son kalanın ayağına 
sıktım. Onu öldürmeyecektim sorgulayacaktım. 
Onu göğüslüğünden tuttum ve bağırarak “Anti 
nerde?” diye bağırdım. Adam kekeleyerek “Bu-
raya geliyor.” dedi. Yüzüm birden düştü. Aman 
ne harika. Mağaradan çıktım. Bir az dik bir yo-
kuştan çıktım ve etrafa bakındım. Solumda bir 
tren istasyonu vardı ve raylar kuzey dağına doğ-
ru ilerliyordu. Belki oradaki tren hala çalışıyor-
dur. Yavaşça oraya inmeye başladım. Toprak 
kaygandı. Baygınken yağmur yağmış olmalıydı.  
Birden kaydım. Tam kaydığım anda bir ağacı 
tutmuştum ki düşmekten kurtuldum. Aman bir 
kez daha düşmeyeyim. Yetti artık ama bu ça-
murlu hava benim trene daha çabuk gitmemi 
sağlayabilirdi. Ağaçtan büyük bir kabuk parçası 
kopardım. Elime aldım tepeye çıktım ve kabuğu 
ayağımın altına alarak aşağı kaymaya başladım. 
Kaykay kaymak gibi ama daha çamurlu. Ağaçla-
ra çarpmamaya çalışıyordum ki yanlışlıkla bir 
ağaca çok yakın geçtim. Karnımın sağa kısmın-
da minik bir çizik olmuştu. Derken önümde bir 
tümsek gördüm. Üstünden uçabileceğim kadar 
büyük bir tümsek. Eğilerek daha hızlandım ve 

Kaos Günlükleri 3. Bölüm

G Ü N L Ü K
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tümseğe geldiğimde aniden havaya zıpladım. 
Sonrasını vücudumla kayarak halledebilirdim. 
Yere sert bir iniş yatım. Gözlerim hafifçe karar-
dı. Kendime geldiğimde bir ağaca toslamak 
üzereydim. Ağaca tutundum ve hızın şiddetiyle 
ağaç etrafında dönerek bir tur attım ve aşağı 
doğru daha çok hızlandım. Bir uçuruma gelmek 
üzereydim. Yana doğru atladım. Bir ağaç dalına 
tutundum. Çok yakındı. Daldan dala atlayarak 
trene ulaştım. Bu sallanma tutunma tırmanma 
işlerini baya kavramaya başlamıştım. Eğlence-
liydi de. Makinist vagonunda doğru yürüdüm 
ve kapıyı açtım. Uzun zamandır kullanılmıyordu 
sanırım bu tren. Her yeri pislik toz ve örümcek-
ler ele geçirmişti. Tam vagona girişimde bir 
örümcek kafama hopladı. Hemen silkeledim. 
İğrenç…  Makineleri kurcalamayı seven biri ola-
rak sanırım bu treni çalıştırabileceğimden 
emindim. Yani sanırım. Kontrol panelinde par-
mağımı gezdirerek ne kadar tozlu olduğuna 
baktım. Çok fazlaydı. Elimle paneli azıcık silke-
ledim. Dereceleri görebileceğim kadar temizle-
dim. Anahtarı üstündeydi. Anahtarı çevirdim ve 
hız kolunu ileri ittim. Çalışmıştı. Başarmıştım 
derken arkamdan biri beni tuttu ve arka vagona 
fırlattı. Sırtım yere sürtmüştü ve baya acımıştı. 
Baktığımda Ani’yi gördüm. Ayağa kalktım. “Yine 
mi sen?” dedi. “Ölmemiş miydin?” diye de ek-
ledi. “Böyle ölmem füze at.” dedim ve kaşlarımı 
yukarı aşağı oynattım. Bir anda yüzü ekşidi. 
Bende bir tane geçirdim. Geri düştü ve hız kolu 
en sonda kırıldı. Tren çok hızlanmıştı. Anti bana 
doğru ilerledi ve elleri yine ışıldadı. Tam bana 
vuracakken sıyrıldım ve tekmeyi indirdim. Ser-
semlemişti. Beni itti ve camı kırarak aşağı düş-
tüm. Derken bıçakları oluşturarak trene sapla-
dım ve trenin altına geçtim. Ucuz kurtulmuştum. 
Bıçakları kullanarak yuvarlak bir şekilde taban-
da kesik yaptım. Ellerimi yana koydum. Ayakla-
rımı gerdim ve kesiğe tüm gücümle vurdum. 
Ardından kendimi de fırlattım. Ani’nin arkasın-
dan onu kavradım. “Yakaladım.” Derken deri-
sinden dikenler çıkı ve birkaçı beni kesti. “Ciddi 
misin? Dikenler mi? Nasıl bir DNA’n var.” diye 
çıkıştım. “Anlayamazsın…” diye hırladı. Bana 
karşı saldırıya geçti. Pençelerini çıkarttı ve bana 
vuracakken ben kolumla kendimi korudum. 
Tam bıçakları oluşturacaktım ki eldivenlerin ışı-
ğının yanıp söndüğünü fark ettim. Hiçbir gücü-
mü de kullanamıyordum. Anti yüzüme pençeyi 
geçirdi ve yere yığıldım. Hemen toparlanarak 
ellerimden destek alarak Ani’nin yüzüne bir 
tekme geçirdim ama geçirir geçirmez ayağım-
dan beni tuttu ve duvara attı. Sersemlemiştim. 

Ani’nin eli bir anda bıçak gibi bir şeye dönüştü. 
“Senin işini sonsuza kadar bitireceğim” diye ko-
nuştu. Birden eldivenlerin ışığı yanıp sönmeyi 
bıraktı ve bir ışık tüm eldiveni kapladı. Işık gitti-
ğindeyse elimde bir pençe ve kollarımın bazı 
yerlerinde küçük dikenler vardı. Eldiven Ani’nin 
pençesini ve dikenleri bana uyarlamış olmalıy-
dı. Anti elini benim kafama indirmek üzereyken 
kaçındım ve kayara ayağını elimle çizdim. Duva-
ra yanaştım ve oradan destek alarak vücudumu 
havaya kaldırdım ters taka atarak bir tane daha 
geçirdim. Anti sersemledi ve yere yığıldı. Pen-
çeleri yok ettim ve makinist vagonuna geri dön-
düm. Olaylar çığırından çıkmıştı. Neredeyse 
tüm göstergeler kafayı yemişti. Birden kafamı 
biri tutup konsola vurdu. Bu Ani’ydi. “Şimdi 
orada kalıyorsun seni gerzek herif” diye bağırdı 
ve bıçağa dönüşmüş eli ile bana vurmaya çalış-
tı. Ben ise eliyle boğazım arasına kolumu koy-
dum. Eldiven hasar almadığı için bana da bir 
şey olmamıştı. Kolumla kafamı korurken doğ-
ruldum ve Anti’nin ayağına tekmeyi salladım. 
Anti’nin ayağı yerden kesildi ve yüz üstü yere 
kapaklandı. Benim de kafam kanıyordu. Yola 
baktığımda hemen ileride duruş yolu vardı ama 
durduramazdım. Tek çare çarpmayı hafifletmek 
için arka vagonlara doğru koşmam gerekiyordu. 
Öyle de yaptım. Koşabildiğim kadar hızlı bir şe-
kilde koşmaya başladım. Birden bir ses duyuldu 
ve vagon baya sağa kaydı ve bir yerden düştü. 
Ben ise en arka vagona yuvarlandım ve son kapı 
ya çarptığımda kapı kolunu tutmayı başardım. 
Kapı açıldı altımda koca bir uçurum vardı. Gali-
ba yine tırmanacaktım. Başım da dönüyordu. 
Kapının diğer tarafına geçtim. Trenin dışından 
tırmanacaktım. Yavaşça yukarı çıkmaya başla-
dım. Pencereler vagonlar derken en az bir 10 
dakika tırmandım. Neredeyse makinist vagonu-
na ulaşmıştım derken tren daha çok aşağı yu-
varlanmaya başladı. Hızlı olmalıydım. Tutundu-
ğum yerden gerindim ve kendimi fırlattım. 
Ardından ses patlamasıyla kendimi daha ileri 
attım. Pençeyi oluşturdum ve ikinci vagona ge-
çirdim. Trenin altına geçerek açtığım delikten 
girdim. Girerken tren daha hızlı şekilde düşme-
ye başladı. Koşmaya başladım ve makinist va-
gonuna geçtim. Anti hala oradaydı ve hareket-
sizdi. Tren tam düşecekken ön camdan atladım 
camı kırarak uçurumun ucuna yetiştim. Pençeyi 
ise toprağa geçirdim. Son anda ayağımdan biri 
tutmuştu. Aşağı baktığımda ayağıma tutunan 
Anti’yi gördüm. Ayağımı salladım ve Anti duva-
ra çarptı ve uçurumu boyladı. Bende zorla yu-
karı çıktım. Kuzey Dağı Üssü. İşte karşımdaydı. 
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Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Gençlerbirliği maçında attığı harika gol-

le sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fenerbahçe taraftarı İstanbulspor maçının ardından 
Gençlerbirliği’ne karşı da etkili bir oyun ortaya koyan Ferdi’ye övgü dolu sözler sarf etti.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan müsabakada sarı-laci-
vertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu en etkili isimlerden biri oldu.

Maçın ikinci yarısında Serdar Aziz’in yerine dahil olan Kadıoğlu, 75. dakikada ceza 
sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderirken takımının 4. golünü 
kaydetti.

Golden sonra tribünler 20 yaşındaki futbolcuya sevgi gösterisinde bulunurken, atılan 
gol sonrası teknik heyet Kadıoğlu’nu tebrik etti. Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor ile oyna-
nan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında 1 gol 1 asistlik performans gösterirken, 
Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Harika golün ardından Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Ferdi’yi yere göğe sığdı-
ramadı. İşte atılan tweet’lerin bazıları...

Ferdi Kadıoğlu formanın hakkını 
verdi, sosyal medya yıkıldı!

Durmuş KOÇ

S P O R
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BAYRAMDIR
Yaşamak,
Nefes alıp vermek bayramdır.
Soluksuz kalınca anlaşılır.
Bakmak,
Seyretmek ve görmek bayramdır.
Karanlıkta kalınca anlaşılır.
Kafa, kalp ve ruh,
Sulh ve sükunette ise bayramdır.
Bunalımda buhranda kalınca anla-

şılır.
Organlar, 
Birer birer sıhhat ve afiyette ise 

bayramdır.
Hastalıklara düçar kalınca anlaşı-

lır.
***
Düşmemek elden ayaktan,
Düşürmemek, düşeni görmek bay-

ramdır.
“Düş de gör” le baş başa kalınca 

anlaşılır.
Kaybetmemek,
Zihin zindeliğini, beden dinginli-

ğini bayramdır.
Kaybetme ile yüz yüze kalınca an-

laşılır.
Sevinebilmek,
Sevdiklerinle gülebilmek bayram-

dır.
Üzüntülerle karşı karşıya kalınca 

anlaşılır.
Sımsıkı sarılabilmek,
Güvendiğinden güven görmek 

bayramdır.
Hayatın akışında darda zorda ka-

lınca anlaşılır.
***
Buğu buğu tüten ekmeği,
Acıkınca almak ve bölmek bay-

ramdır.
Sürpriz bir hediyeyi,
Açmak ve görmek bayramdır.
***
Anne ve baba,
Başını okşadığında, merhamet 

gösterdiğinde bayramdır.
Anne-baba’ya hasret kalınca anla-

şılır.

Güvenilir olmak,
Hiç aldatmamış ve hiç aldanmamış 

olmak bayramdır.
Aldatanla karşılaşınca anlaşılır.
***
Yalnızlığı unutturan,
İnsan nefesleri, sevenlerin sesleri 

bayramdır.
Umutsuzca yalnız başına kalınca 

anlaşılır.
Alnı açık,
Yaşlanmak ve “ulu bir çınar” gibi 

ölmek bayramdır.
Başı öne eğiklerle karşılaşınca an-

laşılır.
Her günün ve gecenin,
Kadrini ve kıymetini bilmek bay-

ramdır.
Olumsuz “keşke” lerle buluşunca 

anlaşılır.
***
Ruh-u canımızı,
Tazeleyen havalar, içimize akan 

dualar bayramdır.
Havasız ve duasız bırakıldığında 

anlaşılır.
Ramazanda,
Sahura kalkmak, iftarı beklemek 

bayramdır.
Kurbanda,
İsmail olmak, İbrahim kalmak bay-

ramdır.
Bayramlarda “bayramsız” kalınca 

anlaşılır.
Kitapları,
Okumak ve okutmak, bilgiyi ruha 

akıtmak bayramdır.
Kitapsız ve okumasız kalınca anla-

şılır.
İnsan,
İnsan olunca, insanlığını yaşayınca 

bayramdır.
İnsanlıktan mahrum kalınca anla-

şılır.
***
Bayram,
Bayram olunca bayramdır.

Oğuzcan Kemali
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1970 yılında Ankara’da dünyaya gelen Fazıl Say, 4 yaşında ailesi taradından piyanoya başlatılmış, Ankara 

Devlet Konservatuarı’nda “Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statü”de öğrenim görerek 1987’de konser-
vatuarın piyano ve kompozisyon bölümlerini bitirmiştir. Çalışmalarını Alman bursuyla Düsseldorf Müzik 
Yüksek Okulu’nda sürdüren sanatçı, 1991’de konçerto solisti diplomasını almış, 1992’de Berlin Tasarım 
Sanatları ve Müzik Akademisi’nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirilmiştir.

1994’te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında birincilik kazanan Say, 1995’te New York’ta yapılan 
kıtalararası yarışmanın da birincisi olarak konser kariyerine başladı. Öte yandan oratoryolar, piyano kon-
çertoları, çeşitli formlarda orkestra, oda müziği ve piyano eserleri, şan ve piyano için şarkı bestelemeye 
başladı. Bu eserler arasında Nazım ve Metin Altıok Ağıtı başlıklı oratoryolar, 4 piyano konçertosu, Zürih 
Üniversitesi’nin siparişi üzerine Albert Einstein’ın anısına yazdığı orkestra eseri, Wolfgang Amadeus Mo-
zart’ın 250. doğum yılında Viyana’daki kutlama komitesinin siparişi dolayısıyla bestelenen”Patara adlı bale 
müziği vardı.

1995 yılından günümüze uzanan süreç içinde tırmanışını sürdüren Fazıl Say, Fransa ağırlıkta olmak üzere 
Avrupa ülkelerinde ve beş kıtada etkinliklerini sürdürmekte, günümüzün önde gelen şef ve orkestralarının 
eşliğinde konserler vermekte, ünlü salonlarda resitaller sunmaktadır.

Ödülleri

Avrupa Birligi Piyano Yarışması, 1991
Genç Konser Solistleri Yarışması Avrupa Birinciliği, 1994
Genç Konser Solistleri Yarışması Dünya Birinciliği, 1995
Radio France/Beracasa Vakfi Ödülü, 1995
Paul A. Fish Vakfı Ödülü, 1995
Boston Metamorphosen Orkestrası Solist Ödülü, 1995
Maurice Clairmont Vakfı Ödülü, 1995
Telerama Ödülü, 1998, 2001
RTL Televizyonu Ödülü, 1998
Le Monde de la Musique Ödülü, 2000
Diapason d’Or ( Altın Plak ) Ödülü, 2000
Classica Ödülü, 2000
Le Monde Ödülü, 2000
Avusturya Radyo-TV Ödülü, 2001
Deutsche Phono Akademie ECHO Ödülü, 2001
Yılın Bestecisi Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010
Yılın Piyanisti Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010

Fazıl Say

MÜZİK

Tugay ALKAN
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TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 Aralık Türk Askerlerinin Kore’de Kunuri Zaferi 
(1950).

2 Aralık Namık Kemal’in ölümü (1888).
3 Aralık Sultan II. Selim’in ölümü (1574).
3 Aralık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (1934).
3 Aralık BM Kuvvetleri’nin Kore’den çekilmeye 

başlaması (1950).
3 Aralık Pakistan - Hindistan savaşı (1971).
4 Aralık İnönü, Churchill ve Roosevelt’in Kahire 

Konferansı (1934).
5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı-

nın tanınması (1934).
7 Aralık 2. Dünya Savaşı’nda Japonlar’ın Pearl 

Harbour baskını (1941).
8 Aralık Amerika’nın, Japonya’ya savaş ilan et-

mesi (1941).
9 Aralık Kudüs’ün elimizden çıkışı (1917).
10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyanname-

si’nin yayınlanması (1948).
10 Aralık Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 

Hükümeti arasında Ankara’da “Dostluk Antlaşma-
sı” imzalandı (1923).

11 Aralık MGK Genel Sekreterliği kuruldu 
(1962).

11 Aralık Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği İda-
re Ataşesi Çağlar Yücel, arabasında uğradığı silahlı 
saldırı sonucu öldürüldü (1993).

12 Aralık Etiyopya ile Eritre arasında 2 Yıl süren 
savaşa son veren barış antlaşması, Eritre Devlet 
Başkanı İssaias Afevorki ve Etiyopya Devlet Baş-
kanı Meles Zenavi tarafından Cezayir’de imzalandı 
(2000).

14 Aralık George Washington’un ölümü (1799).
14 Aralık Şili’de ilk demokratik seçimler (1989).
15 Aralık 2. Sultan Selim’in ölümü (1574).
16 Aralık Londra Konferansı, Dört Büyükler Al-

manya konusunda uzlaşamadılar (1947).
17 Aralık Pakistan’ın, Hindistan’a karşı yenilgisi 

ve ateşkes (1971).
18 Aralık Demokratik Parti kuruldu. Kurucula-

rı Ferruh Bozbeyli, Saadettin Bilgiç, Talat Asal ve 
Yüksel Menderes idi (1970).

19 Aralık Mustafa Kemal ve Heyeti Temsili-
ye’nin, Sivas’tan Ankara’ya hareketi (1919).

20 Aralık Brüksel Paktı İstişare Konseyi’nin Batı 
Birliği Askeri Organizasyonu NATO’ya katılmasını 
kararlaştırması (1950).

20 Aralık 1954 seçimlerinden sonra bazı millet-
vekilleri DP’den ayrılarak “Hürriyet Partisi”ni kur-
dular (1955).

21 Aralık III. Murat’ın tahta çıkışı (1574).
21 Aralık Doğu Berlin’de iki Almanya arasında 

“Temel Anlaşma” imzalanması (1972).
21 Aralık Cenevre’de Orta Doğu Konferansı 

(1973).
21 Aralık Sovyetler’in Afganistan’ı işgali (1979).
21 Aralık ABD’nin Panama’yı işgali (1989).
22 Aralık I. Ahmet’in tahta çıkması (1603).
22 Aralık Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

kuruldu (1962).
23 Aralık I. Meşrutiyet’in ilanı (1876).
23 Aralık Menemen’de Öğretmen Kubilay’ın şe-

hit edilmesi (1930).
25 Aralık Türkiye Cumhuriyeti`nin ikinci cum-

hurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölümü (1973).
26 Aralık Uluslararası takvim ve saatin kabulü 

(1925).
27 Aralık İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Er-

soy’un ölümü (1936).
27 Aralık Eski başbakanlardan Şükrü Saraçoğ-

lu’nun ölümü (1953).
27 Aralık Mustafa Kemal ve Heyeti Temsili-

ye’nin Ankara’ya gelişleri (1919).
28 Aralık Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cum-

hurbaşkanı İsmet İnönü, Anıtkabir’e, Atatürk’ün 
karşısında hazırlanan yere gömüldü (1973).

29 Aralık İsmet Paşa’nın emri altına girmeyi 
kabul etmeyen Çerkez Ethem’in, Kütahya’da, milli 
kuvvetlere karşı saldırıya geçmesi (1920).

30 Aralık Gülhane Askeri Tıp Okulu’nun açılışı 
(1898).

30 Aralık  Mustafa Kemal’in, Çerkez Ethem güç-
lerinin dağıtılması için Batı Cephesi’ne buyruk ver-
mesi (1920).

Ünzile YILDIRIM
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K U R’A N  B Ü L B Ü L L E R İ

Gazeteci-yazar. 1949, Of / Trabzon doğumlu. 1969-70 döneminde İstanbul İmam Ha-
tip Lisesinden, 1973-74 döneminde İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. 
Uzun süre köşe yazarlığı yaptı. Yeni Nesil gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli 
oldu.

ESERLERİ:

Peygamberler Tarihi (1994), Bir Adım Daha (1998), Saha biler Ansiklopedisi 1-2(İsmail 
Mutlu / Cemal Uşşak / Mehmed Paksu / Zeki Sarıtoprak / Şaban Döğen ile, 1999), Vazi-
felerimiz, İstikamet İbadet Bir Adım Daha, Doğru İslâmiyet (2000), Gençlik ve Arkadaşlık 
(2003), Allah Resulü ile 24 Saat (2005), Peygamberimiz Neden Çok Evlendi?, Yolumuzu 
Aydılatan İşık (Zübeyir Gündüzalp - Mehmed Paksu ile), Muhabbetul/ah, Hayatını Dava-
sına Adayan Adam Av. Bekir Berk. Kudan-ı Kerim ve Açıklamalı Meali (Hazırlayan: Cemal 
Uşşak, Mehmed Paksu, Ümit Şimşek ile Katkıda Bulunan: Refet Kavukçu)

İhsan Atasoy
Mehmed ALACADOĞAN
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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

Dama Çıkma Baş Açık

Dama çıkma baş açık
Arpalar kara kılçık
Eğer meylin var ise
Al bohçanı yola çık

Dama bulgur sererler
Çıkma boyun görerler

Aman çıkma boyun görerler

Saçın ibrişim teli
Aman sırma ile örmeli

Arkın altında vişne
Gel yarim aşka düşme

Aman gel yarim aşka düşme

ÇANKIRI

Ahmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİMİZLERİMİZ

Yüsra ÜREK - KAYSERİ Sami ÜREK - KAYSERİ
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Aristo’nun eserlerini büyük bir dirayetle şerh 
ederek, İslâm dünyasında tanınmasında önemli rol 
oynadığından, ilk ve en ünlü İslam mantıkçısı Fara-
bi’ye verilen “ikinci öğretmen” anlamındaki unvan. 
(Ortadaki resim). 2) Dünyanın uydusu. – Taneler-
den oluşan. – Bir binek hayvanı. 3) Bir işte hızlan-
mayı sağlamak, işe isteklendirmek için kullanılır. 
- Almanya’da Hitler zamanında faşist parti National 
Sozialist’in Almanca telaffuzu ile kısaltılmış hali. 4) 
Makine Kimya Endüstrisi kurumunun kısaltılmışı. – 
Yanardağ (volkan) ağzı. 5) Anlam, meal. 6) (Hayvan-
lar için) alınla ya da boynuzla vuruş. – Çobanların 
giydiği kalın kumaş. 7) Bir besin maddesi. – Anado-
lu’da eski bir uygarlık. 8) Şanlıurfa’ya özgü yetiştiri-
len bir biber türü. 9) Turpgiller familyasından, yap-
rakları salata olarak yenen bir bitki. – Antlaşma. 10) 
Bir serhat şehrimiz. – Ateş. - Aktinyumun simgesi. 
11) Sözlü anonim halk edebiyatı ürünü kısa öykü. 
– Açıölçer.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) 19. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatı’nın önde gelen 
isimlerinden, Takvimhane Nazırı, şair, hattat ve 
vak’anüvis Mehmed Şâkir Recai Efendi’nin oğlu 
olduğu için isminin başında Recaizade olan, Türk 
edebiyatında ilk realist roman örneği olarak kabul 
edilen Araba Sevdası romanının yazarı. 2) Kafiye 
(şiirde). – Küçük bitkilerin ortak adı. – Evin bölüm-
lerinden. 3) Ümitsizlik. – Yankı, eko. 4) “Limited” 
sözcüğünün kısaltılmışı. – Mesafe, fasıla. 5) Din iş-
leriyle dünya işlerini ayıran, dinin dünya, özellikle 
devlet işlerine karışmasını istemeyen (kişi, toplum, 
devlet); seküler. – Hollanda’nın uluslararası kodu. 6) 
Hayvan barınağı, mağara. – Kuzu sesi. 7) Satılmak 
amacıyla üretilen, alınır satılır mal, ticaret malı. 8) 
Vilayet. – “Sağ”ın tersi. 9) Güzel sanatların bir dalı 
olarak, izleyiciye göstermeye uygun olan filmleri 
gerçekleştirme ve yaratma sanatı. – Geri verme. 
10) Daha çok insanın dünyaya gelişten pişmanlığı-
nı dile getiren, kötü yazgıdan yakınan, acılı sözleri 
olan, Arap müziğini andıran bir müzik türü. 11) Cil-
ve. - “Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı” anlamına gelen 
“North Atlantic Treaty Organization” kelimelerinin 
kısaltılmışı ve bu adla anılan antlaşma. – Beyaz. 12) 
Özen. - Soğuk ve sevimsiz tip.
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Dehr-i dûnun her günü zindânı değmez mi değer 
Hâl-i cihan subh ü şâm giryânı değmez mi değer

Ehl-i dilin pâyma hâk eylemişem rûyimi 
Kemâl ehi hezârân irfânı değmez mi değer

Hane-yi aşk içre ben divâne oldum biliniz 
Himmet-i yârdan olup dermânı değmez mi değer

Dil-i bîmârı gör kendi gözünle çok mudur 
Lutf-i Subhân nice bin Lokmân’ı değmez mi değer

“Rahmetet’l-lil-âlemin”sin hem “şefi al-müznîbin” 
 Senin şefaatin dü cihâm değmez mi değer

“Lâtaknetû min rahmeti’llah” buyurdu hamd ola 
 Katre-yi rahmeti çok isyanı değmez mi değer

Zümre-i müminden bezmi eyledi halk kendi 
Ey Hasan behişt içre mihmânı değmez mi değer

Aşık HASAN ( Zeyni )

Dehr-i Dûnun

B E R C E S T E
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