sirdergisi.com

E D İ T Ö R’ D E N

Ekim 2019 - Safer 1441

İSLAM’IN SANATLA BÜTÜNLEŞTİĞİ ŞAHESER

TAC MAHAL
Yavuz Selim PINARBAŞI

Bir medeniyetin hakikatlı ölçülerinden biridir sanat. Başka bir
ifadeyle sanat, bir medeniyete
kaynaklık edip ruh veren inanç,
ahlâk ve dünya görüşü ile yaşayış
biçiminin estetik hüviyet kazanmış
hâlidir. Böyle olduğu içindir ki sanat, ait olduğu medeniyetin kurucu
ilkelerinden soyutlanamaz. Sözü
fazla uzatmadan bu savunmamızı
kuvvetlendirecek mükemmel bir
örnekle taçlandıralım.
Cennetten bir köşe

SIR

Dönemin hükümdarı Şah Cihan’ın çok sevdiği
eşi Mümtaz Mahal’ın ölümünden sonra uğruna inşa
ettirdiği Taç Mahal, büyük sevgisinin ölümsüzlüğünü günümüzde dahi konuşturacakken, Şah Cihan’ı
da bahis konusu yapıyor. Hem de inşa sırasında Şahı
ölüme götüren bir masrafla.
Günün her anında renk değiştiren abide

Aslen bir cami olan Tac Mahal, Dünyanın en çok
emek ve servet harcanan sayılı yapılarından. Anadolu’dan giden bitkilerin bahçesini süslediği Tac’ın
inşasında kullanılan taşlar Çin, Tibet, Sri Lanka, Arap
coğrafyası ve Afganistan’dan binlerce fille taşınmış.
O taşların sıralanışında güneşin her anında farklı
renkler sunan günümüz mimarisi oluşmuştur. 22 yılı
aşkın süren inşası ve 25000 işçi çalışmıştır.

Bu büyüklükte bir çabayla çıkılan yolda 5 yılda
2000’den fazla proje Şah Cihan’a sunulmuş, en son
Tac Mahal’in bugünkü haline karar verilmiş. Tac
Mahal’in kubbesi Mimar Sinan’ın öğrencileri tarafından yapılmış. Caminin yazılarında da Türk hattatların imzası bulunur. Eserin asıl mimarının ise Isfahanlı olduğu sanılıyor.
Şah Cihan’ın aslında üçüncü eşi olan Mümtaz ile
evlilikleri, 5 yıllık aşkın sonunda Cihan 19, Sultan 20
yaşındayken gerçekleşir. Sarayın mücevheri, seçilmiş kişi anlamlarına gelen “Mümtaz Mahal” sıfatı
(ismi) bizzat Şah tarafından konmuşken, bu abideye verilen “Tac Mahal” ismi de sarayların tacı anlamındadır. Sevdanın da anıtın da azameti sadece
isimlerden görülebiliyor.

Tac Mahal’in mimarisinde obsesif bir simetri bulunur. Bahçesinden çevresine, içinden minarelerine
kadar tüm eser simetrik, ( Mimar Sinan’ın eserleriyle benzerlik taşır ) ta ki anıt mezarlara gelinceye
kadar... Sultanın mezarı ortada normal boyutlardayken, hemen yanında Şah’ın mezarı simetriyi açıkça
bozar şekilde, büyük. Keza geleneklere göre “Erkek, kadından daha önde gelir!”
Tac Mahal’i günün ilk saatlerinde görmek önemli çünkü sadece bu saatte duvarlar pembedir. Sonra
gün aydınlandıkça beyaza dönüşür, akşam dolunay
altında ise altın rengine yaklaşır. Bu efsanevi olarak
Mümtaz Mahal’ın ruh halindeki belirsizlikleri gösterir sayılsa da, şahane bir mimarinin başarısıdır.
Sonuç olarak, Endülüs’ten Endonezya’ya, Asya’nın ortasından Afrika’nın tâ derinliklerine kadar
Müslümanların elinde canlanan sanat da bizâtihî
İslâm düşüncesinin varlık, bilgi ve değer anlayışından neş’et etmiştir. Bu anlayış, kendisi güzel / cemîl
olup, güzelliği / cemâli seven Sâni‘-i Hakîkî olan
Yüce Yaratıcı’nın birliğini / tevhîdi merkeze alan,
O’nun insanlığa gönderdiği son yazılı mesajı Kur’ân-ı
Kerîm ile, bu mesajı duyuran Hz. Peygamber’i ilham
kaynağı kabul eden ve değer yargılarını bu iki kaynaktan alan, son derece hususi ve göz kamaştırıcı
bir sanat gerçeğini doğurmuştur. Saygılarımla.
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Elçibey
M.Tunahan PINARBAŞI

SIR
Gerçek adı Ebulfez Aliyev (Azerbaycan
: Əbülfəz Əliyev) olan Elçibey 1938 yılında Nahçıvan’ın Keleki köyünde doğdu. Babası İran Azerbaycanı’ndan Kadirkulu Bey ve annesi Anadolu’da doğup
Keleki’ye göç etmiş Mehrinisa Hanım’dır. Babası
1943 yılında II. Dünya Savaşı’na katılmış ve bir daha
kendisinden haber alınamamıştır. İlköğrenimini ve
liseyi Nahçıvan’da zor şartlar altında tamamlamıştır.
1957-1962 yılları arasında Azerbaycan Devlet
Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü, Arapça bölümünde okumuştur. Öğrencilik yıllarında Azerbaycan
tarihini ve Azerbaycan devrim tarihini öğreten dernekler kurmuştur.
1963-1964’te Mısır’da tercüman olarak çalışmıştı. 1970’lerde ise ülkesinin bağımsızlığı için çalışmaya başladı. Bu yüzden 1975’te ‘milliyetçilik suçu’ndan bir buçuk yıl hapis yattı.
Azerbaycan’ın Rus İmparatorluğuiçinde bir sömürge olduğuna ve elbet bir gün bağımsız, demokratik bir cumhuriyet olacağına inanmıştır. Kendisini
“Ben Atatürk’ün esgeriyim” diye tabir etmiş ve Ata-
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türk’ten, Gandhi’den ve 1918-1920 yıllarında kurulmuş Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade’den etkilenmiştir.
Kuzey ve Güney Azerbaycan’ın mutlaka birleşmesi
ve Dağıstan’a, Gürcistan’a ve Ermenistan’a verilen
“Türk toprakları”’nın tekrar Azerbaycan’a geri verilmesini savunmuştur. “Turan’ın yolu birleşik Azerbaycan’dan geçer” diyordu.
Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinin içinde
yer alan Elçibey, 1975’te siyasi faaliyetleri nedeniyle
1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. KGB zindanlarında ve taş ocaklarında ağır şartlar altında kaldı. Serbest kaldıktan sonra, 1977’den itibaren, Azerbaycan
Ulusal Bilimler Akademisi’nde el yazmaları enstitüsünde görev yaptı. Görevi sırasında da bağımsızlık
çalışmalarına devam etmiştir.1989’da Azerbaycan
Halk Cephesi’ni kurdu ve başkanı seçildi. Elçibey
Dağlık Karabağ’daki Ermeni ayrılıkçılığına yol vermemek ve Azerbaycan’ın Sovyetler’den bağımsızlığını
kazanması için çalışmış ve 1991’de SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’ın 7 Hazi-
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ran 1992’de ikinci cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.
Cephedeki yanlış uygulamalardan ve yenilgilerden ötürü cephe komutanı Suret Hüseynov’u görevden almıştır. Fakat Rusya’nın Azerbaycan’ı terk
ederken silahlarını Suret Hüseynov’a vermesinden
sonra, Suret Hüseynov Azerbaycan’ın 2. büyük şehri
Gence’de Haziran 1993’te ayaklanma başlatmıştır.
Elçibey yardım için Haydar Aliyev’i Nahçıvan’dan
Bakü’ye davet etti. Fakat Haydar Aliyev, Bakü’ye
geldikten sonra Süret Hüseynov’u destekledi ve
göstericilerin Bakü’ye yürümesi karşısında Elçibey
halktan destek alamadı. Millî istihbaratın verdiği
bilgiyi kullanarak kendisine karşı suikastın üstünü
açmış ve iç savaşa yol vermemek için Haydar Aliyev
ile konuşarak uçakla doğum yeri olan Nahçıvan’ın
Keleki köyüne gitmiştir. 2 hafta sonra geri dönmeye
çalışmasına rağmen şahsi koruması tarafından uçağı
kurşunlanmış ve Nahçıvan’dan çıkış yolu kapalı kalmıştır. Ardından 4 yıl Keleki’nin abluka altında olması
sebebiyle oradan ayrılamamış ve 4 yıl 4 aydan sonra
Bakü’ye gelebilmiştir. Bu gelişmeler üzerine cum-

hurbaşkanlığı yetkileri Haydar Aliyev’e devredilmiştir. Ağustos 1993’te referandum ile Elçibey’in görevi
resmen geri alınmış ve Ekim ayındaki seçimlerde
Haydar Aliyev %99 oyla cumhurbaşkanı seçilmiştir.
Kasım 1993’te Anitkabir’i ziyaret etmis ve Anitkabir özel defterine su cümleleri yazmistir: “Ey böyük
Türk’ün böyük Komutanı! Seni ziyaret etmekle özüm
ve milletim adına şeref duydum. Senin Asgerin.”
Elçibey tam 4 yıl 4 ay sonra Bakü’ye geri dönüp, Azerbaycan muhalefetine katılmıştır. Bütün
Azerbaycan Birliği’ni kurarak çalışmalarını Kuzey ile
Güney Azerbaycan’ın birleşmesi üzerine yoğunlaştırmıştır.
Elçibey 22 Ağustos 2000’de 62 yaşında prostat
kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Ankara’da hayatını kaybetmiştir.
Defin törenine sekiz yüz bin kişi katılmış ayrıca
Haydar Aliyev’in törene geldiği an halk “En büyük
Elçibey, başka büyük yok!” tarzında protesto sloganlarıyla karşılamışlardır. Bunun üzerine Haydar Aliyev
bir süre sonra salonu terk etmek zorunda kalmıştır.
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SAN’AT SANİ’ İÇİNDİR
Akif CEMİL

‘Sanat sanat için midir, toplum için mi?’
tartışmasına Necip Fazıl; “sanat Allah içindir”
mülahazasıyla noktayı koyar. Biz de bu hakikati
başlıktaki sözle ve bu sözü;
İNSANAT
Madem insan halife, her şey insan için
Öyleyse ey edip, san’at olmalı Sâni için.
şeklinde şiirleştirerek ifade etmeye çalışmıştık.
Kainat, mevcudat Sani-i Hakimin sanatkarane bir tecellisi. İnsan en mükemmel sanat
eseri. Ve insanın enzârına sunulmuş tabiat
meşheri. Bize bu güzellikleri sunana bir şükran ifadesi olarak ve san’at-ı İlahiyeyi takliden
eserlerimizi Sani’e adamamız gerekmez mi?
“Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz,
Allah için çalışınız. Lillâh, livechillâh, lieclillâh
rızası dairesinde hareket ediniz.” emri dairesinde hareket etmeliyiz.
Nitekim ecdad böyle yapmış. San’at-ı İlahiyyeyi takliden güzellikleri eserlerine nakış nakış
işlemişler. Mimaride, musikide, edebiyatta/
şiirde, resimde bunun tecellileri müşahade
edilir. Eserlere nazar edildiğinde Allah hatırlanır. “Basar sanatı, basiret Sanatkarı görür.”
fehvasınca dikkat ve iz’an ile bakıldığında...
Günümüzde fotoğraf, sinema, tiyatro gibi sanat dallarında bu hassasiyet nazar-ı itibara alınıyor/alınmalı.
Bir zamanlar bu mevzuu şöyle dillendirmeye çalışmıştık:
SANAT VE MEDENİYET
“Avrupa bir dükkan, bir kışla ise; Asya bir
mezraa bir cami hükmündedir. Bir dükkancı
dansa gider, bir çiftçi gidemez.”
BEDİÜZZAMAN
İnsanın bir fıtratı, kendine has yapı ve tabiatı olduğu gibi milletlerin de tabiatları değişiktir. Hatta astrologlar milletlerin doğuş tarihine göre bu yönlerini tespit etmişlerdir. İşte
milletlerin bu özellikleri, o toplumun sosyal
karakterlerinde tezahür eder. Bir milletin yapı-

taşlarından olan kültürünü oluşturan sanat ve
medeniyet açılarından konuyu ele alalım.
Faruk Nafız Çamlıbel’in “Sanat” isimli şiirinde, bizim dünyamızın insanı ile yani Anadolu
insanı ile batılının ve batı hayranlarının sanat
anlayışı karşılaştırılıyor. Çok derin duygu ve
düşünce ufukları açan bu şiir, “Batı medeniyeti
ile bizim medeniyetimizin mukayesesini” hatırlattı bana.
Önce şairin bize sunduğu kesitleri ele alalım.
Şair dünyamızın enginliğini ifadede şu mısraları ile şahikaya ulaşıyor:
“Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımız da binbir baharı saklar.”
Bu ifadelerin üzerine söylenecek söz yoktur.
Ancak bilinen misaller hayal perdesinden geçirilebilir. Çiçekler ve bahçeler, baharın neticesi
değil midir. Biz baharlar diyarının sahibi olduğumuza göre…
“Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede, dağda gezen ayaklar.”
Tabiatla bütünleşmiş bir millet olduğumuz
ne kadar güzel ifade ediliyor. Ve işte çeşitli sanat dallarındaki zevk ve anlayış farkları:
“Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini
Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini.”
İnce mozaiklerin dizilişindeki sanat ile hat
sanatının inceliği ve insanı mest eden ahenkli
kıvrımlarıyla yazıya resimden fazla anlam veren, heyecan ve his katan hattatların sakin ve
mütevekkil dünyalarına açılan kapı. (Yabancıların Sahaflar Çarşısı’nda en fazla hat sanatı
eserlerine ilgi göstermesine ne demeli?) Yine
tabiattan bir parça, çinilere katılan yeşillik. Tabiatın taşta raksı. (Ve Kainat’ın renginin bilim
adamlarınca tesbit edilmesi.) İşte kıyas:
“Sen raksına dalarken için titrer derinden
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin
Bizim de kalbinizi kımıldatır yerinden

SIR
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Toprağa diz vuruşu dağ gibi zeybeğin.”
Salona hapsedilmiş dans... Ve meydanlara
hakim folklor. Sun’î bir tabiat manzarası, yapmacık çiçekler ve bu ruhsuz şiire tersinden
konmuş kafiye, titrek balerinler. Bizde ise yerine tabiattan bir parça, toprak ve dağ... Ve
cesaretin timsali Efeler, Zeybekler. Yürekleri
gümbürdeten ahenk!..
“Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine
Izdırap çekenlerin acı nefesleri
Bizde geçer en hazin musiki yerine.”
Burada ise muzip bir müzik yerine bizim
ağırbaşlı ağıtlarımız olduğu ifade ediliyor. Yüzlerce kişinin ve bir o kadar müzik aletinin bir
arada birkaç kişinin zevkini okşamak için bir
araya geldiği orkestralarda, birkaç uçağın imal
edilebileceği kadro ve zaman veya bir o kadar
aç insanın doyurulabileceği masrafla alınan
ince zevke karşılık biz hüzün dolu iniltilelere
kulak veriyor ve onları dindirmek için didinmeyi yeğliyoruz. Bunun neticesinde elde edilen manevi zevk ve huzur, hiçbir çalgı aletinin
sesinde yoktur.
“Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini
Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini.”
Yine tabiat, köy, canlılık ve gerçek dolu bir
sanat anlayışının basmakalıp sanat anlayışına
üstünlüğü. Çalışma, toprağı işleme, faydalı
ürünler vermeye dikkati çekme. Bunun yanında canlı eserlerdeki sanat inceliğine yöneliş.
Ve yolların ayrılışı:
“Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolumuz
Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz!”
Evet Anadolu’yu destanlaştırmak. Faruk
Nafiz bir ufuk açıyor bize burada. Bizim gerçeğe, tabita, köye, toprağa, canlılığa,harekete
olan tutkumuz ve diğer taraftan maket bir sanat anlayışının dar, kısıtlı, tutsak ve gerçekten
uzak eserleri. Ve bu özelliklerin neticesi seçtiğimiz ve asırlarca yaşattığımız bir medeniyet
anlayışımız var.
Bir de bunun kısaca kıyasını yapalım.
Üstadımızın yaptığı karşılaştırma, akıl ve
mantığı gerçek medeniyeti bulmaya sevkediyor. Sadece her iki medeniyetin esas aldığı

temel prensipleri incelediğimizde çağrıştırdığı
örnekler zaten bizi düşündürecektir:
“Seküler Batı, sosyal hayatta dayanak noktasını kuvvet kabul eder.
Hedefi menfaat bilir.
Yaşama prensibi kavgadır.
İnsanlar ve topluluklar arası bağlarını ırklara göre değerlendirir.
Gayesi ise beşerî his ve heveslerin hayvanca
tatmini ve insanların istek ve ihtiyaçlarını artırmaktır.
Halbuki kuvvetin gereği tecavüzdür.
Menfaatin gereği, her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır.
Kavga düsturunun gereği çarpışmaktır.
Bu düsturlarından dolayı, bütün güzellikleri
ile beraber yüzde ancak yirmisine bir nevi görünüşte mutluluk verip seksenini rahatsızlığa,
sefalete atmıştır.
Fakat bizim felsefemiz ise dayanak noktası
olarak kuvvet yerine Hakkı kabul eder.
Menfaat yerine insanlığa Allah rızası için
faydalı olmayı, erdemi gaye edinir.
Hayatta kavga kuralı yerine yardımlaşma
prensibini esas tutar.
Toplulukların irtibatlarında vatan-millet ve
din bağlarını göz önüne alır.
Gayesi nefsin gayri meşru isteklerine gem
vurup ruhun yüce ve ulvi duygularla donanmasına, Kamil insan olma ufkuna sevketmektir.
Hakkın gereği birleşmektir.
Erdem’in gereği dayanışmadır.
Yardımlaşmanın gereği birbirinin imdadına
yetişmiştir.
Dinin gereği kardeşliktir, yakınlaşmadır. Süfli duyguları tatminden uzaklaşarak olgun insan
olmaya çalışmanın gereği ise dünya ve ahirette
mutlu olmaktır.”
Bizim medeniyetimizin kıymetini artık dünya anlamaya başlamıştır. Sıra bize gelmiştir,
anlama sırası. Avrupa ve Amerika’da Kur’an’ın
yok satması, Amerika’da en çok Mevlana’nın
kitabının satılması, Konya’ya en çok ABDlilerin
ziyaret etmesi düşündürücü gelişmelerdir.
Globalleşen dünyanın gerçek medeniyeti
bulup sevgide kenetleşeceğini inancımız tamdır.
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LİDERLİK TEORİLERİ
Nefise BAYGÜT

İngilizce bir isim olan lider kelimesi, Türkçe’de sözlük anlamı itibariyle, yönetimde gücü
ve etkisi olan kimse, önder, şef anlamlarında
kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak liderlik ise,
bir girişimde, bir etkinlik alanın da yüklenilen
lider rolünü ifade etmektedir. Liderlik konusu,
sosyal psikolojinin en kapsamlı incelenen konularından birisi olmuştur. Çok sayıda ve değişik hareket noktalarından kaynaklanan araştırmalar farklı lider tanımlamalarına yol açmıştır.
Bu değişik lider tanımlamalarından bir kaçı
şöyledir: “Lider, toplumun veya grubun diğer
üyelerinden belli özellikleriyle ayrılan, grup faaliyetleri üzerine etki eden grup üyesi” olarak
tarif edilirken, diğer bir tanımda; “Lider, mensup olduğu grubun amaçlarını belirleyen ve
bu amaçların gerçekleşmesinde gruba etkili
biçimde yön verebilen kişi” olarak tarif edilmiştir. Bir başka tanımda ise, “Lider, grubun
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilen kişi”
şeklinde tarif edilmiştir. Lider tek bir fert olarak ele alındığında psikolojinin inceleme alanına, birden fazla kişinin bir araya geldiği yerde
ortaya çıkması ve davranış kalıplarına bu etkileşimin neden olması bakımından sosyolojinin
konusuna girmektedir.
LİDERLİK OLUŞUMU
İnsanlar grup hâlinde yaşayan sosyal nitelikli canlılar oldukları kadar oluşturdukları
grupları yönetecek ve hedeflerine götürecek
liderlere de gereksinim duyan varlıklar-dır.
Birey kendi arzu ve ihtiyaçlarından bir kısmını gerçekleştirmek, kişisel hedeflerine erişebilmek için bir gruba gereksinim duyar ve
grup hâlinde hareket etme zorunlulu-ğunu
hisseder. Şu hâlde belirli amaç ve hedeflere
yönelmiş insan gruplarının oluşturulması ve
harekete geçirilmesi her insanda kolay kolay
bulunmayan ayrı bir beceri ve ikna etme yeteneklerini gerektirmektedir. Liderlik konusunda
ortaya atılan birçok tanımlar incelendiği ve
bir sentez oluşturulmaya çalışıldışı takdirde bu
kavramı; bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçeklestirmek için onları harekete geçirme yetenek ve
bilgilerinin toplamıdır diye tanımlayabiliriz. Liderlik tarihin her devrinde vardı, hiyerarşik bir
doğası olan insanın gelecekte de liderden vazgeçmeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
İnsan her zaman kişisel olarak gerçeklestiremeyeceği gereksinim ve çıkarların benzer ge-

reksinim ve çıkarların baskısı altında bulunan
insanlarla bir araya gelip bir grup oluşturarak
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
LİDERLİK ÇEŞİTLERİ
Liderlik çeşitleri, rol ve işlevleri bakımından genelde üç tip olarak ortaya çıkmaktadır.
Bunlar: Otoriter, Liberal ve Demokratik liderlik
tipleridir. 1-) Otoriter liderler, planlamayı kendileri yapar, grubun siyasetini tek başına tayin
e-derler. Grup üyelerinin faaliyetlerini, sırasını ve aralarındaki münasebetleri yalnız onlar
bilir, belirler ve emirler verir. En son makam
onlardır, mükâfat ve cezaları onlar verir. Otoriter liderlikle idare edilen grup ve toplumlarda,
liderin merkezdeki gücünü devam ettirmesi
gerekir. Lider, yerini muhafaza edememesi durumunda otoritesini kaybeder ve grup
dağılma ile karşı karşıya kalır. Zira grup üyelerine daha önce herhangi bir şahsiyet tanınmamıştır. Bu durumu krallıkla yönetilen toplumlarda kolaylıkla tespit etmek mümkündür.
2-) Liberal Liderlik, ne pahasına olursa olsun
otoritenin yetkilerinin sınırlandırılması gerekmektedir. Zira akılcı bireyin çıkarlarını hiç
kimse ondan daha iyi bilemez. Müdahaleci
otorite, toplumun refah düzeyinin artmasını engellemekten başka bir işe yaramaz. Bu
yüzden liberal otorite anlayışında mümkün
olduğu kadar toplum kendi haline bırakılmaktadır. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler
(laissez faire, laissez passer) ilkesini benimseyen bu otorite tipi, liberal ekonomi anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Liberal otorite anlayışına göre, en iyi hükümet en
az hükümet edendir. Liberal devlet, bireyler
arasındaki ekonomik ve toplumsal farklılıklardan doğan eşitsizlikleri düzeltmeye çalışmaz. Çünkü otoritenin görevi hakemlik ve
jandarmalık yapmaktan ibaret görülmektedir.
3-) Demokratik Liderlik, sorumluluğu ve yetkiyi dağıtmayı, üyeleri becerilerine ve birikimlerine göre karar süreçlerine dahil etmeyi
gerektirir. Demokratik liderler/ yöneticiler
mütevazı, paylaşımcıdırlar. Kendilerini farklı
ve üstün görmezler. Arkadaşlarını dikkate alır
ve dinlerler. Robert Dahl: “Demokratik liderlik
diğer insanların davranışlarını etkilemektir, temel demokratik değerler yönünde ve bağımsız hareket edebilecek şekilde değiştirmektir.”
der.
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Bu anlatılanlardan hareketle, her zaman
için geçerli, tek ve en iyi liderlik tipinden söz
edilemeyeceğidir. Bir liderlik tipinin etkinliği,
grubun amaçlarına, grup üyelerine ve ortama
bağlıdır. Bu sebeple önemli olan, liderin esnek
olup koşullara uyabilmesidir.
SİYASAL LİDERLİK TEORİLERİ
Liderlik ile ilgili ortaya konan teoriler, burada ele alınacaklarla sınırlı değildir. Ancak bu
makalenin amacı bakımından siyasal liderlik
teorilerinin belli başlılarını ele almayı konunun anlaşılması açısından yeterli görüyoruz.
Bu düşünceden hareketle bu başlık altında İbn
Haldun’un ve Max Weber’in liderlik teorileri
ele alınacaktır.
İBN-İ HALDUN’UN LİDERLİK TEORİSİ
İbn-i Haldun liderlik teorisini asabiyyet
kavramı üzerinden anlatmaktadır. Uygarlığın
büyümesi ve gelişmesi için hem kırsal hayat
(bedâvet) hem de şehir hayatı (haza-ret) gereklidir ve bunların ilki ikincisinin tabiî temelidir. İyi işleyen, çeşitlenmiş bir ekonominin sonucu olan “rahatlık hayatı”, ona karşı duyulan
arzu ve iştiyakı kuvvetlendirir. Bu arzuyu gerçeğe dönüştürmek ortak bir bağın bir arada
tuttuğu benzer zihniyetli insanların etkin dayanışmasını gerektirir. Bu bağ, bir dayanışma ve
karşılıklı sorumluluk duygusu yaratan kan (nesep) ve aile (aşiret) geleneği bağı ya da ortak
harekette kendini gösteren; devlet ve hanedanların ortaya çıkmasında önemli bir itici güç
olan ortak bir bakış açısı yahut hareket tarzıdır. İbn Haldun buna asabiyye adını verir ve
onun nihai amacının mülk, yani egemenlik ve
yönetim olduğunu söyler. Bedevi toplumlarda
lider ‘’reis (başkan)’’; hazeri toplumlarda ise
‘’hükümdar’’ olarak isimlendirilir. Kır (bedevi)
toplumlarında başkanlık; soy dayanışması ve
asabiyyet ile belirlenen, örf ve adet kuralları
ile desteklenen, silahlı güçler tekelini kuramamış, düzenli bir ordusu olmayan fakat demokratik görünümleri olan bir siyasal örgütlenme
biçimidir. Kabile ve benzeri toplumsal yapılardaki başkan da elbette bir otorite sahi-bidir.
Fakat hükümdarla arasında bazı işlevsel ve
yapısal farklar bulunur. Uyruğu olan bireyler,
kudret ve asalet sahibi olan başkanın buyruk
ve yasaklarına itaat ederler. Bedevi toplumlarda başkan “eşitler arasında birinci”dir ve topluluk içinde sosyal ve ekonomik çıkarları zedeleyen hal ve eylemleri yasaklar.35 Başkanlık
ululuktan ibaret olup ona başkaları uyrukluk
ediyor olsa da, o kahır ve kuvvetle hükmünü
yürütmek kudre-tinde değildir. Kabile arasındaki iç çekişmelere, vakar ve ululuk sahibi
lider ve büyüklerin müdahalesiyle son verilir.
Liderin otoritesinin altında, bedevi toplumlarda tabii olan akrabalara karşı duyulan sevgi
ve esirgeme duygusu ile sosyal/ekonomik yapı

yatmaktadır. Hükm yoluyla yönetim (hükümdarlık), hazeri toplumun siyasal örgüt-lenmesi
olan “mülk”-te uygulanır. Hükümdar hala asabiyyete dayanmakla birlikte iktidarını tahkim
etmek ve sürdürmek için kudrete ihtiyaç duyacak ve müstebit olacaktır. Kural koyma, yasaklama; çekişme, zulüm ve saldırıyı önlemek
için kaçınılmazdır. Bu kural koyucu ve yasakçı
(otorite), diğerlerine galip gelmiş, iktidarı eline
almış, onları kendine itaat ettirmiş olduğu için
kimse diğerlerinin haklarına tecavüz edemez.
İbn Haldun’a göre devlet ve hükümetin manası işte budur.
MAX WEBER’İN LİDERLİK TEORİSİ
Max Weber otorite tiplerini açıklarken, bu
tipler içerisinde liderlik anlayışını da ortaya
koymuştur. Weber otorite tiplerini açıklamada çıkış noktası olarak “meşruiyet” ölçüsünü
temel almıştır. Weber’e göre üç meşruiyet tipi
vardır: Bunlar yasal otorite, geleneksel otorite
ve karizmatik otorite tipleridir. Bunlar meşru
otoritenin ideal tiplerini oluşturmaktadırlar.
Weber’in bu tiplemesine göre lider, üstlendiği
rol, icra ettiği görev ve iktidarı elde etme şekli
bakımından bunlardan birine girer. Weber’in
ortaya koyduğu bu üç otorite tipi ( geleneksel, yasal ve karizmatik lider ), klasik siyasal
rejimlerin belli başlıları ile örtüşmektedir. Geleneksel otoriteye, feodal derebeyliklerde ve
eski düzen krallıklarda rastlanılmaktadır. Yasal
otorite ise, Batı’da, Amerikan ve Fransız devrimlerinden sonra kurulan demokratik-liberal
devletlerde görülen bir otorite tipidir. Karizmatik otorite ise, kişi olarak liderin yüceltilmesi üzerine kurulmuş olan diktatörlüklerde
ortaya çıkar ve çağdaş faşizmlerde görülmektedir. Fakat Weber ısrarla, bu otorite tiplerinin
hemen her zaman bir arada bulundukları görüşünü savunmuştur.
SONUÇ
Sosyal psikolojinin en kapsamlı incelenen
konularından birisi olan lider ve liderlik meselesi, çeşitli açıdan pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Çünkü toplu halde yaşamak
zorunda olan insanoğlu bir düzene ve düzenleyiciye muhtaçtır. Toplumun ihti-yaçlarını
en iyi şekilde karşılayabilen kişiler de lider
olarak ortaya çıkarlar. Ancak liderler rol ve işlevleri bakımından genelde otoriter, liberal ve
demokratik olmak üzere üç tip olarak ortaya
çıkmaktadırlar. Her zaman için geçerli, tek
ve en iyi bir liderlik tipin-den söz edilemez.
Liderin oluşumu için asabiyeti ve devamı açısından adaleti zaruri gören İbn Haldun’- un
teorisi ile en iyi lider tipi olarak karizmatik lideri öne çıkaran Max Weber’in teorisi, liderlik
konusunu farklı açılardan ortaya koymaktadırlar.
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Deprem Musibeti
İLAHİYATÇI GÖZÜYLE
DEPREM MUHASEBESİ
Mehmet DİKMEN

17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara
Depremi vesilesiyle yapılmış bu değerlendirme yazısını günümüzdeki depremlere de bir ışık tutması,
ufuk açması niyetiyle neşrediyoruz.
DEPREM YALNIZCA DOĞAL BİR OLAY MI, ALLAH
İLE HİÇBİR İLGİSİ YOK MU?
Bazı çevreler, depremin yalnızca bir tabiat olayı olduğu ve kendi kendine, tesadüfen oluştuğu
Allah’la hiçbir irtibatının kurulamayacağı yönünde
yorumlar yapmaktadır.
Maddeci ve inkârcı bir bakış açısıyla yapılan bu
değerlendirmeler hiç şüphesiz inançlı bir insan için
kabul edilebilir bir görüş değildir.
Zira inançlı bir insanın anlayışında, kâinatta tesadüf eseri hiçbir olay olamaz. Tabiatta hiçbir oluşum,
kendi kendine, başıboş şekilde meydana gelmez.
İlahi iradenin dışında, olayları belirleyici başka bir
güç ve tasarruf yoktur.
Evreni yaratıp işleyişini planlayan Allah, tabiata
şaşmaz bir düzen vermiştir. Bu düzeni sağlamak
için, (âdetullah veya sünnetullah adı verilen) bazı
yasalar koymuştur.
Evrendeki canlı cansız tüm varlıkların sahibi O
olduğu gibi; ateş, hava, su, toprak gibi ana unsurların da hâkimi ve düzenleyicisi odur.
Unsurlara çeşitli vazifeler, hayata hizmet edici nice görevler yüklemiştir. Unsurlar bu görevleri
yerine getirirken, insanlığın tedbirsizlik ve yanlış
kullanımları yüzünden zaman zaman kötü ve istenmeyen sonuçlara da yol açabilmektedir.
Ateşin ısıtıcı, yemek pişirici özelliği yanı sıra tedbirli olunmazsa, önüne gelen her şeyi yakıcı olması
gibi… Allah ateşi, evrene kötülük versin, hayatı tahrip etsin diye yaratmamıştır. Bilakis insanın medenileşmesi, ateşin kullanılmasını öğrendikten sonra
başlamıştır.
Fakat insanın yanlış davranışları, tabiata yersiz
müdahaleleri yüzünden, ateş gibi hayata ve insana
hizmet eden en faydalı unsur bile, tahrip edici hale
gelebilmektedir. Suyu, havayı, depremi de bu bakış
açısıyla değerlendirebiliriz.
Demek ki, yeryüzünde bir fay kırılması sonucu
küre-i arzın içindeki büyük bir enerjinin patlayarak
boşalmasından ibaret görülen depremi, sadece yıkıcı yönüne bakıp ilahi iradeden bağımsız, tesadüfen oluşan doğal bir hadise sayıp geçemeyiz.

O halde depremi nasıl değerlendirmeliyiz?
DEPREMLER, ALLAH’IN YERYÜZÜNE KOYDUĞU
KANUNLARA BAĞLI OLARAK VÜCUDA GELİR
Allah dünyamızı ateş topundan yaratmıştır. Bu
ateş soğuyarak kabuk bağlamış ve canlıların yaşaması için uygun bir mesken olmak üzere kıtalara ayrılmıştır. Bu kıtalar, yeryüzünün merkezindeki ateş
topu üzerinde yüzer halde bulunmaktadır. Kıtaların
hareketleri sırasında zaman zaman birbirine sürtünmeler, sıkıştırmalar, enerji birikmeleri ve boşalmalar olmaktadır. Bu olay, bazen yanardağlar suretiyle ortaya çıkar. Çoğu kere de Allah, küçük ölçekte
depremlerle, dünyamızın karnındaki bu kaynama
ve patlamaları zararsız halde açığa çıkarır. Ancak
zaman zaman da ilahî hikmet gereği, daha büyük
şiddette zelzeleler oluşmasına izin verir.
Şu halde depremler, Allah tarafından yeryüzünün yapısına ilişkin konulmuş kanunlara bağlı olarak cereyan ederler. Evrenle ilgili bu gibi İlahî kanunlara âdetullah ve sünnetullah tabir edilir.
Yağmurların ne zaman, nerede, ne miktar yağacağı nasıl tamamen ilahî irade tarafından tanzim
ediliyorsa, depremlerin nerede, ne zaman, hangi
şiddet ve ölçüde ortaya çıkacağı da yine ilahî iradenin düzenlemesi altında olmaktadır.
İnsanın bu ilahî olaya müdahalesi, engellemesi
veya umursamaz şekilde davranması söz konusu
değildir.
Sadece, olanları izlemek, Allah’ın kendisine verdiği akıl, bilgi ve güç oranında bazı tedbirler almak
durumundadır.
Yerleşim alanlarını depreme dayanıklı taş zeminler üzerinde kurmak, inşaat malzemelerini depreme dayanıklı kalite ve standartta kullanmak gibi
kendine düşen önlemleri almayan insan, ateşten,
rüzgardan, sudan zaman zaman zarar gördüğü gibi,
deprem olayından da büyük bir zarar ve ziyanla çıkacaktır.
Bu, şüphesiz Allah’ın evrene koyduğu âdetullah
kanunlarına isyanın, gerekli tedbirleri almamanın
affedilmez bir cezasıdır.
YIKICI DEPREMLER İNSAN İÇİN BİRER MUSİBETTİR
Marmara depremi münasebetiyle gördük ki
deprem olayını insanlar, hayata bakış açılarına göre
çok değişik şekillerde değerlendirmekteler.
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Bazı kişiler, depremi inançsız ve isyankâr insanlara Allah’ın bir cezası, yönetime taalluk eden zulümlerin bir eseri, mü’minlere de bir ilahî ikaz olarak
yorumlamaktalar. Kimisi de, tam tersine bu olayı,
inanç ve ahlaki davranışlarla bağlantısı olmayan
tabii birer afet olarak sunmaktalar. Meydana gelen
tahribatı, sadece ve sadece sorumsuz müteahhitlerin, mühendislerin ve önlem almakta geciken devlet yetkililerinin birer hatası olarak değerlendirmekteler.
Hiç şüphesiz bu değerlendirmelerin her birinin
hakikatten payları vardır. Ama gerçeğin bütünü de
değildir. Ya ifrat bir yorumdur. Ya da tefrit (inançtan
yoksun) bir değerlendirmedir. Kur’an ve Sünnet ışığında, inançlı bir insanın olayı nasıl değerlendirmesi
gerektiğini şu şekilde ortaya koyabiliriz:
İslam inancında insanın başına gelip onu üzen,
ona zarar veren, mal ve can kaybına yol açan her
olaya musibet denir.
Peygamberimizin ifadesiyle, “ayağa batan bir diken” bile, musibetten sayılır.
İnsanın canını acıtan basit bir olay dahi musibet
sayılırken, binlerce insanı evsiz ve yurtsuz eden, pek
çok mal ve can kaybına sebep olan, iş hayatını ve
ekonomiyi felç eden bir hadise, elbette çok şümullü, ferdî boyutu aşan millî bir musibettir. Istılahi tabiriyle, musibet-i amme (umumi bir bela)dır.
Musibetler karşısında inançlı bir insanın nasıl
davranması, başına gelen musibeti nasıl karşılaması
gerektiğini Kur’an ve Hadisler bize açık bir dille beyan etmektedir.
DÜNYA NİÇİN DEPREMLİ BİR YAPIDA YARATILMIŞTIR
Bazıları, dünyada insan yokken de deprem oluyordu, o halde deprem bir tabiat olayıdır. İnsanla
ilgisi yoktur, iddiasını ileri sürmektedir. Dünya hayatın beşiği ve insan neslinin meskenidir. İnsanlar yaratılmadan önce de yeryüzünde depremler, kırılmalar, yükselmeler, yanardağ püskürmeleri olagelmiş;
böylece dünya kıt’alara ayrılarak insanoğlunun yaşamasına elverişli hale getirilmiştir. Deprem elbette
Allah’ın tabiata koyduğu bir kanundur. Ama tabiatı
yaratan Allah, yeryüzünü de depremli bir yapı üzerine kurmuştur.
Yeryüzünün bu şekilde kararsız, istikrarsız, patlamaya hazır bir bomba hüviyetinde yaratılmasının
elbette çeşitli hikmetleri vardır. Belki de Rabbimiz,
dünya hayatının fani ve geçici olduğunu; dünyaperestlerin sandığı gibi kalıcı ve istikrarlı olmadığını
depremlerle bildirmek istemektedir.
Diğer taraftan depremler Allah’ı unutan ve gaflete düşen insanlara Allah’ın azamet, Celal ve izzetini
gösterir.
Sarsıntılar vasıtasıyla yer kabuğundaki enerji hafifletilir.

Yerin derinliklerindeki madenler ortaya çıkabilir,
bazı sıcak su kaynakları keşfedilebilir.
Yanardağların kontrolü sağlanır, daha büyük patlamaların önüne geçilir.
MUSİBETLER SABIR İMTİHANIDIR
Dünya bir imtihan yeridir. Allah’a hizmet ve kulluk meydanıdır. İnsanın salih amel sahibi olup olmadığının denendiği alandır. Lezzet, zevk ve mükafat
yeri değildir.
Allah kullarını zaman zaman korkularla, açlıkla,
maldan ve candan kayıplar verdirerek, kazanç ve
ürünleri eksilterek imtihan edeceğini Kur’an’da haber veriyor.
Ve ardından da hemen ekliyor: “Bütün bu olumsuzluklara sabırla karşı koyanları (Allah’a isyan etmeden, takdir-i ilahî deyip boyun eğenleri) müjdele.”
Diğer taraftan başına bir musibet gelen inançlı
insanın bu olayı: “inna lillah ve inna ileyhi raciun:
Yani biz Allah’a aidiz. Sahip ve malikimiz O. Yine ona
döneceğiz.” diyerek karşılaması gerektiği de yine
ayette ifade ediliyor.
Bu ifade, Mülkün gerçek sahibi Allah’ı tanıdığımızı ve onun takdirini rıza ile karşıladığımızı tescil
fırsatıdır.
Şu halde, musibet sayabileceğimiz irademiz dışında meydana gelen her olay (bu yangın olur, sel
felaketi olur, trafik kazası olur, hastalık olur, deprem
olur, yağmur ve fırtına olur) bizim için bir sabır imtihanıdır.
Bu imtihanı başarı ile verenler, ahirette büyük
mükafat ve nimetlerle taltif edilecektir.

SIR

DEPREMSİZ YILLARIN ŞÜKRÜNÜ YERİNE GETİRDİK Mİ?
Bir yazar, depremin tahribatını kastederek Allah’a soruyor: “Senin adaletin bu muydu?” diye.
Hâlbuki kulun bunu sormaya hakkı yoktur. Çünkü mülkün sahibi Allah’tır. Mülkün sahibi mülkünde
istediği gibi hareket etme hakkına sahiptir. “O mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır, dilediğini aziz,
dilediğini zelil eder.” (Ali İmran, 3/26)
Kulun Allah’ı hesaba çekme tavrı, kulluk edebiyle bağdaşmaz. Ama Allah kulunu hesaba çekme
hakkına sahiptir.
Depremin zararını görmeden geçen yıllar sayısızdır. Depremin yıkıma sebep olduğu anlar ise, son
derece azdır. Bunca yıl Allah bize depremsiz, afetsiz
yaşama imkanı vermiş. Biz bu huzurlu ve nimet dolu
ve afetsiz yılların şükrünü eda edebildik mi? Veya
isyansız sırf ibadetle geçirdiğimiz bir günümüz var
mı ki, Allah’a “adaletin bu muydu?” diye sorma cüretini gösterebiliyoruz.
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Hz. Peygamber Sünnetinde
Spor
Dr. Ahmet ALTUN

Hz. Peygamber Sünnetinde Spor
İslam’da kuvvetli imanla kuvvetli bedene
sahibi olmak, her vesileyle ayet ve hadislerle telkin edilmektedir. Hz. Peygamber din ve
dünya işlerinde faydalı olan hiçbir şeyi terk etmemiştir. O faydalı şeyleri yapma, zararlı şeyleri terk etme konusunda ümmetine telkinde
bulunmuş ve bizzat uygulamıştır. Bu yararlı
konulardan biri de spordur. Hz. Peygamberin
sünnetinde, hayata hayat katan bazı spor dallarını hem teşvik etmiş hem de onları bizzat
yapmıştır. Ancak sünnetteki spor, amaç değil araç olarak telakki edilmiş. Spor, dinleme,
eğlenme, sağlıklı ve güçlü bir bedene sahip
olmak için yapılmıştır. Onun tavsiye ettiği ve
bizzat yaptığı sporların hepsi beden sağlığı ve
güçlü insan olmaya yönelik olduğu görülür.
“Allah katında kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir”1 der.
Hz. Peygamberin şemaili, hayatına ve yaşadığı olaylara baktığımızda, onun güçlü olduğunu ve güçlü olanları sevdiğini görürüz. Vücut
yapısı güzel ve sağlıklıydı, bünyesi, sağlam ve
güçlüydü. Etrafınkiler için her zaman ideal bir
örnekti.
Sünnette teşvik edilen spor, üç şeyi hedeflemekte olduğu görülür: Sağlıklı ve sıhhatli bir
hayat, ibadetlerini daha kuvvetli bir arzu ile
yerine getirmek ve vatan savunmasına topyekûn hazırlıklı olmak.
İşin ilginç yanı, Efendimizin teşvik ettiği ve
yaptığı spor türlerinin hemen hepsi günümüzde de kısmen mahiyet değiştirmiş olarak veya
aynen uygulanmaktadır.
Peygamberimizin
bizzat meşgul olduğu, teşvik ettiği ve esaslarını belirlediği spor türlerinin belli başlıları şöyle
sıralanabilir: güreş, koşu, yürüyüş, müsabaka,
at ve deve yarışları, yüzme, ok atma, avlanma
ve bu spor faaliyetlerini ferdî olarak veya toplu

halde seyretmek, kazananları ödüllendirmek.
Peygamberimiz, “İki hedef arasında koşan
kimsenin her adımı için bir hasene (iyilik) mevcuttur”, “Ok yarışı yapın, vücutça sertleşin, yalın ayak yürüyün” buyurarak bu sporu teşvik
etmiştir. Efendimiz, “Sizden birinizi üzüntü ve
sıkıntı bastığı zaman, yayını kuşanıp üzüntüsünü onunla dağıtmaktan başka yapacak bir şeyi
yoktur” buyurmakla da, sporun insanı psikolojik olarak rahatlığa kavuşturacağını belirtmiştir. Peygamberimiz iyi ok atan sahabilere
iltifatlarda bulunmuştur.
Efendimiz‘in eşi Hz. Ayşe ile zaman zaman
koşu yarışı yaptığı, bu şekildeki yarışları teşvik
ettiği ve sahabenin de bu tür koşu yarışmaları yaptığı bilinmektedir. Hz. Aişe validemizle
zaman zaman koşma yarışında bir defasında
yarışı Hz. Ayşe, diğerinde de Hz. Peygamber
kazanmıştır.
Torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin Peygamberimiz‘in huzurunda güreşmişlerdir. Mekke’nin ünlü pehlivanı Rükane bin Abdi Yezid,
Müslüman olmak için Hz. Peygamberle güreşmeyi teklif etmiş, yenilmesi halinde Müslüman olacağını söylemiş. Peygamber Efendimiz
de teklifi kabul eder ve Rükane’yi tuş eder. Bunun üzerine Rukane Müslüman olur.
Efendimiz’in teşvik ettiği, kazananlara zaman zaman maddi ödül verdiği, çoğu kere
bizzat katıldığı sportif faaliyetlerden biri de
biniciliktir. “Şu üç şeyde armağan vardır; Deve
yarışı, at yarışı ve ok yarışı” buyuran Efendimiz’in Adbâ ismindeki devesi de pek çok yarışta birinci gelmişti. Ancak Peygamberimiz bu işi
kumar şeklinde yapmayı yasaklamıştır.
Hz. Peygamber ağırlık kaldırmaya (haltere)
da onay vermiştir. Kuvvet denemesi için ağır
bir taşı kaldırmaya çalışan bir gurup insan görür ve onlara olumsuz her hangi bir şey söylemez, bir nevi onay verir, bu tür onaya takriri
sünnet denildiği bilinmektedir.

SIR
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Çocuklara yüzme öğretmeyi emreden Hz.
Peygamber, yüzmeyi çocukluğunda annesiyle
gittiği Medine’de öğrenmiş olduğunu İmam
Süyuti rivayet eder. Müslümanlara bu sporu
tavsiye ederek, bir babanın çocuğuna öğretmesi gerekenler arasında, yazı yazmanın ve
atıcılığın yanında, yüzme de zikredilmiştir. Allah Resulü’nün Mekke ve Medine gibi, yakınında deniz, göl ve akarsu bulunmayan bir çevrede yüzme öğrenmeyi tavsiye etmesi dikkat
çekicidir.
Hz. Peygamberin sünnetinde, yürüyüş konusu ise, ibadetler arasında yer almaktadır.
Hadis-i şeriflerde, bazı yürüyüşlerde her adımın sevap olduğu ifade edilmektedir. Yukarda
geçen bir hadiste ifade edildiği gibi, iki hedef
arasında atılan her adım için sevap verildiği
belirtilir. Başka bir hadiste, Allah Resulü, “Namazda sevabı en büyük olan kimse, namaz için
en çok yürüyendir”2 buyurur. Yani cami, evine
ne kadar uzaksa sevap ta o kadar çoktur.
Ayrıca, “Size günahlarınızı yok edecek, derecenizi yükseltecek bir amel söylememi ister
misiniz? Evet dediler. O da öyleyse mescide giden adımlarınızın sayısını artırın”3 dedi.
Gözü görmeyen biri, Allah Resulünden,
evinde namaz kılması için izin ister Resulüllah
ona izin vermez ve camiye yürümesini ister.
Yürümenin tıbben faydaları bilinmediği bir zamanda Resulüllah’ın bu tavsiyesi İlahi bir ilhama dayandığını söyleyebiliriz.
Mescide günde beş defa yürümenin insan
sağlığını korumada ne kadar önemli olduğu
modern tıbbın araştırmalarıyla anlaşılmaktadır.
En faydalı yürümenin düşünerek yürüme
şeklinde olduğu sağlık uzmanları tarafından
ifade edilir. En iyi ve iç açıcı düşünme ise camiye yürüme esnasında olduğu söylenebilir.
Doktorlar en sağlıklı yürüyüşün hızlı ve güçlü adımlarla yapılan yürüyüş olduğunu söylemekteler, bu da Resulüllah’ın her türlü yürüyüşüne bire bir uyumaktadır.

Aylık B.M.T dergisinde yayınlanan bir araştırma sonucuna göre, haftada en az iki veya üç
defa 20-30 dakikalık yürüyüş, koşu veya yüzme sporu yapanlar, kalp ve damar hastalıklarından korunmuş olurlar.
Hâlbuki Allah Resulü, haftada iki üç değil,
günde beş defa mescide yürümeyi teşvik etmektedir bu yürüyüş ortalama 10 dakika civarındadır.
Yapılan bir araştırmaya göre, hareketsiz kalma sebebiyle her yıl çok sayıda insan ölümleri
gerçekleşir. Dünya sağlık örgütünün raporunda, 2015 yılında yaklaşık 41 milyon insanın
hareketsiz ve pasif bir hayat sürdürmeleri
sebebiyle öldüğü belirtilir. Bu nedenle bilim
adamları, hayat boyu hafif beden hareketlerinin yapılmasını şiddetle tavsiye etmekteler.
Araştırmalara göre, yürüme, el ve ayak hareketleri yapma, kalp, tansiyon hastalıklarına
yakalanma ve ani ölüm riskini % 60 oranında
azaltır. ABD’de yapılan bir araştırmada ise, yürümenin, özellikle yaşlılar için en iyi spor çeşidi olduğu, kan dolaşımını aktifleştirdiği, kemiği
sağlamlaştırıp hastalıklardan koruduğu, dizleri
güçlendirdiği, zihni açtığı, gam ve kederi giderdiği fazla kiloları erittiği belirtildi.
Başka bir araştırmaya göre de, yürüme esnasında ‘endorfin’ denilen bir hormon ifraz
edilir ki, bu hormon, , insana rahatlık ve mutluluk hissini verir.
Hayat boyu istikrarlı bir yürümenin, ancak
günde beş defa namaz için camiye gitmekle
mümkün olacağı bilinen bir gerçektir. Yoksa
hiçbir yerde hiç kimse hayat boyu istikrarlı bir
yürüyüş sporu yürütemeyeceği de bilinen bir
gerçektir.
Bugün adına spor dediğimiz bütün bu hareketler, sünnet niyetiyle olsa, hem sağlık hem
de sevap kazandırır. Eğer böyle bir niyet yoksa
sevap gider, sağlık kalır. Ancak bu hareketler,
ibadetler içinde yer almışsa ve spor niyetiyle
yapılırsa, ibadet, ibadet olmaktan çıkar, sevaplar gider ve sadece spor kısmı kalır. Çünkü
ibadetler sadece Allah rızası için ve Allah emrettiği için yapılır.

SIR
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KUŞLARA DEĞİŞİK İKİ BAKIŞ
Sezayi TUĞLA

Ah şu karşı saçaktaki kuşlar. Karga görünümlü sözde siyah güvercinler. Nede hain
hain bizim balkonu gözetliyorlar. Bir an tül
perde arkasındaki siluetimi göremeyecek
olsalar, hemen bir savaş uçağı sürati ile
balkona pike yaparlar. En ufak bir hareketimi veya tıkırtımı duyacak olsalar, aynı
hızla karşı binanın saçağına uçuşup, beni,
hain bakışlarla adeta göz hapsine alırlar.
Arkadaşlarını da toplayıp, balkonda ne
aradıklarını mı soruyorsunuz? Bir şey bulmaları onlar için hiç önemli değil. Önemli olan, onların sana verdikleri eziyetten
zevk almaları.

gülücükler savuran sıfatımla sizlere aktarayım istedim;
Karşı çatıdaki masum barış güvercinleri.
Moralimizin birazcık bozuk olduğu zamanlarda bile, bize özgürlüğün, masumiyetin
şualarını gönderen tavır ve davranışlarıyla
arkadaş olurlar.

SIR

Balkon kapısını açık bulunca, mutfağın
içine girip, masa üstündeki veya tezgâhtaki (üstü kapalı dahi olsa) ekmek, yiyecek
veya herhangi bir şeyi, yerle bir etmeleri
yok mu? Gel de çıldırma. Balkonda hiçbir
şey bulamasalar saksıları devirirler, çiçekleri söküp akıllarınca sana eziyetin en güzelini yaşatırlar.

Daha hangi olumsuzluklarından bahsedeyim bilmem ki.
Belki karamsarlıklarla dolu bir günümde kaleme aldığım bu yazıyı, birde güzel
bir bahar havasında, dünyaya tozpembe
14

Sanki bizimle iletişim kurmak istediklerini belirtircesine ses çıkarmaları bir ayrı
moral kaynağı. Dünyaya pozitif bakan insanların küçücük çocukları oyuncaklarını
kırdıkları zaman veya altlarını kirlettiklerinde, ebeveynleri nasıl güler yüzle davranıp kızmıyorlarsa, bende aynı olgunlukla
karşılıyorum bu sevimli kanatlı yaratıkların yaramazlıklarını. Balkonu kirletmişler,
mutfağı dağıtmışlar. Varsın olsun, nasıl
olsa oralar sık sık temizlenmesi, düzenlenmesi gereken mekânlar. Küçük, yaramaz,
sevecen çocuklarmış gibi karşılamak isterim onların bu davranışlarını.
Ha, bir de şunu düşünürüm kendimce.
Bir imtihan dünyasında olduğumuz için
belki de sınanıyoruz kuşların bu davranışlarıyla. Bu olaylar karşısında gösterdiğimiz
tavırların karşılığını olumlu veya olumsuz
olarak alacağız belki de. İnsanların, dünyaya pozitif yaklaşımları, bulundukları
ortamı olumlu yönde etkilediği gibi, kendi sağlığı ve çevresiyle olan yaşantısını da
düzenleyeceği inancındayım.
Kuşları izlerken, kendimizi aynada seyreder gibi olalım mı, ne dersiniz?
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GÜVERCİNİM
Seni yanlış anladım, gel hadi barışalım,
Özgürlüğe süzülen kanatlı güvercinim.
Hoşgörü temsilinde, birlikte yarışalım,
Masum bakışlarıyla pek tatlı güvercinim.
İnsanlarla dost idin, yüzyıllar önce bile,
Sende asla bulunmaz, ne kötülük, ne hile,
“Barış sembolü” diye, getirilirsin dile,
Ulaşımda, ulaktan süratli güvercinim.

SIR

Eski çağ, orta çağda insanların rehberi
Olarak tanımlandın, ta asırlardan beri,
Mağarada korudun düşmandan Peygamberi,
İlahî Yaratandan, beratlı güvercinim.
İnsanlar değişiktir, bakış açısı başka,
Bazısı nefret eder, bazısı gelir aşka,
Herkes seni izleyip bir ibret alsa keşke,
İki dünyada bile, muratlı güvercinim.

Sana olan sevgimi ne kadar yazsam bitmez,
Senin olumsuz yanın, beni asla incitmez,
“Hu-Hu” diye ötüşün kulaklarımdan gitmez,
Yüce Yaratıcıdan sanatlı güvercinim,
Sezayi TUĞLA
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Şeyh Edebali
Şeyh Edebali 1206 yılında Kırşehir’in Mucur ilçesi İnaç köyünde doğdu. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in kayınbabasıdır. İlk tahsilini
Karaman´da yaptı. Hanefi hukukçusu Necmeddin
ez-Zahidi´nin öğrencisi oldu. Daha sonra Şam’a giderek Sadreddin Süleyman b.Ebül-iz ve Cemalettin
el-Hasiri gibi dönemin tanınmış alimlerinden din
alanında eğitim aldı. Şam’dan ülkesine dönünce
tasavvufa yönelen Edebali, Eskişehir yakınlarında
bulunan İtburnu köyünde bir zaviye kurarak halkı
irşada başladı.

OSMAN BEY’E NASİHATİ
Şeyh Edebali damadı Osman Gazi’nin bey olması
üzerine verdiği nasihati çok ünlüdür.
‘’Ey oğul!
Bundan sonra öfke bize, uysallık sana
Güceniklik bize, gönül almak sana
Suçlama bize, katlanmak sana
Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana
Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize,
adalet sana
Kötü göz, şom ağız haksız yorum bize, bağışlamak sana
Ey Oğul!
Bundan sonra bölmek bize, bütünlemnek sana
Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana
Ey Oğul!
Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz
İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın
Ey Oğul! Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı
Allah (C.C) yardımcın olsun
Sözleri
- Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez.
- Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi
yaşar. Bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar
aydınlığa kavuşturur.
- Ukalayla dost olma: çok konuşur, boş konuşur,
kem konuşur; üzülürsün.
- Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin.
- Üç kişiye acı; cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene.
- Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli
derler.
- Sana yükünü taşıyacak güç , ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin.
- Aç gözlü ile dost olma: ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün,

SIR

Tefsir, hadis ve İslam hukuku alanlarında uzmanlaştı. Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaşi
Veli gibi dönemin ünlü alimlerinin sohbetlerinde
bulundu. Bilecik’te bir dergah yaptıran Şeyh Edebali, Osman Bey’i birçok kez burada misafir etmiştir.
Edebali Anadolu Ahileri’nin reislerindendir.

Söğüt ve Domaniç yöresi Selçuklu Devleti tarafından aşiretine yaylak-kışlak olarak verilen Osman
Bey sık sık Edebali’nin misafiri olurdu.
Osman Bey misafir olarak kaldığı bir gecede gördüğü rüya şöyledir:

‘’Şeyh Edebali’nin koynundan çıkan bir ay geldi
kendi koynuna girdi. Göğsünden bir ağaç bitti. Öylesine büyük bir ağaç oldu ki dalları gökleri, kökleri
tüm dünyayı sardı. Gölgesi bütün yeryüzünü tutu.
İnsanlar o ağacın gölgesinde toplandılar. Ulu dağlara ve dağların eteğinden çıkan coşkun sulara hep o
ağaç gölge etti.’’
Osman Bey rüyasını Şeyh Edebali’ye anlatır. Edebali rüyayı şöyle yorumlar:
‘’Sen Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra
bey olacaksın. Kızım Malhun Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri
bir çatı altında toplayacaklar. Allah nice insanın İslam’a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir.’’
‘’Oğul Osman, Hak Teala sana ve soyuna hükümranlık verdi mübarek olsun, kızım Malhun Hatun
senin helalin olsun’’ der. Edebali’nin bu yorumu
üzerine Osman Bey Malhun Hatun (Rabia Bala Hatun) ile evlenir.
Şeyh Edebali 1326 yılında Bilecik’de 120 yaşında
vefat etti. Türbesi Osman Gazi tarafından yaptırılmıştır.
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TSK, Münbiç sınırına takviye güç gönderiyor
“Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi
Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın
Galip et çünkü bu son ordusudur İslâm’ın”
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek
amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün
sağlanmasının ardından, bordo bereliler
ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden
itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri,
Cerablus’un meskun mahallinden ileriye
doğru harekete geçti.
Tel Rıfat’ı PYD/YPG/PKK’lı teröristlerden teslim alan rejim güçleri, Fırat Kalkanı
ve Zeytin Dalı harekatları sırasında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı sırasında da
Münbiç’e ilerleme planı yaptı.
Türkiye öteden beri bu ihtimale karşı
olduğunun altını çizerken, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan da bugün Azerbaycan’a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, “Münbiç konusunda kararımızı
uygulama aşamasındayız” dedi.
Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus’tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı.

Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel
Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran
TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.
TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti, bu
sabah erken saatlerde intikale başladı. TSK
birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Bölgenin terör örgütü PYD/
YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması
ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli
köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba
taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde
ilerleyişini sürdürdü. TSK birlikleri, ara ara
da havanlarla terör hedeflerini ateş altına
aldı.

SIR
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“HER ŞEY İNCELİKTEN, İNSAN KABALIKTAN KIRILIR.”

Sabit OSMANOĞLU

Hz. Mevlâna der ki: “Her şey incelikten,
insan ise kalınlıktan kırılır”. Burada kastedilen “incelik”, yani “nezaket”; sosyal hayatı veya toplumsal ilişkilerimizi değerli ve
anlamlı kılan bir davranış biçimidir. İnsanların, ister kendinden yaşça büyüklerine
olsun, ister yaşıtlarına, hatta kendinden
yaşça küçüklerine nazik davranması; aynı
zamanda, insani ve ahlaki bir davranıştır.
Esasen; bu tür davranışın, hayvanlara,
çiçeklere (çevreye), yani bütün canlılara
karşı takınılması gerekir.

“Gözleri görmeyen (âmâ) sahabe Hz.
İbni Ümmü Mektûm, Müslüman olduktan
sonra Peygamberimizin sohbetinde bulunmak için sık sık huzuruna gelirdi. Peygamberimizden Kur’ân ayetlerini ezberledi. Bir defasında; Peygamberimiz, Utbe
bin Şeybe, Ümeyye bin Halef ve Ebû Cehil gibi Kureyş’in ileri gelenleriyle, “Belki
içlerinden birkaçı imana gelir de İslam’ın
gücü artar, onlara bakarak birçok insan da
Müslüman olur.” düşüncesiyle tebliğ vazifesini yapıyordu. Bu esnada; İbni Ümmü
Mektûm meclise gelerek, Peygamberimize hitaben: “Yâ Resülullah, bana Kur’ân
oku. Allah’ın sana öğrettiğinden bana da
öğret.” dedi.

SIR

Peki; insanlar, her zaman nazik olmayı
başaramayabilir, bu durumda ne yapacaktır? Hatasını hemen fark edip özür dilemeli ve telafi etmeye çalışmalıdır. Nitekim;
hatasını kabul edip özür dilemek de inceliktir. İşte bu durumlardan birine Sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav)
hayatında şahit olmakta, bu davranışı üzerine Allah tarafından hakkında ayet inecek
kadar azarlandığını görmekteyiz:

Peygamberimiz; onların üzerinde fazla
durduğundan, İbni Ümmü Mektûm’la ilgilenemedi. İbni Ümmü Mektûm; Peygamberimizden cevap alamayınca, arzusunu
birkaç defa tekrar etti. Peygamberimiz;
ona aldırmayıp yüzünü buruşturup ona
arkasını döndü, sözünün kesilmesini istemedi, onlarla konuşmaya devam etti. Orada bulunanların: “Bu dine hep zayıflar, fakirler, köleler ve âmâlar giriyor.” diye alaylı
bir şekilde gülmelerine yol açmamaları
için, İbni Ümmü Mektûm’u cevapsız bıraktı. Fakat çok sürmedi, tam sözünü bitirip
kalkacağı sırada İlahî ikaz geldi:
“Yanına âmâ geldi diye yüzünü ekşitip
döndü! Nereden bileceksin, belki de o gü-
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nahlarından arınacaktı… Yahut o öğüt alacak ve o öğüt kendisine fayda verecekti...
Öğüte ihtiyaç duymayan kimseye gelince,
sen ona yöneliyorsun. Onun inkâr ve isyan pisliği içinde kalmasından sen mesul
değilsin. Sana koşarak gelen ve Allah’tan
korkan kimseyi ise ihmal ediyorsun. Sakın!
O Kur’ân, bir öğüttür.” (Abese Suresi, 1-10.
Ayetler)

Bu ikazdan sonra; Peygamberimiz, her
fırsatta, İbni Ümmü Mektûm’a iltifat ve ikramda bulundu. Ne zaman onu görse: “Ey
Rabbimin beni ikazına sebep olan kardeşim, merhaba!” diye latife yapardı. Bazen
de hırkasını onun önüne serer, oturtur,
hâlini hatırını sorardı. Artık, ona ailesinin
bir ferdi gibi muamele ediyordu. (Sahih-i
Buharî Muhtasarı Tecrid Tercümesi, 2.cilt,
580)”

Diğer taraftan; atalarımızın, eserlerine
de yansıyan ve tarihte kurduğu ufkunda
güneş batmayan uygarlığının adalet ve
hoşgörü yanına, kentleşme alanında sanatsal anlamda incelik yani estetik, kalıcı

temellerinden biri olmuştur. Osmanlı sanatı birbirinden çok farklı alanlarda birbirinden ihtişamlı eserler ortaya koydu.
Mimarîde, çinicilikte, minyatür sahalarında, halıcılık, kumaşçılık, dericilik, ciltçilik,
kitapçılık, hat ve tezhipçilik, porselencilik,
kehribarcılık, mobilya gibi farklı sanat dallarında muhteşem eserler ortaya çıkardı.
Özellikle mimaride; görkemli camiler kadar saraylar, türbeler, medreseler, kervansaraylar, çarşı ve bedestenler, su mimarisi
(bendler), askeri mimari (tersane, top ve
barut fabrikaları, Selimiye kışlası, Kuleli
Askeri Lisesi, Anadolu ve Rumeli Hisarları), iç mimarı (imaretler, hastaneler), hatta
Mehter müziği gibi askeri müzik bile döneminde dünyanın örnek aldığı ve hayran
kaldığı, atalarımızın estetik eserlerdir.
Bu itibarla; devletin, gerek vatandaşlarımızın toplumsal ilişkilerinde incelik veya
nezaket eğitimine, gerekse kentleşme politikalarında estetik ve sanatsal güzelliğe
önem ve öncelik vermesi gerekir. Yoksa;
başta söylediğimiz ve/ya başlıkta belirttiğimiz gibi, “her şey incelikten, insan ise
kalınlıktan kırılır”.
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Üzüntü.. Stres.. Keder.. Depresyon.. Gerginlik..

Mehmet DEMİROK

ِا َّن َم ِع َى َر ِيب �سَيَ د ِين
şuara suresi 62
[-İnne meıye Rabbi, seyehdin-]
Bu ayeti celileyi dağlara taşlara haykırmak,
her gördüğüm yere yazmak istiyorum BÜYÜK
HARFLERLE..
“İNNE MEIYE RABBİ, SEYEHDİN..!”
Belki bir çoğumuz ilk defa işittik Rabbimizin
bize böyle bir vahiy indirdiğini..
Belki yüzlerce mukabeleye gittik, defalarca
kendimizde okuduk ama birazdan ilk defa işiteceğiz..
Kıymetli kardeşlerim;
Bir kaç zamandır kimi görsem ruhsal sorunlar yaşıyor, sürekli depresif ve üzüntü içerisinde..
Toplumumuzun neredeyse %90’ı depresyonda desem, abartmış sayılmam..
Hep bir ağızdan “ölsem, kurtulsam” diyoruz
ama, dertlerimizi Kuran’a arz ettiğimizde utanır mıyız acaba?
Şuara Suresine derdimizi anlatalım mesela..
Haydi, şuan yüreğimizin baş köşesine oturtup, uykularımızı kaçıran sıkıntıyı fısıldayalım..
Sonra dönüp ayeti celileyi okuyalım..
Şuara suresi bizlere Musa Aleyhisselam’dan
bahsediyor.
Düşünün ki, bir gruba önder olmuşsunuz,
kimseye bir zararınız yok ama dünyanın en en
en zalim adamı peşinizde!
Sizi ve size inanları acı içinde öldürecek!
Ve siz kaçıyorsunuz, onlar kovalıyor..
Hikaye anlatmıyorum, bizzat ayeti celilede
Rabbimizin buyruğunu izah ediyorum..
Koşuyorsunuz ve geldiğiniz yer koskoca kızıldenizin kıyısı..
Atlasanız, boğulacaksınız..
Dursanız firavun geliyor, doğranacaksınız..

İşte tamda böyle bir zamanda kavmi Musa
Aleyhisselam’a teselli vermedi, öl de ölelim
demedi..
Aksine, büyük bir hışımla;
-İşte yakalandık! Ey Musa sen açtın başımıza bu belayı!
Diye söylenmeye başladılar.
SubhanAllah.. Düşünebiliyor musunuz? Bir
anda yol arkadaşlarınız, dostlarınız en zor anınızda “senin yüzünden!” Diye homurdanmaya
başlıyor, önden kızıldeniz köpürüyor, arkadan
firavun geliyor..
Musa aleyhisselamın dilinden tek bir nida
çıktı o anda ki;
Kıyamete kadar her mümin zikredecek bu
kelamı..
-İnne meıye Rabbi, seyehdin! Yani;
-BEN ALLAH’LA BERABERİM, O BANA ÇARE
GÖNDERİR!
İşte bu kadar!
Bu kelam değil miydi kızıldenizi yardıran,
dert sanılan firavunu boğduran! ?
Neden zor geliyor Rabbimize güvenmek
bizlere?
Bir defa gözyaşları içinde derdimize dönüpte,
-Ben Rabbimle beraberim, o bana çare gönderir!
Desek, neden açılmasın ki o kapılar bize?
Böyle bir anı biz hayatımızda yaşamış olabilir miyiz?
Böylesine bir imtihanın yanından bile geçmemişken nedir bize hayatı zehir eden?
Bizler şeytanın üzüntü ile yaklaşacağını
unuttuk çünkü..
Bizler şeytanı dahi unuttuk.
Sanıyoruz ki bu şeytan;
-Ramazanda bağlanan,
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-Akşam ezanından sonra dolanan,
-Seccade katlanmazsa namaza duran(!)
-Sofra bekletilirse afiyetle yemeğe dalan..
-Arada ettiğimiz gıybetin yegane suçlusu(!)
İşte şeytanı bundan ibaret sayıyoruz..
Düşmanımızı tanımıyoruz ki; ona karşı siper
alalım, savaşabilelim..
Oysa şeytan en çok “üzüntüden” yaklaşır
kardeşler..
Zira şeytan çok iyi bilir ki;
Üzüntü, Rabbimizin sevmediği bir ahlaktır..
Bu yüzden ayeti celilesinde bizlere emreder;
-GEVŞEMEYİN, ÜZÜLMEYİN!
Rabbimiz buyuruyor!
Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi..
“ÜZÜLMEYİN”
Bunca isyan, bunca antidepresan, bunca
bunalım-depresyon durabilir mi bu ayetin karşısında?
Şu dünyada kısacık hayatımız bunca üzüntüyle, kuruntuyla, olmazları oldurmaya çalışmakla geçirecek kadar basit mi Allah aşkına?
Vallahi dünya hızlıca geçip bitecek.
Peki Bu kadar geçici ve kısa kalınan bir yerde, bu değerli zamanı üzülerek, Allah‘ın istemediği bir ahlakı göstererek yaşamak ne kadar
mantıklı?
İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında
üzüldü mü?
Yoksa;
-Allah bana yeter, O ne güzel vekildir! Deyip
tebessüm mü etti alevlere?
Bu teslimiyet dolu yüreği yakar mı Mevlası?
Ya Sümeyye annemiz?
Mızrak göğsüne saplandığında umrunda
mıydı dersiniz?
-La ilahe illallah! Dedi son defa tebessümle..
Ve göklere “İslamın ilk şehidesi” olarak yazıldı o kutlu sahabe..
Ya Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem?
Uhud’da yüzünden kanlar süzülürken, Ta-

if’te taşlanırken, Kabe’de işkembeler atılırken,
yavrularını elleriyle gömerken, midesine bağladığı taşlar yere düşerken, biricik karısına zina
iftirası atılıyorken, Bilali taşlar altında eziliyorken üzülüyor, şimdiki tabirle hangi depresyona
giriyordu?
Yunus Suresinde “Haberiniz olsun; Allah‘ın
velileri, onlar için korku yoktur, mahzun da
olmayacaklardır” diye emretmişken Rabbi, tebessüm etti ölüme bile..
Aleyhissalatu ves selam..
O’nun biricik ümmeti olarak haydi atalım
tozları üzerimizden..
Evlat mı hayırsız?
Koca mı zalim?
Hanım mı problem?
Elti mi gıybetci?
Borçlar mı bitmiyor?
-Ey evladıyla sınanan anne; Nuh Aleyhisselam değil miydi kafir olan oğluna 950 senelik
tebliğinde “yavrucum” demekten geri kalmayan..?
-Ey kocasıyla sınanan hanım kardeşim, Asiye annemiz değil miydi Firavun gibi dünyada
benzeri olmayan bir zalimin karısıyken cennete yükselen?
-Ey gıybet, iftira derdine düşmüş kardeşim,
tertemiz Aişe anamız değil miydi zina gibi bir
iftiraya uğrayıp gıybetin en ağırını yaşayan?
-Ey geçim sıkıntısından bıkmış Ümmeti
Muhammed; Alemlere rahmet değil miydi bu
dünyadan karnını arpa ekmeği ile doyurmadan giden..
Haydi kapanalım secdeye;
Affet diyelim.. Affet derdimi dert ettiğim,
günleri kendime zehir ettiğim her anımı affet..
Bu değerli vaktimi sana daha çok yakınlaşabilmek için, imtihanlarıma sabredip onları
sana uzanan bir merdiven olarak kullanabilmem için bana yardım et..
Çünkü;
İnne meıye rabbi, seyehdin..
-Ben Rabbimle beraberim, o bana çare gönderir!
Diye haykırıp, tebessüm ile avuçlarımızı sürelim yüzümüze..
Dua eder, dua beklerim..
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SAÇLARI ÜŞÜYEN KIZ
Mecbure İnal VELA

Doruklarda açan çiçek,
Bahçelerdeki gülün yerinde olmak istemez.
Akşamın ayaza kaçmış alacasında, yaklaşmış fırtınaya dem çeken kargalarla göz göze bakışır gibi,
esmer göklere çevirmiştir başını. Kıyısında yürüdüğü derenin, yatağına sessizce çekilmiş suları kadar
ruhunun derinliklerine çekilmiş, görünmez olmuştur neşesi.
Dedeballı Mahallesini Gülyurt Mahallesine bağlayan köprüyü geçtiği henüz birkaç adım olmuştur.
Annesinin, sökük ipleri birbirine koşmak suretiyle
ördüğü orlondan hırka vardır sırtında. O da, ayazı
kavi olan bu şehrin akşam soğuğu ile baş edecek
kudrette değildir.
Koyun kırkar gibi, terzi makasıyla, itinasız kesilmiş saçlarını örtecek beresi yoktur. Ne de çeksen
kopacak gibi narin ve uzun duran boynuna saracak
bir atkısı… Ayağındaki ayakkabılar su çekmektedir.
Ayak parmakları uyuşmaya yüz tutmuştur soğuktan.. Baş edemediği ayaz, çelimsiz bedenini çelikten
bir zırh gibi kaplamıştır. Saçları bile üşümektedir.
Dere kıyısı boyunca, sonsuza uzanır gibi gözünde
uzayıp sünen yolda, karlara bata çıka ilerlemektedir.
Sanki her adımı, maksadından geriye kaçmaktadır.
Sünnetçi çantasını andırır siyah okul çantası, kitap
değil de gülle taşırcasına gitgide ağırlaşmaktadır.
*****
Son hastası da odadan çıktıktan sonra, yerinden
doğrulup klinik odasının kapısını kilitledi. Başındaki
şal örtüyü açtıktan sonra elini yüzünü yıkadı. Aynadaki ıslak yüzünü kısa süre seyretti. Çok yorgun
görünüyordu. Gözlerinin altları hafifçe morarmıştı.
Elini yüzünü kuruladıktan sonra örtüsünü düzelterek yeniden örttü. Dönüp masasının üzerini
toparladı. Masa üzerinde duran cep telefonunu
eline alarak saate baktı. Mesai saatinin bitimine
yarım saat kalmıştı. Bu süre içinde, gidip yoğun bakımda yatan hastalarının durumunu kontrol etmesi
ve hastaların durumuyla ilgili, dosyalarına, nöbeti
devredeceği meslektaşı için notlar düşmesi gerekiyordu.
Hastası yoğun ve yorucu bir gün olmuştu. Doktorluk mesleği özel bir dikkat ve itina gerektiren bir
meslekti. Zira çalışma alanı insandı. Bu bilinci daima
taşıdığından, mesleğini icra ederken, azami dikkat
sarf ettiği için, günleri daima çok yorucu geçmekteydi.
Yanına hemşiresini de alarak, yoğun bakım ünitesine geçerken, hemşire ona kısaca bilgi verdi:
“Öğleden sonra, yoğun bakım ünitesine iki kazazede getirildi. Karı koca olan hastaların durumu

oldukça ağır. Bu geceyi zor atlatacaklar gibi gözüküyor.”
“Diğer hastaların durumunda bir değişiklik var
mı?”
“Onların durumu stabil…”
Evvelce yatan hastaları kontrol ettikten, dosyalara gerekli bilgileri işledikten sonra, söz konusu kazazedelerin başına gelmişti. Kadın hastanın durumu
gerçekten çok ağır gözüküyordu. Muayenesini yaptı, nabız ve tansiyon verilerini kontrol etti, dosyaya
işledi ve erkek hastanın baş ucuna ilerledi.
Önce dosyayı eline alıp, hasta ile ilgili bilgileri
gözden geçirdi. Dosyaya işlenmiş olan ismi okudu:
“Dursun Arkaz..”
Dosyada karşılaştığı isim, hiç beklemediği bir
anda şok etkisi uyandırdı bedeninde. Demin görmeden, şöyle bir göz attığı hastanın yüzüne, yıllardır hasret kaldığı bir yakınına bakar gibi derinden
baktı.
Kumrala yakın sarışın saçlar, geçen yıllarla birlikte beyaza dönmüştü. Alnında uzun ve meşakkatli bir hayatın bıraktığı derin izler, çektiği acının
tesiriyle daha da derinleşmişti. Altları morarmış ve
torbalanmış gözler, iyice çukura kaçmış, birer kuyu
görünümü almıştı.
Uzun zamandır izini sürdüğü, bulmak için ciddi
çaba harcadığı kişi, işte şimdi karşısındaydı! Fakat
bir enkaz yığınını andırır vaziyette. Onunla son bir
kez karşılaşmak için hep dua etmişti. Ne var ki, onun
bu vaziyette karşısına çıkmasını hiç arzu etmezdi.
Hayretten irileşen gözleriyle hastayı derin derin
süzerken, titreyen elini onun alnına koydu. Şakaklarında seğiren ıstırabı, avuç içlerinde hissedebiliyordu. Ona, şu fani hayatta biraz daha zaman vermesi
için Yaradan’a için için yakardı.
Hiç beklemediği bir anda karşılaştığı bu adamın
yaşattığı duygular, onu derinden derine etkisi altına
almıştı. Çocukluğuna ait ne kadar hatıra varsa hafızasına kayıtlı, hepsi kol kola girerek, yoğun bakım
ünitesinin orta yerinde can bulmuştu.
Saçları düzensiz kesilmiş, mahzun bakışlı bir kız,
yıllar öncesinden kendisine hüzünle gülümser gibiydi.
*****
Sığırcık kuşları göğün yüzüne sürü halinde, çığlık
çığlığa nasıl dökülürse, gündüz sınıfta olanları hatırlayınca, öylece dökülmüştür hüzün, yüreciğine…
Eli ayağı soğuktan uyuşuyorken, beyni de mi
uyuşmaktadır. Eğer öyle değilse, derin bir uykunun
kollarına uzanıp, rüyalar âleminde salınır gibi, ayakta hülyalara dalışı nedir?
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Geçirdiği her saniyeden maziye yol yol uzanan
dehlizler oyulmaktadır. Bir masalın kırk kilitli odasında saklanarak arşivlenmiş, sonra da herkese
açılıp yağmalanmış dosyalardan saçılan varaka uçuşuyordur sanki havsalasında. Kapı kapı gezen bir
çerçici kadının, ağır bohçasından çıkartıp aça aça
bitiremediği çeyizlikler gibidir hatırına gelenler. Ucu
bucağı yok gözükmektedir. Bu kadar kısacık hayata,
bu kadar hatıra nasıl sığabilmiştir?
Hikâyede ki düğümleri, daha en başından çözememektedir aslında. Küçük kafası daha o noktadan
karışmaya başlamaktadır.
Amcasıyla babası, şehre önden gidip, kendilerine iş kurduklarında, söylentiler işitilmeye başlamıştır.
“Ev tutamadılar, ev tutamıyorlar…”
Şehrin evleri çok gezenti de ondan tutamıyorlar
sanmıştır. Annesinin ve yengesinin, ufaktan ufaktan
eşya toparlayıp denklemelerinin sebebini kavrayamamıştır. O sanmıştır ki, ömrünü nenesinin, dedesinin dizi dibinde, toprak damları yerinden hiç kıpırdamayan, insanları da gezse gezse tarlaya kadar
gidip gelen, yerleşik köyünde ömür sürecek…
Bir gün, eşya yükledikleri kamyonda, eşyaların
arasına karışmış öteberi misâli yollara düşmüş, hiç
gitmediği kadar uzun yollar gitmiştir. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen yolculuğun sonunda, şehirde bulmuştur kendini. Demek o çok gezen evlerden birine
kement atmayı başarmıştır babası…
Dört evin kapılarının aynı avluya açıldığı bir harabeye oturmuşlardır ilkin, evdir diye… Dört evin
tuvaleti müşterek, suyu müşterek.. Avluda, ortak
kullanıma zorunlu alanlarından ötürü nüfusu kalabalık, hır gürü müşterek…
Başı dönmektedir bazen, paniğe kapılmaktadır.
Şehrin büyüklüğü karşısında, hiç tanımadığı insanların çokluğu karşısında dehşete düşerek, ufalıp
ufalıp kaybolacağını sanmaktadır.
Nitekim kaybolur bir gün…
Kendisine haber vermeksizin dişçiye giden annesinin ardı sıra, yengesine hiç gözükmeden çıkar evden. Köyünde, nereye gitse peşinden gidip, kolayca
bulduğu gibi, hemencecik, öte sokakta bulurum
zannetmiştir annesini.
Geçtiği hiçbir sokak, geride bıraktığı sokağın aynı
değildir. Sanki becerikli ve zalim bir el, oynadığı korkutucu oyunun dekorunu sürekli değiştirmektedir.
Attığı her adım onu şaşırtmaktadır. Bir sokak, diğerinin anlattığı hikâyeyi yalanlamaktadır. Hiçbir sokak,
evine dönen yolun ipucunu vermemektedir. Çıldırmak üzeredir! Benliğini kaybetmek üzere…
Oysa köyünde, küçücük dünyasının her taşı, her
ağacı, her çiçeği, hatta her böceği ile tanışıklığı, selamı sabahı vardır.. Kaybolmamıştır hiç böylesine…
Köy demek toprakla özdeş, şehir ise beton demektir. Toprak verimli girift ve yumuşak… Beton
sert, köşeli, kalıptan çıkmış… Toprak ele avuca gelmektedir, yoğrulabilmektedir. İçine tohum kabul
etmektedir, tohumu yaşatmaktadır dahası… Beton
ne ele gelmekte, ne yoğrulmakta… Ne de sulamakla
katılığından bir şey eksilmekte. Ne almakta, ne ver-

mekte… Toprak kışın ölümü, baharda da yeniden
dirilişi sembolize etmektedir yedirengiyle.. Betona
ise, cemre bile düşmemektedir. Nasıl ısınacaktır ki
içi betona? Beton içini nasıl ısıtacaktır?
Betonlar arasında, yüreğine düşecek bir cemre, bir muştu ararcasına ilerlemektedir küçük kız…
Kendisini yutan koca ağızlı bir yılanın bağırsaklarında ilerler gibi dolaşmaktadır bilmediği, tanımadığı
sokaklar boyu. Öylesine dehşete düşmüş, öylesine
çaresiz ve yalnız.
Tih çölüne düşmüş susuz yolcu gibidir. Deliler
gibi etrafa bakınırken bir tanıdık sima, bir aşina
sese hasret çekmektedir. Lakin herkes ve her şey
yabancıdır ona. Damarlarında kan yerine korku dolaşmaktadır o an. Aldığı nefesler ciğerlerini doyurmaktan acizdir. Boğulmaktadır neredeyse…
Hücrelerinin ipi çözülmüşçesine ayağının bağı
kesilir bir ara. Yabancı bir evin önünde çömelip kalır.
Gözlerinden sicim gibi akan yaşlar, yengesinin diktiği çiçekli entarisinin eteklerini ıslatır.
Karşısında çakır gözlü, sarı, afacanlığı her halinden belli bir oğlan belirir. Burnundan akan sümükler, dudaklarının üzerinde kurumuştur. Saçları terden ve tozdan keçeleşmiş, birbirine yapışmıştır.
Tam karşısında durur. Çömelmiş oturana, bir böcek ezer gibi bakmaktadır.
Oğlanı fark edince, sırtını duvara yapıştırarak
ayağa kalkar. Başına neler geleceğini kestirememekten, eli ayağı titremektedir. Beklenmedik bir
anda:
“Ööööö!” diyerek dilini sarkıtır oğlan.
Sonra da tempolu bir sesle bağırmaya başlar:
“Deli deli depeli, kulakları küpeli!”
Ona öteden birkaç çocuk daha, koro halinde eşlik ederler:
“Deli deli depeli, kulakları küpeli!”
Yayından fırlayan ok misali, bulunduğu noktadan koparak koşmaya başlar. Koşar koşar koşar…
Kendini bir köprünün üzerinde bulur. Yaşanan
bahar mevsimi, köprünün altından akan suları delirtmiştir. Orada durur… Başını köprünün korkuluklarına dayayıp, deliler gibi gümbürdeyen suların
köpüklerine dalar. Gözünden akmaya devam eden
yaşlar, ırmağın sularıyla söyleşir, halleşir sanki. İkisi
de coşkunun doruğundadır.
Akarken başını döndüren sulara karışıp çoook
uzaklara gitmek ister. Bu yitmişlik duygusundan,
kaybolmuşluk hissinden çok uzaklara…
O esnada, ensesinden yapışan bir çift eli, canını
almak için kavrayan bir kartalın pençesi zannetse
de, ağlayarak kendisini arayan dedesinin iri ve şefkatli ellerinden başkası değildir.
Köprünün altından akan suyun ve dede ile torunun gözyaşları, çağıldamakta birbiriyle yarış eder
dakikalarca…
O gün köyden Hızır gibi gelmiş, torununun kaybolduğunu öğrenince de ağlaya ağlaya, deli divane
sokaklarda dolaşarak onu bulmuştur. Doğduğu günden beri, ikisi arasında farklı bir bağ olagelmiştir.
İşte o bağ ki, koca şehirde torununu bulduran mânevî rehber vazifesi görmüştür.
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Bir şey vardır onu dağlara çeken, onu köyüne
doğru çeken bir şey… Her yaz, köyünün dağlarından
esen kekik, reyhan kokuları sanki burnuna gelir..
Yalvar yakar olur babasına, köye gideyim diye. Her
gün adeta ayaklarına kapanır. Ne çare ki her gidişin
bir dönüşü vardır. Her güzel düşün bir uyanış vakti
olduğu gibi…
Sadece çok sevdiği nenesi-dedesi değil, çocuk
duyguları, yaşama hevesi köyde kalmıştır. Eşya yükledikleri kamyonun orasına burasına sıkıştırıp getirememiştir bu duyguları.
Aynı avluya açılan evlerin birinden eşya taşınmaktadır bir gün. Birkaç adam, taşıdıkları eşyayı,
kapıya eğlenen kamyona yüklemektedir.. Köyden
şehre taşınmanın ne demek olduğunu bilmektedir
de, şehirde oturanların niçin ve nereye taşındığını
kavrayamamıştır. Sormuştur annesine:
“Anne! Bunlar ne yapıyorlar?”
“Başka eve taşınıyorlar…”
“Niye? Yanlış eve mi gelmişler?”
Hep yanlış eve mi gelmişlerdi de, artık o ev senin, bu mahalle benim taşınıp durmaktadırlar?
Müşterek avlulu evden başlayan kiracılık serüveni,
taş çatlasa birkaç ay oturulan evlerle sür git devam
etmektedir. Bir türlü kendi evlerini, kendi yurtlarını,
yuvalarını bulamamış, yerleşip oh diyememişlerdir.
Daha minderlerini bile ısıtamadan, hooop toparlayıp pılı pırtılarını yeniden sokaklara dökülmektedirler.
İki kardeş aile, aynı evi paylaşmaları, ev bulmak
hususunda önlerine çıkan en büyük engel olmaktadır. Kimse evini, iki ailenin birden oturacağı bir kiracıya vermeye yanaşmamaktadır. Bu yüzden de tutulan evlerin ekserisi ikamet edilemeyecek şartlara
haizdir. Kiminin gündüz dırdırından illallah dedirten
komşusu, kiminin geceleri uyutmayan tahtakurusu
eksik olmamaktadır.
Yaramaz bir çocuğun sallayıp sallayıp boş bıraktığı bir salıncak gibidir halleri. Ne oralı kalabilirler,
ne buralı olabilirler… sallanıp dururlar bir ârafta…
Kısa zamanda çok şey öğrenmiştir şehre geleli.
Şehirde kolayca kaybolunabileceğini…
Her sabah uyanma vakti, uzun uzun öten borunun, İsrafil’in Sur’a üfleme borusu değil, Atölye borusunun sesi olduğunu…
Eskiden, gökyüzünde bir uçak uçmayagörsün;
başını iki eli arasına alıp, bağıra bağıra ağlayarak
gizlenecek delik ararken, şehirli çocuklarla beraber,
geçen uçaklara:
“Tayyareee! Babama selam söyleee!” diye bağırmasını bile öğrenmiştir.
On bir nüfuslu, dar gelirli evin gelen gideni-Tanrı
misafiri de eksik olmamaktadır. Köyden gelen giden
evlerine uğramakta, genellikle yatıya da kalmaktadır. Bazı bazı, misafiri doyurup, kendileri sofradan
aç kalkmaktadır.
Yine de, yer sofrasının şahı çorba, her gün büyük bir tas içinde gelmektedir ortaya. Herkes aynı
çorba tasından kaşıklamaktadır öğünü. Acıyı tatlıyı,
derdi kederi, sevinç ve mutluluğu aynı tastan kaşık-

lar gibi… Her şey, herkesin damağında aynı ölçüde,
müştereken hissedilebilmektedir.
En az, terzi makasıyla kesilmiş saçları kadar
uzunlu kısalı ve düzensizdir okul hayatı. Mahalle
mahalle dolaşırlarken, evlerine en yakın okula kaydı alınmakta, ev değiştirdikçe, sürekli okul ve öğretmen de değiştirmektedir. Edindiği arkadaşlıklar
köklü ve ömürlü olmamaktadır.
Böylede olsa, kışın ailecek yattıkları sobasız odanın camlarına perde döşeyen buzun kristal desenlerinde nakışladığı bazı hayalleri vardır…
Sonunda yeni yapılmış bir apartmanın en üst
katına taşınırlarken hepsi çok mutlu olmuştur. Nihayet ev gibi bir evde oturacaklardır. Şehirli olduklarını nihayet bir nebze hissedecek, derinden bir oh
çekeceklerdir… Erkekler, evin hemen karşısındaki
Sanayi Çarşısında bulunan dükkânlarına rahatça,
çabucak gidip gelebileceklerdir…
Mevsim kıştır, hava soğuk… Yeni evleri, eski
okuluna uzak düştüğünden, gidip gelirken bir hayli
zorlanmaktadır. Babası elinden tutup, eve nispeten
daha yakın olan okula götürmüştür onu. Müdür
odasına birlikte girip, ziyaret sebeplerini anlatmışlardır.
Müdür bey, hademeyi gönderip, üçüncü sınıf
okutan Şerife öğretmeni çağırtmıştır odasına.
“Şerife hanım!” demiştir. “Rauf Orbay İlkokulu’ndan nakille gelen bu öğrencimizi sizin sınıfınıza
kaydediyorum.”
Şerife öğretmen anlaşılmaz bir öfkeyle gazyağı
gibi parlamıştır:
“O okuldan gelen bütün poşa çocuklarını benim
sınıfıma doldurdunuz! Bu çocuğu ben sınıfıma kabul etmiyorum!”
“Sizin bu öğrenciyi kabul etmemek gibi bir hakkınız yok Şerife hanım!”
“Bakın! Peşinen söylüyorum. Eğer bu çocuğu benim sınıfıma verirseniz, hem burnundan getiririm,
hem de sınıfta bırakırım!”
Üçüncü sınıf okuduğu senenin zorlu öyküsü böylece başlamıştır.
Zengin çocuğu olduğu için, öğretmen evladı olduğu için, seçkin aileye mensup olduğu için kayırılıp
kollanan çocukların arasında horlanan, ezilen, küçük görülen öğrenci konumuna düşmek onu derinden derine yaralamakta, sinesinde onulmaz dertler
birikmektedir. Bütün sınıfın gözü önünde, geçmişte
okuduğu okuldan ötürü alenen aşağılanıp horlanmanın her çeşidini kana kana yaşamaktadır.
Matematik dersinde çarpım tablosunu ezberden okuyamadığı gündür. Eline aldığı cetveli, avucuna vura vura başına Azrail gibi dikilmiştir Şerife
öğretmen.
“Elini aç!” diye emretmiştir…
Açmıştır titreyen elini. Eğik başını alabildiğine
kucağına düşürürken…
“Öyle değil!” demiştir öfkeyle etrafa tükürükler
saçan Şerife öğretmen.
Parmak uçlarını birleştirip eline huni şekli vererek göstermiştir.
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“Böyle aç!”
Öyle açmıştır…
Bir yetişkinin acı kuvvetiyle tırnaklarına inen
darbe, sanki kolunu kökünden söküp yere düşürmüştür.
Bu kadarla yetinmemiştir öğretmen. Üç defa sağ
ele, üç defa sol ele…
Tırnakları diplerine kadar kan toplamıştır.
Şerife öğretmenin ona olan kini nereden besleniyorsa, kasap komşularının kızıl yanaklı oğlu Yaşar’ın, her gün yollarda önünü keserek ona attığı
yumruk ve tekmelerde aynı kaynaktan beslenmektedir. Sebep, yanından geçerken çantasının Yaşar’a
değmiş olması kadar sudan bir bahanedir. En az Şerife öğretmenin bahanesi kadar dayanaktan mahrum, temelsiz…
Özenerek, mutlulukla kucaklanan apartman hayatı, asıl zorlu çehresini, kış mevsiminin gelmesiyle
birlikte göstermiştir. Beşinci kata çıkıncaya kadar
borularda buz tutan suların akmaması, giderlerin
tıkanması evde en büyük gündem iken, onun şahsi
gündemi hiç değişmemektedir. Yollarda Yaşar belası, okulda Şerife öğretmen adını taşıyan kâbusuyla
hayatı zindana dönmüş vaziyettedir.
Karneleri aldıkları gün, beşinci katın balkonunda, okuldan dönüşünü seyreden annesine ne söyleyeceğinin, karnesini nasıl göstereceğinin gamıyla,
utancıyla başı öne eğiktir. Hâlbuki sene sonunda
eline verilecek olan karne, sene başında yazılıp imzalanmıştır…
*****

“Peki o halde, anlaştık..”
Meslektaşına teşekkür etti. Sanki üstünden bir
yük kalkmış gibi rahat bir nefes aldı. Eşini arayıp, o
gece nöbette kalacağını haber verdi.
Gidip bir kahve aldı kendine ve iki kazazedenin
arasındaki tabureye oturarak bir yudum içti.
Bu akşam hatıralar onu kendinde bırakmıyordu.
Koluna girdiği gibi alıp alıp götürüyordu uzaklara…
*****
Hatice öğretmen, tek sıra halinde dizilmelerini
istemiştir. Mevsim bahardır, hava güzeldir. Bahçede
ders işlemektedirler.
Eğitime açılalı henüz üç ayı doldurmuş olan okulun bahçe duvarı bile örülmemiştir henüz. Kendi
evlerine taşındıklarında inşaatı devam eden okul,
evlerinin salon penceresinden gözükecek kadar yakındır.
Borusu* içmeyi sevmeyen babasına, mahallenin
ortasındaki çeşmeden Tatlısu almaya geldiği vakitler, bu okulun öğrencisi olabilmenin hülyalarını
hasretle beslemiştir kalbinde. Okulun hemen karşısındaki çeşme başında, elinde bidonla Tatlısu keşiği* beklerken, okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyun
kurduğu canlanmıştır hep hafızasında…
Şimdi buradadır işte! Kâzım Karabekir Paşa İlkokulu’nun bahçesinde, sınıf arkadaşlarıyla…
“Ben ‘sağa dön!’ dersem, sağ topuğunuzun üzerinde sağa döneceksiniz. ‘Sola dön!’ dediğimde de
aynı şekilde sola döneceksiniz.!” Diye uzun uzun
anlatmıştır Hatice öğretmen ve tam karşılarına geçip bağırmıştır:
“Sağa dön!”
_______________________________
*Borusu: İç Anadolu’da, evlerde akan şebeke suyuna ‘borusu’ adı verilir. İçme suyu, mahalle aralarında akan ‘tatlısu’ çeşmelerinden temin edilir.
*Keşik: Sıra
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Günlük mesainin verdiği yorgunluktan eser kalmamıştı üzerinde. Şu an tek derdi, tek düşüncesi,
yaşlı adam için ne yapabileceğinden ibaretti. Mesai
saati dolmuştu, nöbet değişimi yapılacaktı az sonra.
Fakat onun içinden, yıllardır arayıp durduğu, sonra
da ummadığı bir anda bulduğu şahsı bırakıp gitmek
gelmiyordu. Ya sabaha çıkamazsa, ya onu ebediyen
kaybederse?
Bu kötü düşünceleri kafasından kovmaya çalışıyordu. Başından dakikalardır ayrılamadığı hastanın
tansiyonuna, ateşine yeniden baktı. Hastanın bağlı
bulunduğu cihazları titizlikle kontrol etti.
“Allahım! Sen ona şifa ihsan eyle! Onunla helalleşebilmem için bana fırsat ver!” diye mırıldandı.
Nöbet değişimi için gelen meslektaşından, fevri
bir kararla ricada bulundu:
“Bu gece senin yerine ben kalsam nöbette? Başka bir zaman, benim yerime de sen kalırsın…”
Arkadaşı, hiç beklemediği bu teklif karşısında bir
an duraksadı:
“Nasıl olur, bilmem ki…” diye kararsız kaldı.
“Lütfen! Çok rica ediyorum. Bu gece burada kalmam benim için çok mühim.”
Bunu söylerken, gözleri gayri ihtiyari hastanın
üzerindeydi.
“Hayrola?” dedi arkadaşı. “Yakının mı olur?”
“Yakından öte… Bir vefa borcu diyelim…”

Dönmüşlerdir… ama bir terslik vardır. Bütün sınıf
bir yöne dönerken, o tam tersi istikamete dönmüştür. Ondan evvel bu tersliği fark eden yine en yakın
arkadaşı, öğretmeninin adaşı Hatice olmuştur. Kolundan tutup çekiştirirken, öğretmenin duymayacağı bir sesle fısıldamıştır:
“Çabuk dön! Yanlış yaptın!”
Hemencecik dönmüştür dönmesine ama öğretmenin dikkatinden kaçmamıştır.
“Sen!” demiştir öğretmeni. “Kıpırdama! Olduğun yerde kal!”
Öyle mahcup olmuştur ki! Bütün sınıf doğru
yaparken, onun yanlış yapması çok utanç vericidir.
Herkes ona bakıp kıs kıs gülüşmektedir. Bundan
böyle sınıfta alay konusu olacağı muhakkaktır. Ne
zaman doğru yapmıştır ki zaten…
Öğretmeni öfkeyle sopasını eline almış gelmektedir. Bütün sınıfın önünde bir de dayak yemesi…
Hatice öğretmen, en baştaki çocuktan sıra dayağına başladığında ancak anlayabilmiştir. Bütün sınıf
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yanlış yöne dönerken, o doğru istikamete dönmüştür…
O olaydan sonra biraz da olsa kendine güveni
gelmiştir. Hatice öğretmenin anlayışı, sıra arkadaşı
Hatice’nin dostluğu onu kuşatıp, sarıp sarmalamaktadır. Okul hayatı boyunca hiç almadığı notları alırken, buna en çok kendisi şaşırmaktadır.
Okulun hademesi, dünya tatlısı bir insandır.
Mehmet amca…
“Sarı kedilerim!” diye sevmektedir Hatice ile
onu… Teneffüslerde ara sıra bahçeye çıkıp, kıyıda
köşede oturarak birbirlerine masallar anlatsalar da,
genelde Mehmet amcanın odasında geçirmeyi severler vakitlerini. Bazen ona işlerinde de yardımcı
olurlar.
Soğuk kış günlerinde Mehmet amca, oklavaya
taktığı sıcacık simit halkalarını, sıra olmuş, nizami
bir biçimde önünden geçen çocukların burnuna
burnuna uzatarak:
“Bu şeker ne şeker
Parayı cepten çeker,
Parası olmayan da,
Fırt diye sümüğünü çeker..” tekerlemesini okusa
da, o her seferinde sadece burnunu çekip, taze simidin ayartan, baştan çıkartan kokusunu alabilmektedir. Eh bu kadarına da para isteyen yoktur zaten.
“Karnım tok olmasına rağmen, kokusuna dayanamayıp bu simidi almak gafletinde bulundum. Simidi seninle paylaşalım mı?” diye yanına sokulmuştur okul müdürü bir gün.
Mahcubiyetle başını önüne eğmiş, cevap verememiştir. Acaba simitleri seyrederken içinin akıp
gittiğini mi anlamıştır?
Uzatılan simidi almakta çok nazlanmaz. Ya vermekten vazgeçerse diye, çekingen ama acele davranır. Al al olmuş yanaklarını şişirerek, iştahla, bir
çırpıda bitirir çıtır simidi.
Hiç hissettirmeden, bir gölge gibi takip etmektedir okul müdürü onu. Sosyal faaliyetlere, yarışmalara katılması yönünde hem ondan, hem Hatice
öğretmenden teşvik görmektedir. Katıldığı yarışmalarda az çok mutlaka bir derece elde etmektedir.
Okul başarı puanı günden güne yükselmektedir.
Bu başarılar hem onu mutlu etmekte, çalışma
azmini kamçılamakta, hem de okuluna iftihar vesilesi doğurmaktadır.
Beş yılın sonunda, pek iyi derece ve iftihar ile
karnesini almaya hak kazanmıştır. Okulun son günüdür, son teneffüs… Yanında sürekli konuşan arkadaşı Hatice’nin sesi sanki çok uzaklardan gelmektedir. Öylesine efkâr bulutları sarmıştır çeperini. Karlı
dağlar gibi duman dumandır duyguları. Üç yıldır,
başarıdan başarıya koşan o değil gibi… Alacağı karne pek iyilerle değil, sıfırlarla doluymuş gibi…
“Neyin var kızım? Yoksa karnende kırıklar mı
var?” diye sormadan edemez, az öteden geçerken
hüznünü fark eden müdür.
“Yok…” diye mırıldanır. “Hepsi pek iyi…”
Sanki “hepsi sıfır” dercesine.
“Peki nedir seni bu kadar üzüp, düşündüren?”
Gözleri dolu dolu olmuştur. Sesi titrer konuşur-

ken:
“Ben, okumak istiyorum. Ama…”
Susar. Gözlerinden dökülen yaşlar konuşur gerisini.
“Eee?”
“Babam, benim terzi olmamı istiyor. Bir terziyle
anlaşmış. Çırak olarak…”
Daha fazlasını söyleyememiştir.
Daha fazlasını söylemesine de lüzum kalmamıştır zaten.
Seneler sonra babası, annesine anlatırken, öbür
odadan işitmiştir. Okullar kapandıktan birkaç gün
sonra, Müdür bey babasının marangoz atölyesine
gitmiştir. Babasının bir çayını içip öteden beriden
sohbet etmiştir. Sonra da demiştir ki:
“İnsanın hayatta yaptığı bazı hatalar öğreticidir.
Ama anne-babaların evlatlarına karşı işledikleri
hatalar öğretici olmaktan ziyade, tahripkâr nitelik
taşır. Şu elindeki malzeme hata kabul eder, sonuçta kerestedir. Eksik biçtiysen yama vurursun. Fazla
kestiysen yontarsın. Amma insan yavrusu hata kabul etmez. Yaralanan bir yüreğe yama vurulmaz. İnsan kimyası en hassas kimyadır, yama tutmaz. Eğer
evladının okumasına engel olursan, yapacağın bu
hatanın asla tamiri mümkün olmaz.”
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*****

Yoğun bakım ünitesinden hemen hemen her
gün, sedyeyle cenazesi morga kaldırılan hastalar
vaki idi. Bu alışıldık bir durumdu personel için. Lakin
bu iki kazazedenin, onun nezdinde taşıdığı kıymeti
bir o biliyordu, bir de Allah…
Kadın hasta sabaha çıkamamıştı. Kalbi pes dediğinde, buna inanmak istememişti. Bütün personelle
beraber, kalp masajı başta olmak üzere, onu hayata
döndürebilmek için canla başla seferber olmuşlardı. Ne var ki, bütün o telaşlı koşuşturmaca bir sonuç
vermemişti. Nefesler tükenince, kimse kimseye bir
nefes ödünç veremiyordu.
Sabah namazına gittiğinde göğsünde derin, çukur bir ağrı vardı ki, sancısı şakaklarında zonkluyordu..
Namazını tamamladıktan sonra uzun uzadıya dua etti. Kalplerin içini de, dışını da bilene arz
etti halini Eşini kaybetmiş olsa da, Dursun Arkaz’ın
kendine gelebilmesi, iyileşmesi için arzu ile yakardı
Mevla’ya…
Yakınları olup olmadığını araştırmışlardı gece
boyu. Bir oğulları olduğunu, onun da yurt dışında
yaşadığını öğrenmişlerdi. Ona ulaşmanın yollarına
bakacaklardı.
Tüm gece uyumamış olsa da, gözünde bir damla uyku, bedeninde zerre kadar yorgunluk hissetmiyordu. Sandalyede oturarak sabahlamıştı oysa.
Duygular yoğun, diri ve uyanık olunca, beden de
ona ayak uyduruyordu nihayetinde.
Yoğun bakım ünitesine döndüğünde, hemşire
onu kapıda karşıladı:
“Gözümüz aydın doktor hanım! Hastamız gözlerini açtı…”
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“Ciddi misin?” diyerek bir çocuk sevinciyle başucuna koştu.
Yıllar, yıllar sonra gördüğü o yeşile çalan gözlerin
taaa içlerine, bir evlat muhabbetiyle ılık ılık baktı.
“Kendinize gelmenize çok sevindim Dursun
bey!” dedi mutlulukla.
Elini onun alnını götürüp ateşine baktı.
“Neredeyim ben?” diye iniltili bir sesle sordu
hasta.
“Bir trafik kazası geçirdiniz. Şükürler olsun ki
şimdi iyisiniz.”
Daha fazla sabredemeyecekti. Gece boyu beklemişti uyanmasını. Onu yormak istemiyordu ama
eline geçen bu fırsatı da bir daha yitirmeye dayanamazdı.
“Dursun bey!” dedi. “Yıllardır yapmak için sabırsızlandığım, Allah’a, bana bu fırsatı vermesi için
hep dua ettiğim şeyi, izin verirseniz şimdi yapmak
istiyorum. Muhterem ellerinizden minnetle öpmek
istiyorum.”
Hasta, yabancı ve anlamsız gözlerle baktı doktora. Onu tanıyıp tanımadığını hatırlamaya zorladı
hafızasını.
“Kimsiniz?” diye sordu.
Tutup, önce onun serum hortumlarının takılı olduğu ellerinden öptü, alnına koydu.
“Ben…”
*****

ki öğretmen, sıra ona gelip dayandığında kestirip
atmıştır:
“Tamam! Bu kadar! O okula yakın olan da olmayan da ismini yazdırdı. Sınıfta öğrenci kalmadı. Başka da kimseyi yazmıyorum!”
“Bizim evimiz o okula çok yakın. Hatta salonumuzdan duvarı gözüküyor..” demiştir cılız sesiyle.
Demiş de sadece kendisi işitmiştir.
Adı gibi emindir. Babası işlerinin yoğunluğunu,
annesi okuma yazma bilmeyişini bahane edecektir.
Bu meseleyle ilgilenen çıkmayacaktır. Zaten babasına göre “Kız kısmısı okuyup da ne olacak”tır ki?
“Okuyan kızların yüzü yırtık olur” inancındadır.
Annesinin görüşüne göre de, ”Kız çocuğunun
kısmeti çıktı mı bir an önce evlenip kendini yerine
yakıştırmalı”dır.
Hâlbuki onun yüreciğinde, mangaldaki köz gibi,
yel vurdukça harlanan okuma sevdasını hesaba katan yoktur…
Böyle üzüldüğünde, böyle üşüdüğünde, böyle
anlaşılmadığında, böyle yorulduğunda, böyle sığınmak, böyle kaçmak istediğinde; bu şehri geride
koyup köyüne dönmek, gürül gürül yanan meşe
odunuyla şenlenen ata ocağında, dedesinin şefkat
kucağına sokulmak; orada sığınmak, orada soluklanmak, orada anlaşılmak, orada ısınmak, orada
sevinmek ister. Orada yaşamak kısaca…
Şimdi içine kapattığı hüzün bağıra bağıra, tepine
tepine bir türkü çağırmaktadır. Gökten kanadı kopuk kelebekler misali süzülmeye başlayan kar, içine
içine yağmaktadır. Kupkurudur, ayaz vurmuş yanakları. Görülmeyen bir acıyla, içine içine ağlamaktadır.
Akmayan gözyaşlarını fark etmişçesine yamacına sokulan adama çekinerek bakar. Akşam iyice inmiş olsa da, kumrala çalan sarışın çehrenin gülümsediğini fark eder. Yeşile kaçan gözlere, ağaç dalına
tedirgince konup kalkan serçe kuşu misali bir an
bakıp sonra başını eğer…
“Sen hangi okula gidiyorsun evladım?” diye sorar adam.
“Atatürk İlkokuluna.”
“Peki nerede oturuyorsun?”
Evini tarif eder kısaca. Öte yandan, niçin sorguya
çekildiğini merak ederek.
“Yeni açılan Kazım Karabekir Paşa İlkokuluna yakınsın demek?”
“Hı hı!”
“Neden oraya gitmiyorsun da, bu kışta kıyamette o kadar yolu tepiyorsun?..”
Yüreği cızzz ederek gündüz olanları hatırlar.
Omuzunu çekip susmakla kifayet eder.
“Yarın sabah Kazım Karabekir İlkokuluna gelip
beni bul. Naklini hemen oraya alalım. Atatürk İlkokulundan bu akşam, bu son dönüşün olsun.”
Karşısındaki adamın, sıradan bir adam mı, yoksa
Hızır mı olduğunu anlamak istercesine bakar yüzüne. O ise kendini tanıtır:
“Ben Kazım Karabekir Paşa İlkokulunun müdürüyüm. İsmim Dursun Arkaz…”

SIR

Tepesinde fiyonk yapılmış beyaz kurdeleden
kurtulmuş birkaç düzensiz kâkül alnında perişandır.
Nice kahır varsa çekilen, nice sıkıntı varsa göğüslenen, nice zahmet varsa katlanılan her biri, soba
başında, üşüyen ellerini ısıtırken anlatılan birer
anıya dönüşecek sanmıştır. Kiralardan kurtulmuşlardır ya, amcasıyla ayrı evlere taşınıyorlardır, kendi
evlerine… Bu, gelecek güzel günlerin habercisi olacak diye düşünmüşlerdir. Umutlar besleyip büyütmüşlerdir. Şu köprüyü geçip mahallesine girende,
köprünün öte yakasında kalacak sanmıştır sıkıntı
namına ne varsa… Babasının marangoz dükkânından getirdiği kereste talaşlarını doyumsuz bir iştahla yutan sobanın, alevden diliyle eşlik ettiği birer
hatıraya dönüşecek sanmıştır her şeyi…
Bir fırsat doğmuştur oysa… O gün öğretmen sınıfa girip sormuştur:
“Gülyurt Mahallesinde yeni eğitime açılan Kazım
Karabekir İlkokuluna yakın oturan öğrenciler parmak kaldırsın. Nakilleri oraya alınacak.”
Atatürk ilkokulunun bahçesinde, kümesi andırır,
tek katlı müştemilat binasında, Ayten öğretmenin
eğitmenliğinde oluşturulan özel(!) sınıfta, üçüncü
sınıfın tekrarını okumaktadır. Bu kümes görünümlü,
bir türlü temiz ve düzenli kalmayan, bir türlü ısınmayan yapıdan kurtulmayı hayal etmiş ve heyecanlanmıştır bir an.
Şevkle parmak kaldırmıştır. Öğretmen diğerlerinin isimlerini listelerken, hiç indirmemiştir parmağını. Havada tutmaktan kolu yorulmuştur. Ne var
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CANLI KUR’AN OLARAK PEYGAMBER
Sadettin TURHAN

Canlı Kur’an nedir? Canlı Kur’an; hayatın
her anını her saniyesini Kur’an’ın dışında bir
hayat yaşamamak üzere tertip etmektir. Yapmış olduğu her şeyin Kur’an’da örneği var mıdır diye bakmaktır.

Ama sadece kelimelerine, sadece lafızlarına sadece manalarına bakarak bir yol çizmeye
kalkarsak o zaman kurandan bir şey anlayamayız. Peygamberden bir şey anlayamayız. Evet,
bir müzisyen Kur’an’ın ahengine baktığında
buradan kendine bir nota çıkartabiliyor. Bir fizik profesörü Kur’an’a baktığında atomla ilgili
detayları görebiliyor. Bir tıp profesörü Kur’an’ı
okurken yaratılışla ilgili ayetlere farklı bir mana
yükleyebiliyor. Bir ilim adamı farklı bir mana
yükleyebiliyor.
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Bununla alakalı kısa bir hikâye var. Hani her
şey Kur’an’da var mıdır deriz ya; bir gün bir
Allah dostuna cahillerden biri geliyor diyor ki:

“Sen sohbetlerinde hep diyorsun ki
Kur’an’da her şey var, tüm soruların cevabı
Kur’an’da. Söyle bakalım bana 1 çuval undan
kaç ekmek çıkar?” Alim zat “Yarın köy meydanına gel söyleyeyim!” diyor. Ertesi sabah
tüm köylü meydanda toplanıyor. Cahilde geliyor. “Evladım! Sor bakayım neydi sorun?”
diyor alim. Cahil: “Bir çuval undan kaç ekmek
çıkar?” Alim zat tutuyor kolundan, alıp götürüyor fırıncının yanına. “Fırıncı Efendi!” diyor,
“Bir çuval undan kaç ekmek çıkar?” Fırıncı diyor ki: “Hocam büyük çuval var, küçük çuval
var. Hangisini soruyorsunuz?” Efendi döner
cahile sorar: “Evladım büyük çuval mı? Küçük
çuval mı?” Cahil: “Hocam büyük çuval” der ve
fırıncı “Hocam bir büyük çuval undan 50 ekmek çıkar.” der. Hoca efendi dönerek cahile
der ki: “50 tane çıkar evladım.” “Doğru ama
ben sana Kur’an’dan soru sordum. Sen bana
geldin, fırıncıdan cevap verdin. Bu kadar insanla dalga mı geçiyorsun?” Hocanın cevabı
çok manidardır. “Evladım hayır. Ben seninle
konuştuktan sonra gittim Kur’an’a danıştım.
Sordum soruyu ve dedi ki bana işi ehline danışın. Bende geldim işin ehline danıştım.” Evet,
biz Kur’an’a bu cepheden bakarsak o bizim için
canlı hale gelir.
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Kur’an canlıdır. Kur’an asla ölmez. 1500
seneden beri ölmediği gibi milyonlarca sene
daha ölmeyecek. Bugün Kur’an’ın bir ayetini
okuduğumuzda hemen şunu söyleriz. Evet,
aynı beni anlatıyor. Benim falanca meselemden bahsediyor. Benim sanki bugünkü içinde
bulunduğum durumdan bahsediyor.
Evet, Kur’an canlıdır, bunun en güzel örneği de Peygamberdir. Bugün baktığımızda
Peygamberin hayatına bir tane örnek yoktur.
Bakın araştıralım, soruşturalım, karıştıralım
hatta irdeleyelim. Resulullah (s.a.v.)’in hayatında Kur’an’ın ahlakına, ahkâmına, ayetlerine
ters düşen bir tane hareket yoktur. O yüzden
Kur’an canlıdır ve bunun canlı kanlı örneği
Peygamberdir, Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. Bunun en güzel örneği budur. Canlı Kur’an görmek istiyorsak Peygamber hayatına bakacağız.
Kılavuzunu görmek istiyorsak Kur’an’ı Kerim’e
bakacağız. Kur’an’ı Peygamberden, Peygamberi Kur’an’dan ayırmayacağız.
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BİLİM DÜŞMANLIĞI VE BİLİM İNSANLARIMIZA YAPILAN HAKSIZLIKLAR
Ayhan ÖZCİMBİT

İslam toplumları şu an oldukça geri duruma düşmüş vaziyette. Bunun en büyük nedeni AKLIN BİLİMİN VE AKILCI davranmanın geleneksel islamda hor
görülmesidir. “Beni Ateşten yarattın onu çamurdan
yarattın ateş çamurdan üstündür” diyen şeytanın
aklını kullanarak sapıttığının altını yüzyıllardır çizen geleneksel İslamcılık kendisini Ehli Sünnet Vel
Cemaat diye yutturarak gerçek bilim adamlarına
değilde üfürükçü sözde alimlerin ve kendi kızına
bile şefaat edemeyeceğini söyleyen Peygamberin
şefaatçi kanından soyundan geldiğini söyleyerek
vesile olduğunu iddia edenlerin peşinden gitmemizin yüzünden okumayan düşünmeyen akletmeyen bir toplum olmamız dolayısıyla Filistin Burma
Afganistan Bosna Kosova Libya Mısır Suriye Irak vb
coğrafyamız kan ağlamakta iken herşeye kadir olan
duaları herşeye yeten bu Mübarek zatların düzelme adına hiç bir şey yapmaması hatta buralarda
yaşanan acıları bilmemesi hatta dünya haritasında
bu bölgeleri bile gösteremeyecek kadar navigasyonu bozuk olduğu halde uçtuklarının iddia edilmesi
ve bu masallarla ümmetin uyutulması işte sorun
buydu hep.
Bilim ve bilim insanlarımız tek tek kaçtılar bu
ülkeden. Çünkü ya alay edildiler ya hafife alındılar yada mahsuz bile bile Amerikaya gitsinler diye
Amerika için çalışan bürokratlar onları zorladı gitmye bu ülkeden. Nereden mi biliyoruz? Elbette bazı
kurumlara baş vuran bu zeki insanlarımızın dosyalarını Amerikaya yollamalarından. Şu an Aselsan daki
mühendislerimizi Amerika Hollandaya çekmekte ve
oradan bilgileri almakta. Aselsan mühendislerini
Amerika geçmişte öldürüyordu ve intihar süsü veriyordu şimdi ise Hollanda gibi kendine yakın ülkelere
Mühendislerimize 10 bin 20 bin Avro maaşlarla götürmekte üstelik diğer arkadaşını getirene de maaş
artışı verilmekte.
İşte böyle bu ülkenin durumu. Bir avuç ülkesini
düşünen insan bir yandan silah sanayini bir yandan
ülkesini geliştirmek için çabalarken diğer yandan
ülke içindeki Amerikan yandaşları ve ajanlarıyla boğuşmakta...
Dr Ziya Özel diye biri vardı yıllar önce Türkiyede
adam kansere karşı Zakkumla bağışıklığı güçlendiren ilaç yaptı. Adama yapılmadık hakaret kalmadı
bu ülkede. Amerikadan bir firma adama sahip çıktı
adam da Amerikaya gitti orada üretti ilaçlarını. Sonra ne mi oldu adamın ilaçları internetten dünyanın
parasına satılmakta Amerika zengin olmakta.
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DR ZİYA ÖZEL.
Kanser ilacı yapmıştı.
Adamı rezil ettiler Türkiye’de.
Amerika’da bu insanımızı değerlendirdi.

İlk bilgisayarlı Rot Balans ayarlı makinayı yapan
Türk’e yıllar önce sen git sana KOÇ Sabancı patent
versin dediler. Adam baktı Türkiyede bişi olmayacak
İtalyadan patent alıp orada üretip oradan dünyaya
ve Türkiyeye ihraç yaptı ürünlerini. Neyse bu şekilde
hikaye çok. Ancak ülkemizde bilim insanına asla değer verilmedi bu yüzden beyin göçü gerçekleşmiştir
hep. Sağcılarımız Medine’ye Varamadı solcularımız
İzmirin Dağlarında oturdu kaldı hep.
Eğitime dil öğrenmeye okuma ve araştırmaya
gelişmeye önem vermeyen her toplum mutlaka
emperyalizmin ve siyonizmin oyuncağı olmaya
devam edecektir. Yıllarca bu ülkenin kanını emmiş
olan Nato ve Amerikaya çalışmış olan FETO gibi bu
ülkede başka cemaatsel yapılanmalarda var hizmetini aslında siyonizme yapan. Müritlerini eğitime
öğretime dil öğrenmeye değilde diploma almamaya eğitimi küçümsemeye ve eğitimli insanlarla dalga geçen her yobaz aslında siyonizmin ve emperyalimin bir numaralı hizmetçisidir.
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Ahmet Akgündüz

SIR

1955 yılında Diyarbakır’ın Çüngüş kazasına bağlı
Malkaya köyü’nde doğdu. İlkokulu köyde tamamlayan Akgündüz, Gaziantep İmam-Hatip Lisesi’ni ve
Gaziantep Lisesi fen bölümünü bitirdi. 1980 yılında
Erzurum Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden;
1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Hukuk Tarihi Araştırma Görevlisi olarak giren
Akgündüz, 1983 senesinde Mastırını ve 1986 senesinde de İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında
Vakıf Müessesesi adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1987 senesinin Kasım ayında Hukuk doçenti olan
Akgündüz, aynı yıl Konya selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ne Hukuk Tarihi ve İslam Hukuku Doçenti
olarak tayin edildi.

1986-1991 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Uzman Müşavir ve Devlet Arşivleri Danışma
Kurulu üyeliği sıfatlarıyla araştırmalarda bulunan
Akgündüz, 1993 Eylül’ünde Dumlupınar Üniversitesi’ne Hukuk Profesörü olarak atandı. Ekim 1993’
de aynı üniversiteye bağlı Bilecik İktisadi ve İdari
bilimler Fakültesi’ne Dekan olarak tayin olunan Akgündüz, aynı zamanda Osmanlı Araştırmaları Vakfı
Mütevelli Heyet Başkanıdır. 1997-1998 ders yılında
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İrem Nur ÖZBİLEK

Princeton Üniversitesi’nde misafir Profesör olarak
araştırmalarda bulundu. Arapça, İngilizce ve Farsça
bilmektedir. Evli ve iki çocukludur.
ESERLERİ
Osmalı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri / 12 cilt.
Mukayeseli İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı.
İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf
Müessesesi
Şer’iyye Sicilleri / 2 cilt Heyet ile birlikte
Belgeler Gerçekleri Konuşuyor / 5 cilt
Eski Anayasa hukukumuz ve İslam Anayasası
İslam’da İnsan Hakları Beyannamesi
Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi
Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba
Arşiv Belgeleri Işığında eshab-ı Kehf ve Tarsus Tarihi
Arşiv Belgeleri Işığında Süleyman Hilmi Tunahan
Hazretleri
Osmanlı’da Harem
Tabular Yıkılıyor / 2 cilt

GENÇ YETENKLER
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Hatice Kübra GEDİK

SIR
Devam edecek..
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EXİMBANK İHRACAT KREDİLERİ
İbrahim BİÇER

Türk Eximbank ihracatçı ve ihracat bağlantılı
mal üreten imalatçı firmalara, kısa vadeli ihracat
kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz
cinsinden, bankalar aracılığıyla veya doğrudan Türk
Eximbank tarafından firmalara kullandırılmaktadır.
Kısa vadeli ihracat kredileri:
Reeskont Kredisi (RK)
Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK)
İhracata Hazırlık Kredileri (İHK)
Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi (DTŞ)
KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri
Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK)
Eximbank tarafından ihracatçı firmalara tahsis
edilmek üzere orta vadeli ve uzun vadeli ihracat
kredileri düzenlenmektedir.
Orta ve uzun vadeli ihracat kredileri:
İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi
İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
Marka Kredisi
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi
Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi
Özellikli İhracat Kredisi
Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı
A-KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ
REESKONT KREDİSİ (RK)
Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalar için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası işbirliğiyle,
kullandırılan Eximbank kredisidir.
Türkiye’de ve Türkiye’de kurulmuş serbest bölgelerde mukim firmalara açık olan ve kredi taleplerinin beklenmeksizin süratle karşılandığı Reeskont
Kredisinden gerekli şartları sağlayan tüm ihracatçı
firmalar yaralanabilmektedir.
Kredinin azami vadesi 240 gündür, ancak 120
günlük kısmı Eximbank kaynaklarından karşılanacak şekilde, 50 milyon ABD Doları’na kadar, 360
gün vadeli Reeskont Döviz Kredisi kullandırım imkanı getirilmiştir. İşlem alt limiti KOBİ vasfına haiz
firmalar için 50.000 ABD Doları, diğer tüm firmalar
için 100.000 ABD Doları’dır.
Uygulama esasları ve detaylı bilgi için:
SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ (SÖİK)
Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredileri gerekli
şartları sağlayan şu firmalar için uygundur:
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri hariç Türkiye’de,
KKTC’de veya Türkiye’de kurulu Serbest Bölgelerde
mukim imalatçı-ihracatçı, ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar,

Turizm faaliyeti gerçekleştiren turizm müesseseleri ve seyahat acenteleri,
Uluslararası taşımacılık yapan firmalar,
Yurt içinde, bedeli döviz olarak tahsil edilmek
üzere yabancılara sağlık hizmeti sağlayan firmalar,
Yurt dışına yönelik iş yapan müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik firmaları,
Yurt dışına yönelik gemi bakım ve onarımı gerçekleştiren firmalar,
Yurt dışına yönelik yayın organlarına görüntülü
veya görüntüsüz haber satışı yapan firmalar.
Bu krediyle, krediye aracılık eden bankalara Türk
Eximbank tarafından limit tahsis edilir. Bu limit kapsamında firma limiti 25 Milyon ABD Doları’dır.
İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ (İHK)
Eximbank İhracata Hazırlık Kredilerinden (İHK),
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış
Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç;
İmalatçı ihracatçılar,
İhracatçılar,
İhracata yönelik mal üreten imalatçılar, faydalanabilmektedir.
Kredi limiti, döviz ve Türk Lirası kredilerinin toplamı olmak üzere azami 25 milyon ABD Doları’dır.
Firmalar kredi başvuru belgeleri ile Türk Eximbank’a doğrudan başvururlar.
DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ İHRACAT KREDİSİ (DTŞ)
İhracatçılarımızın Eximbank’tan direkt olarak
kredi kullanmalarına imkan sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracata hazırlık dönemi finansman
ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması, böylece ihracat performanslarının artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve
döviz cinsinden, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü,
Ankara Bölge Müdürlüğü ve İzmir Şubesi tarafından
doğrudan kullandırılmaktadır.
Kredi limiti, Eximbank tarafından firma bazında
düzenlenmektedir.
KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ

SIR
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Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) tanımına giren
firmaların faydalanması için hazırlanan Eximbank
kredisidir. Kobi İhracata Hazırlık Kredileri; imalatçı-ihracatçı, ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten
imalatçı firmalar için hazırlanmıştır.
Firma limiti, döviz ve Türk Lirası kredilerinin toplamı olmak üzere azami 5 milyon ABD Doları’dır.
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Firmalar kredi başvuru belgeleri ile Türk Eximbank’a doğrudan başvururlar.
SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ (SSRK)
Eximbank tarafından Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ile ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçı
ve imalatçı-ihracatçılara ülke riskinden arındırılmış
olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının
artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk
sonrası finansman desteği sağlanmaktadır.
Bu kredi ile vadeli ihracat alacaklarını temlik almak suretiyle kredilendirilmektedir. Ayrıca, vadeli,
herhangi bir ödeme aracına bağlanmamış, akreditif,
mal mukabili veya vesaik mukabili ihracat alacakları
kredilendirilebilmektedir.
B- ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİLERİ
İHRACATA YÖNELİK İŞLETME SERMAYESİ KREDİSİ
İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi ile Türk
ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, işletme sermayesi
ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.
Krediden ihracatçı, imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye’de
yerleşik firmalar yararlanabilmektedir.
Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler
için esas alınacak firma limiti azami 50.000.000-ABD
Doları olup, kredi Euro veya TL olarak da kullanılabilmektedir.
Vade ve faiz oranları için Eximbank ilgili birimi ile
iletişime geçilir.
İHRACATA YÖNELİK YATIRIM KREDİSİ
Bu kredi ile Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların,
makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurlarının finansmanı amaçlanmaktadır.
Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye’de yerleşik
firmalar yararlanabilmektedir.
Bu program kapsamında uygun bulunan makine,
teçhizat ve diğer yatırım unsurları harcama belgeleri karşılığında finanse edilmektedir. Kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami
50.000.000-ABD Doları olup, kredi Euro veya TL olarak da kullanılabilmektedir.
Vade ve faiz oranları için ilgili birim ile iletişime
geçilir.
MARKA KREDİSİ
Eximbank Marka Kredisi, Türkiye’de yerleşik firmaların yurt dışında yerleşik marka alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.
Kredi, Eximbank tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda; Yurt dışında Türk malı/markası imajının
geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markası
imajını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılma ve
yerleşme faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt dışında yerleşik marka alımlarının finansmanı amacıyla
sözleşmelere dayalı olarak tahsis edilmektedir.
Marka Kredisi Programı kapsamında firma için tanımlanmış bir üst limit bulunmamakta olup, firmaya
kullandırılacak kredi tutarı, markalaşmaya yönelik ya-

pılmış harcamalar ve satın alımlara yönelik sözleşme
tutarları dikkate alınarak belirlenmektedir.
AVRUPA YATIRIM BANKASI (AYB) KREDİSİ
*Güncel Durum: Yoğun başvuru nedeni ile yeni
başvuru kabul edilememektedir.
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)
ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan
Kredi Anlaşması çerçevesinde; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta
büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracata ve döviz
kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yatırım projeleri (yeni yatırım, tevsi
ve modernizasyon)ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının
finansmanı amaçlanmaktadır.
Kredi, harcama belgeleri karşılığında; İhracatın
/ döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı, İhracat
amaçlı yatırımlar için yerel piyasalardan sağlanacak
ya da ithal edilecek makine harcamaları için kullandırılmaktadır.
Program kapsamında tutarı 25 milyon Euro’yu
geçmeyen projeler kredilendirilmektedir. Firma limiti
ise 12.5 milyon Euro’dur.
YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ
Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi ile ihracatta
kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılmasını teminen, Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki
ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla, herhangi
bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla
firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları
finanse edilmektedir.
Bu kredi programı kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami
25.000.000-ABD Doları olup, kredi ABD Doları, Euro
veya TL olarak da kullanılabilir.
ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ
Özellikli İhracat Kredisi Programı kapsamında, Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların
Türk Eximbank’ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Bankamızca uygun
bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır.
Kredi, ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni
ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine
destek sağlamak amacıyla, proje bazında belirlenen
koşullarla kullandırılmaktadır.
GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI
Bu kredi ile gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının
karşılanması, rekabet güçlerinin desteklenmesi, yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin artırılması hedeflenmektedir.
Krediye konu olan gemi projesi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik, gemi
inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalara
yöneliktir.

SIR
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KONYA
Nazmiye Gül KÖSE

Anadolu’da pek çok medeniyete yurt
olmuş, aş olmuş, bereket getirmiş bir şehir Konya. Geniş ovası, karasal iklimi, verimli toprakları ve Tuz Gölü ile ülkemizin
sakin, mütevazı bir ili. Manevi atmosferini anmadan geçmek olmaz. Merkezde
bulunan Karatay ilçesine adım attığınız
anda bir farklılık sarıyor ruhunuzu. Hatta nerede olduğunuzu bilmeden geçseniz bile, yine o havayı hissediyorsunuz.
Tasavvuf büyüğümüz Mevlana Celâleddin-i Rumî hazretlerinin ruhu şehri kuşatmış diyebiliriz.

mağı oradaki imtihan. Diğer hücreler de
sırasıyla görüldüğünde, Mevlevilik hakkında fikir sahibi olmak mümkün. Niyaz
penceresi, edebin önemini anlatan çok
özel bir yer. Dervişlerin bir talepleri olduğu zaman bu pencerenin arkasına geçerek iletirlermiş isteklerini.

SIR

13. yüzyılda Horasan’ın Belh şehrinde doğmuş Mevlana hazretleri. Ailesiyle
birlikte Karaman’a göç etmişler. Ardından o dönem Selçuklu Devleti’nin egemenliğinde olan Karaman’ın baş şehri
Konya’ya.

Türk-İslam kültürünün yayılmasına,
tasavvuf ve divan edebiyatının temelinin oluşmasına büyük katkılar sağlamış.
Aşk ve hoşgörü felsefesiyle herkesin
gönlünde ayrı bir yere sahip. Vefatının
üzerinden asırlar geçmesine rağmen,
Müslüman ve gayri Müslimler tarafından hâlâ ziyaret edilen evrensel bir Hak
aşığı. Babası ve oğlu ile aynı çatı altında
meftun. Daha içeri girmeden bile huzur
veriyor. Avludaki eski medrese müzeye
çevrilmiş. Geziye matbahtan başlanılması öneriliyor. Zira dervişliğin ilk basa34

Türbenin içinde bulunan Nisan Tası,
nisan yağmurlarının kıymetini ve şifasını bir kez daha hatırlatıyor. El yazması
Kur’anlar, ceylan derisine yazılmışından,
ay ışığında okunana kadar çeşitli. İslam’ın güzelliğe, estetiğe, sanata verdiği
ehemmiyeti, bilhassa yüce kitabımızın
nakış nakış işlenerek yazılmasından anlıyoruz. Hazretin sandukasını çevreleyen
fil ayaklarındaki tezyinat ise gözleri kamaştırıyor.
Avlunun arka tarafında bulunan iki
mezar dikkat çekiyor. Biri Pakistan’ın
meşhur şairi Muhammed İkbal’in manevi kabridir. Mevlana Hazretleri ile ruhen
tanışıp kendini keşfettiğini söyler. Bir
diğeri de divan edebiyatımızın önemli
şairlerinden Nef-i’dir. Mezarının nerede
olduğu bilinmediğinden ona da bu avluda bir makam verilmiş. 1965 yılında
bu iki kıymetli şaire Mevlana Müzesinin
bahçesinde yer ayrılmış ve birer kitabe
hazırlanmış.
Gül Bahçesi, Mevlana Müzesinin hemen yanında. Her Cuma gecesi akşamla
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yatsı arası sema ayini yapılıyor. İzlerken
sizi alıp dosta götürüyor. Hiç bitmesin
istiyorsunuz. Zira ruhun besin kaynağı
zikrullah.

Şehrin diğer büyüklerinden Sadrettin
Konevî Hazretleri ve karşısında yatan
Bosnevi Hazretleri de ziyaret edilmesi
gereken yerlerden. Konevi Hazretlerinin Mevlana ile olan dostluğu, annesinin İbnü’l Arabi ile evliliği, kendisine
ilmi
açıdan çok fayda sağlamıştır. Ayrıca dönemin önemli alimlerinden aldığı
dersler, dini ve felsefi alanda, tasavvufta
ilerlemesini sağlamıştır. Mevlana’nın cenaze namazını Konevi Hazretlerinin kıldırmasını vasiyet etmesi de onunla nasıl
sıkı bir dostluk içinde olduğunun ispatıdır. Ancak kaynaklarda cenaze namazı
esnasında bayıldığı ve namazı kıldıramadığı bildirilir.
Selçuklu’dan kalma kümbetler, çeşitli dönemlerde restorasyon geçirmiş.

Anadolu medeniyetinin taş işçiliği, ihtişamıyla dimdik ayakta. Başkent olmasından dolayı en fazla kümbetin Konya’da
olduğu söyleniyor. Sultanların, dini şahsiyetlerin ve devlet büyüklerinin adına
yaptırılmış. Sırlı tuğla, taş ve çiniden inşa
edilmiş, külah şeklinde kabirlerdir.
Alaaddin Camii ve Şems-i Tebriz Hazretleri’nin türbesi de şu an restorasyon
geçiren yapılardan. İnce Minareli Medrese’nin taç kapısı Selçuklu taş işçiliğinin
en nadide örneklerinden. Medrese 1956
yılından itibaren ‘’ Taş ve Ahşap Eserler
Müzesi’’ olarak hizmet veriyor. Müze
Kart ya da biletle gezmek mümkün.
Konya’nın rengi, dokusu, manası çok
başka. Dönüş zor geliyor. ‘’Gel ne olursan ol gel. Bin kere tövbeni bozsan da
gel’’ daveti, her zaman kapılarının açık
olduğunu hissettiriyor. Huzur şehrine
yine, yeniden kavuşmanın hayali bile
güzel.
35
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S A NAT TA R İ H İ M İ Z

Tar
Emrullah ÇINAR

Tar, uzun saplı; İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve kısmen Türkiye’de
kullanılan telli bir çalgıdır. Tar kelimesi, Farsça’da “tel” anlamına gelir.

SIR

Günümüzde İranlılar ve Azerbaycanlılar bu çalgının kendi kültürlerine ait olduğunu iddia ederler. İran tarı, beş tellidir. Derviş Han, tara altıncı bir tel daha eklemiştir. Azerbaycan tarı ise farklı çeşitte olup, on bir telden oluşur. Türkiye’de de
Azerbaycan tarı çalınmaktadır. 19. yüzyılda Azeri tarzen Mirze Sadıgcan devrim
yaparak tarı diz üzerinden göğüs üzerinde çalınabilecek şekilde yeniden tasarlamıştır.
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YAŞAMIN ASIL AMACI: ALLAH’I TANIMAK
VE YAKINLAŞMAK
İsmihan Meryem BOYRAZ

Allah, az sayıdaki müminleri denemek
için yarattığı imtihan ortamında onlara
kalabalık insan toplulukları gösterir. Her
biri farklı inançlara, bakış açılarına, dünya görüşlerine, sayısız farklı anlayışlara ve
düşüncelere sahiptirler. Kimi grupların da
sapkın anlayışları vardır. Allah, müminlerden çevrelerini sarmış olan sayısız düşünce sistemi ve anlayışların içinden bir doğruyu bulmalarını ister.

Salih müminlerin ilahi öğretiyi hem yaşam biçimi hem de anlayış bakımından samimi olarak benimsemeleri, Allah’ın tüm
sıfatlarını eksiksizce bilmeleri ve bu sıfatlar üzerinde derin düşünmeleri sonucu
hayata bakış açıları diğer insanlardan çok
farklı olur. Varlığın her detayında ve özünde tek hakim gücün Allah olduğunu açıkça
görmeleri, evrendeki tekliği fark etmeleri
derinliklerini artırır ve basiretlerini keskinleştirir.

SIR

İnsanların sahip oldukları yanlış inanışları bırakarak, Kuran’da bildirilen Allah’ın
sıfatlarını anlamaları ve onu yakından tanımaları çok önemlidir.

Evrensel gerçeği bulmak zor değildir
blakis Allah’ın her müminin içine yerleştirdiği vicdan ve onlara özel olarak bahşettiği
furkan vesilesiyle doğruları kolayca ayırt
edebilirler. Allah’ın elçileriyle tarif edip
öğrettiği düşünce sisteminin benimsenmesi ve gösterilen yolun izlenmesiyle hakikate kolayca ulaşılabilir. Bir ayette şöyle
buyrulur:
(Mâide Suresi 16) Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve
onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir.

Salih müminlerin Allah’ı fark ederek
ilahi öğretiyi takip etmeleri ve kendilerine
algılatılan deliller üzerinde derin düşünmeleri sonucu Allah’a yakınlık hali oluşur.

İmtihan ortamı olarak tanımlanan fakat
hakikatte ise her insanın kendi kendine şahit olması ve manevi seviyesini fark etmesi
amacıyla oluşturulmuş dünya yaşamında
elde edilebilecek en büyük bilgelik Allah’ı
tüm sıfatlarıyla ve isimleriyle tanıyıp yakınlaşmadır. Algıladığımız ve algılayamadığımız varlığın tamamının orijinini oluşturan esma ve sıfatları öğrenmek varlığa
dair “özü kapsayan” tüm bilgiye ulaşmak
anlamına gelir. Bu bilginin mümin tarafından talep edilmesinin amacı ise yukarıda
da söylediğim gibi Allah’a yakınlaşmaktır.
Unutulmamalıdır ki Allah’a yakınlaşanlar
sadece ilahi öğretiyi izleyen samimi müminlerdir.
(En’âmSuresi 122) Ölü iken kendisini
dirilttiğimiz ve insanlar içinde yürümesi
için kendisine bir nur verdiğimiz kimsenin
durumu, karanlıklarda kalıp oradan bir çıkış bulamıyanın durumu gibi midir? İşte,
kafirlere yapmakta oldukları böyle ‘süslü
ve çekici’ gösterilmiştir.
37

Onur TAŞKIRAN

Rambo 5 filminde, eski bir asker olan John Rambo’yu Arizona’daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışırken
buluyoruz. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde
arkadaşı ve emlak müdürü Maria’dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria’nın
torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John,
gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo’nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti
sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar.
Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır...
Sylvester Stallone’un başrolünde yer aldığı ikonik seriyi yeniden dirilten yeni devam halkasında yönetmen koltuğunu Adrian Grunberg üstleniyor.

V İ D E O - OY U N

BATUHAN
PINARBAŞI

SIR
Oyun Motoru: Unity
Geliştirici: Battlestate Games
Yayımcı: Battlestate Games
Platform: Microsoft Windows
Türler: Massively multiplayer online
game, Tactical shooter
Modlar: Nonlinear gameplay, Multiplayer video game, Deathmatch
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MUTLU OLACAK
Ülkü KARA

Günümüzde aile problemlerinin çoğu; çocuklarımızla arkadaş olmayı denerken onları
ya sevgi arsızı haline getirmekle ya da her istediğini yapmakla mutlu edeceğimizi sanarak
yaşamaya devam etmemizden kaynaklanıyor.
Geleceğe doyumsuz ve gayesiz birer insan
olarak hazırlamakla geçiyor bu süreç aslında
farkında değiliz çoğumuz. Ebeveynler olarak
bu süreci iyi yönetememekten beklenenin
tam aksi sonuçlar alınıyor. Onları maddi olarak doyururken manevi olarak aç bırakıyoruz.
Maneviyat denince çoğumuzun aklına din ve
iman esasları geliyor. Kişisel gelişimdeki manevi doygunluk bertaraf ediliyor ne yazık ki....
Geçim derdi olanların çoğunun gelecek kaygısı
ile para biriktirme, mal edinme telaşına kapılmalarının altında yatan neden aslında çok
açık. Bir gün yaşlanır da yapayalnız kalırsam
kimseye muhtaç olmam, yük olmam... Veririm
parayı gider paşa paşa huzur evine yatarım...
Öyle ya biricik evladım var onun huzurunu bozamam, hakkım yok buna, ben ne ektim ki ne
biçeceğim deyip vicdan yapmamız kaçınılmaz
olur. Zamanında ben onu çoook yalnız bıraktım, kreşlere, bakıcılara teslim ettim. O bizi
bırakınca niye suç olsun ki? Hakkı... Onun da
yaşamak hakkı... Ben onu hep yalnız bıraktım
şimdi sıra ben de diyeceğimiz günler gelecek
elbet...

cını alırcasına tek çocukta huzur aradık... eee
onlar büyüdü biz yaş aldık, hiç bir şey planladığımız gibi gitmedi velhasıl arkadaş oluruz sandık, zaman zaman olduk ama kalamadık.
Bizim çocukluğumuzda her evin en az dört
çocuğu olurdu, bir mahalleye çıktık mı kurşun
askerler gibi minik minik pamuk elli, güneş
yanığı tenli bir ordu olurduk. İlla ki herkesin
kendine göre anlaştığı birileri mutlaka bulunurdu... o zamanlar şimdiki gibi anne babalar
arkadaş rolünde, sırdaş rolünde değildi... Onlar sadece anne baba idi...

SIR

Biz sosyalleşmek ve modern çağa ayak uydurmak adına teke indirdiğimiz çocukları zannettik ki bizim çocukluğumuzdan daha iyi imkânlar sunulursa daha mutlu olur sandık. Bir
tane olur ama mutlu olur hiç olmazsa hesabı
yaptık onları kardeşsiz bıraktık. Neden? Nüfus
azaltma politikaları ile her çocuğun ayrı bir yük
olduğu düşünceleri sardı bir anda etrafımızı...
Geçmişteki kalabalık ailelerde büyümenin hın-
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Çocukların yaşıtları ile oynamaktan aldıkları hazzı beton duvarlar ardındaki minik
köhne çocuk odalarına milyonlar dökerek
sığdırdığımız hangi pahalı oyuncak verebilir?
İş hayatından eve yorgun gelen anne uyku
saatinde sarabildiği yavrusuna ne kadar dost
olabilir? Hele de serin sıcak yaz akşamlarında
hiç olmazsa site içinde parkı olan güvenilir bir
apartmanlar bloğunda rahatça oyunlar oynayabileceği bir arkadaş gurubu dahi yoksa seyreyleyin siz o çocuğu... Tüm dünyası erkek ise
play station ve benzeri bilgisayar oyunları kız
ise ya tv müptelası, ya da makyaj videoları...
farkında olmadan nasıl insan olurum mu değil,
insanlıktan nasıl çıkarım mı öğreniyorlar. Hangisi olursa olsun çağın çocuklarının tek dostu
olmuş internet belası.
Anne çalışıyor, baba çalışıyor, herkesin başında bir geçim kaygısı...işten gelir gelmez
mutfağa dalan annenin derdi öğün telaşı, babanın yorgunum bahanesiyle uyku teranesi...
zaten 8-9 saat bilgisayara tv ye mahkum olan
çocuğun bu ebeveynden bir beklentisi yok...
sitemkar sözcükler içine içine akıyor...keşke
kardeşim olsaydı!!! Onunla arkadaş olurduk...
Özlerdik okuldan gelince birbirimizin boynuna
sarılır, saçlarını yüzüme sakal yapar, kim bilir
belki de dışarı çıkar salıncakta birbirimizi sal-
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lardık... Okul arkadaşları dışında hiç arkadaşım yok, ah şu teneffüsler ahh! Hep kısacık...
öğretmenler derse geç girmemize kızıyor, bilmiyorlar ki biz oyunu sadece teneffüste oynuyoruz...arkadaşı sadece okulda buluyoruz. Bu
büyükler ne zaman anlayacaklar acaba bizi?
Çocuk oyunsuz olmaz, çocuk arkadaşsız hiç olmaz. Kendilerine dost diye dert ortağı arayan
büyükler! Hiç bizi düşünmezler mi?
Sizlere sesleniyorum; öyle ayda bir yemeğe, AVM ye götürerek, türlü türlü oyuncaklar
alarak bana anne baba olamazsınız. Yemek
se her çeşit her yerde doyulur ben bir arada
yenilen kahvaltı sofraları, sohbetli akşam yemekleri istiyorum. AVM’ ler gürültülü ve çok
ışıklı, çok geç dönüyoruz oraya gidince. Ben
loş ışıkta annemin kokusunu ala ala babamın
masalını dinleyerek uyumak istiyorum. O aldığınız robot oyuncaklar hemen kırılıyor üstelik
de beni hiç anlamıyorlar tıpkı sizler gibi!!Ben
sıkıldım bu beton yığınına kapalı kalmaktan
ayrıca. Parka, bahçeye çayıra çimene uzanmak
istiyorum. Hemen yorulan babamla değil kardeşlerimle arkadaşlarımla oynamak istiyorum.
Ben artık bebek değilim beni bir yığın teknolojik aletle bu duvarları, üstüme üstüme gelen
beton yığınıyla baş başa bırakıp işe gideceğinize kardeşlerimle diş dişe bırakıp gitseydiniz
daha çok mutlu olurdum. Biz kavga ederdik,
küserdik ama hemen barışırdık... Büyükler gibi
uzatmazdık dargınlıklarımızı.

çarçabuk geçiyor. Âmâ evde öyle mi ki! Şakalaşırken canımı acıtsa bile bir öpücüğü ile affedebileceğim, istediğimi vermeyince küsüp
trip atabileceğim, evin içinde koşup oynayabileceğim, siz yanımda olmadığınızda öpüp
koklarken özlediğim annemin kokusunu alabileceğim bir kardeş istiyorum. Bu evde benim
avuntum çok güneşim yok anne!
Bir kardeş istiyorum ..bilgisayarım, tabletim, robot kahramanlarım çok ama arkadaşım
yok, kardeşim, kardeşlerim yok...cicili bicili
odam, oda dolusu oyuncağım var evet ama
hiç biri ile konuşamıyor, dertleşemiyorum ben
kardeş istiyorum. Avuntum çok, güneşim yok.
Boğuluyorum ben bu kapalı kutuyu andıran
evlerde... arkadaşsız, sizsiz, kardeşsiz... Bir gün
büyürsem sizin istediğiniz gibi doktor, mühendis olmayacağım ben her şeyden önce anne
baba olucum... En az 4 çocuğum olacak. Hem
amcası, hem dayısı, hem halası, hem teyzesi
olacak torunlarımın. Tarlada, bahçede, kırda oynayıp zıplayacak, toprağı avuçlayacak,
meyveyi marketten değil dalından toplayacak.
Sokağa çıktığında cadde üzerinde vız vız geçen otomobiller değil çocuklar görecek, kimi
arkadaşı, kimi sırdaşı olan güneş yanığı tenli
çocuklar, gülümsemesi içini ısıtan çocuklar
olacak benim çocuklarımın. Etraflarında art niyetli büyükler olmayacak. Benim gibi güneşsiz
kalmayacak...

SIR

Şehir merkezine yakın olsun diye cadde
üzeri aldığınız ev benim hapishanem oldu farkında değil misiniz? Vız vız arabalar geçiyor
diye güya beni kaybetme korkunuzdan “sakın
evden çıkma, sakın yola çıkma, gelen olursa
sakın kapıyı açma” diye üzerimden bilmem
kaç kez kilitlediğiniz evde anne ben boğuluyorum... Yarı açık cezaevlerinin bile güneşi gören bir avlusu varmış, benim güneşim nerde
anne? İzlediğim çizgi filmlerde bir yığın mekanik robotlar var konuşabiliyorlar ama beni
duymuyorlar tıpkı sizin gibi. Onlardan ne kardeş ne de arkadaş oluyor anne! Benim neden
kardeşim yok? Neden arkadaşım yok? Okul
arkadaşların var ya dediğinizi duyar gibiyim...
Onların evi çok uzak anne.

Söyleyip durmayın artık şu lafı ahbaplarınıza, bıktım “Benim kızım doktor olacak, benim
oğlum mühendis olacak ‘’ Onlar ne doktor ne
mühendis olacak tüm çocuklar önce mutlu
olacak.

Onlar da benim gibi çoğu... Okul bizim buluşma yerimiz, oyun alanımız... Orda vakit
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Depremi yaşayan insanlar
neler hisseder?
Depremi yaşayan insanlar neler hisseder? Neler
yaşar? Vatandaş ve devlete düşen görevler nedir?
Deprem herkes için stres sayılan bir durumdur.
Böyle bir durumda insanlar benzer duygu-düşünce
ve davranış kalıplarında tepkiler verirler. Sadece
deprem değil kaza, yangın, savaş, sel, gibi büyük
afetler ve hayatı tehdit eden olaylar, cinsel tacizler
ağır stres durumlarıdır. Olayın şiddetine, türüne,
önceden hazırlıklı olup olunmamasına, olayın çıkış
biçimine, bireyin kişilik yapısına bağlı olarak tepkiler
değişir.
DEPREM PSİKOLOJİSİ’NDE ÜÇ DÖNEM YAŞANIR
Birincisi ŞOK DÖNEMİ’dir. Mağdur olan kişi psikolojik şoktadır. Şaşkın sersemlemiş, dona kalmıştır.
(Emotionel numbness). Amaçsızca dolaşır, yaralarının farkında değildir. Kendisine veya diğer kaza kurbanlarına yardımcı olma çabası göstermez. Yönelimi
bozulur, zaman, yer, kişi kavramları şaşar, bellek kaybı, bilinç dişlenmesi olur.
17 Ağustos depreminde görüldüğü gibi bir şey
yemeden, acıkmadan donakalmış insanlar herkesin hatırladığı manzaraydı. Bu nedenle yakınlarını
kurtarma noktasında başarılı olamazlar. Şok tepkisi bedenin psikolojik savunma mekanizmasıdır. Kişi
olaya yabancılaşarak psikolojik dağılmadan kurtulabilmektedir. Bu tablo 1-2 gün sürebilir. Bazı bireylerde de panik ve çılgınca davranışlar yaşanır. Kişi
birkaç dakika gecikmenin çok geç olabileceğine, kaçarsa kurtulabileceğine inanıldığında, ben merkezci
eğilimlerin güçlü olduğu kişilik yapılarında tehlike ile
ani karşılaşıldığında bu tür tepkiler rastlanır. Mamafih kendisini 2-3. kattan atıp kolu-bacağı kırılan veya
ölen insanların psikolojisi böyledir.
İkinci Dönem: Pasifleşme dönemidir. Mağdur kişi
telkine açık ve edilgen haldedir. Yardıma gelenlerin
önerilerini dinler yapmaya çalışır fakat basit işleri
bile yapamayacak yetersizlik ve becerisizliktedir. Kişi
sanki çocukluğun pasif ve bağımlı yıllarına dönmüştür.
Üçüncü Dönem: Toparlanma dönemidir.
Bu evrede kaygı düzeyi yüksektir, telaşlı ve heyecanlıdır. Olayı düşüncelerinde ve rüyalarında sık sık
yaşar, irkilme tepkileri, uyarılma ufak bir tık sesi ile
sıçramalar yavaş. Uyku derinliği bozulur, uyanmakta güçlük çeker, kabuslu rüyalar görür. Olayla ilgili
dikkat artmış, başka konularla ilgili dikkat azalmıştır.
(Travma sonrası stres bozukluğu) . bu nedenle fısıltı
gazetesi en yaygın iletişim haline gelir. Abartmaya
eğilim fazladır, sürekli Depremi konuşur, kurtarma
işleminin yetersizliğinden yakınır. Öfkelilik ve düşmanlık duyguları saldırgan ve yıkıcı davranışlara

itebilir. Kişi eğer ümidini tamamen yitirirse “Umudu
tükendiği anda işlenen suçları” vardır ki bu sosyal
barışı zedeler. Bu dönem sağlıklı bireylerde birkaç
gün içinde geçer.
DEPREMDE UZAYAN RUHSAL BELİRTİLER
Sevdiklerini depremde yitiren kişilerde suçluluk
duyguları ve kendini sorumlu tutma eğilimi ortaya
çıkabilir. Matem tepkisi uzar Depresyon belirtilerine
dönüşür.
Patolojik Matemin Belirtileri:
Uykusuzluk, hayattan zevk almama, neşesizlik,
ölenlerin hatıralarını sayıklayıp durma, kendini suçlama. Bu belirtiler 2 aydan fazla sürdüyse mutlaka
tedavi gerekir. Umutsuzluk, özgüven ve benlik saygısının yitimi, yaşama isteğinin azalması varsa Depresyon başlamış demektir.
Örtülü Depresyon belirtileri:
Deprem bölgesinde sağlık birimlerine acil başvuran hastalarda baş, mide, göğüs ağrıları, çarpıntılar,
nefes darlığı, Kolit, astım, baş dönmesi belirtileri sık
rastlanır. Bu belirtiler psikosomatik belirtilerdir. Beynin stres salgıları salgılamasının organlarda yaptığı
işlev bozukluğu ile ilgilidir. Kişinin ağrısı tedavi edilirken ruhsal durumu da tedavi edilmelidir.
Ölümden dönen kişilerin duyguları:
Ölümün çok yakınından geçtikten sonra sağ kalma sonraki hayatta kalıcı bir tesir bırakır. Çeşitli uçak
kazaları ve Hiroşima’da sağ kalanlar üzerinde yapılan araştırmalar ortak bazı belirtiler göstermektedir.
Kişiler uzun bir süre psikolojik kapanma durumunda
kalıyorlar.
Duygusal küntlük veya gerçek duygularını bastırmak için olağan dışı tepkiler vermeler görülüyor.
En çokta sağ kalmanın suçluluğu yaşanıyor. “Neden
yaşıyorum, keşke ölseydim “, “Onların ölümünden
ben sorumluyum” gibi patolojik savunmalar gözlenir. Bazıları sihirli bir yenilmişliğe sahip olduğunu
düşünür, ölüme egemen olduğu inancını geliştirir.
Böyle yenilmezlik duygusu için de ileri yaşantılarında şovalyelik yapabilirler. Bazıları “Neden ben değil
de diğerleri öldüler bu haksızlık değil mi?” diyebilir.
Hatta bir hasta “Doğaya çok kızıyorum artık bir çiçek
bile dikmeyeceğim” demişti.
Ölümle yüz yüze gelmek:
Hayatın tadını çıkaramadan zamanın ve beklenmeyen bir şekilde ölme ihtimali bazı insanlarda treni
kaçırma duygusu geliştirir. Her şey boşmuş bundan
sonra hayatımı gönlüme göre yaşayarak geçireceğim diye aykırı bir yaşantıya yönelip ben merkezci
şekilde aile ve çocuklarını ihmal edebilir.kendilerini
alkole verebilirler. Bazıları da ölümü tatmış olmanın
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yaş duygusu ile dindarlaşma süreci başlar. Ölümün
kaçınılmaz acı bir gerçek olduğunu algılaması ve insanoğlunun çaresiz, güçsüz kalması sığınacak liman
arama duygularını harekete geçirir. Allah’a sığınmak
korkan bir çocuğun annesinin kucağına sığınması
gibi büyük rahatlık verir. Yalnız olmadığını hisseder,
“Bana yardım edebilecek sınırsız bir güç var.” diye
teselli bulur. Diğer bir tepki de geçmiş yaşantısını
gözden geçirir ideal doğrularla yaptıklarını karşılaştırır.
“Aynı hataları tekrarlamamalıyım” diyerek öz
eleştiri, kendini sorgulama becerileri geliştirir. Diğer
gelişen bir duygu da “Deprem zedeler açlık, sefalet
içindeyken ben nasıl sıcak çayımı içebiliyorum?” diyerek yardımlaşma, başkalarını düşünme duygularının gelişmesidir. Bizim toplumumuzda bu yaklaşım
yoğun bir şekilde yaşandı. Hatta yunanlı bir kurtarma elemanı bunu görerek Müslüman olduğu gazete haberlerinde geçmişti. Depremden önce ruhsal
tedavi gören bazı hastalarda Depremle birlikte düzelmeler oldu. Bunu nasıl açıkladıkları sorulduğunda “Yaşanan acıyı gördükten sonra benim acımın
önemsizliğini anladım.” cevabını almıştık. Bir işadamı depremden sonra işçilerinin ücretlerini daha çok
arttırdığını söyledi, gerekçe olarak da “Her şey boş
ve geçici insanlara iyilik yapmak kalıcı ve güzel, az
kazanayım ama kendime iyi insan dedirteyim” cevabını verdi.
Klinik gözlemlerimizde şu anda toplumda Deprem konusunda yaygın bir kaygı yaşandığı ve bunun şiddetlenme eğiliminde olduğu şeklinde. Hatta
halen gece boynunda düdük, başında kask, evinin
her tarafına sular ve bisküviler doldurmuş olarak
yaşayan insanlar var. Gece yatarken “Üzerimde dokuz kat var” düşüncesi ile yatan insan zor uyuyabilecektir., Bazı kişilerde “Her şey Allah’dan” diyerek
hasarla birlikte yatabiliyorlar. Böyle yanlış kadercilik
kendisini köprüden atıp “Allah beni korur” demek
gibi din, akıl ve bilim dışı bir anlayıştır.
Korkuya karşı tepkiler nelerdir.
Kendisini tehdit altında hisseden veya tehlikeye
maruz kalan insanda oluşan duygu korkudur. Korku hayatı korumak için insanda olması gereken bir
duygudur. Ancak bazen insana derin acı veren bir
duygu haline dönüşür. Korkuya karşı başlıca tepkiler
şunlardır.
Kaçma : İçinde bulunduğu durumdan uzaklaşarak acıyı giderme çabasıdır.
Baş edebilme gücünü kendisinde buluyorsa korkunun üzerine gitme böylece gerginliği giderme çabasıdır. Engeller ortadan kaldırmak için saldırganlık,
karşı atılım, kızgınlık, öfke ve düşmanlık duygularını
aktarma.
Baş edebilme gücünü kendisinde bulamıyorsa
yetersizlik söz konusu ise ortaya çıkan ruhsal acıyı gidermek için Varolan duruma duygusal katılımı azaltmaya çabalar. İnkar eder, unutmaya çalışır, eğlence
ve alkole yönelir. Yenilgi kabul edilmiştir.
Uzlaşma : Zorlanma yaşatan duruma yaklaşım
biçimi değiştirilir. Kişinin “Ego gücü” yerindeyse bir
çıkış yolunu bulup, korkudan kazanımla çıkmaya çalışır.

Kendisini Deprem tehdidi altında hisseden bir
insan korkunun kaynağını iyi anlarsa çıkış yolu bulacaktır.
ÇOCUĞUN RUH SAĞLIĞINA NE GİBİ ETKİLER YAPIYOR
Depremden sonra yaşanan korku ve kaygı çocukları çok etkilemektedir. Parmak emme, altını ıslatma, kabus görme, yalnız yatamama, büyüklerin
yanından ayrılmama, tutunma isteği, sık sık boyna
sarılmak sık görülen davranışlardır. Diğer tarafta okul
başarısı etkilenebilir, öfke nöbetleri, içe kapanmalar
sıkça rastlanır. Sebebi bulunamayan mide bulantıları, karın ağrıları, baş dönmeleri, uyku bozuklukları,
neşesizlik, durgunluk 1-2 ay sonra bile çıkabilir.
Neler yapalım ?
Çocuğa, özellikle 9 yaşın üzerindeki çocuğa tehlikeyi anlamasına yardımcı olmak gerekir. “Bir acı
yaşanıyor bu acıyı yaşayıp katlanacağız” mesajı vermek gerekiyor. Büyükler sabırlı, kararlı, cesaretli,
yardımsever, şefkatli olurlarsa çocukların ruh sağlığında kalıcı bozulmalar olmayacaktır. Çocuklarla
daha fazla zaman geçirmek gerekiyor. Onlara sarılıp,
dokunup yalnız olmadıkları duygusunu vermeliyiz.
Çocukların duygularını, düşüncelerini ifade etmelerine fırsat vermeliyiz, oyun oynasınlar, resim çizsinler, gün boyu yorulsunlar serbest bırakalım. Hayatın
normale döndüğü duygusu çocukları rahatlatacaktır. Deprem çilesinin çocuklarımızın erken olgunlaşmasına neden olduğunu söylemek gerekir.
Büyükler neler yapmalı ?
İnsanlar psikolojik olarak eskisi gibi sağlıklı hale
getirmek için bazı şeylere dikkat etmelidir.
- Hayatın zor bir döneminden geçiliyor. Toparlanmak için bir zamana ihtiyaç vardır. - Bu olayı düşünen herkes sizin hissettiklerinizi hissetti, acıları paylaşmak acıları azaltacaktır. Fakat acıyla yatıp acıyla
kalkmak insanın beyin enerjisini tüketecektir. Şu kuralı unutmayın; “Çaresi varsa çaresine bakılacaktır,
üzülmeye değmez, çaresi yoksa üzülseniz de sonuç
değişmeyecek daha fazla üzülmeye değmez.”
- Yorgunluk, açlık ve uykusuzluğun bedeninize
çok zarar verdiğini unutmayınız.
- Alkol ve uyuşturucu ilaçlardan uzak durunuz,
ilgili hekimin verdiği uyuşturucu olmayan ilaçlar çok
işe yarayacaktır.
- Depremden kazanımlı çıkmak mümkündür. Özgüvenini kaybetmeyen insanları böyle hayat olayları
geliştirmektedir. Tıpkı serçenin kaçma yeteneğinin
Atmacanın saldırıları ile geliştiği gibi. Bir hayat olayı
yaşadık, sosyolojik psikolojik sonuçları olacaktır. Kabullenip, isyan etmeyecek dersler çıkararak, aklımızı
başımıza alacak daha iyi insan olma yönünde özeleştiri yeteneğimizi geliştirerek bu dönemden Türkiye
olarak karlı çıkmamız mümkündür.
- Devletin de yapacağı şeyler çok önemlidir. İnsanların kaybedilen güven duygusunun kazanılmasına yardım edici destek gerekir. Devletin hazırlıklı ve
örgütlü olması panik, kaos ve dedikoduları önleyecektir. Bakım, tedavi ve rehabilitaston faaliyetlerinde devletin şefkatli bir hekim gibi davranması insanlarımızın güven duygusunu ve yaralarının sarılacağı
inancını pekiştirecektir.
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Bursa Ulu Camii
EMRE TAŞKIRAN

Bursa Ulu Cami, Bursa’da I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmış dini
yapıdır.
Bursa’nın tarihi sembollerinden olan cami,
Bursa kent merkezinde, Atatürk Caddesi üzerindedir. Çok ayaklı cami şemasının en klasik
ve anıtsal örneği sayılır. Yirmi kubbeli yapı,
Türkiye’deki iç cemaat yeri en geniş camidir.
Mimarın Ali Neccar veya Hacı İvaz olduğu
sanılmaktadır. Caminin kündekari tekniği ile
yapılmış minberi Selçuklu oyma sanatından
Osmanlı ahşap oymacılığı sanatına geçişin en
önemli örneklerinden biri kabul edilen değerli
bir sanat eseridir.
Caminin duvarlarında bulunan 19. yüzyılın
ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında farklı
hattatlar tarafından yazılmış 192 adet hat levhası ve duvar yazısı, hat sanatının özgün örnekleri arasında gösterilir.
Caminin iç mekanında, tepesi açık bir kubbenin altında bulunan şadırvan, Ulu Cami’nin
dikkat çekici özelliklerindendir.
Tarihçe
Bursa Ulu Cami, Osmanlı Sultanı I. Bayezid tarafından Niğbolu Seferi’nden dönüşünde verdiği emir ile inşa ettirilmiştir. Caminin
yapım tarihini veren bir kitabe yoktur; ancak
minber kapısında geçen 802 (1399) tarihi caminin inşa tarihi olarak kabul edilir.
Bursa Ulu Cami’nin inşası; hem devletin
kendisini siyasal, ekonomik ve kültürel bir varlık olarak dünyaya kabul ettirme çabasının bir
devamı hem de Osmanlı toplumuna bir kimlik
verme çabasının gereği olarak değerlendirilir.
Caminin açılışında ilk hutbeyi dönemin önemli mutasavvıflarından biri olan Somuncu Baba’nın okuduğu rivayet olunur.
Cami yapıldığı dönemlerde toplum tarafından çok itibarlı addedilmiş ve diğer medreselerin hocaları burada ders vermeyi bir
şeref bilmiştir. Sonraki yüzyıllarda caminin iç

mekânını süsleyen ve alışılmışın dışında büyük
ebatlı yazılar toplumsal ilgi ve itibarın nedenlerinden biri olmuştur.
İnşasından kısa bir süre sonra Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nda esir düşmesinin
ardından Timur’un Bursa’yı işgali sırasında
ve Fetret Devri’nde Karamanoğlu Mehmed
Bey’in Bursa kuşatmasında(1413) cami, dış
cephelerine odun yığılarak yakılmaya çalışıldı. Bu yangınlar sonucu dış cephe kaplaması
tahrip oldu. Ortaya çıkan moloz duvar dokusu
kalın sıva ile örüldü; bu durum 1950’lerdeki
restorasyona kadar böyle devam etti. 1958
Büyük Çarşı yangınında kuzey avlusunun da
yanmasından sonra gördüğü tadilat sırasında
sıva kaldırılmıştır.
Fetret devrinden sonra 1421 yılında tekrar
ibadete açılan caminin ilk tamir vesikası 1494
yılına aittir. 1862 yılına kadar 23 tamir vesikası
daha vardır. Müezzin mahfili 1549 yılında yapıldı. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır’ın fethi ve hilafetin Osmanlı’ya geçtiği dönemde getirilen Kabe-i şerif kapı örtüsü
padişah tarafından Ulu Cami’ye hediye edildi
ve minberin soluna asıldı. Müezzin mahfilin
karşısındaki taş vaiz kürsüsü 1815’de yapıldı.
Cami, 1855 yılı büyük depreminde büyük
hasar gördü. On sekiz kubbesi çöken caminin
sadece batı minaresinin dibindeki kubbe ile
mihrap önü kubbesi ayakta kalabildi. Depremden sonra esaslı bir tamir gördü. Bu dönemde Sultan Abdülmecid’in emri ile İstanbul’dan
gönderilen ünlü hattatlar camideki büyük yazıları elden geçirdiler. Ayrıca yeni hüsn-ü hatlar
da ilâve edildi.
1889 yılında çıkan bir yangında minarelerin
ahşap olan külahları yanmış, sonrasında kâgir
olarak yeniden yapılmıştır.
Mimari özellikleri
Dikdörtgen planlı cami yaklaşık 5000 metrekare boyutlarında olup 20 kubbe ile örtülüdür. Sekizgen kasnaklara oturan kubbeler
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mihrap duvarına dik beş sıra halinde dizilmiştir. Kasnaklar mihrap ekseni üzerindekiler en
yüksek olmak üzere yanlara doğru gidildikçe
her sırada daha alçak düzenlenmiştir.
Düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş kalın
beden duvarlarının masif etkisini hafifletmek
için cephelerde her kubbe sırası hizasına gelmek üzere sağır sivri kemerler yapılmıştır. Her
kemerin içinde iki sıra halinde ikişer pencere
yer alır. Bunların gerek biçimleri gerek boyutları her cephede farklıdır.
Son cemaat yeri bulunmayan yapının kuzey
cephesinde köşelerde sonradan yapılan iki minare vardır. Minarelerin ikisi de beden duvarına oturmaz, yerden başlar. Batı köşesindeki
minare I. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Sekizgen biçimli kürsüsü bütünüyle mermerden,
gövdesi tuğladandır. I. Mehmet’in yaptırdığı
söylenen doğu köşesindeki kare kürsülü minare, caminin beden duvarından da 1 metre
kadar ayrıktır. Şerefeler her iki minarede de
aynı olup tuğlalı mukarnaslarla bezelidir. Kurşun kaplı külahlar 1889’daki yangında ortadan
kalkınca, bugünkü boğumlu taş külahlar yapılmıştır.
Ana kapısı kuzeyde olan caminin, doğu ve
batıdakilerle birlikte üç kapısı vardır. Ayrıca
sonradan Sultanın namaz kılması için ayrılan
Hünkar Mahfili’ne açılan bir kapı pencereden
bozularak yapılmış; böylece kapı sayısı dörde
çıkmıştır.
Minberi
Bursa Ulu Cami’nin sert ceviz ağacından
kündekari tekniği ile yapılmış minberi Hacı
Abdülaziz oğlu Mehmed isimli bir sanatkar
tarafından yapılmıştır. Selçuklu oyma sanatından Osmanlı ahşap oymacılığı sanatına geçişin
önemli örneklerinden biri olan minberi yapan
ustanın kim olduğu hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yer almaz. Ustanın ismi minberin sağ
yanında oyma sülüs yazı ile yazılmıştır. İsmini
yazdığı ifadenin son kelimesi farklı şekillerde
okunmuş;kimi kaynaklarda Antepli olduğu;
kimi kaynaklarda Tebriz’in Devak köyünden
olduğunu ifade edilmiştir.
Minberde form açısından Selçuklu geleneği
hakimdir. On dört basamaklı minberin girişin-

de kapı kanatları bulunur. Üçgen şeklindeki
minber tacı delikişi tekniğinde bitkisel olarak
süslenmiştir. Üçgenlerin kenarlarından gelen
Rumilerle taç dalgalı bir forma sahiptir. Aynalıkaltı 12 panoya bölünmüştür. Yan aynalıklarda
yüzey çok kollu yıldızlarla geometrik taksimatlara ayrılmış ve her bir parçanın içi bitkisel motiflerle doldurulmuştur. Minber korkuluğu her
iki yönde birbirinden farklıdır. Doğu yönünde,
delikişi tekniğinde sekiz kollu yıldız ve sekizgenlerden oluşan geometrik kompozisyon korkuluk bütününe yerleştirilmiştir. Diğer yönde
ise zemin oyma ve delikişi tekniğinde işlenen
panolar dönüşümlü olarak kullanılmıştır. Minber kapısının üstündeki kitabede inşa tarihi ve
banisinin adı yer alır.
Ulu Cami minberine bazı gizemler atfedilmiştir. 1980 yılında minberin doğu yönündeki
geometrik kompozisyonun güneş ve etrafındaki gezegenlere simgelediği; aralarındaki
uzaklıkların gerçek uzantıları ile orantılı olduğu; batı yönündeki kompozisyonun ise galaksi
sistemini simgelediği iddia edilmiştir.
Şadırvanı
Caminin iç mekanında, yirmi kubbeli yapının ortasındaki üstü açık kubbenin altında yer
alan şadırvan, Ulu Cami’nin dikkat çekici özelliklerinden biridir. Selçuklu yapılarında yaygın
olan tepe açıklığı ve altında havuz yer alması
geleneğinin bir devamı olan bu özellik, camiyi
Selçuklu geleneğine bağlar. Şadırvanın altında
bulunduğu açık kubbe günümüzde camekanla
kapatılmıştır.
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RPD
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Kıvanç KARADAĞ

Uyruğu: Sovyetler Birliği
Ağırlık: 7.4 kg
Uzunluk: 1,037 mm
Namlu uzunluğu: 520 mm
Mühimmat: 7.62x39 mm
Atış hızı: 650-750 mermi/dk
Etkili menzil: 100-1000 m
RPD, Sovyet yapımı bir 7.62 mm hafif makineli tüfektir. Silah- Vasily Degtyarov tarafından II. Dünya
Savaşı’nın sonlarına doğru 1944 yılında DP-27’lerin yerini alması için geliştirilmiştir ve çoğu manga otomatik silahının öncüsü olarak kabul edilir. Şerit beslemeli bir silah olup 7.62x39 mm’lik mermileri taşıyan 75’lik veya 100’lük şeritler genelde silahın altına takılı olan tamburda tutulur. Silahın etkili menzili,
kullanılacak uygun optik nişangahla 800 metreyi bulsa da genel kullanım alanı 500 metreye kadardır.
Boş ağırlığı standart bipoduyla beraber 7.4 kg civarında olup tam uzunluğu 1037 mm, namlu uzunluğu
ise 520 mm’dir. 1960’larda yerini RPK ve PK’ye bıraksada günümüzde hala bazı ordu birliklerinde ve
gerilla grupları tarafından kullanılmaktadır.RPD, Sovyetler Birliği dışında Çin’de Type 56 ve Type 56-1
adıyla, Kuzey Kore’de Type 62 adıyla, Polonya ve Mısır’da lisanslı olarak üretilmiştir.
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SERA ETKİSİ

Güneşten gelen ışınların atmosfer tarafından
tutularak Dünya’nın ısısının artmasına neden olan
olaya sera etkisi denir. Güneş ışınları bulutlar ve
yeryüzü tarafından yansıtılır, atmosferde mevcut
olan karbondioksit, su buharı ve metan gazı gibi etmenler ise bu yansımaya uğrayan güneşten gelen
ışınları tutarak dünyanın ortalama sıcaklığının artmasına neden olur. Sera etkisi olmasaydı Dünya’nın
ortalama sıcaklığı -18 derece olacaktı. Fakat bahsettiğimiz bu sera etkisiyle güneş ışınlarının atmosfer
tarafından tutulmasıyla dünyanın ortalama sıcaklığı
14 derece civarına çıkmaktadır.

yi bozmaktadır. Son yıllarda atmosferdeki mevcut
sera gazlarında çok ciddi bir artış yaşanmıştır. Sera
gazlarının artmasındaki en temel faktörler fosil yakıt kullanımın artması, orman arazilerinin büyük
yangınlar sonucu kaybolması, karbondioksit ve
diğer sera gazlarının atmosfere salınımına neden
araç-gereçlerin kullanımın artmasıdır. Sera etkisinin
artması beraberinde küresel ısınma sorununuda
doğurmaktadır. Küresel ısınma da en basit olarak
buzulların erimesine, buzulların erimesi de dünyada sert meteorolojik hadiselerin oluşmasına neden
olmaktadır. Küresel ısınma sonucu dünyanın büyük
bir kısmınun sular altında kalacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla bütün bu etmenler bir zincirin halkasını oluşturmaktadır, hepsi birbirine bağlıdır.
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Sera etkisi olarak adlandırılan bu olayda atmosferde ısıyı en fazla tutma özelliği bulunan gaz
karbondioksit gazıdır. Sera etkisinin fazlası da azı
da zararlıdır. Fazla ya da az olması ekolojik denge-
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İSLAM’IN AVRUPADAKİ
(SANATLA) YANSIMASI
GIRNATA
Endülüs’te en uzun süre İslâm hâkimiyetinde kalan ve Zîrîler’le Nasrîler’e pâyitahtlık yapan şehir.
Sierra Nevada dağının kuzeybatı eteklerinde,
Genil (Şenîl) ırmağının sağ ve bu ırmağa şehrin içinde kavuşan Darro çayının her iki yakası boyunca
uzanmakta olup deniz seviyesinden 689 m. yükseklikte kurulmuştur. Günümüzde Granada olan şehrin
ismi müslümanlar tarafından Gırnâta, Garnâta ve
bazan da Agarnâta biçiminde telaffuz edilmiş ve
yazılı kaynaklara da bu şekilde geçmiştir. Kelimenin
menşei üzerine ileri sürülen görüşler birbirinden
farklıdır. Bölgede çokça yetişen granadodan (nar)
geldiği veya bölgeye İslâm fethi sonrasında yerleşen Berberi Kernâta kabilesiyle ilgili olduğu iddia
edilmiştir. Diğer bir görüşe göre ise Gırnata, I. yüzyılda veya daha önce İspanya’ya göç eden yahudiler
tarafından kurulmuş ve buraya “göçmenler yurdu”
anlamında Gar-anat ismi verilmiştir.
Tarih. Gırnata’nın üzerinde bulunduğu toprakların tesbit edilebilen ilk sakinleri, Turdulos adıyla
bilinen nisbeten medenîleşmiş bir İber kabilesidir.
Romalılar döneminde şehir, merkezi Iliberis olan
Municipium Florentinum Iliberitanum adlı idarî
bölgenin içinde yer alıyordu. Kısaca Iliberis, Illiberis
veya Illiberris olarak bilinen bu bölgeye Hıristiyanlık
II-III. yüzyıllarda girdi ve ilk dönemin en önemli konsillerinden biri 305’te burada toplandı. Bu şekilde
bölge idarî ve askerî bakımlardan olduğu kadar dinî
açıdan da önem kazanmış ve bu konumunu Vizigotlar döneminde de kısmen korumuştur.
92 (711) ilkbaharında İspanya’ya giren müslümanlar, aynı yılın temmuzunda kazandıkları ve
Vizigot ordusunu büyük çapta imha ettikleri Lekke
(Vâdîilekke) zaferinden sonra bir yıl içinde kuzeyde
Toledo’ya (Tuleytula) ulaşırlarken güneyde de Cordoba (Kurtuba) ve Ecija ile (İsticce) birlikte Iliberis
vilâyetini ele geçirdiler; dolayısıyla Gırnata da 712
yılı ortalarında fethedildi. Kaynaklardan, Gırnata’nın bu sıralarda küçük bir yerleşim merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşılık vilâyete adını
veren Iliberis (İsp. Elvira) şehri daha büyük ve nisbeten daha mâmur bir durumdaydı. Müslüman fâtihler, adını İlbîre şeklinde telaffuz etmeye başladıkları
Iliberis’in idarî yapısını aynen muhafaza ettiler ve
bu vilâyet Endülüs’ün genel teşkilâtı içinde Kûretü
İlbîre olarak yerini aldı. Şehrin merkezi ilk yıllarda
yine İlbîre (Medînetü İlbîre veya Hâdıratü İlbîre)

idiyse de çok geçmeden idareciler buranın hemen
yakınında inşa edilen Kastilya’ya taşındılar.
Müslümanlar Gırnata’yı fethedince yahudi nüfusun bulunduğu başka bölgelerde yaptıkları gibi
civardaki yahudileri toplayarak buraya yerleştirdiler
ve şehrin güvenliğini az sayıdaki müslüman muhafızla birlikte onlara bıraktılar. Ancak 713’te hıristiyan halk özellikle yahudileri hedef alarak ayaklandı
ve isyan, aynı yıl içinde Mûsâ b. Nusayr’ın oğlu Abdüla‘lâ’nın kumanda ettiği bir askerî birliğin bölgeye gelmesiyle bastırıldı. Bu tarihten IX. yüzyılın son
çeyreğine kadar Gırnata’da meydana gelen olaylar
hakkında yeterli bilgi yoktur. Ancak 123’te (741),
Kuzey Afrika’dan Endülüs’e geçen yaklaşık 10.000
kişilik Şamlı askerlerden (Şâmiyyûn) çoğunun
125’ten (743) itibaren İlbîre vilâyetine yerleştirildiği
bilinmektedir. Tarihçi İbn Hayyân’ın verdiği bilgilerden, İlbîre’ye gönderilen bu askerlerin bir kısmının
Gırnata’ya pek uzak olmayan Berâcele’de (Berja) iskân edildiği anlaşılmaktadır. Başlangıçta çoğunluğu,
Gırnata yöresinde oturan Araplar’la İslâmiyet’i kabul eden İspanyollar’dan (müvelledûn) ve hıristiyan
zimmîlerden (müsta‘ribûn) oluşan yerli halk arasında IV. (X.) yüzyıla kadar tam bir kaynaşma gerçekleşmedi. Bunda, Emevîler’in mevâlî karşısında takip
ettikleri Araplar’ı üstün tutma anlayışının Şam’dan
gelen askerler tarafından Endülüs’e de taşınması
büyük rol oynuyordu. Bu anlayış, 276 (889) yılında
yerli halkın bölgedeki Araplar’a karşı silâhlı mücadeleye kalkışmasına yol açtı. Yahyâ b. Sükâle’nin liderliğinde toplanan Araplar, Berâcele’de müvelledûn
ve müsta‘ribûnun teşkil ettiği karşı cepheye üst üste
darbeler indirdiler ve onlara ait birçok kaleyi ele geçirdiler ki bunlardan biri de Gırnata idi. Yerli halk
buna rağmen mücadeleyi bırakmadı ve o sıralarda
Güney Endülüs’te devlete karşı büyük bir ayaklanma başlatmış ve fiilen bağımsızlığını ilân etmiş olan
müvelledûn lideri Ömer b. Hafsûn’un da desteğini
alarak Gırnata’da üslenen Araplar’a yeniden saldırdılar. Ancak Yahyâ b. Sükâle’nin öldürülmesi üzerine Sevvâr b. Hamdûn’un liderliği altında toplanan
Araplar, Gırnata’da verdikleri büyük bir mücadele
ile karşı tarafı tekrar ağır yenilgiye uğrattılar. Kaynaklarda “Vak‘atü medîne” adıyla anılan bu başarı,
Araplar’ın Gırnata’ya iyice yerleşmelerini sağlaması
yanında burayı merkez olarak kullanmak suretiyle
civardaki şehir ve kaleleri ele geçirme temayüllerini

SIR

48

Yavuz Selim PINARBAŞI

sirdergisi.com
Ekim 2019 - Safer 1441

SIR

de arttırdı. Nitekim bu olayın hemen ardından İlbîre
vilâyeti sınırları içindeki diğer Arap cemaatleri Gırnata’da toplanarak merkezî Emevî idaresine itaat
içinde bulunan zengin ticaret şehri Pechina’ya (Beccâne) bir sefer düzenledilerse de olumlu bir sonuç
alamadan geri dönmek zorunda kaldılar.
897 yılından sonra Gırnata’yı merkez edinen
Arap ittifakı, Yahyâ b. Sükâle ve Sevvâr b. Hamdûn
gibi güçlü liderlerden mahrum kalınca çözüldü; bu
defa da diğer liderler kendi aralarında mücadeleye
başladılar. Kurtuba Emîri Abdullah, devletin lehine
olduğunu düşünerek Gırnata’daki bu gelişmelere
müdahale etmedi. Bu ihtilâf III. Abdurrahman’ın
iş başına gelişine (300/912) kadar sürdü. Bu güçlü
hükümdar tahta çıktığı yıl, o zamana kadar sık sık
merkezî otoriteye baş kaldıran Gırnata’yı devletin
kesin hâkimiyeti altına aldı.
V. (XI.) yüzyılın başından itibaren Gırnata, Berberî asıllı Zîrîler’in buraya yerleştirilmesiyle ilk defa
Endülüs’ün Kurtuba, İşbîliye (Sevilla), Tuleytula ve
Sarakusta gibi büyük şehirlerine denk bir şekilde
öne çıktı. Gırnata Zîrîleri, merkezî Mağrib’de yaşayan Sanhâce Berberîleri’nin büyük Zîrî koluna
mensuptular ve aile içinde çıkan iktidar mücadelesi
yüzünden Zâvî b. Zîrî’nin liderliğinde kalabalık bir
cemaat halinde Endülüs’e girmişlerdi. Daha sonra
Berberîler’i düşman ilân eden Endülüs Emevî Halifesi II. Muhammed el-Mehdî’ye karşı kendilerine
daha yakın hissettikleri Süleyman el-Müstaîn’in
yanında yer aldılar. Müstaîn tahtı ele geçirdiğinde
(399/1009) Kurtuba halkının Berberîler’e olan düşmanlığını dikkate alarak onları değişik bölgelere
yerleştirdi; Zîrîler’e de Gırnata’yı verdi. Diğer mülûkü’t-tavâif gibi merkezî idarenin zayıflığından faydalanan Zîrîler 403 (1013) yılında bağımsızlıklarını ilân
ettiler. Zîrîler’in Gırnata’ya yerleşmesinin ardından
komşu İlbîre halkının büyük çoğunluğu güvenlik sebebiyle buraya göç etmeye başladı; bundan dolayı
şehrin nüfusu ve önemi arttı. Zîrîler’in lideri Zâvî

b. Zîrî daha sonra Gırnatalılar’ın muhalefetine rağmen Mağrib’e döndü; şehrin idaresini ise kadı İbn
Ebû Zemenîn’in gayretiyle yeğeni Habbûs üstlendi
(411/1021). Onun döneminde Gırnata’nın şehirleşmesi için önemli adımlar atıldı.
Habbûs’un yerine geçen oğlu Bâdîs’in dönemi
(1038-1073) Gırnata’nın yıldızının en fazla parladığı devir oldu. Gırnata bu dönemde gerçekleştirilen icraatlarla gerçek anlamda bir Endülüs şehri
görünümü kazanmaya başladı. Elhamra tepesinde
sonraları el-Kasabatü’l-kadîme adıyla bilinen saltanat şehrinin ve Bâdîs’in de avlusuna defnedildiği
el-Mescidü’l-câmi‘in inşası bu dönemde gerçekleşti. Öte yandan Ceyyân (Jaén), İsticce ve Runde’ye
(Ronda) kadar olan topraklar Gırnata’nın sınırları
içine dahil edildi. Bütün bu gelişmelerle beraber
Gırnata’daki saltanat merkezinin, Kurtuba veya İşbîliye’nin sahip olduğu sosyal ve kültürel canlılık ve
zenginliği yakaladığını söylemek mümkün değildir.
Bir ara Bâdîs, Runde’nin Berberî idarecisinin İşbîliye’ye hükmeden Arap asıllı Abbâdîler’in teşvikiyle
öldürülmesi üzerine, bunun intikamını Gırnata’daki Araplar’dan almak isteyerek cuma namazı için
el-Mescidü’l-câmi‘e gelen halkın tamamını öldürmeyi düşünmüş, fakat sözüne değer verdiği yahudi
veziriyle Sanhâce’nin ileri gelenleri onu bu kararından vazgeçirmişlerdir.
1090 yılında Murâbıtlar Gırnata’yı zaptedip Zîrî
dönemini sona erdirdiler. Şehrin Murâbıt hâkimiyetine geçmesinde, Endülüs’ün birliği için bunu gerekli gören ulemânın da önemli rolü oldu. Gırnata
bu dönemde Merakeş’te oturan Murâbıt hükümdarının akrabası arasından seçip gönderdiği valilerce
idare edildi; zaman zaman da Murâbıt orduları tarafından bir üs olarak kullanıldı.
Aragon Kralı I. Alfonso, 519’da (1125) 5000 süvari ve 10.000 piyadeden oluşan bir orduyla Gırnata
üzerine yürüdü; bu sayı yol boyunca müsta‘riblerden gelen katılmalarla 50.000’e çıktı. Bu orduya
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karşı vali Ebû Tâhir Temîm kumandasındaki Murâbıt
kuvvetleri şehrin etrafında bir savunma çemberi
teşkil ettiler. Savaşın başlamasından sonra yağan
şiddetli yağmur ve dolunun da tesiriyle hıristiyan
ordusu geri çekildi. I. Alfonso bir müddet Mâleka (Malaga) topraklarında bekledikten sonra tekrar Gırnata’ya hücum etmek istediyse de Murâbıt
kuvvetleri buna fırsat vermedi ve sonuçta büyük
ümitlerle geldiği Gırnata’dan eli boş olarak dönmek
zorunda kaldı. Bu olay sonrasında, İspanyollar’a
destek verdikleri anlaşılan Gırnatalı müsta‘ribler kadı İbn Rüşd’ün fetvasıyla kafileler halinde
Mağrib’e sürüldüler; idareye sadakatinden şüphe
edilmeyenlere ise dokunulmadı. Ebû Tâhir Temîm
savunma sırasında yetersiz bulunarak görevinden
alındı ve yerine Ebû Ömer İnâlû getirildi. İnâlû, Gırnata surlarının tamiri ve güçlendirilmesi için halkı
seferber etti; ancak bu arada Şenîl ırmağı taştı ve
büyük tahribata sebep oldu.
Ali b. Ebû Bekir b. Fennû’nun valiliği sırasında
kadı İbn Adhâ isyan etti. Fakat Murâbıt kuvvetleri karşısında tutunamayacağını anlayarak Mürsiye’den Ceyyân’a kadar nüfuzunu genişletmiş bulunan İbn Hûd’dan yardım istedi. İbn Hûd, güçlükle
Gırnata’ya girmeyi başardıysa da taraflar arasında
bir süre devam eden silâhlı mücadelenin ardından
Murâbıtlar şehirde kontrolü yeniden sağladılar. Gırnata 543 (1148) yılında Benî Gāniye’nin eline geçti.
Aynı yıl Yahyâ b. Gāniye ölünce idareyi kumandanlarından Meymûn b. Yiddâr üstlendi, ancak birkaç
yıl sonra Muvahhidler’e teslim etmek zorunda kaldı
(551/1156). Bu sıralarda İbn Merdenîş ile müttefiki
VII. Alfonso âni bir baskınla Gırnata’yı zaptetmek
istedilerse de vali Ebû Saîd Osman buna imkân vermedi. Bu olaydan sonra şehre, 557 (1162) yılında
İbn Merdenîş’in kendisini destekleyen İbn Hemüşk,
yahudiler ve müsta‘riblerle birlikte Gırnata’ya hücum etmesine kadar süren bir barış ve huzur ortamı
hâkim oldu. Muvahhidî Hükümdarı Abdülmü’min’in
bu saldırı üzerine gönderdiği veliaht Yûsuf Elhamra
Kalesi’ne girmeyi ve İbn Merdenîş’e ait kuvvetleri
şehirden çıkarmayı başardı. 562’de (1166) Gırnata
valiliğine tayin edilen Şeyh Ebû Abdullah da yine
İbn Merdenîş’le uğraşmak zorunda kaldı ve sonunda şehri onun tasallutundan kurtardı.
Muvahhidler’in, Kastilya Krallığı’nın öncülüğünde oluşturulan Haçlı ordusuna 609 (1212) yılında
meydana gelen İkāb (Las Navas de Tolosa) savaşında yenik düşmesi, Endülüs’teki hâkimiyetlerinin
zayıflamasına ve dolayısıyla burada bir otorite boşluğunun doğmasına yol açtı. Bu boşluktan istifade
eden Endülüslü liderlerden İbn Hûd, Abbâsîler’e
bağlılığını bildirerek Mürsiye’de emirliğini ilân etti;
sınırlarını Kurtuba, Şâtıbe (Jativa) ve Ceyyân’ı içine
alacak şekilde genişletmesinin ardından da Gırnata’yı ele geçirdi (625/1228). İşbîliye Valisi Seyyid
Ebû Zeyd bir yıl sonra şehri geri almayı başardıysa
da daha sonra İbn Hûd’un şehre ikinci defa hâkim olduğu anlaşılmaktadır. Zira Abbâsî halifesinin
hil‘at giydirmek ve emirliğini tescil etmek maksadıyla gönderdiği elçinin onunla 630 (1232) yılında

Gırnata’da görüştüğü bilinmektedir. Bu sıralarda
Ceyyân vilâyetinde Muhammed b. Yûsuf b. Nasr (I.
Muhammed, Gālib-Billâh) adında yeni bir Arap lideri güç kazanmaya başladı. Muhammed b. Yûsuf b.
Nasr önce İbn Hûd’a tâbi olduysa da onun 1238’de
Meriye’de (Almeria) öldürülmesi üzerine bağımsız
hareket etmeye başladı ve Gırnata’yı ele geçirerek
Nasrî Devleti’ni kurdu (26 Ramazan 635 / 12 Mayıs
1238). Böylece Gırnata için, yaklaşık 250 yıl Nasrîler’e pâyitahtlık yapacağı yeni bir dönem başladı.
Nasrî Devleti, başşehrinin ismine nisbetle Gırnata
Sultanlığı ve Gırnata Emirliği olarak da anılır.
Gālib-Billâh Muhammed b. Yûsuf b. Nasr’ın Gırnata’daki ilk icraatı, Zîrîler tarafından Darro nehrinin karşı yakasında kurulan el-Kasabatü’l-kadîme’ye
(İsp. Alcazaba) yerleşerek Sebîke tepesi üzerinde
bulunan Elhamra Kalesi’nin yerine, daha sonra halefleri tarafından yeni ilâvelerle gerçek bir saltanat
şehrine dönüştürülecek olan Elhamra Sarayı kompleksinin yapılması emrini vermek oldu. Bütün tarihi
süresince hıristiyan devletleri Gırnata Sultanlığı’nı
yıkmaya yönelik faaliyet içinde bulundular ve bu
maksatla Nasrî hâkimiyetindeki İslâm şehirlerine
sık sık saldırı düzenlediler. 1265’te Kastilya Kralı X.
Alfonso Gırnata’yı kuşattıysa da umduğu sonucu
alamadan geri çekildi. 1280 ve 1281 yıllarında da
II. Muhammed’in muhalifleri, Benî Eşkîlûle ve Ebû
Yûsuf’la ittifak kurarak iki cepheden saldırdılar ve
Gırnata ancak Merînîler’in gönderdiği yardım sayesinde bir işgalden kurtuldu. 1431’de IX. Muhammed’in saltanatı sırasında taht üzerinde hak iddia
eden Yûsuf b. Mevl ve onu destekleyen bir grup
Gırnatalı’nın da teşvik ve desteğiyle Kastilya Kralı II.
Juan şehri kuşattı, fakat halkın da katıldığı kuvvetli
mukavemet karşısında şehre giremedi.
Gırnata Sultanlığı bir yandan hıristiyan hücumlarına karşı mücadele verirken bir yandan da öncelikle başşehri etkileyen ve esas itibariyle taht üzerinde
odaklanan iç karışıklıklarla uğraşıyordu. Bu durum,
XV. yüzyılın ikinci yarısında ülkeyi kaosa sürükleyen
bir boyuta ulaştı. Son sultanlardan Ebü’l-Hasan Ali
b. Sa‘d döneminde (1465-1482) esasen küçük olan
ülke fiilen üçe bölündü ve kardeşi Muhammed
ez-Zagal Mâleka’da, oğlu Ebû Abdullah Muhammed b. Ali es-Sagīr de (XII. Muhammed, hıristiyan
kaynaklarında Boabdil) Vâdîâş’ta bağımsızlığını ilân
etti. Ebû Abdullah daha sonra, babasına karşı vergi
oranlarını aşırı derecede yükseltmesi ve son yıllarda özel hayatında çeşitli hatalar yapması sebebiyle
kızgın olan Gırnatalılar’ın desteğini alarak tahtı ele
geçirdi. Bu sırada Kastilya Kraliçesi İsabella ile evlenerek İspanya birliğini kurmuş olan Aragon Kralı
Ferdinand, Nasrîler’in içine sürüklendiği bu istikrarsız ortamı fırsat bilip Ebû Abdullah’tan Gırnata’yı
derhal teslim etmesini istedi; bu isteği reddedilince
de şehri kuşatma altına aldı (1490). Altı ay sonra
müslümanlar arasında bulaşıcı hastalıklarla erzak
sıkıntısı baş gösterdi ve bu durum müdafilerin direnme gücünü kırdı. Bunun üzerine halkın canına,
malına ve dinine dokunulmaması şartı ile şehrin
teslimine karar verildi; 2 Ocak 1492’de hıristiyan
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kuvvetleri Gırnata’ya girdi. Böylece Endülüs’ün fethinden itibaren en uzun süre İslâm hâkimiyetinde
kalma özelliğine sahip bulunan Gırnata şehri de
elden çıkmış ve İspanya’da İslâm hâkimiyeti sona
ermiş oldu.
Gırnata’nın düşmesinden sonra müslüman
halkın bir kısmı Mağrib’e göç etti. Asıl çoğunluk
ise Ferdinand ve İsabella’nın şehrin teslimi sırasında verdikleri sözü tutacaklarına inanarak kendi
topraklarında kaldı. Ancak hıristiyan idareciler bu
taahhütleri 1497 yılından itibaren tanımazlıktan
geldiler. Önce müslüman halkın medenî haklarında
bazı kısıtlamalara gidildi; güvenlik maksadıyla dahi
silâh taşımaları yasaklandı ve idare meclisindeki görevlerine son verildi. Merkezde oturanlar şehir dışına veya kenar mahallelere göçe zorlanırken başka
bölgelerden getirilen çok sayıda hıristiyan aile onların boşalttığı evlere yerleştirildi. 1499 yılı Gırnata
müslümanları için daha acıklı bir sürecin başlangıcı
oldu. Zira bu yılda şehre gelen Toledo piskoposu F.
Ximenez de Cisneros, kral ve kraliçenin de onayını
alarak müslüman halkı zorla hıristiyanlaştırmaya
yönelik faaliyetlerini başlattı. Önce para ve makam vaad ederek müslüman liderlerini ve fakihleri Hıristiyanlığa çekmeye çalıştı. Bu taktik başarılı
olmayınca halkın İslâm’la alâkalı bilgi kaynaklarını
kurutmak için Arapça dinî eserleri toplatıp yaktırdı.
Hıristiyanlığa girmemekte direnen müslümanları
dirençleri kırılıncaya kadar zindana attırdı ve en ağır
işkencelere mâruz bıraktı. Camiler, başta Beyyâzîn
(Albaicín) semtindekiler olmak üzere kiliseye çevrildi. Bu uygulamalar karşısında Beyyâzîn mahallesi halkı topyekün ayaklandı. Üç gün sonra bastırılan bu ayaklanmaya katılanların hayatları, topluca
vaftiz edilmeyi kabullenmeleri üzerine bağışlandı.
1500 yılında Büşürât bölgesinde yeni bir isyan meydana geldi ve bunun sonucu da öncekinden farklı
olmadı. 12 Şubat 1502’de çıkarılan bir emirle, o ana
kadar dinlerinden vazgeçmeyen müslümanlardan ya Hıristiyanlığa girmeleri ya da ülkeyi
terketmeleri istendi. Göç şartları son derece zor olduğu için
büyük kesim birinci şıkkı kabul
etmek zorunda kaldı. Cebren
Hıristiyanlığa sokulan, fakat
kalplerinde İslâm’ı yaşatmayı
sürdüren bu insanların yeni
dinlerine bağlılık derecelerini
anlamak ve beklenenin aksine
davrananları cezalandırmak
için Gırnata’da bir de engizisyon mahkemesi kuruldu.
Gırnatalı Moriskolar’ın diğer
bölgelerdeki müslümanlarla görüşmeleri, Arapça konuşmaları, örf ve âdetlerini
yaşatmaları farklı tarihlerde
çıkarılan çeşitli emirnâmelerle yasaklandı. Ancak aradan
uzun yıllar geçmesine rağmen

bütün bu yasaklar ve zorlamalar bu insanların İslâm’dan uzaklaşmasına yetmedi; nitekim 15681570 yıllarında bir kere daha isyan ettiler. İsyanı
1571 yılında bastırabilen İspanya Krallığı binlerce
Gırnatalı’yı ülkenin başka bölgelerine nakletti; nihayet 1609’da da diğer Morisko cemaatleriyle birlikte
hepsini yurt dışına sürdü. Böylece 1492’de Gırnata’da siyasî hâkimiyetlerini yitiren müslümanlar
cemaat olarak da varlıklarını kaybettiler (geniş bilgi
için bk. MORİSKOLAR; MÜDECCENLER).
Kültür ve Medeniyet. İslâm kaynaklarından anlaşıldığına göre X. yüzyılın ikinci yarısında Gırnata denilince Sebîke tepesinde inşa edilen Elhamra Kalesi
akla geliyordu. Kalenin dışında yine surlarla çevrili
olması muhtemel bir de yahudi mahallesi vardı ve
yahudi nüfusun kalabalıklığından dolayı şehre Gırnâtatülyehûd da deniliyordu. Elhamra Kalesi’nin
yıkık halde bulunan surları 276’da (889) buraya yerleşen Araplar tarafından tamir edildi. Aynı yıl içinde
müvelledûn ve müsta‘ribûna karşı verdikleri mücadele sırasında İlbîre, Ceyyân ve Reyyû Arapları’nın
da Elhamra’da toplandıkları göz önünde bulundurulursa kalenin pek küçük olmadığı ortaya çıkar. Yine
aynı dönemde kaleye birden fazla kapıdan girildiği
anlaşılmaktadır.
Gırnata, 403 (1013) yılında Zîrîler’in buraya
yerleşmesiyle birlikte gerçek anlamda bir Endülüs
şehri görünümü kazanmaya başladı. Zâvî b. Zîrî tarafından merkez olarak seçilen Gırnata’nın nüfusu
İlbîre’den gelen göçlerle kalabalıklaştı ve etrafı yeni
iskân alanlarını da içine alacak şekilde surlarla tahkim edildi. Surların Darro’nun sağ ve sol kıyılarında
uzanan kısımları, nehrin üzerine iki kule arasında
inşa edilen ve bugün Alcantara de Cadi (Kantaratülkādî / Kadı Köprüsü) adıyla bilinen kemerli bir
köprü ile birleştirildi. Sol kıyıdaki surlar Elhamra
tepesinin doruğuna kadar ulaşıyor ve burada genellikle zengin evlerinin bulunduğu bir mahalleyi ta-

SIR

51

sirdergisi.com
Ekim 2019 - Safer 1441

mamen çevreliyordu. Zîrî sultanlarının sarayı el-Kasabatü’l-kadîme’nin üst kısmında yer alıyor ve Dârü
Dîki’r-rîh (rüzgâr fırıldağı evi) adıyla tanınıyordu.
Bâdîs’in vezirlerinden Müemmel, şehrin ve çevresinin güzelleşmesi için önemli faaliyetlerde bulundu;
Şenîl ırmağının sağ kıyısını ağaçlandırıp kendi adını
taşıyan Havru Müemmel mesiresini tanzim ettirdi.
Bu mesiredeki ağaçlar XII. yüzyılda tam anlamıyla
büyümüş ve birçok şaire ilham kaynağı olmuştu.
Son Zîrî sultanı Abdullah’ın döneminde (10721090) sulama şebekesi genişletilmiş ve bahçe sayısında büyük bir artış meydana gelmiştir. Zîrîler’den
günümüze ulaşan tarihî eserler şunlardır: Alcantara
de Cadi, Bañuelo adıyla bilinen hamam, sonraları
başka yapılara malzeme olan saray duvarlarının yıkıntıları, surların İlbîre Kapısı ile (Puerta de Elvira)
Yeni Kapı (Puerta Nueva) arasında kalan kısmı.
Murâbıtlar ve Muvahhidler tarafından gerçekleştirilen imar faaliyetleri tam olarak bilinmemektedir. Gırnata Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza edilen ve Mevrûr (Mauror) Kapısı’na ait olduğu sanılan
ağaç oyma ve alçı sıva örneklerinin Murâbıtlar döneminden kaldığı tahmin edilmektedir. Bu örneklerin Nasrî sanatına öncülük ettiği anlaşılmaktadır.
Muvahhidler döneminde ise vali Seyyid Ebû İbrâhim İshak tarafından Gırnata’nın hemen dışında
Şenîl ırmağına yakın bir yerde Kasru Seyyid adını
taşıyan bir saray yaptırıldı; daha sonra bu sarayın
karşısına bir de zâviye inşa edildi. Bugün bölgede bu
saraya ait kalıntıların oluşturduğu ufak tepecikleri
görmek mümkündür.
Nasrîler’e kadar Gırnata, esas itibariyle müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı el-Kasabatü’l-kadîme ve Elhamra Kalesi ile kalenin bitişiğindeki Mevrûr (Rabazu’l-Mevrûr) ve yahudi
mahallelerinden ibaretti; bunlara bir de İlbîre Kapısı
civarında olabileceği tahmin edilen Müsta‘rib mahallesi ilâve edilebilir. Nasrîler döneminde Gırnata
nüfusunda büyük bir artış meydana geldi ve yeni
mahalleler kuruldu. İbn Fazlullah el-Ömerî, XIV.
yüzyılda bu yeni mahallelerin dördünün ismini Rabazu’l-Beyyâzîn, Rabazu’l-Fehhârîn, Rabazu Bâbürremle ve Rabazu’n-Necd şeklinde vermektedir.
1410’da Entekīre’den (Antequera) göçenler şehrin
güneyinde aynı adla yeni bir mahalle kurdular; zamanla da Beyyâzîn’in, hemen arkasında Beydâ, Bâdîs, Fahsüllevze gibi mahalleler ortaya çıktı. Gırnata’nın en önemli bölümünü ise, Nasrîler döneminin
başında daha çok askerî maksatlarla kullanılan bir
kaleden ibaret iken XIII ve XIV. yüzyıllarda yapılan
değişikliklerle bir saltanat şehrine dönüştürülen Elhamra oluşturuyordu (geniş bilgi için bk. ELHAMRA
SARAYI).
Gırnatalı müsta‘riblerin müslümanlarla birlikte
yaşayıp yaşamadıkları kesin olarak bilinmemektedir. Bununla beraber bu cemaatin İlbîre Kapısı’nın
hemen karşısında Murâbıtlar tarafından yıkılan çok
görkemli bir kiliseye sahip oldukları dikkate alınırsa,
bu kiliseye yakın bir yerde ve surların dışında kendilerine ait bir mahallenin bulunduğu söylenebilir.
Gırnata’da, başlangıçtan beri bu şehre Gırnâtatül-

yehûd dedirtecek kadar büyük bir yahudi cemaati
yaşamış, dolayısıyla da oturdukları mahalle ülkeden sürüldükleri güne kadar varlığını korumuştur.
Her ne kadar Zîrîler döneminde içinde yer aldıkları
siyasî entrikalar bu cemaatin 2000’den fazla mensubunun hayatına mal olduysa da şehirde yahudi
varlığı devam etti. Nitekim 1491 yılında Gırnata’nın
teslimi için yapılan anlaşmada Sultan Ebû Abdullah
es-Sagīr müslümanlarla birlikte yahudiler için de
din, can ve mal güvenliğinin sağlanacağı teminatını
almıştı. Bu tarihte yahudi mahallesi şehrin merkezine yakın bir yerde bulunuyordu. İsabella ile Ferdinand daha sonra bu mahalleyi yıktırıp yerine büyük
bir hastahane ve bir kilise yaptırdılar.
Nasrîler Gırnata’ya yerleştiklerinde öncelikle
Zîrîler’den kalma surları yeni baştan elden geçirdiler. XIV. yüzyılda mahalleleri çevreleyen surlar
inşa edildi. Gerek surların gerekse çok sayıdaki
muhteşem kapısının büyük çoğunluğu XIX. yüzyılda
değişik gerekçelerle yıktırılmıştır. Yine Nasrîler döneminde şehri ikiye bölen Darro nehrinin üzerinde
Kantaratülûd, Kantaratülcedîde, Kantaratülhammâm, Kantaratülkādî ve Kantaratü İbn Reşîḳ adlı
köprüler vardı.
Endülüs şehirlerinin tipik bir örneği olarak Gırnata’da bir ana cadde ile bunun yanında daha dar
ve dolambaçlı tâli yollar bulunuyor, bu yollara da
bir kısmı çıkmaz daracık sokaklar açılıyordu. Yolların önemli bir bölümü, adlarını içinden geçtikleri
mahallelerdeki mescidlerden alıyordu. Ana merkez
Darro’nun sağ tarafında bir tepenin eteğindeydi
ve şehrin dört bir yanından gelen yollar buradaki
el-Mescidü’l-câmi‘e ulaşıyordu. Kazâî konularda
halka yardımcı olmak için çalışan kimselerin (şâhid) yazıhaneleriyle ıtriyat dükkânları da bu caminin çevresinde kümelenmişti. I. Yûsuf, 1349 yılında caminin yakınına dinî ilimlerin okutulduğu bir
medrese inşa ettirdi. İktisadî faaliyetlerin de merkezini teşkil eden şehirde yan yana bir dizi mağaza
ve çarşı bulunuyordu; bunların en meşhuru, tekstil türlerinin ve lüks eşyanın pazarlandığı on kapılı
Kayseriye Çarşısı idi. XIX. yüzyıla kadar sağlam kalan
bu çarşı, 1843’te vuku bulan bir yangından büyük
zarar görmüş ve ertesi yıl tamir edilmişse de yapılan değişiklikler sebebiyle küçülerek eski ihtişamını
kaybetmiştir. Darro’nun sol tarafında da Kayseriye
Çarşısı ile aynı hizada ticarî borsa, emanet deposu
ve otel hizmetlerini bir arada sunan bir han bulunuyor ve bu iki ticaret merkezi arasında bir köprü yer
alıyordu. XIV. yüzyılda inşa edilen ve XVIII. yüzyıldan itibaren kömür deposu olarak kullanılan bu han
halen faal durumdadır. V. Muhammed tarafından,
dikdörtgen şeklindeki avlusunun ortasında büyük
bir havuzun ve etrafında çift katlı revakların yer aldığı büyük bir bîmâristan yaptırıldı; bu hastahane
günümüzde orijinal şekline uygun olarak restore
edilmektedir. Gırnata evleri, zenginlere ait konaklar hariç nisbeten mütevazi yapılardı. Bu evlerin J.
Münzer’in kuş yuvalarına benzettiği küçük odaları
vardı ve dış cepheleri pek bakımlı görünmemekle
birlikte içleri son derece temizdi.
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Surların dışında sekiz adet kabristan bulunuyordu; fakat Kral Ferdinand ve Kraliçe İsabella 1501
yılından itibaren buralara ölü gömülmesini yasakladılar. Bu tarihten sonra, birçoğu özenle hazırlanmış sanat değeri yüksek kabir taşlarının büyük bir
kısmı yeni kilise ve manastırların inşasında ve şehir
surlarının tamirinde kullanıldı, bir kısmı da zamanla toprak altında kaldı. Bugün bu taşlardan bazıları müzelere nakledilerek koruma altına alınmıştır.
Kabristanlardan başka surların dışında “musallâ”
veya “şerîa” denilen bayram ve cenaze namazlarının kılındığı namazgâhlar bulunuyor ve bunlar genişçe bir çimenin üzerine yerleştirilen bir mihrapla
yanındaki minber vazifesi gören taş basamaklardan
meydana geliyordu. İbnü’l-Hatîb, XII. yüzyılda el-Kasabatü’l-kadîme’nin doğusundaki tepenin üzerinde
yer alan musallâlardan birinin adını Musallâtü Saîd
olarak vermektedir. Yine surların dışında en meşhurlarını Havru Müemmel’in oluşturduğu mesire
yerleri vardı.
Gırnata’nın Nasrîler döneminde öne çıkan özelliklerinden biri de şehrin her taraftan bahçeler ve
çiftliklerle kuşatılmış olmasıydı. İbnü’l-Hatîb’in
ifadesine göre sayıları 100’ü geçen bu bahçe ve
çiftlikler şehrin etrafını âdeta bir gerdanlık gibi çevrelemişti. Ancak 1492 sonrasında yaşanan göç ve
sürgünler neticesinde buralar birer viraneye döndü.
Buna rağmen şehir yabancı seyyahların beğenisini
kazanmaya devam etti. Meselâ İtalyan asıllı hümanist yazar Pedro Martir, XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde
Venedik, Roma ve Floransa ile karşılaştırdığı Gırnata’yı, gerek iklimi ve akar sularının bolluğu gerekse
topraklarının verimliliği, çiftliklerinin çokluğu ve
zenginliği açısından bu şehirlerden daha üstün bulmakta ve şehri tabii zenginliklerin temaşa edildiği
bir açık hava müzesine benzetmektedir.

Nüfus ve İçtimaî Hayat. Gırnata’nın nüfusu konusunda ancak Nasrîler dönemiyle ilgili olarak bazı
tahminî rakamlar vermek mümkündür. 1311’de Roma’da Papa V. Clement’i ziyaret eden Aragon heyeti
şehirde 200.000 kişinin yaşadığını bildirmiştir. Ancak bu rakam oldukça abartılı görünmektedir; çünkü yapılan araştırmalar, XIV. yüzyılda Gırnata’nın
170 hektarlık bir alana yayıldığını ve yaklaşık 50.000
kişilik bir nüfusu barındırdığını göstermektedir.
Nasrîler’in hâkimiyetindeki İslâm şehirleri hıristiyanlarca işgal edildikçe buralarda yaşayan halkın
büyük çoğunluğu Gırnata’ya göç etmiş ve bu şekilde şehrin nüfusu muhtemelen 100.000’in üzerine
çıkmıştır. Bu nüfusuyla XIV ve XV. yüzyıllarda İspanya’nın en kalabalık şehri olan Gırnata Avrupa’nın da
en kalabalık birkaç şehrinden biriydi.
Gırnata’da yaşayan bazı aristokrat Arap aileleri,
kabilelerine bağlılıklarını büyük bir gururla muhafaza ediyorlardı. Bunlar arasında Kaysî, Hazrecî, Kahtânî, Ensârî, Cüzâmî, Gassânî ve Ezdî nisbelerini kullananlar çoğunluktaydı. Ancak özellikle XV. yüzyılda
gerek aristokrat aileler gerekse halk arasında Endülüs’e ait aile, sülâle ya da şehirlere nisbetle anılmak
daha yaygın bir gelenek haline geldi.
Şehir halkı esas itibariyle “hâssa” ve “âmme”
şeklinde iki zümreden teşekkül etmekteydi. Asker
ve sivil idarecilerle nüfuzlu aileler hâssayı, geri kalanlar da âmmeyi oluşturmaktaydı. Bu tasnife bir
de statüleri kalıcı olmayan harp esirlerini katmak
mümkündür. Bu zümreden çok sayıda kimse hürriyetlerine kavuşmalarının ve İslâm’ı benimsemelerinin ardından toplumun diğer kesimlerinin gıpta
ettiği görevler üstlenmişlerdir. XIII. yüzyıla kadar Endülüs’ün diğer şehirlerinde olduğu gibi Gırnata’da
da daha çok hâssanın konuştuğu fasih Arapça, âmmenin konuştuğu Arapça-Berberî lehçeleri-Latince
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karışımı melez dil ve yerli halkın dili olan Latince
konuşulmaktaydı (geniş bilgi için bk. ENDÜLÜS).
XIII. yüzyıldan itibaren İslâm kültürünü daha iyi
muhafaza etmek maksadıyla Nasrî yöneticileri fasih Arapça’yı hâkim kılmak için gayret gösterdiler.
Bunun sonucunda halkın neredeyse tamamı bu dili
rahatça anlar ve konuşur hale geldi.
Gırnata erkeklerinde sarık kullanımı yaygın değildi; bunu genellikle ulemâ ve yaşlılar kullanırdı.
Kadınlar ziynete çok düşkündü. J. Münzer’in verdiği 1494 yılına ait bilgilere göre kadınlar iç elbisesi
olarak ketenden yapılmış bir gömlekle bir şalvar
(tumman), bunların üzerine de ekonomik seviyelerine göre yün veya ipek bir entari giyerler, sokağa
çıkarken de gözleri dışında bütün vücudu kaplayan
keten, pamuk yahut ipek bir örtü örtünürlerdi.
Matem rengi siyah değil beyazdı. Yine yabancı seyyahların ifadelerine göre Gırnatalılar gerek elbiselerinin gerekse ev eşyalarının temiz olmasına çok
dikkat ederlerdi.
Gırnata’da ramazan ve kurban bayramlarından
başka mevlid ve aşure günleri de birer bayram gibi
kutlanırdı. Bu kutlamalar camiler, zâviyeler ve ribâtlarla birlikte Elhamra Sarayı’nda da gerçekleştirilirdi. Saraydaki kutlamalar sırasında önce namaz
kılınır, Kur’an okunur, ardından şairler günün anlamına uygun şiirler söyler, “şebbâbe” adı verilen ney
benzeri mûsiki aletleri eşliğinde müveşşahlar okunur, zikir halkaları kurulur ve en sonunda da yemek
yenilirdi. Gırnatalılar’ın bir de “îdü’l-asîr” dedikleri
bağ bozumu bayramları vardı.
Sürekli dış tehdit ve tehlikelere mâruz kaldıkları
için Gırnatalılar askerî eğitime büyük önem veriyorlardı. İbnü’l-Hatîb, okul yaşına gelmiş çocuklara
Kur’ân-ı Kerîm yanında silâh kullanma hünerlerinin
ve savaş taktiklerinin de öğretildiğini bildirmektedir. Ayrıca şehrin bazı meydanlarında halk sürekli
askerî eğitimden geçirilir ve bu arada çeşitli savaş
oyunları gösterileri yapılırdı.
Nasrîler dönemine ait bilgiler, Gırnata’da gerek
ürün türü gerekse verim açısından çok zengin bir
tarım hayatının bulunduğunu göstermektedir. Şehir arazisinin önemli bir bölümü hânedana aitti ve
“müstahlas” adıyla anılırdı. İçinde mescidler, küçük
hisarlar ve değirmenlerin bulunduğu bu arazileri
çiftçiler işletir ve karşılığında mahsulün bir bölümünü alırlardı. Gırnata’ya bağlı 600 köyde ipek
böcekçiliği yapılıyor, elde edilen ipeğin büyük bir
kısmı şehir halkı tarafından tüketiliyordu. Itriyatçılar el-Mescidü’l-câmi‘in etrafında, giyim eşyası satanlar ise çarşılarda toplanmışlardı. Her mahallede
halkın un, et, balık, süt, tereyağı, peynir, zeytin gibi
gıda ihtiyacını karşılamaya yönelik dükkânlar vardı;
ayrıca seyyar satıcılar bulunuyor, haftada bir defa
da pazarlar kuruluyordu.
İlim ve Fikir Hayatı. Gırnata’da ilim ve fikir hayatının gelişmeye başlaması, şehirleşme süreciyle paralel olarak Zîrîler dönemine rastlar. Zira bu
dönemde Gırnata’nın yıldızının parlamasıyla İlbîre
eski önemini yitirdi ve bu şehirdeki ilmî faaliyetler

çok geçmeden Gırnata’ya taşındı. Bununla beraber
Gırnata’nın, mülûkü’t-tavâif dönemi Endülüs’ünün
Kurtuba, İşbîliye, Tuleytula, Sarakusta, Dâniye, Belensiye gibi şehirleriyle mukayese edildiğinde ilim
ve fikir hayatı açısından daha geride olduğu görülmektedir. Bunda, şehirdeki birikimin yetersizliği
kadar Zîrîler’in bedevîlikten henüz tam anlamıyla
sıyrılamamış, dolayısıyla da bu tür faaliyetleri gerektiği kadar himaye edememiş olmalarının önemli
payı vardır. Bu dönemde büyük camiler birer medrese görevi de üstlendiler. Mâlikî mezhebi fikrî hayat ve halk üzerinde güçlü bir hâkimiyet kurmuştu.
Meselâ fakih Ebû İshak el-İlbîrî’nin bir şiiri, 459’da
(1066) halkın galeyana gelmesi ve devleti uzun süredir fiilen idare eden yahudilerin iktidardan düşürülmesi için yeterli olmuştu.
Zîrîler dönemi, Gırnata yahudileri için kültürel faaliyet açısından bir altın çağ teşkil eder. Hem
Habbûs’a hem Bâdîs’e başvezirlik yapan Samuel b.
Nağrîle (İsmâil b. Nağrîle), Gırnata yahudilerinin ve
şehirdeki Talmud okulunun reisi olması yanında Talmud âlimi, İbrânîce uzmanı ve şairdi. Arapça’yı ve
İslâm ilâhiyatını da çok iyi biliyordu. Gerek kendisi
gerekse kendinden sonra başvezir olan oğlu Joseph
(Yûsuf), dönemlerinde yahudi kültürünün gelişip
serpilmesi için gayret gösteren âlimlere büyük destek verdiler. Aynı dönemde Gırnata dışındaki yahudi kültür merkezleriyle temaslar kuruldu. Bu çabalar sonucunda Gırnata dinî şiirleriyle şöhret bulan
Moses ben Ezra, Solomon ben Joseph, Judah ben
Tibbon, Saadia ben Maimon, İsaac Hamon, Abraham ben İsaac gibi şairlerin ve Kitâb-ı Mukaddes’in
bâtınî tefsiri üzerinde çalışan bilginlerin yetişmesine beşiklik etti.
Murâbıtlar ve Muvahhidler idaresindeki Gırnata’da bir önceki döneme oranla ilmî faaliyetlerde
dikkate değer bir gelişme görülür. İbn Atıyye el-Endelüsî (ö. 541/1147), Muhammed b. Ebû Hâlid
el-İlbîrî (ö. 602/1206), İbn Semcûn (ö. 608/1211)
gibi Mâlikî fıkhını iyi bilen şahsiyetler yetişti. Gırnata, özellikle kıraat ve Arap dili sahalarında Endülüs’ün diğer ilim merkezleriyle yarışır hale geldi ve
bu durum ilim tâlipleri için şehri bir cazibe merkezi
konumuna getirdi. Meselâ dönemin ünlü âlimlerinden Muhammed b. Ca‘fer el-Belensî el-Ümevî (ö.
586/1190), Lebleli (Niebla) Sâbit b. Muhammed
el-Kilaî (ö. 628/1230) ve hemşehrisi ünlü seyyah İbn
Cübeyr (ö. 614/1217), Kur’an ve Arapça öğrenmek
için bir süre Gırnata’da kalmışlardır. Diğer taraftan
bu dönemde ilmî faaliyetlerdeki çeşitlilik de artmıştır. Şehirdeki büyük camilerde fıkıh, kıraat ve Arapça’nın yanı sıra hadis, tefsir gibi diğer ilimler de okutuluyordu. İbn Semcûn, Kilaî, Abdülvâhid b. İbrâhim
el-Gāfikī (ö. 619/1222) fıkıhta olduğu kadar hadiste
de söz sahibi idiler. Endülüs’ün başka şehirlerine
mensup birçok âlim Gırnata’ya yerleşmiş, kadı,
kâtip veya müderris olarak hizmet vermiştir. Meselâ
Sebteli fakih İyâz b. Mûsâ’nın (ö. 544/1149), İşbîliyeli Ebü’l-Velîd İbnü’d-Debbâğ’ın (ö. 546/1151), fakih İbn Zerkūn’un (ö. 586/1190) kadılık, ünlü filozof
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İbn Tufeyl’in ise kâtiplik yaptığı bilinmektedir. Buna
karşılık bir süre Kurtuba Ulucamii’nin imam-hatipliğini deruhte eden İbn Semcûn gibi Gırnata’da yetişip başka merkezlerde görev yapan kimseler de çıkmıştır. Bu arada Abdullah b. Muhammed ed-Darîr
(ö. 571/1175) matematikte ve Ahmed b. Dâvûd elCüzâmî de (ö. 598/1201) tıpta meşhur olmuşlardır.
Mürsiye’nin hıristiyanların eline geçmesinin ardından bir süre Aragon Kralı I. Jacques’ın himayesinde
çalışan tabip, matematikçi ve astronom Ebû Bekir
Muhammed b. Ahmed el-Mürsî (ö. VII./XIII. yüzyıl
sonu) daha sonra Gırnata’ya göç etmiş ve burada
çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Gırnata doğumlu
olan ünlü seyyah ve coğrafyacı Ebû Hâmid el-Gırnâtî ile (ö. 565/1169) büyük edip ve seyyah İbn Saîd
el-Mağribî de (ö. 685/1286) çalışmalarıyla yalnız
Endülüs’e değil bütün İslâm âlemine mal olmuşlardır.
Nasrîler Gırnata’daki ilmî ve kültürel faaliyetleri
önemli ölçüde desteklediler. Esasen Nasrî sultanlarının çoğu bizzat ilimle ilgilenmiş kimselerdi. Sultanların ilim severliği diğer idarecileri de etkilemiş,
devlet görevlerine bilgili, kültürlü şahsiyetler tayin
edilmiştir. Yaşadıkları dönemin en meşhur âlim, edip
ve bilge kişileri olarak bilinen İbnü’l-Hakîm er-Rundî
(ö. 708/1308), İbnü’l-Ceyyâb (ö. 749/1348), Lisânüddin İbnü’l-Hatîb (ö. 776/1374), İbn Zümrek (ö.
798/1395) bunlardan bazılarıdır. Fikrî hayat üzerinde Mâlikîliğin tesiri önceki dönemlerde olduğu gibi
bu dönemde de devam etti. İbnü’l-Hatîb, bundan
dolayı Gırnata’da farklı mezhep ve düşünce akımlarının tutunma imkânı bulamadığını ifade etmektedir. Ancak bu dönemde Mâlikîlik de yeni ihtiyaçlar
karşısında çözüm üretme esnekliğini gösterebilmiştir.
Nasrîler devrinde önceki dönemlerden farklı
olarak tasavvufî düşünce ve hayat Gırnata’ya iyice
nüfuz etmiş ve şehrin değişik yerlerinde çok sayıda zâviye yapılmıştır. Esas itibariyle esnaf arasından
çıkan mutasavvıf mürşidlerin bir kısmı Gırnatalı
olmayıp Semerkant, Tebriz, Horasan ve Konya gibi
Doğu İslâm dünyasından gelerek buraya yerleşen
kimselerdi. Halk geceleri bu mürşidlerin bulunduğu
zâviyelerde toplanır, birlikte Kur’an okunur, büyük
mutasavvıfların şiirleri ilâhi şeklinde söylenir, dinî
ve ahlâkî sohbetler yapılırdı. I. Yûsuf’un 750 (1349)
yılında büyük bir medrese inşa ettirmesine kadar
dinî ilimler camilerde okutuluyordu. Bu medresede
Gırnatalı âlimlerin yanında Mağribliler de öğretim
faaliyetlerine katılmışlardır.
Gırnata’nın hıristiyanların eline geçmesinden
sonra çok sayıda âlimin Mağrib’e göç etmesi sebebiyle şehirde kalan müslümanların ilmî seviyesinde
büyük bir gerileme yaşandı. Bu arada hıristiyanlaştırma faaliyetleri çerçevesinde Arapça’nın yasaklanması ve bu dilde yazılmış eserlerin toplanıp imha
edilmesi Gırnata müslümanlarını daha zor duruma
düşürdü. Bu şartlar altında müslümanlar, imanlarını muhafaza etmek ve geçmişleriyle olan ilişkilerini
sürdürebilmek için çocuklarına gizlice öğrettikle-

ri Aljamia alfabesiyle daha ziyade dinî bağlılık ve
heyecanı sağlam tutmaya yönelik menkıbe ve yarı
efsanevî türden çok sayıda küçük hacimli eser meydana getirdiler (bk. ALJAMİA).
Günümüz Granada’sında İslâm. İspanyol hâkimiyetine geçtikten sonra ismi Granada şekline
dönüştürülen şehir günümüzde aynı adı taşıyan
vilâyetin merkezidir. Şehirde tarım ürünleri ticareti
canlıdır; sabun, kâğıt, kaba keten ve yünlü kumaş
üretimi önem taşır. Nüfusu 1991 yılında 254.000
kişi idi. En uzun süre müslüman hâkimiyetinde
kalmasından dolayı sahip bulunduğu birçok İslâmî
âbide, Granada’yı İspanya’nın en çok turist çeken
merkezlerinden biri haline getirmiştir. İslâmî döneme ait eserlerin başlıcaları Elhamra Sarayı, Generalife (Cennetü’l-arîf), daracık sokaklarıyla Albaicín
(Beyyâzîn) semti, bir kısmı hâlâ ayakta kalan surlar, Bañuelo (hamam), Madrasa (Medrese), Alcaicería (Kayseriye), Maristan (hastahane), Alfondega
(el-Funduk = han) gibi tarihî binalarla Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza edilen tezyinat örneklerinden ve
küçük buluntulardan oluşur. Bibramla (Bâbürremle), Aben Humeya (İbn Ümeyye), Abu İshaq (Ebû
İshak), Aixa (Âişe), Albaida (Beydâ), Almanzora
(Mansûr), Alamar (el-Ahmer), Andaluces (el-Endelüsî), Guadalajara (Vâdilhicâre), Boabdil (Ebû
Abdullah), Fatima (Fâtıma), İsmail, Nuria (Nûriye)
gibi yer ve kişi adları da şehrin İslâmî geçmişine
olan bağlılığını devam ettirmektedir. Bunların dışında, halen Granada’da sayısı 2000’in üzerinde olan
bir müslüman cemaati yaşamaktadır. Bu cemaatin
büyük çoğunluğunu Pakistan, Hindistan, Ortadoğu
ve Kuzey Afrika’daki İslâm ülkelerinden gelip şehre
yerleşen kimseler teşkil eder; geri kalanlar ise ya İslâmî geçmişlerini keşfetmeleri sonucu veya diğer ülkelerden gelen müslümanların gayretleriyle İslâm’a
girmiş yerli mühtedilerdir.
Granada müslümanlarının bugün çatısı altında
toplandıkları kuruluşlardan başlıcası Communidad
Islámica de al-Andalus (Endülüs İslâm Cemaati) adını taşımakta ve Albaicín semtinde dinî ilimlerin ve
Arapça’nın öğretildiği bir medreseye, bir mescide
ve kendi mensuplarının defnedildiği bir kabristana
sahip bulunmaktadır. País Islámico adlı bir de aylık
dergi çıkaran derneğin uzak hedefi Endülüs’ün ihyasıdır. Merkezi Madrid’de bulunan İspanya el-Centro
Islámico (İslâm Merkezi), Granadalı müslüman çocuklarının eğitimi için Colegio hispano-musulman
Averroes (İbn Rüşd İspanyol Müslüman Koleji) adlı
bir ilkokul açmıştır. Müslüman cemiyetlerinin dışında bugün Granada’da İslâm ve Arap araştırmalarına
yönelik iki de ilmî kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan biri, Granada Üniversitesi bünyesinde yer alan
ve Endülüs, özellikle Granada tarihiyle ilgili önemli
çalışmalar yapan Arap-İslâm Araştırmaları Bölümü,
diğeri Albaicín semtinde XV. yüzyıldan kalma Casa
de Capiz adlı konakta faaliyet gösteren Escuela de
Estudios Árabes’tır (Arap Araştırmaları Enstitüsü).
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TOYOTA LAND CRUISER
Nihat ÖZBİLEK

Toyota Land Cruiser, Japon otomobil üreticisi
Toyota tarafından üretilmiş olan bir araç grubunun tanımıdır. Land Cruiser, Hilux pick-up’ı ile
birlikte dünyanın en zorlu arazi ve iklim koşullarında kullanılan araçlardır. Land Cruiser’in tasarımına 1951 yılında başlanıldı ve 1954’te Toyota, Jeep benzeri bir araç olarak üretime geçirdi.
Land Cruiser yıllar içerisinde SUV, Hardtop, Station Wagon ve Utility gibi farklı sürümleri ile görücüye çıktı. Çoğu yerde Land Cruiser arazi aracı
için genel bir terim oluşturmaktadır. Şu anda Toyota’nın en önemli SUV modelidir.
Toyota tarafından üretilen arazi aracı otomobil. İkinci Dünya Savaşı sonrasında askeri amaçlı
olarak geliştirilen Land Cruiser geçen 50 yıl boyunca gittikçe daha büyük ve lüks bir araç haline geldi. Land Cruiser’ın doğumu İkinci Dünya
Savaşı’nın bitmesinden 5 yıl sonra gerçekleşti.
Savaştan yenik ayrılan Japonya’nın henüz kendini toparlayamadığı yıllarda otomotiv sektörü de
çok zorlu bir döneme girmişti. Yüksek enflasyon
ve diğer Uzakdoğu ülkelerindeki siyasi gelişmeler nedeniyle tam bir ekonomik durgunluğa giren Japonya’da grevler birbirini izlemeye başladı.
1950 yılı nisan ayında Toyota’da çalışan işçiler de
greve gitmiş ve aylık üretim birkaç yüz adede
kadar düşmüştü. 25 Haziran 1950 yılında Kuzey
Kore’nin, Güney Kore’yi işgal etmesiyle patlak
veren Kore Savaşı, arazi şartlarında kullanılacak
küçük boyutlu araç ihtiyacı doğurunca, Toyota
aynı yılın ağustos ayında bu amaçla ilk tasarım
çalışmalarını başlattı. İlk prototip 1951 yılının
ocak ayında hazır hale getirildi. O dönemde bu tür arazi araçları Jeep
adıyla anıldığı için Land Cruiser’ın atasına Toyota Jeep
adı verilmiş. Prototipte
kullanılan B kodlu kamyon motoru nedeniyle
aracın tam adı Toyota
Jeep BJ olmuş. Aracın
şasisi Pony Toyota verilen
SB serisi hafif kamyondan
alındığı için dayanıklı ve
yükle kapasitesi de yüksek
tutulabilmiş. Arazi aracı için

açılan ilk ihaleyi Amerikan Willys Jeep kazansa
da Toyota’nın geliştirdiği araç sahip olduğu avantajlar sayesinde birkaç yıl içinde başarılı olacağını
göstermiş. Jeep’e göre daha büyük bir karosere
sahip olan BJ’nin dingil mesafesi de daha uzun
tutulmuş. Daha güçlü motoru ve yumuşak süspansiyonu BJ’nin performans ve konfor açısından
daha avantajlı hale gelmesini sağlamış. Toyota
Jeep BJ’nin başarılı bir araç olduğunu kanıtlayan
kişi test sürücüsü Ichiro Taira olmuş. 1951 yılının
temmuz ayında kendi isteğiyle bir deneme yapan
Taira Ulusal Polis Birimi yetkililerinin izlediği testte Fuji Dağı’ndaki Fudo Tapınağı’na merdivenleri
kullanarak ulaşmayı başarmış. Test pilotunun kişisel çabası sonuç vermiş ve Ulusal Polis Birimi,
Toyota Jeep BJ’yi devriye aracı olarak satın almaya karar vermiş. İlk Land Cruiser için bu bir dönüm noktası olmuş. 1953 yılında Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve çeşitli elektrik şirketleri
de Toyota Jeep BJ için sipariş vermeye başlamış.
Aracın uluslararası tanıtımı da bu yıl içerisinde
gerçekleştirilmiş. Aracın daha yüksek adetlerde
satılmaya başlaması, 1954 yılında siparişle üretimden seri üretime geçilmesini sağlamış. İlk
tepki Willys Jeep’ten gelmiş, Willys firması Toyota’yı Jeep adını kullanmaması yönünde uyarmış,
Bunun üzerine isim arayışına giren Toyota yetkilileri araca Land Cruiser adının verilmesini kararlaştırılmış.
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Siyaset insan sağlığına zarar veriyor
(Bilimsel araştırma)
Mehmet ŞAHİN

SIR

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre siyaset insan sağlığına zarar veriyor.
Araştırmaya katılanlar en çok uykusuzluk ve
mutsuzluktan muzdarip.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre politikanın insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi var. Araştırmada
özellikle ABD’deki 2016 Başkanlık seçimleri
kampanya döneminin toplumu nasıl böldüğü
mercek altına alındı. İngiliz YouGov kamuoyu
şirketi araştırma için Mart 2017’de 800 kişiyle
görüştü.
Nebraska-Lincoln Üniversitesi tarafından
yürütülen araştırmaya katılanların yüzde 40’ı
politikanın kendilerinde strese neden olduğunu ifade etti. Her beş kişiden biri, politika yüzünden uyku sorunu yaşadığını vurguladı.
Araştırmaya katılanların yüzde 20’si siyasi
görüş ayrılığı sebebiyle arkadaşlık ilişkisinin
bozulduğunu bildirdi. Yine her beş kişiden biri
siyaset nedeniyle kendini yorgun hissettiğini
dile getirirken, yüzde dörtlük bir kesim ise siyaset yüzünden intihar etme düşüncesine kapıldığını söyledi.

SOL GÖRÜŞLÜLER DAHA ÇOK STRES ALTINDA
Bu oranın ABD’de 10 milyon insana tekabül
ettiğine dikkat çeken araştırmanın sorumlusu, siyaset bilimci Kevin Smith, çıkan sonucun
sağlık sisteminde gerçek bir krize işaret ettiğini
belirtti. Siyaset bilimci Kevin Smith ayrıca, sol
görüşlü insanların politik tartışmalar nedeniyle daha çok stres yaşadığını ifade etti.
Ankete katılanların yüzde 11,5’i siyasetin
beden sağlıklarına zarar verdiğini dile getirirken, yüzde 31,8’lik bir grup, medyada kendi siyasi görüşlerine aykırı fikirler savunulduğunda
“delirdiğini” belirtti. Yüzde 29,3’lük bir kesim
ise siyaset sebebiyle kontrolünü kaybettiğini
itiraf etti.
Siyaset Bilimci Kevin Smith ve diğer araştırmacılar siyasetin insanların bedensel ve
ruhsal sağlığına etkisini inceleyen söz konusu
araştırmanın bir ilk olduğunu ve gelecekte bu
çalışmayı, kapsamını genişleterek tekrarlamayı düşündüklerini duyurdu.
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Allah Dostu
Necibe AKÇA KOCATOP

Merhaba SIR Alem ‘i dostları;
Konumuz Ekim ayında bana göre Ahlak ve Edep Olmalı. Büyüklerde sevgi ve
hoşgörü küçüklerde saygı nedense bitti.
Bencillik aldı başını gidiyor. Ahlak deyince akla ilk gelen bence biz sevgi noksanı olduk. Edep ve Ahlak kaideleri adab-ı
muaşeret beraber yaşayışta hoş ve İslama göre islamca yaşamda var oluşur.
Kişinin nefsine uygulayacağı adabı ve
saygıyı bilinçli kullanmalı iki çeşit adap
biri zahir, biri batini olmak üzere. Zahiri
ve şeri adap tasavvufun temelidir. Batini
adap tefekkür ve gönül halleri ile ilgilidir.
Küçüklere evlat şevkati büyüklere baba
hürmeti ve akrana kardeşlik sevgisi göstermek tasavvufun genel adabıdır. Arif
insan önce bilgide hakkı hakkı ile bilendir nefsini ve Rabbini bilen edebini ve
hoş görüşünü etrafına saygı ile dağıtır.
Sen ve ben meselesi ile bir yere varılmaz
sevgi vardır. Uazğı yakın eden Rabbine
ulaştıran sadakatsiz sevgi de insanı hiçbir zaman mutlakiyete taşımaz. ALLAH
cc severse ancak biz sevebiliriz. Bestami
Hz. Ne diyor: “ ben yıllardır hakkı sevmek için gayret ettim sonuçta gördüm
ki seven hakkın kendisi imiş “ ALLAH c.c.
sevmedikçe siz sevemezsiniz. Yani kişi o
zaman Rabbini ne kadar seviyor, kendini
yoklasın yada Rabbi tarafından ne kadar
seviliyor. Kul talep etmedikçe ALLAH hiçbir zaman icabet etmez. ALLAH ‘ın icabeti kulun talebi kadardır. O zaman edep
edep edep ya huuu…. Canda da cananımdır huuuu…

Elini kalbine götür burası toprağa gerek yok insanın gömüldüğü yer bence
tek Güzel Ahlak günahlarımızı güneşin
buzu erittiği gibi eritir. Ekim bizlere hüzün değil huzur getirsin. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Biz biz olalım
dikkat! Edebin aslı kendini noksan başkasını kamil görmektir. Sır dolu bu kainatta geçip giden ömür de biz köprü olalım. Sevgiye hizmet imtiyazdır, lütfudur,
keremdir güzel kullanalım mı? Bir fincan
kahvenin kırk yıl hatırı var ise, hadi çağır
yap bir kahve.
Şimdi Allah yolunda edep ile ahlaklı ve
dostça dilde zikir, gönülde sır dolu sevgi
yarınlar kucak açalım mı? Gece hüzün
göğsüne çökse de Allah’a sımsıkı sarılalım. O ne güzel dosttur akıp giden zamanda candan sırdaşlarla güzel günlere sağlık
ve huzur ile inşallah!
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ismini sır ile yardımcı bana
İnsana insana gösterdin ayna
Sırrını insanda gizledin amma
İnsanı insana gösterdin ayna
Sırrının arifi insanda oldu
Cihanın her yanı senle de doldu
Sırrını çözenler kendini buldu
İnsanı insana gösterdin ayna
Varlığın sır değil arife ayna
Kelamın sır değil seninle duyan
Kul insandır yolunda sana uyan
İnsanı insana gösterdin ayna
SEBATİM aynadır bakıp görene
Sözü kurandır dinleyip duyana
Asan olur canı sunan canana
İnsanı insana gösterdin ayna
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Sır Dergisi Etkinlik

SIR
Başkanlarımızın ve Tv yapımcılarımızın sürpriz ziyareti
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ABDURRAHMAN GÜRSES
Mehmed ALACADOĞAN

1325 (Milâdî 1909) tarihinde Hendek’e bağlı
Soğuksu Köyü’nde doğdu. Küçük yaşta Kur’an-ı
Kerim’i babası Hafız Said Efendi’den hıfzetti.
Hıfzını tamamladıktan sonra Hendek’e giderek
orada Hafız Abdurrauf Efendi’den ta’lim okudu. 1922 yılında İstanbul’a geldi. Ayasofya Camii yakınındaki Soğukkuyu Medresesi’ne girdi
ve buradan mezun oldu. Memleketi olan Hendek’e geri döndü ve gayr-ı resmî olarak hizmete başladı. 1934 yılında tekrar İstanbul’a avdet elti. Üsküdar Selimiye Camii İmam-Hatibi
Evveli Fehmi Efendi’den ilm-i kıraat okudu ve
1937 yılında icazet alıp kurrâ hafız oldu. 1939
yılında Fatih Mihrimâh Sultan Camii Şerifi’nde
ilk resmi göreve tayin oldu. Bir ay sonra Teşvikiye Camii İmam-Hatipliğine getirildi. 1944
yılında Beyazıt Camii İmam-Hatipliğine nakloldu. Bu görevde iken Cami içerisinde meydana
getirdiği Kur’an Kursu’nda yüzlerce hafız yetiştirdi. 41 yıllık resmi hizmetini 1979 yılında
tamamlayarak emekliye ayrıldı.

İslam’a ve Kuran’a kendisini adamasıyla tanınan Hocaefendinin cenaze namazında Beyazıt
Camii tarihi günlerinden birini yaşadı. Caminin
avlusuna giremeyen cemaat, Beyazıt meydanına taştı. Yaklaşık on bin kişinin katıldığı cenaze namazını Diyanet İşleri eski Başkanlarından
Lütfi Doğan kıldırdı…

SIR

Beyazıt Camii görevi devam ederken 1976
yılında İstanbul Haseki Eğilim Merkezi’nde açılan, Aşere-Takrib ve Tayyibe İhtisas Kursu’nda
İstanbul Tariki üstadı olarak başladığı görevine
devam etmekteydi.
…
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e bir asır boyu
hizmet etmiş, hafızların hamisi Reisü’l Kurra,
Hendekli Hacı Hafız Abdurrahman Gürses Hocaefendi,
10.08.1999 tarihinde Hakk’ın rahmetine
kavuştu. Hocaefendinin naaşı 11.08.1999 tarihinde 40 yıl imamlığını yaptığı Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra caminin
bahçesinde toprağa verildi. Yaşamı boyunca
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Beyazıt Camii bahçesine defin edilmesi için
Bakanlar Kurulu’ndan karar çıkınca namaz Beyazıt Camii’ne alındı. Karardan haberi olmayan
ve Fatih Camii’nde toplanan binlerce vatandaş
haberi duyunca Fatih’ten Beyazıt’a sel gibi
aktı. Beyazıt Camii’ne gelen cemaat hüzünlü
bir sela sesi ve merhumun kendi sesiyle tilavet ettiği Kur’an-ı Kerim ile karşılaştılar… Okunan sela namaz için toplanan insanları hüzne
boğarken, ezan ile insanların hüznü arttı ve
gözleri ıslandı. İkindi namazını takiben kılınan
cenaze namazından sonra Diyanet İşleri eski
başkanlarından Tayyar Altıkulaç bir konuşma
yaptı. Altıkulaç konuşmasında şunları söyledi:
“Çok değerli bir âlimi, bir ilm-i kıraat üstadını ebedî yolculuğuna uğurlamak üzere buradayız. Abdurrahman Gürses Hocaefendi kıraat ilminin kendi nesli, kendi kuşağı itibarıyla,
yaşayan son halkasıydı. Bugün o son halkayı,
bu ilmin, asrımızın en büyük üstadını, Reisü’l
Kurra’yı kaybetmiş bulunuyoruz.
Abdurrahman Gürses Hocaefendi kıraat ilmini asırlar içerisinde oluşmuş bir bütünüyle,
kültürüyle bütün ihtilaf ve şekilleriyle şifre olarak bilinen 1019 beyitten oluşan “Tayyibet’ün
Neşr” adlı mazmun eseri çözecek kifayetiyle
ömrünü bu mihraplara tahsis etmiş, ömrünü
Kur’an hizmetlerine, talebelerine ve cemaatına vakfetmiş büyük bir insandı. Asırlar içerisinde yetiştirilebilen nadir insanlardan biriydi.
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Bugün onun yeri boştur. Yaşayanlar içerisinde
hiç kimse onun yerini dolduramaz. Onun için
kaybımız büyüktür. Kıraat silsilesinde çok büyük bir zatı, büyük bir üstadı kaybettik. Abdurrahman efendi bir kıraat üstadı olmanın
yanında keza imamdı. İmam kimdir? Nasıl olmalıdır? Dediğiniz zaman, parmağınızla gösterebileceğiniz bir şahsiyetti. Gurur, kibirle
vakarı karıştıranlar olmuştur. O vakur bir alim,
vakur bir imamdı. Mihrabında, mimberinde,
kıraat ilminde bu görevi vakarıyla temsil etmiştir. Kendi örnek kişiliği, ahlâkı ve faziletiyle
ve vakarıyla “İşte imam böyle olmalıdır” dedirtmeyi başarmış, imamet mesleğinin zirvesine ulaşmış bir zattı.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, 1970’li yıllarda
bu ilmin neredeyse zayıflayıp sönmeye yüz
tuttuğu bir dönemde bu ilme elini atmış, ihya
etmek istemiş, kimlerle bu işi yapabileceğini araştırmış, mumla kıraat âlimlerini aramış,
bulmuş ve bu insanları bir araya getirmek suretiyle bu ilmi canlandırmak istemiştir. İki kıraat üstadı bulmuş, bunlar sayesinde bu ilmin
devam etmesini sağlamıştır.
Şu topluluk gösteriyor ki üstad büyük insandı. Kur’an’a hizmet etmişti. Yaklaşık bir asır
boyu Kur’an’a hizmet verdiği için buradayız.
Bu kayıp ne İstanbul’un ne Türkiye’nin kaybıdır, bu İslâm dünyasının kaybıdır.”

Cenaze namazını müteakip tabutunu bir zamanlar amiri pozisyonunda olan Diyanet İşleri
Başkanları ve Yardımcıları taşıdılar.
…

93 yaşında vefat eden Abdurrahman Gürses
Hocaefendi, 83 yıldır kıraat ilmi ile uğraşıyordu. 7 yaşında hafız olan Gürses Hoca, 40 yıl
İstanbul Beyazıt Camii İmamlığı ve Kur’an-ı
Kerim Muallimliği yaptı. Emekli olduktan sonra Haseki Eğitim Merkezinde Kur’an-ı Kerim
Muallimliği yaptı. Binlerce talebe yetiştiren
Gürses Hocanın vefatı büyük bir üzüntüyle
karşılandı.
Kıraat ilminde önemli bir yeri olan Hoca-efendi, kıraat ilminde bir mertebe olan “Aşere
Takrip Tayyibe” de dünyanın en gözde hocaları
arasında yer alıyordu. Sadece Haseki Eğitim
Merkezi’nde Aşere Takrip Tayyibe’de kendisi gibi okuyan 126 talebe yetiştiren ve icazet
name veren Gürses Hoca, ayrıca Beyazıt Camii
İmamlığı döneminde de binlerce talebe yetiştirdi. Oldukça mütevazı bir hayat süren Gürses
Hocaefendi Kur’an’a, kıraat ilmine olan sadakati ile takdir toplayan bir insan olarak tanınıyordu.
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“YAVRUMU GETİRİN BANA”
Sencer OLGUN

Nöbet dediğimiz kutsal bekleyiş; vatan, millet,
din, namus ve bayrak için olur diye bilirdik. Son günlerde bu kutsal bekleyişe Diyarbakır HDP İl Binasında “evlat nöbeti” de eklenmiş durumda. Her geçen
gün sayıları artan ve bugün itibariyle sayıları elliye
ulaşan, çocuklarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden gözü yaşlı anneler, tam bir aydır
Diyarbakır HDP İl Binası önünde nöbet tutmaktalar.
Tek istekleri dağa kaçırılan çocuklarının bir an önce
kendilerine teslim edilmesi. Onlar günlerce feryadı
figan bir hâlde “Yavrumu getirin bana!” diye eylem
yaparlarken Kürtlerin ve ezilmiş halkların sözde savunucuları olduklarını iddia eden HDP’lilerden nedense hiç ses çıkmıyor.

Evlatlarının yanlarında olmasından mahrum bırakılan bu mağdur ve mazlum annelerin yalvarış ve
yakarışlarına daha ne kadar seyirci kalacağız?
2013 yılında Gezi Parkı’nda birkaç ağacın sökülmesini protesto etmek için ülkeyi kaosa sürükleme
pahasına da olsa haftalarca tüm yurt genelinde eylemler düzenleyen sözde çevrecilerin ilgi alanına bu
gariban anneler girmiyor mu?

SIR

Teröre destek verdikleri hukuken sabit bulunan
Güneydoğu’daki bazı yerel yönetimlere kayyum
atanmasını demokrasiye aykırı bulan bazı terör
sevicileri, bu tepkilerini kanal kanal dolaşıp dile getirirlerken gözü yaşlı annelerin biçare yakarışlarına
maalesef kulak tıkıyor.

Annelerin evlatlarını yanlarında görmek istemeleri kadar doğal bir şey olamaz, bu onların en temel
haklarındandır, eğer birileri onları bu haktan mahrum ediyorsa o zaman orada hak ihlali var demektir. Yaklaşık bir aydır evlat nöbetinde bulunan gözü
yaşlı ve yüreği yaralı annelerin haklarını savunmak,
onların yanında yer almak, dertlerine ortak olmak
hepimiz için birer insanlık görevidir. Hâl böyleyken
bazı basın ve yayın kuruluşlarının gündeminden hiç
düşmeyen annelerin “evlat nöbetleri” nedense bazı
kesimlerin hiç umurunda bile olmuyor.
Siyasi bazı çıkarlar elde etmek adına “Bu ülkede
özgürlük yok!” diyerek iki de bir Türkiye’yi uluslararası mahkemelere şikayet eden siyasetçilerimiz
niçin bu annelerin haklarını arama konusunda aynı
hassasiyeti göstermiyor?
Türk- İslam toplumunun manevi değerlerine, örf
ve âdetlerine kısacası yaşam tarzına tamamen aykırı olan “LGBT”lilerin Taksim’de düzenledikleri gösteriye destek olmak amacıyla İstiklal Caddesi’ni mesken edinen sözde insan hakları savunucuları neden
bu annelerin feryatlarını duymazlıktan geliyor?
Darp edildiği, aç ve susuz bırakıldığı gerekçesiyle bir hayvan için günlerce gösteri düzenleyip
meydanları hıncahınç doldurup kıyametler koparan
hayvan severlerimize bu anneler hitap etmiyor mu
yoksa?

62

Gezi eylemlerinde İstanbul’u savaş alanına çeviren ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ifadesiyle “Eli
Kitaplı Çocuklar”ın okudukları gazete ve dergilerde
günlerce evlat nöbeti tutan bu annelere yer verilmiyor mu yoksa?
Gezi Parkı’nda birkaç ağacın kesilmesini fırsat
bilerek İstanbul’daki tüm üniversite ve liselerdeki
öğrencilerin gizli bir el tarafından planlı bir şekilde
eylemlere yönlendirildiği günlerde, “Gezi direnişi,
onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir. Taksim
Meydanı’nda aklını, zekasını kullanan bütün gençlere şükran borçluyum. Yurttaşların eylemlerine saygı duymamız gerekiyor.” deyip Taksim Meydanı’na
giden sayın Kemal Kılıçdaroğlu niçin bu annelerin
yanlarına gidip onların da sesi olmuyor acaba?
Devlet yetkililerine gelince kendilerine umut
bağlayan bu gözü yaşlı annelere destek olma adına
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nı yanlarına göndermenin dışında yapabileceği bir şey yok mu?
Yeryüzünün insana emanet edildiği kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de mevcuttur. Bir ağacın ya da
bir kuşun gereksiz yere yok edilmesi kesinlikle yasaklanmış, haram kılınmıştır. İster ağaç olsun isterse
hayvan doğada bulunan her canlının hayatı elbette
çok önemlidir. Gerekmediği müddetçe herhangi bir
canlıya zarar vermek caniliktir. Ancak insan bu canlıların başında gelmiyor mu? Ağaçlara ve hayvanlara gösterdiğimiz hassasiyeti keşke evlat nöbetinde
bulunan annelere de gösterebilsek ve keşke onlar
da diğer anneler gibi kısa zamanda evlatlarına kavuşabilse… Keşke hepimiz teröre karşı dik durabilsek,
keşke dil, ırk, siyasi ayrım gözetmeden her zaman
için haklının yanında yer alabilsek, keşke anneleri
sağcı solcu, Diyarbakır anneleri, cumartesi anneleri diye ayırmasak… Keşke birbirimizi ve bu güzelim
ülkeyi şahsi çıkarlarımıza kurban etmeyecek kadar
çok sevebilsek. Ah! Keşke…
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YAZI AYNAMIZDIR
YağNUR
nsanın kendine kendinden miras bırakması
ne güzel bir şey.Acaba insanın enaniyetini mi
tatmin eder yoksa kendiyle dost mu olur, yoksa kendini daha iyi mi tanır? Feya aceb kendine doğru yönü daha mı güzel çizer? Şu kağıt
dostluğu,yazma dostluğu dediğimiz aslında
kendiyle barışık oluşumuz mudur? Veya hepsini temin eder.
Kendiyle yüzleşmek, iç hesaplaşma,nefis
muhasebesi,samimiyettir yani.. Yazmak bence tasnifçi,tahkikçi ve istatistikçi; neticeye,neticeye varan yollara veya neticeye vardirmayan saptırıcılara idrakli ve dikkatli oluşun bir
usulüdür. Düşünme vaktini genişleterek fikir
ufuklarına en geniş daireyi açmak, akıl ve kalbini o yolda yürütmektir.
Mesleklerin en genişi, en muhtelifi, en özlüsü ve insanların ortak noktalarını aynı tarz içinde yoğuran bir asliyettir. Aslen herkeste olan
bir istektir ama sabır ister,dengeli düşünme
sistemi ister.
Bu meslek ücretsiz ve bir nevi hobi ve adeta
ihtiyaç olan-yazmak yani hakkan sanat- yalnız
kalmışların,gözleme vakti edinenlerin,izleyerek kendine der çıkaranların,kendini tahlil
eden ve doğruların içinde dolaşıp o doğruyu
karakterlerin üstüne giydiren modalist ve psikopist yapıların işidir.
Kendine zaman ayıran, aslında kendini bir
yerde bırakıp zamanı sanki ‘bedava aldım’ dercesine başkalarına da harcayanların uğraşıdır.
Bazan israfa gider, bazen kendiyle uğraşmaktan ve yüzleşmekten kaçanların cimriliğidir ve israfa giden cimrilerle aynı yolu tutar.
Vasat olan iktisatçıdır. Tahlili ile yazar, zihniyle kendi çözüme vardıktan sonra ve yazıda
halkalara fayda için azmettikten sonra iktifa
etmeyi bilir ve bahrinin nehirlerini lüzumunda
ve kifayetince akıttıktan sonra durur. Çünkü
akmaya başlarsa nehir,daim akacaktir biiznillah. Ve onu akıttıranlar ise yazının karileri ve
en evvel o bahre sahip olan asıl müellifi ve
kendi içinde nehri akıtandır.

O fikir lüb olur sairesine. Ondan yeşilleniverir ve telahuk-u efkar ederek başka me’hazlere o nehir ile yol bulur. Bu iktisatçi bir nevi
nehrini pusula yapar.
Bu yüzden düşündüm acaba yazmak bazen
enaniyetini mi tatmin eder. Tabii şu ayrıntıyı
atlamamak gerek :Yazan faydalı mı yazar, kemal icin mi yoksa nefisleri harama boğacak
lehviyatı ve firavniyeti mi yazar. Üç nevidir yani
: *Kendini ıslah,nefis muhasebesi ve kemali
için. İkincisi: kendi dahil halklara fayda ve batılın farkı için. Üçüncüsü: yine nefsi dahil insanları ifsad etmek için. Bu üçüncüsünden Allah
korusun. Ben evvela ziyadesiyle birinci türde
yazarım, bu noktada kifayet edersem ikinciye
geçerim. Zira üçüncü fırkaya dahil olacak kelamı zikretmişsek afvola.
Bu üstteki konusuna ve niyetine göre kağıda yazanların nevleriydi. Bir de fikir ufuklarının
sonsuz beyaz sahifelerine altın,elmas, gümüş
yahut bakır,cam be demirle yazanlar var. Bu altısı aslında iki nev oluyor. Ama bunları yazanlar
ise kimisi kağıda da döker,kimisi fikir ufuklarında bırakır. Hayalleriyle fikrinin taşını yapar
sonra fiiliyle fikrinin binasını diker. Ziyadesiyle
fikrini tasnif etmeyen,tahlil etmeyen,kendisiyle yüzleşmeyen,istatistik yapmayan, idrak ve
dikkati nazara almayan kimseler -gaflette- yani
bakır,cam ve demirle yazanların kağıda bakmayan hali.
Herkesin fikri onun akıl defterinde bir yazıdır. Rengi iyiliğini kötülüğünü -yani nereye
gideceğini- (cennet,cehennem) temsil eder.
Maddesi kendi nev’ini ihtar eder. Cümlesi
tümcesi fiiline incar eder. Harf oraya gelmezden önceki hışırtısı ise hayalin onu çağırmasıdır.
Ya defteri karalar berbad eder ya da altın,elmas, gümüşle yazar onları hem kendine
hem millete hayreder.
Kendi alemimde şahsî yazmaktan ta bu
noktalara kadar vardım. Biraz müşevveş yaptım boca ettim. Hamdolsun fikriyatımdı ki yazmaya muvaffak oldum.
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Kısa Süreli Öğle Uykusu Kalbi Koruyor
Harika PINARBAŞI

SIR

İsviçre’de yapılan bir araştırma, kısa süreli öğle uykusunun stresten kurtulmayı
sağlayarak kalp hastalıkları riskini düşürdüğünü gösterdi.
İsviçre’de yapılan bir araştırma, kısa süreli öğle uykusunun kalp hastalıkları riskini
düşürdüğünü ortaya koydu.

Time dergisinde yer alan bir makaleye
göre, İsviçreli uzmanlar, 35-75 yaş aralığındaki 3 bin 500 kişinin uyku alışkanlıkları, genel sağlık durumları ve yaşam tarzlarını yaklaşık 8 yıl boyunca inceledi.
Araştırmada, yetersiz uykunun, sağlık
problemleri açısından risk oluşturduğu,
gündüzleri kestirmenin aşırıya kaçmamak
şartıyla kalbe iyi gelebileceği görüldü.
Yarıdan fazla katılımcının öğle uykusu
alışkanlığı olmadığı, 667’sinin gündüzleri
bir veya iki kez, 411’inin üç veya beş kez,
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370’inin de altı yedi kez öğle uykusuna
yattığı belirtildi.
Araştırmacılar haftada bir ya da iki gün
kısa süreli öğle uykusuna yatan kişilerin,
gece çok uykusuz kalsalar da kalp hastalıklarına yakalanma riskinin düşük olduğunu
tespit etti.
Kısa süreli gündüz uykularının, stresten kurtulmayı ve yetersiz gece uykusunu
dengelemeyi sağlayarak kalbi koruduğu
vurgulandı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, yetersiz uyku, diyabet, obezite, tansiyon, felç, kalp hastalıkları ve zihinsel rahatsızlıklar için risk oluşturuyor.
Uzmanlar ayrıca gün içinde daha zinde
kalarak daha iyi performans sergileyebilmek için 20 dakikalık öğle uykusunun yeterli olduğunu ifade etti.
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Türkiye’nin tarihi zenginliği
artık tek adreste
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm
müze ve ören yerlerinin sosyal medya hesapları ve web siteleri, “https://turkishmuseums.com” sayfasında buluşturuldu.
Türkiye’nin tarihi zenginliği artık tek adreste

yerlerinin kendi yönettikleri sosyal medya
hesapları ve web siteleri, “Turkish Museums” çatısı altında buluşturuldu.
Ortak ağ, sosyal ve dijital medyadaki
müze tanıtımı iletişim stratejisinin belirlenmesinin ardından oluşturuldu. Sitede,
ilgi çekici paylaşımların yanı sıra Türkiye’deki müze ve ören yerlerine ilişkin fotoğraf ve videolara da yer veriliyor.

SIR

Kültür turizmi alanındaki potansiyelden
daha fazla faydalanmak, turizm sektöründe müze turizminin payını artırmak, müze
ziyaret oranlarını ve müze turizmi gelirlerini yükseltmek, turizmin 12 aya ve ülke
geneline yayılmasına katkı sağlamak için
çalışmalar sürdürülüyor.
Bunun için, Türkiye’deki müzeleri marka haline getirebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve ören

Müzelerin tanıtımı için çekilen 9 kısa
video ve nadide eserlere ait fotoğraflar
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter ve
Tripadvisor hesaplarından takipçilerin beğenisine sunuluyor. 15 müze hakkında da
yeni videolar çekiliyor.
Kaynak: AA
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Sanat Dünyamız Sayı 172
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Sanat Dünyamız, hareketli sanat gündeminin
nabzını tutuyor.
Sanat Dünyamız’ın Eylül-Ekim 2019 sayısı, sonbaharla birlikte hareketlenen sanat dünyasını sayfalarına taşıyor. 16. İstanbul Bienali’nin küratörü
Nicolas Bourriaud, Sinopale 7’nin küratörleri Aslı
Seven ve Mona Mahall söyleşilerde iki bienali anlatıyorlar. Yeni binasına taşınan Arter ise Melih
Fereli’nin anlatımıyla dergi sayfalarında yer alıyor.
Dergide ayrıca eylül ve ekim aylarında İstanbul’da
sergileri izlenebilecek İrem Tok, Kerem Ozan Bayraktar, Avni Lifij ve Altan Gürman’la birlikte Tate
Britain sergisiyle gündeme gelen William Blake’in
sanatı detaylarıyla inceleniyor.
Nicolas Bourriaud ile Antroposen ve Sanatın
Yöntemleri
16. İstanbul Bienali bu yıl “Yedinci Kıta” başlığı
altında 14 Eylül– 10 Kasım 2019 tarihleri arasında
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul
Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve Büyükada’da 26 ülkeden 50’den fazla sanatçıyı ağırlayacak.
Bienalin odak noktası Antropo-sen’in neler içerdiğini, etkilerinin sanatla ilişkisini, sosyolog ve sanat
tarihçisi Pelin Tan, 16. İstanbul Bienali küratörü
akademisyen Nicolas Bourriaud ile bir söyleşi gerçekleştirildi.
Yeni Müzeye Doğru: Melih Fereli’yle Arter Üzerine
Eleştirmen Fırat Arapoğlu, 9 Eylül’de Dolapdere’deki yeni binasının kapılarını açacak olan İs-tanbul’un yeni müzesi Arter’i, Melih Fereli ile konuştu.
İçten Yanmalı Motor
Sanatçı Kerem Ozan Bayraktar, 5 Eylül – 12 Ekim
2019 arasında sürecek Kevser Güler küratör-lüğündeki “Kayalar ve Rüzgârlar, Mikroplar ve Kelimeler”
başlıklı kişisel sergisi vesilesiyle, İçten Yanmalı Motor adlı çalışmasını Sanat Dünyamız’la paylaştı.
Yersizyüzsüz: ‘Var-İçinde-Yok-Portre’ ya da ‘Kapitone’nin Paradoksu
Arter, 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçı
Altan Gürman’ın retrospektif sergisiyle izleyicileri
buluşturuyor. Sanat tarihçisi Nermin Saybaşılı kapsamlı bir yazıyla Gürman’ın pratiğine dair bir bakış
sundu.
Bir Düşün İçinde
Sanat tarihçisi Ali Kayaalp, Sabancı Üniversitesi
Sakıp Sabancı Müzesi’nde Ekim 2019 tarihinde açılacak olan “Avni Lifij Sergisi” bağlamında, ressamın
hayatını ve sanat tarihindeki yerini yaz-dı.
Sinopale 7: Burada ve Nerede / Yerin Politikası
Yedinci kez düzenlenen Sinop Bienali nam-ı diğer Sinopale’nin bu yılki küratörleri Mona Mahall
ve Aslı Serbest, Mine Kaplangı’ya bienali anlattılar.
Bir Yanardağ’ın Kenarında, Rüzgârın Karşısında
veya Kıyıda
Sanatçı ve küratör Borga Kantürk, İrem Tok’un
Pilot Galeri’de 6 Eylül’de açılacak 15 ekim 2019 tarihine dek sürecek “Close up” isimli sergisi vesilesiyle

sanatçının pratiğine dair kapsamlı bir inceleme yazısı kaleme aldı.
Sanatta Yeni Olanın Gündelik Varoluşu
“Deneyim Şapkaları”nda bu kez Süreyyya Evren,
sanat dünyasının ve sanat yazınının odaklarından
‘yeni’nin peşinden gidiyor ve yeni olanın özneyle
ilişki kurma biçimlerine bakıyor.
Uşun Tükel ile Sanatın Dili
Nazlı Pektaş, “Bellek /Emek” serisinin bu söyleşisinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Uşun Tükel’i konuk
ediyor.
William Blake: Radikal ve Asi Bir Hayalci
Tate Britain, 1757-1827 yılları arasında yaşamış
çok yönlü sanatçı ve şair William Blake’i, sanatçının
yaşarken gerçekleştiremediği eserlerini dijital imkânlarla sergileyen bir gösterimle sunuyor. Bu sergi,
Blake’i görülmesini istediği gibi gösteriyor. Uras kızıl
da Blake’in özgün bakışını inceledi.
Nesneler ve Hileli Anlamlar: Cem Örgen
Kültigin Kağan Akbulut bu sayıda genç sanatçıları konuk ettiği köşesinde tasarım ve kavramsal sanat arasında bir bağ kuran ve ilk kişisel sergisi “Bir
Sonraki Kan Sadece Tazedir”i poşe’de sergileyen
Cem Örgen’i ağırlıyor.
SALT Araştırma
“Sanat Kütüphaneleri” serisinde bu kez SALT’ın
Kütüphane ve Arşiv Yönetmeni Sezin Romi, koleksiyonu, kütüphanenin sağladığı kaynakları ve araştırma süreçlerini detaylarıyla açıklıyor.
İlginç zamanlara
Dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden bir
tanesi kabul edilen, 8 Mayıs’ta açılan ve 24 Kasım’a
dek sürecek olan 58’inci Venedik Bienali Sanat Sergisi’nın ekseni, anlam, temsil, dualite üzerinden
ilerliyor ve zamanımızın ilginçliklerine bakıyor. Bu
sayıda “iz” bölümünde bu büyük bienalden kalan
etki yer alıyor.
(Tanıtım Bülteninden)

SIR
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Hindistan Cevizli Kek
Arzu KOÇAK

Malzemeler

SIR

3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağından bir parmak eksik sıvı
yağ
1 su bardağından bir parmak eksik süt
2 yemek kaşığı yoğurt
1 limon suyu ve kabuğunun rendesi
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
3 yemek kaşığı hindistan cevizi
Kek hamurunun yarısı için;
1 yemek kaşığı süt
2 yemek kaşığı kakao

Hindistan Cevizli Kek Tarifi Yapılışı
Yumurta ve şeker krema kıvamını alana
kadar en az 5-6 dakika mikser ile çırpılır.
Daha sonra süt, sıvı yağ ve yoğurt eklenerek çırpılırmaya devam edilir.
Un, kabartma tuzu ve vanilin elenerek
eklenir.
Limon kabuğu rendelenir ve limon suyu
sıkılarak kek hamuruna eklenir.
Hindistancevizi de eklendikten sonra
hamur iki eşit parçaya bölünür.
Bir yarısına süt ve kakao eklenerek tekrar çırpılır.
Kek kalıbı bolca margarin ya da tereyağı
ile yağlanır ve un serpilir.
Kalıba sırayla bir kepçe beyaz bir kepçe
kakaolu hamurdan eklenir.
Hamur bitene kadar bu işlem tekrarlanır.
Önceden ısınmış 190° fırında kürdan
temiz çıkana kadar kek pişirilir. Servise hazır. Afiyet olsun…
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İNCİR AĞACININ
GÖZYAŞLARI
Büşra VELA

-yaşanmış bir öyküdürÜzgündüm… Eski ev sahiplerimden ayrılıyordum. Oysaki bana çok iyi bakıyorlardı. Bunun karşılığında ben de onlara bol
bol meyve veriyordum..

Artık geleceğim için korkuyordum.
Kadın ne yapıp edip kocasını ikna etti…

SIR

Her geçen gün, onları daha çok özlüyorum.

Evin yeni sahipleri bir saat sonra geleceklerdi. Heyecanla bekliyordum. Acaba
evi satın alanlar, nasıl insanlardı? Beni sevecekler miydi?
Bir saatin sonunda onları gördüm. Karı
koca yanıma yaklaştılar. Kadının ilk tepkisi
hiç hoş olmadı.
“Bu da ne böyle?! Kapının önünde incir
ağacı uğursuzluk getirir. Bu ağaç burada
kalamaz!”
Sanırım, beddua olarak kullanılan bir
sözü hatırlatıyordu kocasına:
“Kötülüğünü istedikleri insanlara,
‘ocağına incir ağacı dikilsin!’ derler..
Bu ağaç burada duramaz!”
Çok kırılmıştım. Kadının,
gelir gelmez benim hakkımda söylediği sözler
beni çok üzdü. Hiç iyi bir
tanışma olmadı.
Yaklaşık iki-üç ay geçtiğinde, eve iyice yerleşmişlerdi.
Ama kadın girip çıkıp:
“Bu ağacı buradan sökün! Götürüp karşıya dikin!” deyip duruyordu.
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Üç tane güçlü kuvvetli adam etrafımı
kazıyorlardı. Çok korkuyordum! Kazma işlemini bitirdikten sonra beni bir sağa, bir
sola itmeye başladılar. O kadar sıkı tutunuyordum ki toprağa, beni bir türlü sökemiyorlardı.
Yavaş yavaş umudumu kesmeye ve ağlamaya başladım. Gözyaşlarımı görenler
de benim gibi ağladılar.
En sonunda köklerimi söktüler ve karşı tarafta açtıkları çukura koydular beni.
O günden sonra ne meyve verdim ne de
yapraklarım eski canlılığına kavuştu. Hasta
insanlar gibi sararıp soldum.
Kış geldiğinde yapraklarım döküldü ve
bir daha hiç yaprağım olmadı…
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NAZİRE
Ey benim en uzak yakınım
Varlığın da güzel yokluğun da
Sen ki kehribar bakışlı sultanım
Varlığın da güzel yokluğun da
Gelirsin diye bir zaman ki vakitsiz
Beklerim öylece bin yıl sorgusuz sualsiz
Olur mu hiç sevda ucuz ve meşakkatsiz
Varlığın da güzel yokluğun da

SIR

Şair dediğin kelimelere aşık meczup delidir
Bir turna ürkekliğinde mahzun ve nazlıdır
Sırdaşı ya bembeyaz kağıt yahut kalemdir
Varlığın da güzel yokluğun da
Bir ömür vermez mi sanırsın gülüşüne
Canından can gider o her salınıp gidişine
Yahut kalkıp da sürünerek düşsem peşine
Varlığın da güzel yokluğun da
Hasret yükü ağırdır taşımasını bilene
Gariptir âşık, sitem gelmez asla diline
Gönül bu, sefâ geldin der sefâ ile gelene
Varlığın da güzel yokluğun da
Geldi yine o vakit, işte zamansız gidişinin
Gördüğün gözyaşıdır bir beyaz güvercinin
Gitsen de kalsan da bu gönül elbet senin
Varlığın da güzel yokluğun da

Mustafa Âsâf
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NASREDDİN HOCANIN MİZAHİ FIKRALARININ
FELSEFİ İZAHI -XI
Şemseddin SABRİ

Önceki yazılarımızda Nasreddin Hoca
fıkralarının her birinin, mizahi olduğu kadar felsefi bir boyutunun bulunduğunu
belirtmiş ve bunu izah etmek (açıklamak)
için her birini bir başlık altında toplamıştık. Buna yazı dizisi olarak devam edeceğiz:
HOCA’NIN VASİYETİ

– Bak Hatun, size vasiyetimdir. Öldüğüm zaman beni baş aşağı gömün! Tamam mı? der.
– Bu ne biçim vasiyet, Hoca? Niye baş
aşağı gömülmek istiyorsun, diye sorar.
Hoca kendisinden emin bir şekilde:

– Niye olacak… Yarın kıyamet koptuğunda, her şey alt üst olacak. İşte o zaman
ben dosdoğru kalkarım, cevabını verir.”

Esasen; Nasreddin Hoca, bir başka çok
bilindik fıkrasında, “hanımı ölürse” küçük
kıyamet, “kendisinin ölmesi halinde” büyük kıyamet olarak tanımladığı kıyamete,
komik görülen böyle bir hazırlık ile aslında
kıyametle her şeyin altüst olacağı dehşetli
bir manzarayı yumuşak bir üslupla belirtmeye çalışmaktadır. Nitekim; merak eden
ve isteyen kıyametin dehşet verici manzarasını ve/ya her şeyin tek bir kelimeyle “altüst” olacağının ayrıntısını, Kur’an-ı Kerim
ayetlerinden ve hadislerinden öğrenebilecektir.
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“Nasreddin Hoca, bir gün karşılaştığı birisiyle sohbet etmeye başlar.

SIR

“Bir gün Nasrettin Hoca, karısına:

Karısı şaşırır:

KENDİSİ SANMIŞ

Uzun uzun konuşurlar. Vedalaşırken
Hoca:
– Kusura bakma arkadaş. Ben seni tanıyamadım, adın neydi? diye sorar.
Adam şaşırıp kalır:

– Tanımadıysan benimle ne diye iki saattir konuşuyorsun? deyince, Hoca güler:
– Ne bileyim, sarığın ve cübben benimkine çok benziyordu. Ben de seni kendim
sandım! der.”
Genellikle; insanlar, bir vesileyle karşılaştıklarında veya herhangi bir toplulukta
önce tanışırlar. Ancak; gerek karşı tarafın
kıyafetine ve bulundukları ortam her iki
tarafın aşina olduğu durumlarda insanlar
sohbet ederler, ayrılacakları vakit tanışmadıklarını fark ederler. Bu durum; mizahi olarak, Nasreddin Hoca fıkrasında
da yaşanmış, sonuçta Hoca da çok güzel
şekilde cevap vermiştir. Yoksa; tanışma
olduğunda, yani karşılıklı olarak kişilerin
memleketini, çalıştığı işi, mezun olduğu
okulu söylemesiyle, sohbetin daha fazla
çeşitlenmesine, koyulaşmasına ve ortak
tanıdıklar ile zenginleşmesine ve kalıcı
hale gelmesine yol açabilecektir.
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El-Kerîm
İlker KARATAŞ

SIR

Cömert olmak, iyi ve ahlâklı olmak, asil ve değerli
olmak, izzetli ve şerefli olmak anlamındaki “kerem”
den türemiş bir sıfattır. Yaratılış itibarıyla cömert , insan şerefiyle bağdaşmayacak huy ve davranışlardan
uzak olan demektir.
Allahu Teala’nın en güzel isimlerinden Esmaül Hüsna olan El-Kerîm; Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız
veren, çok ikram eden. Keremi ve cömertliği nihayetsiz
derecede bol olan, kullarına istemeden ve karşılıksız
olarak veren demektir. İyilik ve ikramı bol olan
El-Kerîm isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:
Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok
ikram eden.
Her gün “Ya Kerîm celle celâlühû” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse dünya ve ahiret saadetine
mazhar olmaya hak kazanır.
Her gün 1171 kere “Ya Allâh, Ya Kerîm, Ya Vehhâb
celle celâlühû” zikrine devam eden kimse en kısa zamanda istek ve arzularına kavuşur.
Uyumadan önce 270 kere “Ya Kerîm celle celâlühû”
ism-i şerifini okuyan kimse Cenab-ı Hakk’ın ikramlarına
kavuşur.
5 vakit namazdan sonra 27 kere “Ya Kerîm celle
celâlühû” zikrine devam eden kimsenin işleri açılır, rızkı artar, hayırlı her işinde başarılı olur.
Her gün 1171 defa “Ya Alah Ya Kerim Ya Vehhab
(c.c)” diye okuyanın ne muradı varsa kısa zamanda
olur.

Gününde ve saatinde belirtilen miktarda “Ya
Kerîm” esmasını okuyan kimse sevdiğine kavuşur, Okuyan kimsede gam, keder ve kasavet kalmaz.
Borçlu olan kimse her gün 1000 defa “Ya Allah Ya
kerim (c.c)” diye okumaya devam ederse kısa zamanda
borcundan kurtulur.
Zalim kimsenin zulmünden kurtulmak için her gün
270 defa “Ya Kerîm” ism-i şerifini zikreden kimse, çektiği zulümden kurtulur. Zalim kendisine zarar veremez.
“Ya Kerîm” esmasının zikrine devam eden kimseyi
Cenabı-Hak hatalarından koruyup ihsanlarda bulunur.
“Ya Kerîm” esmasının zikrine devam eden kimse
hasta ise şifa bulur.
“Ya Kerîm” esmasının zikrine devam eden kimseye
Allahü Teala hissettirmeden kolayca bol ve kolaylıkla
rızık verir.
Günde 270 kere “Ya Kerîm” ism-i şerifini zikreden
kimse bol rızık ve kolaylıklara nail olur.
“Ya Kerîm” ism-i şerifini her gün kendine vird edinen kimseye hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya
ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.
“Ya-Keriymü Ya-Rahiym” okumayı adet edinen yokluktan kurtulur malı çoğalır rızkı artar, az zamanda serveti had safhaya ulaşır ve hesabını bilemez olur.
Bu mübarek isim tesirli bir özelliğe sahiptir.
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Tanrı’dan Geleni Söyle
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Yazar: Işık Elçi
Yayınevi: Uyanış Yayınevi
“Kaç kadının su altı sessizliği var içimde, dokunsan titrersin. Kelebek etkisi olurdu
senin ufacık bir dokunuşun tüm akışı değiştirebilirdin bende… Farklı farklı kadınlar yarattım içimde… Duruma, duyguya göre değişen… Bir tanesi en çılgın olanı kafasına eseni
yapan ayrı bir tarzı var onun deli dolu… Bir diğeri çok ciddi kaşları çatık dolaşıyor çok
korkuyor yanlış anlaşılmaktan. Yanlış anlaşılıp yalnız kalmaktan… Bir diğeri yumuşacık
her şeye sevgi penceresinden bakıyor. Hep sevgiden sevgiden 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
döndüğünde beni sevmen için ve seni kaybetmemek için yarattığım yanlarım… Neden
hoşlanırsın bilmiyorum ki… Ne kadar çok olursa olsun benden, hepsi farklı farklı, bir
yanım hoşuna gider kalırsın ebedi.”

SIR

Beni ne sevdirir sana?
(Tanıtım Bülteninden)
Hamur Tipi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 240
Ebat : 13,5 x 19,5
İlk Baskı Yılı : 2009
Son Baskı Yılı : 2019
Baskı Sayısı : 3. Basım
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Sonbahar ve Yörükler
Oğuz ZEKi

Kuşlar göçer yüreğimden,
Göçmen kuşlar, gurbet kuşları.
Her kanat vuruşu derin yaralar açar,

SIR

İçimden ağlamak gelir turnalar geçerken.
Bir türkü dolanır dilime,

“Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş,
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı.”

Yörük dostlarımı son bir kere göreyim,
diye, yollara düştüm. Bir Fatma cadımı
bulabildim, Bartı yaylasında. Çadırımı kurdum davar yatağından uzak bir yere. Aşağıdaki vadide, geçen yıl tanımıştım tahtacı
Cennet’i. Vadi ıssızdı, çimenler çoktan sararmıştı. Cennet kız kim bilir hangi ormanda kesim yapıyordu şimdi.

Akşam ateşini yaktım çadırımın önüne.
Davar çoktan geldi yaylımdan. Çocukların
çılgın sesleri yankılanıyor meşelerin arasında. Nerdeyse hepsi bir öğür. İki tane de
yeni yeni emeklemeye çalışan oğlan var.
Biri afacan mı afacan, belinden bir urganla
bağlıyorlar, çadırdan uzaklaşmasın, diye.
Fatma cadım pilav pişirmiş, yemeğe
çağırıyor. Hepimiz sığmıyoruz sofraya,
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SIR

çocuklar ayrı oturuyorlar. Şenlik şamata içinde yiyorlar pilavı. Hepsi yalın ayak,
hepsi çorapsız, meşe kuruları çıtırdayarak
yanıyor ocakta, üçayağın üzerine çay suyu
koymuş Fatma.
Hangi göçer dostumu sorsam, onlar
göçtüler, diyorlar. Erken değil mi, diyorum
içimden. Daha eylülün başı ve geceler bile
soğumadı, kırağı bile düşmedi otların üzerine. Kışın erken mi bastıracağını, şiddetli
mi geçeceğini hissettiler, belki de öyledir.
Gevne Vadisinin üstlerinde bir tane göçer kalmamış.
Taşkent yaylasında Hatice ana ile torunu Gülbahar’ı bulduk. Onlar da yeni gelmişler, Kosovalı çadırı indirip Taşkent’e
gitmiş. Yarın burdan da göçeceğiz, diyor,
Hatice ana. Gülbahar’la kucaklaşıyoruz,
özlemişiz birbirimizi. Çadırın içi darmadağınık, çok işi var Hatice GÖÇMEN KUŞLAR
ananın. Çadırın içini toplayacak, çoban74

lara yemek hazırlayacak.
Cambaz Ali’yi arıyorum, onlar çoktan
Ermemeği aşmışlar.
Bir taşın üzerine oturup Bolay yaylasına bakıyorum, dereler, vadiler şimdiden
ıssızlaşmış. Bayburtlu Zihni’nin türküsüyle
ayrılıyorum Gülbahar cadımdan.
“Sümbüller perişan güller kan ağlar
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı.”
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GÜZEL ALLAH’IM
-Çocukların Dilinden-

Güzel Allah’ım
Minik ellerimizi, körpecik yüreğimizi,
Duamızı dualara ekleyip kuşlar gibi kanatlandık.
Sevgimizi, sevincimizi, neşemizi ver hepimize
Bizim dualarımızda, bizim yalvarışlarımızda
Peygamberimizin duaları gibi olsun
Yeter ki senin sevgin senin ilmin içimize dolsun
İyilikler var olsun, kötülükler yeryüzünden kaybolsun.
Bizi iyiliklerinle ümitlendir sevindir Alllah’ım

SIR

Güzel Allah’ım,
Bizim yaramazlıklarımızı ne olur affet,
Bizi ilmi güzel, irfanı güzel çocuklardan et,
Bizi seni sevmekle sevinenlerden et,
Kur’an’a sünnete sımsıkı sarılmak istiyoruz
Bizi dersine dersine çok çalışanlardan et
Bize sabır ver, gayret ver, azim ver Allah’ım!
Güzel Allah’ım
Büyüklerimiz bizi anlasınlar, üzmesinler.
Bizleri oyunumuzdan mahrum bırakmasınlar,
Bizleri iki dünya mutluluğumuz için hazırlasınlar,
Sana çok teşekkür ediyoruz bizleri sev Allah’ım!
Güzel Allah’ım
Öğrenme sevgimizi çoğalt bizi bilinçlendir,
Aklımızı kullanmayı nasib et bizi şekillendir,
İyilere arkadaş eyle güzelliklere ehillendir,
Savaşlar bitsin, barışları yeryüzüne hakim kıl,
Rıza kapılarını açıver, önümüze ışıklarını saçıver Allah’ım
Arif Nihat GÖRGÜLÜ
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KAOS GÜNLÜKLERİ
Kutay YAMAK

1.Bölüm – Gizemli Keşif
Hayat bazen zor oluyor. Yani elinize
güçleri olan eldivenler yapışmadıysa. En
iyisi her şeyi en baştan itibaren anlatmak.
Basit bir okul günüydü, böyle şeylerin başıma geleceği kimsenin aklına gelmezdi.
Aslında o gün Kemalpaşa’ya bir gezimiz
vardı. Oradaki Paşalar Köyündeki Kazı alanını gezecektik. Kazı alanında her şey başta normaldi fakat bir anda altımda ki toprak parçalandı ve garip bir yere düştüm
düşerken sağ kolum sivri bir kayaya sürtündü ve kan akmaya başladı fakat o an
bunun acısını hissetmedim daha önemli
bir şey görmüştüm. Tam önümde değişik
eski dönemlerden kalmış bir çift eldiven
vardı. Eldivenlerin bulunduğu kaideye
yaklaştığımda bir anda ellerime yapıştılar.
Eldivenler elimi sıkıca sarmıştı. Onlarla ne
yapacağımı veya nasıl çıkaracağımı bilmiyordum ve daha benden hiç ayrılmayacaklarını farkına varmamıştım. Eldivenleri
çıkarmaya çalıştım fakat çıkaramamıştım
ilk başta bunun sebebinin yorgunluğum
ve kolumdaki yara olarak düşünmüştüm
fakat gerçek hiçte öyle değildi. Eğer eldivenlerle arkadaşlarımın yanına gidersem
bunun benim için tehlikeli olabileceği çok
barizdi fakat kim o sırada bunu düşünebilirdi ki. Ama başka şansımda yoktu kolum
kanıyordu, başım dönüyordu ve kan kaybediyordum. Kolumdan akan kıpkırmızı
kanı görebiliyordum. Geri dönmeliydim.
Bir an yere düştüm ve bir rüya görmeye
başladım bir sürü göktaşı dünyaya düşüyordu göktaşları birçok acıya sebep olsa da
ileride herkesi kurtaracaklardı. Kalktığımda kendimi hastanede buldum. Kolumu

sarıp yaramı diktiklerini fark ettim. Artık o
kadar çok ağrımıyordu. Birkaç saat sonra
doktor odaya girdi. İlk olarak bana döndü
ve “Nasılsın?” diye bir soru yöneltti. Ben
ise zorlanarak yataktan doğruldum ve evet
anlamında kafamı aşağı yukarı salladım.
Sonra doktor aileme döndü “Oğlunuzu bir
azdan taburcu edeceğiz. Hazırlanabilirsiniz.” dedi ve odadan çıktı. Doktorun ardından annemde odadan çıktı. Herhalde çıkış
işlemlerini yapacaktı. Kolumda hala o eldivenler yapışmış duruyordu. Anlaşılan kolumdan çıkmıyorlardı. Aman ne güzel? Bir
iki saat sonra toplandık. Yataktan kalktım
ve cama doğru yürüdüm. Bunalmıştım. Etrafı izlemeye başladım. Derken bir şey fark
ettim. Tam karşıdaki binanın çatısında. Bir
kız vardı. Mavi çift at kuyruklu bir saçı vardı. Ardından ona baktığımı gördü ve arka
tarafına doğru koşmaya başladı. Acaba
benimi izliyordu? Etrafı da izliyor olabilirdi. Tam o sıra annem odaya girdi ve “Gidiyoruz” dedi. Hastaneden çıktık ve eve
gittik. Eve gider gitmez yatağa uzandım ve
o rüyayı çözümlemeye çalıştım. Ne olabilirdi ki? Derken bir bağırış koptu. Çabucak
yataktan kalktım ve salona doğru koştum.
Annem ve kız kardeşim ortalıkta yoktu.
Evin odalarını gezerken onlara sesleniyordum ama bir ses seda yoktu. Ben ailem
yok diye herkese telefon açarken bir gürültü koptu. Aniden bina yamuldu ve ben
direk komşumun kapısının önüne düştüm.
Kafamı kötü çarpmıştım. Kolumun dikişi açılmıştı sanırım. Fakat daha önemlisi
bina yıkılıyordu ve gözüm kanıyordu. Sanırsam borunun bir çivisine sürtmüştü.
Ben onu düşünürken üstünde durduğum
kapı benim arlığıma dayanamayarak açıl-
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dı. Aşağıdaki cama tutunmayı başardım. O
sırada bir şey olmuştu eldivenlerimin mavi
renkte ışıldamaya başladı. Bina ikiye bölünmüştü. Ne olmuştu bu yere. Aniden camına tutunduğum binada ki fırın ateş aldı.
Benimde hemen bu tutunduğum camdan
bir yere inmem lazımdı. Hem ev ateş almıştı hem de cam kırıkları parmaklarıma
batmıştı. Belki karşıdaki evin balkonuna
doğru tırmanabilirdim. Hemen üstümdeki
çıkıntıya tutundum ve kendimi yukarı çektim. Sanki eldivenler bana direnç vermeye
başlamıştı. Yan balkona atladım. Balkonun
içine girdim. Evin içine hızlıca girmem gerekiyordu. Apartman iyice yamulmuştu.
Kolum çok acıyordu ama buna rağmen
kapıyı kırmaya denedim. Kırmayı başarmıştım ama kolum çok kötü olmuştu. Sargılar tamamen kıpkırmızı olmuştu. Birden
dengemi kaybettim ve yere düştüm ve
yavaşça kaymaya başladığımı fark ettim.
Sallanarak ayağa kalktım. Zorla da olsa yürümeye çalıştım. Ayağım iyice kayıyordu.
Kanlar bandajın altından sızmaya başlamıştı. Tek şansım karşı binaya geçmekti.
Olabilecek en hızlı şekilde evin arka balkonuna gittim. Kanım parmaklarıma kadar
akmıştı. Arka balkona ulaştığımda zor yürüyordum. Derken bir adam beni arkamdan itti ve korumalıklara çarptım. Derken
korumalıklar çöktü ve ben aşağı düşmeye
başladım. Düşerken adam beni ayağımdan tuttu. Baş aşağı şekilde oracıkta havada kalmıştım. Bilincimde gidip geliyordu.
Kısıkta olsa beni tutan adamın sesini işittim. “Onu atmalı mıyım?” diyordu. Derken ortamın ışıkları gitti sanki. Işıklar yine
geldiğinde düşüyordum. Hiçbir şey yapacak halim yoktu. Kılımı kıpırdatamıyordum. Bir anda paçam bir yere takıldı. Ucuz
kurtulmuştum. Paçam yırtılmadan hemen
yan cama tutundum. Canım çok acıyordu. Kendimi sallayarak paçamı kurtardım
ve ayağımın boşluğa düşüşüyle kolumun
ağrısı daha fazlalaşmıştı. Tek şansım arka
binaya atlamaktı ama bunu başaracağı-

mı düşünmüyordum. Bunu yapmalıydım
yoksa kurtulamazdım. Ayaklarımı duvara
bastım. Sağlam kolumu arkaya verdim ve
vücudumu atlayacağım yere çevirdim. Derin bir nefes aldım. Ardından karşı evdeki
cama doğru atladım. Cam kırıldı ve evin
içine yuvarlandım. Canım çok acıyordu.
Yerde kanlar içinde yatıyordum. Şanssızlığıma evde hiç kimse yoktu. Çıkış kapısını gözümle yoklarken kapı kırıldı içeriye
silahlı bir adam girdi. Hemen yanımdaki
dolabın içine süründüm. Ayak seslerini
duyuyordum. Birden durdu. Fark edilmiş
miydim acaba? Aniden tam yanıma bıçağı
sapladı. Bıçağı alayım derken parmağımı
kestim. Bıçak ışık huzmesine dönüştü ve
eldivenimin içine girdi. Ben ne olduğunu
anlamadan adam beni dolabın içinden
çekti. Alnımın ortasına silahı dayadı. O
sıra yine ortalık karanlıklaştı. Birkaç ses
duydum ve yere düştüm. Gözümü yavaşça
açtım. Adam bir tarafta eli bir taraftaydı.
Elim kan içindeydi ve eldivenin elimin üstünde olan kısmından mavi ışıldayan bir
bıçak çıkmıştı. Birden bıçak yok oldu ve
bende bilincimi kaybediyordum. Gözlerim kapanmadan önce tek gördüğüm şey
bana benzeyen birinin “Uyu” dediğiydi.

SIR

77

sirdergisi.com

SPOR

Ekim 2019 - Safer 1441

Ersun Yanal’dan gol uyarısı:
Buna son verelim
Galatasaray derbisinden bir puanla dönen
Fenerbahçe, Kadıköy’de Antalya’yı farklı yenerek Alanya’dan koltuğu geri almanın peşinde.
Kadıköy’deki yenilmezlik serisini 15 maça
çıkaran, Ersun Yanal yönetiminde evinde hiç
lig yenilgisi yaşamayan Fenerbahçe, Antalya
karşısında farklı galibiyet peşinde.
Tedavileri süren Rodrigues ve Moses ile
ayağındaki ağrılar sebebiyle ABD’ye giden Hasan Ali Kaldırım dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde bütün hesaplar üç puan üzerine yapıldı. Bu sezon yarışın kora kor geçeceğini
ve puan kadar averajın da son derece önemli
olduğunu belirten teknik direktör Yanal, oyuncularından net bir galibiyet istedi.
“Ligin en iyi istatistiklerine sahibiz. Özellikle
hücum hattında tüm verilerde öndeyiz” diyen
Yanal “Ancak bu başarımız gol istatistiklerine
aynı ölçüde yansımış değil. Artık buna son vermenin zamanı geldi” dedi.

Sol kanattan vuracak
Sağ açıkta Deniz ile Ozan arasında tereddütte kalmış olsa de Antalya karşısında derbi
kadrosunu bozması beklenmeyen Ersun Yanal,
zafere giden yol haritasını da belirledi. Şiddetli
presle rakibin oyun kurmasını engellemeleri
gerektiğini vurgulayan Ersun Hoca, Antalya’nın
zayıf karnı olarak sağ beki işaret etti.
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Durmuş KOÇ

Nazım Sangare’nin hücum aksiyonlarında
arkasında büyük boşluklar bıraktığına dikkat
çeken Yanal, Dirar-Tolga ikilisine bu zaafı değerlendirme talimatı verdi. Savunma arkasına
atılacak topların da önemli gol fırsatları sunacağını belirten Ersun Yanal, oyuncularından
aynı zamanda kaleye daha fazla şut çekmelerini istedi.
(Türkiye)
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FİDANIN ÖYKÜSÜ

Kalabalık bu şehir
Binalar hep yukarı
Yollar çok sayıca
Her yerde ışıklar
Kalabalıkta yalnızım
Yalnızlık şehri bu şehir
Bir taraftasın
Bense bi tarafta

Bazı anlar cimrilikte
Vermek istemez onu
Beni bekletmekte
Bu kalabalık şehrin yollarında
Yalnız koyduğu gibi
O nisbette
Fidan hep
O ermişi
Hasretle beklemekte

SIR

Gökyüzü mavi
Güneş sarı
Yıldızlar ak
Rengarenk her yanım

Sen yokken simsiyah olur
Kararır..
Varlığında aydınlanırım
Gözlerim ışıldar
Gözlerin renginde
Sevgi bürünür içime
Gülüşünde
Benim gıdam oldu
Sözlerin
Bir fidan halimde
Ermiş ağaç
Hayranım sana
Dallarında esintiler
Her dalgasında hatırlatır
O Eren ermişi
Bu fidan olmak ister
Biraz sen halinde

Işıklar
Renklerini verdi sen varken
Yıldızlar aydınlattı yüzümü
Gözlerin renginde
İçindeki alem
Efil efil geldi oradan
Çok yollarını aştı
Bu Fidan
O ermişe
Hep hasretle baktı

Küçüğün öyküsü
Büyüğüne akışından doğdu
Büyüğün türküsü
Küçüğün şiirine beste
Fidanın öyküsü işte
Küçüğüm
Büyüğüm
Bu Fidan
Seni beklemekte
Âfitâb PERİ
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Barış Manço
Tugay ALKAN

2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul´da doğdu. Sahnelerle ilk kez 1958 yılında Galatasaray Lisesi´nde
öğrenciyken tanıştı. Galatasaray Lisesi´ni bitirdikten
sonra yüksek öğrenimini tamamlamak için Belçika´daki ‘Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi´ne gitti.

ÖDÜLLERİ:
Türkiye Cumhuriyeti: Devlet Sanatçısı - Ankara
(1991)
Hacettepe Üniversitesi: Onursal Doktora- Ankara (1991)
Soka Üniversitesi: Uluslararasi Kültür ve Barış
Ödülü- Tokyo, Japonya (1991)
Belçika Krallığı: Leopold II Sövalyesi Nisani Brüksel- Belçika (1992)
Fransiz Kültür Bakanlığı: Edebiyat ve Sanat şövalyesi Nisani Paris, Fransa (1992)
Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı: Türkmen Vatandasligi Askabat, Türkmenistan (1995)
Pamukkale Universitesi: Onursal Doktora- Denizli (1995)
Min-On Vakfı: Yüksek Şeref Madalyası Tokyo, Japonya (1995)

SIR

Grubu ‘Kurtalan Ekspres’ ile beraber Türkiye´de
ve yurtdışında birçok ülkede konserler verdi. Yaptığı
200´den fazla beste sayesinde 12 altın ve 1 platin
albüm kazandı. Ayrıca bu besteler Arapça, Japonca,
Farsça, İngilizce ve Fransızca gibi birçok dile çevrilerek farklı sanatçılar tarafından yorumlandı.
Manço´nun şarkıcı ve besteci kişiliği, sunucu ve
program yapımcısı kişiliğiyle de birleşerek ortaya
herkesin çok sevdiği ‘Barış Manço’ çıktı. Ekranların
en sevilen eğlence ve kültür programlarından biri
olan ‘7´den 77´ye’, ilk olarak 1988 yılında TRT1´de
yayınlanmaya başladı.
‘Türkiye´nin Evliyası’ lakabını da kazanan sanatçının, ‘Barış Manço Live In Japan’ (1996) adlı
albümü, Japonya´daki konserinin canlı kayıtlarının
olduğu bir albüm. Bu albümün özelliği, Manço´nun
bizlere veda etmeden önce yayınladığı son albüm
olmasıydı. 31 Ocak 1999 tarihinde İstanbul’da öldü.
DİSKOGRAFİ:
Dünden Bugüne (1971)
Barış Manço 2023 (1975)
Ben Bilirim (Sakla Samanı Gelir Zamanı) (1976)
Barış Mancho (1976)
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa (Yeni Bir Gün) (1979)
20. Sanat Yılı Disco Manço (1980)
Sözüm Meclisten Dışarı (1981)
Estağfurullah Ne Haddimize (1983)
24 Ayar Manço (1985)
Değmesin Yağlı Boya (1986)
Sahibinden İhtiyaç (1988)
Darısı Başınıza (1989)
Mega Manço (1992)
Müsadenizle Çocuklar (1995)
Live In Japan (1996)
Mançoloji (1999)
Barış Manço 2000 (2000)
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TARİHTE BU AY
Ünzile YILDIRIM

1 Ekim I. Mahmut’un tahta çıkışı (1730).
1 Ekim Hava Harp Okulu’nun açılışı (1951).
1 Ekim Mao’nun, Çin’de, iç savaşı kazandıktan sonra kurduğu “Çin Halk Cumhuriyeti”
nin ilk başkanı seçilmesi (1949).
1 Ekim Et ve Balık Ürünleri A.Ş.’nin kuruluşu (1952).
2 Ekim İstanbul’un Müttefik Kuvvetlerince
boşaltılması (1923).
3 Ekim İki Almanya’nın birleşmesi (1990).
3 Ekim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kuruluşu (1931).
5 Ekim Mustafa Kemal’in, Ankara’nın
onursal hemşehriliğini kabul etmesi (1922).
5 Ekim Başbakan İsmet (İnönü) Paşa ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras)’ın, Yunanistan’ı ziyaretleri sırasında 1930 Türk - Yunan
Dostluk Antlaşması’nın yürürlüğe konulması
(1931).
5 Ekim Iğdır Soykırım Anıt ve Müzesi’nin
açılışı (2000)
6 Ekim Şükrü Naili Paşa komutasındaki
Türk birliklerinin İstanbul’a girmesi. İstanbul’un kurtuluşu (1923).
6 Ekim Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın
bir suikast sonucu öldürülmesi (1981).
6 Ekim 1. Balkan Konferansı’nın Atina’da
toplanması (1930).
7 Ekim İnebahtı Deniz Savaşı (1571).
7 Ekim Türkiye’nin, Atina Basın Müşavirliği
Basın Ateşe Yardımcısı Çetin Görgü, evinden
işine giderken silahlı saldırı sonucu şehit edildi (1991).

7 Ekim ABD ve İngiltere, Afganistan’a “Sürekli Özgürlük” adında askeri harekat başlattı
(2001).
8 Ekim Balkan Savaşı’nın başlaması (1912).
8 Ekim İstanbul’da Yahudi ve Ermeni ruhani başkanlarının, Lozan Antlaşması’nın,
azınlıkların korunmasıyla ilgili hükümlerinin
tanıdığı haklardan vazgeçerek, Türk toplumu
içinde Türk yasalarıyla yaşamak istediklerini
açıklamaları (7 Ocak 1926’da ise Rum Topluluğu aynı açıklamayı yapmıştır) (1925).
9 Ekim Anıtkabir’in temel atma töreni
(1944).
11 Ekim Milli Selamet Partisi kuruldu
(1972).
11 Ekim Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması (1922).
11 Ekim Türkiye - Çekoslovakya Dostluk Antlaşması’nın Ankara’da imzalanması
(1924).
11 Ekim TBMM yeni binasına taşındı.
Cumhuriyet Bayramı’nın ilk kutlama töreni
burada yapıldı (1924).
13 Ekim Ankara’nın başkent olmasına ilişkin önergenin Büyük Millet Meclisi’nce kabul
edilmesi (1923).
14 Ekim Nizam-ı Cedid’in, Sekban-ı Cedid
adıyla yeniden kuruluşu (1808).
15 Ekim Atatürk’ün tarihi “Nutuk” unu
okumaya başlaması (1927).
15 Ekim Türkiye’de yeni anayasaya göre
ilk meclis ve senato seçimlerinin yapılması
(1961).
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17-19 Ekim Kosova Savaşı (1448).
17 Ekim Türkiye’nin NATO’ya katılmasıyla
ilgili protokol, Londra’da imzalandı (1951).
17 Ekim İlk Türk Tugayı’nın Kore’ye çıkışı
(1950).
18 Ekim Türkiye Komünist Fırkasının Ankara’da resmen kurulması (1920).
18 Ekim Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması’nın Ankara’da imzalanması (1925).
19 Ekim Ankara Tıp Fakültesi’nin açılışı
(1945).
19 Ekim II. Murat’ın Kosova Zaferi (1448).
19 Ekim Türk - İngiliz - Fransız üçlü ittifakının Ankara’da imzalanması (1939).
20 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında “Ankara
Antlaşması”nın imzalanması (1921).
20 Ekim Yunanistan’ın, NATO askeri kanadına yeniden dönüşü (1980).
21 Ekim İstanbul’da, Damat Ferit Paşa’nın
çekilmesi ve Tevfik Paşa’nın (son) sadrazam
oluşu (1920).
22 Ekim 1. Haçova Savaşı (1596).
22 Ekim Viyana elçimiz Daniş Tunagil’in
Ermeni Teröristler tarafından şehit edilişi
(1975).
23 Ekim Almanya’nın NATO’ya girişiyle ilgili Paris Antlaşması (1954).
24 Ekim I. Belediyeler Kongresi başladı
(1935).
24 Ekim Birleşmiş Milletler Örgütünün kuruluşu (1945).
25 Ekim SSCB’nin Birleşmiş Milletler’de
Kars ve Ardahan’ı talep edişi (1947).
25 Ekim Ziya Gökalp’in ölümü (1924).
25 Ekim Çin Halk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler’e alınışı (1971).
26 Ekim Balkan Misakı’nın kabulü (1932).
26 Ekim İsmet (İnönü) Paşa’nın Lozan
Konferansı’ndan önce, Dışişleri Bakanlığı’na
atanması (1922).

26 Ekim Kuzey Atlantik Konseyi’nin NATO
Karargahı’nı Brüksel’e taşımayı kararlaştırması (1966).
26 Ekim İsrail ile Ürdün arasında 46 yıllık
savaşa son veren tarihi barış anlaşması. Böylelikle, İsrail ile barışan ikinci Arap ülkesi Ürdün oldu (1994).
27 Ekim Müttefiklerin Ankara ve İstanbul
hükümetlerine Lozan’da konferans toplanması çağrısı yapması (1922).
27 Ekim Paris büyükelçimiz İsmail Erez ve
şoförünün Ermeni Teröristler tarafından şehit
edilişi (1975).
28 Ekim Türkiye ile Sırp-Hırvat ve Sloven
Devleti arasında dostluk antlaşmasının Ankara’da imzalanması (1925).
28 Ekim Gazi Mustafa Kemal’in cumhuriyeti ilan edeceğini, Çankaya’da yakın arkadaşlarına açıklaması (1923).
29 Ekim Cumhuriyet’in ilanı (1923).
29 Ekim Atatürk’ün cumhurbaşkanı seçilmesi (1923).
29 Ekim Milletler Cemiyeti Konseyi’nin,
Türk - Irak sınırını Musul’u, Irak’a bırakacak
biçimde saptaması (1924).
30 Ekim Sultan III.Osman’ın ölümü ve III.
Mustafa’nın tahta çıkması (1757).
30 Ekim Mondros Antlaşması (1918).
30 Ekim İsmet (İnönü) Paşa’nın cumhuriyetin ilk başbakanı oluşu (1923).
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Ahmet ÇAKIL
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ahmet DÜNDAR

Bingöl Dört Dağ İçinde
Bingöl dört dağ içinde
Yanarım yağ içinde
Kim Bingöl’ü sorarsa
Bir yarim var içinde

SIR
Deliley deliley destane
Deliley deliley heyrane

Bu dere buz bağlamış
Dibi nergiz bağlamış
Baba beni evlendir loy
Bingölde kız kalmamış
Deliley deliley destane
Deliley deliley heyrane
Bu derenin uzunu
Kıramadım buzunu
Aldım çaçan kızını
Çekemedim nazını
Deliley deliley destane
Deliley deliley heyrane
BİNGÖL
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EN TATLI TAKİPÇİMİZ
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1) Sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı, teorik
bilgi ve öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek, meşgale, sanatçılık. (Ortadaki resim). 2) Bir ay. – Nihayet, hitam, bitiş. 3) 26 Ağustos
1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasındaki muharebenin gerçekleştiği, Muş’a bağlı bir
ilçe. – Santimetre’nin kısaltılmışı. 4) Zirkonyum’un
simgesi. - Taoizm’in ana ve temel kavramı. – Geri
verme, teati. 5) İnek sesi. – Bir tembih sözü. 6) İsrail’in dördüncü başbakanı ve İsrail devletinin kurucularından Golda adlı kişinin soyadı. – Mısır’a hayat
veren, Afrika’daki en uzun nehir. 7) Pasak, leke. –
Güreşte bir oyun veya teknik. 8) ABD’de bir eyalet.
– Metretül’ün kısaltılmışı. 9) Lakırdı, söz. – Ekin
ekilen yer, mezra. 10) Küçük, minik. – Dolaylı anlatma. - Tükettiğimiz gıdalardan elde edilen proteinin
vücudumuzda parçalanması sonucu karaciğerde
oluşan, buradan da böbreklerimizden idrar yolu ile
atılan atık bir madde. 11) “Saygılı, hürmet eden”
anlamında bir erkek ismi. – Tarihte bir uygarlık, Hititler. – Vahşi hayvan barınağı, mağara. 12) Akıl. Ham veya arıtılmış petrol. - Gelinin ya da genellikle
güzellik yarışmalarında ilk dereceyi kazananların
başına takılan süs.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Mescidü’l-Haram’da Hacer-ül Esved’in tam
karşısında Kâbe’ye 19-20 m uzaklıkta yer alan su
kaynağı. 2) Gelir, irat. – Merkezi Tahran’da bulunan,
kurucuları İran, Pakistan ve Türkiye olan Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı’nın kısaltılmışı. – Başkenti Rabat
olan ülke. 3) Soyadı Karaibrahimgil olan şarkıcı ve
söz yazarı. - Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve
Cumhuriyet’in ilk yıllarında kullanılan mirliva ile
kaymakam rütbeleri arasında olan ve günümüz
rütbelerinden albaya denk bir askerî rütbe. 4) Bir
işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan
kimse, hevesli, profesyonel karşıtı. - Türk, Moğol ve
Tatar hanları için hükümdarlar hükümdarı anlamında kullanılan bir unvan ve/ya san. 5) Güney Afrika’nın kısaltması. – Bir nota. 6) Başkenti Lomé olan
Afrika’da bir ülke. 7) Kütahya’nın bir ilçesi. 8) Asra
uygun, çağdaş, modern. - Bir yüzey üzerine az ya da
çok kalın bir biçimde, düzgün olarak yayılmış ya da
üst üste konulmuş şeylerden her biri. 9) Bir uçağın
ya da geminin bir yolculukta izleyeceği, önceden
belirlenmiş yol. – Halk dilinde “köpek”. 10) Logaritma fonksiyonunun kısaltılmışı. - Yük hayvanlarının
iki yanına yüklenen parçalardan her biri. – Latince
“çıplak”. 11) Jurnal kitabında kendisini, “Kimim ben!
Hayatını, Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi.” sözleriyle tanımlayan yazar,
çevirmen ve mütefekkir. 12) “Hangi kişi” anlamında
bir soru. - Elektrik akımını, ısıyı, sesi vb.yi kesiksiz
olarak geçiren (madde).
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BERCESTE

Şu Cihanda
Şu cihanda her irâdem sen oldun
Leyi ü nehâr külli varım sen oldun
Lutf-ı İlâhiyi edem mi inkâr
Her cihetde yâr-ı ğârım sen oldun

SIR
Fenâda virândır bağım bostanım
Baka bağında giilzârım sen oldun
Mekr-i İblis’den hıfzeyle imânım
Emânetdir haznedârım sen oldun

Subh u şâm dilimde virdimdir yâ hû
Bilâ şüphe kalbde esrarım sen oldun
Çok gördüm geçirdim şâh-ı cihânı
İsmi ‘âdil bir hünkârım sen oldun

Dünyevî uhrevî umurum teslim
Ne kederdir ki Cabbâr’ım sen oldun
“Elestü bezm” inde şem’i-İslâm’ı
Çün yakdırdm bana Bâri’m sen oldun
Muhtaç eylemedin aslâ bir ferde
Hamd ü sena iftihârım sen oldun
Hasana nâsib et hüsn-i hâtime
Akıbeti târumârın sen oldun
Aşık HASAN ( Zeyni )
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