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SIR
Kıymetli dostlar şahsi kanaatimce sağlık problemi olma-

dığı sürece emeklilik kavramı bana hep tembelliği , verim-
sizlik ve üretimden düşmeyi çağrıştırmaktadır. Bu meyanda 
ülkemizin emeklilik konusunda kat ettiği mesafeyi ve Avru-
pa ülkeleriyle mukayesesini anlatan bilgilendirici bir yazı 
kaleme alıp istifadenize sunuyorum .

Bu yüzyıl sanayi toplumlarının ekonomik, politik, sos-
yal ve kurumsal yapılarını alaşağı eden yeni bir değişim 
ve dönüşüm dalgası yaşanmaktadır. Bu dönüşümlere eşlik 
eden demografik değişimler, sosyal güvenlik sitemlerinde 
yeniden yapılanmayı zorunlu kılmaktadır. İhtiyarlıkta asgari 
bir gelir güvencesi sağlayan ve kurumsal çözümler sunan 
sosyal güvenlik sistemleri, bu süreçte finansman ve hizmet-
lerin sürdürebilirliği açısından tartışmalara konu olmakta, 
sosyal politikanın ve hükümetlerin gündemden düşme-
yen bir meselesi haline gelmektedir. Tüm dünyada olduğu 
gibi, Güney Avrupa refah ve reform rejimi ülkeleri (İtalya, 
İspanya, Yunanistan ve Türkiye) çeşitli politikalar ve farklı 
deneyimlerle, sosyal güvenlik sistemlerini sosyo-ekonomik 
gerçeklere uyumlu hale getirmek için köklü değişimler yap-
maktadır. Bu çalışmada, benzer özellikler gösteren Güney 
Avrupa ülkelerinde uygulanan değişmelerle, emeklilik sis-
temlerinin finansal açıdan sürdürülebilirliği sağlansa da, 
emekli aylığının düşürülmesiyle gelecekte yaşlı fakirlerin 
oluşacağı bilinmektedir. Dünya önemli bir demografik ge-
çişin ortasındadır. 

Gelişmiş ülkelerde nüfus artışı, keskin bir şekilde yavaş-
lamış ve nüfusun yaş yapısı dramatik bir şekilde değişime 
uğramıştır. Toplumların modernleşmesiyle birlikte kentleş-
me, kadın istihdamının artışı, yaşam düzeyinin yükselmesi 
ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olmasının bir sonucu olarak 
doğurganlık azalmakta, ortalama yaşam süresi yükselmek-
tedir. Bu yüzyılda tüm toplumlarda demografik yaşlanma 
anlamına gelen, genel nüfus içinde çocuk ve gençlerin sa-
yısal olarak azaldığı ve buna karşılık yaşlı sayısının arttığı 
görülmektedir.

Bu gibi değişimler, genel olarak gelişmiş refah toplum-
larında dikkat çekmesine rağmen, tüm ülkelerde yaşanan 
küresel bir kanaat haline gelmiştir. Böylesi bir dönüşümün 
devam edeceği, ülkelerin sosyal güvenlik sistemini ve ge-
leceğini etkileyeceği açıktır. Diğer bir ifadeyle, sosyal risk 
oluşturan hızla yaşlanan nüfusun bakıma muhtaçlık oranını 
yükselteceği kaygısı, yaşlılıkta yeterli gelir güvenliği sağla-
yan bir sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ile ilgili 
endişeleri artırmaktadır.

Demografik değişim bağlamında, sosyal güvenlik sis-
temlerinin karşılaştığı finansman ve sürdürülebilirlik sorunu 
göz önüne alındığında; devletin yaşlı kişilere karşı yükümlü-
lüklerini yerine getirecek kurumları tesis etmek ve gerekli 
olan kaynaklar ile harcamalar arasındaki optimum uzun va-
deli dengenin sağlanmasında önemli bir rol üstlendiği gö-
rülmektedir. Birçok ülkede yaşlılık boyunca gelir güvenliği, 
kamusal emeklilik sistemleri ile asgari düzeyde sunulmak-
tadır. Yasalarla düzenlenen ve kamusal bir görev olan kamu 
sosyal güvenlik emeklilik sistemi, yaşlılıkta gelir güvenliğini 
garanti altına alan önemli bir kurumsal çözümdür.

OECD verilerine göre, 65 yaş ve üzeri hane halkı gelirle-

rinin %59’unun kamu emeklilik transferlerden elde edilmesi 
(ILO, 2014) bunu ispatlar niteliktedir. Demografik değişim, 
üretimin ve rekabetin küreselleşmesi, emek piyasalarında, 
istihdamın yapısında, çalışma biçimde ve aile yaşamında 
muazzam dönüşümlere sebebiyet vermiştir.

Öte yandan bu dönüşümler, emeklilik sistemlerinin 
finansmanını, kapsamını ve aktif pasif dengesini sarsmış 
büyük sorunlara neden olmuştur. Bu çerçevede, tüm dün-
yada emeklilik sistemlerinde köklü reformlar yapılmıştır. Bu 
reformların niteliği, büyük ölçüde benzer olmakla birlikte, 
sistemin olgunlaşması, sistemin kurulma zamanı, kullanı-
lan kurumsal mekanizmalar, kapsam ve hak sahibi olma 
kuralları açısından sonuçları, ülkeden ülkeye farklılıklar arz 
etmektedir. 

Gelişmiş olduğu kadar gelişmekte olan ülkeler uzun 
süreli ve tartışmalı reformlarla, sosyal güvenlik sisteminin 
finansmanını garanti altına alma ve yaşlılıkta yeterli bir ge-
lir güvencesi sağlama mücadelesi vermektedir. Bu meyan-
da Türkiye, emekli sistemi reformu yapmıştır. Bu reform, 
literatürde büyük ölçüde incelenmiştir. Ancak bu reform 
sürecinin mukayeseli bağlamda değerlendirilmesi önem 
arz etmektedir. Yapısal, ekonomik, kültürel ve siyasi özel-
likler ile gelişmişlik düzeyleri açısından Kuzey Avrupa ve 
Kıta Avrupası ülkelerinden farklılık gösteren Güney Avrupa 
refah rejimleri, özellikle popülist eğilimlerin yüksek olması 
nedeniyle Türkiye ile benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla 
bu çalışma kapsamında; İspanya, İtalya Yunanistan ve Tür-
kiye’de emeklilik sistemleri reformları farklı boyutlarıyla de-
ğerlendirilecektir. Bahsi geçen ülke sistemleri, kısa bir tarih-
sel geçmişle gözden geçirilmekte ve uyguladıkları reformlar 
değerlendirilmektedir.

Aynı zamanda demografik gerçeklerle şekillenen gele-
ceğin getireceği sorunlara cevap bulmaya çalışılmaktadır. 
Çalışma, Güney Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de emeklilik 
reformlarının uzun vadede emekli aylığının düşük olması 
nedeniyle yaşlı yoksullar doğuracağı, bu nedenle “yaşlılıkta 
yeterli gelir güvencesi sağlayabilme” hedefinden vazgeç-
meden emeklilik sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiği bilin-
mektedir. 

Genç nüfusun ortalaması ülkemizde hızla erimekte 
olup,  gerekli önlemlerin alınması  ailelerin çocuk sayılarının 
üç ve üçün üzerinde olması gereklidir.  Üretime katılacak 
gençlerin kalifiye eleman olup donanımlı bir çalışması ge-
rekmektedir. Yaşımız ne olursa olsun emeklilik ve tembellik 
modundan çıkıp her zaman üretime katkıda bulunmamız 
gereklidir. Unutmayalım; Mimar Sinan en iyi eserini 98 ya-
şında,  Goethe 80 yaşından sonra en verimli hale gelmiş ve 
son olarak Ara Güler en güzel fotoğraflarını 80 den sonra 
çekmiştir. Çalışmak inanç biçimimiz olsun. Saygılarımla.

E D İ T Ö R’ D E N

Bizde ( Türkiye ) ve Güney
 Avrupa’da Emeklilik Sistemleri

Yavuz Selim PINARBAŞI
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Adnan Menderes

Değerli bir devlet adamının ne yazık ki değerini bi-
lemedik. Bu günde yaşananlar bundan ibaret değil mi 
zaten? İnsanlar sebepsizce saçma sapan bir şekilde Dev-
let büyüklerine ve bir takım siyasetçilere tepki gösteri-
yor. Peki bu tepki neden? Yapılan güzel şeyleri, icraatları 
yenilikleri, Türkiyenin Son 20 senede nereden nereye 
geldiğini görememek mümkün değil. Kör taklidi yapan 
şahısların tek amacı anarşi oluşturmak devam edem dü-
zeni bozmak. Kurulmuş düzen ne olursa olsun kurulacak 
düzenden daha iyidir hem eğer kıymet bilemezsek kuru-
lacak pek bir düzen olacağa da benzemiyor. Bu yüzden 
her zaman saygı çerçevesinde olmalı eğer farklı bir görü-
şümüz dahi varsa bunu taşkınlıkla bir takım insanlara kin 
besleyerek gerçekleştirmemeliyiz. Peki Rahmetli Adnan 
Menderes Kimdir 

Ali Adnan Ertekin Menderes (1899, Aydın – 17 Eylül 
1961, Bursa), 1950-60 yılları arasında Türkiye Cumhuri-
yeti’nin başbakanlığını yapmış, İstiklal Madalyası sahibi 
Türk siyasetçi, devlet adamı ve hukukçu. Başbakanlık 
görevini 1950–1960 yılları arasında sürdürmüştür. De-
mokrat Parti’nin (DP) kurucuları arasında yer almıştır ve 
1950–1960 yılları arasında genel başkanlık görevini üst-
lenmiştir. 27 Mayıs darbesi’nin ardından, 17 Eylül 1961 
tarihinde asılarak idam edilen tek Türkiye Başbakanıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 yılında çıkardığı yasay-
la, Menderes ve onunla beraber idam edilenlere itibar-
larını iade etmiştir. 

Siyasal kariyerine Serbest Cumhuriyet Fırkası’nda 
başlamış olan Menderes, partinin kendini feshetmesi-
nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılmış-
tır ve ilk defa 1931 Türkiye genel seçimleri’nde Aydın 
milletvekili olarak meclise girmiştir. Ayrıca 1935, 1939 
ve 1943 Türkiye genel seçimleri’nde de CHP Aydın mil-
letvekili olarak tekrar meclise girmiştir. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ölümünün ardından CHP’nin başına geçen 
İsmet İnönü’nün bütün üretim araçlarını devletleştirme 
faaliyetlerine karşı çıkmıştır. Dörtlü Takrir olayı ve parti 
içi muhalefetten dolayı 1945 yılında CHP’den ihraç edil-
miştir.

1945’te, CHP’den birlikte ihraç edildikleri arkadaşları 
Celâl Bayar, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan ile Demokrat 
Parti’yi kurmuştur. Parti katıldığı ilk seçimde TBMM’de 
61 sandalye kazanmıştır. 1950 Türkiye genel seçimle-
ri’nde DP %52.7, CHP ise %39.4 oy almıştır. DP 13 puan 
farkla kazanmıştı ancak seçimde kullanılan çoğunluk sis-
temi nedeniyle DP 420, CHP ise sadece 63 milletvekili 
çıkarmıştır. 19. Türkiye Hükûmeti’ni kurarak başbakanlık 
görevine başlamıştır. Bu görevini 1960 yılına kadar sür-
dürmüştür. Başbakanlığı döneminde Türkiye ekonomisi 

ortalama yıllık %7.8 oranında büyüdü ve Türkiye’nin 
GSMH’si Dünya toplamının binde 6.43’ünden, binde 
7.52’sine yükselmiştir. 27 Mayıs Darbesi’nden sonra 
Yüksek Adalet Divanı 9 ay 27 gün süren yargılama süreci 
sonunda idam cezasına çarptırılmış ve 17 Eylül 1961 tari-
hinde idam edilmiştir.

Çocukluk ve gençlik yılları
1899’da, Aydın’ın Koçarlı ilçesinin Çakırbeyli köyünde 

toprak ağası varlıklı bir çiftçinin oğlu olarak doğdu. Doğ-
duğu yere ait bilgi Aydın’da doğduğu ile ilgilidir; ancak 
nüfus cüzdanında İzmir geçer. Kırım Tatarı asıllı olan bü-
yük babası Hacı Ali Paşa Konya’dan Tire taraflarına göç 
etmiştir İbrahim Ethem Bey ile Tevfika Hanım’ın oğlu-
dur. Kız kardeşi Melike küçük yaşta ölmüştür. I. Dünya 
Savaşı öncesinde önce Karşıyaka’da forvet, daha sonra 
Altay’da kalecilik olmak üzere futbol oynadı. İlkokuldan 
sonra, İzmir Amerikan Koleji’nden mezun oldu. I. Dünya 
Savaşı’nda yedeksubay eğitimi gördü, fakat zehirli sıtma 
hastalığına yakalandığı için cepheye gidemedi. Kurtuluş 
Savaşı’na katıldı ve İstiklal Madalyası aldı. İzmir’in ünlü 
ailelerinden, Evliyazade Fatma Berin Hanım (1905 - 22 
Nisan 1994) ile evlenmiş, ondan Yüksel, Mutlu, Aydın ol-
mak üzere üç oğlu olmuştur.

Milletvekili seçildikten sonra Ankara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’ne devam etti ve 1935 yılında mezun oldu.

27 Mayıs dönemi
1955 Yılından itibaren ekonomideki sıkıntıların ve 6-7 

Eylül olayları gibi sebeplerle ülkede siyaset sertleşmeye 
başladı. 1954 seçimleride Osman Bölükbaşı’yı tekrar mil-
letvekili seçtiği için Kırşehir ilçe yapıldı (Adnan Menderes 
konuyla ilgili mecliste “Türkiye’nin hiçbir vilayetinde yüz-
de 3’ten fazla oy almayan bir partiye mensup milletveki-
lini iki seçimde de seçen Kırşehir’in, bir içtimai ve siyasi 
bünye itibarıyla anormallik göstermekte olduğunu inkâr 
etmek mümkün değildir, evet biz açık konuşuruz” şeklin-
de konuşmuş ve Osman Bölükbaşı da cevaben; “Vilayeti 
kaldırdınız, bizi de kaldırın da zulmünüz tamam olsun” 
demiştir.) Ayrıca İsmet İnönü’nün seçim bölgesi Malatya 
ikiye bölünüp Adıyaman vilayeti kuruldu. İktidara karşı 
yazılar yazan 83 yaşındaki Hüseyin Cahit Yalçın dâhil, 
gazeteciler birer birer hapise atılmaya başlandı. Ada-
let Bakanı Esat Budakoğlu TBMM’de muhalefetin soru 
önergesi üzerine 1954-1958 yılları arasında 238 gazete-
ci’nin iktidara karşı yazılar yazmak suçundan mahkûm 
olduğunu açıkladı. CHP ve Hürriyet Partisi’nin birleşme 
çabası karşısında DP’liler 1957 seçimlerinden önce se-
çim yasasını değiştirerek partilerin ittifak yapmasının 
önleyen maddeler eklendi ve DP’den istifa eden Fuad 
Köprülü’nün başka bir partiden milletvekili seçilmesini 

K A PA K
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engellemek için partisinden istifa eden bir kişinin 6 ay 
geçmeden bir başka partiden milletvekili olamayacağı 
şeklinde bir hüküm kondu.

1959 yılında ABD’ye bir gezi yaparak ilave maddi kay-
naklar isteyen Menderes’e, artık Marshall Yardımı fonla-
rının bitmek üzere olduğu hatırlatıldı ve istekleri redde-
dildi. 1961 seçimleri öncesinde İskenderun Demir-Çelik, 
Seydişehir Alüminyum, Keban Barajı ve İstanbul Boğaziçi 
Köprüsü gibi tesislerin temellerini atmak isteyen Men-
deres, yakın arkadaşı ve bakanı Dr. Lütfi Kırdar’ı nabız 
yoklamak için Sovyetler Birliği’ne gönderdi. Sovyetler 
Birliği’nin konuya olumlu yaklaşması üzerine, Menderes 
de Temmuz 1960’ta Moskova’ya giderek, orada kredi an-
laşmalarını imzalamaya karar verdi.

Bu arada DP Vatan Cephesi’ni kurdu. Artık radyoda 
her gece Vatan Cephesi’ne katılanların isimleri okunu-
yordu. Bu olay karşısında İstanbul’da bazı vatandaşlar 
ajans haberlerini dinlemeyenler derneği’ni kurdular. Bu 
tarz olayların yaşanması ülkeyi kamplaşmaya itti. 1960 
yılında ise muhalefet ve iktidar arasındaki ilişkiler kopma 
noktasına geldi. CHP genel başkanı İsmet İnönü 29 Ni-
san’da seçim gezisine gittiği Uşak’ta DP binasından atılan 
çay bardağının İsmet Paşa’nın yanındaki bir gazeteciye 
isabet etmesiyle başlayan olaylar ve benzerinin İstan-
bul’da da yaşanması üzerine CHP parti grubu Başbakan 
ve İçişleri Bakanı hakkında soruşturma önergesi verdi 
ancak DP’lilerin çoğunlukta olduğu meclis bu önergeyi 
reddetti. Bir başka gerginlik ise 9 Mayıs’ta Menderes hü-
kümetinin ABD ile yaptığı ikili anlaşmaları meclisin kabul 
ettiği oturumda yaşandı. Muhalefetin milletvekilleri ABD 
ordusu’nın doğrudan veya dolaylı bir saldırı karşısında 
Türk topraklarına gelmesi gibi hükümlerin yer aldığı ikili 
anlaşmalara karşıydılar ve böyle anlaşmaların hiçbir Av-
rupa ülkesi ile yapılmadığının altını çiziyorlardı.

CHP’li bazı milletvekillerinin bazı cuntacı subaylarla 
sürekli temas halinde olduğu istihbaratını alan Hükümet, 
bu durumu soruşturmak için “Tahkikat Komisyonu”nu 
kurdu. 15 DP milletvekilinden oluşan komisyon hem suç-
lama hem de yargılama hakkına sahipti ve kararlarına 
itiraz edilemiyordu. Ayrıca uygun gördüğü toplantıları 
ve yayınları yasaklama hakkına sahipti. Komisyonun ilk 
işi Muhalefet partisi CHP aleyhine soruşturma açmak 
oldu. Bu durum karşısında “bu yolda devam ederseniz 
sizi ben de kurtaramam” dediği ve birkaç ay önce Güney 
Kore’de gerçekleşen askeri darbeye gönderme yaparak 
“Türk ordusu Kore ordusundan daha az şerefli değildir” 
diye konuştuğu için TBMM tarafından, “askeri darbe-
yi teşvik ettiği” gerekçesiyle İsmet İnönü’ye 12 oturum 
meclisten men cezası verildi. CHP Meclis Grubu’nun 
duruma itiraz etmesiyle olaylar iyice büyüdü ve sonun-
da CHP milletvekilleri polis zoruyla meclisten çıkartıldı. 
Meclis dışında ise üniversitelerde hükümete karşı pro-
testolar düzenleniyordu ve 28 Nisan 1960 tarihinde İs-
tanbul Üniversitesi öğrencisi Turan Emeksiz hükümete 
karşı İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen bir protesto 
mitinginde polisin açtığı ateş sonucu öldü. Hüseyin Onur 
ise sol bacağı kesilerek kurtarıldı. Hukukun üstünlüğünü 
savunan Yargıtay Başkanı Bedri Köker, Yargıtay Başsavcısı 

Rifat Alabay, Yargıtay 2. Başkanlarından Haydar Yücekök, 
Yargıtay Üyeleri Melehat Ruacan, Kamil Çoşkunoğlu, Faik 
Uras ve İlhan Dizdaroğlu ‘görülen lüzum üzerine’ re’sen 
günde emekliye sevkedildiler. 5 mayıs 1960’ta Ankara Kı-
zılay Meydanı’nında 555K parolasıyla büyük bir protesto 
mitingi düzenlendi. 21 Mayıs’ta ise Harp Okulu öğrenci-
leri ve subaylardan oluşan yaklaşık 1000 kişi Ankara’da 
hükümet aleyhinde sessiz bir yürüyüş yaptı.

Sonunda 27 Mayıs 1960 sabaha karşı saat 4’te radyo-
da Kurmay Albay Alparslan Türkeş TSK olarak yönetime 
el koyduklarını belirtti ve askeri darbenin sebeplerini bir 
radyo bildirisi ile halka duyurdu. Menderes ise 27 Mayıs 
1960 günü Kütahya’da Albay Muhsin Batur tarafından 
gözaltına alınarak Ankara’ya götürüldü. Daha sonra da 
ve diğer tutuklu Demokrat Parti üyeleri ile birlikte Yas-
sıada’da hapsedildi. Darbeci subaylar ise Cemal Gürsel 
başkanlığında kurulan Millî Birlik Komitesi ve kurucu 
meclis ile beraber ülke yönetimini devraldı. Yeni bir ana-
yasa oluşturulması için ülkenin önde gelen hukuk profe-
sörlerinden bir anayasa komisyonu kuruldu. Menderes 
ve diğer DP üyeleri ise bulundukları Yassıada’da kurulan 
Yüksek Adalet Divanı tarafından yargılanmaya başladı. 
Yapılan oturumlar her gece radyoda Yassıada Saati prog-
ramında halka duyuruluyordu. 9 Temmuz 1961 tarihinde 
Anayasa Komisyonu’nun hazırladığı yeni anayasa için ya-
pılan halk oylamasında %61,7 oy oranı ile kabul edilerek 
yürürlüğe girdi. 1961 Anayasası’nın referandum süre-
cinde, hayır oyu yönünde propaganda yapmak serbest 
olmadığı halde, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İzmir, 
Kütahya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Zonguldak vilayet-
lerinde 1961 Anayasası çoğunluk tarafından reddedildi.

İdamı
27 Mayıs darbesini yapan cuntacıların özel olarak 

kurdukları mahkeme olan Yüksek Adalet Divanı 9 ay 27 
gün süren yargılama süreci sonunda 14 kişinin idamına, 
31 kişinin de ömür boyu hapse mahkûm edilmesine ka-
rar verdi. Geri kalan 418 sanığa ise 6 ay ile 20 yıl arasında 
değişen hapis cezaları veya beraat kararı verildi. Aka-
binde Pakistan devlet başkanı Muhammed Eyüb Han ve 
İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Amerika Birleşik Dev-
letleri başkanı Kennedy, Fransa cumhurbaşkanı Charles 
de Gaulle, Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth, Almanya 
Başbakanı Konrad Adenauer idamların durdurulması 
için Cemal Gürsel başkanlığındaki Millî Birlik Komitesi’ne 
çağrıda bulundular. Cemal Gürsel başkanlığındaki Millî 
Birlik Komitesi; Celâl Bayar, Adnan Menderes, Hasan Po-
latkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin idam cezasını 
affetti. Celâl Bayar’ın cezası yaş haddi nedeniyle ömür 
boyu hapse çevrildi. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polat-
kan 16 Eylül 1961 tarihinde ve adet olduğu üzere sabaha 
karşı, o gün başarısız bir intihar teşebbüsünde bulunan, 
tutanaklara da geçen; tutuklu kaldığı süre içerisinde gö-
revli bazı askerlerce sözlü ve fiziksel olarak şiddet gören 
Adnan Menderes ise İmralı Adası’nda 17 Eylül 1961’de 
sağlık muayenesini yapan doktor heyetinden sağlam ra-
poru alınmasının akabinde, öğleden sonra saat 13:21’de 
idam edildi. O dönem iktidara gelenlerin talebiyle idam-
lar yargı mensubu Salim Başol tarafından onaylanmıştır.
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İstanbul’un fethi kime yaradı? neden Yeni 

Çağı başlattı? Açıklanmayan gerçekler...Leo-
nardo Da Vinci Bizansın 2000 yıllık birikimini 
oluşturan ve İstanbuldan gelen kitaplarını kop-
yalayan KOPYACI bir sahtekar mı?

Tarihçilerin ortak bir görüşle Yeni Çağı baş-
latan en önemli olay olarak gördükleri ama 
asla okullarımızda detaylıca bunun nedenleri-
nin üzerinde durulmayan bu fetih, aslında iyi-
ce irdelenip okullarda anlatılmalıydı... 

Sistem bize üç padişahı ( Fatih, Yavuz ve 
Kanuni) överek anlatır, öne çıkan son ikitane-
sini (2.Abdulhamit ve Vahüdiddin)yerin dibine 
sokulur neredeyse. Oysa Osmanla başlayan ve 
Vahidüddin’le biten padişahlar hanedanında 
hemen hepsinin hedefi ortaktı.’ 

“Devleti Alii Osmaniyi” hep ayakta tutmak, 
devlet olmazsa halk olmaz’ felsefesini koru-
mak. 

Fatih Sultan, Hadis-i Şerif’i rehber edinip 
İstanbul’un alınmasında askere inanılmaz bir 
hız vermişti. 

Aslında Hz. Muhammed Hendek Savaşı’nın 
arifesinde Muaviye’nin babası olan Ebu Suf-
yanla giriştiği mücadele de müslümanlara 
Pers, Bizans ve Yemen devletlerinin ebediye-
te kadak islam devletleri olacağının müjdesini 
vermişti. İran, Hz. Ömer döneminde çok hızlı 
bir şekilde islamlaşmış, Bizans ise daha az za-
lim olduğu için daha yavaş bir süreçte fethe-
dilmişti ( Ülkelerin yıkılmasının hızı onların 
yaptıkları zulmlerin hızıyla doğru orantıdadır). 

Fatih, Hz. Muhammed’in Hendek savaşında 
tüm Bizansın Müslüman olacağı müjdesini ye-
rine getirmiştir. İşin doğrusu budur. 

Peki Neden Önemli istanbul’un Fethi?

Bunun bir çok sonucu olmuştur. En önemli 
sonuçları iki tanedir, içte ve dışta olmak üzere; 

1-İstanbul’un alınmasının Osmanlıya ve 

Türkiyeye etkileri;

İstanbul alındıktan sonra Fatih tüm gücü 
eline geçirmiş, zaten sorgulanamaz olan gücü 
iyice yerine oturmuş, “Devlet için kardeş kar-
deşi öldürebilir” Fetvasıyla Susurluk’a kadar 
olacak olan antidemokratik ve ŞURA ( islami 
Demokrasi çeşidi) düşmanı bir felsefe güç adı-
na oturtulmaya çalışılmıştır. 

Fatih bu fetvayı neden çıkardı? 

Çünkü daha önce şehzadeler arasında 13 
sene süren kardeş kavgalarında (Fetret Dev-
ri) ülke ne doğuda ne batıda ilerleyebilmişti, 
üstelik zayıflamıştı. Fatihe göre, Şehzadelerin 
taht kavgaları daha başlamadan bitmeliydi. 
Güçlü olan abi, gücü eline geçirmeye çalışa-
bilecek olan hırslı ve muhtemel hain kardeşi 
hemen boğdurtmalı ve yılanın başı küçükken 
ezilmeliydi. 

(Bunun ilk kurbanı Cem Sultan olmuştu, fa-
tihin küçük oğlu derin acılar ve gurbet sancısı 
çeke çeke ölmüştür. Daha sonra Yavuz tek tek 
kardeşlerini yok etmiştir, devletin ilerlemesi 
adına önüne çıktığını düşündüğü kim varsa-ka-
rısı dahil- yok etmiştir, devletin güçlenmesi ve 
otoritesinin sağlamlaşması adına Hanifi mez-
hebi ve Caferilik arasında nifak tohumlarının 
serpiştirilmesi bu dönemde olmuştur-üstelik 
Hz. Hanefi, İmam Caferin Üvey oğlu olduğu ve 
birbirlerini sevdikleri rivayet edildiği halde). 

Yıllar geçiyordu ve bu politikadan vaz geçil-
miyordu, halkı “etrakı bi idrak-idraksız Türkler” 
olarak gören bu zihniyet ( Bu tabir Sarayda-
kilerin Anadolu halkına bakışıdır-bu yüzden 
Anadoluya değil balkanlara daha fazla yatırım 
yapılmıştır), geleneksel sünnilik sayesinde gü-
cünü iyice oturtuyordu zaten. Halk, devletin 
yanında bir hiçti, devletin durumu her şeyden 
önemliydi.  Cumhuriyet sistemine geçmiş ol-
sakta zihniyet değişmediği için Sultanlık, kü-
çük sultalıklara dönüşmüştü, yıllarca OHAL 
valisinin yanlışları yüzünden terör daha da 

Ayhan ÖZCİMBİT

İSTANBUL’UN FETHİ’NİN NETİCESİ
AVRUPA’NIN AYDINLANMASI

A S T R O L O J İ
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azmıştı,  ( seksenler ) bir mercedes içinden çı-
kan cesetler kirli ilişkileri ortaya koymuştu, bu 
güce tapan halk daha neler neler görmüştü... 

Neden böyleydi peki? Neden halk Güce ta-
pıyor ve sulta kafa yapısı (sallandıracaksın iki-
sini bak bidaha oluyor mu, asmayalımda bes-
leyelim mi?) değişmiyordu. 

Çünkü Türkler batıda ve Doğu’da kendini 
hiç güvende ve rahat hissedemediler, batıda 
haçlıların, bizansın, avrupanın, Yunanın oyun-
ları, katliamları hiç bitmedi, Doğuda ise bazen 
Moğollar bazende İranlılar tehdit oluştururken 
son 150 yılda en büyük tehdidi Batının doğuda 
ki temsilcisi Ermeniler oluşturmuştu. 

İşte İstanbul’un alınması fatihle sembolle-
şen devlet otoritesinin ŞURA ve HALK naza-
rında güçlü olması gerektiğine olan inancın 
başlangıcıydı. 

Oysa İngiltere Halkı yıllar önce Krala Mag-
na Carta’yı dayatabildiyse bunun sebebi bir 
ada ülkesi olarak kolayca dış tehdide maruz 
kalmaması dolayısylaydı. Osmanlıda ise halk, 
dış tehdit korkularıyla kolayca haklarından vaz 
geçebilmiştir. 

2- İstanbul’un fethinin Avrupaya ve Dünya-
ya etkileri;

İstanbul alındıktan sonra (veya az bi zaman 
öncesinde )bir gemi dolusu Romanın ve Bi-
zansın yazılı kayıtlarının Venediğe gönderildiği 
söylenir. Kimisi bu gemiyi fatihin yolladığını, 
veya yollanmasına izin verdiğini söyler. 

Sonuçta şu var, bugün istanbulda Bizanstan 
kalan doğru dürüst bir yazılı kütüphane yok-
tur. Oysa olması gerekirdi, bir ulusun hafızası-
dır o kütüphane. 

1453 yılından sonra Avrupa’da inanılmaz 
değişimler olmaya başlamıştı, Bizanstan gelen 
kaynaklarla doğunun tecrübeleride Avrupaya 
yayıldı, matbaayı Çinlilerin kullandığının kayıt-
larını bu bizanslı kaynaklardan okuyan Avru-
palılar Gutenberg’in matbaayı ilk kez icat ettiği 
yalanını tarihe yazarlar. Bu kaynakları okuyan 
İtalyan alimler Rönesansı ve aydınlanma çağını 
başlatırlar. Söylendiği gibi istanbul’un düşme-
siyle korkan batı kendini aydınlatmış değildir. 
Davinciler, Gutenbergler, Colombuslar aldıkla-
rı bu enerjiyle sağladılar Avrupanın ilerleme-
sini. 

En büyük devrim sadece bilimsel alanda 

değil, inanç alanında olmuştu, Martin Luther 
matbaa makinasında çoğalttığı İncil’leri Al-
manca olarak halka dağıttığında cahil halklar 
aydınlanır, din adamlarının kendilerini nasılda 
kandırdığını ellerinden mallarını aldığını iyice 
anlarlar. İlk defa Protestanlık ortaya çıkar (Bu 
mezhebe Kanuni destek verir- Avrupalıların 
Bölünmesi adına). Avrupa, Papanın yüzyıllar-
dır süren tahakkümünden kurtulur, insanlar 
kendilerine Papayı veya kiliseyi değil, asıl kay-
nak olarak gördükleri İncile yönelirler sonuçta 
tüm protestan ülkler (bugün bile) çalışkan, hür 
iradeli, demokrat, eğitimli, çalışkan insanlar 
haline gelirler. Avrupa bölünmüştür, (belkide 
Fatihin öngördüğü buydu ve bu yüzden tüm 
yazılı Bizans kaynaklarını gemiyle bizzat yol-
ladı, avrupalıların kendi dinlerinde reform ya-
pabilmelerinin ve avrupanın bölünmesi içindi 
bütün bu planlar).. 

Avrupa’da bugün katolikler ve protestan-
lar hala birbirlerini sevmezler, ortodokslar da 
protestanlara kızarlar, dini hafife aldıklarını 
düşünürler, katolikleri de slavları ( Polonya, 
Çek, Sloven, Hırvat halkı) katolikleştirdikleri 
için sevmezler. 

Bu aydınlanma süreci, zamanla daha da ge-
lişerek, idealist entellektüellerin öncü rol oy-
namasıyla 1789 yılında ki Fransız Devrimi’ne 
neden olmuştur. Fransız Devrimi, aydınlanan 
ve kendi kaderini tayin etmek isteyen insan 
kitlelerinin bulundukları yerlerdeki isyan ve 
devrimlerine neden olarak başta Osmanlı ol-
mak üzere Avrupada imparatorlukların sonu-
nu getiren başlangıç olmuştur. 

İstanbulun Fethini Fatih gerçekleştirsede 
asıl başarı onu yetiştiren, ona fethin her aşa-
masında akıl veren AKŞEMSEDDİN’e aittir. 

Akşemseddin’in vizyonu Avrupada Hıristi-
yanlığın parçalanmasına yol açmıştır, zira kuv-
vetle muhtemeldir ki BİZANSIN kitaplarının 
İtalyaya gitmesine AKŞEMSEDDİN Vizyonu yön 
vermiştir. Bu sayede protestanlık ve bir çok Hı-
ristiyan, cahil papalığın ayrımcı ve ezici Katolik 
gücünden kurtulmuş, Avrupa Bilimi Katolik ta-
assubundan ayrılmıştır. Laiklik bu şekilde orta-
ya çıkmıştır. 

Avrupa şu anki gelişmişlik düzeyini aynı za-
manda bir hekim olan Alim  olan Akşemsed-
din’e borçludur. Bu bilgiler bizden bile saklan-
sada gerçek olan bu... 

Saygılarımla 

7



sirdergisi.com
Haziran 2019 / Ramazan - Şevval   1440

SIR

M A K A L E

Yazmak, “Bunu yazarsam olur mu, şunu 
yazsam ne derler?” demeden dilimin ucuna 
gelenleri kağıda dökmek istiyordum bir sü-
redir. Konu çok, çok olmasına; ama okuyanın 
da ilgisini çekecek, okuduğunu kendi yaşadık-
larıyla örtüştürecek daha önce yazdıklarımla 
tekrara düşmeyecek neler yazabilirdim?

“Kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş.” derler 
ya, ben sıkışmasam da “Ne yazmalıyım?” diye 
düşünürken bir mesaj geldi facebook sayfama. 
Gökte ararken yerde bulmuştum konuyu.

“Neymiş bu konu, bir an önce yazsanız da 
biz de merak edip durmasak.” diyenler vardır 
şimdi. Konu mu? Öyle belirgin “elma, armut” 
gibi somut bir konu değil. Hatta çoğu kişinin 
“İki satırlık yazıdan esinlenip konu mu yara-
tılır?” diye düşüneceğini de biliyorum; ama 
“küçük olayların verdiği mutluluğu” anlataca-
ğıma göre bu iki satırlık “anı yazısı” da iyi bir 
başlangıç olur.

Mucur Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni 
olarak çalıştığım yıllarda dersine bile girmedi-
ğim bir öğrencimiz vardı. Şimdi İstanbul’da ya-
şıyor, bildiğim kadarıyla peyzaj mimarı. Babası 
Erol ağabey ve annesi Türe abla, Mucur’da 
saygı duyduğum kişiler. Dedesi rahmetli Hüse-
yin Güner ise Mucur Ortaokulu’nda yirmi beş 
yıl müdürlük yapmış saygıdeğer bir eğitimci. 
Hepsinden öte Selda, ödün vermez bir Ata-
türkçü, bu toplumun değerlerine bağlı aydın 
bir Türk kadını.

1980 yılı kış aylarında Mucur Ortaokulu son 
sınıfları arasında bir bilgi yarışması düzenle-
dim. Amacım, öğrencilerin hafta sonunu boş 
geçirmemeleri, bilgilerini yenilemeleriydi. Tü-
müyle, okul idaresinin yardımını almadan ken-
di çabamla yürüttüğüm bu etkinlik öğrencileri 
de çok mutlu etti. Türkçe dışındaki derslerin 
sorularını o dersin öğretmeni arkadaşlara rica 
ederek hazırlattım. Dört beş hafta cumartesi 
günleri yarışan ve katılan öğrenciler yararlı, ke-
yifli zaman geçirdiler.

Selda Güner, yarışan sınıflardan birinde öğ-
renciydi. Aşağıdaki fotoğraflar da o yarışmaya 
aittir.

O etkinlikte öğrenciler ne kadar mutlu ol-
duysa ben de o günlerde yazdığımı sandığım 
bu hatıra defteri sayfası bana gelince öyle 
mutlu oldum. Selda’nın, evdeki eski eşyalarını 
karıştırırken bulduğu, o zamanlar özellikle kız 
öğrencilerin tuttuğu hatıra defterine bakın ne 
yazmışım:

“Selda’ya; 25.4.1980
Derslerine girmedim, ama seni çalışkan bir 

öğrenci olarak tanıyorum. Başarılarının tüm 
yaşantın boyunca sürmesini dilerim.

Numan Kurt 
Türkçe Öğretmeni”
“Ne var bunda, altı ucu o zamanlar, o küçük, 

süslü hatıra defterlerine yazılan sıradan bir 
yazı” denebilir. Oysa ben, bu iki cümlelik yazıyı 
otuz sekiz yıl sonra görünce mutlu oldum.

“Siz de böyle sıradan, basit şeylerle mi mut-
lu olursunuz?” diyenlere nelerle mutlu oldu-
ğumu yazmak isterim. Bana mutluluk veren 
yaşanmışlıkları tek tek sıralayacak değilim, şu 
anda aklıma gelenleri yazıyorum.

Önce “mutluluk”la ilgili söylenmiş güzel 
sözler:

“Mutluluk bir armağandır ve işin sırrı onu 
beklemekte değil, geldiğinde memnun olmak-
tadır.”

“Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz 
andan daha iyi bir zaman olduğuna karar ver-
mek için beklemekten vazgeçin. Mutluluk bir 
varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutlu-
luğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları 
da daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boyu 
hizasındadır.”

“Gerçek mutluluğun kendi içinizde yattığını 
fark edin. Huzur, mutluluk ve neşeyi… dış dün-
yada aramayı bırakın. Paylaşın. Gülümseyin. 

Röportaj: Mustafa ASAF

MUTLULUK
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Kucaklaşın. Mutluluk, kendinize birkaç damla 
bulaştırmadan başkalarına dökebileceğiniz bir 
şey değildir.”

“Hayatta mutluluk veren şeyler çok küçük 
parçalardır. Bir iyilik, bir gülümseme, tatlı bir 
bakış, iyi bir dilek… Aslında mutlu olanlar, bu 
küçük şeylerin huzuruna varmış olanlardır.”

Bu sözleri çoğaltabiliriz. Kim ne derse desin 
“mutlu olmak” kendi elimizdedir. Her olaya, 
düşünceye, insana; at gözlüğü ile, ön yargılı, 
bardağın boş yanını görerek baktığımız sürece 
mutluluk bizim neyimize.

Gittiğiniz, konuk olduğunuz bir yerden eve 
dönünce “Oh bee! İnsanın evi gibi var mı?” 
diyor,evde ayağınızı uzatıyorsanız bu mutlu-
luktur.

Soğuk karlı bir günde kızarmış kulaklarınız, 
burnunuzla eve gelip sizi güler yüzle karşıla-
yanları görüp gürül gürül yanan hem de üstün-
de kestane pişen sobaya elinizi uzatmışsanız 
ne güzel.

Uzun yıllar görmediğiniz arkadaşınız veya 
arkadaşlarınızla buluşmuş, aklınızda kalan 
okul anılarını kahkahalarla anlatıyorsanız dün-
yanın var malını değer.

Sizin, çocuklarınızın, torunlarınızın; kısacası 
ailenizin, sevdiklerinizin sağlıklı olması mutlu 
olmanın en önemli kaynağıdır.

Ben; yazarken, son zamanlarda uğraş haline 
getirdiğim resim çizerken mutluyum.

Sevdiklerim , yakınlarım, çocuklarım,torun-
larım sağlıklıysa, sorun yaşamıyorlarsa mutlu-
yum.

Gazetelerin pazar ekindeki yazıları okurken, 
kabak çekirdeği yiyip maç ya da güzel bir prog-
ram seyrederken, anlayan biriyle içten söyle-
şirken mutluyum.

Milli piyangodan, totodan, lotodan büyük 
ikramiye hayaliyle yaşamıyorum. Sayısal Lo-
to’nun size çıkma şansı on beş milyonda bir-
miş. Niye çıkmayınca mutsuz edeyim kendimi? 
Alın teriyle hak ettiğim kazancım varken.

Buraya birkaçını sıraladığım mutluluk veren 
durumların onlarcasını daha yazabilirim. Son-
ra da derim ki “Önemli olan günlük yaşanmış-
lıklara olumlu bakıp mutlu olabilmek gerekir.”

Mutluluğun kaynakları bu kadar çok da bizi 
mutsuz kılan olaylar, yaşanmışlıklar yok mu? 
Hem de o kadar çok ki…

Her insanın az ya da çok yaşadığı özel yaşa-
mıyla ilgili mutsuzlukları ortaya dökmenin bir 
anlamı yok. Elden geldiğince bunları olumluya 
çevirmek gerekir. Ben asıl mutsuz eden “Bin-
dik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.” sözüne 
uygun olarak bu güzel vatanın götürüldüğü 
noktadır. Ülkeyi yıllardır yıpratan terör bela-
sı, milyonlarca insanın yarı aç yarı tok asgari 
ücretle çalışması, üniversite mezunlarının bile 
işiz gezmesi, dış borcun gırtlakta olup ekono-
minin- her ne kadar övülse de- gidişinin iyi 
olmaması, eğitimin bilimsellikten uzaklaşması 
ve de en tuhafı yönünü ileriden, çağdaşlıktan 
geriye çeviren ülkenin giderek bağnazlaşıp 
Araplaşması. Kadına şiddet, çocuk tacizleri, 
cinsellikle ilgili durmadan saçma sapan fetva 
veren zibidiler, densizler…

Ülkenin kurtarıcısı, kurucusu, bilime da-
yanan ilkeleriyle bizim aydınlık yolumuz Ata-
türk’e olan karşıtlığın, düşmanlığın artması, 
ülkenin bunca sorunu çözüm beklerken Ata-
türk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine 
ters olarak başka ülkelere düzen verilmeye 
kalkışılması ve daha neler neler…

Mutluluğu anlatmaya çalışırken bunları 
yazmak istemedim; ama beyazın yanında si-
yahtan da söz edersek beyazı daha iyi anlatmış 
oluruz.

…..
Selda’nın, beni duygulandıran, mutlu eden 

bir gönderisinden nerelere geldik. Sağlıklı 
olun, iyimser bakın, mutlu yaşayın.

Numan Kurt
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“Üç sabah erken kalkan bir gün kazanır”

ATASÖZÜ

Bir öğrenciye; “Okulu seviyor musun?” diye sor-
duklarında, “Elbette seviyorum!” der. “Peki neden 
seviyorsun?” denilince “Okul olmasaydı tatil olmaz-
dı!” cevabını verir.

Çalışma dinlenme için değil dinlenmek çalışmak 
için olmalı. “Boş kalınca yorul!” der Yüce Kelam. Bir 
çalışma, başka bir işin tatili olmalı. Yani tatili başka 
bir işle meşguliyet şeklinde yapmalı.

Atalarımız vakti nakit olarak değerlendirmiş. 
Sözler’de bir günde insana 24 Altın verildiği bunu 
hakkıyla kullanmak gerektiği vurgulanmıştır.

Çanakkale’de turistlere rehberlik hizmeti sunan 
şehitlerimiz ile ilgi birçok esere imza atmış bulunan 
Hasan Hüseyin Maltepe bir görüşmemizde:”Biz tu-
rizmi sadece gezmek eğlenmek olarak algılıyoruz. 
Halbuki Turizm gezi, tatil, eğlenme ile birlikte öğ-
renme amaçlı olmalı” demişti.

Mutlaka insan dinlenecek yorgunluk atacak, de-
şarj olacak ki işinde verimli olabilsin. Gece ve uyku 
insana boşuna verilmemiş. Sırf eğlenmek amaçlı 
tatiller bile insanı yoruyor, normal işindeki perfor-
mansını düşürüyorsa tatil kavramının irdelenmesi, 
iyi anlaşılması ona bir açıklık getirilmesi gerekir. 
Gerçi ecdat “gezmenin adı yorulmak” demişler. 
Güç sarf edilmeden hiç giriş yapılamıyor. Her şeyde 
olduğu gibi bu konuda da orta yolu bulmalıyız. As-
lında tam bir tatil de bu dünyada mümkün değildir. 
İnsan bir an boş kalmıyor. “Dünya rahat yeri değil” 
demiş Söz Sultanı. Tamamen boş kalma atalet bir 
nevi ölümdür. Ölümün de tatil olup olmadığı meç-
hul. “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!” diyor onun 
için Zübeyir Gündüzalp.

“Dinlenmek kendini dinlemektir” diyen Ahmet 
Selim ise tefekkürü salıklıyor. Ne kadar çok ihtiya-
cımız var ona... Şehir keşmekeşi içerisinde insanın 
makro ve mikro aleme nazar etmesine ihtiyaç var. 
İnsan, gece ay ve yıldızları izlemeyi, gündüz çimen-

lere basıp gezmeyi özlüyor tabiattan ve fıtrattan 
uzaklaşan insan bunalıyor.

Evet vakit fukarasıyız ama vaktin kıymetini de 
bilmiyoruz, rantabl kullanamıyoruz. Televizyonun 
ya da internetin karşısında saatlerimiz geçiyor. Tür-
kiye’de günde ortalama TV’ye ayrılan vakit 4 saat 
imiş. 

Yine geçmişten örnek verecek olursak Fahrettin 
Razi büyük bir Alim. Hayatı boyunca yazdığı kitap-
ları toplasanız bir kapalı spor salonunun yarısını 
dolduracak kadar çok. Bütün ömrü boyunca başka 
hiçbir iş yapmadan devamlı yazsa Ancak bu eserle-
rin vücuda getirilebileceği belirtiliyor. Hatta bir ri-
vayetle; mürekkebi almış kağıtların üzerine dökmüş 
yazıya dönüşmüş. Nasıl değerlendirirsiniz değerlen-
dirin bu çalışmalar vakti en iyi değerlendirmenin 
ürünüdür.

Günümüzde memur, maaşını almak için vaktin 
tez geçmesini isterken bir taraftan kirayı verme-
mek için vaktin geçmesini istemez. Böyle böyle nice 
ömürler gelip geçiyor.

Ne demişler yılın kıymetini bilmek istiyorsanız 
üniversiteye hazırlanan öğrenciye sorun.

Ay’ı erken doğum yapan anneye, haftayı haftalık 
dergi çıkaranlara, günü altı çocuğu olan ameleye, 
saati randevulaşan aşıklara, dakikayı treni kaçırana, 
saniyeyi kazadan kurtulana, saliseyi olimpiyatlarda 
gümüş madalya alan atlete.

İnsan vaktinin geçtiğini anlamıyor. Bir bakıyor 
Ömür bitmiş. Evet “zaman eskimiyor, eskitiyor.” 
Geride verimli ve faydalı bir ömür bırakabilmek 
önemli. Hayatı canlı geçenler ölümleriyle de can 
verirler. Gününü gün edenler gününü dün ederler. 
40 yıl yaşayıp nice eserler vermiş insanlar Yüz yıl 
yaşayıp hiçbir eser bırakmamış insanlardan hangisi 
uzun ömürlüdür. Yavuz Selim’in 8 yılda 80 yıllık icra-
at yaptığını biliyorsunuz.

“Ayakta, oturarak, yatarak O’nu anınız” ayeti ha-
yatımızda boşluk bırakmamayı emrediyor. Bunun 

Akif CEMİL

TATİLİ, VAKİT 
KATİLİ ETMEMELİ

D E N E M E
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için elimizin altında her an meşgul olacağımız bir 
hobimiz olmalı. Boş kalınca severek yaptığımız o 
işe eğilmeliyiz. Böylece uyku bile değerlendirilebilir. 
Meşgul olduğumuz şey rüyalarımıza girer. Büyük ve 
önemli keşiflerin çoğu rüya yoluyla gerçekleşmiştir. 
Japonlar bunu tam olarak uygulayabiliyorlar. Kimse 
boş durmuyor. Hatta ayakta kitap okumaya “Taşi-
yomi” ismi verilerek literatürlerine girmiş. Biz bize 
kitap ve gazete okumada son sıralardayız.

Isaac Watts:”Şeytan, işlerini gördürmek için iş-
siz (boş) elleri seçer.” der. Onun için insan boş kal-
mamalı, mutlaka kendine bir meşgale aramalıdır. 
Herhalde askerde bunun için erler meşgul edilir. 
Demek ki hiçbir iş faydasız değildir.

Zaten devamlı dinlenen insan; dinlenmekten, 
oturmaktan, boş kalmaktan, avarelikden yorulur, 
bıkar, usanır, canı sıkılır. Emekli insanları düşünün. 
Emekliye ayrılınca rahat ettim zannediyor, bir süre 
sonra sıkılmaya başlıyor. Çünkü çalışmaya alışmış. 
“Durmadan çalışanlar, çalışmadan duramazlar.”

Arkadaş! Hayat bir hareket ve faaliyettir. Hare-
kette de hayat vardır. Şevk onun matiyyesidir yani 
bineğidir. Ye’s, mani-i her kemaldir. İsteksizlik, ümit-
sizlik Bir nevi ölümdür. Ümit yükselmenin zembe-
reğidir.

Beslenmeyen canlı ölür, akmayan su kokuşur. 
Beslenme tatile uğramamalı. Beslenmenin gıdası 
sa’ydir, çalışmadır. Nitekim “İnsana çalıştığı var-
dır.”(K.K.) 

Ama günümüzde kolay geçirmenin yollarını bu-
lanlar çalışmadan zengin olmak istiyor, başkalarının 
sırtından geçiniyorlar.”Sen çalış ben yiyeyim” diyor-
lar. İnsan, toplum olarak yaşamak zorunda. Ayakta 
kalabilmesi toplumun hayatta kalmasına bağlı. Ken-
di çıkarları için çalışması, toplumun ayakta kalması-
nı sağlıyor. Çünkü çalışmanın lezzeti içine dercedil-
miş. “Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse 
bana ne?” de diyemeyeceğine göre toplum devam 
edecek. Çünkü toplumun da tabiat kanunlarına 
göre sosyal fıtrat kanunları var:” İnsan kainatta bir 
kısım karışıklıklar meydana getirdiğinde, orada bu-
lunan koruyucu kanunlar sayesinde, kısa zamanda 
bu arızayı telafi edecek bir yapının mevcudiyeti söz 
konusudur. Adeta arı kovanına sokulan çomak gibi 
kâinattaki nizamı bozmaya çalışan harici güçlere 
karşı tabii denge kendini koruyacak bir polarizasyo-
na sahiptir. Yani eşya ve hadiseler arasında vasıtalı 
ve vasıtasız normal hareketin dışında ayrı bir tesir 
daha koruyucu ve karşılayıcı olarak meydana gel-
mektedir. Zaten öyle olmasaydı eşya ve hadiselerin 

bir ucuna yapılacak bir müdahale ile bu bozulma 
zincirleme eşyanın ve hareketlerin bütününe sira-
yet edecekti. Ama öyle olmamaktadır ve o camit 
zerreler büyük bir tayin ve takdir içinde hareket et-
mektedirler ki “O’nun indinde her şey bir tayin ve 
takdire göredir” ayeti bu hakikati ifade etse gerek.

İşte, kimisi çok çalıştırılıp kimisi hiç çalışmayınca 
bir zamanlar esirler yakın zamanda da ecirler (işçi-
ler) hareketleri ve ihtilalleri olmuş. Bünyeye uyma-
yan işleyiş ihraç edilmiş. Toplum düzenlerinde bo-
zukluklar, dalgalanmalar meydana gelmiş. 

Demek herkes üzerine düşen vazifeyi bihakkın 
ifa etmeli. Sosyal hayatın işleyen çarkına çomak 
sokmamalı. “En hayırlınız insanlara en faydalı ola-
nınızdır” prensibiyle hareket etmeli. Üretici olmalı 
insanlık için insanca çalışmalıdır.

Günü haftayı, ayı yılı planlamalı, iş ve tatil saatle-
rini en verimli şekilde değerlendirmelidir. Hiçbir anı 
heder etmemelidir.

Bir de tatil deyince akla tatil köyleri, kentleri, 
koyları geliyor. Günümüzde bir tatil sektörü oluş-
muş. Bunların da yine “meşru dairedeki keyif keyfe 
kafidir” ölçüsüne uyanı tercih edilmeli, “meşru da-
iredeki keyifte bile ölçülü olma” prensibini rehber 
edinmelidir.

Tatil yapmak istedikleri halde vakit ve/veya vakit 
darlığından yapamayanlar var.

Kimi çalışmak istediği halde çalışamıyor. İşi yok 
ya da sağlığı yerinde değil. Bu konuda özürlüleri 
düşünelim. Nice gayretli olanları var. Neleri başarı-
yorlar. Hawking bu konuda bir örnek. Rize’de tanıdı-
ğım Hızır Bey vardı. Bir araba kazası sonucu koltuklu 
sandalyeye mahkum olmuştu. Ama o yılmadı, oku-
du, okudu. Kendini yetiştirdi. İnsanlar akın akın onu 
dinlemeye istifade etmeye gidiyorlardı.

Velhasılı insanın boş vakti olmamalı. “Boş vak-
timde kitap okurum” değil. Kitap okuma boş vakit 
işi olmadığı gibi kitap okunan vakit boş vakit değil-
dir. Schopenhauer’in;”Basit bir insan zamanını nasıl 
öldüreceğini değerli bir insan da nasıl kazanacağını 
düşünür” sözüyle yazımıza son verelim. Kitap oku-
manın faydalarını anlatan kitapları okuyup dur-
makla da vakit kaybetmeyelim. Başarı, mutluluk 
ve yöneticiliğin kurallarını anlatan kitaplarla rafları 
doldurduğumuz halde başarı, mutluluk ve yönetici-
liğin bir türlü artmamasına benzemesin sonra.

Ben de daha fazla kıymetli vakitlerinizi almaya-
yım. Hayırlı tatiller!..
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Kâinata dikkat nazarıyla baktığımız zaman, 

çevremizde süregelen bir hareket, bir devinim 
görürüz. Yaşadığımız hiçbir gün diğerinin aynısı 
ve tekdüze değildir. Köprülerin altından her gün 
aynı suların akmaması misali… Ya da ısırdığımız 
her elmanın şekli, rengi, ismi aynı olsa da, tatla-
rının tıpatıp aynı olmaması gibi…

Çabucak akıp gitmesini istemesek de, saatler 
su gibi akıp gitmekte. Günler geceleri, haftalar 
ayları, mevsimler birbirini takip etmekte.

“O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (gecele-
yin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını 
ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir 
edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak 
gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O. 
Ayetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamak-
tadır.” Yunus, Suresi, 5

“Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi göste-
ren) iki alâmet yaptık. Rabbinizden lütuf iste-
yesiniz, yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye 
gece alametini giderip gündüz alametini aydın-
latıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık.” İsra 
Suresi, 12

Gözümüzü göğe çevirecek olursak geceleyin 
bize göz kırpan sayısız yıldızları, gündüzün, or-
dular misali oradan oraya sevk edilen bulutları 
müşahede ederiz. Yani gökyüzünde de, yeryü-
zünde olduğu gibi bir hareketsizlik, bir donukluk 
göremeyiz.

“Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri 
ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. 
Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan ge-
ceyle örten, Güneş’e, Ay’a ve Yıldızlara Kendi 
buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, ya-
ratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Ȃlemle-
rin Rabbi olan Allah ne yücedir.” Araf Suresi, 54

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, 
gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara 
yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Al-
lah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölü-
münden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada 
üretip yaymasında, rüzgârları estirmesinde, 
gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları 
evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için 
gerçekten ayetler vardır.” Bakara Suresi, 164

Nehirlere, akarsulara veya denizlere bir göz 
atacak olsak, orada da muazzam, kendine has 
bir dünya ile karşılaşırız.

“Denizi de sizin emrinize veren O’dur, ondan 
taze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan süs 
eşyaları çıkarmaktasınız. Gemilerin onda (sula-
rı) yara yara akıp gittiğini görüyorsun. (bütün 
bunlar) O’nun fazlından aramanız ve şükretme-
niz içindir.” Nahl Suresi, 14

Bir de küçük bir kâinat hükmünde kabul 
edilen insan bedenine bakacak olursak, aynı 
manzara ile karşılaşırız. Hücrelerimiz her sani-
ye yenilenirken, kalbimiz vücudumuza aralıksız 
kan pompalamaktadır. İç organlarımız gece de-
meden, gündüz demeden harıl harıl vazifesini 
yapma derdindedir.

“Halbuki O, sizi çeşitli merhaleler halinde ya-
rattı.” Nuh Suresi, 14

Kısacası, çevremizi her gün, her an kuşatan 
hayat isimli bir hareket söz konusu. Bütün bu 
oluşum, bu sürekli yenileniş Rabbimizin yarat-
masındaki süreklilikten kaynaklanır. Açık pence-
remizden giren rüzgârın tülü hafif hafif kıpırdat-
ması bile, bize Şuunat-ı İlahiyi ispat etmektedir. 
Rabbimiz her an bir yaratma üzerindedir. Kâinat 
bu sürekli işleyişin iç içe geçmiş sırlı halkalarıyla 
örülmüş durumdadır. O’nun kudret eli üzerimiz-

GÜN İKİNDİDEN BAŞLAR

M A K A L E

Mecbure İnal VELA
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den bir an kesilse, yaratma eylemi bir saniye 
sekteye uğrasa her şey tepetaklak olur, mahv-u 
perişan olur.

Rabbimizin yoktan var edişi, bize esmasının 
yansımalarını okuta okuta, kör gözlerimize par-
mağını soka soka devam ede dururken, ya her 
bir varlığın emrine musahhar kılındığı insanoğlu 
ne ile meşgul? Onun çalışıp çabalaması hangi 
aşamada?

“Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif 
ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, 
(sorumluluğundan korktular). Onu insan yük-
lendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.” Buyu-
ruyor Rabbimiz Ahzap suresi 72. Ayetinde…

Emaneti sırtına alma cesareti gösteren insa-
nın, bu sorumluluğu yerine yetirmek için, ge-
cesini gündüzüne katıp, uykuları kaçacak ölçü-
de çalışıp çabalamasıdır aslolan. Fakat hakikat 
maalesef böyle değildir. Hele mü’minler için hiç 
böyle değildir…

Zayıf cüssemize bakılmaksınız bize tevdi edi-
len, yeryüzünü imar gibi bir vazifemiz var. Fakat 
bizim en büyük derdimiz, evimize ekmek götü-
rebilmek, rahat bir hayat yaşayabilmek, çocuk-
larımızı iyi okullarda okutabilmek… Ev, araba 
sahibi olabilmek… Sonuçta da, kırk yaşını aşın-
ca emekli olup, bahçeli bir evde, ayaklarımızı 
şöööyle uzatıp rahat bir oooh çekebilmek…

Televizyon haberlerinde 109 yaşına basmış 
bir dedenin hikâyesini izle-
miştim. Bahçe çapalıyor, ağaç 
buduyor, gençlere taş çıkartır-
casına oradan oraya koşuşu-
yordu. Sordular:

“Böyle sağlıklı kalabilmek 
için ne yiyip içiyorsun?”

“Bana ne yiyip içtiğimi sor-
mayın” diye karşılık verdi. “Ne 
iş yapıyorsun diye sorun. Bu 
kadar dinç kalmamın sırrı, çok 
çalışmamda gizlidir.”

Sürekli hareket halinde, 

değişim içerisinde bulunan kâinatı kendisine 
örnek alarak, daima çalışan insan yaş alır ama 
kolay kolay ihtiyarlamaz.

Yüce dinimiz bize sürekli bir iş üzerinde bu-
lunmamızı tavsiye buyurur. Bir iş yaptıysan otur 
dinlen demez. İnşirah suresi 7. Ayetinde:

“Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.” Bu-
yurulmuştur.

Efendimiz (s.a.v.)de daima çalışmayı, çaba-
lamayı, terakki etmeyi teşvik etmiştir. Hiçbir iş 
yapmaksızın oturan bir gencin önünden geçer-
ken ona selam dahi vermemiştir.

Bizim inancımızda gün ikindiden başlar. Gün 
akşama yaklaştı diye karamsarlığa kapılıp, köşe-
mize çekilmenin bir mantığı yoktur. Efendimiz 
ilk vahyi kırk yaşında almıştı, hatırlayalım…

Toplumumuzda emeklilik yaşına eren kadın 
veya erkek, sadece işten güçten değil, hayattan 
da elini eteğini çekmektedir. İçe kapanık haya-
tında hem bedenen, hem ruhen çürümekte, 
pas tutmaktadır.

Yaşı ilerlemiş insan kıymetli insandır. Onun 
yaşanmışlıkları, hayattan edindiği tecrübeleri 
vardır. Hayatın içinde kaldığı, çevresine faydalı 
olmaya gayret gösterdiği sürece hem ardından 
gelen gençleri tecrübelerinden faydalandırır, 
hem de çevresine yararlı olmanın, ben de hâlâ 
işe yarıyorum duygusunun verdiği o mutluluğu 
ve morali üzerinde taşır.
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Mehmet DİKMEN

İ L A H İ YAT

Çöpten kurtarılan dost

Bir başka gün de, tahta olan yemek 
kaşığının sapı kopmuştu. Bediüzzaman’ın 
eşyaya vefasını bilen talebeleri, kaşığın sa-
pını perçinleyerek tutturmuşlardı.

Bu tamirin önemini ve anlamını bilme-
yen yeni bir talebesi, o kaşığı Üstadına lâ-
yık görmediği için, alıp çöpe attı.

Çarşıdan yeni bir kaşık alıp getirdi. Be-
diüzzaman yemek sırasında kaşığını aradı. 
Bulamayınca da sordu.

Yeni talebesi, “Eskimiş ve kırılmış oldu-
ğu için, onu atıp yenisini aldım.” deyince, 
aferin yerine azar işitti:

“Bunu nasıl yaptın! Beni 30 yıllık arka-
daşımdan nasıl ayırırsın? O benim için çok 
kıymetlidir. Hemen bul ve getir!” dedi.

Büyük bir mahcubiyetle çöp sepetine 
koşan talebesi, bu mutlu kaşığı alıp getir-
di. Ondan özür dilercesine yıkayıp akladı, 
pakladı ve 30 yıllık arkadaşına kavuşturdu.

Bediüzzaman, yemeğini onunla yedi.

Ermeni çocuklarını kurtardı

Birinci Dünya Savaşı, medeniyetten 
uzaklığı gösteren kanlara, kinlere ve cana-
varlıklara çokça şahit oldu. Doğu Anadolu 
da, bu kandan oldukça nasiplendi. Özellik-
le de Ermeniler, Rus istilâsından istifade 
ederek, yıllarca komşuluk yaptıkları insan-
lara acımasızca saldırmışlar, hatta çocuk-
larını da öldürmekten çekinmemişlerdi.

Müslümanlar da, bazen aynı şekilde 
davranıp, intikam almak peşinde olmuş-
lardı.

Savaş sırasında, Bediüzzaman’ın bulun-
duğu beldeye, yüzlerce Ermeni çocuğu 
toplanmıştı.

Bu durumu fark eden Bediüzzaman, he-
men müdahale etti:

“Sakın dokunmayın bu masumlara! 
Hepsini gönderin ailelerine...” dedi.

Bu emir, ilk anda itirazla karşılandı:

“Ama onlar, bizim çocuklarımızı öldür-
düler. Ermeniler yüzünden yerimiz yurdu-
muz harap oldu, her şeyimizi yakıp yıkıp 
mahvettiler!” denildi.

Bediüzzaman, “Biz onların yaptığını 
yapamayız. Biz Müslümanız. Bu çocukları 
serbest bırakın!” diye ısrar etti.

Bu olaya şahit olan Ermeniler, gözleri-
ne inanamıyorlardı. Olmadık acımasızlığı 
reva gördükleri insanlar, çocuklarını öldür-
mekten vazgeçmişlerdi.

Bu durumdan etkilendiler ve “Madem 
onlar bizim çocuklarımıza dokunmadılar, 
biz de bundan sonra onların çoluk çocu-
ğuna zarar vermeyelim.” dediler.

Bu suretle, o havalideki binlerce ma-
sum, savaşın getirdiği felaketten kurtul-
muş oldu.

Hapishane mi, eğitim yeri mi?

ŞEFKAT KAHRAMANI BEDİÜZZAMAN SAİD 
NURSİ’DEN UNUTULMAZ HATIRALAR- 2
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Afyon Hapishanesinde Kasap Tahir 
adında bir idamlık mahkum vardı. Karısı-
na sataşan birinin kafasını kopardığı için, 
adı “kasap”a çıkmıştı. İri yarı, korkusuz ve 
korkutan bir adamdı. Afyon’u haraca kes-
miş, sonunda da çeşitli suçlardan hapse 
atılmış, idama mahkum olmuştu.

Kasap Tahir’in idam kararı, Temyiz Mah-
kemesinin onayını bekliyordu. Eli ayağı, 
boynu prangalı olan Tahir, yine de koğuşta 
hakimiyetini  sürdürmekte idi.

Bir gün Bediüzzaman’ı ziyaret etti. Be-
diüzzaman ona: 

“Namaza başla, ben sana dua edece-
ğim. İnşaallah kurtulacaksın.” dedi.

Bu şefkatli sohbet, onu namaza başlattı 
ve tamamen değiştirdi.

Hapishanede Üstadın talebelerini din-
liyor ve onlara yardım ediyordu. Artık hiç 
kimseyi üzmeyen, hürmetkâr bir insan 
hâline gelmişti. Bu durum oradaki herkesi 
hayrete düşürmüştü.

Kasap Tahir’in idam hükmünü Temyiz 
Mahkemesi 30 yıl mahkumiyete çevirdi. 
1950 yılında çıkarılan af kanunuyla da ha-
pishaneden kurtuldu.

“Benim kurtuluşum, hocanın kerameti-
dir.” diye çok sevinirdi.

Gönül kazanma sanatı

Hapishanede Bediüzzaman’a bazı hiz-
metler yapan, meselâ odun, kömür ve su 

getiren mahkumlar vardı. Bunlardan biri, 
bir gün bir çift çorap ve bir parça tatlı ge-
tirdi. Bu adam da aynen Kasap Tahir gibiy-
di.

Kimsenin en ufak bir hediyesini kabul 
etmeyen Bediüzzaman, acaba nasıl davra-
nacak, bu kişinin hediyesini de geri çevire-
cek miydi?

“Hediye almamak” düsturunu en ya-
kınlarına karşı bile yıllarca korumuştu. 
Şimdi bu prensibini bozması elbette bek-
lenemezdi. Ama Bediüzzaman, kendisine 
sunulan tatlıdan bir lokmayı ağzına koyu-
vermişti.

Bu durumu gören hediye sahibi, büyük 
bir sevinçle döndü, arkadaşlarına dedi ki:

“Gördünüz mü? Sizin hediyelerinizi al-
mayan Üstad, benimkini aldı. Ona canım 
feda olsun!”

Bu olaydan sonra, Ahmet Kıldereli adlı 
o zât, Bediüzzaman’a hürmetini artırdı ve 
çok hizmet etti. Yanına kimsenin sokulma-
dığı zor zamanlarda, o korkusuzca yanına 
gider ve yardım etmeye çalışırdı.

İşin daha ilginç yanı, hapishanenin iki 
azılısı olan Ahmet Kıldereli ile Kasap Tahir, 
Bediüzzaman’ı tanımadan önce birbirini 
öldürmek için fırsat kollayan iki düşmandı.

Fakat Üstadı tanıdıktan ve dersini dinle-
dikten sonra, barıştılar; hapishane mesci-
dinde birlikte namaz kılıp beraber açtılar 
ellerini Allah’a...

15



sirdergisi.com
Haziran 2019 / Ramazan - Şevval   1440

SIR
Taptuk Emre’nin dervişi olan ve ha-

yatının bir kısmını Hacı Bektaşi Veli’nin 
yanında geçiren Yunus Emre, 1321 yı-
lında hayata gözlerini yummuştur.

Yunus Emre, 1238 yılında Eskişe-
hir’in Sivrihisar beldesinde ddünyaya 
geldi. Doğduğu dönem Anadolu’da 
düzenin bozulduğu, Moğol akınlarının 
Türk yerleşkelerini tehdit ettiği, kıt-
lık-kuraklık gibi pek çok doğal afetin 
yaşandığı bir zamandır.

Bu olaylar Yunus Emre’nin haya-
ta bakış açısına yansımıştır. Yunus’un 
okur-yazarlığına dair kesin bir bilgi bu-
lunamamıştır. Kendisi Taptuk Emre’nin 
dervişidir ve hayatının bir kısmını Hacı 
Bektaşi Veli’nin yanında geçirmiştir.

Yunus Emre’nin iki büyük eseri var-
dır; Divan ve Risalet-ün Nushiyye. Di-
van’da şiirlerini toplamıştır. Aruz ve 
hece ölçüsüyle yazılan bu eser yedi 
nüsha olarak kendi içerisinde farklı 
bölümlere ayrılmıştır. Risalet-ün Nus-
hiyye ise Nasihatler Kitabı anlamına 
gelen bir eserdir ve mesnevi biçminde 
yazılmıştır. 1307 yılında kaleme alınan 
eser aruz ölçüsü ile yazılmıştır. Eserin 
günümüze ulaşmış bilinen beş nüshası 
bulunmaktadır.

Yunus Emre, 1321 yılında hayata 
gözlerini yumdu. Mezarının yeri kesi-
nolarak bilinmemektedir.

SANAT YAŞAMI

Sanat yaşamında halka, açık bir dille 
hitap etmiştir. Türkçeyi çok güzel kul-
lanmıştır. Bu da Yunus Emre’nin her 
zaman okunup anlaşılmasında büyük 
rol oynamıştır. Yunus’un şiirleri tasav-
vuf ağırlıklıdır.

‘’Yaratılanı sevdik, yaratandan ötü-
rü’’ diyerek hoşgörünün önemini vur-
gulamıştır. Yunus Emre halk tarafından 
oldukça sevilmiştir. Anadolu’nun çe-
şitli bölgelerinden adına anıt mezarlar 
yaptırılmıştır. Aruz ölçüsü ile de şiirler 
yazmıştır. Ancak onun en güzel şiirle-
ri hece ölçüsü ile yazdıklarıdır. Yunus 
Emre’nin “Risalettün- Nushiyye” ve 
“Divan” olmak üzere iki eseri bulun-
maktadır.

Yunus Emre

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

Recep KARA
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Oğuz ERGÜNGÖR

Apple Computer’in kurucu ortağı ve CEO 
‘su, 56 yaşında ölen dolar milyarderi Steve 
JOBS’ın son yazısı;

VASİYET

Eyyy İnsan! İş hayatında büyük başarılara 
ulaştım. Kimilerinin gözünde hayatım başarı-
nın timsali, fakat işin dışında çok az neşem 
oldu benim. İşin sonunda zenginliğim alışmış 
olduğum hayatın bana getirdiği tek gerçek-
lik ölümle yüzleştiğim şu anda, yatağımda 
uzanıp hayatımı gözlerimde canlandırırken, 
fark ettim ki gururlandığım şöhre-tim ve 
servetim ölümün karşısında ne kadarda ma-
nasızmış. Arabayı kullanmak için, size para 
kazandırması için birilerini işe alabilirsiniz 
ancak hastalığınızı taşıması için kimseyi işe 
alamıyorsunuz. Kaybedilen maddi şeyler 
bulunabilir veya yerine başkası konur fakat 
kaybedil-diğinde bulunamayacak veya yeri 
dolmayacak tek şey var oda “hayat.” Şu an 
hayatınızın hangi sahnesinde olursanız olun, 
zaman ile, o sahne perdesinin kapanması ile 
yüzleşeceksiniz. Tavsiyem; Ailenize, eşinize, 
arkadaşlarınıza çok kıymet verin ve sevin. 
Kendinize iyi davranın ve insanlara değer 
verin. Yaşlandıkça ve ümit ediyorum akıllan-
dıkça fark ediyorsunuz ki 300 dolarlık saatte 
30 dolarlık saatte aynı zamanı söylüyor. İç hu-
zurun bu tarz şeylerle elde edilmediğini anlı-
yorsunuz. İster first class ister ekonomi uçun 
bilin ki o uçak düşerse sizde düşeceksiniz. O 
yüzden umut ederim ki şunu anlarsınız; kah-
kaha attığınız, sohbet ettiğiniz, şarkılar söy-
lediğiniz, kuzeyden, güneyden, doğudan, ba-
tıdan, cennetten ve dünyadan konuştuğunuz 
ahbaplarınız, dostlarınız, eski arkadaşlarınız, 

anneniz, babanız, erkek kardeşiniz, kız karde-
şiniz varsa bilin ki gerçek mutluluk onlarmış... 
Çocuklarınızı zengin olması için eğitmeyin, 
onları mutlu olmaları için eğitin. Böylelikle 
büyüdüklerinde her şeyin fiyatını değil değe-
rini bilirler. Yemeğinizi ilacınız gibi yiyin aksi 
halde ilacı yemek yerine yersiniz. Sizi seven 
kişi sizi asla bırakmayacaktır. Bırakmak için 
yüzlerce neden saysa da mutlaka sizde kal-
mak için sebep bulacaktır. Bilin ki insan ile 
insan olabilmek arasında çok büyük fark var 
ve bunu anlayan çok az insan var. Doğduğu-
nuzda sevildiniz ve ölürken de sevileceksiniz. 
Bu arada kalan zamanı başarmak zorundası-
nız. Hayattaki en iyi altı doktor; güneş ışığı, 
dinlemek, egzersiz yapmak, sağlıklı yemek, 
kendine güven ve arkadaşlar. Bunları hayatı-
nızın her evresinde muhafaza edin ve sağlıklı 
bir ömrün tadını çıkarın. Steve JOBS

Steve jobs (1955 - 2011)

Apple Computer, Inc.’ın kurucu ortakların-
dan biridir. Ölümünden 5 hafta öncesine ka-
dar yeni adıyla Apple Inc. de CEO olarak görev 
yapmıştır. Bilgisayar endüstrisinin önderlerin-
den olarak kabul edilir.

STEVE JOBS’IN SON YAZISI

F E L S E F E
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Peygamberimiz Hz. Muhammed 

(sav) buyuruyor ki: “Rahim (sıla-i ra-
him, akrabalık bağı) Rahmân’dan bir 
bağdır. Kim bu bağı koparmaz ve ak-
rabasına ulaşırsa, Allah’a ulaşmış olur. 
Kim de bu bağı koparırsa, Allah ondan 
rahmetini keser.” Bunu da Peygamberi-
miz (sav) bizzat ispat etmiştir. Peygam-
berliğin ilk tebliğ yıllarıydı. Ensar’dan 
genç bir çocuk olan Talha, Peygambe-
rimizin (sav) huzuruna gelip “Ben de 
dehalet ediyorum (dinine giriyorum). 
Biat ediyorum.” dedi. Nazar-ı gayb 
bînîsîyle (gaybı, geleceği gören bakı-
şıyla) onun kalbini yoklayıp, müşahe-
de edip samimi olduğunu gören Allah 
Resûlü (sav) oradakilere de göstermek 
için ferman etti: “Eğer sen, bana haki-
katen sadık bir şekilde biat edeceksen, 
git babanı öldür, gel.” Bunu duyar-duy-
maz Talha’nın kılıcı eline aldığı gibi koş-
tuğunu görünce, Peygamberimiz (sav): 
“Gel! Ben sıla-i rahimi (başta ana-ba-
ba olmak üzere akraba ile münasebe-
ti devam ettirmeyi ve onları ziyareti) 
kat’ etmek (kesmek) için gönderilmiş 

bir insan değilim. Ben, Rahmeten-lil 
aleminim, yani alemlere Rahmet için 
gönderildim. Sadece, senin sadakatini 
görmek istedim.” dedi. Evet; Miraç’ta 
cennetin temessül ettiği ve “Gir!” den-
diği anda “Ümmeti (yani ümmetim)!” 
deyip geri çeviren ve insanın anası-
nı-babasını, eşini-dostunu aramaya-
cağı mahşer gününde yine “Ümmeti!” 
diye bizi arayacak olan o Rahmet Pey-
gamberinin (sav), değil Talha’nın (ra) 
babasını öldürmeyi emretmek, belki 
de bir kılına zarar vermesine kalbi da-
yanmazdı.

Nitekim; sıla-i rahimi öğütleyen ha-
disler yanında, aksine davranmanın 
fısk (Hak yoldan ayrılma, Allah’ın emir-
lerine itaatsizlik etme) ve fesat alame-
ti sayıldığına dair ayet-i kerime dahi 
mevcuttur:

“O fâsıklar (fıskı işleyenler) ki, onlar 
Allah’a yapılan sözleşmeyi kabul ettik-
ten sonra bozarlar. Allah’ın emrettiği 
akrabalık bağını koparırlar ve yeryü-
zünde fesat çıkarırlar. İşte onlar ger-

SEYAHATE HAYAT KAZANDIRAN AMELLER: 
SILA-İ RAHİM VE…

Sabit OSMANOĞLU

K A PA K
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çekten zarara uğrayanlardır.” (Bakara 
Suresi, 2/26-27)

Çoğunlukla; günümüzde sıla-i ra-
him, şehirlerarası yolculuğu gerektir-
mektedir. Bu da tatilin ilk akla gelen 
eylemi olan seyahate çıkmak eylemi-
ni de anlamlı, yararlı ve olumlu kılar. 
Bununla birlikte; aynı şehirde yaşayan 
ve akrabalarıyla sürekli görüşen veya 
sıla-i rahmi yerine getirip hala tatil fır-
satı olanlar ya da dünyada sıla-i rahim 
yapacak kimsesi olmayanlar için de 
seyahatin ibadete çevrilmesi mümkün 
olacaktır. Öyle ki; aşağıdaki hadisle, bu 
eylemin cihat ölçüsünde sevap kazan-
dırması da sağlanabilir.

“Şüphesiz ki, ümmetimin seyahati, 
Aziz ve Celil olan Allah yolunda cihada 
çıkmaktır.” (Ebû Dâvud, Cihad, 6)

Seyahat ile ilgili Kur’an-ı Kerim’den 
de aktaracağım aşağıdaki ayet de te-
fekkür ufkumuzu zenginleştirme açı-
sından benzer bir özellik arz etmekte-
dir:

“De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın 
da Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir 
bakın. İşte Allah, bundan sonra (aynı 
şekilde) ahiret hayatını da yaratacak-
tır. Gerçekten Allah, her şeye kâdirdir.” 
(Ankebût Suresi, 29/20.)

Bu itibarla; başlıkta da belirttiğim 
gibi, seyahate hayat kazandıran amel-
ler bulunmaktadır. Ya sıla-i rahim ya-
parak akrabaları ziyaret etmek ya da 
tarihi-turistik yerleri gezip ibret almak 
yoluyla seyahat gibi eğlenceli ve din-
lendirici bir eylemi sevap kazandırarak 
değerlendirebilirsiniz.
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Sevgili kardeşlerim...

Ayda birde olsa sizlerle sohbet ve muhab-
bet etmenin zevk ve neş’esini tattıran ve cüm-
lemizi yaratan,yaşatan,hakkımızdaki son hü-
küm ve esası söyleyen yüce mevlamıza hamd 
ve sena edip, beşeriyyetin en büyük önder ve 
lideri sevgili peygamberimiz sav me salatu se-
lam dedikten sonra, bu acizhane ve fakat ha-
lishane olarak kaleme alıp zatıalilerinin okuma 
lutfunda bulunacağı, İman ve Aşk sahibi siz 
kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyo-
rum.

Kelamı kibarda ,gönül erleri derlerki;

AĞZIN KULAKTAN BAŞKA MÜŞTERİSİ YOK-
TUR.

Durum bukadar ciddi olunca, ağızdan çı-
kacak olan kelime ve cümlelere çok ama çok 
dikkat etmek lazım,zira ağzınızdan çıkan keli-
melerden meydana gelen cümleler eğer sami-
miyet ve doğruluk kokusu saçarsa etrafa,söy-
leyip ve yazdıklarınız değerliyse eğer...tarihe 
malolan büyükler derlerki,söyledikleriniz,ma-
na itibarıyle kulaktan girdiği zaman,eğer döl-
lenmeye layık bir hakikat taşıyorsa aklınızda 
kalır,yoksa okuyan veya dinleyenlerin bir kula-
ğından girer ,diğer kulağından çıkar.Eğer oku-
yup,dinleyip,duyduklarınız değer ve kıymet 
taşıyorsa;

Aklınızla Aşk yaşar,Zihninizle nikahlanır,ve 
sonra ,ağzınızdan fikir çocuğu olarak çıkar.

Batı Mütefekkirleri bu döllenmeye hakikat 
der. Durum bu olunca ,bizim millet olarak ha-
kikatlerimizin ne olduğu, nerelere doğru kay-
dığıyla ilgi sorunlarımız var. Maalesef gerçek 
budur.

Adamın biri Veysel Karani Hz.’lerine gel-
miş....Efendim demiş bana ders alabileceğim, 
bana ibret olabilecek bir nasihat edermisiniz 
demiş. Hz. Veysel şöyle adamın yüzüne sevgiy-
le bir seyrutemaşa ettikten sonra demişki ;

Evlat, ALLAHI BİLİR MİSİN dedi ? adam ,evet 
bilirim efendim diye cevap verdi,

Hz. veysel derki, öyleyse BAŞKASINI BİLME-
SENDE OLUR , der.

Hz. Veysel adama tekrar sorar: ODA SENİ 
BİLİRMİ ? adam evet bilir dedi. Hz. Veysel

BAŞKASI SENİ BİLMESEDE OLUR dedi.

İŞTE VEYSEL’İN VERDİĞİ BU DERSİN ADINA

21 yy da BİLMEK – BİLİŞMEK DENİR.

Yani kulun ALLAH ile bilişmesi lazım .Hani 
bizde meşhur bi laf var...Düşünüyorum ohal-
de varım Veysel’in söylediği bu nasihat, bunun 
çok çok ötesinde dir. Çünki insan için lazım ve 
elzem olan şey vucudun vacibe, mümkünün,-
vucuda çıkma şartının ilk temel esası ve ilk şar-
tıdır. Buna şuur denir. Yani bir başka deyişle, 
varlığı anlamlandıran şeyin adına şuur denir.

Şuur sahibi bir insanın söylediği veya yazdı-
ğı şeyde sahip olduğu şeyin büyüklüğü kadar-
dır. Bakınız Muhıbbi mahlasıyla divan yazan, 
şah olarak şahane şeyler söyler, kimdir bu 
şah? Kanuni Sultan Süleyman , kalbiyle be-
raber, kalıbınında aşka geldiği bir anda şöyle 
deyivermiş....

SURE-İ VELLEYLİ OKURKEN NAMAZI ŞAM-
DA,

YARİN ZÜLFÜNÜ ANDIM, NETTİ, NE KILDIM, 
BİLEMEDİM.

BİLMEK-BİLİŞMEK

D İ N

İntizam-ı  Kelam
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Dikkat ediniz lütfen kardeşler , çünki, muh-
teşem bir kültür birimi neticesinde ağızdan 
dökülen kelamlardır bunlar. Aklıyla aşk yaşa-
yanların, fikriyle nikahlananların hali demekki 
böyle kelamlara gebe oluyor. Ne diyor kanu-
ni?...

Sure-i Velleyli okurken namazı şamda, Ka-
nuni namaz kılıyor belli ama diyorki,

1)-Kılınan akşam namazı,... leyl -akşam,

2)-Okunan Duha Suresi,yani gece suresi,

3)-Hatırlanan şey kara yani yarin zülfünü 
andım. Kanuni bu şiiri yazdığı zaman aşk ha-
lindedir. Çünki aşk halinde olan kişi kendini bil-
mez adeta sarhoştur ki bu insana şair, kendini 
bilende bir şey söylemez bunada arif denir 
diyor , Yahya Efendi. Şunu söylemeye çalışıyo-
rum bilmem katılırmısınız?.....

KÜLTÜRÜN İHYASI;

BİR MEDENİYYETİN İNŞASININ ANA TEME-
LİDİR.

Ne demektir bu hocam diye soruyorsunuz 
sanki...Söyleyeyim, bir çok kelime insanların 
yaşantısından doğar. Yani; Afrika’ya kışında 
gitseniz, orka KAR kelimesini bilmezler çünki 
hayatlarında kar yoktur, olmayan şeyin keli-
mesini napacaksın. Veya batı dillerinde KARA 
SEVDA kelimesinin karşılığı yoktur, aynen kal-
bpkelimesinin karşılığının olmadığı gibi.

Sizlerle bir gerçeği paylaylaşmak isterim ,la-
kin aman be hocam deyip gücenme ve darılma 
moduna geçmeyiniz,zira gerçek veya doğru 
adına ne derseniz deyin bir tanedir.

Biz genelde eskidende resim çektirirdik , 
fakat bakmak için yapardık işi, şimdilerdede 
resim çektiriyorlar fakat bakılmak için.NEDEN, 
çünki, görünmeyi istemek gibi bir hastalığa 
yakalandı nesil. HALBUKİ ecdadı gibi ayna ol-
mayı öğrenebilseydi her güzel şeyi siz göstere-
cektiniz,çünki siz aynasınız, yanı ayna sizsiniz. 
Halbuki dünyaya resminize baktırıyorsunuz 
çünki görünmeyi istiyorsunuz.onun içinde ih-
tiyaçlarınız bitmiyor, gözleriniz doymuyor, zira 

bakılmak için yaşıyorsunuz,onun içinde güzel 
olabilme adına ihtiyaçlarınız bitmiyor.

Neşati diyorki ;biz gaybe inanırız.gaybe 
inandığımız içinde gaybolmaya çalışırız, çünki 
bizim sevgililerimiz gayb sevgililerdir.Görüntü-
den,görünmekten,bugünki deyimle görüngü-
den fenomen olma hastalığından bir kurtula 
bilsek en parlak ayna, tarihteki gibi yine biz 
olacağız.

Çağımızın en büyük hastalığı olan,görsel-
liğin öne çıkması , gönül dostu bir er kişinin 
;GÖRÜN Kİ, ALKIŞLANASIN hastalığıdır. İnşaAl-
lah bu hastalıktan kurtulacağız .

Şimdi kardeşlerimle dertleşme adına diyo-
rumki, hayatın gayesi bu değildir.İnsana huzur 
ve mutluluk ve saadet veren şey birilerine 
görünmek veya kendine baktırmak değildir.
İnsana huzur ve saadet ,sevgi-saygı-hürmet ve 
muhabbet veren şeyler, Kur ana göre , Rasu-
lullah sav me göre,İslam’ın gerçek manada ya-
şanmasına bağlıdır. On milyara yaklaşan dünya 
nüfusu hayır dese bile

değişmeyen tek hakikat şudur ki, insanlık 
alemi Allah’a yönelirse saadet bulur, insan-
lık Kur’an-a sarılırsa saadet bulur, insanlık Hz 
Muhammed sav min göstermiş olduğu fildişi 
caddede olursa huzur ve mutluluğu bulur.Bu-
nun dışında bütün görüntüler aldatıcıdır. Bu 
ayki sohbetimizin son söz ve son kelamını Su-
rei Maide’nin 105 . Ayet’i Celilesi’nin mealiyle 
taçlandıralım.

Cenab ı hak buyuruyorki...

Mealen :

Ey iman edenler, nefislerinize mukayet 
olun. Eğer siz Hz Kur’an-a ve sizi Allah’a götü-
rücü yol olan Hidayet-i Muhammediyye’ye sıkı 
sıkı sarılırsanız, yoldan çıkan sapıklar, hakikat-
ten firar eden gafillerin asla size zararı olmaz. 
Çünkü hepimizin dönüşü ALLAHA’DIR.

En kalbi selam ve sevgilerimle,

Hoş kalın, hoşca kalın,
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Allah Resulü, ahir zamanda çıkacak dehşetli 

fitneleri zifirî karanlık gecenin parçalarına benzet-
miştir. Yani peş peşe fitneler olacak, her biri, gece 
parçası gibi karanlık, yani doğru yanlış, haklı haksız, 
isabetli hatalı söz ve davranışlar birbirinden ayırt 
edilmeyecek bir hal alacak. Konuyla ilgili hadisin 
özeti şöyledir:

Kıyametten hemen önce karanlık gecenin parça-
ları gibi fitneler var. Kişi o fitnelerde mü’min olarak 
sabahlar, akşam kâfir olarak yatar; mü’min olarak 
akşama erer, sabaha kâfir çıkar. O fitnede oturan, 
ayakta durandan hayırlıdır. Yürüyen koşandan ha-
yırlıdır. Sizden birinin evine girerlerse, Hz. Âdem’in 
iki oğlundan hayırlısı olsun. Yani ölen olsun, öldü-
ren değil.( Tirmizî, Fiten 33, 2205)

 Hz. Âdem’in iki oğlundan hayırlısı Hz. Habil’dir. 
Kardeşi Kabil onu öldürmek istediği vakit ayet-i ke-
rimenin ifadesiyle kardeşine: “Sen beni öldürmek 
için elini bana kaldırsan da ben seni öldürmek için 
elimi sana kaldırmayacağım” (Maide, 5/28)der.

Burada en önemli faktör, kişinin dinini bilme-
mesi olarak görülmektedir. Çünkü Allah’ın, kalbini 
İslam bilgisi ile iman hakikatleri ile dirilttiği kimse 
bu duruma düşmekten korunabilecektir. Bu durum-
da fitne ve bozulma devrinde, toplumda İslam’ı bi-
lenlerin azalacağı, İslamî bilginin kifayetsiz olacağı, 
İslam’ı muhtaçlara ulaştırmanın güçleşeceği husus-
ları akla gelmektedir. 

Maalesef günümüz İslam dünyasında bu gelgit-
ler yaşanmaktadır. Mesela mümin kâfir olmayan 
birine kâfir der veya küfre rıza gösterir ya da küf-
re götüren bir söz sarf eder, işte bunlar o müminin 
dinden çıkmasına yol açar. Sonra bu kişi namaz kılar 
veya bir vesileyle kelime-i tevhit getirir ve tekrar 
mümin olur. Böylece bütün hayırlı amelleri silinir ve 
hüsrana uğrar. 

Bu, işin küfür boyutu, birde büyük günahlara 
girme boyutu vardır ki bu günümüz klasik Müslü-
manları arasında Oldukça yaygındır diyebiliriz. O da 
yapılan işlerin ve söylenen sözlerin Allah rızasına 
uygun olup olmamasıdır. Mümine düşen yaptığı ve 
söylediği şeylerin Allah rızasına uygun olup olma-
masını esas almış olmasıdır. Hakkı hak batılı batıl 
bilen müminler, bütün işlerinde, zararına da olsa, 
pahalıya da mal olsa Allah rızasını tercih ederler. 
Buna da ihlas denir. Dinen sabittir ki ihlassız bir 
amel kurtuluş vesilesi olmaz.

Amire, patrona, lidere, şeyhe, yöneticiye, krala, 

Allah’ın rızasına uygun olup olmadığını gözetmek-
sizin mutlak itaat, bütün emirlerine, sorgulamadan 
amin diyen, bilerek veya bilmeyerek haksızlıklarını 
destekleyen, yalanlarını tekrarlayan, günahlarına 
ortak olan, onların dünyevi kazanımlarına hizmet 
eden müminler başkalarının dünyası için ahiretini 
feda etmekte oldukları görülmektedir. Aslında bu 
hal ahiretlerini mahvettikleri gibi dünyalarını da 
mahvetmiştir. Uğruna ahiretlerini feda ettikleri şa-
hıslar tarafından, zamanla maruz kaldıkları vefasız-
lık, terk edilmişlik, aksi muamelelerle karşılaşması 
dünyevi cezalardandır. Hz. Peygamber bu gerçeği 
şöyle ifade etmektedir: 

Kim insanların gücenmesini göze alarak (insan-
lar gücense bile) Allah’ın rızasını gözetirse, insan-
lardan gelen sıkıntılara karşı Allah onu korur. Kim 
de Allah’ın gücenmesini göze alarak (Allah gücense 
bile) insanların rızasını gözetirse, Allah, onu insanla-
rın insafına bırakır ve o insanları ona musallat eder” 
(Tirmizi, Zühd, 64)

Bediüzzaman Hazretleri, bu hadisi şöyle açıkla-
maktadır:

Amelinizde Allah rızası esas olmalı. Eğer o razı 
olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o 
kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı 
olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti 
iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız 
halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. 
(Yirmi Birinci Lem’a)

Günümüz Türkiye’sinde din konusu kontrolden 
çıkmış, din adına yetkili yetkisiz, bilgili bilgisiz, ehil 
ve ehil olmayan her kes tarafından farklı amaçlar 
için kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Ne yazık ki din-
den dem vuran her kişi taraf bulabilmektedir. Kendi 
cemaatini ve gurubunu oluşturmaktadır. Bunlarda 
ihtilaflı konular üzerinde ittifak ettiği konulardan 
daha çoktur denilebilir. Gerçekten Hz. Peygamberin 
getirdiği din bu mudur, dinimizi kimden öğrenece-
ğiz? 

Bu konu da İmam Rabbani şu üç hususa dikka-
timizi çekiyor:

Din adına dinlediğiniz kişi de şu üç şartı arayınız:
Birincisi: Alim, dini bilimlere sahip olması,
İkincisi: Zeki olması
Üçüncüsü: İhlas sahibi olmasıdır. Yanı bütün söz 

ve davranışlarında Allah rızasını esas kabul etmek. 
Bu üç özelliği bir arada taşımayan kişilerden doğru 
bir din alınmaz.

Başkalarının Dünyası İçin Ahiretini 
Feda Edenler

Dr. Ahmet ALTUN

İ L A H İ YAT
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Exim-

bank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün 
ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği sağla-
nacağını belirterek, “Döviz kredisi cinsinden 
de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yöne-
lik 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili 
ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık 
destek vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Pekcan, yazılı açıklamasında, ihracatta bü-
yük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini, amaç-
larının yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı 
daha fazla ihracata ulaşmak olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
tarafından 23 Mayıs’ta İleri, Verimli, Milli En-
düstri (İVME) Finansman Paketi’nin açıklan-
dığını hatırlatan Pekcan, söz konusu paketle 
ihracat potansiyeli yüksek ve istihdama büyük 
oranda katkı veren sektörlere finansman sağ-
lanarak ihracata desteğin artırılmasının hedef-
lendiğini dile getirdi.

Pekcan, Türk Eximbank’ın da aynı doğrul-
tuda 2019 yılı hedefleri içinde, yenilikçiliğe ve 
Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, ulus-
lararası piyasalarda “Türk malı” imajını güç-
lendirecek nitelikteki markalı ürün üretimine 
destek vermesinin yer aldığına dikkati çeke-
rek, “Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek 
teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 
2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız. Dö-
viz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım 
malı alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta 
ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 
500 milyon dolarlık destek vereceğiz.” değer-
lendirmesinde bulundu.

- Hedef yüksek teknolojili ürün ihracatı

Türk Eximbank’ın yeni destek paketinin 
detayları hakkında bilgi veren Pekcan, yüksek 
teknolojili ürün ihracatı gerçekleştiren firmala-
ra KOBİ şartı aranmaksızın, bir yıla kadar vade 
opsiyonlarında mevcut program ve koşullarda 
Türk lirası kredi kullandırılacağını anlattı.

Pekcan, halihazırda 2 anapara taksitli 1 yıl 
vade opsiyonu faiz oranının yüzde 17,6 oldu-
ğunu anımsatarak, şunları kaydetti: 

“Bir yılı geri ödemesiz 3 yıla kadar vadeli 
Türk lirası kredi imkanı getirilerek, faiz oranla-
rı 2 yıl vadeli devlet tahvili faizinin yüzde 70’i 
esas alınarak belirlenecek. İhracatçı firmaların, 
Türk menşeli makine ve ekipman yatırım malı 
harcamalarını özendirmek amacıyla kullandırı-
lacak döviz cinsinden orta uzun vadeli ihracata 
yönelik yatırım kredileri için ilgili projelerin ge-
lir yaratma potansiyelleri dikkate alınarak aza-
mi 3 yılı geri ödemesiz, azami 10 yıl vade opsi-
yonu tanınacak ve bu kredilerde yarım (0,50) 
puan avantaj sağlanarak Euribor+yüzde 4,00 
faiz oranı uygulanacak. Orta ve yüksek tekno-
lojili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren firma-
lara döviz cinsinden orta uzun vadeli işletme 
sermayesi kredisi, azami 1 yılı geri ödemesiz, 
azami 5 yıl vadeyle ve benzer vadedeki diğer 
kredilere göre 0,25 puan indirim yapılarak Eu-
ribor+yüzde 4,25 üzerinden kullandırılacaktır.”

Bakan Pekcan, sağlanan desteklerin önemi-
ne işaret ederek, “İVME Finansman Paketi’nin 
ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu 
desteklerimiz, Türkiye’nin yüksek teknolojili 
ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatı-
rımda sermaye malı kullanımına önemli katkı 
sağlayacak.” ifadelerini kullandı

İbrahim BİÇER

Türk Eximbank’tan yüksek 
teknolojili ihracata destek

D I Ş  T İ C A R E T
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Muhteşem Yüzyılda Şehzade Musta-

fa’nın boğulması konusu işlenmişti birkaç 
yıl önce. Kısaltmaya çalışsam da yine uzun 
oldu sanırım.. Şehzade Mustafa (1515 Ma-
nisa - ö. 6 Ekim 1553 Konya) Kanuni Sultan 
Süleyman ile eşi Mahidevran Sultan’ın 
oğlu. 1515 Yılı’nda babası Kanuni Sultan 
Süleyman’ın şehzadeliği sırasında Mani-
sa’da dünyaya geldi. Yavuz Sultan Selim’in 
1520’de hayatını kaybetmesi üzerine Os-
manlı tahtına oturmak üzere İstanbul’a 
giden babasının yanında başkente gitti. 
1534 – 1553 yılları Arasında sancak bey-
likleri yaptı Şehzade Mustafa en son 1549 
yılında Konya Sancakbeyliğine atandı.

ŞEHZADE MUSTAFA’NIN ÖLÜMÜ VE 
SONRASI

Taht yarışında Şehzade Mustafa’nın 
bertaraf edebilmek için Sadrazam Damat 
Rüstem Paşa tarafından sahte mektuplar 
üretildiği yazılır. Bu mektuplar, Şehzade 
Mustafa’nın babası hayatta iken onun tah-
tına göz diktiğini ve isyan hareketlerine 
destekte bulunduğunu gösterir nitelikte-
dir. Başlangıçta iddialara inanmayan Kanu-
ni kendisine bu tür şeyler ile gelmemeleri-
ni ister. Lakin Şehzade Mustafa da kendi 
yakınlarındaki devlet adamları tarafından 
kandırılmıştır. Devlet adamları Şehzade-

ye ‘’ Hünkarımız tahtı size bırakacak lakin 
Rüstem Paşa buna engel oluyor. Siz en iyisi 
sakal bırakın ve tuğ dikin ki babanız niyeti-
nizin olduğu anlasın ve tahtı size bıraksın’’ 
Bu arada Tuğ dikmek nedir kısaca onu da 
yazalım (Tuğ - Türk ve Altay Devlet gelene-
ğinde hükümranlık sembolüdür. Sancağın 
tepesine takılan at kuyruğu, kıldan yapı-
lan flama şeklindedir. Toğ veya Tuk şeklin-
de de söylenir. Bazı zamanlarda da savaş 
isteği, başkaldırı ve isyan sembolü olarak 
kullanılmıştır.) gibi sözlerle kandırmaya 
çalışmışlardır. Şehzade Mustafa bu lafla-
ra inanıp dedikleri şeyi yapmıştır. Sakal 
bırakıp tuğunu dikmiştir. Sakal bırakmak 
şehzadelere yasaktır. Çünkü sakal padişah 
alametidir. Tuğ dikmek de padişah alame-
tidir. Bu iki alametleri yerine getiren şeh-
zade tahtta gözü olduğunu dile getirmiş 
demektir. Şehzade Mustafa’nın bu oyuna 
kolay kanmasının sebebi ise geçmişteki 
örneği dedesi Yavuz Sultan Selim’dir. Sul-
tan Selim de babası ile bir zaman savaş-
tıktan sonra babasının isteği ile tahta çık-
mıştır. Bunları öğrenen Sultan Süleyman 
en güvendiği din alimlerinden tavsiye 
istedi. Güvenilen bir kölenin efendisinin 
parasını irtikap ettiğine ve ona karşı bir tu-
zak kurduğuna ilişkin hayali bir hikayeyle 
buna karşı ne yapılması gerektiğini sordu. 
O dönemin alimlerinden olan Mehmet 

İrfan ÇETİN

ŞEHZADE MUSTAFA NASIL NEDEN 
KATLEDİLDİ? 

TA R İ H
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Ebussuud Efendi Süleyman’a şu cevabı 
vermiştir; “bu durumda köleye ölünceye 
kadar işkence yapılması uygundur”. Bu ifa-
de şeriata göre Şehzade Mustafa’nın dev-
letin nizamı için katledilmesi münasiptir 
demektir. 1553 yılında Veziriazam Damat 
Rüstem Paşa İran seferi için hareketinden 
sonra Aksaray taraflarına gelince, orduyu 
durdurdu ve yeniçerilerin Şehzade Musta-
fa’ya yatkınlığı olduğunu ve askerin, ihti-
yarlığı sebebiyle sefere çıkamayan padişa-
hın Yerine Şehzade Mustafa’nın hükümdar 
olmasını istedikleri dedikodusunun yayar. 
Padişah bunu haber alınca Rüstem Paşa’yı 
geri çağırarak seferin bizzat kendi idare-
sinde yapılacağını bildirdi. 1553’te İran 
Seferi’ne Çıkan Padişah ve Ordu, 5 Ekimde 
Konya-Ereğli yakınındaki Akhüyük köyüne 
varır. Padişahın yanında Şehzade Cihan-
gir ve yolda orduya katılan Şehzade Selim 
bulunmaktaydı. O zaman Konya Sancak-
beyi olan Şehzade Mustafa’ya da orduya 
katılması talimatı verir padişah. Şehzade 
Mustafa orada tüm mahiyetiyle birlikte 
çadır kurmuş halde orduyu karşıladı. Son-
ra Şahzade Mustafa, babasının kendisiyle 
ilgili düşüncelerinden habersiz, orduya ka-
tıldı. Şehzade ata bine-
rek padişahın makamına 
geldi, Ve Otağına yakın 
bir yerde atından inerek 
yürüdü. Vezirler önüne 
düşerek Padişahın çadırı 
önünde onu selamladı-
lar. Kendisini çok seven 
ikinci vezir Kara Ahmed 
Paşa’nın ikazlarıyla bazı 

şeylerin ters gittiğini fark etti. Ama Şehza-
de Mustafa bunu Rüstem Paşa’nın kendi-
sine karşı bir hilesi olarak düşündü. Hem 
otağa gitmemenin babasına karşı bir say-
gısızlık olacağını düşündü. babasının elini 
öpmek üzere otağ-ı hümayuna girdiğinde 
karşısında yedi dilsiz cellat onu karşıladı ve 
hemen üstüne atılarak boğmak istediler-
se de Mustafa bunların elinden kurtulup 
kaçarken, dönemin güçlü güreşçilerinden 
biri olan ve saray hademeliği de yapan Zal 
Mahmud ağa yetişerek şehzadeyi yere dü-
şürüp boğmuştur. Şehzadenin naaşı Ereğ-
li’de kılınan namazdan sonra da cenazesi 
alınarak Bursa’ya götürüldü. Şehzade’nin 
ordu yerindeki şahsi hazinesi, çadırları, 
hayvanları da devlet hazinesi tarafından 
el konulmuştur. Şehzade Mustafa’nın ölü-
münden sonra askerler arasında çıkan 
“Şehzade Mustafa öldüyse oğlu var, tah-
ta o geçer!” dedikodularını işiten Kanuni 
torununun da boğdurulmasını emretti ve 
7 yaşındaki Şehzade Mehmed babasının 
ölümünden bir süre sonra boğularak kat-
ledilip Şehzade Mustafa’nın yanına defne-
dildi. Şehzade Mustafa’nın Kabri Muradi-
ye Külliyesi-Bursa’dadır.
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“Asra andolsun (yemin ederimki)  insan 

gerçekten ziyan içindedir.” (Asr suresi 1- 2)
Allah Asr suresinde zamanın önemine çok 
güzel vurgu yapmıştır. Yine peygamberimiz 
de “İnsan iki şeyin kıymetini bilmez sıhhat 
ve zaman.” (Hz Muhammed) diyerek ken-
disi de zamanın idrakinde olmaya bizi ça-
ğırmıştır.

“Herhangi bir insan vaktini nasıl değer-
lendireceğini, üstün insan ise vaktini nasıl 
tasarruf edeceğini düşünür.” Demiş Arthur 
Schopenhaur çok da doğru söylemiş. Bu 
konuda yazar Erdal Demirkıran’ın “Sadece 
Aptallar Sekiz Saat Uyur” kitabı da bize çok 
güzel mesajlar veriyor.

Zaman nedir? Bilimsel olarak uzun uzun 
açıklamaları olsa da bizi asıl ilgilendiren 
kısmı telafisi mümkün olmayan, geri alı-
namayan, son derece kıymetli en önemli 
sermayemizdir. Bir kişiye verdiğimiz en kıy-
metli hediye  Ona ayırdığımız zamandır. Bu 
kıymetli hediyeyi kime ya da neye verdiği-
mize çok dikkat etmeliyiz.

Zaman dikkat etmezsek elimizden akar 
gider ve farkında bile  olmayız. Zaman 
hiçbir zaman kendi kendine yönetimimize 
girmez. Ancak biz istersek ve bunun çaba 
harcayıp istikrarlı olursak girer. Zaman 
yönetimi aslında birazda kendimizi yönet-

mektir. Biz akışa kendimizi bırakmamış 
akışı yönlendirmiş oluruz eğer zamanımızı 
yönetmeyi başarabilirsek.

Zamanımızı neden yönetmek isteriz. 
Öncelikle bu sorunun cevaplarını verme-
liyiz. 

- Yapmak isteyip de yapamadığımız 
şeyler için

- Sevdiklerimize daha fazla vakit 
ayırmak için

- Bedenimizin ya da ruhumuzun is-
teklerini doyuracak imkan bulmak için

- Hedeflerimize daha rahat ulaşa-
bilmek için 

Bu liste uzayabilir. Çünkü zaman yap-
mak istediklerimiz ya da yapmak zorunda 
olduklarımız için harcadığımız sermaye-
mizdir.

Peki zamanımızı yönetmek için nelere 
dikkat etmeliyiz. Öncelikle ilk öğrenmemiz 
gereken şeyler hayır diyebilmek ve bu ko-
nuyu sonra konuşalım diyebilmektir.  Baş-
kalarına taviz verdikçe kendi istemediğimiz 
şekilde de akış devam eder. Sonra zama-
nımızı nelere harcadığımızı gözden geçi-
rip boşa giden zamanımızın farkına varıp 
buna engel olmalıyız. Alışkanlıklarımızı ve 

Gülşen ÖZCİMBİT

ZAMAN YÖNETİMİ

P S İ K O L O J İ
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rutinlerimizi gözden geçirmeliyiz gereksiz 
olanları hayatımızdan çıkarmalıyız. Gerek-
siz yere telefon konuşmalarını uzatmama-
lıyız. 

Hayatımızda önceliklerimiz, olmazsa ol-
mazlarımız vardır. Bunları gözden geçirip 
hangisi gerçekten önemli hangisi gereksiz 
ilgi ve zamanımızı alıyor ayırt etmeliyiz. 
Herkesin önceliği farklıdır. Eğer önceliği-
miz olmazsa olmazlarımız çocuğumuz, eşi-
miz, sevdiğimiz, ailemiz ise  tamamdır. Yok 
eğer ev temizliği, hijyen takıntısı, alışve-
riş, sosyal medyada takılmak ise artık dur 
demenin zamanı gelmiş de geçiyor bile. 
Bunlarda ihtiyaç bazen illaki yapmayalım 
demiyorum ama ölçüyü dengeyi kaçırma-
yalım diyorum. Giden hiçbir salisemiz geri 
gelmiyor çünkü.

Kontrol edebildiğimiz olayları planla-
malıyız. Kontrol edemediğimiz olayları ise 
yönetmeye çalışmalıyız. Plan program çok 
önemli. Zaman yönetimi yapmak için önce 
hayatımızda ki şeylerin planını yapmalıyız. 
Mesela evimizi, eşyalarımızı, elbise dolabı-
mızı, çalışma masamızı hatta bilgisayarımı-
zı bile düzenli tutmak bize çok fazla zaman 
kazandıracak. Bu saye de aradığımızı bu-
luyor olmayacağız aramadan istediğimizi 
buluyor olacağız. Unutkanlığa yenilmemek 
için notlar alabilir ajanda kullanabiliriz. Er-
telemek yerine yapmamız gereken işi za-
manında bitirebiliriz. İşlerimiz için mutlaka 
süre koyalım ve o süreye uymaya çalışalım.

Zaman yönetiminde planlama adar he-
def belirleme de önemli. Neler hedefliyo-

ruz? Yapmak istediğimiz şeyler ne? Yap-
mak istediğimiz şeylere giden yolu nasıl 
kısaltırız? Hedef belirlerken kesin ve net 
olmalıyız. Öncelikli olanı iyice düşünüp 
muhakeme edip sıralamayı öyle yapmalı-
yız. Gerçekçi olmalıyız yani hem gerçekten 
istediğimizden hem de yapıla bilinirliğin-
den emin olmalıyız. Hedeflerimiz bizi he-
yecanlandırmalı ki gerekli enerjiyi de sağ-
layabilelim.

Plan yaparken ya da sorunları çözerken 
analitik düşünmek çok önemlidir. Bütünü 
çözmek zordur analitik düşünce bütünü 
parçalara ayırarak çözmeyi öngörür. O 
yüzden büyük bir hedefimiz varsa bizi bu 
hedefe götürecek planı kategorize edip 
parça parça ele almak lazım. Yukarı çıkmak 
için de merdivenin basamakları kullanılır 
ve tek tek çıkılır. Ara ara planları da göz-
den geçirmek ve varsa alternatifleri de göz 
önünde bulundurmak önemli. 

Zaman yönetimin de teknolojiden ya-
rarlanmak da son derece önemli. Eğer 
zayıflamak için yapmıyorsak neden asan-
sörü kullanmayalım. Telefonla halledebi-
lecekken neden işlerimizi giderek yapalım. 
Bilgisayar, Google, takvim, ajanda,  alarm 
kurmak bize kolaylıklar sağlayacak zaman 
kazandıracaktır. Zamanımızı ayarlamış ol-
sak da ekstra durumlar için toleransımız 
olmalı ve bundan dolayı üzülmemeliyiz. 
Esnek olmak stres olmamızı azaltır. Zamanı 
yönetme isteğimiz de zaten stres olmadan 
verimli ve mutlu vakit geçirebilmek değil 
mi?
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Osman NUR

Yaratıcımız Allah bizi çok seviyor. Peki, biz 
yaratıcımız Allah’ı çok seviyor muyuz? Allah 
yarattığı varlıklar içinde en çok insanı seviyor. 
Peki, biz insanlar var olan varlıklar içinde en 
çok Allah’ı seviyor muyuz? Seven sevdiğinin 
hoşnut olmasını ister. Seven sevdiğini üzmez. 
Seven sevdiğinin sözünü tutar. Seven sevdiği-
nin gönlünü almak ister. Seven sevdiğinden hiç 
ayrılmak istemez. Seven sevdiğini hiç aklından 
çıkarmaz.

Şimdi Allah bizi ne kadar seviyor bir ona ba-
kalım sonra da biz Allah’ı ne kadar seviyoruz 
ona bakalım.

1- Allah, biz yok iken bizi var edip yaratarak 
bize verdiği değeri ve sevgisini göstermiştir. 
Yok, olanın bir değeri yoktur. Ancak var olanın 
bir değeri olur. İşte Allah bizi yokluktan varlı-
ğa çıkararak bir değer vermiştir. Var olmayı 
biz hak etmeden, kendi istediği için bizi yarat-
mıştır. Ne kadar teşekkür etsek az değil midir? 
Bütün değerlerimiz, bu varlığa bağlıdır. Var 
olmasaydık hangi makam, malımız veya sevdi-
ğimiz şey olabilirdi? Var olmadan güzelliğimiz 
kaç para ederdi? Bizi çok seven Allah, biz var 
olmayı istemeden ve hak etmeden bizi yoktan 
var etmiştir. Allah bizi yoktan var ederek bizi 
ne kadar çok sevdiğini göstermektedir.

2- Bizi insan olarak yaratan Allah, bize sev-
gisini göstermektedir. Allah’ın yarattığı varlık-
lar içinde en mükemmeli insandır. Biz insan 
olarak yaratılmayı hak ettik mi? Yani yaratıl-
madan önce yaratılanların en güzeli olmayı 

hak edecek ne yaptık? Yaratılmadan önce bir 
iş yapmaya zaten imkânımız yok. İşte insan 
olarak yaratılmamız sadece Allah’ın bir lütfu-
dur. İnsan olarak yaratılmamız, Allah’ın bizi ne 
kadar çok sevdiğinin bir göstergesidir. Bizi bir 
böcek, taş, toprak olarak da yaratabilirdi.

3- En güzel varlık olarak bizi yaratan Al-
lah, sevdiğini göstermektedir. Sonra kitabın-
da diyor ki yüce yaratıcı;  “Biz insanı en güzel 
biçimde yarattık” Tin:4.a. . Allah size şekil ve-
rendir ve şeklinizi de çok güzel yapmıştır. Mü-
min:64.a. Bakın en güzel yaratılan varlık insan-
mış. Elbette en çok sevdiğini en güzel şekilde 
yaratmıştır. Akıl bunu söylüyor insana.

4- Allah bütün varlıkları insanların emrine 
veya istifadesine sunmuştur. Allah kâinatta 
yarattığı bütün varlıkları insanların hizmetine 
sunmuştur. Melekleri bile bize hizmet ettir-
mektedir. Gökler, yeryüzünde ne varsa hepsin-
den yararlanmaktayız.

Ey insanlar! Görmez misiniz ki Allah, gök-
lerde ve yerde olanları sizin hizmetinize sun-
muştur. Gizli ve açık olarak nimetlerini size 
bol bol vermiştir. Böyle olmasına rağmen in-
sanlar bazen bilgisizce, kendilerini aydınlatıcı 
bir kitapları olmadan Allah hakkında ileri geri 
konuşup yanlış bilgileriyle tartışıp dururlar. 
Lokman:20.a.

Rabb’iniz çok merhametlidir ve insanları 
çok sevendir. Hud:90.a.

5- İnsan yaratılanların efendisidir. Bütün 
yaratılanlar insana hizmet etmektedir. Sanki 

ALLAH’I NE KADAR SEVİYORUZ?

İ M A N
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Allah, bütün varlıkları insanlar için yaratmıştır. 
Düşünün kendisinden yararlanmadığımız han-
gi varlık vardır? Belki bazı varlıkların faydası-
nı bilemeyebiliriz. Ama onun faydasını ancak 
Allah bilir. Bilmediğimiz şeyleri inkâr etmemiz 
de bize yakışmaz. Düşünün, hiç değer verme-
diğimiz, bilmediğimiz yüzlerce bitkilerden ilaç-
lar yapılıyor. Her yeşil bitki bizim için oksijen 
üretiyor. Zehirli bir böcek(arı) bizim için bal 
yapıyor.

6- Başka varlıklarda olmayan güzel hisleri 
bize veren Allah’tır. İnsandan daha mükemmel 
bir yaratık yoktur. İnsanın yiyecekleri ve giye-
cekleri en güzel ve temizindendir. Barınakları 
temizdir. Bunları saymakla bitiremeyiz. Akıl, 
fikir, merhamet, adalet, ana, baba, kardeş, eş, 
çocuk sevgisi vs. hep Allah’ın bizlere verdiği 
hissiyatlarımızdır. Bu sevgileri vermeseydi bir 
aile olmazdık, annemizi, babamızı, çocukları-
mızı, kardeşlerimizi bu kadar sevemez ve ken-
dimize yakın göremezdik. 

İnsanların kalbine merhameti koyan Al-
lah’tır. Hadid:27.a.

7- İnsanları halife sıfatıyla yaratıp kendine 
muhatap yapan Allah’tır. Allah insanı yarataca-
ğı zaman meleklere şöyle hitap etmiştir: “Bir 
zamanlar Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde 
bir halife yaratacağım, demişti” Bakara:30.a. 
Ne demek halife? Halife temsilci, yerine ge-
çen demek. Allah’ın yeryüzünde ki temsilcisi, 
manasındadır. Halife olan insanı Allah kendine 
muhatap kabul etmiş. Bu ne büyük şeref! 

8- Allah, insanı kendindeki bir kısım sı-
fatlarla donatmıştır. Allah güzeldir, insanı da 
güzel yaratmıştır. Allah görür, insanları da gö-
recek şekilde yaratmıştır. Allah iştir, insanları 
da işitecek şekilde yaratmıştır. Allah bilir, ilim 
sahibidir, insanlar da ilim sahibi olmaktadır. 
Allah affedicidir, insanlar da affeder, adalet 

sahibidir, insanlar da adaletli olmaya çalışırlar, 
merhamet sahibidir, insanlarda da merhamet 
etme duygusu vardır vb. Diğer sıfatları yazma-
ya gerek kaldı mı? 

9- İnsanın gerçek dostu ve seveni Allah’tır. 
İnsanın yegâne seveni, dostu, yardımcısı Allah 
değil midir? İnsanın dostu başka biri olabilir 
mi? Yahut şöyle soralım: İnsana Allah’tan daha 
çok yardımı olan bir başka biri var mı? Yahut 
insanı Allah’tan daha çok seven biri var mı? El-
bette yok. Bakın Allah ne buyuruyor?

Allah’tan başka ne bir dost ne de bir şefaat-
çi vardır. Secde:4.a. 

Rabb’iniz çok merhametlidir ve insanları 
çok sevendir. Hud:90.a.

10- Allah insanları melekten üstün tutmuş-
tur. İlk insan Âdem babamız yaratıldığında, 
meleklerin Âdem’e secde etmesini isteyen 
Allah’tır. Üstün olanın önünde eğilinir. İnsan-
ları koruyan, insanların güzel, doğru şeyleri 
yapmaları için kalplerine ilham eden, insan-
ların cennetlik olması için dua ve şefaat eden 
edecek olan melekler vardır. Koruyucu veya 
Hafaza meleklerinin görevleri insanları çeşitli 
bela veya felaketlerden korumaktır. Korunan 
koruyandan daha kıymetlidir.

11- Allah akıl, düşünce, ilim emanetini in-
sanlara vermiştir. Hele bir düşünün akıl ve dü-
şünceniz olmasaydı, bilginiz ve ilminiz olma-
saydı ne olurdu? Allah bize verdiklerini başka 
varlıklara vermemiştir.

12- Allah insanlar hür irade vermiştir. Allah 
istese bu hür iradeyi bizlere vermezdi. Bizi se-
viyor ki bizlere hür irade vermiştir. Yoksa robot 
gibi bir insan olurduk. Allah meleklere hür ira-
de vermemiştir.

13- Allah’ın dünyada uymaları gereken ka-
nunları koyması da büyük bir ikramdır. Allah 
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insanların dünyada rahat yaşaması için bazı 
kanunlar ve cezalar koymuştur. İnsan bu ka-
nunlara uyarak veya göreceği cezalardan çeki-
nerek bazı suç olan işleri yapmaktan uzak du-
rur. Dünyada ne kadar az suç işlenirse insanlar 
dünyada o kadar rahat ederler. İnsanlar en fay-
dalı olacak kanunları Allah kadar bilemezler. 
Bakın parlamentolara harıl harıl kanun çıkarıp, 
kanun değiştirip duruyorlar. Kanun neden de-
ğişir? Yanlış olduğundan, düzeltilme ihtiyacı 
olduğundan.

14- Allah kullarına karşı çok merhametli-
dir. Allah kullarının hatalarından sonra tevbe 
edince onları affediyor. Allah kullarına karşı 
çok merhametlidir. Allah kullarını çok seviyor 
ki onlara çok merhamet ediyor. İnsanlara da 
merhamet hissini veren Allah’tır.

Şüphesiz ki Allah, inananlara karşı çok şef-
katli ve merhametlidir. Bakara:143.a.

15- Allah günahları affettiği gibi onları seva-
ba da çevirir. Eğer kim haramları helal sayarsa 
o azap içinde sürekli kalırlar. Ancak tevbe edip 
salih amel işleyenler bunun dışındadır. İşte 
böyle tevbe edenlerin kötülüklerini de Allah 
iyiliğe çevirir. Allah, çok bağışlayan ve merha-
met edendir. Kim günahlarına tevbe edip salih 
amel işlerse, şüphesiz o tevbesi kabul edilmiş 
olarak Allah’a döner. Furkan. 69…71.a.

16- Allah kullarının sevabını kat kat verir, 
günahına misliyle ceza verir. Kim bir iyilikle hu-
zurumuza gelirse ona en az on katı sevap var-
dır. Kim de bir kötülükle gelirse ona sadece bir 
kötülük günahı vardır. Onlar asla bir haksızlığa 
uğratılmazlar. Enam:160.a.

Allah bizim cennete girmemiz için bize mer-
hametini sevgisini bu ayetle gösteriyor.

17- İnsanlar için ebedi mutluluğu yaratıp 
insanlara sunan Allah’tır. İnsanlar en çok arzu 
ettiği şeyler ebedi yaşamak, hiç ölmemek, 

mutlu olmak, hiç üzülmemek, istediği her şeye 
sahip olmak, hiç hasta olmamak, devamlı genç 
kalmak güzel veya yakışıklı olmaktır. İşte Allah 
bütün bunları bizim için hazırlamış, bizden 
bunu talep etmemizi beklemektedir. Cenneti 
isteyenlere cenneti vermektedir. Cennetin be-
deli de iman edip günahlara tevbe etmektir. 
İman etmek Allah’ın bütün dediklerinin doğru 
ve güzel olduğuna inanmaktır. tevbe etmek de 
yapılan yanlış işlere üzüntü duymaktır. Bunlar 
da zor değildir. Görüldüğü gibi cennete kavuş-
mak çok kolaydır.

18- Cehennem bile bir nevi rahmettir. Bazı 
insanlar cehennem azabından çekinerek suç 
işlemezler. Dünyada kılıfına uydurup, delilleri 
ortadan kaldırıp dünya cezasından kurtula-
bilir. Fakat insan Allah’ı adaletinden kendini 
kurtaramaz. Cehennemde yanacağını anlayan 
orada yanmamak için doğru dürüst yaşar, en 
azanından başka insanlara zarar vermekten 
çekinir. Cehennemden de kurtulmak çok ko-
laydır. Allah’ı yalanlamayan iman etmiş sayılır, 
iman eden de cehennemden kurtulur. Şayet 
günah işlerse de tevbe edip o cezadan kolayca 
kurtulunur. Ancak inat edip iman etmeyen ve 
inat edip günahlarına tevbe etmeyenler ce-
hennemde yanarlar. Cehennemde yanacaklar 
aklını susturan insanlardır. Yoksa her akıl sa-
hibi Allah’a iman eder ve günahlarına tevbe 
eder.

Allah bizi çok seviyor peki insanlar Allah’ı 
ne kadar seviyor? İnsanları bu kadar çok sevip, 
kıymet verip, nimetler bahşeden hiç sevilmez 
mi? Hem de en çok sevilmez mi? Allah’ı sev-
meyen nimetlere nankörlük etmiş olmaz mı? 
Nankör insan kınanmaz mı? Allah’a nankör 
olan insana insan denir mi? Allah’a nankörlük 
edenin yeri esfele safilin değil mi? Biz insan-
ların en büyük dostu, koruyucusu, seveni Al-
lah’tır.
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Yazar. 1961, Bergama / İzmir do-

ğumlu.  

İlk ve ortaokulu Bergama’da bitir-

di. İzmir Çınaraltı Teknik Lisesi, Gazi 

Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 

(1983) mezunu.

Trabzon, Rize ve İstanbul’da öğ-

retmenlik, öğretim görevliliği ve 

yöneticilik görevlerinde bulundu. 

Yazıları Ortadoğu Gazetesi ve 

Yeni Asya Gazetesi ile Sur ve Zafer 

dergilerde yayımlandı. Şiir ve de-

nemelerinin bir bölümünü Bahat 

Bestesi ve Düşünce Işıkları  adlı 

kitabında topladı. Yazarın 2018 yı-

lında Yayın Dünyamız Yayınlarından “Kanaviçe” ve “Sonsuzbahar” Adlı iki eseri 

basılmıştır.   Kityay Yayın Grubu’na bağlı ; Yayın Dünyamız Yayınları, Patriot Ya-

yınları, Kırmızı Havuç Çocuk Yayınları, Demlik yayınları, Berre Yayınları, Da Vinci 

Yayınları, Sır Dergisi, Yayın Dünyamız Kitap Dergisi ve Ergenekon Yayınları’nın 

Genel Yayın Yönetmenliği’ni sürdürmektedir. Gözetimi altında 107 kitap basılmış 

ve devam etmektedir. 

Evli ve Dört çocuk babasıdır.

AKİF CEMİL BİYOGRAFİ

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK
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YÜZ HATLARI BİRBİRİNDEN FARKLI 8 BİN TAŞ AS-

KER  
Terra-Cotta Ordusu, 1974 yılında bir çiftçi tara-

fından bulundu. Atları, at arabaları, okları ve bronz 
kılıçlarıyla 2 bin yıldır yerin altında kalan bu ordu  
arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.

Ancak heykellerin birbirine çok yakın olması, 
kırılgan ve kilden yapılmaları nedeniyle arkeolog-
lar inceleme yapmakta zorlandılar. Toprak Askerler 
aslında daha önce 1920 yılında bulunmuştu; fakat 
askerleri gören köylü korkarak askerleri tekrar göm-
müştü. 

Terra-cotta diğer bir ismiyle “Taş Askerler”  1974 
yılında yine bölge halkından birileri kuyu kazarken 
tesadüfen fark edildi. Çiftçiler kazdıkça yerin altında 
sadece askerlerin değil; askerlerle birlikte gerçeği-
ne uygun boyutta yapılmış atlar, at arabaları, diğer 

savaş arabaları, silahlar ve hizmetkârların da bulun-
duğunu keşfettiler.

Toprak Askerlerin inşası eski Çin Hükümdarı Qin 
Şhi Huang’ın ölümüyle ilişkilendirilir. Çünkü Çin’de 
Qin Hanedanlığı döneminden önce eski bir gelene-
ğe göre, hükümdar öldüğünde hizmetkârları, savaş 
malzemeleri, askerleri, özel eşyaları ve hatta eşleri 
ile birlikte gömülürdü. Ancak Çin hükümdarı Qin Şhi 
Huang, öldüğünde kendisi için askerlerinin ve hiz-
metkârlarının öldürülmesini istemedi ve kendisine 
diğer dünyada eşlik etmek üzere pişmiş toprak ve 
bronzdan askerler, savaş arabaları, hizmetkârlar ve 
diğer ihtiyaçlarının hazırlanmasını emretti.

Boyları 183-195 cm arasında değişen bu Toprak 
Askerlerin her birinin yüz hatları farklıdır. Kazı ala-
nında çoğu halen toprak altında 8000 asker, 520 
atıyla birlikte 130 savaş arabası, 150 süvari atı bu-
lunduğu tahmin ediliyor. 

Terra-Cotta Ordusu
M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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Bursa Ulu Cami, Bursa’da I. Bayezid tarafından 

1396-1400 yılları arasında yaptırılmış dini yapıdır.
Bursa’nın tarihi sembollerinden olan cami, Bur-

sa kent merkezinde, Atatürk Caddesi üzerindedir. 
Çok ayaklı cami şemasının en klasik ve anıtsal ör-
neği sayılır. Yirmi kubbeli yapı, Türkiye’deki iç cema-
at yeri en geniş camidir. Mimarın Ali Neccar veya 
Hacı İvaz olduğu sanılmaktadır. Caminin kündekari 
tekniği ile yapılmış minberi Selçuklu oyma sanatın-
dan 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 gös-
terilir.

Caminin iç mekanında, tepesi açık bir kubbenin 
altında bulunan şadırvan, Ulu Cami’nin dikkat çekici 
özelliklerindendir.

Tarihçe
Bursa Ulu Cami, Osmanlı Sultanı I. Bayezid tara-

fından 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 kendi-
sini 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 hoca-
ları burada ders vermeyi bir şeref bilmiştir. Sonraki 
yüzyıllarda caminin iç mekânını süsleyen ve alışıl-
mışın dışında büyük ebatlı yazılar toplumsal ilgi ve 
itibarın nedenlerinden biri olmuştur. 

İnşasından kısa bir süre sonra Yıldırım Baye-
zid’in Ankara Savaşı’nda esir düşmesinin ardından 
Timur’un Bursa’yı işgali sırasında ve Fetret Devri’n-
de Karamanoğlu Mehmed Bey’in Bursa kuşatma-
sında(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 iba-
dete açılan caminin ilk tamir vesikası 1494 yılına ait-
tir. 1862 yılına kadar 23 tamir vesikası daha vardır. 
Müezzin mahfili 1549 yılında yapıldı. 1517 yılında 
Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır’ın fethi ve hi-
lafetin 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 ya-
pıldı.

Cami, 1855 yılı büyük depreminde büyük hasar 
gördü. On sekiz kubbesi çöken caminin sadece batı 
minaresinin dibindeki kubbe ile mihrap önü kubbe-
si ayakta kalabildi. Depremden sonra esaslı bir ta-
mir 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 ah-
şap 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 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 cephe-
lerde her kubbe sırası hizasına gelmek üzere sağır 
sivri kemerler yapılmıştır.

Bursa Ulu Camii
EMRE TAŞKIRAN

M İ M A R İ M İ Z
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Nasihatine ihtiyacım var babacığım.

Aramızdan ayrılalı yıllar geçse de, senin 
öğütlerine, uyarılarına ihtiyacımız var.

Şakaklarımızdaki aklar, başımızdaki kış be-
lirtileri haykırdıkça, kopacak fırtınalardan kur-
tulma yollarını bulmamız için senin nasihatine 
ihtiyacımız var.

Doğduğumu, emeklediğimi, küçük mini 
adımlarla düşe-kalka yürüdüğümü hatırlaya-
mıyorum. Ama anlatılanlardan o zamanki ya-
şantımı bilinçaltıma öyle bir işlemişim ki, sahte 
reenkarnasyoncular gibi dünyaya gelişimdeki 
ilk çığlıklarımın sizleri nasıl mutlu ettiğini ade-
ta hatırlar gibiyim. Uzatılan bir buğday sapını 
minicik ellerimle kavrayarak sana doğru yarı 
koşar yalpalı adımlarımı ve senin yüzündeki 
mutluluğun sonsuzluğunu hayal ediyorum şu 
an. Daha sonra saman çöpü bir tarafa atılmış. 
Dikivermişler beni, çalı süpürgesiyle beyaz 
topraktan kabaca badanalanmış, eğri-büğrü 
oda duvarına.

Annemle birlikte, birkaç adım ileriye çöme-
lip güler yüzle beni çağırdığınızda, göbeğimi 
bir karpuz gibi kavrayarak, korkak adımlarla 
yürüyüp sizlerle kucaklaştığımı yaşıyorum şu 
anda hayallerimde.

Yıllar geçmiş aradan. Okuldaki arkadaşla-
rımla olması gereken ilişkilerimi, çevremdeki 
dost çemberinin oluşturulmasını ve hayatın 
en güzel şekilde yaşanması için gereken tüm 
bilgileri bana kopyalamaya çalışmıştın umutla.

Haramı-helali, doğruyu-yanlışı, iyiyi-kötüyü 
anlatırdın usanmadan, bıkmadan.

Reşit olduğumuzda, sorumluluk sınırlarımı-

za saygı göstererek, engin hayat tecrübelerin-
den örneklerle bize kılavuzluk yaptın çalkantılı, 
toy dönemlerimizde. Yuva kurdurdun tek çatı 
altında tüm kardeşlerimizle komşu olarak. Kar-
deşlik ve kul hukukunun yanında, komşuluk 
hukukunun da çok güzel örneklerini sergiledin 
yaşamın boyunca bizlere.

Komşuluk hakkının önemini, asrısaadetten, 
yüce Önder’den, Kitabullah’tan örnekler vere-
rek ve kıssalar anlatarak işlerdin kavak yelleri 
esen beyinlerimize.

Çoluğa-çocuğa karıştıktan sonra birçok şeyi 
daha iyi kavramaya başlıyor insan.

“Acaba”lı düşünce ve görüşler, senin bize 
öğüt verdiğin yaşlara ulaştığımız zaman “hak-
lılık” çıtasını oldukça yukarılara çıkarıyor baba-
cığım. Artık torunlara karışmış olan zürriyetin, 
Sadaka-i Naciye olarak sana daima minnettar 
ve duacıdır.

Ailenle halvet içindeydin, arkadaşlarınla 
halvet içindeydin, komşularınla halvet için-
deydin. Kısacası tüm beşeriyetle halvet için-
deydin. İnanıyorum ki, ahretteki dostlarınla da 
halvet içindesindir, buna eminim. Nur içinde 
yat, babacığım.

Sezayi TUĞLA

BABACIĞIM

M A K A L E
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SIR

BABACIĞIM

Annemi kabir’e koyduktan beri,
Kalmadı bizlerde hal, babacığım.
Sende, terk eyledin işte bizleri,
Kırıldı, tutacak dal, babacığım.
        
Giderdin, aş için kutsal göreve,
         Ezilmiş, yorulmuş gelirdin eve,
         Kuru ekmek yerdik biz seve seve,
         Bizlere olurdu bal, babacığım.

Helalden kazanıp, helalden yerdin,
“Harama tevessül etmeyin” derdin,
Doğruyu gösterip, hep öğüt verdin,
Yoktur bizde haram mal, babacığım.
        
Yazdığın beyitler, ayrı bir mana,
         Her mısran kılavuz, ibret alana,
         Dostlarından selam getirdim sana,
         Nezdinde kabul et, al, babacığım.

Sevdiğini Rabb’im bırakmaz darda,
İbrahim yanmadı, tutuşmuş narda,
Bir cennet bahçesi olan mezarda,
Hadi, şimdi hoşça kal, babacığım.              
                                         Sezayi TUĞLA         
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SIR
Ud, telli bir müzik aleti. Kelimenin aslı Arapça’da 

sarısabır veya ödağacı anlamındaki el-oud dan ge-
lir. Baştaki el- sözcüğünün, bazı dillerde olup bazı-
larında olmayan harf-i tarif (belirgin tanım edatı) 
olduğunu bilen Türkler bu edatı atmış, geriye kalan 
oud (‘ayn, waw, dal) kelimesini de gırtlak yapıları 
ayna uygun olmadığı için  “ut” şekline sokmuşlardır. 
Dillerinde tanım edatı olan batılılar, 11-13. yüzyıl-
lar arasındaki Haçlı Seferleri sırasında tanıyıp Avru-
pa’ya götürdükleri bu saza, fr:luth, en:lute, de:La-
ute, it:liuto, Alaut (İsp.)Laúd , Luit (Dat.) gibi hep L 
ile başlayan isimler vermişlerdir. Hatta saz yapıcılığı 
anlamında kullanılan lütiye kelimesi de yine lütfen 
yapılmadır (aslı Fransızca luthier).

Ud çalan kişiye “udî” denir.
Tarihi
Kimi kaynaklarda udu Farabi’nin icat ettiği söyle-

nir, ancak Farabi’den çok önce minyatür ve kabart-
malarda ud ve benzeri çalgılar bulunur. Farabi’nin 
mucit olarak algılanmasının esas sebebi uda hakim 
bir müzisyen olması ve uda getirdiği akort siste-
midir. Döneminde ud hakkında en kapsamlı bilgiyi 
verenlerden biri olan Farabi, o döneme kadar 4 tel-
li bir saz olan uda 5. teli eklemiştir. Ud hakkýnda 
Farabi’den İbni Sina (980/1037) Kitabu’ş Şifa adlı 
eserinde en meşhur aletlerden biri olduğunu söy-
ler. Akordu ve ses aralıkları gibi teknik bilgileri, şe-
killerle anlatır. 10. yüzyılda İhvan-ı Safa risalelerinde 
musiki aletlerinden bahsedilirken bunların en güzel 
olanının ud olduğu belirtilir.

Yapısı
Tekne (gövde), göğüs (kapak), sap, burguluk ve 

teller olmak üzere beş esas elemandan meydana 
gelen udun yapımına, eleman sıralamasında da gö-
rüldüğü gibi, tekneden başlanır. Udun teknesi; gemi 
karinasını andıran, eni ve boyuna yapıştırılmış 4–5 
cm kalınlığındaki parçalardan oluşan bir kalıp üze-
rine, 70 cm boy, 2 ila 4 cm en ve 3 mm kalınlıktaki 
dilim yaprak veya çemberlerin, çoğunlukla araları-
na - hem estetik, hem sağlamlık amaçlı - kontrast 
renkli tek veya çift filetolar konularak işlenmesiyle 
meydana getirilir. Günümüzde bazı yapımcıların, 
parçaları tekne kavsine uygun boşluksuz olarak ya-
pıştırılmış veya yine aynı formda yekpare alümin-
yum olarak kullandıkları kalıplar üzerine, ortada 
geniş, uçlarda sivri ve işlem orta eksenden başladığı 
için hep tek sayıda çevirdikleri dilimler, genellikle 
maun, ceviz, paduk, vengi, kelebek, nadiren de erik 
veya zeytin ağacındandır. Önceden ısıtılarak kalıbın 
eğimli profili kabaca verilen dilimler ütü ve ince kâ-

ğıt yardımıyla kalıba çekildikten sonra, belirli yerler-
deki küçük monte çivileri çıkarılarak kalıptan alınır 
ve bu defa dilimlerin içbükey yüzeyi, çenber ve file-
toların uzun birleşme hattı boyunca kalın kâğıt veya 
ekstrafor yapıştırılarak kuvvetlendirilir.

Ut yapımı hakkında özet bilgiler
Yaylı sazlarda olduğu gibi uzun da bir şekli var. 

Yapımdan önce malzemeyi seçmek gerekir. Ud tek-
nesi; ceviz, maun, erik, kayısı, akça ağaç, kiraz, it-
hal ağaçlardan magase, vengi, pelesenk gibi birçok 
ağaçtan yapılmaktadır. En önemlisi kemanda da ol-
duğu gibi üst tabladır. Seste başarı elde edebilmek 
için tablanın yani göğsün kaliteli ve çok kuru ladin 
ağacından yapılması gerekir. Ancak güzel ve yumu-
şak bir ses elde etmek için tabla kalın olmamalıdır. 
Çünkü ses dalgaları utun teknesine aksederek tab-
laya yansıyarak titreşim sağlar. Utta ses tablasının 
yüzde yetmiş beş önemi vardır, buna uyulduğu tak-
dirde güzel ses almak mümkün olacaktır.

Udun akort usulleri
Ut tellerinin dört türlü akort şekli vardır ki şun-

lardır: 1) Geleneksel beş telli utta (inceden kalına); 
sol-re-la-mi-re; 2) Çağdaş altı telli utta (aynı sıray-
la): sol-re-la-mi-re-la (Targan bu kalın La’yı çalacağı 
parçaya göre bazen kalın Sol olarak da kullanmış-
tır); 3) Bacanos’un yaptığı değişiklik; sol-re-la-mi-si-
fa diye; 4) Cinuçen Tanrıkorur’un akort sisteminde 
sol-re-la-mi-si-en kalın mi.

Mızrap
Udun, eskiden uzun süre zeytinyağına yatırılan 

genç ve erkek kartalın kanadından yapılan mızrabı 
(teleği), bugün yerini hem esnek, hem sağlam ka-
liteli plastik malzemeden, 11–13 cm boy, 6 mm en 
ve 0.6-0.8 mm et kalınlığında ve hafifçe incelen uç-
ları parabolik olarak yuvarlatılıp keçe ile parlatılmış 
mızraplara bırakmıştır. (İnce plastikten çanta sapı 
veya yoğurt kabı kapağından yapılmış mızraplar, ka-
liteli saz ve icrâcılar için söz konusu değildir.) Bunun 
ile beraber günümüzde imal edilen İ-20 adlı plastik 
malzemeden yapılma orta esneklikteki mızrablar da 
tercih edilmektedir.

Bunun yanında, mızrabın sertlik derecesi ve es-
nekliği (flexibilitesi) icrâcının alışkanlığına göre de-
ğişebilir. Bu konuda bir standart ya da şart koşulma-
sı uygun olmaz. Zîra kimi büyük icrâcılar sert mızrab 
tercih ederlerken kimi icrâcılar ise daha yumuşak ve 
esnek mızrab tercih etmişlerdir. Meselâ, Targan’ın 
orta sertlikte ve ucu inceltilmiş esnek mızrab kul-
landığı, Yorga Bacanos’un ise oldukça sert mızrab 
kullandığı söylenir.

UD

S A N AT  TA R İ H İ M İ Z

Emrullah ÇINAR
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Münafıklık, Kuran’da en çok dikkat çekilen 

konulardan biridir. Allah münafıkların özellik-
lerini Kuran’da detaylı olarak anlatır. Bu kadar 
önemli olan bir konunun tarih boyunca üzerin-
de gereği gibi durulmamış olması ise ayrı bir 
sorudur. 

Kuran’da tarif edilen karakterlerin arasında 
en şerir olanları münafıklardır ve cehennem-
deki konumları da inkarcılardan bile daha aşa-
ğıdadır. 

Elbette tüm günahlar ve karakter bozuk-
luklarında olduğu gibi münafıklığın da dere-
celeri vardır. Münafıklık, Kuran’a göre kalpteki 
bir hastalıkla başlar. Buradaki hastalıktan ka-
sıt, bir yönüyle Allah’ın Kuranda öğrettiği gibi 
düşünüp davranmanın sınırlarını aşarak aklın 
doğru çizgiden uzaklaşması ve dengeyi kay-
betmesidir. Böyle durumlarda insan ap açık 
ortada olan gerçekleri dahi göremez olur. Şey-
tani vesveselere kendilerini teslim ederler. 

Elbette ki imtihan gereği müminlere de 
şeytandan böyle telkinler sık sık gelir ama mü-
minler bununla mücadele ederek ona kendi-
lerini teslim etmezler. Münafıkların buradaki 
farkı ona kendilerini tamamen bırakmalarıdır. 
Bu durum, şeytanın kontrolüne girmek anla-
mına gelir.

Aklını Allah’ın belirlediği istikametin dışın-
daki tek alternatif olan şeytanın kontrolüne 
vermesi insanı ruhsal ve zihinsel anlamda 

dengesizleştirir ve birçok güzel özelliklerini 
kaybetmesine neden olur.

Zamanla artık vicdanının sesini de duyamaz 
hale gelir. Yaratıcının belirlediği çizgiden çık-
mak insanı adeta çıldırtır. Bu dengesizlik hali 
onun fiziksel bedenine de yansır. Artık huzur-
lu ve itidalli bir ruh haline sahip olmadığı için 
sayısız sıkıntı ve bunalımlarla iç içedir. Allah 
bunu ayette şöyle anlatır: 

“Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, 
artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve Biz 
onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.” 
(Taha Suresi 124.)

Dengesini kaybetmiş bu insanın aklı da 
zayıflar. Zekasını akılsızca kullanmaya başlar. 
Böyle insanlar fiziksel anlamda da çabuk yıp-
ranır ayrıca yüzlerinde her zaman bir gariplik 
olur. Bazen ümitsiz, bezgin, bıkmış ve asık su-
ratlı olurken bazen de deli gibi kontrolsüz uçarı 
tavırlar sergilerler. Bakışlarında hep bir bozuk-
luk olur. Bazen yüzlerinde kurnaz bir gülümse-
me bazen de nevrotik ifadeler olur.

Allah, müminlerin onları hem yüzlerinden 
hem de tavır ve davranışlarından anlayabile-
ceğini Kuran’da şöyle anlatır:

“Eğer Biz dilersek, sana onları elbette gös-
teririz, böylelikle onları simalarından tanırsın. 
Andolsun, sen onları, sözlerin söyleniş tarzın-
dan da tanırsın. Allah, amellerinizi bilir.” (Mu-
hammed Suresi 30)

İsmihan Meryem BOYRAZ

MÜNAFIK KİMDİR?

D E N E M E
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New York’un önde gelen suç pat-

ronlarından birisinin şoförlüğünü 

yapan Frank Lucas’ın varlığından 

patronu ölene kadar hiç kimsenin 

haberi yoktur. Ancak patronunun 

aniden ölümü üzerine kendi impa-

ratorluğunu kurmak ve Amerikan 

Rüyası’nın kendine özgü versiyonu-

nu yaratmak için gereken açık kapı-

ları keşfeder ve kolları sıvar. Frank 

Lucas, zekâsı ve katı çalışma ahlâkı 

sayesinde kısa sürede Harlem bölge-

sindeki uyuşturucu ticaretinin kont-

rolünü eline geçirir.

Onur TAŞKIRAN

Amerikan Gangsteri



SIR
İlk Yayınlanma Tarihi: Mayıs 2018 
Geliştirici: Phoenix Labs
Motor: Unreal Engine
Türk: Aksiyon, role-playing game
Platformlar: Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 4
Yayıncılar: Epic Games, Phoenix Labs 

Dauntless’e kısaca Free to Play Monster Hunter World diyebiliriz. Dauntless 21 Mayıs 
2019’da  tamamen ücretsiz olarak yayınlandı. Oyunu Epic Games Store aracılığıyla oynayabi-
lirsiniz. 

MMO türünde olan Dauntless gelişmiş karakter geliştirme olanakları sunuyor. Birbirinden 
farklı silah ve zırh çeşitleri bulunan oyunda amacımız çeşitli canavarları kesmek. Tabii bu ca-
navarları keserken ister arkadaşlarımızdan ister oyunun eşleştirdiği diğer oyunculardan yar-
dım alıyoruz. Canavar çeşitliliği ve dengesi de oldukça fazla olan bu oyunda grafikler Fortni’te 
andırıyor dersek yalan olur. Çünkü neredeyse tamamen aynı! Bunun nedeni ise her iki oyu-
nun da aynı oyun motoru tarafından (Unreal Engine) oluşturulmuş olması. Elbette grafiklerin 
Fortnite’a bu kadar benzemesi kötü olduğu anlamına gelmiyor. Aslına bakarsanız oldukça eğ-
lenceli ve pastel tonlara sahip. Eğer yeterince vaktiniz varsa Dauntless’e bir şans verin derim. 
Gerçekten eğlenceli bir oyun ve oynarken zamanın nasıl geçtiğini farketmiyorsunuz bile.

BATUHAN 
PINARBAŞI

V İ D E O  -  O Y U N



sirdergisi.com
Haziran 2019 / Ramazan - Şevval   1440

SIR
Acaba hangi sokaktaki evin bir adam boyunu geçen 

karla kaplı yolunu, kardeşleri okula rahat gidebilsin diye 
gün ışımadan kalkıp naylon torba geçirdiği elleri ile tüm 
karları kan ter içinde kala kala ana caddeye kadar getir-
mişti.  Geçtiğimiz cadde ile dar sokaklardaki evlerin me-
safesini tahmini göz ucuyla hesaplıyordum. On üç, on 
dört yaşlarındaki bir kız çocuğunun evin hem annesi hem 
babası olması çocuk yaşta hiç top oynamayıp ip atlayama-
ması içimi acıtıyordu.  Nasibime narince okşayabileceğim, 
pamuk gibi ince uzun parmaklı bembeyaz bir el düşme-
mişti ama pırlanta gibi bir kalp düşmüştü. Kendisinden bü-
yük bir abiden başka dört küçük erkek kardeşi daha vardı. 
Kars’ın Selim ilçesinde yaşayan,  çiftçilik ve hayvancılıkla 
uğraşan abisi dışında herkes okumuştu. Ablaları hemşire 
olduktan sonra rahat bir nefes almışlardı çocuklar. Yatılı 
devlet okullarında okuya okuya her biri devletin çok güzel 
kademelerinde meslek sahibi olmuşlar. Kimi avukat, kimi 
doktor, kimi öğretmen idi. Kendilerini kurtarmışlardı. Şim-
di vefa gösterme sırası onlarda idi.

 Selim ilçesinin en ücra yerindeki çamur yollu çıkmaz 
sokağın bitimindeki derme çatma tahta kapının sürgüsü, 
daha taksi evin önüne gelmeden açıldı. Çoluk çocuk, konu 
komşu, abi kardeş, yeğen, bir yığın insan bir bayram yerini 
andırırcasına doluşmuştu avluya. Sanki tüm ev halkı, hat-
ta tüm mahalle bu mürüvveti yıllardır dört gözle bekliyor 
gibiydiler. Öyle ya Karslı Hemşirenin şifa, şefkat ve merha-
met taşıyan eli değmedik kim kalmıştı ki? O ki her sene-
deki bir aylık iznini bile memleketinin bu küçük yerleşim 
yerinde geçirir, küçük büyük, zengin fakir ayırt etmeksizin 
ilaçtan, iğneye, doğumdan hastaneye, oradan tarlalara ka-
dar herkesin her müşkülüne koşardı.   Çocuk yaşta öksüz 
kalıp babası da başka biri ile evlenip onları terk edince, 
konu komşunun getirdiği bir kap yemeğin yolunu gözle-
mişlerdi işte bu avluda. Değil mi ki komşular daha onlar 
çocukken tüm kardeşlerine sahip çıkmışlardı. Ölene kadar 
minnet borçlu idi onlara. Bu mutlu gününde de yalnız bı-
rakmamışlardı onu. Kalabalık pür neşe bir telaş içindeydi. 
Bizimkiler kucaklarını dolduran hediyelerle girdiler avluya. 
Benim kalbim güm güm. Üzüm gözlümün üzerinde etek-
lerindeki mor üzüm salkımlı açık yeşil yaprak ve dallarla 
bezenmiş deseni suyolu devam eden bir mor elbise. Mor 
ve sarımsı yeşilin bir insana bu kadar yakıştığına ilk kez 
şahit oluyordum.  Elimdeki sarı altın yaldızlı çikolata ku-
tusu da mor şık bir kurdele ile bağlı idi. Özellikle sıkı sıkıya 
tembih etmişti bana. Moru çok sevdiğini, alışılagelmişin, 
yapılanın aksine nişanında da düğününde de kırmızı hiçbir 
nesne görmek istemediğini her fırsatta söylemişti.  Nişan 

tepsisinin süslemesinden kesilecek kurdeleye hatta gele-
nekselleşen gelinlik üzerindeki kardeş kuşağına kadar mor 
renk olacaktı. Hastanede kan kırmızısı görmekten bıktı-
ğını, mümkünse gelirken “getireceksem eğer” bir demet  
çiçek, onun da morlu bir buket olmasını tercih etmemin 
isabetli olacağını, villa sahibinin yaşlı annesinin kulağına 
inceden bir hatırlatmayla fısıldayıvermişti. 

‘Hoş geldiniz’ ‘Hoş bulduk’ ve ’Hal hatır sorma’ me-
rasimlerinden sonra avluya kurulan sofralarda neler ne-
ler yoktu ki. Hayatımda görmediğim izzeti ikramı, güler 
yüzü, samimiyeti burada görüyordum. Almanya’nın na-
zik görünümünün ardında maskeledikleri sert ve soğuk 
mizaçlı insanları ile yıllarını geçiren ev sahibimiz ve yaşlı 
anneleri de hallerinden oldukça memnun idiler.  İkramın 
biri geliyor biri gidiyordu. Lokum gibi pişmiş kuzu etiyle 
sapsarı piti iştahımızı kabartıyordu. Höre çorbası ile açı-
lışı yaptığımız sofrada Hangel ve feselliyi ilk kez yiyorduk. 
Adını ilk kez duyduğumuz envaı çeşit yiyeceklerin hangi 
birini yiyeceğimizi şaşırmıştık. Başımızın üstünden boşalıp 
dolup geçen sahanların, tabakların adedi yıldızlar kadardı 
sanki. Mor bir gecede beyaz porselenlerle bakır sahanlara 
yansıyan sevgilinin yüzü,  başımın üstünde ayın on dördü 
gibi parlıyordu. Üzüm yeşili gözlerine çivilediğim nazarıma 
karşılık, onca insan içinde kaçamak bir kaç bakışına maruz 
kalan ben, her defasında başını öne eğen o. Çareyi gece-
nin aydınlığında sahanlara yansıyan ay yüzü takipte bul-
dum. Haşılıyı, umaç helvasını ve hasudayı tatmaya fırsat 
bile olmadı.

Kız isteme ve söz merasimi ne zaman oldu, ne zaman 
bitti hatırlamıyorum bile.  Uyumak için altımıza serdikle-
ri yumuşacık yün döşekteki mor çiçekli yastık kılıflarının 
kokusu, gece sazlı sözlü eğlence boyunca ellerini bırakma-
yarak dans ettiğim, oynadığım üzüm gözlümün kokusuyla 
aynıydı.  Tanışalı henüz dört ay olmuştu. Üstelik ilk iki ayı 
hiç konuşmadan geçmişti. Bu kadar kısa sürede birbirimi-
ze yıllardır tanıyor gibi bağlanmıştık. Gece boyunca gözle-
rimi ondan alamamıştım. Uzun iri parmaklarımla yarışan 
elleri tahmin ettiğimin aksine yumuşacıktı. Kalbi gibi, ken-
di gibi yumuşacık. Merhametle şefkat arası bakışlarında 
öyle bir anaçlık vardı ki hiç görmediğim anamın sinesine 
yaslar gibi yaslasam başımı, beni kesin anam gibi sarar, 
onun gibi koklardı. 

Ne güzel yakışmıştık birbirimize. Kulağımıza eğilip 
eğilip bir çırpıda söylenen sözler bizi bin kat daha mesut 
ediyordu. 

“ Ne kadar tatlısınız”

Ülkü KARA

İKİNCİ HAYAT 
(Fötrlü Ressam) 3

Ö Y K Ü
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“ Ne güzel yakıştınız”
“ Allah bir yastıkta kocatsın”
“Maşallah, sübhanallah… “
Sözlerinin biri gidiyor biri geliyordu. 
....
…..
…..
        Biz çok yakışmıştık birbirimize. Derken cebinden 

çıkardığı mor mendille gözlerini sildi.
         On sekiz yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ben 

hep demir işi yaptım; o bağ bahçe, ev ve hastane arasında 
uğraşıp durdu. Bir tanecik oğlumuz oldu. Biliyorum o bü-
yüdükçe sevdiceğimin de yükü artıyordu. Ama elden ne 
gelir ki.  Ben atölyeyi büyütmüş; tasarım demir kapılar, şö-
mine dizaynı, tasarım masalar yapıyordum. Antikacıların, 
sanat atölyelerinin ihtiyacı olan cinsten; çekmeceli, raflı,  
berjerli masalar... Neredeyse her hafta başka bir şehirden 
sipariş alıyordum. Dur durak bilmeden çalışıyordum. Ne 
yapayım ki ben? Başka bir şey öğrenmedim. Dededen beri 
bunu bildim bunu belledim. Evliliğimizin üzerinden nere-
deyse on dokuz yıl geçiyordu. Üzüm gözlümün serzeniş-
leri de gün geçtikçe artıyordu. Hele oğlan da üniversiteli 
olunca neredeyse her gün ağız dalaşı yapar hale gelmiştik. 
Başta da söyledim ya... Daha kapıdan girer girmez offf, 
pufff demeye başlıyordu. Bıkmış bu demir tozu kokusun-
dan, başka yapacak iş çokmuş da ben bir halttan anlamı-
yor muşum. Huzur bulduğum evimde bir garip rüzgâr esi-
yordu ama bir türlü ne olduğunu bulamıyordum. Sessizce 
girdiğim evden ceketimi alıp sessizce köy kahvesine doğru 
çıkıyordum. Bir zamanlar cennetim olan Yenice, gün batı-
mı ile beraber cehennemim olmaya başlıyordu.  Kasaba 
halkının köy olarak nitelediği bu küçük yerleşim yeri, ben-
deki büyüsünü gün geçtikçe yok ediyordu. Oğlumla üzüm 
gözlümün uyuduğu zamanı bekleyip kapıyı usulca açarak 
eve parmaklarımın ucunda girip kıvrılıyordum yatağın kö-
şesine. 

En son tartışmamızı bir hafta sonu oğlum üniversite-
den tatile gelince yaptık. 

....

Demir tozu gözlerimi kan çanağına döndürse de yap-
tığım işe çıplak gözle bakmak işime olan saygımı artırıyor-
du. Toz sadece gözlerime değil üstüme, nefesime, saç dip-
lerime kadar işliyordu.  Önceleri hiç şikayeti yoktu oysa, 
ne olduysa oldu yıllar sonra birden peyda oldu yüreğimi 
paramparça eden sözleri. Üstelik tek kişi değillerdi artık. 
Yanına üniversiteye yeni başlamış oğlumu da alır, her gün 
her akşam ben kapıdan girer girmez günlük serenatlarına 
başlarlardı: 

“Üfff leş gibi demir kokuyorsun!”
“Çabuk çabuk banyoya... Başka iş yokmuş gibi her gün 

her gün aynı eziyeti biz niye çekiyoruz anlamıyorum ki.”

“ İşini değiştir, yeter artık baba! Annem haklı...”
Ne yapabilirdim ki bu yaştan sonra?!
Elimden ne gelirdi ki!?
....
....
Ve bir gün aldı oğlunu gitti... Üç yıl oldu... Hâlâ ağlı-

yorum...
Açıp gösteriyor yaptığı yağlıboya tablolarını. 
Onlar gittikten sonra devrettim atölyeyi. Tası toprağı 

toplayıp Antalya’ da küçük bir sahil kasabasına yerleştim. 
Meğer elimden çok iş gelirmiş. Konu komşunun tamir ta-
dilat işine koşarım. On dokuz yılda üzüm gözlümden gör-
düğüm kadarıyla kırık çıkık işleri de benden sorulur oldu 
bu kasabada. Bak bu tabloları ben yaptım.  Ta İsveçlerden, 
İngilterelerden müşterilerim, kursiyerlerim var. Beni An-
talya’ da ‘’fötrlü ressam’’ diye tanırlar. Bak; ben ölmeden 
o üzüm gözlü, bu resimleri yaptığımı görsün, başka bir şey 
istemem hayatta. Meğer o benim içimdekini benden önce 
keşfetmiş de ben çok geç anlamışım. İkinci hayatımda re-
sim yapmak benim için vazgeçilmez bir tutku. Acımı ancak 
bu resimlerle unutuyorum. Bir de üzüm gözlüm gibi aman 
dileyen herkesin yardımına koşarak...

Derken epey olmuş yürüyeli. İhata duvarını çepe çevre 
saran turuncu ve pembe Japon güllerinin sarktığı bahçeli 
evinin tahta kapısına asılı muz torbası ile eşiğe konulmuş 
bir kasa çileği eğilip alıyor.    ‘’ Ogün bugündür demir kapı 
yapmadım’’  ‘’ Sabah sigortaları atan yan komşunun elekt-
rik sayacını tamir etmiştim ondandır bu çilekler ‘’ diyor.

‘’ Ya bu muzlar’’
‘’Ha onlar mı? Kerataya sakın getirme bir şey dedim, 

dinlememiş yine asmış bunu buraya. Top oynarken burk-
tuğu bileğini sargıladım diye karşı manavın oğlu asar hep. 
Babadan saklı oynar topları haylaz. Bıktırmış gari adamı. 
Ya cam kırar, ya ayak ya el… Doğru bana koşar. Hastane-
ye gitse babanın haberi olacak, yasak koyacak topa.  Ben 
onun gizli doktoruyum’’ diyor gülümseyerek. Burada para 
kazanmaya da harcamaya da hacet yok. 

Ellerimdeki şövaleleri ve tuvalleri bırakıyorum evin gi-
rişine. İçeri buyur ediyor. Daha gidecek yolum var deyip 
reddediyorum nazikçe. O da fötr şapkasını çıkarıp terini 
siliyor mor mendiliyle.  Selam veriyor hafifçe eğilerek. Te-
şekkürün, minnetin bini birden çıkıyor bal damlayan dilin-
den. Vedalaşıyoruz. 

Avludan çıkarken bir şey dikkatimi çekiyor. Evin bakır 
küfünü andıran yaprak motifli giriş kapısının önüne yer-
leştirilen demir direklerden oluşan sundurmadan,  mor 
ve açık su yeşili renkli mis gibi üzüm salkımları sarkıyor. 
Üç yılda bunlar yetişmeyeceğine göre anlaşılan Bursa’da-
ki tüm servet bu mor salkımlı küçük avlulu eve yatırılmış. 
Belli ki ikinci hayat burada kurulmuş.  Geçmişe sünger çek-
mek istemediğinin kanıtı bu üzümler ama elden ne gelir… 
Kimse gerçek adını bilmiyor. Herkes fötrlü ressam diye ta-
nıyor onu. Sorsanız gösterirler mor salkımlı evini.    

41



sirdergisi.com
Haziran 2019 / Ramazan - Şevval   1440

SIR

H AT I R A

Yeni bir seyahate, yine bilmediğimiz bir 
ülkeye doğru yola çıktık.  Bu kez demiryo-
luyla. TCDD Sofya Ekspresi. İki kişilik ya-
taklı kompartıman, son derece konforlu 
dizayn edilmiş. İçinde lavabo, ayna, elekt-
rik prizi, küçük bir buzdolabı var. Ayrıca 
çekince açılan bir masa, askılık, valiz veya 
çanta koyabilmek için bir raf ve mini bir 
dolap. Ve tabi güler yüzlü, babacan, her 
sorunumuzla ilgilenen görevliler. 

Gece 10.30’da Halkalı’dan kalkış yaptı 
trenimiz.  Yaklaşık dört saat sonra Kapıku-
le sınır kapısına vardık. Trenden inip, pasa-
port kuyruğuna girdik. Kontroller bittikten 
sonra (iki saat kadar sürdü)  yolumuza de-
vam ettik. Sabah 09.30 sularında Bulgaris-
tan’ın Başşehri Sofya’ya ulaştık. 

Garın içinden metroya binerek, şehir 
merkezinde indik. Yürüyerek gidildiğinde 
15-20 dakika sürüyor. Güzergâhı bileme-
diğimiz için metroyu tercih ettik. İki durak 
sonra indiğimizde, şehre adını veren Aziz 
Sofya heykeli ve bir minare ilk dikkatimizi 
çeken yapılardı. Tüm yurt dışı gezilerinde 
rehber edindiğimiz bir şehir haritasına 
ihtiyacımız vardı. Metro çıkışındaki he-
diyelik eşya satan dükkânların birinden 
haritayı aldık.  Camiye doğru ilerledik. 
Osmanlı’dan kalma Banyabaşı Camii, Kadı 
Seyfullah olarak da biliniyor. 1566 yılında 
yapılmış. Mimar Sinan tarafından tasar-
lanmış.  Girişteki görevliyle biraz sohbet 

edip, şehir hakkında bilgi aldık. İlk karşı-
laştığımız biriyle Türkçe anlaşmak güzeldi.  
Namaz vaktinde tekrar gelmek üzere ora-
dan ayrıldık.

Yola çıkmadan önce detaylı bir çalış-
ma yapmıştık. Şehrin en önemli yapıları 
ve müzeleri hakkında. Aleksandar Nevski  
Bulgar Ortodoks Katedrali kentin sembol-
lerinden biri. Etrafında büyük bir meydan 
var. Meydan adını katedralden almış. Os-
manlı Rus savaşında ölen askerlerin anısı-
na 1882 yılında yapımına başlanmış. 1912 
yılında açılmış. İçerisi çok sessizdi,  fotoğ-
raf çekmek ve konuşmak yasaktı. Biz de, 
bu muhteşem yapıyı usulca gezdik. 

Meydan çok tenha ve tertemizdi. Kış 
ayında gittiğimiz için, yerlerde bir miktar 
kar vardı ve hava çok soğuktu.  Balkanlar-
dan yurdumuza gelen dondurucu soğuğu 
bizzat yerinde iliklerimize kadar hissettik. 
Sırtımızda çantalarımız, atkı, eldiven, yün 
şal ve ayağımızda botlarla şehri arşınlama-
ya devam…

Rus Kilisesi de görülmesi gereken yapı-
lardan. Sveti Nikolay Mirlikiyski. 1914yılın-
da yapılmış. Küçük ama güzel bir mima-
risi var. Ortodoks Ruslar ibadetlerini eda 
edebilmek için yaptırmışlar. Ayinler Rusça 
yapılıyormuş. Dikkatimizi çeken beş adet 
altın başlı kubbesi vardı.  Ulusal Sanat 
Galerisi, Bulgar sanatçıların 50 bin kadar 

SOFYA
Nazmiye Gül KÖSE
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eserine ev sahipliği yapıyor. Prens 1. Alek-
sadar Meydanı’nda yer alıyor. İlk kadın 
Bulgar mimar, Victoria Angelova tarafın-
dan yaptırılmış. Bahçesinde yazar Yordan 
Radichkov’un heykeli var. Sofya Arkeoloji 
müzesi, milattan önceki dönemlerden 18. 
yy’a kadar tüm kültürlerin kalıntılarını ba-
rındırıyor. 

Sedrika Antik kenti, Aziz Sofya heyke-
linin hemen karşısında, yeraltında. Roma 
döneminden kalan şehir oldukça büyük. 
Çok iyi muhafaza edilmiş. Aynı zamanda 
alt geçit olarak da kullanılıyor. Kent turunu 
tamamlayıp oradan ayrıldığımızda, namaz 
kılmak üzere camiye doğru ilerledik. Bul-
garistan’ın en büyük ve en eski alış veriş 
merkezi camiye çok yakın. Bir kaç katlı taş 
bina.  Nihayet Rabb’imiz evinde huzur ve 
mola. Bir saf erkek cemaat vardı. Birkaç da 
bayan. Hem ısınıp, hem de dinleniriz diye 
niyet ettiğimiz camide maalesef kalorifer-
ler yanmıyordu.  Caminin hemen karşısın-
da bir Türk lokantasına girdik. Sıcacık çor-
ba, sıcacık muhabbet ve Wi-Fi bizi mutlu 
etti. 

Oradan ayrılıp, şehrin kalan kısımları-
nı gezdik. Ivan Vazov ulusal tiyatrosunun 
önünde küçük bir meydan ve havuzlu 
park var. 1904 yılında Viyanalı iki mimar 
tarafından inşa edilmiş. Ülkenin en eski ti-
yatrosu. Neo klasik bir mimarisi var. Hem 
modern hem klasik eserlere ev sahipliği 
yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı sarayı, taş bir bina. 
Sarayın avlusunda Sedrika Antik Kenti’nin 
kalıntıları bulunuyor. Renkli ışıklarla aydın-
latılmış. Kapısında iki asker nöbet tutuyor-

du. Meclis binası Neo Rönesans tarzında, 
1879 yılında yapılmış. St. Sofya kilisesi ol-
dukça eski bir yapı. 6. yy’da Büyük Justi-
nian döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. 

Gezi boyunca bir tane dahi latin harfli 
yazı ve tabelaya rastlamadık. Dolayısıyla 
hiçbir şeyi okuyamadık. Kiril alfabesi kul-
lanıyorlar ve bundan taviz vermiyorlar. 
İngilizce konuşan kimseyle karşılaşmadık. 
Türkçe anlaştığımız insanlar oldu çok şü-
kür. Para birimleri Leva. Bir Leva, 3,80 Lira-
ya tekabül ediyor ne yazık ki. Sık sık dilenci 
kadınlar tarafından rahatsız edildik.  Bizim 
Türk olduğumuzu hemen anladılar. ‘’Abla 
bir Leva’’ cümlesini hepsinden duyduk.

Bulgaristan yaklaşık 500 yıl Osmanlı 
İdaresi’nde kalmış. Hâlâ pek çok eserimiz 
dimdik ayakta ve kullanılıyor. Bugün vize-
siz adım dahi atamamamız hüzün verici. 

Gece treniyle yurda dönmek üzere gara 
geldik. Trenimize bindiğimizde, görevliler 
bir demlik çay ikram ettiler. Bu kadar sa-
mimi ve misafirperver bir personele daha 
önce hiçbir yerde rastlamamıştık. Soğuk 
ve yorucu bir günün ardından sıcacık 
kompartımanımızda güven içinde evimize 
döndük. 
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Spor Toto Süper Lig’de tarihinin en kötü 

sezonlarından birini geride bırakan Fenerbah-
çe’de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. 
Takımdaki lider oyuncu açığını kapatmak iste-
yen sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir for-
ması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile 
1 yıllık anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde 
Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy ile 
bir araya gelen tecrübeli yıldız, sarı-lacivertli-
lere iki futbolcu önerdi. İşte o isimler....

Gelecek sezon zirvete oynayacak bir kadro 
kurmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer için 
kolları sıvadı..

Sezon başında yaptığı transfer hatalarını 
tekrarlamak istemeyen Kanarya’da kadroda 
radikal değişiklikler yapılacak..

Bu doğrultuda ilk adımı atan Fenerbah-
çe’de Valbuena, Soldado, Şener Özbayraklı ve 
Neustadter ile yollar ayrıldı..

Kiralık sözleşmeleri sona eren Slimani, Ben-
zia ve Ayew de takımlarına döndüler.

Transfer dönemime hızlı bir giriş yapan sa-
rı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg’dan forma 
giyen Murat Sağlam’ı kadrosuna kattı..

24 yaşındaki sağ bekle 3+1 yıllık sözleşme 
imzalayan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu, 
Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov ile de 
anlaşma sağladı..

Fenerbahçe’nin bu 3 oyuncuyu önümüzde-
ki günlerde resmen açıklaması bekleniyor..

Öte yandan Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma 
sağlayan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde 
Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semi

Tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli kur-

maylarla yaptığı görüşmenin detayları ortaya 
çıktı..h Özsoy ile bir araya gelmişti..

Yapılan toplantıda tecrübeli oyuncudan da 
transfer konusunda fikir alındı..

Akşam’ın haberine göre Emre, Başakşehir 
forması altında birlikte oynadığı İrfan Can Kah-
veci ve Mahmut Tekdemir isimlerini Başkan 
Koç’a önerdi..

YANAL ONAY VERDİ

Teknik Direktör Ersun Yanal da bu ikilinin 
takıma katılmasına onay verdi.

Başakşehir, iki oyuncu için Fenerbahçe’den 
gelen ilk teklifi geri çevirmişti..

Başkan Ali Koç’un önümüzdeki günlerde 
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir 
araya gelerek tekrar masaya oturacağı belir-
tildi..

İki oyuncu da Fenerbahçe’nin teklifine sıcak 
bakıyor..

Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci’nin 
kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulu-
nuyor..

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bu 
iki oyuncunun satılmasına sıcak bakmıyor..

Emre Belözoğlu’ndan Fener-
bahçe’ye flaş transfer önerisi! 

Girişimler başladı. Durmuş KOÇ

S P O R
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Dünyada klavyeyi en hızlı kullanan kişi unvanını 

elinde bulunduran Celal Aşkın, 30 dakikada 23 bin 
800 vuruşluk rekorunu kırarak, bir kez daha dünya 
şampiyonu olmak istiyor.

Uluslararası klavye şampiyonalarında 4 kez dün-
ya rekoru kıran Aşkın, 12 yıldır katıldığı ulusal ve 
uluslararası yarışmalarda birçok kez birinciliği ka-
zandı.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda 
Şube Müdürü olarak görev yapan Aşkın, F klavyeyi, 
Gümüşhane Adalet Meslek Lisesinde öğrenciyken 
kullanmaya başladığı daktilo sayesinde öğrendiğini 
belirtti.

İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yükseko-
kulunda öğrenim gördüğü yıllarda F klavyede 10 
parmak yazma çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan 
Aşkın, daktilo dersine giren öğretmeninin teşvikiyle 
yarışmalara katıldığını söyledi.

Aşkın, ilk kez 2007’de Türkiye şampiyonasına 
katıldığını ifade ederek, “Yarışmalarda derece elde 
edemeyeceğimi düşünüyordum ama ilk katıldığım-
da Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Bu, yarışma-
larda derece elde edemeyeceğime dair ön yargımı 
kırdı.” dedi.

Yarışmanın düzenlendiği yerde F klavyenin mu-
cidi Dr. İhsan Sıtkı Yener ile tanışma fırsatı buldu-
ğunu belirten Aşkın, Yener’den aldığı eğitim ve 
desteklerin ardından dünya şampiyonalarında da 
yarıştığını kaydetti.

“Hedefim, ülkeme yeni dünya rekoru kazandır-
mak”

Aşkın, 2007’den bu yana ulusal ve uluslararası 
yarışmalara aralıksız katıldığını anlatarak, “Şu ana 
kadar 18 Türkiye şampiyonluğu, 4’ü dünya reko-
ru olmak üzere 7 dünya şampiyonluğu ka-zandım. 
Uluslararası şampiyonalarda ülkemi en iyi şekilde 
temsil etmek ve yeni rekorlar kırmak için çalışmaya 
devam ediyorum.” diye konuştu.

Sardunya Adası’ndaki Cagliari şehrinde temmuz-
da düzenlenecek 2019 Dünya Bilgisayar Şampi-yo-
nası’na Adalet Bakanlığının desteğiyle katılacağını 
belirten Aşkın, şöyle devam etti:

“Şampiyonalara hazırlanırken daima kendimle 
yarışıyorum. Bu nedenle yarışmalarda elimden ge-
lenin en iyisini yaparak kendi derecemi geçmeye 
çalışıyorum. 2017’de 30 dakikada 23 bin 800 vuruş 

yaptım. Yani dakikada hatasız 151 kelime yazarak 
dünya rekoru kırdım. Bu yılki hedefim 30 dakikada 
24 binden fazla vuruş yaparak, ülkeme yeni dünya 
rekoru ve şampiyonluk kazandırmak.”

“Hızlı yazmak için en uygunu F klavye”
Dünya şampiyonu olduğunda diğer ülke yarış-

macılarının şaşkınlıkla parmaklarının videolarını 
çektiğini söyleyen Aşkın, şampiyonluklar kazanma-
sında F klavyenin tasarımının da büyük kat-kısı ol-
duğunu bildirdi.

Hızlı yazmak isteyenlerin F klavye kullanması ge-
rektiğini vurgulayan Aşkın, şunları kaydetti:

“Ülkemizde yaygın olarak F ve Q klavye kulla-
nılıyor. Bunlardan, hızlı yazmak isteyenler için en 
uygunu F klavyedir. Q klavye, yavaş yazmak için 
tasarlanmıştır. F klavye ise Türkçedeki sözcükler in-
celenerek en çok kullanılan harfler parmaklarda en 
işlek yerlere gelecek şekilde hızlı yazım için dizayn 
edilmiştir. Örneğin, A harfi F klavyede işaret parma-
ğa denk gelirken, Q klavyede serçe parmağa denk 
gelir. Gençlere ve hızlı yazmak isteyenlere F klavye 
kullanmalarını ve çalışmalarını 10 parmak kullana-
rak yapmalarını tavsiye ederim.”

“Bilgi ve tecrübelerimi gençlerle paylaşıyorum”
Aşkın, hem Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Baş-

kanlığı çatısı altında hem de katip adayları ile mes-
lek lisesi öğrencilerine eğitim ve seminerler verdi-
ğini dile getirdi.

Bu eğitimlerde bilgi ve tecrübelerini gençler-
le paylaştığını belirten Aşkın, “Okullardan gelen 
ta-lepleri de geri çevirmeyerek, liselerdeki öğ-
renciler için seminerler düzenliyorum. Onlara, F 
klav-yeyi, zabıt katipliği mesleğini, gelecekte Adalet 
Bakanlığı bünyesinde ne gibi görevlerde buluna-bi-
leceklerini anlatıyorum.” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Klavye Şampiyonu Yeni Rekor Peşinde

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K Ü LT Ü R  -  S A N AT
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Uyruğu: İtalya
Ağırlığı: 3.0 kg
Mühimmat: 5.56x45 mm NATO
Etkili Menzil: 600m
Atış Hızı: 600 rpm
ARX 160, İtalyan Beretta silah firması tarafından geliştirilmiş saldırı tüfeğidir. Modern dizaynlarda 

olduğu gibi alt grubu polimerden, üst grubu alüminyumdan üretilmiştir. 3 pozisyonlu bir selektöre sa-
hip olarak yarı-otomatik ve tam otomatik atış yapabilir. Proje, İtalyan Ordusu’nun 2008 yılında Soldato 
Futuro (Geleceğin Askeri) adıyla başlattığı, günümüz teknolojisi ile denk olması planlanıp son derece 
modern olan bir saldırı tüfeği ile İtalyan Ordusu’ndaki eski saldırı tüfeklerinin yerini alması için başla-
tılan bir silah arayışı sonunda ortaya çıkmıştır. ARX 160, ünlü ve eski Beretta firmasının buna karşılık 
olarak ürettiği bir silah sistemidir. Bu sistemde, diğer tüm modern saldırı tüfekleriyle çekişebilecek bir 
teknoloji kullanan bir saldırı tüfeği ile sadece bu silah için üretilmiş olan GLX-160 adlı, NATO standart-
larında olan 40mm bomba kullanan bir namlu altı bomba-atarı yer almaktadır. Silah çift tetik eliyle de 
kullanıma uygundur. Yani, sağını kullananların yanı sıra solaklar da bu silahı rahatlıkla kullanabilirler. 
Birçok silahta, kovanın çıkış yönünün düzeltilmesi, kovanın fazla geri gitmemesi için geriye engel kon-
ması ya da kovan çıkışının ilerde olması (FN F2000) gibi yöntemler kullanılarak iki taraflı kovan çıkış 
sistemi gereksiz görülse de alışılmadık şekilde kovan çıkışı, alet gerekmeksizin silahın iki yanına doğru 
değiştirilebilir. Silah, hızlı namlu değiştirilebilme özelliğine sahiptir ve herhangi bir alet kullanılmadan 
namlu sökülüp takılabilir. Sürgü geriye kilitlendikten sonra, silahın tetik grubunun hemen önündeki 
iki düğmeye aynı anda basılarak namlu serbest bırakılır. Namlu ileriye doğru kendi izasında kolayca 
çıkarılıp tekrar içeri sokulabilir. Piston namluya sabit olduğundan dolayı piston ve namlu birlikte çıkar.

Beretta ARX 160
Kıvanç KARADAĞ

S İ L A H
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Yusuf GÖK

Sabahın getirdiklerine bakarken 
Geçmişten götürdüklerini göremedik
Çocuklarımızla geçirdiğimiz zamanı 
Sanayi İnkılabında bulamadık 
Renk renk tavukların peşinden koşarken 
Paçalı horozun üürüü sesini ezanla duyar-

ken 
Cırcır böcekleri gece odamızı seslendirirken 
Yalnız olmadığımızın farkındaydık 
Koyunların mee mee sesleriyle seslendirdi-

ği 
İneklerin möö möö sesleriyle nakşettiği
Köpeklerin hav hav sesleriyle uyardığı
Kedilerin miyav miyav sesleriyle 
Nazikçe sevdirdiği bir dünya vardı 
Sabahın bereketiyle çıktığımız yeryüzünde 
Ailece rızık ararken hep beraberdik 
Güneş doğmuş güneş batmış haberliydik
Domatesin kokusu burnumuza geliyordu
Tadı ise etten farksızdı
 Şimdi ise kokusunu el almış, tadını hırsızlar 

çalmış 
Meyvenin tadı bir gün çıkmazken dama-

ğımdan
Şimdi otmu yiyiyorum diye mi bakıyorum 

elime
Güneşin o muazzam karanlığı aydınlattığına 

şahit olurken 
Şimdi güneş mi var diye bakıyorum 
Yeryüzünde gezinirken ayağıma takılan ça-

kıllar renk renkken
Şimdi asfaltın üzerindeki tek rengi görüyo-

rum
Otların ,çiçeklerin ,hayvanların renk renk 

olduğu yerde 
Gezdiğim yerlerde cahiliyenin karanlığa 

saplandığını görüyorum 
Müslümanım diyen gezen, İslam’ı hiç bil-

meyen
Ömrü boyunca hiç meal okumamış cahilleri 

görüyorum
 İki ağacın yaprağının renk tonunu bile aynı 

yaratmayan Allah’ü teala

Bütün sitelerin rengi aynı olan bir dünyaya 
şahit oluyorum 

Sonbaharda yaprakları sarartan, sonra kır-
mızıya çeviren,

Sonra kahverengiye çeviren, sonra daldan 
düşüren 

Ve sonra tekrar yeşillendiren Yaradan’ın ya-
rattıklarına örnek almaktansa 

Bize tek düze renk, tek düze t cetveli çizgiyi 
reva görenleri görüyorum 

Hayat bu şaşar ilmik ilmik beyni 
Boş dolu beynime mermer dizdirildiğine şa-

hit oluyorum
Komsusu aç yaşarken, tok yaşayan bizden 

değildir diyen Peygamberimizin 
Bankalara faiz batağına saplanan insanları 

görüyorum 
Zinanın yasak olduğu İslam’da 
Gençlerin 22 yaşında parasızlıktan evlene-

mediğini görüyorum 
Edep ve hayanın sınırını koruyan İslam
Otobüslerde ise nefesin bile yer bulmakta 

zorlandığına  şahit oluyorum 
Paranın ortak paylaşımını koruyan İslam 
Dünya’da paranın tekelleştiğini görüyorum
İslamin ismi her yerde ama camilerin boş 

olduğunu görüyorum
İşte benim meselem dediğim İslam 
Bu karanlıklar karşında aydınlatmaya ne ka-

dar bilgimiz ve ışığımız var 
Korkuyorum yalnız kalmaya korkuyorum
Troyların deri koltukta tesbih sallarken 
Elindeki viski şişeleriyle sabahlayıp kamışın-

dan yudumlarken 
Genç kızların fahişe olup çürümeye yüz tut-

muş pisliklerle
Zina ettiğine şahit oluyorum
Parası olanın ahlaklı olduğu 
Parası olmayanın gereksiz olduğu bir dünya 

görüyorum 
İşte bu gördüğüm karşında elimin gücü olsa 

değiştirebilirdim dünyayı 
Ama kelimelerim gücü sizi birlik yaparsa o 

zaman değiştirebilirsiniz dünyayı

HAYKIRIŞIM İNSANLIK İÇİN

A F O R İ Z M A L A R
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Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K

Aziz dostlarım günümüzde tüm kavramlar ve 
adetler iç içe geçmiş birbirine karışmış vasziyette. 
Bu yazımda sadece bayramın anlamı değil insani ve 
vicdani münasebetlerimize değinmek istiyorum.

Günümüzde kaybolan sadece tebrik kartları , 
bayram şekerleri , büyüklerin ziyaretleri ve çocukla-
rın sevindirilmesi değil ; akrabalık ,dostluk, komşu-
luk gibi değerler kaybolmuş insanlar yollarda ölme 
pahasına aylar öncesinden borç harç oteller , tatil 
yerlerinden rezerve ediyorlar. Sefil ve tüketim çılgı-
nı insanımız gittiği beldelerden nev-izuhur tabirle 
selfi yapabilmek için birbiriyle yarışıyor. Neden bu 
şimarıklık,  görmemişlik örf ve kültür yozlaşması.

Tanıdığım bir fakir-el hakir gariban borçlanarak 
tatile gitti . Ha bu arada kapı komşusu anne ve ba-
basını bayram sabahı ziyaret etmeyip bayramlaş-
madan hırsız gibi kaçarak tatile çıktı. İyi güzel as-
lolan bunların dışında adam dönüşünde bir hafta 
tatile doymadık , fazla borç para bulsak iki hafta 
yapacaktık demez mi ?

Bu gibi bi-çareleri bu hale kim getirdi? Eğitim-
sizlik, kültüründen uzaklaşmak , özendirmek ve in-
sanlık ,adamlık , kalite gibi erdemlerin bu adamın 
ihtiyaçlarının ve gösteriş budalalığının gerisinde 
kalması. Malesef toplumun kahir ekserisi bu sakil 
halde hayat sürüyor. Mamafih hal böyle olunca ko-
kuşmuş vaziyetteyiz.

Biraz tahattur yapıp maziye göz atalım geçmişte 
nasıldı insanımız ve bayramlarımız.

Eskilerde arefeden önce şerefe kutlanır , bırakın 
sağları kabristanlar dolup taşar ölmüşlerimize dua 
ve mevlütler okutulurdu.

Bayram gelmeden hazırlıklar başlar, arefe günü 
bayram gibi karşılanırdı. Günler öncesinden temiz-
lik yapılır, tatlılar hazırlanırdı. Şimdilerde sıradan 
bir gün bekler gibi karşılanıyor. Herkes evde misafir 
beklerdi. Şimdilerde fırsat bulan tatile kaçıyorken 
eski bayramlarda herkes evde misafir beklerdi. Bay-
ramda ekmek çıkmaz; fırınlar çalışmazdı. Tek bir 
Bayram gazetesi çıktığından gazeteciler de bayram 
tatili yapardı. Büyükler evlerinde yalnızca misafir 
bekler, küçükler ziyaret için gezerdi. Süper mar-
ketler yoktu; mahalle esnafına gidilirdi.Şimdilerin 

büyük marketleri yoktu; mahallenin küçük esnafına 
gidilirdi. Mahalle bakkalından çikolata alınır; yine 
mahalle eczanesinden kolonya veya esans doldu-
rulurdu. Herkes yeni kıyafetler giyerdi. Bayramlıklar 
hevesle hazırlanırdı; büyük küçük demenden, her-
kes yeni kıyafetle bayramı karşılardı. Herkesin yeni 
kıyafet alacak durumu da olmadığında, bayramlık 
almak da giymek de fazlasıyla kıymetliydi. Bayram-
lıklar başucunda saklanırdı.Sabah erkenden kalkılır, 
bayramlıklar giyilir; ardından ailece kahvaltıya otu-
rulurdu. Bayramlar tatil değildi; tatile gitmek yeri-
ne büyükleri ziyarete gidilirdi. Komşular, akrabalar 
gezilirdi.

Çocuklar için bayram ayrı güzeldi. Hepimizin 
unutamadığı bir bayramı mutlaka vardır.

” Bayram yeri” tabirini duymuşunuzdur . Eminim 
nereden geldiğini dahi pek çoğumuz bilmiyoruz. Es-
kilerde köy ve mahalle ahalisi toplu bayramlaşma 
kaynaşma , barışma amacıyla bulundukları belde-
nin en havadar güzel yerinde bir araya gelirler , 
bayarmlaşırlar konuşurlar , çocuklar oynaşır ve ye-
mekler , tatlılar yenilirdi. Biraz daha eskiye götüre-
yim sizleri:

Müsahipzade Celal, “Eski İstanbul Yaşayışı”nda 
(İletişim Yayınları, 1992), bu faslı şöyle anlatıyor: 
“Camiden çıkan halk arasında sohbet erbabı ağaç 
altı kahvelerine, saz söz ehli olan saz şairlerini din-
lemek için Çemberlitaş civarındaki Tavukpazarı saz 
şairleri kahvelerine, çiftenağralı, çığırtmalı, zillima-
şalı, darbukalı zurnalı semai kahvelerine dağılırlar, 
herkes kendi zevkine göre hoşça vakit geçirirdi.” 
Müziğin eğlence, eğlencenin haram sayıldığı şu 
günlerde bu da çok fantastik değil mi? İslam’ın bir 
hoşgörü dini olduğunu ısrarla tekrarlayanlar, hoş-
görüden en uzakta olanlar. Hoşgörü demişken, Mü-
sahipzade Celal, şu ifadeyi de kullanmış: “İyd-i fıtr-ı 
Ramazan da dediğimiz Şeker Bayramı…” Bu alıntı, 
“şeker bayramı” lafını yeni icat sananlar için. Bila-
kis, ayrıştırmak için kullanılan “Ramazan bayramı” 
ifadesi yeni.

Kıymetli dostlar yeni – eskinin hep düşmanı ol-
muştur. Bu nedenle içimizdeki çocukluk , gençlik 
kırıntılarımızı bir araya getirip mazimize yelken açıp 
çocuklarımıza , çocukluğumuzda yaşadıklşarımızı 
yaşatalım lütfen.

Bayramlar Çile Değil Tatil Olsun
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Hepimize bayram tadında bir bayram diliyorum 
, yazımı güzel bir beytle tamalıyorum. Saygılarımla

Bu yüzyıl sanayi toplumlarının ekonomik, politik, 
sosyal ve kurumsal yapılarını alaşağı eden yeni bir 
değişim ve dönüşüm dalgası yaşanmaktadır. Bu dö-
nüşümlere eşlik eden demografik değişimler, sosyal 
güvenlik sitemlerinde yeniden yapılanmayı zorunlu 
kılmaktadır. İhtiyarlıkta asgari bir gelir güvencesi 
sağlayan ve kurumsal çözümler sunan sosyal güven-
lik sistemleri, bu süreçte finansman ve hizmetlerin 
sürdürebilirliği açısından tartışmalara konu olmak-
ta, sosyal politikanın gündemden düşmeyen bir me-
selesi haline gelmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi, 
Güney Avrupa refah ve reform rejimi ülkeleri (İtal-
ya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye) çeşitli politikalar 
ve farklı deneyimlerle, sosyal güvenlik sistemlerini 
sosyo-ekonomik gerçeklere uyumlu hale getirmek 
için köklü değişimler yapmaktadır. Bu çalışmada, 
benzer özellikler gösteren Güney Avrupa ülkele-
rinde uygulanan değişmelerle, emeklilik sistemle-
rinin finansal açıdan sürdürülebilirliği sağlansa da, 
emekli aylığının düşürülmesiyle gelecekte yaşlı yok-
sulların ortaya çıkacağı bilinmektedir. Dünya önemli 
bir demografik geçişin ortasındadır. Gelişmiş ülke-
lerde nüfus artışı, keskin bir şekilde yavaşlamış ve 
nüfusun yaş yapısı dramatik bir şekilde değişime 
uğramıştır. Toplumların modernleşmesiyle birlikte 
kentleşme, kadın istihdamının artışı, yaşam düze-
yinin yükselmesi ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş 
olmasının bir sonucu olarak doğurganlık azalmakta, 
ortalama yaşam süresi yükselmektedir. Bu yüzyılda 
tüm toplumlarda demografik yaşlanma anlamına 
gelen, genel nüfus içinde çocuk ve gençlerin oran-
sal olarak azaldığı ve buna karşılık yaşlı sayısının art-
tığı görülmektedir. Bu gibi değişimler, genel olarak 
gelişmiş refah toplumlarında dikkat çekmesine rağ-
men, tüm ülkelerde yaşanan küresel bir olgu haline 
gelmiştir. Böylesi bir dönüşümün devam edeceği, 
ülkelerin sosyal güvenlik sistemini ve geleceğini 
etkileyeceği açıktır. Diğer bir ifadeyle, sosyal risk 
oluşturan hızla yaşlanan nüfusun bağımlık oranını 
yükselteceği kaygısı, yaşlılıkta yeterli gelir güvenliği 
sağlayan bir sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebi-
lirliği ile ilgili endişeleri artırmaktadır. Demografik 
değişim bağlamında, sosyal güvenlik sistemlerinin 
karşılaştığı finansman ve sürdürülebilirlik sorunu 
göz önüne alındığında; devletin yaşlı kişilere karşı 
yükümlülüklerini yerine getirecek kurumları tesis 
etmek ve gerekli olan kaynaklar ile harcamalar ara-
sındaki optimum uzun vadeli dengenin sağlanma-
sında önemli bir rol üstlendiği görülmektedir. Bir-
çok ülkede yaşlılık boyunca gelir güvenliği, kamusal 
emeklilik sistemleri ile asgari düzeyde sunulmakta-
dır. Yasalarla düzenlenen ve kamusal bir görev olan 
kamu sosyal güvenlik emeklilik sistemi, yaşlılıkta 
gelir güvenliğini garanti altına alan önemli bir ku-

rumsal çözümdür. OECD verilerine göre, 65 yaş ve 
üzeri hane halkı gelirlerinin %59’unun kamu emek-
lilik transferlerden elde edilmesi (ILO, 2014) bunu 
kanıtlar niteliktedir. Demografik değişim, üretimin 
ve rekabetin küreselleşmesi, emek piyasalarında, 
istihdamın yapısında, çalışma biçimde ve aile yaşa-
mında muazzam dönüşümlere sebebiyet vermiştir. 
Öte yandan bu dönüşümler, emeklilik sistemlerinin 
finansmanını, kapsamını ve aktif pasif dengesini 
sarsmış büyük sorunlara neden olmuştur. Bu çer-
çevede, tüm dünyada emeklilik sistemlerinde köklü 
reformlar yapılmıştır. Bu reformların niteliği, büyük 
ölçüde benzer olmakla birlikte, sistemin olgunlaş-
ması, sistemin kurulma zamanı, kullanılan kurumsal 
mekanizmalar, kapsam ve hak sahibi olma kuralları 
açısından sonuçları, ülkeden ülkeye farklılıklar arz 
etmektedir. Gelişmiş olduğu kadar gelişmekte olan 
ülkeler uzun süreli ve tartışmalı reformlarla, sos-
yal güvenlik sisteminin finansmanını garanti altına 
alma ve yaşlılıkta yeterli bir gelir güvencesi sağla-
ma mücadelesi vermektedir. Bu bağlamda Türkiye, 
emekli sistemi reformu yapmıştır. Bu reform, litera-
türde büyük ölçüde incelenmiştir. Ancak bu reform 
sürecinin mukayeseli bağlamda değerlendirilmesi 
önem arz etmektedir. Yapısal, ekonomik, kültürel 
ve siyasi özellikler ile gelişmişlik düzeyleri açısından 
Kuzey Avrupa ve Kıta Avrupası ülkelerinden farklılık 
gösteren Güney Avrupa refah rejimleri, özellikle po-
pülist eğilimlerin yüksek olması nedeniyle Türkiye 
ile benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla bu çalışma 
kapsamında; İspanya, İtalya Yunanistan ve Türki-
ye’de emeklilik sistemleri reformları farklı boyutla-
rıyla değerlendirilecektir. Bahsi geçen ülke sistem-
leri, kısa bir tarihsel geçmişle gözden geçirilmekte 
ve uyguladıkları reformlar değerlendirilmektedir. 
Aynı zamanda demografik gerçeklerle şekillenen 
geleceğin getireceği sorunlara cevap bulmaya çalı-
şılmaktadır. Çalışma, Güney Avrupa ülkelerinde ve 
Türkiye’de emeklilik reformlarının uzun dönemde 
emekli aylığının düşük olması nedeniyle yaşlı yok-
sullar yaratacağını, bu nedenle “yaşlılıkta yeterli 
gelir güvencesi sağlayabilme” hedefinden vazgeç-
meden emeklilik sistemlerinin iyileştirilmesi gerek-
tiğini ileri sürmektedir.
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Müberra SÜRAT

TÜRK DEVLET GELENEĞİNDEKİ TÖRE 
ANLAYIŞININ OSMANLI HUKUKUNDAKI YERİ- 1

M A K A L E

  MÜBERRA SÜRAT1
 ÖZET
Yüzyılların gelenek ve görenekleri doğrultusunda 

şekillenip, özellikle islam öncesi Türk toplumlarında 
sosyal hayatı düzenlemiş olan törenin; eski Türk dev-
letlerinde önemli bir yeri olduğu ve Türk tarihi bo-
yunca da bir devamlılık sağladığı aşikârdır. “Ey Türk 
bodunu senin ilini ve töreni kim bozabilir” sözünde 
de görüldüğü üzere Türk milletinde töre ve devlet 
birbiri ile iç içe geçmiş kavramlardır, töresiz devlet 
düşünülemez. Töre, toplumun yaşayış ve ihtiyaçla-
rından doğmuş olup yazısız kurallar olduğundan örf 
ve âdet hukuku şeklinde Türk devletlerinde devamlı 
birbirine intikal ederek diri kalabilmiştir. Osmanlı; 
devletleşme sürecinde özellikle hukuk alanında yeni 
bir sistem oluşturmamış, kendinden önceki Türk-İs-
lam devletlerinden çoğu müesseseyi aldıkları gibi 
hukuki yapıyı da elbette gerekli değişiklik ve ilaveler 
beraberinde almışlardır. Padişahın koyduğu kanun-
larla teşekkül eden bu sistem Osmanlı hukuk mev-
zuatında “Örfi Hukuk” olarak adlandırılmıştır. Bu 
araştırmada eski Asya Türk toplumunda büyük de-
ğer atfedilen “Töre ”nin Osmanlı hukukundaki yan-
sımaları incelenecek ve bazı arşiv belgeleri ışığında 
değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Örfi Hukuk, Töre, Kanunna-
me, Ferman

 ABSTRACT
The töre, which was shaped in the direction of 

the traditions and traditions of centuries, and whi-
ch had organized social life in pre-Islamic Turkish 
societies; It is obvious that it has an important pla-
ce in the old Turkish states and it provides continu-
ity throughout Turkish history. As seen in the word 
“ O Turkish bodun who can disrupt your province 
and töre “ in the Turkish nation, the töre and state 
are intertwined with each other, non-tradition sta-
te is unthinkable. Since töre was born from the li-
ves and needs of the society, it was possible to stay 
alive in Turkish states in the form of custom and 
law. Ottoman; In the process of stateization, it did 
not constitute a new system especially in the field 
of law. Most of the previous Turkish-Islamic states 

1   İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih 
Bölümü Lisans Öğrencisi

have taken the institution and they have taken the 
necessary legal changes as necessary. This system, 
which was formed by the laws of the Sultan, was 
called “customary law” in Ottoman law legislati-
on. In this research, the reflections of “the töre” in 
Ottoman law will be examined and some archival 
documents will be tried to be evaluated in the old 
Asian Turkish society.

Keywords: Customary law, Töre, Kanunname(-
Lawbook), Edict

GİRİŞ
İnsanlığın başlangıcından bu yana gerek keyfi 

gerekse zarûri olarak bir arada yaşayan insanoğlu, 
topluluk yaşamının bir getirisi olarak bazı sorunlar-
la karşılaşmıştır. Zaman içerisinde tekerrür eden bu 
sorunlar karşısında bazı önlemler alınması toplum-
da refahı sağlamak veya var olan refahı muhafaza 
etmek adına bir zorunluluk olmuştur. Toplumların 
siyasi örgütlenmeleri sonucu oluşan devlet; söz 
konusu refahı sağlayabilecek yegâne kurumdur. 
Devlet, vatandaş menfaatini gözetmek suretiyle 
toplumsal yapıyı düzenlemek ve kendi tüzel kişiliği-
ni muhafaza etmek amacı ile toplumun gelenek ve 
görenekleri doğrultusunda önlemler almıştır. İşte 
bu önlemler genel tabirde teamül hukuku olarak 
adlandırılan örf ve adet hukukunu oluşturmuş ve 
günümüz hukukunun da temeli olmuştur

Bozkır kültürü ile bütünleşmiş Türk milleti; dev-
let bütünlüğünü muhafaza etmek, halkın taleplerini 
kültürlerince çözüme kavuşturmak ve hükümdar 
yetkilerini belirlemek maksadıyla hukuk kuralları 
oluşturmuşlardır. Bu sözlü kanunlar “Türk Töresi” 
ni meydana getirmiştir. Tarih boyu hukuk üstünlü-
ğü ilkesini benimseyerek hâkimiyet kurmuş büyük 
Türk milletinde Töre çok mühim görülmüş ve kağan-
ların dahi töreye uygun davranmaları beklenmiştir. 
Öyle ki il gider töre kalır atasözünde Türk töresinin 
önemi kuvvetle vurgulanmış ve töre; devlet ötesi 
bir kavram olarak kendine yer bulmuştur. İlerle-
yen zaman da durumun sahiden böyle olduğunu 
göstermiş ve törenin ehemmiyeti yalnız Türkistan 
coğrafyasıyla sınırlı kalmayarak Müslümanlığı kabul 
etmiş Türk devletleri; almış oldukları İslam Hukuku 
yanında töre kurallarının düzenlemesiyle oluşan 
“örfi hukuk”u da uygulanmıştır. Böylece Türk töresi 
Anadoluya da taşınarak devamlılık sağlanmıştır.  
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 1. TÖRE
Eski Türkler “Töre” sözünü «Törü» şeklinde söy-

lerlerdi ve anlamı daha çok “ Devletin kuruluş dü-
zeni ve işleyişi” idi. Ancak Göktürkler töre sözünü, 
yalnızca devlet düzeninin kaideleri için kullanıyor-
lardı.2  Uygurlar için ise Töre, doğrudan doğruya 
“Kanun” anlamına gelmekteydi. Töre yalnız devleti 
ilgilendiren konular üzerine değil milletin sosyal ve 
ahlaki tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir ana-
yasa hükmündeydi. Bu çerçevede töre; Türk mille-
tinin sosyal yaşamlarını düzenleyici her türlü sözlü 
kurallar toplamı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bozkır kültürünün etkisiyle oluşan Törenin, Türk 
devlet geleneği doğrultusunda asıl kural koyucusu 
Hakandır. Yönetme yetkisini Göktanrıdan alan(Kut) 
Hakan; Türk milletinin hak arayışlarına çözümler 
üretmek, halkını refaha ulaştırmak ve disiplinli bir 
şekilde bir aradalıklarını sağlamak zorundaydı. Bu 
bakımdan, Türk devlet geleneğine göre hakanın 
sahip olduğu en önemli görevi, adil bir yönetim 
izlemek ve adil davranmaktır.3  Türk Hakanı yürüt-
me ve yargı gücünün yanında yasama yetkisini de 
elinde bulundururdu. Göktürk Devleti’ni yeniden 
kuran İlteriş Kutlug Kağan’ın oğlu Bilge kağanın 
“Tahta oturduğumda (ben de) dört bucaktaki halk-
lar tanzim ettim ve düzene soktum”4 sözü ve yine 
Orhon yazıtlarında geçen “İnsanoğlunun üzerine 
dedelerim Bumin Hakan, İstemi Hakan tahta otur-
muş. Tahta oturarak Türk milletinin devletini (ilini), 
yasalarını (töresini) yönetivermiş ve düzenleyiver-
mişler”5 ifadesi bu konuda bir kanıt niteliğindedir. 
Görüldüğü üzere Türk Devlet geleneğinde Hakan; 
koyduğu kurallarla töre düzenleyebilir. Şunu da 
belirtmeliyiz ki Hakan, Göktanrı tarafından meşrû-
laştırılmış yüksek otoriteye ve güce sahip olmasına 
rağmen töre Hakanı kısıtlayabilmiş; hatta töreye uy-
mayan Hanlar idam edilmişir. 

Eski Türk devletlerinde; Toy veya Kurultay gibi 
isimlerle anılan toplantının önemi hayli büyüktür. 
Daha çok devlet işlerinin görüşüldüğü bir danış-
ma meclisi olarak bilinen Kurultayın aynı zamanda 
ibadetlerin yapıldığı bir tören olarak; dini kimliği 
de olduğu gibi eğlencelerin düzenlendiği bir şölen 
özelliği de bulunmaktaydı. Bizim için en önemli 
toplantı ilkbaharda tertip edilen “Büyük Kurultay” 
denilen toplantıdır. “Gök”e, “Yer”e, atalara ve diğer 
tabiat güçlerine kurbanların sunulduğu, at yarışları 
ve deve güreşleri vb. nin tertip edildiği bu toplantı-
da hükümdarlık tasdik edilir veya yeni Tanhu seçimi 

2  Bahattin ÖGEL, Türk Kültürünün Gelişme Çağları 
II, İstanbul, 1971. s.72 - 73 
3  Halil Cin – Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, 
Konya 2003, s. 39. 
4  Talat Tekin, Orhon Yazıtları, İstanbul, 1998, s.59
5  Tekin, a.g.e, s. 63

yapılırdı. Gerektiğinde idareye geniş icrâî yetkiler 
verilir (yani töreye yeni hükümler getirilir) ve bütün 
ülke meseleleri üzerinde umûmî müzakereler açıla-
rak, görüşülüp kararlara bağlanırdı. 6 Bu çerçevede 
kurultayın da töre düzenlenmesinde rolü olduğunu 
söylemek mümkündür.  

Yukarıda iki türlü töre oluşumundan bahsedil-
di, bunlar; Hakanın iradesiyle düzenlenen töre ve 
beylerin kurultayda aldıkları kararlarla7 oluşan töre 
idi. An’anevî hukuk veya yusun hukuku denilen8 
oluşumun üçüncü kaynağı; halk içinde zuhur eden 
esaslar olup bunların anane şeklinde nesilden ne-
sile intikal etmesidir Daha çok şahıs, aile ve miras 
hukukuyla ilgili törenin bu şekilde oluştuğu düşü-
nülebilir9. 

 Örf ve adetlerin süreç içinde hukuki bir karakter 
kazanmasıyla oluşan töre10 ;Türklerin hâkimiyet 
kurduğu her coğrafyada bulunmuş ve çeşitli dinle-
ri kabul etmiş olan Türk devletleri, yine de töreye 
verilen değerden vazgeçmemiştir. Mûsevîliği kabul 
eden Hazarlarda dahi, hukuk işleri hahamlık esas-
larına göre değil, töre hükümlerine göre düzenlen-
miştir11 .  İslam öncesi Türk Devletlerindeki töre 
İslamla karşılaşması sonucu değişerek Örfi Hukuku 
meydana getirmiş (bu konu “Örfi hukuk” başlığında 
ele alınacaktır) ve günümüz Türkiye’sinde dahi yazılı 
hukuk kuralları dışında halk arasında gelenek ve gö-
renek olarak devamlılığını sağlamıştır.

    Hun devletinde özel hukuk alanında önemli bir 
örf olan “Levirat”  yani ölen kardeşin sağ karısıyla 
sağ kalan kardeşin evlenmesi zorunluluğu mevcuttu 
.12 Bu örfün kökeninde kadının evlendikten sonra 
kendi ailesinden çıktığı ve evlendiği erkeğin ailesine 
ait olduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu düşüncenin 
halen günümüz Anadolu’sunda var olduğunu ev-
lenen kadının ailesi tarafından tahta kaşık kırılma-
sı âdetinden yahut ‘bu evden gelinlikle çıkıyorsun 
kefenle dönebilirsin‘ sözünden görebilmekteyiz.13

    

6  İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 
2017, s. 249
7  Sadri Maksudi Arsal, Türk Tarihi ve Hukuk, İstan-
bul, 1947, s. 288
8  Sadri Maksudi, ayn. yer
9  M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, 2017, 
s. 15
10  M. Akif, ayn. yer

11  İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstan-
bul 2017, s. 237 

12  Coşkun Üçok – Ahmet Mumcu – Gülnihâl 
Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara, 2002, s.20

13  ALİ Altunbağ, Türklerde Hukuk Devleti 
Kavramının Tarihsel Gelişimi, Gaziantep 2012,s. 36
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K U R’A N  B Ü L B Ü L L E R İ

Tam adı Abdulbâsit Muhammed Abdussamed 
olan ünlü hafız, 1927 yılında, Mısır’ın güneyindeki 
Kinâ Vilâyeti’ndeki Erment’e bağlı Mura‘aze Köyü’n-
de doğdu. Ailecek Kur’an aşığı bir ailenin çocuğu 
olan Abdussamed’in babası Şeyh Muhammed Ab-
dussamed de hafızlığı ve tecvîd ilimlerindeki ustalı-
ğıyla tanınırdı. Kardeşleri Mahmûd ve Abdulhamîd 
de Kur’ân hafızlarıydı. Küçük kardeşleri Abdussa-
med onlara katıldığında henüz 6 yaşındaydı.

On yaşından itibaren eğitimini Şeyh Muhammed 
Selîm’den alan Abdussamed on iki yaşına geldiğin-
de Kinâ’nın her yerinden adından bahsettiriyor ol-
muştu.

Şeyh ed-Dabbâ‘ın, Abdussamed’e Sesinin Kay-
dedilip Yayınlanması İçin Öncülük Etmesi:

1951 yılının bitişiyle birlikte Şeyh ed-Dabbâ‘, Ab-
dussamed’den sesinin yayınlanması için başvuruda 
bulunmasını ister. Fakat Abdussamed Mısır ve Mı-
sırlılarla olan bağını göz önünde alarak bu konunun 
ertelenmesini ister. Çünkü sesin yayınlanması özel 
bir organizasyona ihtiyaç duyuyordu. Şeyh ed-Dab-
bâ‘, Abdussamed’in Hz. Zeyneb’in doğumu müna-
sebetiyle okuduğu tilavetini çok beğenir ve ondan 
dolayı şaşkına döner. Böylece Abdussamed’in ya-
yıncılıktaki itimadı tamamlanmış olur. Abdussa-
med’in yayıncılarla anlaşmasından birkaç ay sonra 
Hz. Zeyneb Mahallesi’nde oturan ailesiyle birlikte, 
bundan sonra devamlı Kâhire’de oturması gerekir.

Sesi için radyo alınması
Abdussamed’in de radyoya girmesiyle birlikte, 

radyo araçları almaya yönelik istek artar ve evlerin 
ve köylerin çoğunda radyo çoğalır. Bunun nedeni 
Abdussamed’in o güzel sesini dinlemektir. Köyler-
den herhangi birinde, bir kişide radyo varsa, bu kişi 
evlerinde iken onun sesini dinleyebilsinler.

İslam Dünyası ziyaretleri
1952 yılına gelindiğinde Abdussamed’in Kur’ân 

meydanlarındaki yolculuğu başlar. Özellikle Rama-
zan ayında dünyanın farklı farklı yerlerinden ona 
birçok davetler gelir. Ona gelen bazı davetler her-
hangi bir münasebet sebebiyle değildir bilakis sa-
dece Abdussamed’in o devlete gelip, teşrîf etmesi 
içindir. Çünkü O, gittiği mekâna bir ferahlık ve mut-
luluk atmosferi getiriyordu. Öyle ki, Pakistan devlet 
başkanı onu Matar’a çağırır ve uçaktan iner inmez 
onu karşılar, onunla musâfahalaşır. Endonezya Dev-
leti de onu çağırır. Ve oraya da gider. Endonezya’nın 
en büyük camilerinde Kur’ân okur. Gittiği her cami-
de, caminin her bir yanı dolar ve insanlar caminin 

birkaç kilometre dışında sabaha kadar ayakları üze-
rinde Abdussamed’i dinlemek için dururlar.

100 Kişi Müslüman oldu
Abdüssamed, 1960 yılında Güney Afrika’ya gider 

ve bir ay kalır. Burada yüz kişiyi aşan bir grup kendi-
sinin Kur’ân okuyuşundan etkilenir ve onun vesile-
siyle İslâmiyet’i kabul eder. Abdüssamed, okuduğu 
Kur’ân’la başkalarının İslâmiyet’e girmesine vesile 
olan ender hafızlardan birisidir.

Abdüssamed, dünyaca tanınan çok meşhur bi-
risi olmasına rağmen tevazu sahibi, alçakgönüllü 
birisiydi. Çoğu zaman halkla iç içe bulunur, sıradan 
birisiymiş gibi yaşardı. Mısır’da büyük kari’lere dev-
let başkanlarından daha çok değer verildiği halde 
Abdüssamed’in bu hâli çokları tarafından hayretle 
karşılanırdı.

Amerika Ziyareti
Abdüssamed’in diğer oğlu Hişam Abdülbasıt 

Muhammed Abdüssamed, 1987 yılında babasıyla 
birlikte Amerika ziyaretlerini şöyle anlatıyor: 

“1987 yılında babamla birlikte ABD ziyaretinde 
bulundum. Orada bir İslâm merkezinin açılışı vardı. 
Bu münasebetle babam Kur’ân okudu. Orada gör-
düğüm tabloya, Kur’ân’a ve okuyucusuna karşı mu-
habbete belki Mısır’da rastlamadım. Açılıştan sonra 
bir buçuk ay orada kaldık. Her gün babama civar 
şehirlerden, Washington’dan, Chicago’dan, New 
Jersey’den ve çeşitli yerlerden Kur’ân okuması için 
dâvetler geliyor, babam da icabet ediyordu.”

Hastalık ve Vefatı
Abdüssamed, hayatının son yıllarında diyabet 

hastalığına yakalandı. İçme ve yemede büyük sıkın-
tı çekiyordu. Bu 
hastalıkla bera-
ber kendisinde 
ciğer yetmezliği 
de vardı. Tedavi 
amacıyla gittiği 
Londra’da bir 
hafta kaldıktan 
sonra tekrar 
Mısır’a döndü.

Mısır’da has-
talığı gittikçe 
şiddetlenerek 
30 Kasım 1988 
yılında Çarşam-
ba günü vefat 
etti.

Abdulbasid Abdussamed 

Mehmed ALACADOĞAN
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Evlat acısı, ayrılıklar ve gurbet derdi gibi kişiye üzüntü veren durumlarda acıyı 

hafifletmek için okunan bir duadır. Daha doğrusu kişinin sabrını ve dayanma 
gücünü artırarak kaza ve kadere isyan etmemeyi sağlayan çok önemli bir niyaz-
dır. Duanın sözleri şöyledir:

“Allahümme rabbes semavatis sebi ve rabbel arşil aziymi ikfini külle mühim-
min min haysu şite min eyne şite.”

Bu duanın farz namazlarından sonra okunması Allah’ın izniyle çok etkili ola-
caktır.

Üzüntüyü Gidermek 
İçin Dua

D UA L A R I N  D İ L İ

Ayhan VEYSİOĞLU
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Nihat ÖZBİLEK

Mercedes-AMG GT (C190), Mercedes-AMG tarafından 2014 yılından bu yana 
üretilen grand tourer modelidir. Araç ilk kez 9 Eylül 2014 tarihinde tanıtılmış 
olup resmî olarak Ekim 2014 Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenmiştir. Araç SLS 
AMG’den sonra Mercedes-AMG tarafından geliştirilen ikinci otomobildir. Aracın 
GT ve GT S olmak üzere iki modeli bulunmakta olup GT3 adlı yarış modelinin 
2016 yılında tanıtılmıştır.

Mercedes-AMG GT

O T O M O T İ V
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ABD’li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu 

uzaya gönderdi. Uyduların uzaydan görüntüleri şirket tarafından yayınlandı.

SpaceX’in geçtiğimiz günlerde uzaya fırlattığı Starlink uydularına ait uzaydan çekilmiş 
görüntüler yayınlandı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in Twitter hesabından yapı-
lan açıklamada, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uydunun 
ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü’nden başarılı bir şekilde 
fırlatıldığı belirtilmişti.

SpaceX’in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada, Star-
link projesi kapsamında uzaya göndereceği internet uyduları sayesinde dünyanın her 
yerinden internete erişebilmeyi sağlamayı hedeflediğini kaydetmişti.

SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı 
planlıyor. Projenin 2027’de tamamlanması bekleniyor.

SpaceX uzaydaki görüntülerini 
paylaştı

Mehmet ŞAHİN

T E K N O L O J İ
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ABD  yönetimi, 2015’te  nükleer antlaşma 

çerçevesinde kaldırdığı İran  yaptırımlarının  
enerji, finans  ve  deniz  taşımacılığı sektör-
lerini  kapsayan ikinci  bölümünü de  uygula-
maya  başladı. ABD Başkanı  Donald  Trump’ın 
nükleer antlaşmadan çekilmesi  nedeniyle ka- 
demeli olarak geri  getirilen  yaptırımların son  
paketi  de  resmen  yürürlüğe  girmiştir. İran 
Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslara-
rası faaliyetleri kısıtlayacak yaptırımlarla, bü-
yük ölçüde petrol ihracatına dayanan ülke eko-
nomisinin can damarını kesmeyi hedefleyen 
ABD yönetimi, yabancı finansal kuruluşların 
İran Merkez Bankası ve İranlı diğer bankalarla 
iş-lem yapmasını da yaptırımlara tabi hale ge-
tirdi. Ayrıca, bankalar arasındaki uluslararası 
fon transferlerini düzenleyen SWIFT (Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecom-
munica-tion) sisteminin, ambargo uygulanan 
tüm İranlı finans kuruluşlara kapatılmaması 
halinde ABD’nin yaptırımlarına maruz kalacağı 
bildirildi. Hayata geçen ikinci yaptırım paketi 
çerçeve-sinde ülkenin liman işletmecileri, ter-
saneleri ve deniz taşımacılığı sektörü ambargo 
kapsamına alınırken, İran İslam Cumhuriyeti 
Gemicilik Şirketi (IRISL), İran Güney Gemicilik 
Hattı Şirketi ve iştirakleri ABD Hazine Bakanlı-
ğı’nın kara listesine eklendi. 

İLK YAPTIRIM PAKETİ 7 AĞUSTOS’TA YÜ-
RÜRLÜĞE GİRDİ…

ABD Başkanı Trump, selefi Barack Obama 
tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, 
Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan 
nükleer anlaşmadan, ülkesini 8 Mayıs’ta çek-
mişti. Bu kararın ardından Washington yöneti-
mi, İran’a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağus-
tos’ta yürürlüğe koymuştu. İlk yaptırım paketi, 

İran’ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili 
satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile 
çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ti-
caret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçala-
rını ithal etmesini yaptırımlara tabi hale getir-
mişti.  

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 
ABD’nin İran’a yaptırım kararını memnuniyet-
le karşıladığını söylerken; AB Komisyonu’nun 
Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Komiseri 
Pierre Moscovici, AB’nin ABD tarafından İran’a 
uygulanan yaptırımlara karşı olduğunu yinele-
di.  

ÖNCE MUAF TUTTU, AMA ŞİMDİ  MUAFI 
KALDIRDI… 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülke-
sinin bugün İran’a karşı yürürlüğe koyduğu 
ikinci aşama yaptırımlardan geçici olarak 
muaf tutulacak 8 ülkeyi açıkladı. Bu ülkeler; 
Türkiye, Çin, Hindistan, Yunanistan, Güney 
Kore, Japonya, Tayvan ve İtalya. Bu 8 ülkeye 
İran’dan gerçekleştirdikleri petrol alımında 
geçici olarak muafiyet verilecek. “Trump yö-
netimi altında İran bir daha nükleer silah ge-
liştirme kapasitesine sahip olmayacak” diyen 
Mike Pompeo ise açıklanan yaptırımların İran 
ekonomisine ciddi bir şekilde zarar vermesi-
nin beklendiğini söyledi. Mike Pompeo, şim-
diye dek 20 ülkenin İran’dan petrol ithalatını 
kestiğini, İran’ın günlük petrol ihracatının 1 
milyon varil azaldığını belirtti. Pompeo, “İran 
bölgeye istikrarsızlık getiren bir güç” dedi.                                                                                                          
Ama  bu  muafiyet  kararı çok uzun sürmedi  
ve  beklenen  açıklama  geldi: Beyaz Saray İran 
yaptırımlarından muaf tutulan ve aralarında 

Nefise BAYGÜT

ABD’NİN  İRAN  YAPTIRIMLARI  
TÜRKİYE’Yİ  ETKİLEDİ…

G Ü N C E L
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Türkiye’nin de olduğu 8 ülkeye ek süre tanın-
mayacağını,2 Mayıs’tan itibaren bu ülkeleri 
muaf tutmaya son verileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump 2 Mayıs’tan 
itibaren 8 ülkenin (Çin, Hindistan, Japonya, 
Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yuna-
nistan) İran’a yönelik yaptırımlardan muaf 
tutulmasına son verecek. Beyaz Saray’dan 
yapılan açıklamaya göre ABD, Suudi Arabistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ‘İran petrolü 
piyasada olmayacağı için küresel talebin tama-
mının karşılanacağının garanti altına alınması 
adına vaktinde adım atma’ konusunda uzlaştı. 
Açıklamada “Bu kararın amacı İran’dan petrol 
alımının sıfıra düşürülmesi, bu sayede rejimi 
ana gelir kaynağından mahrum bırakmaktır” 
ifadesi yer aldı. Kararın duyurulmasının ardın-
dan açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı 
Mike Pompeo, İran’dan petrol ithalatının azal-
tılması için başka ülkelerle görüşme halinde 
olduklarını söyledi.

PEKİ  MUAFİYETİN KALDIRILMASI  TÜRKİYE’ 
Yİ NASIL ETKİLEYECEK…

Yukarıda kısaca değindiğim ekonomik ve je-
opolitik süreçler içinde Ankara, Türkiye’nin çı-

karlarını etkin biçimde korumakta zorlanacak 
gibi görünüyor. Muafiyetlerin kalkması, petrol 
fiyatlarının zaten artmakta olduğu bir dönem-
de geldi; derin bir ekonomik kriz içinde, enf-
lasyon, hızla yükselen gıda fiyatları, gerileyen 
ihracat gelirleri ortamında, Türkiye yönetimi, 
tüm bu olumsuz dinamikleri güçlendirecek bir 
gelişme ile karşı karşıya. Uzmanlar anılan ka-
rarın küresel petrol fiyatlarını artırarak Türkiye 
gibi ülkelerde enerji maliyetleri yolu ile enflas-
yon oranlarını yükselteceği yorumunu yaptılar. 
Türkiye adına enerji faturasının artmasına ek 
olarak bir de tedarik sorunu ortaya çıkacak ve 
ihtiyacın daha çok Kuzey Irak ve Suudi petrolü 
ile kapatılmasına çalışılacak. Ülkenin siyasi or-
tamındaki sert kutuplaşma da göz önüne alın-
dığında, “Ankara’nın elinde hangi seçenekler 
var?” sorusuna tatmin edici bir cevap bulmak 
zor. Ankara’nın uluslararası ve bölgesel güç 
dengeleri içinde yürüttüğü dış politika da bu 
sorunlara uygun seçenekleri geliştirmesinin 
önünde engel gibi görünüyor. Burada da yakıcı 
soru şöyle:

“Bölgede rekabet içindeki büyük güçler kar-
şısında, pazarlık gücünü artırması açısından 
Ankara’nın elinde hangi kozlar var ve muafi-
yetlerin kalkması bu kozlara nasıl etki ediyor?” 
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Merhaba Sır Alemi,

Ben bu ay cömertlik ile ilgili başlamak isti-
yorum. Alan el dile gelse ben ne yapıyorum 
diye düşünür. Bilse ki beden, el cömerttir. 
Allah kullarına hep vermiş saymakla bitmez. 
İnsana sunmuş her güzelliği o kaş, o göz... 
Ozanın dediği gibi gül açmış yanağında kok-
lamasını bilirseniz. 

Öyle güzel sohbetler dinleriz ki camileri-
mizde. Can kulağu ile çıkarken bağış düşü-
nürüz. O sarhoşlukla! Yüksekten başlarız ne-
dense… Çıkışta indirimler başlar, vermek çok 
zordur. İnsonoğlu nefesi bile ölüm anında zor 
veriyor. Halbuki hiçbir şey bizimle gelmiyor. 
Kürekle toprak atan sevdiklerin bile... Hızla 
toprağı atıp dönüşe geçiyor. 

“O zaman bizler verelim sağlığımızda, eş 
evlat mal mülk ne varsa emnet. Sen bile sana 
emanet ” Otur düşün biraz

Düşün biraz sevgide cömert olalım. Saygı 
duyduğum birinin sözünü yazmak istedim. 
Bitiyorsa sevgi değildir. O zaman bitirmeye-
lim elimizdekini cömertçe saçalım etrafa….

Herkes hak ettiği kadar alır her halde is-
raf etmeden cömert olalım ve gerçek sahibi-
ni bulalım. Sus ağzım neme lazım demeden 
koşalım cömertçe aşkta savruk olalım. Olsun 
denizler,  deryalar gibi çağlayan şelaleler 
gibi…

Bir tane buğday ekip; karşılığında başak 
veren toprak gibi. Toprakana neye itiraz edi-
yor. Cömertçe 12 ayda her aya göre ikramı 
ne ise onu veriyor. Bizlerde başkalarına sevgi 
dolu gözlere ile bakarsak cömertlik; duygula-
rımızı vicnanımızı bize yansıtır. Hayat bize çok 

cömertlik sunuyor. Her akşamın sabahı ikinci 
bir şans ile yarını veriyor daha ne olsun.  

Gökyüzndeki kuşlar gibi suda balıklar gibi 
gülümseyen yüzümüzü sevgiyi sunan kalbi-
mizi güzel olan her şeyi dünyaya  serpiştire-
lim.

Çünkü bu aleme misafiriz. İstesekte iste-
mesekte U dönüşü var. Öyle bir bizler sevelim 
ki taşsın cömertlik. Kusur gören göz kapalı ol-
sun. Güzel gören göz açılsın. Öyle bir sevelim 
ki insandan kusur aramadan çabalayalım. En 
güzel rabbim bizlere her imkanı her ikramı ve 
her günü ve her geceyi öyle güzel olmuş ki 
daha ne olsun. Hayat gülmek ve sevmek için 
var ise israf etmeden her şeyin bizler için var 
eden Rabbim! 

Bizler için her şey. Sevelim mi? Adını aşk 
diyelim mi? Hadi huzur ile başlasın umutlar. 
Ömür gelir geçer sevdiklerimize sıkı sıkı sarıl 
karşılık beklemeden. Seven anneler gibi. Hep 
veren!

Bu kainata daima sevgiler doğuran anne-
ler özlenen özlenip aranan ve cömertçe sevi-
yorum diye seslenen olalım mı?

Halden anlayan bir dost buldun mu ohh-
hh! Deymeyin keyfimize aşk ve sevgi fışkırır 
o gönüle. Şükürler olsun. Sevgi bereket dolu 
olur o hanelerde. Birde saygı girerse işin içine 
cömertlik dolar fincanlara iç içebildiğin ka-
dar. Şifadır özgürce yüreğinde dinlenir mutlu 
olursun o zaman önce kendimize cömert ola-
lım mı? Bir yudum huzur kasesini serpelim 
sevdiklerimizin üzerine. Bu ara sen cömertçe 
verdikçe karşı tarafta seni kırar ise bu sinya-
le dikkat edelim. Hemen dua edelim . Allah 

Necibe  AKÇA KOCATOP

S I R DA Ş

Necibe’den İnciler
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bizle muhabbet etmek istiyor. Sevdanın adı 
Rabbim olsun konuşalım. Gecenin bir anında 
başbaşa; O dinler O duyar bizi inanın size ula-
şacak kötülüklerden korur. Ben inanıyorum.

Önce yorar sonra yoğurur. YUNUS ‘un de-
diği gibi hamdım piştim yandım. İyiliklere 
açalım gözlerimizi barış huzura helale hara-
ma dikkat ederek. Oruçlu şu günler bayramı 
karşılayan bu haller sevgi dolu olalım.

Gönül kandilimiz hep yansın YUSUF gibi 
“Sensin” diyerek kin gütmeden cömertçe af 
ederek sonunda ikram var bilelim. Cesareti-
miz hiç bitmesin gönlü güzel insan öyle diyor 
uyanmak gene uyanmak gerek. Bilmeli neyin 
nerden geldiğini ahhh! Sil baştan diyen bir 
ses hızır gibi geliverir. Fısıldar size. Bu alemde 
mutlu ol! der. Sana…

Tekrarı yok çünkü yüzünde sessizde olsa 
bir tebessüm hep olsun.  İyiye güzele talip 
olalım hayat devam ediyor ölüm her şeyi yok 
ediyorsa o gönülü o ruhu sev o anı erteleme-
meli cömert insan her kötülüğün farkında 
olup iyiliği tercih edendir. Buna iyi insan di-
yebiliriz sağlık ve afiyet ile iyiki varsın diyen 
dostlar ile adaleti düstur edinmiş sırlar dolu 
bu alemde sevdiklerimizle dualar ile doğru-
luktan ayrılmayan sil baştanlar ile samimi ve 
hoşgörüsü herkese olduğu gibi kabul eden 
incitmeyen incinmeyen işte nurdur cömertlik 
hep veren neden niçin demeyen susarak izle-
yen HIZIR gibi.

Yolda istesende istemesende o seni bulup 
bu alame kucak açtıran vefalı dostlara selam 
olsun. Ne güzem bir söz var bir daha dünya-
ya gelsen ne olmak isterseniz? Gülerim an bu 
an derim.  Bir dahası yok ki inanç ve umut-
la çabalarım ben ne yapıyorum insanlar için 
diye...

Bilirim ki vazgeçenler değil mücadele 
edenler tarihe geçermiş. Batan güneş tekrar 
doğacak ise umutta öyle olmalı. Sokaktaki 
lambalar gibi sende aydınlık sunasın her yere 
o zaman ne güzel olur. İnsan düşüncesi kadar 

cömerttir. Ne düşünürse ona dönüşür. En gü-
zel miras bence dürüstlüktür. Bu gönüle sevgi 
girsmişse gerçek dostlar bulmuşsundur. İyi ki 
varsın cancağızım.

Sırlar sizlere gönülden bir dua gönderi-
yorum. Sağlık, mutluluk, huzur, barış…. Sev-
diklerinizle ve  ALLAH ‘ ınn Selam’ ı üzerinize 
olsun. Amin.

Ayakta dimdik dursun rüzgar esince söğüt 
düşünsün, Çınara bir şey olmaz. Çınar gibi 
yükselen yarınlara el ele olalım.  

Bir çocuk ile bir yaşlıyı düşünün biri geçmi-
şe özlem duyar, biri geleceği hayal eder. Biz 
ona göre alalım alacağımızı kıssadan. Herkes 
nerde huzurlu ise oraya gitsin demiş Aşk.

Ben sırlar alemine gittim. Şükür edersek 
bütün mucizeleri harekete geçirirmiş ve tut-
tuğumuz oruçlar Kabul,  kadir gecemiz dualar 
ile bayramımız sevdiklerimiz ile olsun. Hayırlı 
bayramlar,  işçi bayramımızda kutlu olsun.

Şimdi sizlere, işçi bayramı şiirimi hediye 
ediyorum

Elleri daima hizmetli
Mutlu edelerler herkesi
Engin deniz misali
Kucak dolu sevgi
Çabaları her an
İnan ki hiç yılmadan
Kalbi herkese açıktır
Aşkı anlatır gözler
Dudaklarda buseler
Işık olurlar geceye
Nazları da biraz olsun
Lale sümbül gül
Açarlar sevildikçe
Rahat olun sizler
Güvenlidir Anneler
Üzüntüyü gizlerler
Neşeli görünürler
Ümit seli gibiler

59



sirdergisi.com
Haziran 2019 / Ramazan - Şevval   1440

SIR
İlk kez 1902 yılında Amerikalıların ünlü deniz 

istihbaratçısı Alfred Thayer Mahan’ın, Arap ya-
rımadası ve Hindistan arasındaki bölge için kul-
landığı Ortadoğu kavramı objektif bir gerçekliği 
olmayan, kendini dünyanın merkezinde konum-
landıran ve buna bağlı uzaklık tarifleri ortaya ko-
yan Avrupalının ürettiği göreceli bir kavramdır. 
Doğal, beşeri ve tarihi unsurlar dikkate alınarak 
Ortadoğu ifadesi yerine daha uygun bir kavram 
türetilmediği müddetçe bu terimin kullanımına 
davam edileceğe benziyor. İlk önceleri Arabistan 
ile Hint yarımadası arasındaki bölgeyi ifade et-
mek için kullanılan bu kavram dar anlamda; ku-
zeyde Türkiye, güneyde Yemen, batıda Mısır ve 
doğuda İran’ı içine alan, Filistin de dahil olmak 
üzere on dört devleti kapsayan bir alandır. Ge-
niş anlamda ise yaklaşık yirmi iki devleti içinde 
barındıran batıda Fas, doğuda Pakistan‘a kadar, 
kuzeyde Orta Asya Cumhuriyetleri ile Türkiye‘ye, 
güneyde ise Yemen‘e kadar uzanan genişçe bir 
coğrafyadır.

İster dar anlamda kullanılsın isterse geniş an-
lamda; Ortadoğu’nun merkezinde Akdeniz hav-
zasının yer aldığı gerçeği unutulmamalıdır.  

Bu geniş coğrafyanın jeolojik geçmişine bak-
tığımızda bilimsel veriler ışığında hem Ortado-
ğu’nun hem de Akdeniz havzasının milyonlarca 
yıl öncesinde oluşan Tethys Denizi denilen ol-
dukça geniş bir su havzasından arda kalan ka-
lıntılar oldukları rahatlıkla söylenebilir. Jeolojik 
zaman diliminde sıcak iklimlerin etkisiyle zaman-
la önemli bir bölümü kuruyan Tethys Denizi’inin 
bulunduğu alan çölleşip bu hâle gelmiştir. Mil-
yonlarca yıllık bir süreci kapsayan jeolojik zaman 
dilimleri içerisinde Tethys Denizi’indeki  bitki ve 
hayvan fosilleri yer kabuğundaki sıcaklığın, ba-
sıncın ve kütlesel hareketlerin etkisiyle bu geniş 

alan adeta petrol havzasına dönüşmüştür. Sema-
vi dinlerin ve dolayısıyla ilk medeniyetlerin çıkış 
noktası olan bölge 19. yüzyılda petrolün, sana-
yide ve özellikle taşıt araçlarında enerji kaynağı 
olarak kullanılmasıyla birlikte binlerce kilomet-
rekarelik havza batılı ülkelerin sömürgesi olmuş-
tur. Sümer, Babil, Asur, Mısır, Hitit, Frigya, İyon, 
Lidya, Fars, Roma Bizans vs. medeniyetlere be-
şiklik etmiş ve en son İslam kültürüyle mayalan-
mış olan bu topraklar Osmanlı’dan koparıldıktan 
sonra yaklaşık bir asırdır barışa, huzura ve refaha 
hasret bırakılmıştır.

Coğrafi Keşifler’e kadar İpek ve Baharat gü-
zergahlarıyla cazibesini koruyan Ortadoğu, başta 
Nil Nehri olmak üzere Fırat ve Dicle sularıyla her 
daim hayat bulmuş ancak 16. yüzyılda Coğrafi 
Keşifler sayesinde eski cazibesini kısmen de olsa 
yitirmiştir. 19. yüzyılın son çeyreğinde Süveyş 
Kanalı’nın açılmasıyla ve özellikle petrolün en 
gözde enerji kaynakları arasına girmesiyle Av-
rupa’nın ve ABD’nin vaz geçilmez sömürgeleri 
haline gelmiş ve maalesef son yüzyıldır en kanlı 
senaryolara, en sinsi oyunlara ve en büyük savaş-
lara sahne olmuştur.

Osmanlı Dönemi’nde Ortadoğu halklarını mil-
liyetçilik akımıyla kandırıp Osmanlı’dan koparan 
batılı güçler, onlarca yıl bu coğrafyanın altını üs-
tüne getirerek karada, suda ve yar altında her 
ne varsa köküne kadar sömürmüşlerdir. Çağdaş 
dünyanın medeniyet timsali olarak gösterilen 
batılı devletler kendi etnik grubundan, inanç ve 
kültüründen olmayan bu coğrafyayı silah ve tek-
nolojileriyle talan edip insanlarına da ikinci sınıf 
muamelesi yapmışlardır. Bağımsızlık vaatleriyle 
işgal ettikleri Ortadoğu ülkelerini bir asır boyun-
ca sömürüp bölge insanlarını asimile etmeye ça-
lışmışlar ve daha da kötüsü Fas, Tunus, Cezayir, 

ORTADOĞU YENİ YANGINLARA GEBE

Sencer OLGUN

D E N E M E
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Libya, Filistin vb. yerlerde olduğu gibi başkaldı-
ran halkları da yok ederek soykırımda bulunmuş-
lardır. 

15. yüzyıldan itibaren Coğrafi Keşifler’le dün-
yayı sömüren batılı güçler, sermayeleri tükendik-
çe yeni yeni senaryolar ve oyunlarla 2010 yılında 
tekrar Ortadoğu’da boy göstermeye başlamış-
lardır. “Demokrasi, insan hakları ve özgürlük” 
vaatleriyle sahne aldıkları Ortadoğu ülkelerini  
çok kısa bir sürede iç savaşa sürükleyerek karde-
şi kardeşe kırdırtmışlar ve maalesef bu yeni se-
naryolarında da başarılı olmuşlardır. Adına “Arap 
Baharı” dedikleri bu sıcak çöl kıvılcımı Tunus’ta 
başlayıp kısa sürede Mısır, Libya, Bahreyn, Ür-
dün, Yemen, ve Suriye derken tüm Ortadoğu’yu 
sarmıştır. Kardeşin kardeşe kurşun sıktığı bu kar-
gaşa sözde “demokrasi, özgürlük ve insan hakla-
rı” uğruna iç savaşa dönüşerek yüz binlerce insan 
hayatı kaybetmiştir.

2003 yılında “kimyasal ve biyolojik silah üre-
tiyor” iddialarıyla  Irak’ı vuran ABD ve batılı yan-
daşları, bu kanlı oyunlarını İran ve Türkiye’ye de 
bulaştırmak istiyorlardı. İran’a nükleer silah de-
nemeleri bahanesiyle yaptırım uygulayan ABD 
ve Avrupa ülkeleri uluslararası bazı antlaşmalar-
la İran’ı etkisizleştirirken Türkiye üzerinde “Gezi 
Olayları” ve “15 Temmuz Darbe Girişimi” gibi 
bir dizi eylemler ve hemen ardından ekonomik 
darbelerle Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak istediler. 
Varlık sebepleri sömürü olan ABD ve uzantıları 
bunlarla yetinmeyip İsrail ile işbirliğine giderek 
ve uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak Tür-
kiye’nin kırmızı çizgileri arasında yer alan Kudüs 
üzerinden yaptırıma kalkıştılar. Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti ilan edip elli yıldır İsrail işgalinde bulu-
nan Golan Tepelerini  Birleşmiş Milletleri’in itira-
zına rağmen İsrail sınırlarına dahil ettiler. 

Şer odaklarının başını çektiği ABD ve yandaş-
ları, yaptığı icraatlarıyla ne insan haklarını dikka-
te alıyor ne de uluslararası hukuk kurallarını…  En 
meşhur söylemleriyle “ABD’nin ulusal güvenliği-
ni tehdit ediyor!” gibi gerçeklikten uzak sebep-
lerle özellikle de Müslüman ülkelerde müdahale 
etmedikleri devlet nerdeyse kalmadı denilebilir. 

Müdahale sırasının İran’da ve Türkiye’de olduğu 
bir gerçek… İran bu sinsi oyunu nükleer silahlar-
la bozmayı tercih ederken Türkiye, var gücüyle 
yerli ve milli savunma sanayisini geliştirmeye 
çalışmıştır. Bu amaçla yatırımlarının önemli bir 
bölümünü savunma sanayiine kaydırarak günü-
müz itibariyle Türk savunma sanayisinin yüzde 
yetmişini yerli ve milli unsurlardan  oluşturmayı 
başarmıştır.

Batı’nın iki yüzlü tutumunu defalarca test 
eden Türkiye bunlarla yetinmeyip dış siyasette 
de önemli hamlelerde bulunmuş; Rusya, İran 
ve Çin’i yanına alarak ABD ve AB’ye karşı “den-
ge politikasını” devreye sokmuş, Suriye ve Ku-
düs meselelerinde olduğu gibi Rusya merkezli 
yeni oluşumların sinyallerini vermeye çalışmıştır. 
ABD’nin tüm yaptırımlarına ve F-35’lerin iptal 
edilme tehditlerine rağmen Rusya’dan alacağı 
S-400 Füzelerinden vazgeçmemiş, sınır güvenli-
ğini sağlayabilmek için Fırat Kalkanı, İdlib Hareka-
tı ve Zeytin Dalı gibi Suriye ve Irak sınırına yönelik 
bir dizi operasyonlar gerçekleştirmiştir. Çünkü bu 
sınır boyunca İsrail ve diğer sömürgeci güçlerin 
güdümünde bir PYD/YPG/PKK devleti kurulma 
planlarının varlığını çok iyi bilmektedir. Türkiye, 
kırmızı kaplı kitabında  Mescid-i Aksa’yı yıkıp onu 
yerine Yahudi mabedini kurmak isteyen İsrail’in 
Türkiye’deki bazı siyasetçilerle iş birliğine gide-
rek Nil Nehriyle Fırat Nehri arasında kalan bütün 
toprakları “vadedilen topraklar” adı altında işgal 
planlarına da yer vermektedir. 

Türkiye son aylarda hem bu planları boşa çı-
karmak hem de kendi aleyhinde  düzenlenebile-
cek  yeni  planlara karşı hazırlıklı olmak için birçok 
stratejiler başvurmaktadır. Bu bağlamda Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’ne misilleme olması için Ak-
deniz açıklarında petrol arama gemisiyle ben de 
varım diyerek tüm batılı güçlere âdeta meydan 
okuyup Doğu Akdeniz’in hakimi olduğunun me-
sajlarını vermeye çlışmıştır. Bu konuyla ilgili ka-
rarlı tutumunu göstermek için Dışişleri Bakanlığı 
nezdinde 29. boylamın doğusunun Türkiye’nin 
deniz sahası olduğunu ilan ederek bu konudaki 
haklı davasını diplomatik yollarla Birleşmiş Mil-
letler’e de kabul ettirme çabasına girişmiştir.
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Dalında uzmanlaşmış birçok stratejist Türki-
ye’nin bu dik duruşlu hamlelerini savunurken ba-
zıları bu konuda daha temkinli yaklaşılmasından 
yana tavrını koymuştur. Ufuk Üniversitesi Siyaset 
Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve AN-
KASAM Başdanışmanı Prof. Dr. Sencer İmer ise 
Türkiye’nin içinde bulunduğu vahamete şu söz-
leriyle delil getirmektedir:  “Sevr yüz yıl sonra 
karşımıza geliyor ve Türkiye’nin birinci Sevr’de 
mağlup olmasının sebebi Osmanlı donanmasının 
olmamasıydı. Daha doğrusu karşı tarafın donan-
masının bizi sıkıştırması ile başlamıştı. Bugün 
Türk donanması dokuz günlük bir mavi vatan 
tatbikatını yaparak hem Akdeniz’de hem Ege’de 
hem de Karadeniz’de varlığını ortaya koymuştur. 
Dolayısıyla her halükarda donanmamıza gözü-
müz gibi bakmamız ve donanmamızın denizle-
rimizi koruması için destek vermemiz gerekiyor. 
Bu arada İngilizlerin Kıbrıs’ta F-35 uçaklarını ko-
nuşlandırmaları da hem Türkiye hem bölge için 
bir tehdittir. Kanaatimce bir an önce Türkiye ve 
KKTC bir deniz üssü ve bir hava üssünü TSK için 
kurmalıdır. Tehdit unsuru içeren uçuşlara karşı 
biz de karşı uçuşlar yapmalıyız. Bu hem Kıbrıs 
halkı hem de Türkiye için moral açısından şarttır.” 

Türkiye’nin çok ciddi bir tehdit altında olduğu-
nu belirten İmer , bu konudaki görüşlerine şöyle 
açıklık getirmektedir: “ABD Deniz Kuvvetleri Ens-
titüsünün başında Yunan asıllı emekli Oramiral 
James Stavridis bulunuyor. Donanma Taktikleri 
ve Deniz Harekatı adlı kitaptaki senaryoya göre, 
Türk donanması ani bir baskınla imha edilmek is-
tenmektedir. Bu çok ciddi bir tehdittir. Dolayısıy-
la bizim buna hazırlıklı olmamız ve bu tehditleri 
boşa çıkarmamız lazım. Bunu hem askeri önlem-
lerle hem yurt içinde sağlayacağımız birlikle hem 
de ittifaklarla çözmemiz gerekiyor. Venezuela’ya 
yapılan oyun Türkiye’ye yapılmak isteniyor. Eko-
nomik yaptırımların ardından askeri müdahale-
ler gelebilir.”

Sonuç olarak daha önceki yazılarımda da be-
lirttiğim gibi bütün bu planlar ve gelişmeler hem 
Ortadoğu’nun hem de Türkiye’nin bir beka soru-
nuyla karşı karşıya olduğunun açık göstergesidir. 

Bu büyük tehditler karşısında iktidarı ve muhale-
fetiyle birlikte Türkiye’de yaşayan seksen iki mil-
yon insan şahsi çıkarlarını bir kenara bırakarak 
yekvücut olup bu zor oyunu bozmaya çalışma-
lıdırlar. Görünen köy kılavuz istemiyor, Akdeniz 
gittikçe ısınıyor ve çember iyice daralıyor. ABD 
ve yandaşlarının derdi insan hakları ve demok-
rasi olsaydı; Mısır’da halkın iradesiyle Cumhur-
başkanı seçilen Mursi’ye yapılan askeri darbeye 
karşı koyarlardı, Venezuela’da  halkın iradesiyle 
iş başına geçen Nicolas Maduro’yu yok sayarak 
ve hükümetinin meşru olmadığını ilan ederek 
ABD yanlısı muhalefet lideri Venezuela Ulusal 
Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin “geçici 
devlet başkanı” olarak tanıdıklarını duyurmazlar-
dı, daha da önemlisi askeri seçenekleri masaya 
yatırmazlardı, Siyonistlerin Filistin’de yaptıkları 
soykırıma sessiz kalmazlardı...  

Son olarak İstanbul seçimlerinin tüm batılı 
ülkelerce yakından takip edilmesi, ABD’nin ve 
Avrupa’nın bazı eyaletlerinde yaşanan seçim ip-
tallerine ses çıkarmayan batı dünyasının İstanbul 
seçimlerinin iptalinde kıyametleri kopararak Tür-
kiye’ye yönelik hatsizce tehditler savurması, her 
eylemleriyle Türkiye’nin birlik ve beraberliğini 
bozmaya çalışan kanlı terör örgütlerinin strateji-
lerini bu seçime bağlayıp belli bir partiyi aşağıla-
yıp belli bir partiyi açıkça desteklemesi, 1453’te 
Osmanlı’ya kaybettikleri İstanbul’u İmamoğlu sa-
yesinde yeniden aldıklarını söyleyen Yunanların, 
“İstanbul’u fetheden Yunan” diyerek manşetler 
atıp ona sahip çıkmaya çalışması, Suriye soru-
nunu çözmek adına sözde tatbikat söylemleriyle 
batılı devletlerin onlarca savaş gemisinin aylarca 
Akdeniz’de cirit atması, binlerce tır dolusu silah 
ve cephaneyi ücret talep etmeden PYD /YPG/ 
PKK’ya veren sözde müttefikimiz ABD’nin, üreti-
minde Türkiye’nin de ortak olduğu ve paralarını 
aylar önce ödediği hâlde F-35 savaş uçaklarını 
bize teslim etmemesi ve bununla birlikte Rus-
ya’dan satın aldığımız S- 400 Füzelerine karşı çı-
kıp Türkiye’yi alenen tehdit etmesi… 

Saygıdeğer okurlarım, bütün bunlar sizce ne-
yin göstergesi?
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G Ü N L Ü K

Selin MERCAN

Merhaba sevgili günlük… Bugün sana 
başımdan geçen ve beni mutlu eden bir 
şey anlatacağım. Hazırsan başlıyorum.

Sevgili günlük, biliyorsun ki on beş gün 
sonra benim doğum günüm. Bu yüzden 
annemle beraber süs malzemeleri alma-
ya gitmiştik. Yolda giderken, yerde yatan 
ve anladığım kadarıyla ayağı incinmiş bir 
köpek gördüm. Bunu görünce hemen 
anneme söyledim. Annem yakınlarda bir 
veteriner olduğundan bahsetti. Başta za-
vallı hayvan biraz korksa da, ayağının acısı 
yüzünden mecburen anneme boyun eğdi. 

Annemle birlikte onu alıp veterinere 
götürdük. Veteriner amca hemen müda-
hale etti. Annemle konuştuktan sonra be-
nim yanıma geldi:

“Aferin sana küçük kız, adın ne senin?” 
dedi.

“Adım Selin.” Diye karşılık verdim. Vete-
riner:

“Bu hayvana yardım ederek ne güzel bir 
şey yaptın.”

“Teşekkür ederim, her insanın yapması 
gereken bir şey yaptım.”

“Aslında birçok insan bu görevini yerine 
getirmiyor. Söyle bakalım sen hayvanları 
çok mu seversin?”

“Hayvanları çok ama çok seviyorum. 
İlerde bir kedi sahiplenmeyi düşünüyo-
rum. Hatta meslek olarak veterinerliği bile 
seçebilirim.”

“İlerde çok iyi bir veteriner olacağına 
eminim Selin. Bu arada küçük dostumu-
zun durumu iyi..”

“Tekrar teşekkür ederiz size.” Dedim 
veteriner amcaya.

Annem, artık gitmemiz gerektiğini söy-
ledi. 

Oradan çıktıktan sonra süs malzemeleri 
alıp eve geldik. 

İşte böyle sevgili günlük… İçimde öyle 
bir duygu var ki, sanki bugün her şey yeni 
başlıyor…

Esmanur Şemin

HER ŞEY BAŞLIYOR
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Yenidünya, malta eriği gibi farklı isimlerle 
anılsa da bu muhteşem meyve sağlığınız için 
çok faydalı. İşte C ve A vitamini barındıran bu 
lezzetli meyvenin faydaları...

Lumbago (bel ağrısı) ve nikriste kullanılır.

Düzenli tüketildiğinde kabızlığa çare olur.

Böbreklerde oluşan kum ve taşların dökül-
mesine yardım eder.

Mide hastalıklarında faydalıdır.

Antioksidan etkilere sahip flavonoidler sa-
yesinde hücre hasarını önleyerek kalp hasta-
lıklarına karşı etkin bir koruma sağlar.

Sinirleri güçlendirir.

Diyet yapanlar için ideal bir meyvedir.

Kan şekerinin yavaş bir şekilde yükselmesi-
ni sağlayan lifler aynı şekilde düşüşü de yavaş-
lattığından ani acıkma krizlerini önler.

Hem düşük kalorili olması hem de tok tut-
ması açısından kilo verme sürecinde etkilidir.

Lifli bir meyve olmasından dolayı sindirim 
sistemi sorunu çekenler tarafından tüketidi-
ğinde bağırsak faaliyetlerini düzenlemeye yar-
dımcı olur.

Meyveleri suda pişirilip demlendikten son-
ra şekerle içilirse, ishal ve dizanteri hastalıkla-
rına iyi gelir.

Yaprağının kaynatılıp içilmesi şeker hastalı-
ğına iyi gelir.

Çekirdeğindeki idrar arttırıcı özellik sayesin-
de böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesini 
sağlar.

Kan dolaşımını düzenler.

Harika PINARBAŞI

KALP HASTALIKLARINDAN, BEL AĞRISINA HER DERDE DEVA! 
İŞTE YENİDÜNYANIN FAYDALARI
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Çanakkale Neresidir?

Çanakkale;
Bosna’da Aliya İzzet Begoviç’le kucaklaşarak başlar, 
Üsküp’te, Gora Taburları’yla selâmlaşarak devam eder…
Kırkpınar’da; meşaleler altında Kel Aliço ile Koca Yusuf’un, 
Gece yarısına kadar süren Başpehlivanlık güreşini izler,
Edirne Selîmiye’de Mimar Sinan’dan sabah ezanını dinler…
Çanakkale;
İstanbul’da, Eyüb El Ensârî’nin huzurunda gazâ duası edip, kılıç kuşanır,
Fatih Camii’nde; O Ne Güzel Komutan’a, O Ne Güzel Asker’e selâm durur…
Üsküdar’da, Aziz Mahmud Hüdâî Hazretleriyle abdest alır,
Ayasofya’da Cum’a namazını, Süleymaniye’de bayram namazını edâ eder…
Çanakkale;
Bilecik’te Şeyh Edebâlî Hazretleri’nden öğüt alır,
Söğüt’te Osman Bey’le otağ kurar…
Ankara’da Hacı Bayram Velî Hazretleri’nden el alır, 
Konya’da Mevlâna’ya Şems olur…
Aydın’da Çakırcalı Mehmet Efe’yle Yörük Ali’yi kızan seçer,
Isparta’da gül bahçelerinde Resül’ün kokusunu içine çeker…
Çanakkale;
Kastamonu’da Şerife bacıyla siperlere mermi taşır,
Erzurum’da Aziziye tabyalarında Nene Hatun’la coşar…
Urfa’da İbrahim aleyhisselam’dan bereket duası alır,
Malazgirt’te Sultan Alparslan’la at binip Anadolu’ya şahlanır…
Ayıntap’ta Şahin Bey’le Fransızın ümüğünü sıkar,
Maraş’ta Sütçü İmam’la tesettüre uzanan elleri parçalar… 
Çanakkale;
Siirt’te Veysel Karani Hazretlerinin hırkasını koklar, öper,
Semerkand’da Horasan Erenleriyle “Hû Allah” zikir çeker…
Kerkük’e, Bağdat’a, Musul’a selâm götürür, 
Şam’da, Beyrut’ta, Halep’te eski günleri yâd eder… 

Çanakkale;
Kudüs’te, Selahaddin Eyyübi’yle Mir’âc’ın sıcaklığını hisseder,
Gazze’de o şanlı mücahitlerin tek tek alınlarından öper…
Kâhire’de huşû içinde Kur’ân-ı Kerîm tilâveti dinler,
Yemen’de, ah o ciğerinin bir köşesinin kaldığı Yemen’de
Bir acı kahve içip, yanık yanık Yemen türküsünü söyler…
Çanakkale;
Mekke-i Mükerreme’de, Kâbe-i Muazzama’yı tavâf eder,
Bedir’de Bedr’in Aslanları’na hürmetlerle selam eder…
Uhud’da Okçular Tepesi’nde nöbete devam eder,
Medine-i Münevvere’de, iki yüz elli üç bin şehidiyle;
Kâinatın Efendisi’ne, Habîbullah’a, Resûlullah’a;
İade-i ziyarette bulunur, O’nun şefaatine nâil olur…
Sanma ki son durak Sarıkamış’tır, Allah-ü Ekber dağlarıdır
Bunun daha Bakü’sü var, Tiflis’i var, Kırım’ı var, Kâbil’i var…
Kafkaslar’da Kafkas Kartalı Şeyh Şâmil’e selâmı var.
Ey benim güzel kardeşlerim!
İşte Çanakkale, benim bütün bu anlattıklarımdan da ötedir.
İnanmazsanız gidin o topraklara; gezin, görün, okuyun…
Bütün bu saydıklarım; orada, o mezar taşlarında tek tek listedir.
Hülâsâ…
Çanakkale’de kim çarpışmışsa, çarpışan nereliyse; 
Çanakkale orasıdır, orası Çanakkale’dir…      

Sadeddin ÖZGÜR
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Şüphesiz bugün artık Dünya’da 

teknoloji başka bir boyuta taşın-
mış, Endüstri 4.0, makinelerin 
yükselişi, robotlar ve robotik kod-
lama, internet aracılığı ile Dünya 
üzerindeki nesnelerin birbirleriy-
le bilgi iletişimine geçerek anlık 
haberleşmeleri kavramları ortaya 
çıkmıştır. Enerji ve Tarım kaynakla-
rımızın verimli kullanılması ve bu 
konulardaki ülkemizin vizyonuna 
katkı sağlayıcı çözümler üretebil-
mek noktasında düşüncelerimizi 
de ortaya koyduk. ÜlküTek İstan-
bul olarak yürüyüşümüze 44 Yıl-
dır devam ederken dün olduğu 
gibi bugün de gelecek nesillerin 
sorumluluğunu üstümüzde hisse-
diyor ve Endüstricilik ve Teknikçi-
lik İlkesi ışığında Türk Milleti için 
ça-lışmaya ve projeler üretmeye 
devam ediyoruz. Kurumsal olarak; 
Ülkü-Tek Genel Merkezimiz Sn. 

Semih ÇEYİZ genel başkanlığında, Ülkü-Tek İstanbul şubemizde sayın M. Baki AYDIN 
başkanlığında faaliyetlerine devam etmektedir.

İşte ÜlküTek İstanbul İl Yönetimi olarak; TeknoTürk Bakış Dergimizi bu amaçla ve he-
yecan ile çıkarmış bulunuyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder, ülke-
miz için hayırlı olmasını dileriz.

ÜLKÜ-TEK İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI

TeknoTürk Bakış
Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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3 adet dilimlenmiş ve dondurulmuş muz
3 adet ceviz
1 çay kaşığı bal
Yapılışı
Bir gece önceden dondurulmuş muzu güçlü
blenderda akışkan kıvama alana kadar iyice
çekiyoruz. Dondurma kabımıza alıyoruz. Üzerine
1 çay kaşığı bal ilave ediyoruz. Cevizle süslüyoruz .
(İsteyen bir gece dondurucada bekletebilir.)
Afiyet olsun .

Arzu KOÇAK

Sağlıklı Muzlu Dondurma

Arzu’nun Mutfağı
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Mışşe, oldukça meraklı, hayalperest, yardımse-

ver ve dürüst bir ayıcık imiş. Pofuduk tüyleri, kahve-
rengi ışıl ışıl gözleri ile etrafa neşe saçarmış. 

Şehre yakın, bereketli bir ormanda ailesiyle bir-
likte yaşarmış. Yaşadıkları orman bereketli olduğu 
için hiç sıkıntı çekmeden karınlarını doyurur, bir te-
penin oyuğundaki inlerinde yatıp kalkarlarmış. Ama 
Mışşe bu kadar çok nimete rağmen hep üzülür, ca-
nının sıkıldığını söylermiş. Aslında Mışşe eğlence ve 
macera istiyormuş. Bu şekilde yaşamak ona sıkıcı 
geliyormuş.

Bir gün baba ayı dışarı çıkıp gezeceklerini söyle-
miş. Mışşe bu gezintide belki de arkadaş edinebilir, 
ya da kendine bir macera bulabilirmiş.

Ayı ailesi, hep beraber dağın tepesine kadar tır-
manmışlar. Aşağıda uzanan koca şehri görmüşler. 
Mışşe hayatında ilk kez şehri görüyormuş. Babasına 
şaşkınlığını belirtmek ister gibi:

“Baba bak! Şehre bak, ne kadar da kocaman!” 
demiş.

Baba ayı da onu onaylarcasına kafasını sallamış.

Mışşe şehre inmeyi küçüklüğünden beri hayal 
ediyormuş. Anne ayı, sanki oğlunun aklını okumuş 
gibi:

“Sakın oraya inmeye çalışma! Orası bizim için 
çok tehlikeli oğlum!” demiş.

Mışşe şaşkın bir şekilde sormuş:

“Anneciğim! Şehir neden bizim için bu kadar 
tehlikeli?”

Annesi nefesini içine çekip geri vermiş.

“Kardeşim, babamızın sözünü dinlemedi, şehre 
indi. Onu insanlar yakaladı. Duyduğumuz kadarı 
ile onu bir kafesin içine koymuşlar ve bir hayvanat 
bahçesinde sergiliyorlarmış.”

Mışşe duyduklarına üzülmüş. Ama bu onun şeh-
re inme isteğini yok edememiş.

Ayıcık ve ailesi eve dönmüş. Akşam yemeğini ye-
mişler. Gündüzün yürüyüş yapıp yoruldukları için, 
erkenden yataklarına çekilmişler.

Mışşe’nin aklı hâlâ şehirdeymiş. Oraya gitmek 
istiyormuş. Aklından ‘Kim bilir insanlar orada ne 
kadar eğleniyorlardır’ diye geçiriyormuş. Kalkıp 
hemen oraya gitmemek için kendini çok zor tutu-
yormuş. Sağa dönmüş, sola dönmüş bir türlü uyu-
yamamış. Sonunda merakına yenik düşüp, şehre 
inmeye karar vermiş.

Anne ve baba ayıyı uyandırmamaya dikkat ede-
rek inlerinden çıkmış. Şehre doğru ilerlerken kalbi 
heyecanla atıyormuş. Sonunda gizlice şehre inmeyi 
başarmış. Sokak sokak dolaşmış. Ama kaybolma-
mak için gezdiği sokakları da aklında tutuyormuş.

Tam geri dönmeyi düşünürken, bir markete rast-
lamış. İçerde şekerler, çikolatalar, kekler, pastalar, 
fıstıklar… varmış.

Mışşe’nin ağzının suları akmış. Ve kapıyı yavaş-
ça itmiş ama açılmamış. Sonunda sivri tırnaklarıyla, 
kendisinin geçebileceği kadar bir delik açmış. Son-
ra o delikten geçmiş. Ne bulduysa yemiş, yemiş… 
Önce çikolataları, sonra şekerleri, kekleri, pastala-
rı… ve en son olarak da fıstıkları yemiş. Markette 
tadına bakmadığı hiçbir şey bırakmamış.

O kadar çok yemiş, o kadar çok yemiş ki, karnını 
taşıyamayacakmış neredeyse. Girdiği delikten geri 
çıkmış. Karnı patlayacak gibi şişse de, gözü hâlâ 
doymadığı için, avuçlarına fıstıklar doldurmuş. Or-
mandan daha fazla uzaklaşırsa kaybolacağını bildiği 
için, geldiği sokaklardan geri dönmeye karar ver-
miş. İçinden ‘keşke marketi sırtıma alıp eve taşıya-
bilseydim’ diyormuş.

İnlerine geldiğinde anne ve babasına fark ettir-
meden yatağına girmiş ve mışıl mışıl uyumuş.

Gece şehirde çok fazla yemek yediği için, gün 
boyunca annesinin verdiği hiçbir şeyi yememiş. 
Akşama kadar yeniden şehre inmenin hayallerini 

MIŞŞE’NİN HAYALİ
Büşra VELA

G E N Ç  K A L E M L E R
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kurmuş. Gece, anne ve baba ayı uyuyunca, hemen 
inden dışarı çıkmış. Yine şehre inmiş. Önceki gece 
geçtiği sokaklardan yine geçmiş ve yine aynı mar-
kete gelmiş. Önceki gece açtığı deliği bulamamış. 
Ama bu Mışşe’nin markete girmemesi için yeterli 
olmamış. Yine aynı yöntemle camda delik açmış ve 
markete girmiş. Hiç beklemeden yiyeceklere dal-
mış. Yemiş, yemiş ve yemiş…

Marketten çıkmak istediğinde karnı yine davul 
gibi şişkinmiş. Eve zar zor dönmüş ve kendini uyku-
nun tatlı kollarına bırakmış.

Anne ayı, Mışşe’nin ertesi gün de iştahsız oldu-
ğunu görünce endişelenmeye başlamış. 

“Mışşe’ye bir haller oldu. Hiçbir şey yemiyor. 
Acaba hastamı oluyor?” diye endişesini dile getir-
miş.

Baba ayı onu rahatlatmak için:

“Hasta olsaydı renginden belli olurdu. Baksana 
şunun yüzüne, yanaklarından kan damlayacak ne-
redeyse.” Demiş.

Mışşe anne ve babasının endişelenmesine aldı-
rış etmeden şehri keşfetmenin hayatına ne kadar 
renk kattığını düşünüyormuş. Artık şehre inmeden 
duramayacağını anlamış. Kendini ne kadar tehlike-
ye attığının da farkındaymış. İnsanlar onu yakalaya-
bilirmiş…

O gece yine dayanamayıp şehre inmiş. Yine aynı 
sokaklardan, aynı markete gelmiş. İki gündür bık-
madan camı onarmaları canını sıkmış. Ama yine 
aynı şekilde camda delik açmış, içeri girmiş. Tam 
çikolataları yemeye başlayacakken, korkunç bir şey 
olmuş. Önce deliler gibi bir aram sesi duyulmuş. 
Ardından marketin ışıkları yanmış ve market sahibi 
elinde bir tüfekle depodan çıkıp karşısına dikilmiş.

“Sakın kıpırdama! Yoksa pişman olursun!” de-
miş.

“Ama b… ben bir şey yapmadım kii!” diye keke-
lemiş ayıcık.

“Daha ne yapacaktın ki?! İki gecedir dükkânıma 
girip hırsızlık yapıyorsun! Ne var ne yoksa her şeyi 
silip süpürüyorsun!”

“Ama ben yaptığımın hırsızlık olduğunu bilmi-
yordum..”

“Nasıl bilmezsin?! İzinsiz ve bedelsiz aldığın her 
şey hırsızlıktır.”

“Bizim ormanımızda herkes istediğini alabilir. Ve 
hırsızlık yapmış da sayılmaz..”

“O kural sizin ormanınız için geçerlidir. Şu anda 
şehirdesin ve suçunun cezasını çekeceksin!”

“Ne suçu… n… ne cezası?”

“Bizim kanunlarımıza göre hırsızlık yapanın suçu 
hapistir!”

“Ben yaptığımın kötü bir şey olduğunu bilmiyor-
dum. Bir daha yapmayacağım! Lütfen beni affedin!”

“Sana inanıyorum ama seni cezasız bırakamam. 
Suç cezasız bırakılırsa, ardından daha büyük suçlar 
gelebilir.”

“Lütfen beni hapse attırmayın!”

“Seni bir şartla serbest bırakabilirim. Bedel öde-
meden yediklerinin karşılığı olarak bir süre marke-
timde çalışmanı istiyorum.”

“Tamam ama annemle babama haber vermeli-
yim. Nerede olduğumu bilmezlerse meraktan ölebi-
lirler. Lütfen izin verin, gidip haber vereyim, hemen 
geri döneceğime söz veriyorum!”

“Pekâlâ, sana güveniyorum. Annene ve babana 
haber vermeye gidebilirsin.”

Anne ve baba ayı, Mışşe’nin anlattıkları karşısın-
da çok endişelenmişler. Onu geri göndermek iste-
memişler. İnsanların ona zarar verebileceğini düşü-
nüyorlarmış. Mışşe:

“Sözünde durmayı bana siz öğrettiniz. Şimdi sö-
zümü tutmama engel olmayın.” Demiş.

Anne ve baba ayı isteksiz olsalar da razı olmuş-
lar. Tepeye kadar onunla yürüyerek, gözyaşları için-
de uğurlamışlar yavrularını.

Mışşe, söz verdiği gibi markete dönerek çalışma-
ya başlamış. Gün geçtikçe etrafın dikkatini çekmeye 
başlamış. İnsanlar çok uzaklardan, sırf Mışşe’den 
alış veriş yapmak için geliyorlarmış. Market, onun 
sayesinde büyüyerek süpermarket olmuş. 

Markette çalıştığı iki yılın sonunda Mışşe’yi şe-
hirde tanımayan kalmamış. Rahatı yerinde olsa da, 
artık eve dönmek istiyormuş. Her ne kadar şehri öz-
leyecek olsa da, ailesi de gözünde tütüyormuş.

Mışşe sonunda şehir halkıyla vedalaşarak, ken-
disini çok özleyen ailesinin yanına dönmüş. Anne 
ve babasıyla birlikte, huzur içinde uzuuun bir hayat 
yaşamışlar.
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Şemseddin SABRİ

Önceki yazılarımızda Nasreddin Hoca fıkralarının her 

birinin, mizahi olduğu kadar felsefi bir boyutunun bulun-

duğunu belirtmiş ve bunu izah etmek (açıklamak) için her 

birini bir başlık altında açıklamıştık. Buna yazı dizisi olarak 

devam edeceğiz:

PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR

“Bir gün; Nasrettin Hoca’nın pazara gideceğini duyan 

çocuklar, çevresine toplanırlar ve her biri:

- Hoca, bana düdük al!

- Bana da bana da!

- Ben de düdük isterim!

- Bir tane de bana! der.

Ama; çocuklardan sadece biri, Nasrettin Hoca’ya dü-

dük parası verir. Akşama doğru Hoca, pazardan döner. 

Çocuklar, onu karşılar ve sevinçle düdüklerini isterler. Nas-

rettin Hoca ise cebinden sadece bir düdük çıkarır ve parayı 

veren çocuğa o düdüğü uzatır. Tabii; diğer çocuklar, hep 

bir ağızdan bağırırlar:

- Hani bizim düdüğümüz?

Nasrettin Hoca gülerek,

- Eee, çocuklar! Parayı veren düdüğü çalar, der.”

Adeta halkımızın arasında deyim haline gelen bu bildik 

fıkra; çocuklar kadar, bizlere de karşı tarafın alım gücünü 

dikkate almaksızın, keyfi, sebepsiz ve karşılıksız olarak 

istemenin haksız ve geçersiz bir istek olduğu dersini ver-

mektedir. Nasıl ki; aldığımız meyve ve sebzeler (nimetler) 

karşısında manava, pazarcıya bedelini ödüyorsak, Mü-

nim-i Hakiki (nimetlerin gerçek sahibi, vereni) olan Allah 

da bu nimetler karşılığında bedel veya teşekkür olarak 

kulluk (ubudiyet) istiyor. Kulluğun tanımı ve gereği de İs-

lamiyet tarafından Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’de 

ve son elçisi Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) ha-

yatında (sünnet) ile tam olarak açıklanmıştır. Kulluğun bu 

dünyada nimetlere teşekkür etmenin gereği olduğu kadar, 

ahirette (öbür dünyada) cennet ve sonsuz mutluluk olarak 

karşılığının verileceği de Allah tarafından müjdelenmiştir.

YAĞMURDAN KAÇIYORUM

“Yağmurlu bir günde; Nasreddin Hoca pencerenin ke-

narında otururken, yağmurda ıslanmamak için kaçan bir 

komşusunu görür ve pencereyi açarak:

- Çok yazık, sana hiç yakıştıramadım. İnsan hiç Allah’ın 

rahmetinden kaçar mı, diye seslenir.

Onu duyan adam, utanarak yavaş yavaş yürümeye 

başlar. Ama, tepeden tırnağa kadar ıslanır.

Başka bir gün; Hoca dışarıdayken, yağmur yağmaya 

başlar. Hoca ise yağmurda evine doğru koşarken, bu kez 

aynı komşusu, onu görür ve pencereden seslenir ve:

- Heyy Hoca’m, ayıp değil mi? Allah’ın rahmetinden 

niçin kaçıyorsun? der.

Hoca kendisinden emin koşarken şöyle seslenir:

- Ne diyorsun komşum! Ben rahmetten kaçmıyorum. 

Tam tersi yere düşen rahmeti çiğnememek için koşuyo-

rum.”

Yüzümüze güldüren bu fıkrada da insanların karşı tara-

fa verdikleri öğüdün bir gün muhatabı olduklarında mah-

cup olmamalıdır. Nasreddin Hoca gibi kurnazca cevaplar, 

bu fıkrada olduğu gibi sizi gülünç durumda bırakmakla 

kalmaz, zor ve daha sonraki vereceğiniz öğütlerin önem, 

değer ve etkisini ortadan kaldırabilir.

NASREDDİN HOCANIN MİZAHİ FIKRALARININ  
FELSEFİ İZAHI -VII

D E N E M E

70



sirdergisi.com
Haziran 2019 / Ramazan - Şevval   1440

SIR

Emine CEYLAN

EL-HAFIZ:iyi -kötü,küçük-büyük,gü-
zel-çirkin,dogru-yanlış,gizli-açık yapılan 
bütün iş ve davranışları,bütün incelikleri 
birlikte zapt edip saklayan,koruyan de-
mektir.

Herşeyi muhafaza edip koruyan,kayıt 
altına alan yüce Allah,bu kayıt işlemini 
pek çok yol ve yöntemle yaptığını bize 
bildirmektedir.

El-Hafiz ismi ayrıca ,kendisine sığına-
nı koruyan anlamına gelmektedir.Ondan 
daha güzel koruyup gözeten yoktur.İn-
sanlardaki kroma hissi de onun vergisin-
den dir zaten.

Ebced değeri ve zikir saati: EL-HAFIZ; 
isminin zikri(998) adettir.Zikir saati Zü-
hal,günü Cumartesi dir.

Özellikleri ve bazı faydaları:
Bu simi şerifi şartlarına uygun olarak 

zikreden kimse,hasta ise şifa bulur.Bir 
yerde salgın hastalık varsa,onun mey-

dana getireceği felaketten de yine bu is-
miyle Allah’a sığınılır.yardımı ve himayesi 
istenir.Cenabı Hak bu ismi hürmetine,sal-
gın felaketini ülkenini üzerinde kaldırır.
Çokça tecrübe edildiği söylenmektedir.

Sabahleyin evinde çıkan bir kimse 
önce Ayetel-Kürsi’yi sonrada “YA HA-
FIZ,ihfazni min külli belain ve suin” diye 
sığınsa ,evine dönünceye kadar koruma 
altında olur.

Çok yerlerde gördüğümüz gibi “YA HA-
FIZ” ismi,bir kağıt üzerine yazılıp mülk 
veya eşyanın üzerine asılırsa, o eşya veya 
mülk Allah’ın koruması altında olur. Zarar 
gelmez.

Tehlikeli durumlarda zikreden güven-
de olur,Vahş, hayvanlardan zarar görmez.

her gün 10 kere zikrine devam eden 
zarara ugramaz.Ateş,su,cin,insan şerrin-
den korunur.Karın ağrısı ve sancısından, 
hayvanların zararından korunur.

El-Hafîz:

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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Beni Benim Gözümle Gör
Yazar: Sıddıka Ölmez
Yayınevi: Uyanış Yayınevi
- Yardıma ihtiyacın var mı kızım? 
Hayır, anlamında başımı sağa sola sallayabildim sadece. Konuşmama hatta nefes almama engel olan 

göğsümde, boğazımda kocaman bir taş vardı sanki. 
- Otizmli mi?
Bu kitap gerçek yaşanılan yaşantılardır. Özel eğitim velilerinden tüm annelere ve babalara sevgiyle… 

(Tanıtım Bülteninden)

Beni Benim Gözümle Gör
Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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Cumartesi günü, Selçuklu Kültür Sanat Derneği 

üyeleri ile İlistra’dan Kızıllara güzel bir gezi yaptık. 
Gezisinin organizesini eğitimci, fotoğraf sanatçısı 
Mustafa Karaçelebi üstlenmişti ve bu işi ustalıkla 
yaptı.

Yazının başlığında her iki beldenin eski adlarını 
kullandım. Bu ad değiştirmeye hiç alışamadım ve 
bu işin tarihe karşı bir haksızlık olduğunu düşünü-
yorum. İlistra adı tarihe malolmuş bir ad ve tarihi 
kayıtlarda hep böyle anılır. Kızıllar adı dünya halıcılık 
tarihi literatürüne böyle geçmiştir. Gerçi günümüz-
de Kızıllar halısı dokuyan kalmamıştır ama bu ad 
tarihte yerini almıştır.

İlk durağımız İlistra idi. Arkadaşımız Kemal Ara-
bacı ve muhtar Hacı Ali Küçükberber rehberliğinde 
Karamanoğlu devrinden kalma Büyük Cami, Pelit 
Altı Camiyi ve Hamamı gezdik. Köy kahvehanesinin 
bahçesinde mayalı ekmek ile birlikte Kemal Araba-
cının evinde hazırlatıp getirttiği bidik ile mükemmel 
bir sabah kahvaltısı yaptık. Tarihi mekanlardan son-
ra halkımızın binlerce yıldır sürüp gelen konukse-
verliğini bir kere daha yaşadık.

Zamanı olanlar için Karaman’da, özellikle Ka-
ramanoğulları döneminden kalma çok eser var. 
Bunların içinde benim en çok ilgimi çeken Tartan-
lar eviydi. Yıllarca yaşanmış bir mekanı özellikle sa-
hiplerinin eşliğinde gezip, mekanın tarihini onların 
anlatımından dinlemek çok güzeldi. 

Karaman müzesinden bir yetkilinin anlatımıyla 
öğrendik Karaman Kalesinin hikayesini. 

İbrala’da (Yeşildere) Akköprü’nün fotoğraflarını 
çektikten sonra son durağımız Kızıllar’a ulaştık. As-
lında özlemiştim o güzel beldeyi ama içimde bir ga-
rip hüzünle dolaştım sokaklarını. Canlı, cıvıl cıvıl Kı-
zıllar’dan geriye bir şey kalmamıştı. Cadılarımın halı 
dokuduğu onlarca halı atölyesi bir bir kapanmıştı. 
Kızıllar halısı dünyaca bilinen bir dokumaydı sonra 
onun yerini tüccara dokunan halı almıştı ama el iş-
çiliğinin pahalıya gelmesi nedeniyle o iş de bitmişti. 
Ölü, cansız bir belde olmuştu Kızıllar. Halı dokuyan 
bir cadım kalmıştı. Beyhan cadımın evine gittik. Ar-
tık ağırlıklı olarak seccade türü şeyler dokuduğunu 
anlattı. Belde geçtiğimiz yıl epeyce nohut üretmiş 
ama çiftçinin elinde kalmış ürettiği nohut. Çaresiz 
mala vereceğiz nohudu, diyordu bir çiftçi. Hep şunu 
söylerim, bir yerde üretim varsa orada hayat daha 
canlıdır, insanlar güler yüzlüdür. 

İçlerinde halıcı kızlarla sohbet ettiğim, hikaye-
lerini dinlediğim atölyelerin kapılarında kocaman 
birer kilit vardı. Ne zaman o güzel beldeye gitsem 
uğurlayanlarım olurdu, yeniden gidebilme umu-
duyla ayrılırdım. Şimdiyse…

Meraklısına not; 

Tarihi mekanların yoğun olduğu bir bölgeye gi-
decekseniz yanınızda bir tarihçi olmasında yarar 
var. Bizim kafilemizde bir değil iki tarihçi vardı, yani 
şanslıydık. Nice gezilerde birlikte olma umuduyla 
Prof. Dr. Alaattin Aköz’e ve Prof. Dr. Hüseyin Muş-
mal’a teşekkür ederim.

LİSTRA’DAN (YOLLARBAŞI) 

KIZILLAR’A (TAŞKALE)
Oğuz ZEKi

G E Z İ
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ÇANAKKALE’DE MÜTTEFİK  
ORDULARIYLA TÜRKLERİN 
ESİRLERE DAVRANIŞ FARKI

Çanakkale Muharebelerinde sıklıkla çok ilginç 
hadiselere şahit olunmuştur. Aslında “ilginçlik” 
onlar adına değil, bizim adımızadır. Bizim, muha-
rebeler sırasında yaptığımız bir çok insani hareket 
karşı tarafça ilginçlik olarak karşılanmıştır ama ak-
sine bizim insani hareketlerimize mukabil onlar, 
zalimane hareketlerle mukabelede bulunmuşlar-
dır. 

Örneğimiz, Fransızların Limni’de esir Türk as-
kerlerine uyguladıkları zulme dair… Olayı, Ati-
na’da çıkan Astrapi Gazetesi’nin 17 Haziran 1915 
tarihli nüshasından naklediyoruz:

“Çanakkale harekâtının ilk safhasında Seddül-
bahir’de Fransızlar tarafından 200 kadar Türk as-
keri esir edilmişti. Bunlardan 40’tan fazlası Hıristi-
yanlardan oluşmaktaydı. Esir edildikleri dakikadan 
itibaren zulme uğrayan bu Osmanlı askerleri, aynı 
gün Mondros’a nakledilmişlerdi. Esirler arasın-
daki Hıristiyan askerler, Türk olmadıklarını, Rum 
olduklarını beyan etmelerine rağmen aynı zulme 
uğramaktan kurtulamamışlardır. Bu esirler birer 
birer tecrit edilerek birbirlerine selâm vermekten 
bile men edilmişlerdir. Hayatları tüyler ürpertecek 
kadar fecidir. Yapılan işkencelerin etkisiyle insan-
lıktan çıkarak adeta iskelete dönmüşlerdir.

Yalnız kuru ekmek ile beslenmekte ve sabah-
tan akşama kadar çalıştırılmaktalar, bir kömür ge-
misinden diğerine nakledilerek çalıştırılmaktalar. 
Kömür çıkarmak gerekmediği zamanlarda sahile 
çıkarılarak rıhtım için kullanılan taşlar taşıttırıl-
maktadır. Bu çaresiz Rum esirleri aşırı zorluklar, 
taşınan yükün ağırlığı, açlık, uykusuzluk ve işken-
celere dayanamayarak her adımda yere düşmekte 
ancak vahşi Fransız askerleri kırbacı ve kılıç darbe-
leri ile derhal yerden kaldırılmaktadırlar.

Gerek Türk gerek Hıristiyan esirlerin uğradığı 
ve insanlık için utanmayı gerektiren işkencelere 
bir örnek olmak üzere bir vak’ayı zikrediyoruz. 
Bundan bir ay evvel bir Türk askeri bir Fransız as-

kerinin süngü darbeleri altında ölüme mahkûm 
edilmiştir. Bu çaresiz esir Türk, sabahtan beri 
kömür taşımakla meşgul idi. Bu işin bitmesini 
takiben taş nakledilmek üzere rıhtıma sevk olun-
muştur. Fakat birkaç defa taşıdıktan sonra aşırı 
zorluktan yıkılmış ve yerden kalkmaya gücü yet-
memiştir. Fransız askeri başının üstünde süngü-
sünü sallayarak kalkmasını emretmiştir. Fakat esir 
her defasında kalbi parçalayacak bir lisan ile “Yok, 
yok” diyordu. Fransız askeri daha fazla acıma his-
siyle davranacağı yerde esiri süngülemeye başla-
mış ve bu şekilde onu kalkmaya mecbur etmek is-
temiştir. Hayatının son devresine gelmiş olan esir, 
süngülenmek tehlikesine karşı kendinde kalkacak 
kuvveti bulamamıştır. Artık bir defa “Yok” diyebi-
liyor ve her soruluşunda bir süngü yarası alıyor-
du. Beş dakika sonra esir kan ve et parçalarından 
mürekkep tanınmaz bir cesede dönüşmüştü. Bu 
vahşi Fransız askerinin komutanı tarafından her 
hangi bir cezaya çarptırılmadığını söylemeye ge-
rek yok. Bu cinayet Mondros’ta bütün halkın gözü 
önünde meydana gelmiştir. Bu vak’a ne ilk ne de 
son vak’adır.”1

Buna mukabil, bizim tarafın, bir savaşta (hem 
de topraklarınızı işgal için gelmiş) düşman asker-
lerine davranışına dair iki örneğimiz var ki, ne an-
latılabilir gibidir ne de inanılır gibi…

18 Mart 1915 Perşembe günü Fransızların en 
güçlü gemisi Bouvet, saat 13.54’te bir top mermi-
sinin isabet etmesiyle 639 kişilik mürettebatı ile 
birlikte batar. 50 kişi ise sahile doğru yüzer. Fran-
sız yazarı Pierre Loti, “Le Question Armenienne” 
isimli eserinde sahile yüzerek çıkan Fransız deniz-
cilerinden Teğmen Jean Marie Grammont’un ken-
disine anlattığı macerayı şöyle nakleder:

“Bir top mermisi cephaneliğimize isabet eder-
ken bir mayına da çarptık. Bouvet, sancak tara-

1  ASTRAPİ, Atina’da çıkan Astrapi Gazete-
si’nin 17 Haziran 1915 tarihli nüshasından

Sadeddin ÖZGÜR

TA R İ H
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fından yana yatarak hızla batıyordu. Arkadaşla-
rımızla kendimizi denize bıraktık. Kırk beş dakika 
sonra sahile vardık. Hava soğuktu. Islanmıştık ve 
yorgunluktan bitiktik. Ama daha doğrusu korku-
dan perişandık. Bir süre sonra sahilin az ilerisinde-
ki tepelerin ve ağaçların arasından Türk askerleri 
göründü. Önce halimize baktılar. Sonra ellerindeki 
silahları yanlarına bıraktılar. Kaputlarını çıkardılar. 
Bize doğru geldiler. İşaretle üzerlerimizdekileri 
çıkarmamızı anlattılar. Kaputlarını bizler giydik. 
Kollarımızdan tutarak kaldırdılar. Yukarıya doğru 
yürümeye başladık. Hayret, hepsi sanki aileleri-
mizden birileri imişçesine davranıyordu. Karargâ-
ha gelmiş olacaktık. Bir barakanın içine soktular. 
İçeride büyük bir soba yanıyordu. Etrafına dizildik. 
Az sonra erler ellerinde çanaklarla yanımıza gel-
diler. Çorba ve ekmek getirmişlerdi. Biraz sonra 
kuru çamaşırları da getirdiler. Şaşkınlığımız devam 
ediyordu. Genç bir subay geldi. İsmini not ettim: 
Hasan Galib… Mükemmel bir Fransızca ile “Geç-
miş olsun” dedi.2

İkinci örneğimiz de, yine Fransızlara karşı yap-
mış olduğumuz inanılmaz derecede asil bir hare-
ketimize dairdir. Üstelik bunu bizim kanadımız de-
ğil, Fransızların Çanakkale’deki Fransız Kolordusu 
Komutanı General Gouraut anlatmıştır.

Çanakkale Savaşlarında Fransız kuvvetlerine 
komuta eden General Gouraut (Guro), bir kolu 
ile bacağının bir kısmını savaş alanında bırakarak 
yurduna dönmüştür. Daha sonra savaş hatıratın-
da, savaş meydanlarındaki unutamadığı bir olayı 
şöyle anlatır:

“Fransızlar” Türkler gibi mert bir milletle savaş-
tıkları için çocuklarınızla daima iftihar edebilirsi-
niz. Hiç unutmam, savaş alanında dövüş bitmiş, 
her taraf kan revan içindeydi. Yaralı ve ölülerin 
arasında dolaşıyorduk. Az evvel Türk ve Fransız 
süngü süngüye çarpışmış, her iki taraf da ağır ka-
yıplar vermişti. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi 
ömrüm boyunca unutamayacağım.

Yerde bir Fransız askeri yatmaktaydı… Başında 
da bir Türk askeri; kendi gömleğini yırtmış, onun 
yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. 

Tercüman aracılığıyla bir konuşma yaptık. 

“-Niçin öldürmek istediğin askere şimdi yardım 
etmek istiyorsun?” diye sordum. Mecalsiz haldeki 

2  BARDAKÇI İlhan, “Osmanlı’nın Son Zafe-
ri-Çanakkale”

Türk askeri şu cevabı verdi:

“Bu Fransız yaralanınca yanıma düştü. Cebin-
den yaşlı bir kadın resmi çıkardı. Bir şeyler söyle-
di, anlamadım… Ama herhalde annesi olacaktı. 
Benim ise kimsem yok… İstedim ki, o kurtulsun, 
anasının yanına dönsün!”

Bu asil ve alicenap duygu karşısında hüngür 
hüngür ağlamaya başladım. Bu sırada emir su-
bayım Türk askerinin yakasını açtı… O anda gör-
düğüm manzaradan dolayı yanaklarımdan sızan 
gözyaşlarımın donduğunu hissettim. Çünkü Türk 
askerinin göğsünde, yardım ettiği bizim askerin-
kinden çok daha ağır bir süngü yarası vardı ve bu 
yaraya da bir tutam ot tıkamıştı. 

Az sonra ikisi de öldüler.”3

Çanakkale’deki Fransız Kuvvetleri Komutanı 
General Gouraud (Guro)’nun anlattığı bu hadise, 
Çanakkale Savaşları’ndaki askerimizin insaniyeti-
ni, asaletini sergileyen en muhteşem örneklerden 
birisidir. Hadisedeki kahraman askerimizin yaptığı, 
ne anlatılacak ne de anlaşılacak bir şeydir. Evet, 
gerek savaş esnasında, gerekse savaş sonrasında 
esirlere iyi davranabilirsiniz. Ancak, düşünün ki, 
savaş esnasında ve yaralıyken; o anda yaranızın 
verdiği acı canınızı yakmaktayken, böyle bir dav-
ranış şekli hangi insandan beklenilir? Bir an, ken-
dinizi onun yerine koyup düşünün: Düşmanınız 
tarafından kurşun ya da süngüyle yaralanmışsınız, 
yere düşmüşsünüz ve biraz sonra belki de sizi ya-
ralayan bir düşman askeri yaralı olarak yanınıza 
düşmüş… Düşman süngüsünün ya da mermisi-
nin açtığı yaranın acısı hâlâ canınızı cayır cayır 
yakarken, gömleğinizi yırtıp, o düşman askerinin 
yarasına pansuman yapmak; onun yaşamasını ve 
anasına-babasına kavuşmasını istemek; gerçek-
ten ne anlatılabilir ne de anlaşılabilir bir insanlık 
örneğidir.

Bakar mısınız asalete? 

Evet, esir askerlere insanî muamelede bulun-
mak, “her kişinin” işidir, ancak savaş meydanında 
bu yaralı kahramanımızın yaptığını yapmak da, 
ancak “er kişinin” işidir.

İşte Çanakkale savaşlarındaki, bu tür, olağa-
nüstü kahramanlarımızın olağanüstü kahraman-
lıkları sayesinde, olağanüstü Çanakkale Zaferi ka-
zanılmıştır.

3  SEÇER, Turhan, a.g.e.
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ŞİZOFRENİ NASİHATLE DÜZELTİLECEK HAS-

TALIK DEĞİL!

“Şizofreni, kişinin beyninin karar verme 
bölgesinin bozulduğu bir hastalıktır. Kişi aklına 
gelen ya da dışarıdan algıladığı bilgileri algılar, 
yorumlar ve cevap verir. Bunu beynin ön böl-
gesi yapar. Şizofrenide yapılan araştırmalarda, 
bu kişilerin beynin ön bölgesi iyi çalışmıyor. 
Yani beynin ön bölgesi hatalı karar vermeye 
sebep oluyor. Bu, tedavi edilmesi gereken bir 
durum. Bu nedenle şizofreni nasihatle, çeşitli 
telkinlerle, psikoterapilerle düzelecek bir has-
talık değil. Şizofreni, bir beyin hastalığı. Beynin 
kimyası bozulmuş, beynin ön bölgesi, beynin 
diğer bölgeleri ile bağlantı kurmadan çalışı-
yor” şeklinde konuştu. 

ŞİZOFRENİ RUHSAL DEĞİL, BEYİNSEL BİR 
HASTALIK

“Son zamanlarda yapılan beyin ölçümlerin-
de, beyin fonksiyon testlerinde şu ortaya çıkı-
yor: Şizofreni hastalarının beyninin ön bölgesi 
(karar verme bölgesi) iyi çalışmıyor. Beynin 
algılayan alanları ile yorumlayan alanları ve 
karar verme alanlarının birbiri ile bağlantısı 
kopuyor. Beyin fonksiyonları ile ilgili son yapı-
lan araştırmalar, şizofreni hastalığının ruh has-
talığı değil, bir beyin hastalığı olduğunu göste-
riyor” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

Bu kişilerin aklına bir bilgi geliyor. Şizofreni 
hastalığı ya da paranoid bozukluğu olan kişi-
nin, içinden bir his örneğin; ‘Bu kişiler senin 

annen-baban değil, annenin babanın kılığına 
girmiş şeytan’ diyor. Normalde insan beyninin 
hemen gerçeklik testi yapması lazım. Gerçek-
lik testini yapamıyor, aklına gelen o saçma dü-
şünceye inanıyor ve onunla ilgili senaryo ya-
zıyor. Anne-babanın tutumu da açık, şeffaf ve 
net değilse, o küçük bir şüphe iken hezeyana 
dönüşüyor ve şizofrenik tablo ortaya çıkıyor.

ANNE-BABANIN FARKINDALIĞI BÜYÜK 
ÖNEM TAŞIYOR

Şizofreni hastalarında uygunsuz duygu du-
rum vardır. Yani yere, duruma uygun olmayan 
konuşmalar, gülmeler, saçmalamalar vb. bazı 
şeyler vardır. Şizofreni mi yoksa psikoz mu bu 
ancak genel gözlem ve çeşitli muayenelerle 
anlaşılır. İzmir’de yaşanan son olayı adli psi-
kiyatri birimlerinin inceleyip, kesin teşhisin 
öyle konulması gerekiyor. Anne-babalar bazen 
sevgi körü olabiliyor, çok sevdiği için, onun 
davranışlarını sorgulayamıyor. Onu bir şekilde 
yorumluyor ve hastalığının büyümesine sebep 
oluyor. Bu nedenle, anne ve babanın burada 
farkındalığı çok önemli. Anne-babaların bura-
da yapacağı şey, bilimsel bilgiye güvensinler. 
Burada geleneksel bilgi, bilimsel bilgi ile doğ-
rulanırsa, güzel ve faydalı. Ama bilimsel bilgi 
ile doğrulanmamışsa, böyle durumlarda ge-
nellikle böyle bir bedel ödeniyor.

ŞÜPHELENİLEN KİŞİYİ DOKTORA DEĞİL, 
MEDYUMA GÖTÜRÜYORLAR

Bizim toplumumuzda da şizofreni tanısını, 
insanlar genellikle davranışlarından şüphelen-

Şizofreni Ruhsal Değil Beyinsel

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

P S İ K O L O J İ
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SIRdiği zaman, bu kişileri hekime değil de hemen 
medyumlara, büyülerle uğraşan kişilere götü-
rüyorlar ve bu kişiler de ‘Sana üç harfliler mu-
sallat olmuş’ vs. diyerek, bu kişileri oyalıyorlar. 
Bu arada da bu hastalıklar, vakalar ortaya çı-
kıyor.”

ŞİZOFRENİ İÇİN BİYOLOJİK BİR TEDAVİ GE-
REKİYOR

Şizofreni için, beyin kimyasını düzeltecek 
biyolojik bir tedavi uygulanması gerektiğinin 
altını çizen Prof. Dr. Nevzat Tarhan,

“Ayak kırığına nasıl tedavi gerekiyorsa, 
şizofreni hastalığına da o şekilde bir tedavi 
gerekiyor. Şizofreni, biyolojik bir hastalık. Bu 
vesile ile Türkiye’de şizofreni hastalığının bir 
beyin hastalığı olduğunu ve bunun tıpkı, nasıl 
vücutta bir yer felç olunca nörolojiye gidilerek 
tedavi olunması gerekiyor, burada da bu kişi-
lerin ilgili uzmana gitmesi ve farkındalığının 
artırılmasının gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“ŞİZOFRENİ HASTASI BİR KİŞİ İLACINI ALIR-
SA, SALDIRGANLIK BAKIMINDAN NORMAL İN-
SANDAN FARKI KALMIYOR”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nev-
zat Tarhan, “Şizofreni hastası bir kişi ilacını 
alırsa, saldırganlık bakımından normal insan-
dan farkı kalmıyor” diyerek, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Şizofreni hastaları genellikle hasta oldu-
ğuna da inanmıyor, hastalık bilinci yok. Bu 
nedenle hastalık bilinci olmadığı için ilacını di-
linin altında saklıyor vb. bir şekilde ilacını almı-
yor. Böyle durumlarda anne-baba da ‘Bir de-
neyelim almasın’ diyor ve böylelikle bu olaylar 
meydana geliyor.

Bir kişi, şizofreni tanısı almışsa, buradaki bi-
rinci öncelik, kırmızı uyarı; ilacını alıp almama-
sıdır. Ona dikkat etmelerinde fayda var.”
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Anadolu Ajansı’nın 07.05.2019 tarihli 
“Seyahat için geçen yıl (2018) 40 milyar 
lira harcandı” başlıklı haberinde; yurt için-
de 2018 yılında yapılan seyahat harcama-
larının, bir önceki yıla göre yüzde 14 ar-
tışla 40 milyar 266 milyon 153 bin liraya 
yükseldiği belirtilmektedir.

Haberin dayanağı olan Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2018 yılının 4’üncü (son) 
çeyreği ve yıllık “Hane Halkı Yurtiçi Turizm 
Araştırması” sonuçlarını açıkladı.

Buna göre; 2018 yılının Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarını kapsayan 4’üncü çeyrekte, 
yurt içinde ikamet eden 9 milyon 333 bin 
kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve 
daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde 
yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,1 azala-
rak 11 milyon 687 bin olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise; 
son 3 ayda azalış kaydeden toplam seya-
hat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,7 
artışla 78 milyon 523 bin olarak kayıtlara 
geçti.

Seyahate çıkanlar ortalama 467 lira 
harcadı

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate 
çıkanlar, 76 milyon 796 bin geceleme yap-
tı. Ortalama geceleme sayısı 6,6, seyahat 
başına yapılan ortalama harcama ise 467 
lira oldu.

Seyahate çıkanların toplam geceleme 
sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 4,7 aza-
larak 633 milyon 721 bin olarak gerçekleş-
ti. Ortalama geceleme sayısı geçen yıl 8,1 
geceyi, seyahat başına ortalama harcama 
513 lirayı buldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları 
seyahat harcamaları, söz konusu çeyrekte, 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 
1,7 azalarak 5 milyar 455 milyon 651 bin 
liraya düştü.

Geçen yıl, yurt içindeki seyahatlerde 
yapılan toplam harcamalar, bir önceki yıla 
göre yüzde 14 artarak 40 milyar 266 mil-
yon 153 bin lira olarak gerçekleşti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket 
tur harcamaları olarak yapıldı. Bu har-
camaların geçen yıl son çeyrekte yüzde 
95,8’ini 5 milyar 226 milyon 487 bin liray-
la kişisel harcamalar, yüzde 4,2’sini ise 229 
milyon 165 bin lirayla paket tur harcama-
ları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, yurt 
içi turizm harcamasının yüzde 91,3’ünü 
36 milyar 758 milyon 331 bin lirayla kişisel 
harcamalar, yüzde 8,7’sini ise 3 milyar 507 
milyon 822 bin lirayla paket tur harcama-
ları kapsadı.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak de-
ğerlendirildiğinde yüzde 64 ile yakınları zi-
yaret birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 
yüzde 26,8 ile gezi, eğlence, tatilin, üçün-
cü sırada ise yüzde 4,6 ile sağlık amacıyla 
yapılan seyahatlerin yer aldığı görüldü.

Arkadaş ve akraba evi tercih edildi

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate 
çıkanlar, 50 milyon 876 bin geceleme sa-
yısıyla en çok “arkadaş, akraba evinde” 
kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme 
sayısında ikinci sırada 16 milyon 597 bin 
gecelemeyle “kendi evi” gelirken, “otel” 4 
milyon 150 bin ile üçüncü sırada yer aldı.

2018 YILINDA YERLİ TURİZM BİLANÇOSU
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Konaklama türleri yıllık olarak değer-

lendirildiğinde, seyahate çıkanlar 443 

milyon 637 bin geceleme sayısıyla en çok 

“arkadaş, akraba evinde” konakladı. Bunu 

101 milyon 464 bin gecelemeyle “kendi 

evi”, 47 milyon 521 bin geceleme sayısıyla 
“otel” izledi.

AA; haberinde, tüm bu açıklamaların 
temel unsurlarını yıllar itibarıyla mukaye-
seli olarak gösteren ve özetleyen aşağıda-

ki grafiği yayınlamıştır:
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5 Mart 1921 tarihinde Kayseri vilayeti-

nin Akçakaya (Endürlük) köyünde hayata 
gözlerini açan Ahmet Gazi Ayhan, 9 Şubat 
1987 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuş-
muştur. Babasını üç yaşındayken kaybet-
miştir. Kayseri türkülerini küçük yaşta, an-
neannesinden öğrenmiş, ilk sazını amcası 
hediye etmiştir.

1945 senesinde Ankara Radyosu Türk 
Halk Müziği Topluluğunda çalışmaya baş-
layan sanatçı, Kayseri türkülerini en iyi 
söyleyen isimdi. Saz sanatçısı olmasının 
yanısıra çalıp söylemedeki beceresi de et-
kileyicidir.

Türkiye’de ve yurt dışında birçok fuar 
ve festivallere katılım sağladı. 1951 sene-

sinde Milli Oyun ve Türküler Festivalinde 
ödüle layık görüldü. Yine aynı sene 12. 
Milletlerarası Müsteşrikler Kongresinde 
birincilik ödülü aldı.

“Ahmet Gazi Ayhan - Arşiv”, “Lambaya 
Püf De”, “Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tut-
tun”, Ahmet Gazi Ayhan’ın albümleridir. 
Türk Halk Müziği’ne pek çok derlemeler 
sunmuştur.

Eşi Yıldız Ayhan’dı.

Ebedi istiratgahı Zincirlikuyu mezarlı-
ğındadır.

Ahmet Gazi Ayhan

MÜZİK

Tugay ALKAN
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TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluşu 
(1911).

3 Haziran Gelir Vergisi Kanunu’nun kabulü 
(1949).

3 Haziran Humeyni’nin ölümü (1989).
3 Haziran Pekin’in; Tienanmen Meydanı’n-

daki büyük gösteriye askeri müdahalede bulunması, 2 
bin civarındaki öğrencinin hayatını kaybetmesi (1989).

3 Haziran Messina Konferansı; Avrupa Eko-
nomik Topluluğu’nun doğuşu (1955).

4 Haziran Orman Genel Müdürlüğü kuruldu 
(1937).

5 Haziran Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü kuruldu (1936).

5 Haziran Hükümetin Kıbrıs’a müdahale 
kararı üzerine ABD Başkanı Johnson, müdahalede ABD 
yardımından silahların kullanılamıyacağını belirten bir 
mektup gönderdi (1964).

5 Haziran Amerikan Savunma Bakanı Gene-
ral George C. Marshall’ın “Marshall Planı”nı açıklaması 
(1947).

6 Haziran İhtiyarlık Sigortası’nın kabulü 
(1949).

7 Haziran Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü’nün kuruluşu (1920).

7 Haziran Süleymaniye Camii’nin ibadete 
açılışı (1557).

8 Haziran T.C. Emekli Sandığı Genel Müdür-
lüğü’nün kuruluşu (1949).

9 Haziran Başbakan İsmet İnönü, John-
son’un mektubunu yanıtladı (1964).

9 Haziran Anıtkabir için açılan yarışmada, 
Prof. Emin Onat ve Orhan Arda’nın projeleri birinci oldu 
(1942).

9 Haziran Kıbrıs’ta, Türk Anayasası’nın 230 
oya karşı, 37.502 oyla kabulü (1975).

9 Haziran Ulusal Deprem Konseyi kuruldu 
(2000).

10 Haziran İtalya’da krallığın sona erip, cum-
huriyetin ilan edilmesi (1946).

11 Haziran Kızılay’ın kuruluşu (1868).
13 Haziran Fikir İşçileri Kanunu’nun kabulü 

(1952).
13 Haziran Süleyman Demirel’in cumhurbaş-

kanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel Başkanlığı’na Tansu 
Çiller seçildi (1993).

14 Haziran Etibank Genel Müdürlüğü kuruldu 
(1935).

14 Haziran Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşu 
(1839).

15 Haziran Darüşşafaka’nın kuruluşu (1873).
16 Haziran Barbaros’un Haçlı Donanması’na 

karşı zaferi (1535).
18 Haziran Türk - Alman dostluk ve saldırmaz-

lık anlaşması (1941).
18 Haziran Viyana’da, Carter ile Brejnev’in 

SALT II Anlaşması’nı imzalamaları (1979).
19 Haziran NATO üyesi ülkelerin askeri kuv-

vetlerinin statüsü konusunda bir anlaşma imzalamaları 
(1951).

20 Haziran Bayezit-Cem Arasında Yenişehir 
Savaşı (1481).

20 Haziran Çerkez Ethem kuvvetlerinin Yozgat 
Ayaklanması’nı bastırmak üzere Ankara’dan yola çıkması 
(1920).

21 Haziran Soyadı Kanunu’nun kabulü (1934).
22 Haziran Mustafa Kemal Paşa’nın, Amas-

ya’dan, Anadolu’da mülki ve askeri makamlara tamimi 
(1919).

22 Haziran Toplu Yunan Saldırısının başlaması 
(1920).

22 Haziran Kazım (Karabekir) Paşa, İzmir Sui-
kastı sanığı olarak tutuklandı (1926).

23 Haziran Hatay’ın Anavatan’a ilhakına ait 
antlaşma Ankara’da imzalandı (1939).

24 Haziran Gazeteci Hakkı Tarık Us’un ölümü 
(1958).

24 Haziran İbrahim Paşa komutasındaki Mısır 
Ordusu’nun Osmanlı Ordusu’nu Nizip yörelerinde ağır 
bir bozguna uğratması (1839).

25 Haziran Sultan Abdülmecit’in ölümü 
(1861).

25 Haziran Tansu Çiller’in Türkiye’nin ilk kadın 
başbakanı olarak oluşturduğu 50. Hükümet, cumhurbaş-
kanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı (1993).

25 Haziran Kore Savaşı’nın başlaması (1950).
28 Haziran Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluşu 

(MÖ. 209).
29 Haziran Balkan Savaşı’nın başlaması 

(1913).
29 Haziran Gençlik ve Spor Genel Müdürlü-

ğü’nün kuruluşu (1938).
29 Haziran A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya 

Kupası Finalleri’nde Güney Kore’yi 3-2 yenerek üçüncü 
oldu (2002).

30 Haziran Cenevre’de Stratejik Silahların 
Sınırlandırılması Görüşmeleri (START)’ nin başlatılması 
(1982).

Ünzile YILDIRIM
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YALAN
Yalan;
Yanlışı, yasağı Yaptırır,
Azgınlığa başaşağı saptırır
Lâneti kula kulun uşağı olmayı tattırır.
Âh almayı, vâha dalmayı attırır, uzattırır.
Nedametin paslı penceresinden baktırır!

Yalan;
“Yakîn”in kaynağından uzaklaştırır,
Abdin ahvalini pusularla tuzaklaştırır,
“La-ahlâkî” vadilerde sazaklaştırır.
Adîleştirir, cânîleştirir, asalaklaştırır,
Nâdimleştirir, şahsiyetleştirir, yalaklaştırır.

Yalan;
“Yâd-ı zist”leştirir, zıtlaştırır,
abd-i kötüleştirir, “hırt”laştırır,
“Lâ-cezr’î” gibi alkışlattırır, dışlattırır,
Asîleştirir, aksileştirir, katılaştırır,
“Nâcins”leştirir, huysuzlaştırır, cadılaştırır.

Yalan;
“Yebâni”leştirir, sertleştirir, şeytanlaştırır,
“Âfik” duruşlarla münafıklaştırır,
“Lâde” davranışlarla ahmaklaştırır,
“Âfen” ile “ademe” mahkum eder çoraklaştırır,
“Nâdasti”likle hayasızlaştırır, kuraklaştırır.

Yalan;
Yıkar, yakar, müthiş şok eder,
“Amel-i Salih”i bütünüyle yok eder,
“Lâkaydâne” huyları çok eder,
Aç doyumsuz nefsi haramlarla tok eder,
“Nev’i beşer”in canına zulmüyle tak eder!

Oğuzcan Kemali

Nedamet : Pişmanlık, Yakîn : Sağlam Bilgi, Abd : Kul, Lâ-ahlâkî : Ahlak dışı, Sazak : Bataklık, Asalak : 
Başkasından geçinmeyi huy edinen, Nâdim: Pişman olan, Yâd-zişt : Çirkin, kötü anma, Hırt : Ahmak, budala, 
Lâ-Cezrî : Köksüz, :Tohumsuz o, Nâ-cins : Cinsi bozuk, Yebânî : Görgüsüz, kaba, Afik: Yalancı, Lâde :Akılsız, 
Âfen : Çürüme, Nâdasti : Utunmazlık, Lâkaydâne: Kayıtsız, Mühimsememek,  Nev’i beşer : Beşer Cinsi
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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T Ü R K Ü

YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ

Beyaz Giyme Toz Olur
Beyaz Geyme söz Olur,
Siyah Geyme toz Olur.
Gel Beraber Gezelim,
Muradımız Tez Olur.

Salına Da Salına Da Gel,
Hadi Yavrum

Dön Dolaş Yine Bana Gel.

Beyaz Giyme Tanırlar
Seni Yolcu Sanırlar

Zaten Bende Talih Yok
Seni Benden Alırlar

Salına Da Salına Da Gel,
Hadi Yavrum

Dön Dolaş Yine Bana Gel.

Alçak Ceviz Dalları
Sıva Beyaz Kolları

Kız Nereden Geleyim,
Hep Tutmuşlar Yolları.

Salına Da Salına Da Gel,
Hadi Yavrum

Dön Dolaş Yine Bana Gel.

BOLU

Ahmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİMİZ

Yağmur KÜÇÜKTEPE - Kayseri
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SIR

B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Tatil zamanında en elverişli şartlara sahip 
mekân ve ortam için kullanılan deyim (Ortadaki re-
sim). 2) Alamet, belirti, iz, ipucu. – Karşılıklı alıp ver-
me. 3) İzmir merkezde körfeze hâkim bir noktada 
kurulmuş olan semt. 4) Bir olay veya bir durumdan 
geride kalan belirti, ipucu, emare. – Gümüş. – At’ın 
ayakkabısı. 5) Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa 
yazı. – Asker, sü. 6) Valide. – Bir binek hayvanı. 7) 
Fakat, lakin. 8) Ay, kamer. - Millî bayramlarda veya 
önemli bir olayı anmak için düzenlenen şenliklerde, 
geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, ya-
zılar ve çiçeklerle süslenen kemer. 9) Avuç içi. 10) 
Koruma, muhafaza. – Satrançta yenilgi. 11) Bir gün-
lük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık 
zaman dilimi, zaman parçası. – Kalsiyum’un simge-
si. - Yasaklanarak korunan (nesne, kelime, davra-
nış). 12) Bir sayı. – Gökyüzü, sema. – İlave, yama. 
13) Sene. – Temel, esas. – Kaygı, endişe.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) 1974 yılında büyüyen Kaynanalar dizisinde 
Kayserili uyanık başında Nuri Kantar tiplemesi ile 
tanınan ve 2013 yılında ölen tiyatro ve sinema sa-
natçısı. 2) Tarihte kadın savaşçı. – Kamer, mah. – Ha-
tıra. 3) Lezzet. – Anadolu’da çok meşhur bir çorba 
türü. 4) Cerahat. – Verme, ödeme. 5) İçine sokma, 
iliştirme. - Bir şart eki. 6) Notada duraklama zamanı 
ve bunu gösteren işaretin adı. – Dünya, cihan, alem. 
7) Tesir. – İlave, ek. 8) Arapça’da “Evet, olur”. 9) At, 
eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakı-
lan, ayağın şekline uygun demir parçası. – Renksiz 
ve patlayıcı bir madde olan Dinamit’in TriNitroTo-
luen olan formülünün kısaltılmışı. 10) Memelilerde 
ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan 
organ, rahim, son, eş, döl eşi, meşime, plasenta. – 
Tayin etme. 11) Boru sesi. – Bulmaya çalışma. – Akla 
ve gerçeğe aykırı, gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş. 
12) Kırmızı. - Basımevlerinde dizilmiş harfleri iyice 
yerleştirmek için üzerlerine vurmaya yarar takoz.
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Mûsîbet mümine Hak’tan hediye vü ihsân geldi
Hezârân hamd ile şükret zünûb mülkine viran geldi

Kazasına rıza lâzım ubûdiyet olan zâta 
Hayır kande ne bilir kul ki nefsine gırân geldi

Nasibin var ise yâhû sabırlarla recâ eyle Yerine 
Hak vire ra’nâ diyesin hoş zenân geldi

Yok ise nasibin cânâ yine sabret bakâ mülke 
Vere Mevlâ cinân içre diyesin hııri cinân geldi

Ser-i hamrâ meyânında ola hud’a mûcizâtı 
Mükâfat eyleye Mevlâ hezâr tevbe zaman geldi

Zarûrette ki muhtaçtır du’a eyleye Tuffâhî
Hasan kuluna bir hünsâ diye rûh-i revân geldi

Aşık HASAN ( Zeyni )

Mûsîbet Mümine

B E R C E S T E
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