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Her Neye Baksak
Kendimizi Görürüz
Yavuz Selim PINARBAŞI

Tüm dinlerde, kutsal kitaplarda insanların
iyiliğe, güzelliğe ve sevgiye ulaşabilmeleri için
niyetlerini düzelterek olumlu , yapıcı bakış açılarıyla yaşamalarını anlatılır.

tecekti. Düşünelim bir defa her tarafı cesetler
kaplamış , demek ki çürüyüp kokuşmakta da
çok hikmetler ve o hikmetlerde de çok güzellikler var. Hayatın devamı adına bir döngüdür
bu. Yaşa – öl, çürü - toprağa karış ve o topraktan yeni canlılar filizlensin. Demek ki ölmek,
çürümek ve toprak olmak büyük ve külli neticelere yani Allah’a, Allah’ın dünyamız üzerinde kurduğu baş döndürücü düzene, nizama,
intizama ;çürürken kerih kokular ise bize yani
cüz-i neticelere dönüktür.

SIR

Güzel görüp güzel düşünülmesi gerektiğini
ve güzel düşünenlerin de hayatlarından lezzet
alacaklarını anlatılır.

Hz. Peygamber ashabıyla beraber yürürken
yol kenarında bir köpek ölüsüne denk gelirler.
Sahabe’lerden bazıları manzara karşısında.
“Bu leş ne kadar da pis kokuyor.” Demekten
kendilerini alamazlar. Bu durum karşısında
Allah Rasûlü’nün yaklaşımı ise hayli farklı olmuştur: Köpeğin ne güzel dişleri var! Diye yakınındakilere bir mesaj verir.
Şanı Yücenin Allah (c.c.) her işinde bir güzellik ve bir sanat olduğunu, o güzelliği göremeyenlerin zihninde beliren çirkinlik görüntüsünün o şahsın eksik ve yetersiz ilminden,
muhakemesinden kaynaklandığını anlatır. İnsan, her şeyi kendi iç bünyesinde ve elindeki
küçük neticelere göre değerlendirme meylindedir; oysa Allah (cc)’ın yaratması, umum neticelere ve faydalara bakar. Meselâ, içine elimizi
soktuğumuzda ateş, elimizi yakar ki, bu bir kesbdir- Şimdi, ateşe , bütünüyle zararlıdır, diyebilir miyiz? Haddizatında, onu şerli ve zararlı
yapan bizzat kendimiziz. Haydi bu türden cüz’î
zararları olduğunu kabul etsek bile, biz onun
umumî neticelerine bakıp, ateşin fayda ve lüzumlu olduğuna hükmederiz. Elektrik de böyledir, yağmur da. Allah (cc), bir şeyi yaratırken
umum neticeleri için yaratır.

Her şeyi “ben” odaklı düşünmeye meyilli,
menfaatperest insan nazarını, Allah’a bakan,
O’nun isimlerinin ve sıfatlarının tecellisi cephesine döndürmeye yönelik Nebevi bir irşaddır.
“Ne güzel dişleri var.”

Onda o güzel dişleri yarata(ılmasındaki sanatı)n Allah (c.c.) onun ölümünde de çürüyüp
toprak olmasında da pek çok hayır, hikmet,
kıymet ve güzellik inşa etmiştir.
Bakarken görmeyi bilmek lazım. Bakmak
ayrı, görmek ayrı şeylerdir.
Mevlam, hepimize güzel bakmayı, güzel
görmeyi ve hayatımızdan lezzet almayı nasip
eylesin. Saygılarımla

Eğer ölen çürümeseydi şu dünya yüzünde
çok değil belki sadece 3-5 yıl içinde hayat bi-
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Her Alanda Kazanan Türkiye
M.Tunahan PINARBAŞI

Geçmişten beri askeri ve savaş stratejisyle
dünyaya nam salmış Türkler son 1. dünya savaşıyla beraber cephede kazandığı zaferleri
ne yazık ki masada aynı şekilde sonuçlandıramamıştır. Artık tam anlamıyıyla Gazi Mustafa
kemalin Atatürk’ünde istediği Tam bağımsız
Türkiye İlk ve dev gibi Bir adım Adım atmıştır. Üzerimizdeki belalardan kurtulmak tabiki
kolay olmamıştı. İMF belası, Fetö belası. Ama
unutmayalım ki Allah doğrunun yanındadır. Şu
son 10 sene içerisinde Reise her türlü saldırı
karalama kampanyası (15 Temmuz Terör Girişimi, Gezi Parkı, Fetöcülerin Rus Büyükelçisi
suikasti,dolar oyunu ve niceleri) yapılmış. Ama
sağlam irade ve inancıyla sevenleriyle birlikte
hepsinin üstesinden gelmiştir. Sanıldığı gibi bu
gün Türkiye cumhuriyeti başkanı sadece Türkiyeyi yönetmekle kalmayıp bütün islam aleminin ve eziyet gören gayri müslimlerin dahi
umudu olmuştur. Bu gün hala haçlı seferleri
devam ediyor. Taraflar hep aynı. Zulum görenler ise dünya müslümanları.Ama ülkemiz devletimiz güçlü çok şükür. Reisin metanetli oluşu
Ve tam Bir devlet adamı olan Türk Vatanının
insan olarak vücut bulmuş şekli Önder Devlet Bahçeli devletimizin milletimizin yararına
olacak her şeye imzasını atması Yıkılmaz bir
devlet olmamıza vesile olmuştur. Devlet Bahçelinin desteği yılkılmaz bir temel gibi devletimizi ayakta tutan en büyük sütunlardandır.Biz
gittiği her yere huzur getiren barış sağlayan bir
milletiz. Bir de Amerika Lanetine bakın nereye
gittiyse kan dökmüş halk zulüm görmüş her
türlü saldırıya uğramış . Maddi Manevi. Gittiği yerleri soyup soğana çevirmiş her seferinde
cebini doldurmuş olan bu illeti artık olduğu
yerlerden süpürmeye başladık.Güveni sağlamaya gittiğini söyleyip her yeri karışıtıran Ha-

san Sabbah zihniyeti. Bakın Hangi ülkenin başına bela olan terör örgütü varsa onu her zaman
Amerika oluşturmuştur. Bu gün (YPG=PKK)
YPG terör örgütünü barış güvercini gibi göstermeye çalışan Amerika . Amerika hain devleti
Artık Yüce Türk milletinin gücünü Görmüş ve
apar topar ayağına gelmiştir. Yaptığı oyunlar
dolar dümeni vs tutmayınca boynunu eğerek
bizim istediğimiz şartları kabul etmek zorunda
kalmıştır modern dünyanın şeytanı. Reisimiz
Taviz vermemesi ve Şehit Başkan Muhsin Yazıcoğlı’nun dediği “Kan dökmeyi seven bir millet
değiliz; ancak söz konusu vatan ise dünyanın
şah damarını keseriz” mantığıyla ülkemizin
bütünlüğü ve orada zulüm gören saldırıya uğrayan halkın haklarını savunmak için Kararlı ve
başarılı bir harekat gerçekleştirmiştir.Amerika
ne dediyse dikkate almamış ve Tam bir Bozkurt edasıyla yapacakalarını bağımsız olarak
gerçekleştirmiştir.Unutulmamalı ki kendi içinde siyasi görüş için kavga dahi etse Türk milleti
emperyalist güçlere ve düşmanlar karşısında
Tek yumruk olup savaşmasınıda iyi bilir. Biz
necip ve asil bir milletimiz davamız yolumuz
doğru amacımız dünyaya adaleti getirmek
.Barış Pınarı Harekatımız tam bir pınar niteliği taşımakta Bu pınarın ulaştığı kuru topraklar
yeşermekte, bu pınardan içenler zulümden
beladan kurtulmakta, bu pınar öyle sihirli bir
pınar ki ulaştığı yerler güllük gülüstanlık adete
huzur timsali olan yerler olmakta.Ama kurutmaya çalışanlar bu pınarın önünü kesmeye çalışanlar apar topar ayağımıza gelip şartlarımızı
kabul ettiler. Bizim pınar o kadar güçlü ki kurdukları setler dahi yıkıldı karşısında.İnşallah
Dahada güçlü olacağız birlikte olacağız zalimlerin karşısında mazlumların yanında. Rabbim
devlet rabbim devletimiz korusun.

SIR
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DEĞİŞİM-GELİŞİM-DÖNÜŞÜM
Akif CEMİL

Her hikayenin bir giriş, gelişme ve sonuç bölümü
vardır. İnsan hayatının da öyle. Bedenen olduğu gibi
ruhen de, kişilik olarak da insan sürekli değişir. Bu
değişim; iyiye ya da kötüye doğru olur. Dönüşüm
şeklinde de olabilir. Yani zıt yönde de değişebilir. İyiye doğru iki günü birbirine eşit olmaması temenni
edilendir. Buna göre İLERLEMEMEK RİTKEMELİREG.
Zıt yöndeki değişimler iyi yönde olursa olumludur.
Yani kötü bir halden iyi’ye dönüşüm...
Bir de büyüdükçe, olgunlaştıkça insanın daha
müsamahakar olması vardır. Gençlikte daha idealist
olan insan, zamanla daha anlayışlı hale gelebiliyor.
Daha anlayışsız, aksi hale de gelebiliyorlar. Bu da
eğitime, tecrübeye, fıtrata bağlı.
“Sen istiyorsun ki, kucağında yaşadığın dünya
hep aynı kalsın, havan aynı, suyun aynı, dekorun
aynı...
Bu mümkün mü?
Mümkün değil, çünkü hayatın kanunu değişmek.
Zaten zindanında yeni pencereler açılmazsa boğulmaz mısın?” der JURNAL’inde Cemil MERİÇ.
Dünyanın ve insanın yapısında var bu.

“Everybody’s changing and i don’t feel the
same..”
Yabancı bir müzik parçasında da; ‘herkes değişiyor bende aynı hissetmiyorum (bende değişiyorum)’ diyor.
“Our whole spiritual transformation brings us
to the point where we realize in our own being,
we are enough.” (Bütün ruhsal dönüşümümüz bizi
var olduğumuz ama yetinmememiz noktaya götürür.) sözü de bana Feridüddin ATTAR’ın MANTIK UT
TAYR’ını hatırlattı.
Burada kuşlar simurg’a ulaşmak için yola çıkarlar. Yolda binbir türlü şey gelir başlarına, pek çok
zorluklar yaşar, pek çok engeller aşarlar. çoğu dayanamaz, bırakır yolculuğu. Sonuna kadar dayanan
30 kuş, Simurg’un aslında kendileri olduğunu anlar.
Çeşitli merhalelerden sonra insanın arayışının
kendini bulması, özüne dönmesiyle sonuçlandığı
vurgulanır. Değişimin , dönüşümün, gelişimin maksadı özüne dönüştür. Kendine dönersen, kendini
bilirsen ‘Sana Senden Yakın Olan’ı bulursun. DEĞİŞİM, DEĞİŞMEYEN’E ULAŞMAKTIR.

SIR
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TEKAMÜL VARSA DEĞİŞİM İYİDİR
Sabit OSMANOĞLU

Hadis ve tarih alimi Deylemi’nin Hz. Ali’den
(ra) merfu olarak -zayıf bir senetle- rivayet ettiği, çok fazla duyduğumuz hadiste Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav): “İki günü eşit olan,
zarardadır.’’ diyerek bize hayatta çok önemli
bir ölçü vermektedir. Bediüzzaman Said Nursi
ise, Mesnevi-i Nuriye adlı eserinde (Onuncu
Risale, Sayfa 189): “İnsan bir yolcudur. Sabavetten (çocukluk, sabilik) gençliğe, gençlikten
ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre,
haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.”
derken, hayatın kabre olan her aşamasında insanın, ani ölümler dışında normal bir sürdürmesi halindeki yolculuğuna işaret etmektedir.

si söz konusudur. Bediüzzaman, Münâzarât’ta
(s. 126-127) “Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir.
Aklın nuru, fünun-u medeniyedir (modern bilimlerdir). İkisinin imtizacıyla (birleşmesiyle),
hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin
himmeti (gayreti) pervaz eder (uçar). İftirak
ettikleri (ayrıldıkları) vakit, birincisinde taassup (bağnazlık, dogmatizm), ikincisinde hile ve
şüphe tevellüd eder (doğar).” demektedir. Çocuk, ilk ve orta öğrenimi ile bu eğitime başlar.
Öğretim yerine eğitim kelimesine dikkat eder
misiniz? Nitekim; eskiler, buna talim (öğretim)
ve terbiye (eğitim) diye adlandırmışlardır. Bu
itibarla; ilgili Bakanlığın adına da Milli Eğitim
Bakanlığı denilmiştir. İnsanların; çocukluktan
itibaren, aldıkları eğitimde, sadece aklın bilgi
ile donanımı kadar, ruhun da dini ilimlerle donatılması gereklidir.

SIR

Birleşmiş Milletler (BM), Seattle’daki Sağlık
Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü ve Bill
& Melinda Gates Vakfı tarafından sürekli yürütülen ve 195 ülkeden uzmanların ve önde
gelen bilim merkezlerinin katıldığı en kapsamlı izleme araştırma projelerinden olan, Şubat
2019’da açıklanan “Global Burden of Disease”
(Küresel Felaket Yükü) projesi (*), 1950 yılından bu yana (2017 yılına kadar) çocuk ölüm
oranının 7 kat azaldığını, ortalama yaşam
süresininse 22 yıl arttığını ortaya koydu. Aslında; Bediüzzaman’ın ifadesindeki çocukluk
ve gençlik aşamalarından sonra ihtiyarlıktan
önce, yetişkinlik dediğimiz dönem vardır. O
dönem, gençliğin iş edindiği ve yuva kurduğu
dönemdir. Yetişkin insanlar, ruhen ve bedenen güçlü ve sağlıklı oldukları müddetçe yaşlı
addedilmezler. Tıbbın ve/ya teknolojinin ilerlemesiyle insan ömrü, nicel olarak arttığı gibi
nitel (kalite) olarak da artmaktadır. İnsanın her
döneminde giderek artan sorumluluğu, bilgi
ile olduğu kadar duygusal gelişim ve donanımla da ilgilidir. Doğaldır ki; gençlik, yetişkinlik ve
ihtiyarlık dönemindeki sorumluluğu, çocukluk
döneminde beklenmez.
Yukarıda belirtildiği gibi insanın ruh ve akıl
olarak değişim ve gelişimi, yani tekamül etme-

Sonuç olarak; başlıkta da belirttiğimiz gibi,
tekamül varsa insanın değişmesi iyidir. Tekamül; kamil olmak, olgunlaşmak, insanın her
gün bir önceki güne kadar maddi ve manevi
donanımına bir kazanım kattığı ve eklediği
müddetçe olumlu anlamda değişimidir. Hatta; değil aklen ve ruhen daha kötüleşmek, baş
döndürücü hızla ilerleyen ilim ve teknolojide
durmak da olumsuz değişimdir. Akif Cemil’in
ifadesiyle: “İlerlememek, gerilemektir.” Öyle
ki; duruyor görünürken bile, sabır edilmesi
gereken dönem için örnek olarak gösterilen
tavuğun yumurta üzerinde kuluçkaya yatması
gibi aktif sabır diye tabir ve tarif edilen sabra benzer bir duruşla, okuyarak ve araştırarak, yeni bir bilgi edinmemiz ve hadis-i şerifte
belirtildiği gibi: “her gününü, bir öncekinden
daha ileri, daha yararlı ve/ya daha olumlu donanımla geçirmesi” gerekir.
(*): https://t24.com.tr/haber/bilim-insanlari-acikladi-1950-den-bu-yana-ortalama-insan-omru-22-yas-uzadi,807868
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LİBERALİZM VE TÜRLERİ
Nefise BAYGÜT

Liberalizm, özgürlüğü birincil politik değer olarak ele alan bir ideoloji, politika geleneği ve düşünce akımıdır. Genel anlamda liberalizm;
a) bireylerin ifade özgürlüğüne sahip olduğu,

de zirveye ulaşan daha eski bir kül-türel harekat
olan hümanizmden de etkilenmiştir. Serbest ticaretin uygulanması ve özgürlük yönünde insanların
düşüncelerinin değişmeye başladığı zamanlarda
Avrupa ülkeleri arasında yaygınlaşmaya başlamıştır.
Bu açıdan liberal doktrin için en önemli tarih 1688
Devrimi (Muhteşem Devrim) ve 1688 tarihinden
sonra İngiltere’ye dönen Lord Shoftesbury ve John
Locke gibi yazarların girişimleridir. Bu dönemde
liberaliz-min gelişmesine en çok katkıda bulunan
yazarlar John Locke (1632-1704) ve John Stuart
Mill’dir (1806-1873).

SIR

b) din, devlet ve kimi zaman kurumların gücünün sınırlandığı
c) düşüncenin serbest bir şekilde dolaştığı,

d) özel teşebbüse olanak sağlayan bir serbest
piyasa ekonomisi olduğu,

e) hukukun üstünlüğünü geçerli kılan şeffaf bir
devlet modelini ve toplumsal hayat düzenini hedefler. Liberal demokrasi olarak adlandırılan bu
devlet düzeninin, açık ve adil olduğu iddia edilen
bir seçim sistemi ile birlikte tüm vatandaşların kanun ö-nünde eşit olduğu ve fırsat eşitliğine sahip
bir sistem olarak savlanır. Liberalizm’ in kökleri,
batı aydınlanma sürecine dayansa da, bugün için
terim sağdan sola siyasal yelpazenin farklı noktasını kapsayan, özgürlük temelli bir düşünce dizisini
kapsar.
Liberalizm fikri, modern Avrupa’nın ilk çağları olan 17. yüzyılda Descartes, Milton ve Spinoza
gibi düşünürlerce ortaya atılmıştır. Adını 19. yy.
başlarında İspanya’da kurulan ‘’Liberales’’ ismini
taşıyan siyasi partiden alır. Ancak bu düşncenin felsefi anlayışı daha eski tarihlere dayanmaktadır. Eski
Yunan filozofları liberal fikirleri ısrarla savunmuşlardır. Liberalizm genellikle İngiltere ve ABD tarafından savunulmuştur. ‘’Liberal ‘’ olarak tarif edilen
siyasal ve sivil davranışlara, insanlık tarihi boyunca
rastlanabilir, ancak liberalizm tam teşekküllü bir
doktrin olarak, yaklaşık 350 yıl önce Kuzey Avrupa’
da, özellikle İngiltere ve Hollanda’da yaygınlaşmaya
başlamıştır. Bununla birlikte liberalizm, tarihte Orta
Avrupa’da, özellikle de Floransa’da, 1300 ve 1400’lü
yıllarda gelişen, 15. yüzyılında Rönesans dönemin-
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John Locke’nin 1689 yılında yayınlanan ‘’İnsanın
Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme’’ adlı kitabı, liberalist doktrin anahtarı olan bireysel özgürlüğü savunan önemli bir başyapıttır. John Stuart Mill gibi yazarlar; ifade özgürlüğü, kadın ve köle özgürlüğü gibi
konuları gündeme getiren liberalizme önemli katkılar sağladı. 15.yy.’da ise liberalizm, Ludwig Von Mises ve John M. Keyves gibi yazarlar tarafından değişen ve gelişen ekonomik koşullara uyum sağlaması
için yeniden düzenlendi. Son yıllarda da liberalizm,
kapitalizm krizinin ve küreselleşmiş toplumların sorunlarına vurgu yapmak için kullanıldı. 21.yy’da ise
hala siyasi liderleri ve bireyleri etkileyen etkili bir
doktrin olarak karşımıza çıkmaktadır.
Liberalizm Türleri:
Liberalizmin çok sayıda türü vardır. Her dönemde farklı liberal görüşler ortaya çıkmış ve yeni liberalizm türleri gelişmiştir. Klasik ve sosyal (modern)
liberalizm, en önemli liberal akımlardır. Türleri ise
şöyledir:
1-) Klasik Liberalizm: Asıl özgürlüğün baskılardan
vazgeçilmesi olduğunu; bireylerin ekonomik özgürlüklerini kısıtlayan zorlayıcı yöntemlerden kaçınılması gerektiğini savunur. Vatandaşların refahının,
devletin en önemli sorumluluğu olduğunu vurgu-
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lar. Sivil ve politik özgürlük , hukukun üstünlüğü
ve temel demokrasiyi savunur, ekonomik özgürlüğü vurdular.

9-) Paleoliberalizm: Neoliberalizm’e karşı çıkan
bir liberalizm türüdür. Aşırı liberal ve aşırı sosyalist
fikirlerle gelişmiştir.

2-) Sosyal Liberalizm: ‘’Modern liberalizm’’ veya
‘’reform liberalizmi’’ olarak da bilinir. Sağlık, eğitim
gibi konularda, kamusal ve sosyal alanlarda özgürlükleri savunur. Gelir adaletsizlikleri, yoksulluk, konut edinme hakkı, çalışma hakkı, çevre kirliliği ve
vergi sistemlerine karşı eşitlik ve özgürlüğü vurgular. Fırsat eşitliği temelinde refah özgürlüğünü öne
sürer.

10-) Kültürel Liberalizm: Bireylerin kültür normlara karşı özgürlüğünü vurgulayan liberal toplum
görüşünü ifade eder.

3-) Siyasal Liberalizm: Makul liberal görüşleri
onaylayıp, uygulayabilecek siyasal adalet anlayışını
ifade eder. Temel siyasal meseleler üzerinde makul
kamusal bir gerekçelendirme ilkesinin mümkün olduğu şartları ortaya çıkarmayı amaçlar.

11-) Liberal Feminizm: İş hayatı, siyaset ve eğitimdeki haklara ve eşitliğe daha çok odaklanan
bir feminizm çeşididir. Liberal feministler, evliliği
eşit bir ortaklık olarak görürler, erkeklerin çocuk
bakımına dahil edilmesini savunurlar.

SIR

4-) Muhafazakar Liberalizm: Liberal hareketin ‘’sağ kanadını’’ temsil eden liberalizmin bir
varyantıdır. Liberal değerleri ve politikaları daha
‘’muhafazakar’’ tutumlarla birleştirir. Otorite ve
geleneğe dayalı dine bağlı olma eğilimindeki dini
kurumlar ve devlet arasında ayrımı destekler.
5-) İktisadi (Ekonomik ) Liberalizm: Ekonominin
‘’bireycilik’’ temelinde örgütlenmesi-ni, ekonomik
kararların bireyler tarafından alınmasını savunur.
Piyasa ekonomisinde ve üretim araçlarında öel
mülkiyete önem verir. Sosyal liberalizm ve sosyal
demokrasi gibi ideolojilerle çakışan görüşleri vardır.
6-) Neoliberalizm: Dış pazarların açılmasını sağlamak, hükümetlerin ticari engellerini ve iç pazar
kısıtlamalarını azaltmayı amaçlayan programları
ifade eder.

SONUÇ

Kısaca liberalizm; zenginliği yaratan şeyin bireysel çıkarların itici gücü olduğunu savunan ve
bu nedenle bireye ve bireysel özgürlüğe büyük
önem veren siyasal ideolojidir. Devletin ekonomideki rolünün sınırlandırılması, serbest girişim, bireyin temel değer olarak kabul edilmesi , insan
hakları hukukun üstünlüğü gibi ilkeler Liberalizm’in temel ilkeleridir. Liberal görüşü savunanlar
devletin ekonomik ve toplumsal hayattaki rolünün
sınırlandırılmasını isterler. Özellikle bireysel girişimciliğe ve mülkiyet haklarının korunmasına
önem verirler.
Dolayısıyla Liberalizm, bugün siyasal hayatta
karşımıza çıkan pek çok kavramın ( özgürlük, hukuk
devleti, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi
vb. ) düşünsel arka planını oluşturur.

7-) Ulusal Liberalizm: 19. ve
20. yüzyılda birçok Avrupa ülkesinde yaygınlaşan ve çoğunlukla
Ekonomik Liberalizm’den türetilen politikalarla milliyetçiliği birleştiren bir liberalizm varyantıdır.
8-) Ordoliberalizm: 20. yüzyılın
ortalarında ALmanya’da gelişen,
serbest pazarın teorik potansiyeline yakın sonuçların elde edilmesini sağlamak için devlete olan
ihtiyacı vurgulayan bir liberalizm
çeşididir.
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Kur’an-ı Kerîm
bize ne anlatıyor?
Mehmet DİKMEN

Kur’an’a karşı edep, sevgi, saygı ve bağlılık;
sadece Kur’an’ı güzelce okumaktan, sık sık hatim indirmekten, Kur’an’ın lafzını ezberleyip
hafız olmaktan ibaret değildir. Kur’anla bu derece sıkı ilişki, içli dışlı bir hayat, elbette güzel
ve faziletli bir ameldir. Ama bundan ötesi daha
mühimdir. O da Kur’an’ın manasını bilmek,
mesajlarını iyi kavramak, emir ve yasaklarını
özümseyip hayatına uygulamaktır.

metine dikkat etmelerini, kâinata ve olaylara
ibret gözüyle bakmalarını ister.
4. İnsanlara gönderilmiş bâzı peygamberler
ve onların ümmetlerini irşad ve hakkı tebliğ
tarzları hakkında bilgi verir. Geçmiş ümmetlerin hallerinden ders almamızı söyler.

SIR

Yani insan diliyle Kur’an’ı okuduğu gibi, haliyle de yaşamalıdır. Yani Kur’an, lisan-ı halle
de okunmalıdır. Lisan-ı halle uygulamaya konularak okunan Kur’an, lisan-ı kalle okunan
Kur’an’ın fazilet ve makbuliyetini daha da artırır.
Kur’an okumayı her müslüman elbette öğrenmelidir. Ama okumayı bilmemek, Kur’anla sıkı ilişkide olmaya engel değildir. Kendisi
okumayı bilmeyen, Kur’an’ı güzel okuyanları
dinleyebilir. Mealini okuyup Kur’an kültürünü geliştirebilir. Manasını hayatına uygulayıp
Kur’an’ın gölgesi altına girebilir. Bu açıdan
Kur’an-ı Kerîm’in bize neler anlattığını hatırlamakta fayda vardır.
Kur’an, insanlara îtikad, ibâdet, ahlâk, sosyoloji, iktisad, siyaset, tarih, hukuk, insan, kâinat ve kâinat ötesi gibi birçok hakikatlerden
bahseder. Kur’an’ın bahsettiği bu hakikatların
en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Kur’an bütün insanları Allah’ın varlığına,
birliğine inanmaya, yani, tevhid inancına dâvet eder. Zihinlerde Allah’ın kudret ve yüceliğini tespit edip yerleştirir...

2. İnsanları putperestlik ve şirkten şiddetle
alıkor. Yalnız ve yalnız, tek olan Allah’a ibâdet
etmeye ve O’na hiçbir şey’i ortak koşmamaya
çağırır.
3. Kur’an insanları ilme, irfana, tefekküre
sevk eder. İnsanları gaflet içinde şuursuzca
yaşamaktan men’eder. Allah’ın kudret ve hik-
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5. İnsanların nefislerine esir olmamalarını,
dünyayı âhirete tercih etmemelerini, dünyada
her an imtihan içinde olduklarını unutmamalarını bildirir.
6. Müslümanların dinlerinde sebat etmelerini, daima hakka boyun eğip hakikati savunmalarını, düşmanları karşısında kuvvetli olmalarını tavsiye eder.
7. Toplumsal, ekonomik ve politik hayatta tâkip edilmesi gereken edep kurallarını ve
mutluluk düsturlarını haber verir.
8. İnsanlar arasında adalet, istikamet, tevâzu, sevgi, şefkat, ihsan, aff, edeb ve eşitlik gibi
ahlâkî değerleri öğütler. İnsanları zulümden,
hıyânetten, kibirden, cimrilikten, intikam duygularından, katı yüreklilikten, fuhşiyattan, haramdan men’eder.
9. Allah’ın kâinata koymuş olduğu kanunların değişmeyeceğini, başarılı olmak için bu
kanunlara boyun eğmenin lüzumunu anlatır.
İnsana kendi gayret ve çalışmasından başka
hiçbir şey’in fayda vermeyeceğini bildirir.
10. İslâm’a uyanların Cennete, uymayanların ise Cehenneme gireceğini bildirir. Bu
dünyanın, âhiretteki ebedî Cenneti ve saadeti
kazandıracak bir imtihan meydanı olduğunu
haber verir.
Tüm bu cihetler göze alındığında tıpkı M.
Akif’in bahsettiği gibi: “İnmemiştir hele Kuran
şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne
fal bakmak için”! O nedenle Kur’an’ı hayatımızın merkezine alan bir zihniyet devrimi yaşamamız, Müslümanca yaşamak için “olmazsa
olmaz!” bir düsturdur.

DÜŞÜNCE
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DÜŞÜN, TAŞIN, İDRAK ET
VE FITRATINA UYGUN YAŞA
Sadettin TURHAN

Hayatta çekişmeler, kavgalar, acı veren tavırlar, sinsi yüzler, sahte sözler, mide bulandıran söyleşiler, hayvani sıfatta kalmanın belirtileridir. Kişi insan olmadan Müslüman
olamaz. Müslüman olmadan mü’min olamaz, mü’min olmadan da takva ehli olamaz.
Bunlar kişinin insani vasıfları ile alakalı değerlerdir. Eğer kişi hayvani sıfatta ise namazı
ve ibadetleri de onu kurtaramaz.

SIR

İnsanın, yaratılmışların en şereflisi olması veya aşağılardan da aşağıya bir mertebeye
düşmesi, kişinin cüzi iradesi ile vereceği bir karardır. İradede seçenekler vardır. Hiçbir
seçenek senin isteğin dışında gerçekleşmez. Yol bellidir, yapılacaklar ve yapılmayacaklar, haramlar ve helaller, ibadetler ve ameller, öncüler ve yolcular hepsi tek tek sayılmış.
Sayfalar, kitaplar ile insanlara ulaştırılmış, peygamberler ile tekrar tekrar tatbik edil¬miş, Allah dostları ile anlatılmıştır.
Ey dostum! Dünyadaki ve ebedi hayattaki yerini senin ekeceğin hayır ve şer tohumları belirleyecek. Düşün, taşın, idrak et ve fıtratına uygun bir hal ile hayatına devam et.
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Hz. Peygamber Sünnetinde
Uyku ve Bunun Tıbbi faydaları
Dr. Ahmet ALTUN

Hz. Peygamber Sünnetinde Uyku ve Bunun Tıbbi
faydaları
Uyku, Allah’ın insana bahşettiği büyük bir nimettir ve şükür gerektirir. Uyku, düşünmekten yorulan
akıl, hüzün ve kederin yorduğu kalp için bir rahatlıktır. Beyinde bazı hücreler var ki sadece gece uyuyabilir. Allah dışında her canlı uyur. Kur’an, ‘ hiçbir
uyku ve uyuklama Onu (Allah) tutmaz’1 der.
Uzmanlara göre, sağlıklı günlük uyku, yetişkinlerde 7, yaşlılarda 6 saattir. 4 saatten az, 8 saatten
çok olan uyku ise sağlığa zararlıdır
İslam, çalışma ve uyku saatlerini sağlık esasına
göre tanzim etmiştir ki, sağlığın bütün kanun ve
kurallarına örnek teşkil etmektedir. Allah, “Geceyi
size libas(örtü), gündüzü de maişet vesilesi kıldım”2
buyurmaktadır, başka bir ayette de sükunet bulasınız diye geceyi yarattım”3 der. Tıbbi tespitlere göre,
beynin iç kısmında “pineal” adındaki bez, “melatonin” diye bir hormon salgılar, bu hormonun salgılanması ancak karanlıkta gerçekleşebilir. Melatonin
denilen hormon beyinde ve sadece 23:00 ile 05:00
saatleri arasında salgılanabiliyor. Bu hormonun temel görevi, hücre sistemini yenileyerek, bağışıklık
sistemini güçlendirir, ama asıl görevi vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlamaktır. Gece saat
02.00-04.00 arası en fazla salgılanır ve sabah saat
07.00’ de salgılanması azalır. Melatonin bu nedenle
gece uyku getirir sabah ise uyanmaya katkıda bulunur.
Uykusuzlukta melatonin salgısı bozulur. Eğer
melatonin gündüz salgılanırsa gündüz uyuklama,
gece uyuyamama durumu oluşur. Kanser hastalıkları araştırma çerçevesinde, hayvan üzerinde yapılan deneylerde melatoninin, kanser hücrelerinin
tedavisinde etkili olduğu görülmüştür. Melatoninin
en önemli etkisi, vücut bağışıklık sisteminin desteklemiş olmasıdır.
İlginç bir araştırma sonucuna göre görme özürlü
kişilerde kanserli olma oranı çok düşük. Uzmanlar
bunu, beynin çok daha fazla melatonin hormonu

salgılamasına bağlıyor. Bu hormon ışıkla ters orantılıdır, ışık artıkça o azalır, ışık azaldıkça o çoğalır.
Hz. Peygamberin uyku şekli ve zamanı
Hz. Peygamber, yatsı namazını kıldıktan sonra yapılacak bir iş yoksa uyumaya geçerdi. İnsanların gece geç vakitte yatmalarından, muhabbet
etmelerini hoş görmezdi. Çünkü gece geç yatmak, teheccüt namazına kalkmayı zorlaştırdığı
gibi sabah namazını de riske atar. Allah Resulü,
bazen gece geç vakitlere kadar Hz. Ebu Bekir ve
Hz. Ömer’le istişarelerde buluduğu da olmuştur.4
Resulüllah, yattığında muhakkak abdestli olurdu!
Yatmadan önce yatağını silkeleyip, kontrol etmesini
isterdi.5 Uyuyacağı zaman, sağ tarafına ve ayakları
vücuda doğru çekerek ve başını avucuna koyup yatardı.6 Uykudan önce ışık ve ateşin söndürülmesini
emrederdi.
Yatmadan önce. İhlâs, Felak ve Nas surelerini
okur, ellerine üfledikten sonra yüzüne ve vücuduna
sürerdi.
Gecenin üçte biri, yarısı veya üçte ikisi geçtikten
sonra kalkar, teheccüd (gece namazı) kılardı. Bir
müddet sonra eşini de uyandırırdı.
Resulüllah’ın uykusuna bakıldığında, uykusunun,
mutedil ve vücuda en yararlı şekilde olduğu görülür.
Bazen yatakta, bazen yerde bazen de divanda yatardı. Yüz üstü yatmanın, Allah’ın sevmediği bir uyku
şekli olduğunu ifade etmiştir.7 Resulüllah’ın istirahat zamanında sırt üstü de yattığı olmuştur.
Efendimizin sağ yana yatarak ve ayakları vücuda doğru çekip uyuması, sağlık merkezli olduğu bin
dört yüz sene sonra anlaşılmıştır. Tıbbi tespitlere
göre, bu yatış şeklinde hem mide ve bağırsaklar
korunuyor hem de sindirim, daha kolay bir şekilde
tamamlanmış oluyor.
Bir düstur olarak yemek yedikten hemen sonra
uyumayan efendimiz, uykuya yatmanın şeklini de
sağ tarafa yatma olarak belirtmiştir. Bu şekilde bir
4
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yatışın anne karnında aylarca büyütülen bir bebeğin pozisyonuna benzer olması da bunun fıtrî bir
yatış tarzı olduğunu gösterir.8
Araştırmalar, sağ tarafa yatmanın, ciğerlerin kalbe olan baskısı kalktığı için kalbi rahatlattığını, sol
akciğer aktivitesinin daha artığı, karaciğerin diğer
organlara baskısının azaldığını ve midenin daha
rahat çalıştığını göstermiştir. Tıbbi tespitlere göre,
yemekler midede, sağ tarafa yatmada, 2,5-4,5 saat,
sol tarafa yatmada ise, 5-8 saat kalır. Bazı araştırmalarda, avuç içini yanağa koyup sağ tarafa yatmada,
beyindeki zararlı ve fazla manyetik dalgaların dışarı
akması neticesinde, daha sağlıklı, rahat ve derin bir
uyku sağlamaktadır.
Yapılan bilimsel tespitlerin sonuçlarına göre, nefes alıp-vermek, aslında ağırlıklı olarak tek bir burun
deliği tarafından gerçekleşmektedir. Burnun hangi
deliğinin kullanılacağı vücudun ihtiyacına bağlı olmak üzere günün belli zaman dilimlerinde değişmektedir. Ağırlıklı kullandığımız burun deliği, gün
içinde ve gecede devamlı değişmektedir. Yoğunlukla kullanım, on beş dakikayla sekiz saat arasındaki
bir periyotta değişmektedir. Bir burun deliği ağırlıklı
olarak kullanıldığında, o kanalı takip eden burnun
boşluğundaki damarlar daralır (dekonjesyon) ve
burun boşluğunun kendisi genişler. O esnada diğer
delikte tam tersine, burun boşluğundaki damarlar
genişlerken (konjesyon), burun boşluğu daralır.
Burnun yumuşak dokusu altında bulunan sinir uçları doğal olarak beyinle ilişkilidir, beynin normal çalışmasına ve fonksiyonlarına tesir etmektedir. Eğer
sağ burundan nefes alınırsa ki bu diğer burun deliği
tıkanarak da uygulanabilir, sol beyinde elektrik aktivitesi artar ve bu beyinden elektro ensefalogram
( EEG ) ile izlenebilir. Tersine eğer sol burundan
nefes alınırsa, sağ beyinde elektrik aktivitesi artar.
Beyin sağ ve sol olmak üzere iki loptan oluşmuştur.
Kişinin iradesi dışında çalışan iç organ faaliyetlerini düzenleyen otonom sinir sisteminin de iki kolu
vardır: Sempatik sinir sistemi, Parasempatik sinir
sistemi. Beynin sol lobu, sempatik sinir sisteminin
çalışmalarını düzenler, sağ lop parasempatik sinir
sisteminin çalışmalarında yetkilidir. Sağ burundan
nefes alırken farkında olmadan sempatik sinir sistemine, sol burundan nefes alırken de parasempatik
sinir sistemine etki ederek çalışmalarına yön vermiş
ve tesir vermiş oluruz.9
Herhangi bir tarafa yatarak uyuma durumunda,
yatılan yöne bağlı olarak burun deliklerimizin birisi
tıkanırken diğeri açılır ve solunum açık olan burun

deliğinden yapılır. Sağ tarafa yatılması durumunda
sağ burun deliği tıkanmakta ve sol burun deliği açılmaktadır. Sol burundan yapılan nefes alma ameliyesi ile sağ beyin yarımküresinin aktivitesi artar. Sağ
beyin yarımküresinin uyarılması parasempatik sinir
sistemimizin faaliyetlerini artırır. Parasempatik sistem istirahat esnasında daha aktiftir. Parasempatik
aktivitenin artışı enerji tasarrufuna sebep olur. Bu
nedenle, sağ tarafa yattığımızda, kalp atış hızımız
yavaşlanır, tansiyonumuz düşer ve mide-bağırsak
faaliyetlerimiz yavaşlanır. Dolayısıyla kalbimiz daha
az yorulur, uykuya dalmamız daha kolaylaşır bu da
istirahatimizin daha iyi olmasına imkân sağlar. Sol
tarafa yatmada ise, sol burun deliğinin tıkanması ile
birlikte sağ burundan nefes alınması sempatik sinir
sisteminin faaliyetlerinde artışa yol açar; bu durumda kişi heyecanlanmış gibi olur ve kalp atışlarındaki
hızlanma ile kalp daha da yorulur. Bu yüzden uykuya dalma zorlaşır. Çünkü kalp atım hızının tansiyonun heyecan ve dikkatin artması uykuya engel olabilir. Sol tarafımız üzerine uyumada ise vücudumuz
daha çok yıpranacaktır.
En faydalı ve belki de en az zarar görebileceğimiz
bir yatış pozisyonun Yüce Rehberimiz Hz. Peygamberin bize tavsiye ettiği “sağ yana yatarak ve ayakları
vücuda doğru çekerek uyuma şeklinde olduğu hakikati ilmî araştırmalarla ancak günümüzde doğrulanabilmektedir. Bununla beraber, Âl-i İmrân(191) ve
Kehf sûrelerinde(18 ) geçen ayetlerde insanların
her iki yanları üzerinde yatarken de Allah’ı anabileceklerinin ve ayrıca uyku sırasında zaman zaman
sağa-sola döndürüldüklerinin anlatılmasından, sola
yatmanın da yasaklanmadığını sağa yatmanın ilk
yatış şekli olarak tavsiye edildiği anlaşılabilir. Yüz
üstü yatmak ise, mekruh ve sünnete aykırıdır, Resulüllah, yüzüstü yatmanın Allah’ın sevmediği bir
yatma10 şekli olduğunu ifade eder. Tıbben sabittir
ki, yüz üstü yatma, nefes darlığına yol açıyor, kalp
ve beyni yoruyor. Avusturalya’da yapılan bir araştırmada, çocukların ani ölümlerinde, yüzüstü halindeki ölümler diğer uyku durumundaki ölümlerden üç
kat daha fazladır. Benzer bir araştırma da İngiltere
Time dergisinde yayınlandı. Araştırma, karınları üstünde(yüzüstü) yatan çocuklarda ölüm oranlarının
diğer uyku şekillerine nazaran daha çok olduğunu
destekler. Japonya’da yapılan bir araştırmaya göre
de, yüzüstü yatan insanların böbrek taşlarına maruz kalması, diğer uyku durumlarına göre daha fazladır11.

SIR
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Sevgi Coşkun, Sızıntı Dergisi, Nisan 2006

9

www.refleksolojimerkezi.org

10

Ebû Dâvûd, Edeb 95

11
Altun, Ahmet, Hz. Peygamberin sünnetinde
Sağlık Mucizeleri, Ensar Neşriyat, 2013, 109
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KUSURSUZLUK (HATASIZ OLMAK)
Sezayi TUĞLA

Zaman zaman kendi kendime soruyorum…
“Acaba bu dünyada kusursuzluğun da ilacı var
mı” diye.
“Hayda…!! Nereden icap etti şimdi bu?” Diyebilirsiniz.
Çevremize şöyle bir baktığımız zaman her şeyi,
her kişiyi kusurlu ve kabahatli görebiliriz. Sanki kendimiz, ak sütten çıkmış ak kaşığız. Nedense, her şeyi
ve herkesi irdeleyen bizler, nedense öz eleştiriye
hiçbir zaman yanaşmayız.
Birazcık empati yapalım dostlar, ne olur, birazcık
empati…
Hatırlayabildiğimiz en küçük yaşımızdan başlayarak, içinde bulunduğumuz ana kadar hayatımızı
bir sinema şeridi gibi, gözümüzün önünden şöyle
bir geçirelim. Ondan sora da insafı elden bırakmayarak, eleştirilerimize yapıcı bir üslupla devam edelim. Amaç, problem olmak değil, problem çözmek
olmalı. Karanlığa küfür etmektense, kalkıp bir mum
yakmalı.
Tekrar başa dönüyorum. Kusursuzluğun ilacı var,
ama bunu ne dereceye kadar doğru olarak kullanıyoruz? Kullanmıyoruz, çünkü işimize gelmiyor,
nefsimize ters düşüyor. Hepimiz “nalıncı keseri” ol-

duğumuz müddetçe de bu ilacı doğru kullanmamız
mümkün değil.
Peki, o zaman ne mi yapacağız?
Hiçbir zaman nefsimizin yanlış isteklerine pes etmeyeceğiz. Mümkün olduğunca bu ilacı en elverişli
şekilde reçeteyi yazan doktorun tavsiyeleri doğrultusunda kullanmaya gayret edeceğiz. Kısacası imtihan ediliyoruz.
Bir dersten sınava girecek öğrenciler, imtihan
konuları hakkında her türlü çalışma ve hazırlıkları
yapmış olsalar dahi, mutlaka sorularla yüzleşirler.
“Aferin, hepiniz iyi çalıştınız, imtihana gerek yok”
denemez. Ölçme ve değerlendirme neticesinde
öğrencilerin dereceleri tespit edilerek sıralamadaki
yerleri belirlenmeli.
Bu dünyada gününü gün etmeye çalışanlar,
vurdumduymazlar, her şeyin kendi menfaatlerine hizmet için verildiğini sananlar olduğu gibi, bu
dünyaya ne maksatla geldiğini, sorumluluklarını,
hesabının mutlaka görüleceğini bilenler de var. Madalyonun arkasını görmek istemeyenler imtihanı
kaybedeceklerdir.
Allah’ım bizi imtihanı kazananlardan eyle. Âmin.

SIR
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DUA
Zaman oldu, senin emrinden kaçtık,
Bizi, hakkı görenlerden et, Yarab.
Yarab, sana boyun büktük, el açtık,
Cennetine girenlerden et, Yarab.

SIR

Ecel şerbetini bir gün içeriz,
Zaman gelir, bu dünyadan göçeriz,
Sırat köprüsünü nasıl geçeriz?
Cennette gül derenlerden et, Yarab.
İnsanoğlu her an adil olmalı,
Hak yolunda eriyerek solmalı,
Yeis değil, içi ümit dolmalı,
İmtihanı verenlerden et, Yarab.
Sezayi TUĞLA

15

sirdergisi.com

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

Kasım 2019 - Rebiülevvel 1441

Seyyid Burhaneddin
Recep KARA

Seyyid Burhaneddin (d. 1165, Tirmiz
- ö. 1244 Kayseri) Mevlânâ Celâleddîn
Rûmî’nin yetişmesinde büyük emeği olan
İslâm alîmi ve düşünürü.
Hayatı

SIR

Seyyid Burhaneddin, günümüzde Özbekistan’ın güneyinde, Afganistan sınırı
üzerinde, Amuderya nehri ile Suhanderya
nehri kavşağında, yeni Tirmiz şehrinin biraz batısında harabeleri kalmış eski Tirmiz
şehrinde (H.561/M.1165–6) senesinde
doğmuştur. Tirmiz şehri o zamanlar yetiştirdiği birçok âlimleri ile bilim, sanat ve
kültür merkezi haline gelmişti. Bu şehirde
yetişmiş Seyyid Burhaneddin’in yanında,
Ebû Abdullah Muhammed el-Hâkim Tirmizi, Ebû İsa Muhammed b.İsa b.Sevre
gibi birçok şöhretli âlimleri sayabiliriz.
Seyyid Burhaneddin, Mevlevi kaynaklarında; velilerin ve gerçeği arayanların tacı,
temiz ve arif kişilerin özü, kılı kırk yaran
(müdekkik), keşif ve sırlar sahibi, Allah’a
güvende ve hâkimiyette sebatlı, ilahi bilgide (marifette) taşkın deniz, meczûbların
övündüğü gibi saygı değer ifadelerle anılmıştır. O, gerçekleri iyice araştırıp tetkik
ettiğinden “ Muhakkik “insanların kalplerinden geçen gizli sırları keşif yolu ile bildiğinden de, “Seyyid-i Sırdân “ lakapları
verilmiştir.
Kayseri’de vefat eden ve kendi adı ile
anılan mezarlıkta türbesi bulunan Seyyid’in hayatı hakkında kesin ve geniş
bilgiye sahip değiliz. Anne ve babasının
adını bile bilmiyoruz; hakkındaki bilgiler
16

bazı menakıb kitaplarının kapalı perdeleri arasında örtülü kalmaktadır. Onun hayatı hakkında bilgi veren en eski kaynaklar, Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’in (ö.
1312) İbtidânâme adlı Mesnevîsi, Feridun
b. Ahmed Sipehsalar’ın (ö. 1312) Risale’si
ve Mevlana’nın torunu Çelebi Arif’in müridi olan Ahmed Eflâki’nin (ö. 1360) Menakıbü’l-Arifîn adlı eserleridir.
Şahsiyeti

Seyyid Burhaneddin, Sultanü’l-Ulema
Bahaeddin Veled’e intisap ettikten sonra, bütün ömrü, mücahede, riyazet ve
müşahede ile geçmiştir. Gençliğinde Bahaeddin Veled’in manevî eğitim altında
kırk gün hizmet ettiğinden dolayı velilik
ve keşif sıralarına vakıf olmuştur. O, daima
tevhidden bahsetmiş, marifetin sırrı olan
hakikatleri açıklamaya çalışarak, dünya
gösterişine aldanmamayı tavsiye etmiştir. Birçok hakikatleri ve sırları güzel ifade edip, açıklandığından dolayı devrinde
tenkide uğramıştır: Zamanın şeyhlerinden
biri, “Seyyid, gerçeklere dair sözleri güzel
söylüyor; sebep de şeyhlerin kitaplarını,
söz ve sırlarını okumuş olmasıdır” deyince, sözüne karşılık olarak başka biri de:
“Sen de okuyorsun, nasıl oluyor da öyle
söz söylemiyorsun “der. O zaman orada
bulunanlar O’nda, “dert, mücahede ve
amel vardır. “İşte bu yüzden gerçekleri
daha iyi ifade ettiğini belirtmişlerdir.
Yine Seyyid Burhaneddin,”Güzel söz
söylüyor ama sözlerine Sena’î’nin (ö.
H.525, M. 1131) şiirinden alıntılar yapıyor” dediler. Bu sözden Seyyid haberdar
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olunca, şöyle dedi:” Bu, şu söze benzer;
güneş güzel ama ışık veriyor, bunda bir
ayıp yoktur. Çünkü Sena’î’nin sözünü nakletmek, o sözü göstermek, belirtmektir.
Zira her şeyi güneş gösterir”
Seyyid burada, Sena’î’nin sözünü güneşe benzetip, bu ışıktan da herkesin faydalanması gerektiğini belirtip, diğer taraftan
da Sena’î’nin şiirlerinin değerinin yüceliğini belirtmek istemiştir. Seyyid’in pek cezbeli ve hararetli bir insan olduğu anlatılır.
Eserleri
Seyyid Burhaneddin’den bize kalan en
önemli eseri Ma’ârifi’dir. Ma’ârif nevinde
yazılan eserler, büyük sûfîlerin ve din âlimlerinin takrir, vaaz ve sohbetlerinin derlenmesinden meydana gelmiş eserlerdir.
Bu nevi eserlere Makâlât adı da verilmiştir. Ahmed Eflaki, Menâkıbü’l-Arifîn adlı
eserinde kaydettiğine göre Sahib-i İsfahâni, Seyyid Burhaneddin’i ziyarete geldiği
zaman “Ma’arif ve esrar” saçtığını ve yine
Seyyid’in, Sultanü’l Ulema ’nın Ma’rifi’ni
dinlerken kendisinden geçtiğini kaydeder.

Bu sohbet ve nasihatlere “meclis” de deniliyordu. İşte bu sebepten Mevlana’nın
yedi meclisini içeren eserine,” Mecalis-i
Seb’a” adı verilmiştir.
Yine Ma’rif tarzında yazılan, Mevlana’nın sohbetlerini içeren diğer bir eseri
de,“Fîhi Mâ Fîh” dir. Bu esere Fîhi Mâ Fîh
adı verilmemiş olsa idi, herhalde Ma’arif
adı verilirdi. Çünkü Ma’arif tarzında yazılmış bir eser özelliğini taşımaktadır. Mevlana’nın bu eseri tetkik edildiği zaman
görülür ki, bu eser bir başlangıçla, kısalı
- uzunlu altmış bir bölümden teşekkül etmiş olup, Mevlana bu bölümlerin bir kısmında bazı sorulara cevaplar verir ve dinî
ve tasavvufî birçok konularda açıklamalarda bulunur. Bu arada sohbet ettiği kimseler arasında Selçuklu Veziri Mu’iniddin
Pervane’de vardır.
Bazıların, ”Mu’iniddîn Pervane geldiği
zaman, Mevlâna büyük ve mühim sözler
söylüyor “ dediler. Mevlana, ”(Pervane
gelince) söz kesilmiyor, çünkü o söz ehlidir
ve daima sözü çeker“ diyerek, kendisini
eleştirenlere de cevap vermiş olmaktadır.
17
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GÜZEL SESLİ ASKER
Sadeddin ÖZGÜR

(Çanakkale’de Bir Gelincik Çiçeği, isimli eserimden bir bölüm)
Akşam gün batımından sonra, yine aynı saatte o Türk’ün olağanüstü güzellikteki sesini
dinlemek için toplanmıştık. Bu sefer, gündüzki o fantastik olaydan sonra güzel sesli Türk’e
karşı herkeste daha istekli bir bekleyiş vardı.
Bugünkü olanların üzerine, Türk’ün o içli ve
yanık sesini dinlemek, doğrusu, bu akşam her
birimize çok iyi gelecekti. Hem de bu akşam,
muhteşem bir dolunay vardı.

yük bir bencillik olduğunu anlatmalı.
Sonunda Kocakafa Arty daha fazla dayanamadı ve Çavuş Thomas’a:
-Çavuş, dedi. Hani Türkçe bilen birisi vardı
ya! Ona bir mesaj yazdır da, karşıya at bakalım.
Tanrı aşkına! Güzel sesli Türk, bu akşam daha
neyi bekliyor? Bizim de, hep birden onun türküsünü beklediğimizi eklettirmeyi de unutma!

SIR

Bense, onların hepsinden daha istekli idim.
Çünkü bir öncekinde yaşadığım o anlatılmaz
ve inanılmaz ânı, tekrar yaşamak istiyordum.
Mümkünse tekrar tekrar yaşamak…
Ama nedense bu akşam havada bir gariplik
vardı.

İleride uzaklarda ara ara vahşi hayvanların
haykırışları, acayip acayip gece kuşu sesleri,
cırcır böceklerinin bitmeyen senfonileri, bu
akşam ortalığı ayağa kaldırıyordu. Hayır! Böyle
olmamalıydı! Geçmişteki akşamlarda, bütün
bu sesler olmazdı. Hepsi susar, onlar da bizimle birlikte Türk’ün söyleyeceği türküyü beklerlerdi. Evet… Bu akşam havada bir gariplik vardı. Ama neydi bu garipliğin sebebi?
Beklemeye başladık…

Fakat dakikalar geçiyor, her zamanki vakti
gelip geçtiği halde, güzel sesli Türk bir türlü
türküsüne başlamıyordu. Zaman ilerledikçe
sabırsızlıklar da artmaya başlamıştı.
Biri huysuzca söylendi:
-Haydi ama Turko! Bizi daha fazla bekletme
be dostum! Ama bu büyük bir vurdumduymazlık! Birisi sana, bizi kendine bu kadar müptelâ ettikten sonra, böylesine bekletmenin bü-
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Çavuş Thomas biraz sonra, elinde Türkçe
mesaj yazılı bir kâğıtla geldi. Onu yıpranmayacak bir şekilde bir taşa sardı ve karşıya bağırdı:
-Hey Johny Türk!

Ve elindekini fırlattı. “Johny Türk”, bizimkilerin karşıya böyle mesaj türünden taş atacakları
zaman kullandıkları parola sözcüktü. Karşıdakiler de böyle durumlarda parola sözcük olarak bize, “Hey gavurcuk!” diye bağırıyorlardı.
Taştan sonra…

Bekledik… Bekledik… Bekledik…

Sanki o arada geçen her dakika, bize birer
asır gibiydi. Bu arada kurtlar, kuşlar haykırışlarını, börtü böcekler de gırtlaklarını yırtarcasına çığırtkanlıklarını daha da artırmışlardı. Onlarla birlikte, benim içimdeki sıkıntı da gittikçe
büyümeye başlamıştı.
Neden sonra Türklerden cevap geldi. Ki, içimizi cayır cayır yakan bir cevaptı bu…
Çünkü taşa sarılı kâğıtta şöyle yazıyordu:
“O arkadaşımızın güzel sesini bir daha hiç
duyamayacaksınız çünkü bugünkü çatışmada
onu şehid ettiniz! Hem o, türkü söylemiyordu,
o bir hâfızdı ve her akşam namazından sonra, bizim mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’i
okuyordu.”
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Ben diğerlerinin hâllerini bilmiyorum…
Çünkü büyük bir kahırla gözlerimi kapamıştım
ve içimden, “Demek” diyordum. “O Türk’ün
gırtlağında, sesinde, ciğerinde, kalbinde vücut
bulup, kendini okuyan ve bana da o atmosferleri yaşatan şey, kutsal kitapları Kur’an-ı
Kerîm’miş!”
Sonra gözlerimi açtığımda, öylece, kahrolmuş bir şekilde, sanki lânet olasıca bir savaşın
içinde değilmişiz gibi, birbirleriyle, bu olana
inanmaz inanmaz bakışlarla bakışan bizimkilerin, o büyük bir suçluluk duygusuyla dolu hâlleriyle karşılaştım.

sahnesini kaplayan içli bir besteyi çalmaya
başladı.
Kornetten yükselen acı melodi “Un peud’ameur”du.
Şimdi Türkler, Avustralyalılar, gökteki ay ve
yıldızlar, Anzak ve Türk cesetleriyle dolu siperler, kanla dolu dereler; her şey ama her şey;
huşu içinde, kornetten hisli hisli yükselen “Un
peud’ameur”la, Plâteau 400’ün Anzak siperlerindeki müzisyen bir Avustralyalı askerin, karşı
taraftan güzel sesli bir Türk askerinin ölümüne
karşı hüzünlü vedasını dinliyordu.

SIR

Değil mi ya? Burası bir savaş alanıydı değil
mi? Hem de sıcak bir savaş alanı… Hem de en
sıcağından bir savaş alanı… Hem de en kanlı
savaş alanlarından biri… Türklerin “Kanlısırt”
adını verdikleri Plâteau 400’ün ön siperleri…
“Ölüm” Plâteau 400 ya da diğer deyişle Kanlısırt’ın ön siperlerinde, savaşın en doğal gerçeklerinden biri değil miydi? Ne bekliyorduk
ki? Karşılıklı siperdekilerin sonsuza dek sağ
kalmalarını mı?

Ama sanırım herkesin birbirlerine bakan
bakışlarında bir, “Ama o ölmemeliydi… Güzel
sesli Türk askeri sonsuza dek yaşamalıydı…
Yaşamalı ve her akşam böylesine güzel bir şekilde kutsal kitaplarını okumalıydı…” duygusu
vardı.
Böyle büyük bir kahırla ve şaşkınlıkla birbirimize bakarken, McMahon’un bana ısrarlı
bakışlarını fark ettim. Bakışları alev alevdi ama
tereddütlüydü. Çünkü yapacağı şeyin şu anda
uygun şey olup olmayacağı konusunda kararsızdı ve belli ki bu konuda benden onay bekliyordu.

Türkler de, kornetten çıkan hüzünlü melodinin kendilerine karşı yapılmış bir saygı hareketi olduğunu anlamış olmalılar ki, onlar da
sessizce ve mukabil bir saygıyla, bu hüzünlü
vedayı dinlemeye koyuldular.
MacMahon çaldı, çaldı, çaldı… Ve bir an
geldi ki, kornetiyle hisli bir şekilde “Un peud’ameur”u çalan MacMahon’un gözlerinden sicim gibi yaşlar dökülmeye başladı.
Ve sonra McMahon’un o sicim gibi gözyaşları, çaldığı “Un peud’ameur”a nota olmaya
başladı. Artık, “Un peud’ameur” da, sanki McMahon’un gözlerinden inen yaşlar gibi hüngür
hüngür ağlıyordu. Ben inanmıyorum ki, “Un
peud’ameur” yeryüzünde bu derecede güzel
çalınmış olsun ve bir daha da bu derecede güzel çalınacak olsun…
Bir müddet sonra da, McMahon’un kornetinden yükselen ve yüksek tepelerde, derin
vadilerde yankılanan “Un peud’ameur”un o
hüzünlü veda tonu, yerini öfkeli bir başkaldırışa bıraktı.

McMahon’un alev alev bakışlarından onun
maksadını anlamıştım. Gözlerimi kapayarak ve
başımı eğerek yapmak istediği şeyi onayladım.
Çünkü Türklerin onu anlayacağından emindim.

Ve o son başkaldırı notaları, karanlık sessizliğin koynunda yorgunluktan perde perde eriyip gittiğinde, siperleri, artık kendilerini daha
fazla tutamayan yoğun hıçkırık sesleri doldurmaya başlamıştı.

McMahon çok güzel kornet çalardı ve o
müzik aletini de daima yanında taşırdı. Benim
onayımla birlikte kornetini çıkardı ve bu savaş

Tanrım, acaba bu Gelibolu’da bizlere daha
neyi yaşatacaksın da, bizleri hâlâ yaşatıyorsun?
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UMMANDAN DAMLALAR
İntizam-ı Kelam

Sevgili kardeşlerim;
Kainatın mutlak hakimi,yaratan-yaşatan-hüküm koyan-son sözü söyleyen mevlayı mütealimize hamdü senalar olsun,
Beşeriyyetin en büyük önder velideri-yol
göztereni-ağlayanı güldüren-düşeni kaldıran-kainatın mutlak hakiminin huzurunda
bile, kendisine tabi olanları unutmayarak
Rabbisinden ümmetini isteyen sevgili peygamberimiz sav efendimize salatü selam
olsun, Dergimizin aziz okuyucusu olan sizkardeşlerimide,selamların en güzeli olan,yüce Mabudumuzun selamıyla selamlıyorum

rilen bir isim değildir bu cennet vatanaçok
ama çok önemli bir hadisenin sonunda verilmiştir. Ancak bu ismi açıklamaya şimdi
giremeyiz,inşaallah ilerdeki sayılarımızda
yeri geldikce yazarız. Lakin şunu bilmek ve
kabul etmek gerekirki; ANADOLU,sadece
81 vilayete,bilmem şukadar ilçekasaba
ve köyden ibaret, veya bir kaç boğazdan
ibaret bir vatan toprağı değildir. Soruyorsunuz şimdi değilmi?

SIR

ESSELAMÜ ALEYKÜM

VERAHMETULLAHİ VE BEREKATUHU

Sizlerle dergimizin bu ayki sayısında
VATAN SEVGİSİ ve ŞEHİTLİKTEN bahsetmek istiyorum.illaki bir sebebi hikmeti var
ama,sohbetlerde,yer-zaman-mekan hatta
ve hatta bazen anlık durumlar önemlidir.
Rabbimize dua-niyaz ve iltice ederek diyorumki;Allahım,bu İman ve Aşk sevdalısı,seninde sana karşı nazlı ve cilveli, ama
sağlam karakterli olan kullarını,milletimizin evlatlatlarını sen muhafaza eyle ya
rabbi.

Kardeşlerim; hernekadar dünya literatüründe bu cennet vatanımızın adı TÜRKİYE isede, biz bu cennet vatanda yaşayan
seksen milyon memleket evladı olarak
,doğusundan-batısına-kuzeyinden güneyine kadar her bir santimine ANADOLU deriz.Anadolu ismi,af buyrun gelişigüzel ve20

PEKİ NEDİR ANADOLU?

DÜNYA İNSANLIK ALEMİNE İSTİKAMET
GÖSTEREN, İMAN VE AŞK ABİDESİ VATAN
EVLATLARININ YAŞADIĞI TOPRAĞIN ADIDIR.
ANADOLU;

Bu şerefli Milletin evlatlarının; sevgi-şefkat-merhamet-birlikbereberlikve
kardeşlik duygusu ne demektir bilmeyenleri,bilmek ve öğrenmek istemeyenleri
denize döktükleri toprağın adıdır.
ANADOLU;
Vatan-Millet-Bayrak-Sancak sevgisi nedir anlamayan veya anlamak isteyenleri,
bir başka tabirle,maddeye gönül verenleri, mananın önünde dizçöktürdükleri toprağın adıdır.
ANADOLU;
Bütün bir dünyaya karşı korkmadan-çekinmeden,HAKKI ve HAKİKATİ HAYKIRAN
ŞEREFLİ BİR MİLLETİN YAŞADIĞI
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SIR

TOPRAĞIN ADIDIR ANADOLU.

Şimdi bir adam düşünün,YA ALLAHdeyip
250 kg mermiyi topa süren seyyit çavuşları bilmiyorsa, Şimdi bir adam düşünün
,fetih gecikince,ya istanbul beni,ya ben
istanlu alırım diyerek atını denize sürmemiş ise, Şimdi bir adam düşünün,İstiklal
ve Hürrriyyet mücadelesinde Ya İstiklal,Ya
Ölüm fermanını vereni tanımamş ise, Şimdi bir adam düşünün,Mademki bir sefer
öleceğiz,ONUDA ŞEREFİMİZLE ÖLÜRÜZ
diye dünyaya meydan okuyanı tanımamış
ise,ANADOLUYUtanıması mümküm değildir.
Bakınız Cenab ı hak kelamı kadiminde
ne buyuruyor;
VELA TAHSEBENNELLEZİNE GUTİLU Fİ
SEBİLİLLAHİ EMVATA
Meali; surei ali imran./169-170
Habibim sakın ha ALLAH yolunda öldürülenlere ölülerdir demeyiniz, onlar ölü
değildir.(ya nedir)ŞEHİTTİR.
Şehit,Şahit demektir.cennetteki yerini
görmeden son nefesini vermez. Gideceği

yer ise Cennetül me›va dır. Mahşeri beklemezler anında yerlerine yerleşirler. Onun
için şair diyor ki;
ŞEHADET,ERİN VURULUP DÜŞTÜĞÜ
ANDIR, ÖLEREK YAŞATILAN YERİN ADI VATANDIR.
O halde kendiniz asla ucuza vermeyin,eğer bir gün size bir değer biçeçek olurlarsa,değerinizin karşılığı CENNET OLSUN.
Sevgili kardeşlerim,yazmaya başlayınca
sahifeler kifayet etmiyor,bir başka yazar
kardeşimin sahifesinide işgal etmek doğru olmaz,bu düşünceler içerisinde,gnül
dostu ,kitabi tabirle Er kişinin kelamlarıyla
sözlerime niyet veriyorum yeni bir sayıda
buluşmak üzre dua eder dua beklerim.hafif kelimelerle oynayarak yazıyorum
SAHİFELER İZİN VERSEYDİ ,GÖR BAK
NELER YAZARIM,
BOŞ SAHİFE BULDUĞUM ZAMAN,OKU
BAK SANA
NELER YAZACAĞIM.
Hoş kalın -hoşca kalın.
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KȂBE MÜEZZİNİNİN SESİ
Mecbure İnal VELA

“Bir sabah ezanının düşündürdükleri…”
Bir sabah, henüz herkes uykudayken, şehir
henüz homurdanmaya başlamamışken, bir ses
yükselir en yakın minareden:

Namaz uykudan hayırlıdır!
Burada kılınan namaz sadece uykudan değil, dünya ve içinde bulunan her şeyden daha
hayırlıdır!

SIR

“Allahuekber Allahuekber!”

Tüylerin diken diken olur ve içinden haykırırsın: Kâbe müezzininin sesi!
Bu ses alıp götürür seni çoook uzaklara…

Taze bir abdest almışsın, Kâbe’ye doğru alel
acele ilerliyorsun. Önünden, ardından insanlar
koşturuyor. Hedef hep aynı: Beytü-l Haram!..

Ruhun bedenini terk etmiş önünden koşmaktadır. Ona yetişmek derdiyle koşarsın…
Arkanda ananı-babanı, çoluğunu-çocuğunu, malını-metaını bırakmışsındır… Kısacası
bütün bir masivayı bırakmışsındır ardında; dönüp bakmazsın!
-Derler ki, Yüce Allah Ȃdem’i yaratmayı muradettiği vakit, dört büyük meleğe, yeryüzü
toprağının değişik yerlerinden alıp getirmelerini buyurur. Ȃdem’in yaratılış hamurunun
karıldığı bu toprak çeşitlerinden, kalbin payına
düşen Kâbe toprağı olur..
Kalp sılasına, asli vatanına koşmaktadır; ardınca yetişmeye çalışırsın…

Cennetten gelen, yeryüzünde gurbet hayatı
yaşayan Hacerü-l Esved ile göz göze bakışacağın bir nokta ararsın. Orada saf tutarsın kendine.
Kâbe imamı seslenmeye devam etmektedir:
“Essalâtü hayrün minennevm!”

22

Başında, yeryüzünün en mutlu kuşları,
Kâbe seherinde tavaf eylerken, sabah namazına durursun. Kulaklarında yine Kâbe müezzinin sesi… Yüreğin gümbür gümbür!
Ruhun öz anasını bulmuş kadar sükûna ermiş, kalbin, başını sevdiceğinin göğsüne yaslamış kadar mesrur… Burası yeryüzünden bir
parça değildir sanki! Sankisi fazla, burası farklı
bir gezegendir. İçine girenler anlar; İçine girenler erir! İçine girenler kendini bulur! İçine
girenler benliğinden sıyrılıp özüne rücû eyler!
Namazda, Fatiha’dan sonra okunan ayetler,
önünde bir sahne canlandırır. Çoook uzaklara
dalarsın:
“Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında,
gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde,
akl-ı selîm sahipleri için (Allah’ın birliğini gösteren) kesin deliller vardır…”
Ayetleri okuyan Kâbe imamı tıkanır, hıçkırıklara boğulur, okuyamaz olur… Cemaat
onunla birlikte hıçkırır!
x x x
Tâbiînin ileri gelen âlimlerinden Atâ bin Ebî
Rebâh –rahmetullahi aleyh- Peygamber Efendimiz ile alakalı şöyle bir hadise anlatıyor:
Hazreti Aişe’ye:
“Allah Rasûlü’nde gördüğün en hayranlık
verici hali bana anlatır mısın?” dedi. Aişe validemiz:
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“Onun hangi hali hayranlık vermezdi ki!”
dedi ve şöyle devam etti:

riz, bizi cehennem azabından koru!’ (diye yalvarırlar).” (Ȃl-i İmran Suresi, 190-191)

“Bir gece yanıma geldi, yatağa girdi, bir
müddet sonra:

Namazın tamam olunca, o gezegenin uydusu olursun. Hacerü-l Esved’e istilam edip,
avuçlarını okutursun. Kimsenin kimseye faydası dokunmayacak günde, sana şahitlik etsin diye. Avuçlarının çizgilerini ezberlesin de,
çektiği fotoğrafı, Rabbin katında belge olarak
sunsun için…

“Müsaade edersen kalkıp Rabbime ibadet
edeyim.” Dedi. Ben de:
“Vallahi Sen’inle beraber olmayı çok isterim, ancak Sen’in sevdiğin şeyi daha çok severim.” Dedim.
Bunun üzerine kalktı, abdest aldı. Sonra namaza durdu ve ağlamaya başladı. O kadar ağladı ki, gözyaşları göğsünü ıslattı. Sonra rükûya
vardı, yine ağladı. Sonra secdeye vardı, secdede iken de ağladı. Sonra secdeden başını kaldırdı, yine ağladı. Bu durum tâ Bilal –radıyallahu anh- gelip de sabah ezanını okuyuncaya
kadar devam etti. Hazreti Bilal, Habîb-i Ekrem
Efendimiz’in ağladığını görünce:

Dönersin de dönersin. Kendini kaybedersin adeta. Başında, en mutlu kuşlar dönerken,
sen kanatsız uçarsın, onları taklit babında… Bir
pervane olmuşsundur. Işığına hayran, ışığına
kurban olduğun hakikatin etrafında pervaz
edersin. Kendini kaybedersin, benliğinden sıyrılır, hiçlere karışırsın…

SIR

“Ey Allah’ın Rasûlü, geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız affedildiği halde Siz’i bu kadar ağlatan nedir?” diye sordu.
Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem-:

“(Ya Bilal!) Allah’a çok şükreden bir kul olmamayım mı? Vallahi bu gece bana öyle ayetler indirildi ki, onu okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun!” dedi ve şu
ayet-i kerimeleri okudu:

Sadece sen değilsindir bu hali yaşayan.
Kâbe’nin izdüşümünde, Arşı âlâda, melekler
de pervaz etmektedir seninle aynı safta. Melekleşmek, saflaşmak istediğin kadar dönersin.
Meleklerden üstün olma vasfı da verilmiştir ya
sana… Haydi! Yol açıktır varana…
Bir ses insanı bu kadar mı kendinden alabilirmiş?!
Bir sadâ insanı bu kadar da mı uzaklara taşıyabilirmiş?!
Sesin hafızası meğer ne kuvvetliymiş!

“Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışda…”
x x x
Efendimiz (s.a.v.)i bu denli ağlatan ayetler,
bizi nasıl ağlatmasın ki:
“Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akl-ı selîm sahipleri için (Allah’ın birliğini
gösteren) kesin deliller vardır. Onlar, ayakta
dururken, otururken, yanları üzerine yatarken
(her an) Allah’ı zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler
ve ‘Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın.
Sen’i her türlü noksan sıfatlardan tenzih ede-
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MÜSLÜMANLAR! ALLAH’I (C.C.)
NE KADAR TANIYORSUNUZ?
Osman NUR
İnsanın birinci vazifesi yaratıcısını tanıyıp O’na kulluk
etmektir. Çağımızda müslümanların çoğu yaratıcımız Allah’ı sadece yaratıcı olarak tanımaktadır. Hâlbuki Allah’ın
isim ve sıfatları da vardır. Allah’ı isim ve sıfatlarıyla daha
iyi tanıyabiliriz.
(İmam Eş’ari, “Makamut’ul İslamiyyin” eserinde Allah’ı şöyle anlatmıştır. Mezhebler tarihi. 156.s.)
Allah birdir, tekdir, O’nun hiçbir benzeri yoktur. Her
şeyi işiten ve görendir. Allah ne cisimdir ne de gölgedir,
ne bedendir ne de surettir, ne kandır ne de ettir, O bir şahıs değildir. O ne bir cevherdir ne de bir arazdır. O’nun ne
rengi vardır ne de tadı, ne de kokusu vardır. Allah’ın elle
tutulur bir şekli de yoktur.
O ne sıcaktır ne de soğuk, ne yaştır ne de kuru, ne
boyu ne de eni ve ne de derinliği vardır. O ne toplanır ne
de dağılır. Ne hareket eder ne de sakin kalır. O ne bölünür
ne de kısımları vardır. O’nun parçaları da yoktur. O’nun ne
organı ne de azaları vardır. Allah için bir yön söz konusu
değildir. O’nun ne önü vardır ne de arkası, ne sağı ne de
solu vardır, ne üstü ne de altı vardır. O’nun bir yere girmesi
(hulul etmesi) de söz konusu değildir.
O’nun için zaman diye bir şey söz konusu değildir.
(Zaman Allah’ın sonradan yarattığı bir şeydir). Allah’ın bir
şeye dokunması, bir şeyden uzaklaşması bir yere girmesi
mümkün değildir. Allah, yaratılanların, sonradan yarattıklarını gösteren herhangi bir sıfatla sıfatlandırılamaz. Herhangi bir yöne gitmekle sıfatlandırılamaz. O’na herhangi
bir mesafe isnat edilemez. Allah sınırlandırılmış bir varlık
da değildir.
Allah ne babadır ne anne ne de oğuldur. Allah’ı, kudretler kuşatamaz, perdeler kapatamaz, duygular algılayamaz. Allah insanlarla kıyaslanamaz. Hiçbir yönüyle yarattıklarına benzemez. O’nun için afet, felaket söz konusu
olmaz. Allah hatıra gelen, hayal edilen hiçbir şeye benzemez. Allah, her şeyden önce var olan, varlığının başlangıcı olmayan, sonradan icat edilenlerden evvel bulunan,
bütün yaratılanlardan evvel mevcut olandır. Allah her şeyi
en iyi bilendir, her şeye kadir, her şeye gücü yetendir. Allah kadınlara dokunmaktan, eş ve çocuk sahibi olmaktan
uzaktır.
Allah diridir, hiç ölmeyecektir. Gözler O’nu göremez,
hayaller O’nu kavrayamaz. Allah bir “şey”dir ama bizim
bildiğimiz şeylerden değildir. (Cennetlikler cennette Allah’ı baş gözüyle göreceklerdir). Allah âlimdir, kadirdir, diridir. Fakat kendinden başka âlimler, kadirler ve diriler gibi
değildir. Kadim, başlangıcı olmayan yegâne varlık Allah’tır.
O’dan başka kadim yoktur. İlah yalnız O’dur, O’dan başka
ilah yoktur.
Bütün mülk O’nundur, Mülkünde (kâinatta) O’na ortak
yoktur. Saltanatında veziri, icat ettiklerinde ve yarattıklarında yardımcısı yoktur. Allah yarattıklarını geçmişte bir
örneğe göre yaratmamıştır Allah’a herhangi bir şeyi yaratmak, diğer şeyleri yaratmaktan ne kolaydır ne de zordur.
Allah için bir menfaat elde etme diye bir şey söz konusu
değildir. O’na hiçbir zarar da dokunamaz. O’nun için ne
lezzet alma, ne sevinme, ne acı çekme, elem duyma söz
konusu değildir. Allah sona eren bir gaye sahibi olmaktan

da uzaktır. Allah, fani değildir, O’na acizlik ve eksiklik ulaşamaz. Mezhepler Tarihi Muhammed Ebu Zehra””.
a) Yüce Allah’ın isimlerine Esma-ül Hüsna denir. Yani
güzel isimler anlamındadır. Esma-ül Hüsna denince, hemen Allah’ın 99 ismi akla geliyor. Aslında Allah’ın isimleri
99 ile sınırlı değildir. Bazı kitaplarda bu 99 isimde değişiklikler görülmektedir. Değişik rivayet ve görüşlerle Esma-ül
Hüsna’dan sayılan isimleri yazıp anlatalım. Yüce Allah’ı tanımanın en iyi yolu da O’nun isimlerini bilmektir. Şimdi bu
isimleri öğrenelim.
1-ALLAH: Yaratıcımızın, Rabbimizin, ilahımızın özel ismidir. Allah, tek ilah ve Rab’tır. Allah ismi Allah’ın bütün
isimlerinin manasını kapsar. Türkçemizde bazen Allah ismi
yerine tanrı ismi kullanılıyor. Tanrı ancak ilah kelimesinin
anlamıdır. Allah isminin yerini tutmaz
2- İLAH: Allah tek ilahtır. İlah ismi de Allah’a mahsustur. Çünkü başka ilah yoktur. Onun için Müslümanlıkta
“Le ilahe illallah” sözü çok kıymetli ve çok manalıdır. Allah
tek ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. Fakat insanlar bilerek veya bilmeyerek çok ilahlar edindiği için Allah bu sözü
(Le ilahe illallah) çok önemsemiş, Müslümanlığa giriş sözü
olarak belirtmiştir. Zaten bu sözün bilincine varan insan
başka ilahlar edinmez. Şunu da hemen belirtelim ki; bu
sözün manasını çok iyi bilen Ebu Cehil, asla bu Kelime-i
Tevhid sözünü söylememiştir. Hâlbuki Allah’ın var olduğunu Ebu Cehil çok iyi biliyordu. Fakat Allah’la beraber başka
ilahlara da (putlara) tapındığı için, çelişkiye düşmemek
için, “Le ilahe illallah” demiyordu. Şimdi toplumumuzda
birçok insan hem “Le ilahe illallah” diyor, hem de Allah’tan
başka ilahlar da ediniyor. Başka ilahlara da tapınıyor. Şimdi ilahın manasını iyi anlayalım. Sonra da dönüp bakalım
başka ilahlar edinip, edinmediğimize.
a) İlah, yaratıcıdır. Yoktan var eden
b) İlah, maliki mülktür. Yani her şeyin sahibidir. Yaratıcı
elbette sahip olandır. Hem yaratsın hem de sahip olamasın bu mümkün değildir. Eğer başkalarının bir kısım şeylere sahip olduğunu düşünürsek, ilahları çoğaltmış oluruz.
c) İlah, kudret sahibidir. Gücü her şeye yeten tek ilah
Allah’tır. Allah’ın gücüne rağmen başka güçler tanıyan
başka ilahlar kabul etmiş oluyor. Kimse Allah’a karşı gelemez. Kimse Allah’ı mağlup edemez, O’na karşı üstünlük sağlayamaz. Müşrikler kendi tapındıkları ilahların Allah’tan bağımsız bir gücü olduğuna inanırlardı. İlahların
gücünün, insanları çarpacağına, uğursuzluk veya uğurluluk getireceğine inanırlardı. Allah’tan bağımsız bir gücün
olduğuna inanmak ilahlıkta Allah’a ortak koşmaktır. İnsanlardaki gücü veren de Yüce Allah’tır. Yani aslında insanların gücü Allah’ın gücünden kaynaklıdır, Allah vermezse
insanların gücü olmaz. Allah dilemezse insanlar parmağını
bile oynatamazlar.
d) İlah, hüküm sahibidir. İlah, her şeyin hâkimi, her
şeye emir ve yasak koyan, kanun koyucu anlamları taşımaktadır. Elbette mülkünde kanun koymak, emir ve
yasaklar koymak mülkün sahibi, mülkü yaratan o ilaha
mahsus olabilir. Allah’ın mülkünde Allah’ın kanunlarını
iptal edip kendi kanunlarını yürürlüğe koymak ilahlık iddia etmek değil de ya nedir? Allah’ın kanunlarını değil de

SIR
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başkalarının kanununu üstün kabul eden o başkalarını ilah
kabul etmiş olmuyor mu? İşte en çok şirk koşma veya başkalarını ilahlaştırma bu manada olmaktadır. Müşriklerin
müşrikliği, kendi bulundukları topluma Allah’ın kanunlarını değil kendi hüküm ve kanunlarını yürürlüğe koymalarından meydana gelmiştir.
e) İlah, sığınılacak, üstün tutulacak emrine boyun eğilecek demektir. Sığınılacak, yardım istenilecek, yardım
dilenilecek, ibadet edilecek, dua edilecek varlıktır ilah. Çaresizlik, güç yetmezlik anında yardımı istenilecek, ondan
medet umulacak yegâne varlık ilahtır. O ilah da ancak Allah’tır. Allah’tan başka sığınılacak bir şey bulan insan, onu
ilah edinmiş olur. Tapınmak ona ibadet etmek veya ona
kulluk etmektir. Kulluk etmek ise onun emir ve yasaklarına
uymak demektir. Onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Allah’tan daha fazla önemseyip Allah’ın emirlerine
karşılık onun emirlerini, görüşlerini önemsediğimiz kimse
var mı? Eğer varsa, başka ilahlar edinmiş olmuyor muyuz?
İnsanların bir kısmı ırkını önemseyip, atalarının inancını İslam’ın inancı yerine ikame etmeye çalışmaktadırlar. Bunlar kendi ırkdaşlarını Müslümanlığı kabul etmese de kardeş bilir, atalarının örf ve adetleri İslam’a uymasa da ona
önem verir, milli kahramanlarının görüşleri, topluma koyduğu kanunları İslam’a uymasa da onu önemserse müşrik
durumuna düşmezler mi? Bunlar, Müslüman olmaktan
ziyade ırkına mensup olmaktan gurur duyanlar. Dara düştüklerinde müslümanlara sığınma yerine kendi ırkdaşlarının toplumuna sığınmayı uygun görürler. Bu gibi insanlar
kendi inançlarını tekrar gözden geçirmelidirler. Hâlbuki
İslam’da ırkın bir üstünlüğü yoktur, üstünlük takvada,
Müslümanlığı iyi yaşamaktadır. İşte müşrikler Allah’tan
çok putlarının sözlerine, emirlerine önem veriyorlardı
veya uyguluyorlardı. Putlara tapınmayı atalarının dini diye
sahip çıkıyorlardı. Müşrikler kendi ırklarını hatta aynı ırk
içinde kendi kabilelerini veya soylarını da önemserlerdi.
f) İlah, ibadet edilecek varlıktır. Bir de ibadet edilen
manası vardır ilahın. Müşriklerin putlarına ibadeti, ona
saygı göstermek ve onu ululamaktı. El açıp ondan medet ummaktı. İşte Allah’tan başkasını ululayıp, karşısında
saygıyla eğilip el açıp ondan medet istemek ona ibadet
etmektir. İbadet, kulluk etmek demektir. Kulluk, efendisinin emirlerini, isteklerini, ilkelerini, kanunlarını yerine
getirip uygulamaktır. Sözleri dinlenen kişinin, yolundan
gidilen kişilerin koydukları prensipler İslam’a uygunsa bir
mahsuru yoktur. İslam’a uygun olmadığı halde İslam’dan
üstün tutulursa şirk olur. Sahabiler Allah’tan başkasına el
açıp yalvarmamışlardır, başkasından medet ummamışlardır. İslam’dan başka yoldan gitmemişlerdir. Hiçbir beşeri
sisteme uymamışlardır. Hatta peygamberimize karşı bile
bunları yapmamışlardır. Şimdi tasavvufta ve milliyetçilikte böyle bazı yanlışlar gözükmektedir. Allah’tan ziyade
şeyhlerden medet ummak, onların prensiplerine uymak,
Allah’tan ziyade kendi ırklarını kutsamak, Allah’ın emir ve
yasaklarından ziyade kendi milli kahramanlarının ilkelerini
önemsemek, atalarının örf ve adetlerini İslam’a aykırı bile
olsa onları önemsemek ve kutsamak bir nevi onları ilah
edinmeye girmektedir. Buna örnek olarak nevruz gösterilebilir. Nevruz ateşperest Mecusilerin bayramıdır. Nevruzun İslam ile bir bağı yoktur. Onun için İslam’da ateşe karşı
namaz bile kılınmaz denmiştir. Nevruzu bayram edinenlere ne demeli?
3-RABB: Allah Rabbtır. Allah, Rabbül âlemindir. Rabb,
yüce Allah’ın, Allah gibi özel isimlerindendir. Birçok anlamları vardır. a) Terbiye eden. b) Yetiştiren (bizi yoktan
var eden, dünyaya getirip bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan
ve rızkımızı da verendir). c) Düzenleyen. d) Sahip. e) En
büyük, her şeyin efendisidir. Her şeyin idarecisidir. f) Tasarruf sahibi, istediğini yapandır. g) Hükmeden, topluma

düzen koyan, hayatı düzenleyen, emir ve yasaklar koyan,
kanun koyucudur. h) İbadet edilen, sözü dinlenen, itaat
edilendir. Yaşamamız, hastalanmamız, ölmemiz hep Rabb
isminin tecellileridir. İşte bu anlamlara gelen RABB Allah’ın
bir ismidir. Rabbimiz Allah’tır ve tek Rabbimiz Allah’tır.
Dünyayı terbiyesi altına aldığı gibi başka ne kadar âlem
varsa onları da idare eden, terbiye eden Allah, Rabb-ül
âlemindir. Allah’ın terbiyesini beğenmeyip, başka terbiyeci arayanlar veya tanıyanlar, Allah’ın dünya hayatımızı
düzenlemesini istemeyen veya yanlış bulan, başka düzenleyicileri daha üstün bulan, Allah’ın tasarrufuna karşı gelen, hayatına karıştırmak istemeyen, Allah’ın hükümlerini
beğenmeyen ve başkalarının hükümlerini üstün sayan,
Allah’tan başkalarının sözüne daha çok kıymet veren elbette Allah’tan başka kendine Rabler edinmiştir. Hâlbuki
tek RAB Allah’tır.
Tek tasarruf sahibi Allah’tır. Bazıları Allah ile başka tasarruf sahibi olduğuna da inanmaktadırlar. Hiçbir insan
Allah’a rağmen başka tasarrufta bulunamaz. Ehlisünnet
itikadına göre hayrı ve şerri yaratan Allah’tır. Allah her şeyin planını kader ile belirlemiştir. Kaderin dışında bir şey
olmaz. İnsanların cüz-i iradesiyle yapmak istedikleri şeyleri de Allah yaratmaktadır. Tek terbiyeci Rabb Allah’tır
4-SUBHAN. Subhanallah. Allah subhan’dır. Yani eksiği olmayandır. Noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah’ın,
bütün isimlerinde eksiği yoktur, yani tamdır. O’nun isimlerinin ve sıfatlarının bir sınırı yoktur. Allah’ın isimlerini
okurken veya düşünürken bu subhan ismini hiç aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bir örnek vererek bu konuya
açıklık getirelim. Allah ilim sahibidir. Allah’ın bilmeyeceği
bir şey yoktur. Allah’ın ilminin bir sınırı veya sonu yoktur,
sonradan bir şey öğrenmez, her şeyi her zaman bilir. Allah kudret sahibidir, kudret ve kuvvetinin bir sınırı ve sonu
yoktur, ha keza.
5-RAHMAN: Çok merhamet sahibi anlamındadır. Acıyı
sevince çeviren demektir. Dünyada bütün varlıklara merhamet edendir. İsterse kendine karşı gelen asi, kâfir bir kul
olsa da ona da merhametini Rahman ismiyle gösterir. Ona
da rızık verir, sıhhat verir, çeşitli nimetlerini nasip eder,
edebilir.
6-RAHİM: Rahim sıfatı da çok merhametli anlamındadır. Yalnız Rahim ismi Müslüman kullarına merhamet
edici, onları mükâfatlandırıcı olarak anlatılır. Yani Rahim,
Müslümanlara yönelik bir sıfatıdır. Müslümanlara cenneti
nasip edecek olan Allah rahimdir.
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7-MELİK: Emir veren amir. Emirleri yerine getirilendir.
Bütün yaratılanların tek malikidir, sahibidir. O yarattığı
mülkünde ve orada bulunan bütün varlıkların yegâne hükümdardır. Sonsuz kudretiyle onları idaresi altında tutan
tek yaratıcı ve idareci Allah’tır.
8-KUDDÜS: Noksanlıklardan arınmış. Her türlü hata,
gaflet ve acizlikten uzak, eksikliklerden beri, mutlak kemal
sahibi anlamındadır.
9-SELAM: Yarattıklarını selamette kılan, esenlik verendir.
10-MÜ’MİN: İman ve güven veren, her türlü şüphe ve
tereddütleri kaldıran.
11-MÜHEYMİN: Her şeyi hükmü altına alandır.
12-AZİZ: Ulu, üstün, izzet ve şeref sahibi, mağlup edilemeyen galip.
13-CEBBAR: İstediğini zorla yaptırandır. İstediğine kimse karşı koyamaz.
14-MÜTEKEBBİR: Yegâne büyük, en büyük, en azametli olan.
15-HÂLIK: Yaratandır. Allah, her şeyi yoktan ve örneği,
benzeri olmadan yaratmıştır.
16-BÂRÎ: Eksiksiz yaratan, mükemmel yaratan.
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17-MUSAVVİR: Şekil veren.
18-GAFFAR: Günahları örtücü, affeden, mağfireti bol
olan.
19-KAHHAR: İsyankârları kahreden, cezalandıran.
20-VEHHAB: Hak etmeyenlere karşılıksız veren.
21-REZZAK: Rızıklandıran, bütün yaratıkların rızkını yaratıp veren.
22-FETTAH: Kullarının güçlük ve sıkıntılarını gideren.
23-ÂLİM: Her şeyi en iyi bilen, ilim sahibi, bilmediği
yok. O’nun bilgisi ezelidir.
24-KÂBIZ: Her şeyi sonsuz kudretiyle emri altına alan.
25-BÂSIT: Bol rızık, uzun ömür veren. Bolluk, huzur,
neşe verendir.
26-HÂFID: Kâfirleri alçaltan.
27-RÂFİ: Dilediğini aziz ve güçlü kılan.
28-MUİZ: İzzet ve ikram sahibi.
29- MUZİL: Dilediğini değersiz kılan.
30- SEMİ: İşiten. Duymayacağı bir ses yoktur.
31-BASİR: Görendir. Her şeyi her an doğru görür, göremeyeceği hiçbir şey yoktur.
32- HAKEM: Hükmeden, hüküm koyan.
33-ADL: Adalet sahibidir. Herkese adil davranır, kimseye zulmetmez.
34-LATİF: En ince işlerin bile bütün inceliklerini bilen.
35-HABİR: Her şeyden haberdar olan. Her şeyin gizli
ve içyüzünü bilen.
36-HALİM: Yumuşak davranan, ceza vermede acele
etmeyen, erteleyen.
37-AZİM: Azametli olan. Çok yüce ve çok büyük olandır.
38-GAFUR: Çok affedici. Mağfiret eden, yargılayan,
suçları bağışlayandır.
39-ŞEKUR: Şükredilmeye layık olan. İnsanlara nimetlerini artırandır.
40-ALİYY: Yüksek, büyük, üstün ve yüce, yüceltici.
41-KEBİR: Zatı ve sıfatlarıyla her şeyden büyük olan.
42-HAFIZ: Muhafaza eden, koruyan.
43-MUHİT: Her şeyi kuşatan.
44-MUKİT: Rızıkları yaratan.
45-HASİB: Hesaba çeken.
46-CELİL: Büyüklük ve ululuğu pek yüce olan.
47-KERİM: Cömert, kerem sahibi. Cezalanması gerekeni affedendir.
48-RAKİB: Görüp, gözeten.
49-MUCİB: İcabet eden, isteyene karşılık veren. Dua
edenlere cevap verendir.
50-VASİ: Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.
51-HAKÎM: Her şeye hâkim olan. İlim ve hikmet sahibi
Her işi hikmetli olan.
52-VEDUD: Salih kullarını seven, sevgiye layık, sevgi ve
dostluk hissini yaratan.
53-MECİD: Lütfü ve keremi bol, şan ve şeref veren.
54-BAİS: Ölüleri dirilten. İhtiyaçlarına göre insanlara
peygamberler gönderen.
55-ŞEHİD: Her şeye şahit olan. Her yerde ve her zamanda her şeyi görendir.
56-HAK: Varlığı gerçek, yok olmayacak olan.
57-VEKİL: Kullarının işlerini yerine getiren. Tevekkül
edilen, sığınılan.
58-KAVİ: Gücü her şeye yeten, çok güçlü.
59-METİN: Sağlam, sarsılmayan, çok güçlü olan.
60-VELİ: Dost, yardımcı olan. İyi insanların dostu ve
işlerinin yardımcısı olan.
61-HAMİD: Övülen, övgüye layık olan tek varlık. “Elhamdülillah”.
62-MUHSİ: Her şeyi iyi bilen, varlıkların sayısını her
yönüyle en iyi bilen.
63-MÜBDİ: Her şeyi yoktan yaratan. Bir örneği olma-

dan yaratıcı olan.
64-MUİD: Öldükten sonra tekrar yaratacak olan.
65-MUHYİ: Dirilten hayat veren. O’dan başka hayat
veren yoktur.
66-MÜMİT: Öldüren. Ölümü her canlıya tattıracak
olan.
67-HAY: Diri, yaşayan. Canlılara hayat verendir.
68-KAYYUM: Bütün varlıkların varlığını sürdüren, muhafaza eden, ayakta tutan.
69-VACİD: İstediğini istediği anda var eden, icat eden.
70-MACİD: Sınırsız şan ve şeref sahibi. Kerem ve müsamahası sınırsız olandır.
71-VAHİD: Bir, tek olan. Zatında, sıfatlarında, işlerinde
ortağı olmayandır.
72-SAMED: Hiçbir şeye muhtaç olmayan, muhtaçların
bütün ihtiyaçlarını karşılayan. 73-KADİR: Her şeye gücü
yeten. İstediğini dilediği gibi yapandır.
74-MUKTEDİR: Mutlak iktidar, tasarruf sahibi. Gücü
her şeye yetendir.
75-MUKADDİM: Her şeyden önce olan. Dilediğini öne
alan, öne geçiren.
76-MUAHHİR: Her şeyden sonra yine var olacak olan.
İstediğini arkaya, bırakan.
77-EVVEL: Başlangıcı olmayan, ilk.
78-AHİR: Sonu olmayan, ebedi.
79-ZAHİR: Varlığı açık olan. Her yarattığı varlık, varlığının açık bir delilidir.
80-BATIN: Gizli görünmeyen. Varlığı gizli olan fakat
varlığı kesin bilinen.
81-VALİ: İdare eden, sahip, yöneten. Kâinatı yöneten.
82- MÜTEALİ: Noksanlığı olmayan en yüce varlık.
83-BER: Çok iyilikte bulunan.
84-TEVVAB: Tevbe edenlerin tevbelerini kabul eden.
85-MÜNTEKİM: Günahkârları cezalandırıcı, zalimlerden intikam alacak olan.
86-AFÜV: Affedici. Suçları bağışlayan.
87-RAUF: Çok merhametli ve şefkatli.
88-MALİK-ÜL MÜLK: Bütün mülklerin gerçek sahibi ve
tek tasarrufçusu.
89-ZÜL CELALİ VEL İKRAM: Büyüklük ve ikram sahibi.
90-MUKSİT: Doğru iş yapan, adaletli iş gören.
91-CAMİ: Derleyen, toplayan.
92-GANİ: Çok zengin olan. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, hiçbir eksikliği olmayan.
93-MUĞNİ: İstediğine zenginlik veren.
94-MANİ: İstediğine mani olan. O’nun istemediği şeyler olmaz.
95-DAR: Dilediğine cezasını verip zarara uğratan.
96- NAFİ: Dilediğine fayda veren.
97-NUR: Aydınlatan, ışık veren.
98-HADİ: Hidayet veren. Doğru yolu gösteren.
99-BEDİ: Eşi benzeri olmayan. Her şeyi çok güzel yaratan.
100-BAKİ: Sürekli var olan ve var olacak olan, sonu olmayan.
101-VARİS: Tüm varlıkların, mal ve mülklerin gerçek
sahibi ve varisi olan.
102-REŞİD: Doğru yolu gösteren, doru yola ileten ve
ulaştıran.
103-SABUR: Çok sabırlı. Hiçbir şeyde cezalandırmada
acele etmeyen.
104-ŞAFİ: Şifa veren. Hasta kullarına sıhhat veren.
105-SETTAR: Gizleyen, günahları örten.
106- MUBİN. Her şeyi anlaşılır açık seçik olan. Hakkı
açık seçik ortaya koyan.
107- ŞAKİR. Şükre mukabele eden. Fiili şükre fiili karşılık veren.
108- MUNZİR. Eşsiz uyarıcı.
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109- KEFİL. Kuluna kefil olan. Kulları tarafından kefil
kılınan.
110- SADIK. Mutlak doğru. Eşsiz ve benzersiz, dürüst.
Sözü, işi, vaadi doğru olan.
111- FALIK. Yarıp çıkaran.
112- GALİP. Daima yenen. Asla yenilmez olan. Mutlak
galip.
113- KÂFİ. Kuluna yeten zat. Her şeye kâfi olan.
114- MÜSTEAN. Yardım dilenilen. Yegâne yardım mercii.
115- KARİB. Çok yakın. Yakınlıkta sınır tanımayan. Yakınlıkta eşsiz benzersiz olan.
116- MEVLA. Sadık dost. Yoldaş ve sırdaş. Kendisine
dayanılan mutlak dost.
117- MURSİL. Gönderen. Eşsiz benzersiz sevk edici.
118- KAİM. Eşsiz aktif özne. Yönetmede sebat eden.
İşine kesintisiz riayet eden.
119- MELİK. Mükemmel idareci. İdaresinde eşsiz benzersiz olan.
120- HAYR. Hayrın kaynağı. Zatı mutlak hayır olan.
Hayrı eşsiz benzersiz olan.
121- HAFİ. Mükemmel ilgilenen. Sonuna kadar izleyen
122- FATIR. Kâinatı var eden. Yokluktan varlığı çıkaran.
123- NASIR. Yardım edip destekleyen. Eşsiz ve benzersiz yardım ve desteğin sahibi.
124- HALLAK. Her daim yaratan. Yaratmada atıl olmayıp hep aktif olan.

Muksit, Cami, Muğni, Mani, Dar, Nafi, Nur, Hadi, Reşid,
Şafi, Settar, Şakir, Kefil, Galip, Kâfi, Müstean, Mursil, Kaim,
Melik, Hayr, Hafi, Nasır, Hallak, Kadir, Faal,
Görüldüğü üzere en çok kader ile ilgili isimler mevcuttur. Bunun için bazı âlimler kadere imanı Allah’a iman içinde kabul etmişlerdir.
“”c) Ehlisünnete göre Allah’ın isimleri tevkifidir, Allah’ın nas ile bildirmesiyledir. Nas ile bildirilmeyen isimleri
Allah’a vermek doğru değildir. Ancak ehlisünnet âlimleri,
Allah’a Mürid (dileyen) denilebilir. Kur’an ve hadislerde bu
isim yoktur. Fakat ümmet bu ismin Allah’a verilebileceği
hususunda icma etmişlerdir. İmam Pezdevi.”” Onun için
hadislerde ve Kur’an’da geçen Allah’ın isimlerinden başka
Allah’a bir isim vermek doğru olmaz.
“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz”. İnsan.30.a.
Mürid, irade ve talep eden, isteyen, arzu eden anlamına gelir.
d) Esma-ül Hüsna hakkında bir hadis: Peygamberimiz:
“”Esma-ül Hünsayı ezberleyip iman ederse cennete girer”
buyurmuştur. Buhari. Müslim. Bunun manası: Allah’ın bu
isimlerle bilenin imanı tam olur ve imanı olan da cennete
girerdir. Esma-ül Hüsna’da bulunan isimleri inanarak okuyan insanın cennete gireceğine dair hadis vardır. Dikkat
edilirse Esma-ül Hüsna’da Allah’a, meleklere, kitaplara,
peygamberlere, ahiret gününe ve kadere imanı gerektiren
isimler vardır. Esma-ül Hüsna’ya inanan insan imanın altı
şartına da inanmış olur. İmanı tam olan da cennete gider.
Allah’ın sıfatları
a) Allah’ın zati sıfatları şunlardır: Vardır, evveldir (kıdem), sondur (beka-yok olmayacaktır), birdir (ortağı yoktur), Muhalefetun lil havadis (yarattığı veya var olan hiçbir
şeye benzemez), kıyam bi nefsihi (varlığı kendindendir)
O’nu kimse yaratmamıştır.
b) Subuti sıfatları: Hayat (yaşıyor), ilim (her şeyi en iyi
bilir), semi (her sesi duyar), basar (her şeyi görür), kudret
(gücü her şeye yeter), irade (istediğini yapar), kelam (konuşur), tekvindir (her şeyin yaratıcısıdır).
Ehlisünnet, Allah’ın tat alıcı, dokunucu ve koklayıcı olduğunu kabul etmemiştir. Onun hakkında böyle bir iddia
ortaya atmak mümkün değildir.
b) Allah hiçbir şeyin içine girmez.
Allah’ın sıfatları, cisimlerin sıfatlarıyla aynı değildir.
Allah bir cisim değildir. Allah’ın bir yönü ve mekânı
yoktur.
Allah rüyada görülebilir. Allah, ahirette Müslümanlara
gözükecektir.
“Hidayet ve dalalet Allah’tandır”
Şer zannettiğimiz şeylerde de Allah’ın bir hikmeti vardır.
Yüce Allah’ın lütfu sonsuzdur.
Yüce Allah’ın her işi hikmetlidir.
Allah vaadinden dönmez.
Allah adalet sahibi ve bütün mülklerin gerçek sahibidir.
En çok Allah sevilmelidir.
Allah’ın isimleri imanın altı şartına inanmayı gerektirir.
Esma-ül Hüsna hakkında bir hadis: Peygamberimiz:
“”Esma-ül Hünsayı ezberleyip iman ederse cennete girer”
buyurmuştur. Buhari. Müslim. Bunun manası: Allah’ın bu
isimlerle bilenin imanı tam olur ve imanı olan da cennete
girerdir. Esma-ül Hüsna’da bulunan isimleri inanarak okuyan insanın cennete gireceğine dair hadis vardır. Dikkat
edilirse Esma-ül Hüsna’da Allah’a, meleklere, kitaplara,
peygamberlere, ahiret gününe ve kadere imanı gerektiren
isimler vardır. Esma-ül Hüsna’ya inanan insan imanın altı
şartına da inanmış olur. İmanı tam olan da cennete gider.
Not: Yazı biraz uzun oldu, konunun bütünlüğü sarsılmasın diye bölmedim. umarım hoş karşılarsınız.

SIR

125- KÂDİR. Mutlak kudret sahibi. Her şeyi kudretiyle
kontrol altında tutan.
126- FAAL. Dilediğini yapan. Daima aktif olan. Fiilinde
daim ve mükemmel olan.
127- EHAD. Mutlak bir, sonsuz tektir.
b) Allah’ın isimleri imanın altı şartına inanmayı gerektirir.
Allah’a iman ile ilgili isimler: Allah, İlah, Rab, Subhan,
Rahman, Rahim, melik, Kudüs, Aziz, Mütekebbir, Halik,
Bari, Semi, Basir, Hakem, Azim, Gafur, Aliyy, Kebir, Muhit,
Celil, Hak, Kavi, Metin, Hamid, Mübdi, Kayyum, Vacid, Macid, Vahid, Samed, Kadir, Muktedir, Muahhir, Evvel, Ahir,
Zahir, Batın, Vali, Müteali, Malikül Mülk. Gani, Bedi, Baki,
Varis, Sabur, Munzir, Sadık, Karip, Falık, Mevla, Kaim, Melik, Fatır, Hallak, Ehad.
Meleklere iman ile ilgili isimler: Habir, Mursil, Allah
bütün isimlerini emir ve yasaklarını melek vasıtasıyla peygamberine bildirdiğinden ve biz de ancak bunlar vasıtasıyla bildiğimiz için bütün isimler melek ve peygambere
imanı da içermektedir.
Kitaplara iman ile ilgili isimler: Hakem, Habir, Mubin,
Mursil. Ayrıca Allah’ın bu isimlerini ancak Kur’an’dan veya
peygamberden öğrendiğimiz için bütün isimler Kur’an’a
imanı da içermektedir.
Peygamberlere iman ile ilgili isimler: Habir, Reşid,
Mursil, Bais. Allah bütün isimlerini emir ve yasaklarını melek vasıtasıyla peygamberine bildirdiği için ve biz de ancak
bunlar vasıtasıyla bildiğimiz için bütün isimler melek ve
peygambere imanı da içermektedir.
Ahiret gününe iman ile ilgili isimler: Gafur, Hasip, Kerim, Vasi, Bais, Muid, Muhyi, Müntekim, Afüv, Rauf, Muksit, Cami, Dar, Nafi,
Kadere iman ile ilgili isimler: İlah, Rab, Melik, Selam,
Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, Halik, Musavvir, Gaffar,
Kahhar, Vehhab, Rezzak, Fettah, Âlim, Kabız. Basıt, Hafıd,
Rafi, Muiz, Hakem, Adl, Latif, Habir, Halim, Gafur, Şekur,
Aliyy, Hafız. Muhit, Mukit, Kerim, Rakip, Mucip, Hâkim,
Vedüd, Macid, Şehit, Vekil, Veli, Muhsi, Muhyi, Mumit,
Hay, Kayyum, Samed, Kadir. Muktedir. Muahhir, Vali, Ber,
Tevvap. Malikül Mülk, Afüv, Rauf, Zül celali vel ikram,
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NEDEN ADI BARIŞ PINARI ve MESAJI NEDİR?
(Yakın Tarihte olanlara bir bakış ve Gelecek Nasıl gelecek?)
Ayhan ÖZCİMBİT

Bir kaç gün önce harekatın başlamak için
geriye doğru gün saydığını söylemiştim Sosyal Medya hesaplarımdan ve harekat başladı. Peki neden adı Barıs Pınarı oldu? Bu ismin
kodu nedir?

Evet yıl 2020 ye yaklaşırken ABD’nin derin
siyonist ve Emperyalist planlarının parçası
olan BOP Planı ( Suriyeyi bölme, Suudi Arabistanı ve İranı Türkiye’yi bölme ve küçük devletçiklerle Ortadoğuyu darmadağın edip İsraile
yer açma genişletme politikası) 2010 yılından
sonra yavaş yavaş başarısızlığa doğru gitti.

SIR

Bildiğiniz gibi Türkiye’de güç sahibi olmak
için eskiden Nato ve ABD’nin onayını almanız gerekmekteydi. Erdoğan 2010 yılına kadar
ABD ve Nato’nun çizgisi dışına çıkmadı çıkamadı bu yüzden. Ne dedilerse yaptı. Kadrosunda
Amerikancılar büyük oranda vardı. O zaman
adı Muhterem Hocaefendi Fethullah Gülen
olan özde ise 1995 de “ABD’yi Övün Orta Asya’da” dediği için ABD Ajanı olduğunu anlayıp
Kazakistan’da okullarında çalışmayı bıraktığım
İslam Düşmanının da AK PArti yanında 2010
yılına kadar bulunması yüzünden ben de CHP
içinde AK Parti ve Fethullah Gülen’e karşı delege olarak mücadele verdim. Çünkü Erdoğan
2010 öncesinde BOP nun başı olduğunu söylemişti.
Suriye’de Libya’da o zaman danışmanı Gürcan Balık yüzünden savaş çıkartan Davutoğlu
ve onun desteklediği sığ Batıcı siyasetini asla
beğenmeyip karışıklıklar çıkartan ABD siyasetine destek verilmemesi için askerin polisin istihbaratçıların çok okuduğu KORKUSUZ MEDYA’DA sayısız yazı yazdım(Bu yazılar sonradan
Korkusuz Medya Tarafından yanlışlıkla silindi).
Gezi olaylarında 2013 yılında gençlerin
kafasına Fişek sıktıran Polis Amirinin The CİAmaatçi olduğunu ilk günden söyleyip hesap
vereceğini de yazmıştım. Devleti de 2011 yılı
23 Aralıkta TNT kanalından Astrolojik olarak
da uyarmış ve 2012 Ekim ayından sonra çok
büyük sıkıntılar gelebileceğini belirtmiştim. Bu
video hala Facebook ta var.
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Niye mi?

Çünkü ilk defa Milli İstihbaratın başına MİLLİ ve gerçekten Türkiye’yi düşünen ABD den
bağımsız siyasetler geliştiren CIA MOSSAD ve
FETÖ ajanlarını MIT içinden mümkün olduğunca büyük oranda kazıyan MIT’in tarihinde
en uzun başkanlık yapan adam Hakan Fidan
geldi.
GÜÇLÜ DEVLET GÜÇLÜ ORDI DEĞİL GÜÇLÜ
İSTİHBARATTIR. Çünkü istihbaratınız sağlam
değilse yanlış hedefleri vurursunuz. İşte FİDAN
bunun için önemli.
ABD onu niye istemedi?

Çünkü Fetö’nün ilettiği ABD istihbaratı
onun ABD yanlısı olmadığını MİLLİ olduğunu
biliyordu ve FETÖ Hakan Fidan hakkında 2010
yılından beri inanılmaz iftiralar başlattılar ellerinden geleni ardına koymadı bu örgüt. Hedeflerine ulaşmada İslami değil Makyavelist
bir tarz oluşturan Fetö CIA’nın bizzat Çözüm
Ortağıdır Türkiye için Sorun Ortağıdır. Gezi
kalkışmasının planlanmasında destek, Deniz
Baykal’ın donunun ve CHP’den düşürülmesi,
Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelişi, Çözüm Sürecinin sekteye uğratılması için iki polisin gece uykusunda şehit edilmesi için TAK’a(PKK ya destek verilmesi) hepsinde Fetö vardı. İşte herşeyi
elinde bulunduran Nato’nun içimizdeki ajanı
Fetö’ye ABD ve Batı ülkeleri bu yüzden kar-
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deş muamelesi yapmakta kolayca onlara iltica
hakkı vererek yardım ve yataklıklar yapktaydılar. Esasen Fetö ve PKK ABD’nin Eski Dışişleri
Bakanı Henry Kissenger’ın Terör bebekleridir.
Türkiyede başka cemaatleri de ve sözde Sol
örgütleride Nato kontrol etmekte ama onların
kim olduğunu şimdilik yazmak doğru olmaz.
Zaten ortaya çıktıkça devlet icabına konjonktüre bakarak hallediyor. Şu anda Hükümete
destek veriyor gibi görünen Sırattan adam geçirmeci bir kaç sarıklı CİAmaat de Davutoğlu
ve Gül’e göz kırpıyorlar. Gemiyi hemen terk
edecekler ABD den parmak şıklatma sesini
duyduklarında. Sakın ha cemaatlere bel bağlamayın çoğu ajan ve Batı ya destek oluyorlar.
Şu an Türkiye kendi sınırından içeri girebilecek Terör unsurlarıyla saavaşa başladı. Aslında
bu ABD ile savaştır.
Peki Neden adı Barış Pınarı oldu?
Devlet bir ismi öyle rast gele seçmez. Seçilen isim mesaj verir. Bunu batılı ülkelerde yapmakta. Barış Pınarı ismi (BP) aslında B üyük O
rtadoğu P rojesine (BOP) kısaca bir cevaptır.
Barış Pınarı Erdoğan ve Putin’in daha önce
üzerinde anlaştığı ve BOP’a büyük bir karşı koyuş mesajıdır. Burada Putin için önemli olan

Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmamasıdır. Türkiye bu garantiyi Rusya federasyonuna vermiştir. Bunu açıkça demeçlerinde
beyan etmiştir. Bu nedenle Suriye hava sahası
Türk Uçaklarına açıktır. Türkiye kendi S400lerinide hazır hale getirmiş ve isterse Suriye
hava sahasını da başka unsurlara kapatacak
güçtedir artık. ABD bölgede tıkanmış Trump
ne yapacağını bilemez halde bu operasyondan nemalanma peşindedir çünkü ABD derin
devleti Trump’ı da azletmeye çalışmaktadır.
Çünkü Trump Orta Doğuda başarısız kalmıştır.
Türkiye direnmeye devam etmekte Venezuella
düşmemiş Rusya’da istenen karışıklıklar başlatılamamıştır. ABD ise, Türkiye Rusya ve Venezuellalı Ajan Muhalefetle derin iş birliği içinde
her türlü manüplasyon ve spekülasyonu yapmaktadır. KK ve Eİ nin Twitleri sizi sakın kandırmasın her ikiside Operasyona karşı ve PKK nın
HDP nin ve ABD nin yakın müttefikleridir.
Sonuçta ne olursa olsun bu operasyonun
başlaması önemliydi. Mümbiç, Afrinde diğer
yerlerdeki PKK unsurları ve diğer Kuzey suriyedeki PKK unsurları kazınmadıkça Suriyede
barış olamazdı.
Allah Anadoluda Haçlı Ruhuna direnen Hilal’e yardım etsin....

29

sirdergisi.com

İLAHİ

Kasım 2019 - Rebiülevvel 1441

YAKARIŞ
İbrahim TÖRE

Ya ALLAH !
Ya Rahman, Ya Rahim,
Ya Hayy, Ya Kayyum,
Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddus…!
Ya İlâhi !
Ey Sevgili Rabbim;
Tazarru’ ve niyazım sanadır!
Sanadır bütün iştiyakım...
Ruh-u cân, kalbî selim;
Sana hayran,
Sana hasret,
Sana hayret,
Sana vuslat …

Bütün ümidim keremindir,
Melce’im rahmetindir,
Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin,
Peygamberim,
Habibin
Hz.Muhammed
S.A.S.,
Vesilemdir.

Ya Rab!
Sevgililer farklı farklı;
Kiminin para, kiminin makam,
Kiminin Leyla, kiminin Mecnun,
Kiminin Kerem, kiminin Aslı…
Kimin şu, kiminin bu…
Hiç birinin yok aslı esası…
Hepsi fena… Hepsi fani…
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Ey Sevgili...
Ey Doğru Sevgilerin Kıblesi...
Sevgin tarif edilmeyen bir
duygu kasırgası…
Sen, varlığın cazibe merkezi
Her varlığın, Hakiki Maliki...
Hakiki Rabbi, Mevlası…
Rabb-i Rahimi..

Ne olur bizleri de razı olduğun
kulların gibi âbâd et,
Lütfunla kabul et;
Kereminle, berhudâr et.
Ey Sevgili...
Ey tarifinden, kulluğundan
aciz olduğum!
Ey binler; berzahlar, perdeler
arkasında olan!
Aynı anda şah damarımdan
bana daha yakın,
Ölçüye hesaba gelmeyen,

SIR

Rükû rükû, secde secde,
Yalnız sana kulluk, sana sevgi…
Yalnız Sana tazarru,
Yalnız Sana niyaz…
Bütün sermayem,
Göz ve gönül yaşım...
Sonsuz aczim,
Sonsuz fakrım…

İsterim Yâr-i Bâki…

Ey Ehl-i kemâlin ma’şuku ,
Cümlesinden farklı ve âli,
Ey Yüceler Yücesi...
Ey Güzeller güzeli…

Ey sebeplerin önündeki ve arkasındaki dupduru gerçek …
Sen, maddeden, şekilden, fikirden, hayalden ayrı .
Sen şuursuz bebeğin, şuurla
hissettiği şefkat kucağı,
Sen muhabbet yumağı…
Aydınlığın kaynağı...
Nurların nuru…
Sen ki; yaydığı nurla bilinen,
Görünen kutlu, batmaz ebedi
güneşsin.
Sen ki, insanlık cevherinin sahibi ve san’atkârısın.
O cevherin hakiki sarrafısın...
İlahi!
Bizi de, sonsuz rahmetinle,
Şu kudsî cevherden yaptığın,
Cennetlere layık,
Mücevherlerden eyle…

Ezelde ve ebedde,
Her an binler esmasıyla tecelli
eden Kutlu Varlık,
Her türlü ulvi sıfatın sahibi;
Kemâl-i Mutlak,
Ey Zât-ı Akdes,
Uzaktır Senden her türlü kusur ve noksanlık...
İlâhi!
Ben ancak Senin kapında kabul görürsem şâd olurum...
Sana has kul olursam,
Bu şâhâne ihsanı ikram edersen şah olur, bahtiyar olurum.
Yalnız Senin lütfunla âbâd
olurum...

Her türlü azametin sahibi,
Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş Zat-ı Akdes ...
Ey içimdeki binler perdeler arkasından baktığım,
Şu kirli aynamdaki tecellinle
bile, güzelliğine
Mest olduğum,
Hayran olduğum,
Hayret ve muhabbet secdelerine kapandığım...
ALLAH’ım...
ALLAH’ım !
Keremine sığınıp rızanı istiyorum...
Günahlarımın altında eziliyorum.
Karalanmış yüzümle,
Nuruna bakamıyorum...
İlâhi...
Büyüklüğüne bakıp,
Küçüklüğüme bakma diyorum…
Rahmetini bilip,
Rahmetini kesme diyorum.
Affımı, affımı diliyorum.
Sevgini sevgini istiyorum…
Daha çok, daha çok rahmetini
dileniyorum…
Bir şeyim olduğundan,
Bir şey olduğumdan değil,
Yalnız Sen,
Sen, her şeyim olduğundan;
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Dille değil, elle değil,
Tüm varlığımla;
Kudsî sıfatların, güzel isimlerin hürmetine,
Habibin Hz. Muhammed
S.A.S.,
Kitabın Kur’an- ı Azimüşşan
hürmetine
Yalnız ve yalnız seni istiyor ,
Yalnız ve yalnız rızanı gözlüyorum.
Âlemimize celalinle değil, Cemalinle,
Kahrınla değil lütfunla tecelli
eyle YA RAB!
Ya Vedûd ! Ya Vedûd !

tuğu,
Karanlıklar- karanlıklar içinde,
O fırtınalı , dağdağalı dehşetli
denizde,
Her taraftan ümit kesik bir vaziyette,
Sana iltica eden Peygamberlerinden,
Bir kutlu Peygamber olan,
Hazret-i Yunus A.S. gibi,
Biz de öylece dua ederek,
Senin rahmetine iltica ediyoruz.
O kulunun duasını,
Öyle güzellikle kabul ettiğin
gibi
Biz kullarının duasını da,
Şimdi yeni bir tecelli ile kabul
eyle…

O çok ulvi ruhla,
Halis duayla, niyazla,
Sana iltica ettiği gibi,
İşte aynen onun gibi,
Ondan binlerce defa daha
ebedi ölümcül hasta,
Bâtınî ve kalbî, ve ruhî hastalıklarla dertli, muzdarip,
Daha bedbaht,
Bu günkü dünyadaki şu kullarına,
Hepimize,
O mübarek Peygamberine şifalar verdiğin gibi,
Gene sonsuz rahmet ve şefkatinle şifalar ver.
İmanımızı, hidayetimizi artır.

SIR

İlâhi! ‘Dua edin icabet edeyim’ diyen Sensin...
Tevbe edin, af edeyim diyen
Sensin
Erhamürrahimin olan Sensin
Ekremülekremin olan sensin
Mevla’mız Sensin...
Rabbimiz, Rabbimiz Sensin...

Sonsuz rahmetini bilerek,
ümitle kapına geldik.
Mücrim olarak değil, asi olarak değil,
Sevdiğin, razı olduğun nice
güzel hallerle huzuruna gelmek
isterdik.
Yapamadık, edemedik, bilemedik, beceremedik...
Bahçemizi gülistana çeviremedik...
Yazık, çok yazık ettik…
İlâhi!
Mukaddes Kitabında bildirdiğin gibi
Sevgili elçin Hz. İsa’nın dilediği
gibi
Biz de haddimiz olmadan dileriz ki,
Pişmanlık ateşinde yanarak
inleriz ki;
Bizler, Senin kullarınız...
Bütün mahcûbiyetimizle,
Gene de güneş gibi parlak bir
ümitle,
Senin kutlu kapına geldik,
Senin kutlu kapından başka
kapı yok ki,
Başka İlâh yok ki ...
Ya Erhamürrahimin!
Hani, o büyük bir balığın yut-

Onun o elim halinden,
Binler defa daha dehşet, gaflet ve vahşet içindeki,
Ebedi felaketle burun buruna
olan bizleri,
Ahir zaman zulümâtları, yangınlarındaki,
Fitne fesad ateşlerinde yanıp
tutuşan,
Şu asi mücrin kullarını,
Tükenmez , bitmez,
Sonsuz mükemmel rahmetinle,
Sırr-ı Ehadiyeti, Nur-u Tevhid
içinde,
İnkişaf ettirerek, lütfunla
Bütün Ümmet-i Muhammedi,
sahil-i selamete çıkar…

Ya İlahi!
Hani o sabır kahramanı Hazret-i Eyyup Peygamberin var ya,
O yıllarca nice hastalıklarla
kıvrandığı halde,
Dertlerinden şekva etmeyen,
Şikayeti düşünmeden,
Ah vaah demeyen,
Feryad-ü figan etmeyen,
Sabır içinde şükreden,
Yıllar sonra…
Yaralarından tevellüd eden
kurtlar,
Kalbine ve diline iliştiği zaman,
Kulluk vazifelerine eksiklik gelir diye,
İşte o zaman,
Rabb- i Rahimine kullukta
noksanlık yaparım kâbusuyla,

Taa ki Seni daha çok hayret ve
muhabbetle tesbih edelim,
Seni daha çok zikredelim,
Sana daha çok şükredelim,
Razı olduğun şekille kulluk
edelim.
Yalnız ve yalnız sana abd olalım.
Taa ki ahsen-i takvim sırrına
erelim.
Esfel-i sâfilîne yuvarlanmayalım.
Ya Allah!
Bizi af et, bizi mağfiret et,
Cümle Ümmet-i Muhammedi
rahmetinle ıslah et...
Sana af etmek, rahmet etmek
yaraşır,
Biz kullarına yalnız sana kulluk, yalvarış yakarış,
Lütfuna, keremine,rahmetine
ebediyyen minnettarız.
Ey bütün hâl ve durumları
değiştirerek halden hâle çeviren
MUHAVVİL!
Hâlimizi en güzel hâle çevir.
‘Ey Rabbimiz!
Günahlarımızı ve işimizdeki
taşkınlığımızı bağışla;
kıl;

Ayaklarımızı ( yolunda) sabit

Kâfirler topluluğuna karşı bizi
muzaffer kıl!’ Amin. ( Âl-i İmran
sursi 147. ayet )
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Aile içi ve kadına
yönelik şiddetle
mücadele nasıl olmalıdır?

Sefa SAYGILI

Feminist önderlerin çıkarttırdıklarını iddia
ettikleri yasaların yürürlük ve uygulama sürecinde, iddia ettiklerinin aksine kadına yönelik
şiddet artarak devam etmektedir. Kadını şiddetten koruma gayesiyle hazırlandığı ileri sürülen 6284 sayılı yasanın yürürlük tarihinden
önce yılda 100 civarında olan cinayet sayısı
günümüzde maalesef yılda 500 civarına yükselmiştir.

kaldırmaktır. Kamu gücü ve cezalandırma son
çaredir.

Ayrıca şiddet yeni bir boyuta evirilmiştir.
Cinayet işleyen kişilerden birçoğunun aynı
zamanda kendi canına da kıydığını görüyoruz. Bu kapsamda (son 10 yılda) intihar sayısı
1000’e yaklaşmıştır. 6284 sayılı yasa gereğince
yılda 500.000 civarında verilen tedbir/uzaklaştırma kararları uzlaşmayı değil öfkeyi ve şiddeti artırmaktadır.

Evlilikler azalmakta, boşanmalar artmaktadır.

Yeni Medeni Kanun, Yeni Ceza Kanunu
ve özel ceza kanunu 6284 sayılı yasa ile aile,
evlilik, boşanma ve aile bireyleri arasındaki
ilişkiler yeniden düzenlenmiştir. İşte bu yeni
devrim yasalarının uygulama sonuçlarını sıralayalım:

SIR

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre;
Türkiye’de milyonda 5 olan kadın cinayet sayısı hızla artmaktadır. Feminist politikaların en
keskin/sert biçimde uygulandığı Amerika’da
oran milyonda 22’dir. Ülkemizdeki cinayet
sayısının oranına göre 4 katından fazladır. Bu
veriler dahi ithal ve tercüme yasalarla şiddetin
önlenemediğini ve önlenemeyeceğini göstermektedir.
Şiddet, “Meseleleri uzlaşma yoluyla değil
kaba kuvvet kullanarak halletmeye çalışma ve
bunun için kullanılan kaba kuvvet” olarak tanımlanmaktadır. Yeni devrim yasaları (İstanbul
Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa) ise uzlaşmayı
ve arabuluculuk yöntemlerini yasaklamaktadır. Kadim değerlerimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi, inanç prensiplerimizi
yok saymaktadır. Ailenin içine kolluk gücünü,
yargıyı, cezalandırmayı abartılı olarak sokarak
uzlaşma ve barışma imkânını yok etmektedir.
Asıl olan şiddeti doğuran sebepleri ortadan
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Evlilik yaşı yükselmiştir. Bunun sonucu olarak nüfus artışı durmuş, hatta gerilemektedir.
Aile içi ve kadına yönelik şiddet artmıştır.

Ceza yasasında FUHUŞ suç olarak tanımlanmadığından ahlaki erozyon hızla artmaktadır.
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın
özünde aile kavramının olmaması; aile yerine
ev içi tanımının ve toplumsal cinsiyet eşitliği
kavramının getirilmesi ile LGTBİ+Q (eşcinsellik
ve diğer sapkınlıklar) eğilimi özendirilmektedir.
Edinilmiş mallara katılma yasal rejimi ve
süresiz nafaka erkekleri evlilikten uzaklaştırmaktadır. Evliliklerde de çatışma alanları oluşturmaktadır.
Hiçbir hukuk metninde yer almayan, sadece ülkemizde yargıda karşılık bulan “Kadının
beyanı esastır” kabulü ve uygulaması haksızlık
ve adaletsizliğe kapı açmaktadır.
Yaşanan/güncel aile, şiddet, adalet, evlilik,
boşanma sorunlarına çare ve çözüm tekliflerimiz vardır. Her biri ayrı makale konusu olmakla birlikte sadece konu başlıklarını vermek
istiyorum:
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Tercüme ve ithal yasalardan vazgeçilerek
milli ve manevi değerlerimize, kültürümüze
uygun yerli yasalar yapılmalıdır.
Hukukun evrensel ilkelerine geri dönülmelidir: ‘Adil ve doğru yargılanma’ hakkı, lekelenmeme hakkı, ‘ispat külfetinin iddia edene ait’
olması, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ve ‘masumiyet karinesi’ ilkeleri.
Doğru evlilik özendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Eğitimciler ve sağlık uzmanları öncülüğünde toplum bilgilendirilmelidir. (Özellikle
sosyal medya üzerinden tanışarak, asla bir
araya gelemeyecek farklı anlayış ve yapıda kişilerin sağlıksız evliliklerinin hazin sonuçları ile
sık karşılaşmaktayız.)
Boşanmalar kolaylaştırılmalıdır. Çekişmeli
bir boşanma davası yaklaşık 5 yıl sürmektedir.
Bu da cinsel dürtülerin ya bastırılmasına veya
gayrimeşru yollara kaymasına yol açmaktadır.
Şiddet vakaları daha çok boşanma sürecinde
yaşanmaktadır. Katolik İtalya’da boşanmaların
yasal olarak kolaylaştırılması üzerine evliliklerin arttığı belirlenmiştir.
Şiddet tanımı genel hukuk ilkelerine uygun
olmalıdır. Fiziki şiddete etkin ve derhal müdahale edilerek elbette caydırıcı cezalar verilmelidir. Ancak duygusal/psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet tanımları belirsizdir, istismara
neden olmaktadır.

Süresiz nafaka ve erkeği ekonomik olarak
çökerten mal rejiminden vazgeçilmelidir.
Aile içi uzlaşma ve arabuluculuk kurumu ihdas edilmelidir.
Delilsiz ve belgesiz şikâyetler işleme konulmamalıdır. Kamu gücü, (fiziki şiddetle sınırlı
olmak üzere) kesin ve inandırıcı delil olmadan
aile içine girmemelidir. Tarafların uzlaşma, barışma imkân ve ihtimali ortadan kaldırılmamalıdır.
Kadın-erkek düşmanlığını körükleyen haber
ve yayınlardan vazgeçilmelidir. Ayı posteri dağıtarak, erkeği itibarsızlaştıran kamu spotları
yayınlayarak şiddeti önlememiz mümkün olamamıştır.
Feminist politikaların şiddeti önlemek bir
yana artırdığı bir gerçektir. Felsefe olarak vahyi
reddeden, (inanna/iştar/isis/Kibele) yani Tanrının dişil olduğuna inanan feminist anlayışın
sorunlarımızı çözmesi beklenemez.
Toplumun temelini oluşturan aileyi, insanlarımızın dolayısıyla milletimizin mutluluğu ve
devletimizin asıl bekası olan ailenin korunması
ve benzer konuları detayları ile yazmaya devam edeceğiz.
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Dış Ticaret İşlemlerinde,
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Gümrük Beyannamesi doldurmak
istiyorum ne yapmalıyım ?
Cevap: Gümrük Beyanında bulunmak için
BİLGE Sistemi (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri)’ kullanıcı adı ve şifresine sahip olunması gerekir. Kullanıcı adı ve şifre almak için
talebi içeren bir dilekçe ve 81 seri numaralı
Gümrük Genel Tebliği ile istenilen belgeler
ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvurulmaktadır. Başvuru Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüğünce ilgili gümrük
müdürlüğüne iletilmektedir. Başvurunun
olumlu sonuçlanması halinde ilgili gümrük
müdürlüğünce sisteme giriş yapılarak yükümlü adına düzenlenmiş kullanıcı adı ve
şifresi verilmektedir.Gümrük beyannamesi
doldurulmasına ilişkin açıklamalar Gümrük
Yönetmeliğinin 14 numaralı ekinde yer almaktadır. Gümrük beyanı gümrük idarelerinde bulunan veri giriş salonlarından veya
özel firmalar tarafından sunulan uygulamalar aracılığı ile yapılabilmektedir.

İbrahim BİÇER

konuyu açıklayan bir dilekçe ilgili gümrük
müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
Soru: Tek Pencere Sistemi Nedir?

SIR

Soru: Gümrük Beyannamemde sorun yaşıyorum ne yapmalıyım?
Cevap: Gümrük beyannamesi ile ilgili
olarak beyanın yapılması aşamasında teknik hataların alınması nedeniyle işlemlere
devam edilememesi halinde sorunun varsa
geçici tescil numarası belirtilerek ilgili gümrük müdürlüğü bilgi işlem personeline veya
Bakanlığımız Çağrı Merkezine iletilmesi gerekmektedir.
Ancak gümrük işlemleri tamamlanarak
kapanmış/ kapatılabilir/çıkabilir statülere
gelen gümrük beyannamelerinde düzeltme, beyannamede statü değişikliği, iptal vb.
taleplerde bulunulması halinde öncelikle
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Cevap: Tek Pencere Sistemi, ithalat ve
ihracat işlemleri için kamu kurumlarından
izin ve onay alma zorunluluğu bulunan yükümlülerin, bu yükümlülüklerini bir noktaya
başvuru yaparak ve başvurularının yanıtlarını yine aynı noktadan alarak yerine getirmelerini sağlayacak bir sistemdir.
Sistem başvuruların ve belgelerin elektronik ortama aktarılmasını sağlamaktadır.
Sistem sayesinde yükümlüler başvuruları
için gerekli olan belgeleri tekbir noktadan
sunmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde yükümlü tarafından sunulan
bu bilgiler dış ticaret işlemine konu paydaşlar arasında elektronik olarak paylaşılmakta
yükümlünün aynı bilgileri tekrar tekrar sunması önlenmektedir.
20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu 2012/6
sayılı Başbakanlık Genelgesi’ ile diğer kamu
kurumları ile yapılacak çalışmaların koordinasyonu da dahil olmak üzere tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi görev ve yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.
Söz konusu Genelge kapsamında Tek
Pencere Sistemi kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Soru: Beyannamelerimin durumuna ilişkin bilgiyi nereden öğrenebilirim?
Cevap: Bakanlığımız internet sayfasında
“e-işlemler” başlığı altında yer alan “Detaylı
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Beyan Durum Sorgulama” bağlantısına giriş
yapılarak beyanname numarasının yazılması ile beyannamenin işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisine ulaşılabilmektedir.
Bu bölümde Beyannamenin durumuna,
VEDOP Sistemine Aktarılma durumuna, AZO
Durumuna ve Çıktı Seri Numarasına ilişkin
sorgulamalar yapılabilmektedir.

Ayrıca elektronik ticaret kapsamında tescil edilen beyannamelerin durumuna ilişkin
sorgulamaya
“ İşlemi Tamamlanan Yeni Hızlı Kargo Beyannameleri” bağlantısı aracılığıyla ulaşılabilmektedir.
Soru: Kağıtsız beyanname nedir?

Cevap: Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü
maddesi 3 üncü fıkrasında yer alan “ Mavi
hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası veya Onaylanmış
Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler adına tescil
edilen ihracat beyannameleri ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip kişilerin
mavi hatta işlem gören gümrük beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci fıkrada
belirtilen belgeler kaydedilir.
Muayene türü mavi hat olarak belirlenen
ihracat beyannameleri ile Yetkilendirilmiş
Yükümlü Sertifikasına sahip kişilerin mavi
hatta işlem gören gümrük beyannamelerine
birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez.

Ancak, muayene türü kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”
hükmü çerçevesinde mavi hatta işlem
yapma yetkisine sahip onaylanmış kişilerin
ihracat işlemlerinde beyannamelerini elektronik ortamda sunmalarına kağıtsız beyanname denilmektedir. Bu madde uyarınca
beyanın elektronik olarak yapılması durumunda beyannameye eklenmesi gerekli belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine veya kâğıt ortamında gümrük idaresine
ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
Bu belgeler ancak gümrük idaresince talep
edilen durumlarda sunulmaktadır.
Kağıtsız beyanname kapsamında işlem
gören beyannamelerden sadece kapanmış”
ithalat ve ihracat beyannameleri ile dahilde
işleme rejimi kapsamında işlem gören “kapatılabilir” statüdeki beyannamelerin onaylı
örneği talep edilmektedir. Böyle bir talebin
olması halinde beyannamenin mükellef
nüshası (3 üncü ve 8 inci nüshalar) üzerine
çıktı alınarak işlemlerin yapıldığı gümrük
müdürlüğüne başvurulmakta ve ilgili gümrükçe beyanname çıktısı üzerine mühür ve
imza uygulanmaktadır. Bu şekilde sadece
tek bir beyanname nüshası düzenlenmekte;
başkaca herhangi bir nüsha düzenlenmemektedir.
Ticaret Bakanlığı
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S A NAT TA R İ H İ M İ Z

Sipsi

Emrullah ÇINAR

SIR
Nefesli çalgılar grubundan bir Türk halk müziği çalgısı. Kabak kemane gibi, Teke yöresi gurbet havası açışlarında sık duyulur. Başta Burdur ve Isparta olmak üzere, Fethiye’den kuzeye doğru Denizli’ye kadarki bölge içerisinde sıkça kullanılan yöresel bir
müzik aletidir.
Sipsi 15–25 cm uzunluğunda ince bir kamıştan yapılır. Tek parça veya iki ayrı parça
halinde olabilir ama iki parçalı sipsiler daha yaygın ve kullanışlıdır. Sesin çıkmasını sağlayan ağızlık kısmına cukcuk, gövde kısmına da gödlek denilmektedir. Çam dallarının
filizlerinden, söğüt dallarından, içi boş ot ve çavdarlardan ve kartalın kanat kemiğinden
yapılan sipsilere de rastlanılmaktadır. Üstte 5, altta 1 olmak üzere toplam 6 deliklidir.
Delikler yörede yaygın olan ezgileri çalacak şekilde Hüseyni dizisine göre açılmıştır ve
ses alanı sınırlı olduğundan diğer dizilerin çoğunun çalınması mümkün değildir. Ses alanı yaklaşık 1 oktavdır ve diğer nefesli çalgılarda olduğu gibi sipside de akort yapılamadığından değişik boyda sipsiler kullanılır. Daha çok bir eşlik çalgısıdır ve gurbet havaları,
zeybekler, Teke havaları gibi ezgileri çalarken cura bağlama, üç telli, kabak kemane gibi
çalgılarla güzel bir uyum oluşturur.
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ZORLUK VE SIKINTILAR KİMLER İÇİNDİR?
İsmihan Meryem BOYRAZ

Dünya yaşamının zorluklar ve sıkıntılarla dolu olması özel yaratılmış bir durumdur ve müminlerin eğitimi amaçlanmaktadır. Zamansızlıkta her müminin Allah’a ne
ölçüde yakınlık elde edeceği zaten olmuş
ve bitmiş bir durumdur ve Allah tamamını yaratıp bitirmiştir ama burada olay
müminlerin kendilerine şahit olmaları ve
zaten zamansızlıkta ulaşmış oldukları manevi seviyeyi zaman içerisinde aşama aşama hissederek fark etmeleridir. Sıkıntılar
ve zorluklar Allah’ın elçileriyle bildirdiği
yaşam biçimi ve anlayışı benimsemeyen
herkes için kaçınılmazdır. Onlar, bu zor anları üzüntü ve sıkıntı duyguları içinde geçirir ve bunun da tamamen doğal bir durum
olduğuna ve aksinin mümkün olmayacağına inanırlar. Allah’ı tanımadıkları, dünya
yaşamının anlam ve amacını bilmedikleri
ve Allah’hın yarattığı kaderin kusursuzluğunu ve hikmetlerini kavrayamadıkları
için karşılaştıkları tüm sıkıntıları başıboş
ve anlamsız olarak gelişen hayırsız olaylar
ve talihsizlikler olarak algılar. İman etmedikleri için zaten dünyada geçirdikleri her
an kendi aleyhlerine işlemektedir.

sı ve samimi olanların da yakınlıkta daha
da derinleşmeleri amacıyla oluşturulduğunu da bilirler. Allah Kuran’da samimi
olanlarla olmayanları türlü denemelerden
geçirerek ayıracağını ve samimi olanları
ise sayısız ecirle mükafatlandıracağını ve
manevi derecelerini yükselteceğini haber
vermektedir.

SIR

Samimi müminler ise Allah’ı muhteşem
yaratışındaki hikmetleri kapasiteleri oranında fark ettikleri için şuurları açıktır ve
tüm bu sıkıntı gibi görünen olayların aslında büyük hayırlara vesile olacak kazançlar
olduğunu bilirler. Tüm bu zorlukların aslında samimi olanlarla olmayanların ayrılma-

Yoksa siz, Allah, içinizden cehd edenleri
(çaba harcayanları) belirtip-ayırdetmeden
ve sabredenleri de belirtip-ayırdetmeden
cennete gireceğinizi mi sandınız? (Al-i İmran Suresi, 142)
Allah, murdar olanı, temiz olandan ayırdedinceye kadar müminleri, sizin kendisi
üzerinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir… (Al-i İmran Suresi, 179)
Müminler herşeyin Allah’ın takdir ettiği bir kader üzere geliştiğini bildikleri için
kötü gibi görünen bir olayı ya da zorluk
anını, samimiyetlerini, Allah’a olan bağlılıklarını ve tevekküllerini göstermek için
güzel bir fırsat olarak değerlendirirler ve
bu anlayış onların tüm hayata ve olaylara
bakışlarını temelden etkiler ve Allahtan
uzak yaşayan çoğunluğun kaçınılmaz hayatın gerçekleri olduğunu düşündükleri sıkıntılar onlar için bir nimete dönüşür. İşte
bu nedenle samimi müminlerin cennet
yaşamı bir anlamda daha dünyadayken
başlar.
37

Onur TAŞKIRAN

Gotham City’de yaşayan başarısız komedyen Arthur Fleck,
babasız büyümüş bir palyaçodur. Arthur’un en yakın arkadaşı
olan annesi onu Happy (Mutlu) adıyla çağırır. Ancak bu ismin
ona yüklediği misyon, Arthur’un toplumdan dışlanmasına ve
zorbalığa uğramasına engel olamayacaktır. Arthur zamanla,
dışlanmışlığın vermiş olduğu hayal kırıklığıyla gözü dönmüş bir katil olagelen alter egosu Joker’e dönüşür.

V İ D E O - OY U N

BATUHAN
PINARBAŞI
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İlk piyasaya sürülme tarihi: 13 Ağustos 2013
Tür: Dev Strateji
Oyun motoru: Clausewitz 2.5
Yapımcı(lar): Linda Kiby
Geliştirici: Paradox Development Studio
Motor: Clausewitz Engine
Modlar: Tek oyunculu oyun, Çok oyunculu oyun
Platformlar: Microsoft Windows, Linux, Macintosh operating systems, macOS
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HAD VE HADSİZLİK
ARASINDAKİ MANTIK
Ülkü KARA

Had ve hadsizlik arasındaki mantık; felsefe;
akıl süzgecinden geçmediği sürece safsatadan
ibarettir diyebilmek adına ömrünü mantık yürütmelerinden ibaret olan felsefeye adayan
İslam âlimleri, akla ve mantığa hitap eden bir
dinin (İSLAM) mensubu olmanın haklı gururunu yaşarlar.

den sobeleyen ayetler bizi mantıklı olmaya ve
aklımızı kullanmaya davet eder.
Bilgisizliğin en düşündürücüsü, Allah’ın
mülkünde oturup, O’nun verdiği nimetleri
yiyip, O’nun güneşiyle aydınlanıp, O’nun çiçeklerini koklayıp sonra da O’nun varlığından
habersiz yaşamaktır.

SIR

Üniversite yıllarımın zorunlu derslerinden
‘Felsefeye Giriş ’in ilk dersinde ‘’İmam Gazali bu uğurda uzun yıllar boyunca yaptığı tüm
araştırmalarını buruşturup çöpe atarken,
‘’felsefe bir safsatadan ibarettir’’ hükmünü
verebilme yetkisini ancak kendinde bulduğunu söylemiştir.’ Diyen hocamızdan bu hususta
aldığım ilk ders;
Sen sen ol bir konu veya alan hakkında bilgi
sahibi olduğunu zannetmeden önce o alanda yıllarını verecek kadar araştırma yap, fikir
edin. Hiçbir şeyi, ’Ben yaptım oldu’, ‘Şeyhim
dedi doğru’ enaniyeti ile peşin peşin ne kabul
et, ne de kabul ettir.

İkinci ders; hem akla, hem mantığa hem de
kalbe hitap edebilen öyle bir inancın ipine sımsıkı sarıl ki hiçbir sarsıntı onu yıkamasın.
Şimdi bu iki dersin ışığında ilerlerken, hidayet nasibini doludizgin yaşayan bir gönlün şeker şerbet misali ilk yıllarında biri çıksa dese ki;
‘din afyondur’ sanırım bu hezeyana en güzel
cevap hem felsefik hem mantıksal hem de akli
olmalı değil midir?
Var’ı yok saymaya ‘yok’ demek yetmez,
‘yok’ demekle Var’ın varlığı gitmez. Dizelerini yazarken huzurun zirvesinde meyusluğu
son bulan gönlün, huzuru başka nasıl tarif edilebilir ki?
Kuran’ı Kerim’in bir çok yerinde, hiç akletmezler mi?.... diye başlayan gönlü tam on iki-
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Dostoyevski der ki; insan, yeryüzünde olan
şeyleri görmezlikten ve bilmezlikten gelme
hakkına sahip değildir. Ben bir insanım ve insani olan her şey beni ilgilendirir. Diyebilmelidir.
Bu bağlamda inanç; hayatı sadece mantıksal çıkarımlarla, felsefik yorumlarla tekrar tekrar anlamlandırmaktan İbaret değil, hayatın ve
insanlığın anlamına somut bir biçimde katkıda
bulunmaktır. İnsanın bu dünyada ne yaptığını,
iyiliğe ne sağladığını, kötülük karşısında nasıl
tavır aldığını kısacası hayata ne kattığını öncelikle kendisine sorması gerekmektedir.
‘Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz’ düsturundaki şuur; sadece inandım demenin yetmeyeceğini, Var’ın varlığının
mantıksal delil gerektirmeyecek kadar ayan
beyan olduğunu ve nefse sorumluluk yüklediğini apaçık ortaya koymaktadır.
Ruh boşluğu sevmez. Boşluk düşünceyi
sürekli kemiren bir fare gibi insanı eninde sonunda fıtratıyla baş başa bırakır. En karanlık
gecenin yeni bir doğuşa müjdeci olduğunun
ıstırabını çekmektir belki de mantıksal fikir hezeyanları kim bilir?!!! Dün ve bugünün ıstırap
ve sevinci belki de Oscar Wilde’nin gönlündekiler gibi ile gelir ‘’Ben Sen’i uzaklarda ararken
evimdeydin’’ dedirtir, kim bilir.
Ey Rabbim! Şükürler olsun ki; akla, mantığa
ve kalbe hitap edebilen bir dinin mensubuyum. Sen’den tek dileğim, İslam dini üzerine
beni dosdoğru kıl.
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SON ZİYARET
Nazmiye Gül KÖSE

Yeni Dünya Sokak. Çocukluğum. Kapının
önünde oynadığımız seksek, bisikletle yaptığımız yarışlar, kavgalar, gülüşmeler… Annemle
komşu teyzelerin camdan cama sohbetleri.
Ayda bir ev gezmeleri ve kekler, börekler, kısırlar. İkramlıklar muhabbetle tatlanır, kahkahalarla bereketlenirdi.
Günümüzdeki gibi on-on beş çeşit yerine üç
çeşitten fazla olmazdı. Ama tadına da doyulmazdı.
Evimizin sağ ve sol yanında iki ahşap köşk.
Sahipleri esrarlı, antika ve çocuk sevmeyen
tipler. Karşımızda ise Hikmet Bey amca ile Zehra Hanım Teyze’nin villaları. Orada seviliyor küçük insanlar. Hep güler yüzle halimizi hatırımızı
sorup, başımızı okşuyorlar. Gözlerimi kapatıp,
yeniden giriyorum o villaya. Başlıyorum özgürce dolaşmaya. Salonda kocaman antika bir şömine var. Odunlar önüne yığılmış. Kullanılıyor
halen. Yanındaki ceviz konsolun çekmecelerinden birinde ucu asma kilitli kasa. Salonun
tamamını gösterme gayreti içinde bulunan
altın varaklı dev ayna. Yan duvarda yağlıboya
bir kadın portresi asılı. Şöminenin yanında tavana kadar kapısı olan bir oda var. Çok merak
ediyorum orada ne var. Ama her zaman kilitli.
Camın kenarında siyah beyaz kuyruklu piyano. Parmaklarımı nasıl da çekiyor. Annemin
gözlerine bakıyorum, dokunmak için. Kaşlarını
kaldırarak cevaplıyor bakışlarımı. Zehra Hanım
Teyze durumu fark edip izin veriyor. Sevinçten
ritmi olmayan melodiler çalıyorum.
Annemle oturmaya gittiğimiz bir gün, Zehra
Hanım Teyze gülümseyerek karşılıyor bizi. Yine
koltuğundan kalkamadan. Hareketsizlikten,
kilolarının üstüne biraz daha ekliyor istemese
de. O kadar samimi sohbet ediyor ki, insanın
eve dönmeyesi geliyor. Muhabbet sırasında işlerin biraz sıkışık olduğundan bahsediyor.
Annem ne gerekiyorsa yapabileceğini fısıldıyor. –Ama ben duyuyorum hepsini- Odanın

anahtarını verip açmasını rica ediyor. Kapının
açılmasıyla gözlerim büyüyor. Neredeyse tavana kadar yığılmış İran halıları… Dara düştüğü
zaman hemen bir halı satıyor, birkaç ay rahatlıyorlar. O arada petrol istasyonu da toparlıyor
kendini. Çark yine dönmeye başlıyor.
Bayramlarda ilk gidilecek evlerden petrolcülerin villası . Ana kapıda yardımcı tarafından
karşılanıyorsunuz. Ayrı bir ev büyüklüğündeki
salona geçiyorsunuz dar koridoru aşarak. Eller
öpülüyor, en lüksünden çikolatalar yeniyor. Ve
kasa sahneye çıkıyor. Asma kilitteki anahtar
dönüyor. Aile büyüklerinden bile alamadığınız
en büyük bayram harçlığı cüzdanınızda. Üstelik bankadan yeni gelmiş taze paralar, gıcır gıcır. Bir çocuk için ne saadet.
Yıllar sonra gittiğimizde, daha da yaşlanmış.
Yine aynı samimi gülümseme yüzünde. Memnuniyetini ifade etmek için elinden geleni yapıyor. Aranıp sorulmak gözlerini dolduruyor.
Duvardaki dev ayna, kadın portresi yerli yerinde. Ama küçülmüşler. Salon da o kadar büyük
değilmiş! Biraz sohbetten sonra ellerini öpüp
müsaade istiyoruz. ‘’ Yine gelin. Mutlaka gelin.’’ Diyerek uğurluyor bizi.
Son Ziyaret…
Söz verdiğimiz gibi geldik. Bu kez dünya telaşına fazla dalıp, geç kalmışız. Kapıdan girip
doğruca salona geçtik. Hastane kokusu sinmişti tablodaki kadının elbiselerine.
Yaşlanmıştı. Ve üzgün bakıyordu bu kez.
Tekerlekli yatağında, vücuduna çeşitli aletler bağlanmış yatıyordu Zehra Teyze. Bütün
organları iflas etmiş. Fakat onun olanlardan
haberi yok. Başucunda sadık yardımcısı hemşiresi var. Çocukları yok! Gözlerini göremedim.
Bize hoşgeldiniz diyemedi. Hoş bulmamıştık
zaten. Solunum cihazının yardımıyla Kalan nefeslerini tüketmeye çalışıyordu.

SIR
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Mutluluk şans mı?
Prof. Dr. Nevzat TARHAN

MUTLULUK ŞANS ALGILAMASI DOĞRU DEĞİL
Mutluluk şanstır. Kişi mutlu olacak ortam
ve şartlarda doğmuşsa mutlu olur gibi bir algı
yanlış. Bunun kader şeklinde algılanması doğru değil. Mutluluk bir sermaye, kaynak gibidir
ve iyi kullanılmalı. Üretilmeli sonra tüketilmeli.
Tanımlaması doğru yapılmalı eğer doğru tanımlanırsa kişi zindanda dahi mutlu olabilir.

daha barizdir. Bunlar düşünce katılığı olarak
ifade edilir. Fazlası zararlı olmakla birlikte bu
katılığı düzeltmek için düşünce esnekliğine
başvuruluyor. Bu kişilerin aklına gelen ilk düşünce hayırdır. Hayır demesi onu bir anlamda
korumaya almasıdır. Güvene alır kişi kendini
hayır diyerek. Hayır dedim diyip mantıksız gerekçelerle bunu sürdürürse burada inat başlar.
Kişi sorgular ve yanlış yaptığını anlar ve bu tutumunda vazgeçerse inat kararlılığa dönüşmüş
olur. Kıskançlık da düşünce katılığı. Bu duygu
da herkeste olan bir duygu. Daha utanılacak
olduğu için kişi bunu genelde görmez. Bunun
için farkındalık önemli. Farkına varılmışsa çözüm kolay. Kıskançlık bazılarında hastalık derecesinde olabiliyor paranoya derecesinde.
Kıskançlık uranyum enerjisi gibidir iyi amaçla
kullanırsanız elektriğe dönüşebilir kötü kullanırsanız atom bombası olur. Kıskançlık duygusu hissettiğinizde bir kimsede, onun kişiliğini
değil de bazı davranış ve çabalarını ayırt etmek gerekir. Bir insan hedeflerini, nasıl insan
olmayla ilgili önceliklerini belirleyip başkasıyla
kıyaslarsa artı özelliklerini görür. Alçakgönüllülük kendini diğer insanlardan alçak görmesi
değil, kişinin üstün görmeyip eşit görmesidir. Karşı tarafın üstün özellikleri kıyaslamaya
giderse kıskançlığı bu besler. Kişi bende yok
onda da olmasın şeklinde yaklaşmamalı. Hedefler koyup kendini o yönde geliştirmeli kişi.

SIR

MUTLULUK NEREDE ARANMALI?
Maalesef kapitalist sistemin dayatmasıyla
mutluluk metalarda, eşyalarda aranır oldu.
Araba, ev, değerli eşya…vs. Halbuki kişi mutluluğu kendi içindeki gerekçelere bağlayarak
aramalı. İşte o zaman mutluluk sürekli olur.
Bunun için de zihin eğitimi gerekiyor. Bir çabası ve emek harcanmalı mutluluğu öğrenmek
için.
MUTLULUĞU EN İYİ YAŞAYAN MEVLANA
Beyninde en çok mutluluk hormonu salgılayan kişi Mevlana. Beyindeki o iç eczaneyi iyi
kullanan bir kişiydi. Kederi, üzüntüsü, sıkıntısı
olmadı mı sanıyorsunuz oldu tabi ama bunları o iyi yönetebildi. Bunun için de dünyaya rol
model olmuş kişi günümüzde. Hayatında bazı
değerleri ön plana çıkarmayı başardı. ABD’de
Sufi meditasyonda en çok satılan kitaplar. Tıp
kitaplarında koruyucu ruh sağlığında referans
gösteriliyor. İnsani değerleri ön plana çıkardı.
Dürüstlük, yardımseverlik, alçakgönüllülük…
vs. Bunlar çoğaldıkça mutluluk da artıyor.
DÜŞÜNCE KATILIĞI İNATÇILIK VE KISKANÇLIK
Kişilikte inat, kıskançlık gibi özellikler vardır. Bunların insanlarda olması doğal. Özellikle
narsist, mükemmeliyetçi kişilerde bu özellikler
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TEBLİĞDE SANATI DA KULLANMAK
Gülşen ÖZCİMBİT

Güzel olan ruhu olumlu besleyen her şey
sanatın içine girebilir. Sanat ya da güzel şeyler
insanın yaşaması için gerekli olan en önemli
kalemlerden beslenme, barınma, sağlık gibi
konuların peşinden gelmektedir. Çünkü ruh
sağlığımız için sanata da ihtiyacımız var.

lık Allah şiir sanatını kullanarak koskoca bir kitabı şiir gibi yollamış ve o zamanki saldırı silahı
olan şiir sanatına yine ayetleri şiir olarak karşılık vermiştir. Ve bunda da başarılı olunmuş bir
çok şair Müslüman olmuştur.

SIR

Öyle geniş bir yelpaze ki sanatın konusu bırakalım resim, müzik, dans gibi sanatsal aktiviteleri her alanda az çok kendisini gösteriyor.
Yemekte, bahçe düzeninde, saç kesiminde kısaca hayatın her alanda güzellik hoşluk olarak
karşımıza çıkıyor. Biz bunları bazen fark ediyor
bazense öylece yanından geçip gidiyoruz.

Sanat dinler içinde önemli olmuş. Hristiyanlıkta gerek mimari gerek heykel , resim
olsun alabildiğine kullanılmış ve görülmeye
değer muazzam dini yapılar kiliseler yapılmış.
İslam’da Türkiye de mimari olarak çoğunlukta
kiliselerin mimari yapısı örnek alınmış ancak
Türk tarzı ve motifleri de eklenmiş. İnsan ve
hayvan figürleri günah sayıldığından daha çok
çiçek ve desen çalışmalarına yön verilmiş.
Kiliselerde ki heykeller, resimler gerçeğe
yakın şekilde çok kaliteli sanat eserleri olmuş
aynı zamanda. Çünkü o dönemlerde düşünceler heykel, resim, tiyatro, roman gibi eserlerle
verilmekteydi. Mimari bir yapıda da ancak mimari, resim ve heykel kullanılacağından onlar
yansımız kiliselere. Bizim camilerimizde yapılış şekli ve süslemeleri ile çok kaliteli doğanın
farklı kesimi olan bitki ve çiçek desenleriyle
bezenmiş. Kiliselerle süsleme yarışı camilerde
devam etmiş.
Aslında Hz. Muhammed’in döneminde sanata edebiyata önem verilmiş . Düşman sanat üzerinden saldırısını şiirle gerçekleştirmiş.
Düşmanın şiir üzerinden Hz Muhammed’e islam’a İslam’ın değerlerine saldırmasına karşı-

Düşmanın silahıyla karşılık vermek önemli. O yüzden sadece cephede savaşarak değil
sanat kültür bilimle de karşılık vermeliyiz bu
konuda gençleri yetiştirmeli destek olmalıyız.
Hatta bu konuda karşılık vermekten öte öne
geçmeliyiz bile.
Hz Muhammed Müslüman olan şairlere
çok büyük önem vermiş o onların şiirlerini
küffarın saldırılarına karşı kullanmıştır. Bir
benzetme yapacak olursak o dönemde ki şairler günümüzde ki tv’ler haber programları
sosyal medya fenomenleri pop şarkıcıları gibi
düşünebiliriz o yüzden bunlara karşı olan cevabı verirken onlara benzemeden Fatiha da ki
Veladdalin ikazını düşünerek şaşalı süslü pahalı kiliselere karşı şaşalı süslü pahalı camiler
yapma değil de sade temiz mütevazi ancak
içerisinde Allah’ın en önem vermiş olduğu
insan tipolojisine giren yetimler garibanlar
yolda kalmışlar sıkıntı çekenlerin sorunlarını
çözebilecek ümmetin çözüm ortağı binalar
olmak zorundalar. Elimizi kalbimize koyalım
ve şu soruyu soralım bugünün şaşalı camileri Hz Muhammed’in dönemindeki mütevazi
sade ancak yetimlere, garibanlara ev olan bir
ibadetgah mı, yoksa gittikçe yaşlandıkları için
ölüm ve hesap verme korkusu yüzünden caminin yolunu tutan ve sabah namazında hiçbir
genç bulunmayan süslü pahalı kiliselere benzeyen yapılar mı?
Ne zaman camilerimiz güzel olduğu kadar
abartısız ve aynı zamanda içine samimiyetin
sindiği yetimlerin, garibanların evi olursa işte
kurtuluşumuzda o zamandır.
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Çamlıca Camii
Mehmet ŞAHİN

Çamlıca Camii, Türkiye’nin İstanbul şehrinde yer alan bir camidir. Çamlıca, Üsküdar’da yapımına 29 Mart 2013’te başlanan cami, cumhuriyet tarihinin en büyük
camisidir. 63 bin kişi kapasiteli ve 6 minareli cami 57 bin 500 metrekarelik alana
sahiptir. Cami külliyesinde aynı zamanda
müze, sanat galerisi, kütüphane, bin kişilik
konferans salonu, 8 sanat atölyesi ve 3 bin
500 araçlık otoparkı bulunmaktadır.

SIR

Caminin ana kubbesinin çapı İstanbul’u
simgeleyecek şekilde 34 metre, yüksekliği
ise İstanbul’da yaşayan 72 milleti simgeleyecek şekilde 72 metre olarak yapılmıştır.
Kubbenin iç yüzeyine 16 Türk devletine ithafen, Allah’ın isimlerinden 16’sı yazılmıştır. Caminin altı minaresinden ikisi 90’ar
metre iken, diğer dört minare Malazgirt
Meydan Muharebesi’ni simgeleyecek şekilde 107,1 metre yüksekliğinde inşa edilmiştir.
Arka plan

2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çamlıca Tepesi’nde yeni bir TV-radyo anteni uluslararası fikir projesi için
Uluslararası Mimarlar Birliği’ne (UIA)’ya
başvurdu. UIA, Mimarlar Odası’nın görüşünü aldı. Mimarlar Odası, Çamlıca Tepesinin tarihî ve sembolik bir alan, doğal ve
kültürel miras ve SİT alanı olduğunu, kamusal alan olarak uygun düzenlemelerin
yapılmasını ancak alanın yapılaşmaya açılmamasını savundu. Ek olarak TV ve radyo
antenlerinin de bölgenin dokusuna, Boğaz’ın siluetine zarar verdiği ve taşınması
gerektiği yönünde görüş bildirdi. UİA bu
görüş nedeniyle yarışmaya onay vermedi.
Mayıs 2012’de “Bütün İstanbul’dan görülebilecek” bir cami yapılacağı haberleri
basında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı
44

Ertuğrul Günay, “Mütedeyyin çevreler dahil olmak üzere insansız bir mekana cami
yapmanın çok da ihtiyaca ve bizim inancımıza uygun olmadığı konusunda eleştiriler oldu. Sanıyorum bu eleştiriler ışığında
yol alınacak. Şu anda somut bir proje yok”
dedi. Ardından, Mimar Hacı Mehmet Güner’in Kahramanmaraş’ta yaptığı caminin
dönemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından beğenilmesi üzerine
Güner, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müşaviri olarak İstanbul’a atandı ve ekibiyle
birlikte projeyi çizmeye başladığı basına
verdiği demeçlerden öğrenildi.
4 Haziran 2012’de, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı
devreden çıkartarak “1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Büyük Çamlıca Özel
Proje Alanı” adı altında alanı yapılaşmaya
açtı.
Kamuoyundaki işin verilme yöntemine ilişkin eleştiriler üzerine 23 Temmuz
2012’de yarışma açıldı.
17 aralık yolsuzluk tapelerine yansıyan,
eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar ve Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum arasında “111 500 geldi
işte en düşük teklif 111 500’e şey yapıyoruz onu.” şeklinde geçen konuşmalardan
maliyetin 111 milyon 500 bin tl olduğu
iddia edilmekte ve bu paranın kaynağı ise
Erdoğan Bayraktar tarafından “Ha tamam
biz şimdi oraya bakacağız bulacağız para
canım olmazsa bir yemek veririz millete
toplayacağız parayı canım.” şeklinde açıklanmaktadır.
İnşaatı ve açılışı
1 Temmuz 2016’da bitirileceği duyurulan camii, bu tarihe yetiştirilemedi an-
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cak ibadete açıldı. 7 Mart 2019 tarihinde
Regaip Kandili’ne denk gelen günde ilk
namaz kılınmış, resmi açılış ise 3 Mayıs
2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmiştir.
Eleştiriler

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası, Çamlıca Tepesi’ne
dini tesis ve turizm tesisi yapılarak bölgenin yerleşime açılmasına ve bu nedenle
bir yarışma açılmasına karşı çıktı. Yapılan
açıklamada, “Özgün ve kendisi İstanbul’un
simgelerinden olan tepenin asla ve hiçbir koşulda yapılaşmaya açılmaması, bir
kamu değeri, bir doğal sit alanı olarak korunması ve yaşatılması düşüncesi göz ardı
edilerek bu eşsiz değerin korunması fikri
yok edilmiştir.” dendi.

Mimar Hacı Mehmet Güner’in, ‘Ecdadın yaptığından da geniş kubbe kullanacağız. En az 6 minaresi olacak ve minareleri
dünyadaki en yüksek cami olacak’ açıklamalarına tepki gösteren mimarlar çeşitli
eleştiriler yaptılar. Uğur Tanyeli “Süleymaniye’yi Süleymaniye yapan şey metrekaresi ve minarenin büyük oluşu, tepenin
üzerinde konumlanışı değil. Osmanlı camileriyle yarış kazanılmaz. Sadece taklit
bir Osmanlı camisi daha olur.” dedi. Sinan

Genim, “Bugün yapılacak caminin günümüzün mesajlarını taşıması gerektiğini
düşünüyorum. Geçmişin kopyasını vermenin taraftarı değilim.” diye görüş bildirdi.
Kocatepe ve Şakirin camilerinin mimarı
Hüsrev Tayla ise, “Selimiye’yi yapan Sinan’ın haddi mi yoktu? Ya da Kanuni’nin
parası mı yoktu? Kocatepe’yi yaptım ama
Selimiye’nin yarısı kadar bile değil. Haddini bilmek lazım.” diyerek camiinin boyutları konusundaki eleştirilerini getirdi.
Doğan Hasol, “Boyutsal büyüklüğüyle dikkat çekebilecek bir yapı olmuş. Yer
seçiminde geleneksel yaklaşım, caminin
kentsel yerleşmenin ortasında olmasıdır.
Ama burada seçilen yer, kentsel yerleşimin dışında.” diye camiinin yeriyle ilgili
görüş bildirirken Doğan Tekeli, “Tarihi Yarımada’nın tepelerindeki ‘Osmanlı Selâtin
Camileri’, o tepelerin eteklerindeki küçük
yapılı kent dokusu üzerinde nasıl görkemli
duruyorlarsa, Çamlıca Camii’nde de benzer bir görüntü oluştu. Bu haliyle uzaktan
bakıldığında, kentle bütünleştiği de söylenebilir. Bununla beraber yürürlükteki imar
planı kararlarına göre, yeşil olarak korunması gereken bir alana, üzerinde toplumsal uzlaşı sağlanamadan, alelacele inşa
edilmiştir.” dedi.
45

sirdergisi.com

S AV U N M A S A NAY İ

Kasım 2019 - Rebiülevvel 1441

VİCKERS

Kıvanç KARADAĞ

SIR
Çeşidi: Makineli Tüfek
Uyruğu: Birleşik Krallık
Üretici: Vickers
Üretildiği tarih: 1912-1968
Ağırlık: 33-50 kg
Kalibre: 7.7 mm
Etkili menzil: 740 m
Vickers makineli tüfeği ya da Vickers silahı, Vickers Limited firması tarafından Birleşik Krallık Ordusu için üretilen, su soğutmalı namluya sahip .303 inç (7.7 mm) mermi atabilen bir Makineli tüfektir.
Makineli tüfek için 4 ila 6 kişilik bir mürettebat gerekiyordu. Bir kişi ateş ediyor, bir diğeri mühimmatı
besliyor ve geri kalanı da silah taşınacağı zaman yardım ediyordu. Silah namını sağlamlığı ve güvenilirliği sayesinde kazanmıştı. Ian V. Hogg tarafından yazılan Weapons & War Machines kitabında; Ağustos
1916 tarihinde İngiliz Ordusu Makineli Tüfek Kolordusuna bağlı 100. Bölüğe ait on adet Vickers 12 saat
boyunca durmaksızın ateş etmiştir. Silahlar milyon adet mermi atmış ve yüz adet namlu değiştirmiştir.
Bu süre zarfında tek bir arıza çıkartmamıştır.Vickers makineli tüfeğinin tasarımda en çok 19. yüzyılın
sonlarında kullanılan çok başarılı Maxim topundan esinlenilmiştir. Vickers 1916 yılında İngiliz ve Fransız
savaş uçakları için standart silah olmuştur. Bunlardan bazıları Sopwith Camel ve SPAD XIII uçaklarıydı.
Bu silah uçağın ön bölümüne ateşi kesen bir tesisat ile takılıyordu. Bu sayede silaha ait mermiler uçağın pervanesine isabet etmeden aralıklarla ateşleniyordu. Ayrıca su soğutma sistemi çıkartılan silah,
motorun içine giren hava ile soğutuluyordu.
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Aynı Nehirde
İki Defa Yıkanılmaz

Heraklitos’in bu sözü, değişimin ve akışın sürekliliğini vurgulamak için söylediği düşünülmektedir. Çünkü evrenin her bir zerresi hızlı ya da yavaş bir değişim, başkalaşım halindedir.

SIR

Bu fikre, ana madde olarak kabul ettiği ateşin, bir an bile sabit durmayan, kalıcı olmayan hareketlerini izleyerek ulaşmıştır.
Daha sonra aydınlanma dönemi ve sonrasında bilimsel düşünce ve modern akılcılığa damgasını vuran “ilerleme” fikrinin de asıl kaynağı budur.
“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözü de aynı zamanda Heraklitos’a aittir.
Aynı zamanda Heraklitos, kalıcılığın bir yanılsama, bir aldatmaca olduğuna dikkat çekiyordu.
Evrende sabit olan tek şey, değişimin kendisidir ve hiçbir şey kalıcı değildir. Tüm evren bir akış ve
hareket halindedir ve bu sonsuza dek sürecektir.
Budizm öğretisinde de merkezi bir yere sahip olan Annica (geçicilik) ilkesi bulunuyor. Buda,
tıpkı Heraklitos gibi hareketsizlik, değişmezlik ve kalıcılığın bir illüzyon olduğunu, bu yanılsamanın ise insanın yaşadığı tüm sorunların kaynağı olduğunu söyler.
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Hayat Bir Aynadır
Hiç Yalan Söylemez
Kıymetli dostlar bu yazımızda, sizlere
hayata gülümsemeyi ( Hayat bir aynadır
siz ona gülümserseniz o da size gülümser.), hayata yaklaşımı( Hayat bir dağ gibidir, ona ne ses verirseniz size o yankı yapar.) pozitif yaklaşımları örneklendirmek
istedim.
Hayatını güzelleştirmek isteyen herkes
ilk önce olumlu (pozitif) düşünmeyi öğrenmelidir. Sebep, düşünceler inançları,
inançlar davranışları, davranışlar da çevre
ile etkileşimi belirler.
Zihni sağlıklı olanların, bedenleri de
daha sağlıklı olur. Dolayısıyla, olumlu (pozitif) düşünce hayatın kalitesini ve süresini
de artırır.
Pozitif düşünce yeteneği öğrenilebilecek bir yetenektir. Bu yeteneği geliştirmek için başkalarının deneyimlerinden
faydalanmak etkili bir ilk yöntem olur. Dolayısıyla, çevredeki iyimser insanları belirleyip, onları örnek almak pozitif düşünce
yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur.
Pozitif düşünme yeteneğini kazanmak
için insan öncelikle kendisiyle barışık olmalıdır. Bunun için düşüncenin, söylemlerin ve eylemlerin tutarlı olması gereğini
hiç unutmamalıyız. Bu tutarlılık gösterilmediğinde hem toplumun güveni yitirilir,
hem de insanın iç huzuru zedelenir.
En acımasız testleri insanlar çoğu zaman kendileri yaparlar. Hatasız kul olmaz.
Yapılan hataları eleştirmek yerine, kendini
geliştirme fırsatı olarak görmek daha yapıcı sonuçlar verir. Pozitif düşünmek, hata-

ları reddetmek değil, onları birer iyileştirme fırsatı olarak görmek demektir. Pozitif
düşünmek, hataların bir daha ki sefer nasıl
önlenebileceğini düşünmek ve bunun için
plan yapmaktır.
Bu yaklaşımı çevrenizdekiler için de uygulamak, insanların sizinle daha olumlu
bir etkileşim kurabilmesine yardımcı olur.
Bir dağ başında yalnız yaşamanın zorluğunu göz önüne getirdiğimizde çevremizle
etkileşimin hayatımızın ne kadar önemli
bir parçası olduğunu daha iyi anlarız. Bu
etkileşimin kalitesini artırmak, hayat kalitemizin de artırılmasına yardımcı olur.
Pozitif düşünebilmek için cümlelerinizden olumsuz kelimeleri silmeye çalışın.
Bu yaklaşım, her olayın olumlu yönlerini
görebilme yeteneğini geliştirmeye de yardımcı olur. Çünkü kelimeler, düşünceyi ve
inançları tetikler.
Yaşantımızda sorumluluk almak, ancak
soft bir yaklaşımı benimsemek müsbet yaşam için önemli bir adımdır. Hayatta ulaşmak istediklerimizin kendiliğinden gelmeyeceğini, geleceği şekillendirmek için
bugünden çaba gösterilmesi gerektiğini
kavramalıyız. Ancak, geleceği şekillendirmenin, geleceği yönlendirmek anlamına
gelmediğini de anlamalıyız.
Sonuçta, zihinsel açıdan sağlıklı olabilmek için gerçekleri kabullenmeyi de
öğrenmek gerekir. Ancak, gerçekleri kabullenmek, onlara boyun eğmek demek
değildir. Önemli olan gerçekleri görmek
ve onlardan değiştirebilecek olduklarımız
için yapıcı eylemlerde bulunmaktır.

SIR
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Pozitif düşünmek ve olumlu yaşamak
için insan kendine ve çevresine güvenmelidir. Hayatı sadece onu değiştirebileceğine inananlar iyileştirir. Kendine ve çevresine güvenen, inançlı ve azimli insanlar
hayatın kalitesini geliştirir, kendileri ve
çevreleri için mutluluk kaynağı olur.
Dünyada iki büyük güç vardır: biri korku (yeis), diğer ise inançtır (iman). Pozitif
düşünebilmek için insanın korkularını da
yenmesi gerekir. Korkuları yenmenin en
etkili aracı ise inançtır.
Allah’a inanmak hayatta değiştiremediklerimiz karşısında iç huzuru bulabilmeyi sağlar. Değiştirmek istedikleriniz için
elinizden gelen çabayı gösterdikten sonra
hayırlı bir sonuç beklentisiyle (tevekkül)
Allah’a havale etmek stresi azaltır ve daha
sağlıklı bir hayat yaşamaya fırsat tanır.
Düzenli olarak fiziksel ve ruhsal pratik
yapmak beşerde pozitif düşünceyi, sağlıklı
ve dengeli yaşamı geliştirir.
Hayat ulaşılan neticeler değil, istenilene ulaşmak için yürüttüğümüz programdır. Bu programda bilinçli çaba göstermek, inançlı olmak, çevremize güven
vermek ulaşılan sonuçlardan çok daha
büyük huzur kaynağıdır.
Bu süreçte en önemli ve kalıcı kazanımlardan biri de elde edilen sonuçlar değil,
öğrenimlerdir. Öğrenmek için sürekli bir
çaba göstermek gelişmenin temelidir. Bu
çaba gerçekleri kabullenme ve aynı zamanda onları değiştirme gücünü kazanmak için faydalıdır.

Yaptığı işe inançla sarılan kişiler büyük
bir heyecan ile çalışırlar. Bu heyecan onları başarıya ve olumlu etki yapmaya taşır.
Bu nedenle insanın sevdiği konulara eğilmesi büyük önem taşır.
Hayatta en eşit olarak dağıtılmış hak
zamandır. Herkes için gün 24 saattir. Zamanı iyi kullanmak ve ileride değişmesini
istedikleriniz için önceden adımlar atacak
cesaret ve ileri görüşlülüğü göstermek insanın pozitif düşünce yeteneğini de geliştirir.
Pozitif düşüncenin temelinde sevgi yatar. Olumlu düşünebilmek için insanları
sevmek, onlara bir şeyler kazandırabilmenin heyecanını yaşamak gerekir. Kendini
iyi hissetmenin yolu, içten bir duyguyla
başkalarına yardım edebilmektir.
Hayatta iki değer var ki, paylaştıkça artıyor: sevgi ve bilgi. Sevgisini ve bilgisini
paylaşan insanlar en büyük zenginliğe kavuşan insanlardır.
Hayatta mutluluk olumlu düşünce ile
başlar, olumlu söylem ve eylemlerle gelişir, paylaşılan sevgi ve bilgiyle doruğa erişir.
Unutmayalım, insan yaşamı bir alış-verişten ibarettir. Biz çevremize ne verirsek
onun benzerleriyle muamele görürüz.
Önce iç dünyamızı olumlu hale getirerek
insanlara ve insanlığa ışık tutarak ışıltılar
yükleyebiliriz. Gününüz aydın çevrenizin
aydınlık olması dileğimle. Saygılar

SIR
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Barış Pınarı Harekâtı ve
Fetih Sûresi
“Barış Pınarı Harekâtı”nın başarıyla
sonuçlanması için dua edilmesi ve Fetih
Sûresi’nin okunması bazı kimseleri fena
halde rahatsız etti. Bu “kimseler” arasında sağcısı da var, solcusu da var. Önce
soldan bir örnek vereyim. Cumhuriyet
yazarı Özdemir İnce, “Barış Harekâtı İçin
Fetih Sûresi” başlıklı yazısına şu cümlelerle başlıyor:

Dursun GÜRLEK

leyse hemen soralım: Allah’a dua etmek
çok doğal kabul ediliyor da, yine O’nun
mübarek sözlerinden biri olan Fetih Suresi’ne hangi cür’etle skandal deniliyor?

SIR

“Her olayda önemli bir pay ayırmak
peşinde olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Barış Pınarı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için, Perşembe günü sabah
namazında yurt genelinde bütün camilerde Fetih Suresi okunması ve dua edilmesi talimatı verdi. Dua edilmesi doğal
ama barış harekâtı adlı bir askeri girişim
için Fetih Suresi’nin okunması tam anlamıyla bir skandal!
Fetih Suresi müşriklere karşı bir savaşla ilgilidir. 16. âyet öyle der: ‘Ya onlarla
savaşırsınız, yahut onlar Müslüman olurlar’ Türk ordusu dinsizleri Müslümanlaştırmak için mi girdi Suriye’ye. 19, 20 ve
21. âyetlerde ganimetlerden söz edilir.
Türk ordusu ganimet toplamak, yağma
için mi gitti Suriye’ye? Harekât karşıtları
bu talimattan haberdar olmayacak mı?
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu”.
Fetih Suresi’nin okunması Özdemir
İnce’yi çok rahatsız etmiş olmalı ki, bu
birkaç satırlık yazısında çelişkiye düşmekten kendisini kurtaramamış. Dua
edilmesi çok doğalmış ama Fetih Sûresi’nin okunması tam bir skandalmış.
Dua, kime edilir? Allah’a. Peki, Fetih
Sûresi’nin sahibi kim? Tabii ki Allah. Öy50

Özdemir İnce’nin okunmasını skandal
olarak nitelediği ve eksik olarak sütununa aldığı Fetih Suresi’nin 16. âyetinin
anlamını tam olarak vereyim de, okuyucularımız doğrusunu öğrenmiş olsunlar:
“Ey Resulüm, Hudeybiye seferinden geri
kalan o Bedevilere de ki: Siz yakında çok
kuvvetli olan cengâver bir kavimle harp
için çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız,
yahut Müslüman olurlar (da kurtulurlar). Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükafat verir. Şayet bundan önce
yaptığınız gibi, cihaddan dönerseniz, sizi
acıklı bir azap ile azaplandırır” (Kur’ân-ı
Kerim ve Meal-i Âlisi: A. Fikri Yavuz).
Yazarın diğer bir çelişkisi için de şöyle
bir soru sorabiliriz. Cihaddan, ganimetten bahseden bu âyeti hem namazda
hem hatimde defalarca okuduğumuza
göre, bu da skandal oluyor mu?
Yeri gelmişken şunu da sorayım. Fetih Sûresi’nin ilk âyetlerini İstanbul Üniversitesi’nin ana giriş kapısının üstüne
harika bir yazıyla nakşeden Hattat Şefik
Efendi, bu hareketiyle bir skandala imza
mı atmış oluyor? Ne münasebet efendim bilakis o güzelim yazılar bakanların
ve tabii ki görenlerin gözlerini ziynetlendirdiği gibi, gönül kapılarının açılmasına
da vesile oluyor. Malum, “fetih” açmak
anlamına geliyor.
Bu konuyu biraz daha açmak isterdim
ama sütunum müsait değil. Özdemir
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İnce’ye, eğer samimiyse ve bu konuda
daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsa, eski
İstanbul Müftüsü ve Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen Hoca’nın “Sure-i Fetih Tefsiri ve İstanbul’un Tarihçesi”
isimli 336 sayfalık eserini okumasını tavsiye ederim. Ayrıca hatırlatmak isterim
ki, bu büyük din âlimi, din âlimi olmayan
Cumhuriyet gazetesi yazarları tarafından takdir ediliyor, eserlerinden sitayişle
bahsediliyordu. Mesela Atatürk’ün “Nutuk”unu “Söylev” yapan Prof. Dr. Hıfzı
Veldet Velidedeoğlu, merhum Hoca’nın
şaheseri altı ciltlik “Hukuk-ı İslamiye ve
Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu”na, hayranlığının gereği olarak bir takriz yazmıştı.
Sadece o mu? 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin akıl hocalarından Ord. Prof. Sıddık Sami Onar da bu İslam Hukuk Âbidesini keza kaleme aldığı takrizle öve öve
bitiremiyor. Aynı yolun yolcusu, Prof.
Hüseyin Nail Kubalı da kervana katılıyor,
bu külliyata duyduğu ilgiyi yazdığı takrizle dile getiriyor. Unutmadan söyleyeyim,
Ömer Nasuhi Bilmen Hoca’nın bu şaheserini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayımlıyor.

zengin muhtevasıyla göz kamaştırıyor.
Fatih ve İstanbul’un fethiyle başlayıp
Cumhuriyet devrine kadar İstanbul’un
kültürel özelliklerini ve güzelliklerini gözler önüne seriyor. Bu dev albüm 2005’te
Cumhuriyet gazetesi tarafından ikinci
defa yayımlandı. Adı geçen gazetenin fetih yıldönümünde verdiği fetih ilaveleri
ise, bir bakıma Fetih Sûresi’nin anlamına
ışık tutuyor. Daha ne diyeyim?

Ayrıca Haluk Şehsuvaroğlu’nun hazırlayıp Cumhuriyet gazetesinin ellili yıllarda yayımladığı “Asırlar Boyunca İstanbul” ilavesi hem geniş hacmiyle hem de

Ey leşkeri müfettihü’l-ebvâb vur bugün

Fetih Sûresi’nin okunmasını yanlış
bulan ve aynı telden çalan yazarımız ise
Akif Beki. O da, koroya katılıyor, Karar
gazetesindeki köşesinde “Propaganda
karmaşasını çözdü çözecek Diyanet”
başlığıyla yayımladığı yazıda, Barış Pınarı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için
tüm camilerde Fetih Suresi’nin okunmasını ve Diyanet İşleri Başkanı’nın konuşmasını yanlış buluyor. Bunun, “Türkiye
cümle küffara savaş getiriyor” algısına
yol açacağını söylüyor. Cümlenin bozukluğuna bakar mısınız? Savaş, getirilmez,
açılır. Ömer Nasuhi Hoca’nın kitabını
Âkif Bey’e de tavsiye ediyorum. Ve sözü
Yahya Kemal’e bırakıyorum:

Feth-i mübîni zâmin o tebşîr aşkına.
51
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Devlet Bahçeli

İrem Nur ÖZBİLEK

Dış Politika konularıyla ilgilenmiş ve bu alanlarda
çalışmalar yapmıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden
sonra cezaevlerine doldurulan MHP ve Ülkücü kuruluşların yöneticileri ile mensuplarının haklı davalarının her platformda savunulmasında takdirle
karşılanan çalışmalarda bulunmuştur.

SIR

1948 yılında Osmaniye‘de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine
mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye’de, orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Dr. BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler
Akademisinde yapmıştır.
Dr. BAHÇELİ, başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket’in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası’na hizmet etti. Dr. BAHÇELİ, 1967
yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde öğrenci iken Ülkü Ocağı Kurucusu ve yöneticisi
olarak görev aldı. 1970-1971 yıllarında Türkiye Milli
Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde
bulundu. Dr. Bahçeli, bir yandan aktif olarak Ülkücü
Hareket’te yeralırken, diğer yandan da ilmi alandaki
çalışmalarını devam ettirmiştir.

1972 yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari
İlimler akademisi ve bağlı Yüksek Okullarda İktisat
Bölümü asistanı olarak görev almıştır. Dr. BAHÇELİ, yine 1970’li yıllarda Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği’nin (ÜMİD-BİR) kurucularından,
Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneği’nin (ÜNAY) kurucularından ve Genel
Başkanlarındandır. İyi derecede İngilizce bilen Dr.
Devlet BAHÇELİ, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde İktisat Doktorası yapmış ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Politikasında Ana Bilim Dalı’nda 1987 yılına kadar
öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür.
Dr. BAHÇELİ yine bu süre içerisinde Türk-İslam
alemi, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve
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Ülkücü kadroların yetişmesinde önemli görevler
de üstlenen Dr. BAHÇELİ, Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ tarafından göreve çağırılması üzerine 17 Nisan
1987 tarihinde üniversitesindeki öğretim üyeliği
görevinden istifa etmiş, 19 Nisan 1987 tarihinde
yapılan MÇP Büyük Kurultay’ında parti yönetimine
seçilmiş ve Genel Sekreterlik görevine getirilmiştir.
MÇP ve MHP’nin yönetim kadrolarındaki görevi,
günümüze kadar kesintisiz olarak sürmüştür. Çeşitli
zamanlarda Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez
Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş-Danışmanlığı görevlerinde bulunan Dr. Devlet BAHÇELİ, 6 Temmuz 1997 tarihli 5’nci Olağanüstü Kongre sonrasında MHP Genel Başkanı görevini üstlenmiştir.
05 Kasım 2000 ve 12 Ekim 2003 tarihlerindeki
MHP Olağan Kongreleri’nde tekrar Genel Başkan
seçilmiştir.
57. Hükümet’te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü.
5 Kasım 2012 yılında yapılan 10. Olağan Büyük
Kongresi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6.
kez Genel Başkan seçildi. 3 adayın yarıştığı seçimde, Bahçeli 1214 delegeden 725’inin oyunu alarak
liderlik koltuğunu korudu. Kongre’de Bahçeli’nin en
önemli rakibi Koray Aydın 441, Musavaat Dervişoğlu ise 48 oy aldı. 2003’te Bahçeli’ye karşı 137 delegenin oyunu alabilen Aydın’ın bu kez 441 delegeden destek alması, Dervişoğlu’nun da aldığı 48 oyla
muhalefetin oyunun 500’e yaklaşması, MHP’de
parti içi muhalefetin ilk kez bu oranda güçlendiğini
ortaya koydu.
İyi düzeyde İngilizce bilen Bahçeli, bekârdır.

GENÇ YETENEKLER
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Hatice Kübra GEDİK
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LALENİN BİLİNMEYEN ÖZELLİĞİ VE
OSMANLIDA LALE DEVRİ !
İrfan ÇETİN

Osmanlı tarihinde 1718 Pasarofça Antlaşmasının
imzalanmasıyla başlayan ve 1730 Patrona Halil İsyanıyla son bulan 12 yıllık Islahat dönemine Lale Devri
denir. ilk olarak Yahya Kemal Bayatlı tarafından Lale
Devri olarak adlandırılmış ve bundan sonra bu isimle
anılır olmuştur. Dönemin padişahı III. Ahmet, önemli
devlet adamı Sadrazam Damat İbrahim Paşa’dır. Lale
Devri, Rusya ile imzalanan Prut (1711) ve Avusturya
ile imzalanan Pasarofça (1718) Barış Antlaşmalarının
verdiği geçici huzur ortamında başlayan bir ıslahat ve
modernleşme sürecidir.
Osmanlı modernleşme tarihinde önemli bir aşama
olarak görülen Lale Devri’nde yapılan Islahatların en
önemlisi hiç şüphe yok ki, matbaanın Osmanlı devletine girişidir. Bir Macar mühendis olan İbrahim Müteferrika ile ilk geçici elçi Yirmisekiz Çelebi Mehmed
Efendinin oğlu Said Efendi’nin girişimleri ve dönemin
sadrazamı İbrahim Paşa’nın destekleriyle 1727’de İstanbul’da, – dini kitapların basılmaması şartıyla – ilk
defa bir matbaanın kurulması sağlanmıştır. Bu dönemde Üsküdar’da Dar-üt Tibat-ül Amire adıyla bir
devlet matbaası kurulmuş ve Osmanlı matbaasında
basılan ilk kitap, “Van-Kulu Lügati” olmuştur. 12 yıllık
Lale devri döneminde diğer önemli değişim ve gelişimler kısaca şunlardır: Çeşitli semtlerde kütüphaneler kurulmuş, kağıt ve kumaş fabrikaları ile Çini atölye-

si açılmıştır. Yeniçeri Ocağı içerisinde Tulumbacı Ocağı
adıyla bir itfaiye bölüğü oluşturulmuştur. Çiçek aşısı ilk
kez bu dönemde kullanılmıştır. Avrupa mimarisinden
etkilenilerek, Barok ve Rokoko sivil mimari ön plana
çıkarılmıştır. İstanbul’un çeşitli yerlerine çeşmeler
yapılmış ve Belgrad Ormanından su getirmek için su
bentleri inşa edilmiştir.
Dönemin ünlü edebiyatçısı Nedim, ünlü minyatürcüsü ise Levni’dir. Şair Nedimin bir sözünü birkaç gün
önce yazmıştım. (İranlılar hiç sevmezler Şair Nedim’i)
Damat İbrahim Paşa tarafından resmi bir tercüme
bürosu kurulmuştur. Bu dönemde, dönemin isminden de anlaşılacağı üzere çiçeklik büyük bir ilerleme
kaydetmiş ve meslek haline gelmiştir. Hatta bu alanda
“şükufuname” adında eserler yazılmıştır. Ancak Lale
Devri’nde yapılan ıslahatlar, Osmanlı tarihinde pek
çok kez olduğu gibi ulemanın ve yeniçerilerin çıkarlarına ters düşmüştü. 1730 yılında Patrona Halil ve Muslu
Beşe isminde iki Arnavut’un liderlik yaptığı bir grup,
saraya karşı bir isyan başlattılar. Sadrazamı katledip
III Ahmed’i tahttan indirmişlerdir. Böylece Lale Devri,
Patrona Halil İsyanı ile sona ermiş oldu.
DÖNELİM LALE’ye. Lale’nin Osmanlıda çok sevilmesinin sebebini kısaca özetleyeyim: LALE NİN BİLİNMEYEN ÖZELLİĞİ Ceddimiz Osmanlı , her lalede
“Allah” yazılı olduğuna inanır (Osmanlıca yazılışı zaten
benziyor) ve mezar taşlarında bol bol kullanırdı... Lale
deyince şimdi Hollanda akla gelse de, Lale’nin Hollanda’ya gidiş serüvenü Avusturya elçisi Busbecq Osmanlıda elçiydi. Viyana’ya dönerken yanında götürdüğü
birçok bitkinin arasında lale soğanları da vardı. Busbecq, bu soğanları imparatorluk bahçeleri sorumlusu
Carolus Clusius’e verdi. Clusius, Busbecq’in getirdiği
soğanlarla Avusturya’da lale üretmeye başladı. Protestan olan Clusius, Katolik baskısının artması üzerine
asrın sonlarında Hollanda’ya gitti. Carolus Clusius’la
birlikte lale Hollandalılar’ın evlerini ve bahçelerini
süslemeye başladı. Kırmızı, sarı ve beyaz tek renkte
lalelerin yanısıra rengarenk laleler de yetiştirildi. Bunların her birine ayrı ayrı isimler verildi. Laleler “amiral,
general, amiraller amirali, generaller generali” gibi..
kısacası Lale’nin anavatanı Türkiye’dir. 12 yıllık süreye
(1718-1730) Lale devri denmesinin sebebi Lalenin çok
sevilmesi ve Dini Reformların bu dönemde fazlaca yapılmış olması.
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MİNİK ŞAİRLERİMİZDEN GELEN ŞİİRLER

MEHMED’İM BEN
GÜL KOKULU YURDUMUN
OVASINDA MEHMEDİM
AKAN NEHİRLERİNDE
BUĞDAYINDA MEHMEDİM

SIR

HAMURUNDA ÇALIŞAN

EKMEĞİNDE KAHRAMAN

Mehmet Fatih TAM

OCAK TÜTEN YUVANIN

BEKÇİSİYİM HER ZAMAN

MAZLUMUN YANINDAYIM
ZALİMİN KARŞISINDA

BÜTÜN DÜNYA BİRLEŞSE

MİLLET VARDIR ARDIMDA
BİZE TUZAK KURANA
ASİYİM SİNİRLİYİM
MUHTAÇ OLUP GELENE
KUCAK AÇAN BİRİYİM
BANA HUZUR VERMEYEN
BAYRAĞIMI SEVMEYEN
BUNA NASIL KALKIŞIR

MEHMED KİMDİR? BİLMEDEN
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Hummer H3
Nihat ÖZBİLEK

Hummer H3, Hummer tarafından 2005-2010 yılları arasında üretilen orta
sınıf SUV modelidir. Araç, Chevrolet Colorado ve GMC Canyon’da bulunan
GMT345 platformunu kullanmaktadır.

SIR

Üretici : Amerika Birleşik Devletleri
Üretim yıl(lar)ı : 2005-2010
Montaj : Shreveport, ABD
Kaliningrad, Rusya Port Elizabeth,
Güney Afrika
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Kişisel Verilerin İşlenmesi
Siber Tehdit Oluşturuyor
EMRE TAŞKIRAN

SIR

Yapay zeka, otonom sistemler, nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerle kişisel verilerin kötü
amaçlarla işlenerek birer siber saldırı aracına dönüşmesi, güvenlik açıklarını beraberinde getiriyor.
STM ThinkTech’in temmuz-eylül dönemini kapsayan Siber Tehdit Durum Raporu’ndan derlediği
bilgilere göre, internet ortamında yapılan her etkileşimle, kişiler ticari amaçlar veya siyasi emeller
için kullanılan ve manipüle edilen birer siber araca
dönüşüyor.
Depolanan bilgiler dijital bir ham madde gibi
veri madenciliği, yapay zeka, makine öğrenmesi ve
benzeri teknolojilerle işleniyor. Bu sayede kişilerin
bireysel eğilimlerine dair profilleri içeren bir alt yapı
elde ediliyor. Veriyi elinde tutanların niyetine göre
ise politik ve toplumsal anlamda hedefi ve ölçeği
değişkenlik gösteren ciddi tehditler oluşuyor.
AKUSTİK SİSTEMLERLE SİBER SALDIRI
Günlük hayatta kullanılan akıllı aletler zafiyetler
barındırıyor. Bilgisayar, telefon, televizyon ve ses
sistemleri gibi sıklıkla kullanılan cihazlarda bulunan
hoparlörlerin insanların duyabildiği aralığın dışında
da frekans yayabilmesi, bu özelliğin silah olarak kullanılabilmesi ihtimalini doğuruyor.
Yapılan araştırmalar, manipüle edilen hoparlörlerin insanlarda belirli internet sayfalarına göz atma
gibi basit fiziksel reaksiyonlara yol açabileceği gibi,
ses boyutuna göre işitme kaybı veya psikolojik rahatsızlık oluşturabileceğini de ortaya koyuyor. Bu

tarz akustik saldırıların engellenmesi için hem donanım hem de yazılımla ilgili önlemler alınması gerekiyor. Otonom sistemler, saldırganlar için yeni bir
saldırı alanına dönüşüyor.
BLUETOOTH KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN ÇALINMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR
Bluetooth teknolojilerinin kötü amaçlarla kullanılması, özellikle kredi kartı kullanıcılarını hırsızlık
maksatlı saldırılara son derece açık hale getiriyor.
Kredi kartının okutulduğu cihazlara yerleştirilen
“skimmer” adındaki donanımla yapılan bir hırsızlık
yöntemiyle, bilgilerin ve şifrelerin kopyalanmasına
olanak verirken, tespit edilmesi zor olan bu zararlı donanımın bluetooth bağlantısına sahip olması,
saldırgana uzaktan erişim imkanı vererek saldırıyı
kolaylaştırıyor.
Giderek daha yaygın bir kullanım kazanan IoT
teknolojisine sahip sistemlerin sahip olduğu güvenlik açıkları, cihazları birçok saldırıya karşı savunmasız bırakıyor.
Yapılan bir araştırmaya göre dünyada 16 milyon
hanede bulunan 83 milyon IoT cihazının yüzde 20
ila 50 erişim zafiyeti barındırdığı belirtiliyor.
Güvenlik açıkları, saldırganları dağıtık servis dışı
bırakma yöntemleriyle evdeki yerel ağı ele geçirmek gibi düşük maliyetli kolay saldırılara özendiriyor. Uzmanlar, zayıf şifrelemelerle korunmaya çalışılan IoT cihazlardaki güvenlik açıklarına karşı daha
titiz önlemler alınması gerektiğinin altını çiziyor.
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Vatan Sevgisi
Kasım demek ne demek anlatmak
çok zor beden tutsak gönül yorgun dil
susar. Gözyaşlarım arkadaş, bir ayrılık
meltemi esiyor. Havada hüzün dolu
inan, kalem şimdi ne yazmalı bu ayda.
Huzur ile soğuk mevsim esen rüzgarlar düşen yapraklar getirmez bilirim
dünü. Geriye o zaman haydi gençlik
siz uyanmak zahmetine katlanıp açın
o gözlerinizi geleceğinize.
Mehmetçikler var bilin bu vatanda
bu topraklarda ileriye daima ileriye
düzgün düşünceler ile.. Atatürk sevgi ve saygı ile ödün vermeden açtı
bu yolları bu topraklar şehit kanı ile
beslendi. Pes etmez bu böyle biline... Bu vatan kolay alınmadı. Kolay
verilemez! Nice kasımlar geçse de dil
anlatmaya yetmez bu Mehmetçikler
saymakla bitmez. Mustafalar, Aliler,
Yavuzlar… güçlü ordu hiçbir zaman
pes etmez! Sayısız askerlerimiz görünmeyen erlerimiz anaların duası yetimler ve öksüzler göz yaşları ile düşmanı
Çanakkale’ye döktüğü gibi şimdide
pes etmez. Her an hazırdır bu da bilinesi... Bu asker her an bu bayrak altında ilelebed dalgalanmasını engel
olacak tek düşman kalana kadar her
daim uyanıktır uyanık kalacak. 10 kasım bize çok şey anlatıyor. Benim vücudum elbet bir gün toprak olacak.
Siz gençler ilelebet bu vatan sizler ile
güzel olacak. Bilesiniz. Asla pes etme!
Mucizeler umudun bittiği yerde
başlar. Dünde olanlar güzele çok şeyler anlatıyor. Yarına umut ile bakmak
bu vatana sahip çıkmak ana temel-

dir. Temelin mayası sizler olacaksınız.
Korkmalı dünya bizim kükrememizden! Nefes alırken düşünmeli bizler
de Yunuslar, Mevlanalar, Pir Sultan
ile Hacı Bayram Veliler ve daha nicelerinden Edebi Şeyh Edebali’ den
aldık. Bizim gözümüz karadır korku
yoktur. Güzel bir sözdür ‘ üstadım cahil ile dost olma ilim bilmez irfan bilmez söz bilmez. Üzülürsün. Saygısızla
dost olma usul bilmez adap bilmez
sınır bilmez. Üzülürsün. Aç gözlü ile
dost olma ikram bilmez kural bilmez
doymak bilmez. Üzülürsün’ Şeyh Edip
Ali’nin sözüdür.
Ne güzel söylemiş gençler açılan
her kapı sizlere ışık olur. Unutma!
Eğer sen cesaretli isen koş aç o kapıyı, bazen sen düştüğün olur o zaman
umudunu kalktığın zaman ise kişiliğini
sakın kaybetme sende her zaman iyilik ve güven sadakat huzur var zaten.
Sen onu sun bu vatana korkmadan
oğul. Ve kızlar ve oğullar her an gücü
ile kızlarda her daim hizmetle o bayrağımızı gökten hiçbir zaman indiremezler biliniz.
Sizler dünyaya bu sözlerim dalgalan
al şanlı bayrağım sevgi dolu bu gönlümüz herkese açıktır. Lakin; o sevgiye
huzur sunmayanlar bilmeli bizim celalli halimiz kükredi mi dağlar sallanır. Güvenimizi sarsanlar dikkat etsin
kara deniz hava fark etmez bize aşarız
başarı bizim arkadaşımız bizim parolamız sevgidir. Aşk ile sarılırız hayata
Ata binince Yavuz oluruz inince
Mevlana, Yunus. Bizde nice Alpars-
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lan’lar doludur anaların kucağından
yollar vatana ellerine kınalayarak, önce
vatan derler. Onun için dünya duy, ayak
sesimizi kor bizden bir birlendi mi elimiz zamana karşı sevgi ile sararız her
yarayı bir deniz gibi coşarız, dalgalar
anlatır bizi sizlere. Dünya o dalgalar
arasında bizi zor tutar. Bizde iman gücü
var. Konuşunca dilimizi yalnızken kalbimizi insan insanın aynası ise gözler,
dikkatli olmalı bu vatana geldikleri gibi
giderler o da nasip olursa...

gülen yüz ile hoş görü hakkın sunduğu
bir armağan olmalı. Şükürler olsun sonuçta tan yeri bir an ışık olur sana.
Bir varmış bir yokmuş o ışık hadi gel
der. Bunca şehit koşa koşa gittiği gibi
bir avuç toprak zaten o kadardık. O zaman güzel ahlak ile buzu bile eritiriz ha
gayret. Nefes misafir bize alabildiğin
kadarsın! Her gün özel ne güzel. Korkmadan uyusun Türk halkım bu vatanı
bekler Türk askeri yılmadan silah tutan
erler bar her an hazır be nazır can mehmetçikler sizler iman dolu gönlünüzle
yolunuz yüreğiniz her dem açık olsun
dualar köprü yıldızlar ışık güneş gölgeniz olurken sizi size ve canı gönülden
Allah’a emanet olun. İnşallah rabbim
korusun sizleri. Amin!
Ömrümüzden bir gün daha geçti
derede alan su ovada esen yel gibi iki
gün var ki dünyada ha var ha yok kah
gelmemiş gün bir geçmiş gün iki. Bu da
Ömer Hayyam’ın sözü.
Ömer Hayyam ne güzel demiş gönül
gözü görmeyen can gözünü neylesin.
Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne
söylesin.
Rabbim kalbimizi nur edebimizi de
ahlaklı eylesin. Amin inşallah.
Var mı beni içinizde tanıyan yaşamadan çözülmeyen sır benim kalmasa da
sesimi duymayan kimliğimi tarif eden
sır benim bu evrenin sırrını çözmek insan oğlunun en büyük zaferi imiş! Ümit
içinde düşünmek başarının sırrı budur.
Tatlı söz bile ikram ise sunalım herkese
inceliktir insana değer vermek hissettirmek bu güveni be beni bana sevdiren
hayata küsmüşken elimi tutan,özüm
dediğim can ve sırdaşlar sonsuz teşekkürler hayra karşı hayırlı günler dilerim.

SIR

Biz kadınlar bana göre güçlü ve mücadeleyi seven anneleriz. Mermi uğruna evladından vazgeçer. Yine de bu
vatanı düşmana çiğnetmeyiz. Öğreten
eğiten bu can öğretmenler varken. Bu
gençler aşar dağları bu böyle biline....
Türk Milletini gençler yaşatacak bilimi
kılavuz edecek. Ahlaklı olacak be cümle alem duysun bu ahlak ile bizi kimse
yıkamayacak çünkü onca şehidimiz bu
gençleri takibe almış bu gazilerimiz duaları ile sarmış bizler Türk olara vatan
için harekete geçince kadın erkek bir
oluruz döner bu çark akıp giden zaman
çok şeyler anlatır. Yıldırmaz bizleri yolumuz Allah’a çıkar edebini ve haddini
bilen Türk milleti olarak neyi ne zaman
diye düşünürüz. Bizim parolamız saklamak değil paylaşmak eleştirmek değil
çözüm olur biliniz. Yıkmayı sevmeyiz
bizler yapmaktan yana özümüz sevgidir
bizim saatler gibi akıp gidiyor ömür her
gün dua ile birbirimize umut verelim
her kesime.
İyilik hırsı unutturur. Menfaatsiz anlatırız sırlar gemisi bilir bu mutluluğu
veren el de alan ele hava atar halbuki biri birini tamamlar. Sırlar dolu bu
alemde güzel dostlar faydalı bilgi huşu
duyan kalp mutlu olan gönül be daima
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Amir Ateş
Mehmed ALACADOĞAN

1942
yılında
İzmit’in
Kandıra
ilçesinde doğdu.
Babası Hafız Vehbi
efendi, annesi Dürdane

isimli güfteyi Hüzzam makamında besteledi.
Üsküdar Musiki Cemiyeti’ndeki hocalığının
yanı sıra; “Anadolu Yakası Telefon Baş Müdürlüğü”, “Türkiye Denizcilik İşletmeleri”, “İstanbul Ehli Kur”ân ve Mevlidhânlar-Derneği” Tasavvuf koroları gibi bir çok topluluktan başka
Diyanet İşleri Başkanlığı seminer ye kurslarında da hocalık yaptı.

SIR

Hanım’dır. Hafız olan babasının
etkisinde kalarak
ve güzel olan sesi
ile Kur’an okumak
şevkiyle Hıfzı’nı tamamlayarak hafız oldu.
1956 yılın da İstanbul’a giderek Hacı Hafız Akkuş Efendi’den Kur’an dersleri almaya başladı.
Eğitimini dini yönde geliştiren bestekâr, İstanbul’da zamanının en değerli üstatlarından
feyz almanın gayreti içinde olmuş Kemal Batanay, Sabahattin Volkan, Saadettin Kaynak gibi
büyüklerin öğrencisi oldu.
1959 yılında belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne memur olarak başladı. Aynı yılda Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin çalışmalarına katıldı. Burada Emin Ongan’nın öğrencisi oldu iyi
dostluklar yaşadı.

1964 yılında askerlik görevini tamamladı ve
İstanbul’a döndü.
Beste çalışmalarına hemen aynı tarihlerde
başladı ve Musikimizin sanat, dini, halk müziği
ve saz eserleri gibi dallarında pek çok denemeler yaparak bugüne değin 700-800 civarında eser musikiye hediye etti.
İlk olarak sözleri Reha Güzey’e ait olan “
Gönlüm özler kaybolan manalı mahzun çehreni “
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Gördüğü her güzelliği, duyduğu her duyguyu, denenmemiş birçok motifleri ele almak
suretiyle; benzerliklerin de ötesinde, orijinal,
yeniliklere önem verdi. Besteci olarak tanıdığımız Amir Ateş, Mevlidhân olarak da ününü
duyurdu ve bu yönde de pek çok öğrenci yetiştirdi.
Hicaz makamında “ Seni ben unutmak istemedim ki “, “ Kaybolan yıldız gibi çıldıran yalnız
gibi” Kürdîlihicazkâr makamında “ Her güzel
bağından bir gül seçerdi “, Muhayyer Kürdi
makamında “Bir kızıl goncaya benzer dudağın
“, Segah makamında “ Ben seni unutmak için
sevmedim “ ve daha bir çok güzel şarkılarıyla
musikimizdeki önemli yerini almıştır.
Üsküdar musikl cemiyetindeki hocalıgının
yanı sıra; anadolu yakası telefon baş müdürlüğü, Türkiye denizcilik işletmeleri, İstanbul ehli
Kurân ve mevlidhânlar derneği tasavvuf koroları gibi bir çok topluluktan başka diyanet işleri
başkanlığı seminer ye kurslarında da hocalık
yapmıştır. Bestekârımızın dini bestelerinden
oluşan 5 kaset ve CD halindeki eserlerin ilki
halkımızın beğenisine sunulmuştur. Daha pek
çok yıllar dillerden düşmeyecek besteler yapmaya ve öğrenciler yetiştirmeye devam edecek bestekârımız, evli olup; Furkan adında bir
oğlu ile Şevval adında bir kızı vardır.
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İNSANLAR VE İLETİŞİM
Eda ÇAVDAR

Günümüzde cep telefonu olmayan kimse
kaldı mı? Eğitim düzeyi ne olursa olsun, herkesin bir cep telefonu olduğunu biliyorum.
Otobüste, trende, tramwayda, durakta herkesin elinde bir telefon, kimse kimsenin yüzüne
bakmıyor …
Öyle ki bu alışkanlık ilkokul, ortaokul çocuklarına kadar inmiş durumda! Telefonların bu
kadar yaygın olduğu bir ortamda, bu telefonlar
amaca hizmet ediyor mu? diye hep merak etmişimdir. Bu merakım ile birlikte, ”O teknolojik
aletleri alanlar bunları bütün fonksiyonları ile
birlikte kullanabiliyorlar mı? Diye de çok düşünmüşümdür!
Öyle tahmin ediyorum ki; Bu cihazları tam
anlamı ile kullanabilenlerin sayısı bir elin parmakları kadar azdır. İnanıyor ve biliyorum ki;
Bu cihazları satın alanlar tam olarak kullanmayı
becerebilseler gerçekten hayatları kolaylaşacak. Ama bu mümkün olmuyor!
Çünkü hayatımız birbirine hava atmak için
kurulmuş!
Ne okuyoruz, ne anlıyoruz, ne de öğreniyoruz! Bu durumda da hayatımızı kolaylaştıramıyoruz!
Ama cebimizdeki son kuruşu bile bu cihazlara yatırmaktan kaçmıyoruz!
Peki, cebinde son model pahalı bir telefon
taşımak insana güzel konuşmayı da öğretebiliyor mu?
Elbette hayır!
Bir toplu taşıma aracında seyahat ederken
bir bakıyorsunuz biri yüksek sesle konuşmaya
başlamış ve herkes onu dinliyor.
O kişi sanki özel otomobilindeymiş gibi rahat
davranıyor. Ayarsız sesi, bozuk üslubu ile herkesi rahatsız ediyor. O konuştukça, insanlar birbirine bakıyor. Herkes onun cahilliğine acıyor!
Fakat hiç kimse çıkıp da, “Ya kardeşim biraz
alçak sesle konuşur musun?” demiyor, diyemiyor!
Çünkü onun cahil olduğunu biliyor ve cahil
biriyle tartışmak istemiyor!

Sizi bilmem ama, özel hayatımda da ben
öyle birini gördüm mü? Hemen uzaklaşırım
ondan!
Ne arkadaşlık, ne de dostluk kurmayı isterim!
Çünkü bilirim ki, bu kişi benim canımı sıkacak.
Sevgili dostlar, teknoloji hangi seviyeye gelirse gelsin insan faktörünün önemli olduğunu
düşünenlerdenim!
İnsanlarımızı her alanda eğitmeden, hiçbir
yere varmamız mümkün değil…
Okumadan, anlamadan, ve öğrenmeden bu
hayat böyle gitmez! Bu yüzden de şikayetlerimiz hiç bitmez…
Sizlere sormak istiyorum;
Cep telefonlarının bu kadar yaygın olduğu
dönemde, son zamanlarda arayıp da ulaşamadığınız bir
arkadaşınız, dostunuz oldu mu?
Aradığınız o kişi telefonunuzu açmadı mı ise,
size geri ne zaman dönüş yaptı?
Yoksa hiç dönmedi mi?
Bir düşünün bakalım? Bu durum sizi üzdü
mü?
Açık ve net söylemek gerekirse, hiç kimse
böyle davranmadığım için bu tiplere ben de
çok
bozuluyorum.
Aradığım kişiden geri dönüş olmadı ise, o
kişi ile dostluğumu gözden geçiriyorum.
Bunların arasında emin olun her meslekten
insanlar var..
İşin daha da acısı “iletişim” eğitimi aldıklarını söyleyen gazeteciler ‘ de var!
İnsanlar konuşa konuşa … Hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşıyorsa; Bunun için nezaketi ve
güzel
konuşmayı öğrenmek gerek!
Kısacası, insanlıktan taviz vermemek ve iletişim arızalı insan olmamak gerek!

SIR
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Harp Sanatımız
Sulh Saltanatımızdır
Yavuz Selim PINARBAŞI

“Kan dökmeyi seven bir millet değiliz,
ancak söz konusu vatan ise; dünyanın şah
damarını keseriz !”

mihrakların oyunlarının bozulması artık
kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türk milleti
ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük
bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Uluslararası hukuk ve meşruiyet ölçülerine harfiyen uygun olan Barış Pınar
Harekatı’yla Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde
hem güvenli bölge tesis edilecek hem de
bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır. Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül
etmeyecektir.

SIR

Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu

Kıymetli dostlar yazımıza bizi (Türk Milleti) tam tarif eden bir sözle girizgah yaptık. Yazımızın başlığında olduğu gibi, Allah
her milleti fıtri olarak bir hususiyet üzerinde başarılı kılmıştır. Türk Ulusu ise “savaşçı” (sanatları) bir millet olarak dünya
tarihinde yerini almıştır.
Tarihte bizi sınayan devletler ( bu gün
olduğu gibi ) hep yenilgi ve hüsrana uğramıştır.

Barış Pınarı Harekatı’nda kum saati dolmaya zaman işlemeye başlamıştır.
Düşmanlar tarihten çıkardıkları dersler
neticesinde neler yapabileceğimizi bırakınız düşünmeyi hayal bile etmek istemez.
Burada yazımıza açıklık getirip anlaşılabilirliğini arttırmak in Sayın Bahçeli’nin sözlerine bir bakalım:
“Türkiye
Cumhuriyeti,
saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı ile
bekasını ve milli varlığını çok
ciddi şekilde tehdit eden
hain ve bölücü örgütleri,
yuvalandığı ve saklandığı
coğrafi alanlarda etkisiz hale
getirmek için kutlu bir sefere
çıkmıştır.”
“Terör örgütlerinin belinin
kırılması, Türkiye’yi kuşatma
ve kundaklama niyetine haiz
62

ABD Başkanı’nın gelgitleri, tehdit dolu
ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri
olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır. Barış Pınar Harekatı’na katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bir
ferdini gönülden kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Hükümetini
samimiyetle tebrik ediyor, sonuna kadar
desteklediğimizi çok güçlü şekilde paylaşı-
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yorum. Türkiye’nin ve Türk milletinin Cenab-ıAllah yardımcısı olsun. Gazamız mübarek, geleceğimiz müstesna, zaferimiz
muhkem ve mutlak olsun.” Dedi.

Marifet, hücum ve harekat ise, bir haftada yok denecek kadar az zayiatımızla
700 terörist -Vesîka-lleżîne keferû ilâ cehenneme zumerâ(an)- imhamız söz konusu olmuştur. Yok eğer yardım insanlık ve
masumların korunması ise mevzu edilen
Kızılay’ımız ekipleriyle seferber olup fırınlar , sahra hastaneleri gıda konteynerleri
gibi insani teçhizatın bil cümlesi seferber
edilmiş halk halinden memnun vaziyettedir. Tıpkı dün olduğu gibi, Türklerin idaresini, adaletini ve yardımını “Latin serpuşu
yerine Türk sarığı görmeyi yeğlerim” benimseyen Suriyeliler “terör örgütlerine
karşı” direnişe geçmiş 9 yıllık( 15 Mart
2011) zulmün karşısında on binler duruyor yürüyor ve bizim kendilerini koruyup
himaye etmemizi istiyorlar.
Dün olduğu gibi, (Winston Churchill)
hakkımızda, bu günde(Donald Trump)
çark edip dize gelmiştir.
Aynı arkadaşlar (Nato) 1974 Kıbrıs Barış
Harekatı’nda da bu türden diplomasi şeytanlıkları yapmış ve terbiye edilmişlerdi.

Birazcık sözüm ona “terör örgütleri ve
destekçileri” akılları varsa ve tarihten ders
almışlarsa sürenin dolmasını beklemeden,
ne vadettilerse yerine getirip oralardan
arkalarına bakmadan toz duman olmalarını öneririz. Kanları, canları ve malları kendileri için değerli ise.
Arı deliğine çomak sokarsan, sonuçlarına katlanırsın zavallı batı ve yavrucukları.
Bu defa Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti cephede kazanıp masada kaybetmemiştir. Bürokrasi ve diplomasimiz güzel
işletilmektedir. Türkiye ne o eski Türkiye,
bürokratlar artık ne o eski bürokratlardır.
İnsanın aklına ister istemez “geçmişteki
idareciler memleket ve millet aleyhine mi
çalıştılar” sorusunu getiriyor.
Sonuç olarak harekatımız o topraklara huzur sükun ve barış adına yapılan bir
mert müdahaledir.
Allah, vatanımızın bütünlüğünü korusun, devletimizin devamlılığını kavi kılsın
ve ordumuzu her daim muzaffer etsin.
Milletimiz huzur, barış içerisinde ilelebet
yaşasın. Saygılarımla.
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En Besleyici 20 Besin
Harika PINARBAŞI

1000 çeşit ham besin maddesini inceledikten
sonra araştırmacılar, vücudun ihtiyaç duyduğu en
önemli besin maddelerini sıraladı.
1. Kırmızı lahana
31 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani
akrabalarının Avrupa veya Akdeniz’de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.
2. Chia tohumu
486 kalori (100 g) Besin puanı: 85
Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik
asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.
3. Kabak çekirdeği
559 kalori (100 g) Besin puanı: 84
En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.
4. Pazı
19 kalori (100 g) Besin puanı: 78
Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.
5. Pancar yaprağı
22 kalori (100 g) Besin puanı: 70
Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.
6. Kuru maydanoz
292 kalori (100 g) Besin puanı: 69
Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından
zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından
önemlidir.
7. Kereviz kurusu
319 kalori (100 g) Besin puanı: 68
Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.
8. Su teresi
11 kalori (100 g) Besin puanı: 68
Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.
9. Mandalina
53 kalori (100 g) Besin puanı: 67
Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve,
karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.
10. Bezelye
77 kalori (100 g) Besin puanı: 67
Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.

11. Yeşil soğan
27 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin
yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.
12. Karahindiba yaprağı
45 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.
13. Pembe greyfurt
42 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı
bir renk alır.
14. Badem
579 kalori (100 g) Besin puanı: 97
Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin
olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete
iyi geldiği biliniyor.
15. Dondurulmuş ıspanak
29 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler
bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu
tazesinden daha besleyicidir.
16. Pul biber
282 kalori (100 g) Besin puanı: 63
A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.
17. Fesleğen / reyhan
23 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor.
Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.
18. Kara lahana
32 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.
19. Acı biber
324 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.
20. Uzun saplı brokoli
22 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha
uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.
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Osman Hamdi Bey’in tablosuna
İngiltere’de 35 milyon lira
Ahmet Bilgehan ARIKAN

İngiltere’de geçen ay sonu bir tablosu 44 milyon liraya satılan Osman Hamdi
Bey’in “Yeşil Cami’de Kuran Dersi” tablosu
için açık artırma düzenlendi. 129 yaşındaki
eser, 4,6 milyon Sterlin yani 35 milyon liraya alıcı buldu. Böylece bir ayda iki Osman
Hamdi Bey tablosu için ödenen rakam 80
milyon liraya ulaştı.
Londra
merkezli
müzayede evi Sotheby’s, aralarında önemli
sanat eserlerinin bulunduğu “Necd Koleksiyonundan
Önemli
Eserler” başlıklı koleksiyonunu 22 Ekim’de
açık artırmaya çıkardı.
Antika tutkunlarının
yoğun katılım gösterdiği müzayedede, 3 ila
5 milyon sterline (22
milyon 415 bin ila 37
milyon 359 bin TL) satılması öngörülen 129
yıllık Osman Hamdi
Bey’in Yeşil Cami’de
Kuran Dersi tablosu, 4
milyon 640 bin sterline
yani yaklaşık 35 milyon
liraya satıldı.
Türk

nın öncülerinden Osman Hamdi Bey’in
“Kur’an Okuyan Kız” tablosu da Eylül ayı
sonunda yine İngiltere’de yapılan müzayedede 44 milyon 12 bin liradan satılmıştı.

SIR
Kaynak: İHA
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Roman Kahramanları Sayı 40
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Yazar Roman Kahramanları
“Bin Hüzünlü Haz”zın Doruklarında Yorgun Yazma Eylemi
Gece’nin Aydınlattığı
Romanını Bastırmaya Çalışan Sefil Romancının
Romanı
Kara Kitap’ta Yazı Aracılığıyla Sağlanan Metaforik Dönüşüm
İzdiham Değil İzmihlal Adamı Oldum
Benliğin Papatyalı Yolları: Tutunamayanlar’da
Yazıyla Yeniden Doğuş
Tek Merkezli Roman - Çok Rollü Yazar: Müşahedat
Geçmişin Işığında Gerçek ve Düş Arasında Köprü
Kurma: Ay Falcısı-Bir Yolculuk Hikâyesi
İtalyan Roman Kahramanları
Arturo’nun Adası
Labirentte Bir Gezinti: Foucault Sarkacı ve Umberto Eco
Primo Levi ve Bunlar da mı İnsan?
Bilgeliğin Peşinde Bir Gözlemci: Bay Palomar
Antonio Tabucchi’nin Pereira İddia Ediyor Romanında Pereira’nin Değişim Sürecindeki Cesaret ve
Kararlılığı
Bube’nin Sevgilisi Mara / Ebru Balamir
Napoli Romanları - Ferrante’nin Kadınları Elena
Ferrante ve Napoli Romanlarındaki Kadınların “Ortak Istırabı”
Tatar Çölü’nün Bedbaht Askeri: Giovanni Drogo
Leonardo Sciascia ve Baykuş
Andrea Camilleri ve Kahraman Komiser Montalbano: “Morte In Mare Aperto E Altre Indagını Del
Giovane Montalbano” ile “Il Cuoco Dell’alcyon” Adlı
İki Eserin Karşılaştırılması Üzerine Düşünceler
Cesare Pavese’nin Ay ve Şenlik Ateşleri adlı romanında Anguilla karakteri
Leopar: 1860’ların Sicilya’sında Sınıflar Arası
Travma ve Değişimin İmkânsızlığı
Alberto Moravia: Konformist ya da “Düzen Adamı” Marcello
Bilim Kurgu Roman Kahramanları
Sunuş
Dr. Moreau’nun Adası’nda İnsanlık Komedyası
Asimov Sarmal Galaksisine Giriş: Vakıf, Robotlar,
Polisiyeler

Shevek: Anarşist Bir Ütopyadaki Yegâne Anarşist
Yabanıl Diyardaki Öteki
Dunk ve Egg’in Hikâyeleri: Vahşetle Yoğrulmuş
Bir Evrende Masum Şövalyelik Düşleri
Lord Of The (St)r(eam)ings
Mühendisliğin Bilimkurgusundan Bilimkurgunun
Mühendisliğine: Andy Weir’in Marslı’sından Çağdaş
Bilimkurguya Bakış
Serbest İnceleme
Gölge: Karanlığın İfşası ya da Fenni Sihirler Alacakaranlığı
Soğuk Savaş Döneminin Son Yıllarında Edebiyat
ve Düşünce Ortamı Üzerine Birkaç Söz
Roman Karakterlerinde Benlik Algısı
Övgü Romanında “Edebiyatın İşlevi” Sorunu ve
“Feminist Edebiyat” Söylemi

SIR
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Arpa şehriye salatası
Arzu KOÇAK

SIR

1 su bardağı arpa şehriye
1 su bardağı haşlanmış bezelye
1 çay bardağı haşlanmış mısır
Yarım demet kıvırcık
1 demet maydanoz
1 demet taze soğan
2 adet kapya biber
Z. Yağı , limon , tuz
Üzeri için 1 adet nar
Yapılışı
1 su bardağı şehriyemizi sıvı yağda kavuralım 2 su bardağı kaynar su ilavesi ve az tuz
ile pişirelim soğumaya bırakalım ,
Yıkanmış yeşilliklerimizi doğrayalım .
Tüm malzememizi soğuyan arpa şehriyemizle karıştıralım
Tuz limon ve zeytinyağımıza ekleyelim
En son üzerine ayıkladığımız narı serpelim.
Afiyet olsun ...
67
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MERAKLI GUGUK KUŞU
Büşra VELA

O sabah, diğer kuş kardeşlerimin cıvıltısıyla
uyandım. Annem beni kahvaltıya çağırıyordu.
Ailemle birlikte kahvaltımı yaptıktan sonra ben
de diğer kuşlar gibi guguklamaya başladım. Uzun
bir ötüşün ardından havalandım.
Her gün uğradığım pencerelerden ilkine gittim.
Camı birkaç kez tıklattım. İçerdeki çocuk gerinerek
uyandı.

Ertesi gün ve daha ertesi gün, o yaşlı kadının
penceresine yine kondum. Sanırım yalnız yaşıyordu. Onun yalnızlığına biraz neşe katmak için camı
tıklattım. İlk başta beni fark etmedi. İkinci kez tıklattım. Bu sefer bana doğru dönüp baktı.
Hiç ummadığım bir şey oldu ve beni azarlamaya
başladı. Hemen oradan uçtum ve yuvama döndüm.

SIR

Görevimi tamamlamanın rahatlığıyla, diğer duraklarıma doğru uçtum.
Her gün gittiğim yerlerden sıkılmıştım. Bugün
farklı bir durak daha keşfetmek istiyordum. Daha
önce hiç konmadığım bir pencerenin önüne kondum. İçeriyi merakla izledim. Sanırım burası bir
salondu. Oda genişti ama içerde yaşlı bir kadından
başka kimse yoktu. Kadın beni fark etmedi. Televizyon seyrediyordu.
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Ertesi gün yaşlı kadına yine uğradım. Bu sefer
beni bekliyormuş gibi, sürekli cama doğru bakıyordu. Camın önüne konduğumu görünce hemen söylenmeye başladı:
“Git buradan pis kuş! Penceremin önüne pisleyeceksin!”
Hemen havalandım ve yuvama uçtum.

Bütün gün televizyon seyretti. Odaya hiç giren
çıkan olmadı. Ben de burada oturmaktan sıkılmıştım. Ama yaşlı kadına da acımıştım. Zavallıcık yapayalnızdı!

O yaşlı ve yalnız kadınla dostluk kurmayı birkaç kez daha denedim, olmadı. Her seferinde beni
azarladı, hakaretler etti. Penceresine en son konduğumda, elinde bastonuyla beni kovaladı. O günden
sonra bir daha asla o yaşlı kadının penceresine konmadım.

Hava kararmaya başladığında oradan ayrılmak
zorunda kaldım.

Şimdi onun neden bu kadar yalnız olduğunu anlıyorum!
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Kavgasız Evliliğin 25 Altın Kuralı
1-

Sen haklısın

2-

Bu da mümkündür

3-

Seni ilk günkü gibi seviyorum

4-

Seni gerçekten çok iyi anlıyorum

5-

Eline, yüreğine, gönlüne sağlık

6-

Sen benim kalbimin bir tanesisin

7-

Kıymetini biliyorum, Senin yerin çok ayrı

8-

Affedersin, senden özür diiyorum

9-

Canın sıkılmasın, hayırlı olsun inşallah

10-

Sen benim için Allah’ın bir lütfusun

11-

Kafaya takacak bir şey yok, problem değil

12-

Sana bütün ruh-u canımla teşekkür ediyorum

13-

Bir kere de beni dinle; kızgınlığım sana değil

14-

Şunu bilmeni istiyorum, dualarım seninle.

15-

Bana biraz zaman tanısan iyi olacak

16-

Aslında bunu senin yapmayacağını biliyorum

17-

Yeter ki senin canın sağ olsun

18-

Senden istediğim bana hakkını helal etmendir

19-

Allah senden dünyada da ahirette de razı olsun

20-

Bu, ancak bu kadar güzel olabilirdi, harikasın!

21-

Sen bana Rabbimin en güzel emanetisin

22-

Allah’a teslim olup şükreden olalım yeter

23-

Senin şu anlayışlı oluşuna hayranım

24-

Ben ancak seninle mutlu olabiliyorum

25-

Rabbim seni bana, beni sana YÂR etsin!

SIR

Not : Bu kurallara karı-koca müşterek uyarsalar kavgasız olurlar!

Arif Nihat GÖRGÜLÜ
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NASREDDİN HOCANIN
MİZAHİ FIKRALARININ
FELSEFİ İZAHI -XII
Şemseddin SABRİ

Önceki yazılarımızda Nasreddin Hoca fıkralarının her birinin, mizahi olduğu kadar felsefi
bir boyutunun bulunduğunu belirtmiş ve bunu
izah etmek (açıklamak) için her birini bir başlık
altında toplamıştık. Buna yazı dizisi olarak devam edeceğiz:
EŞEĞİN MERTEBESİNİ YÜKSELTİRSEN…
“Nasreddin Hoca; eşeği, hava alsın diye
dama çıkarır. Bir zaman sonra eşeği indirmeye
çalışır, eşek inmez. Hoca, eşeği damda bırakır
ama eşek, damda zıplarken düşer, ölür.
Akıbeti ibretle izleyen hoca;
- Demek ki, eşeğin mertebesini yükseltirsen
hem bulunduğu yere zarar verir hem de kendine!” der.”
İnsanlar; terfi ederken, tıpkı merdivenin basamakları gibi mertebe kat etmelidir. Her bir
üst mertebe, bir öncekinden daha ileri bilgi ve
donanıma sahip olmayı gerektirir. Bu konuda;
askeriyede ister subay ister astsubay olsun,
teğmenlikten generalliğe, onbaşılıktan çavuşluğa kıdem gerektiren mertebeler bulunmaktadır. Öyle ki; değil sadece ülkemizde, dünyanın hiçbir yerinde, Genelkurmay Başkanlığına
bir teğmenin veya bir çavuşun atanmasına
rastlanılamaz. Bu itibarla; ister kamu, ister
özel sektörde yöneticilerin seçiminde de, bu
durumun gözetilmesi gerekmektedir.
DEĞİŞİKLİK İLE AYNI EVDE RAHATLIK
“Biri; Nasreddin Hocaya, evinin darlığından,
evindeki sıkıntıdan bahsederek çare söylemesini ister.
Hoca adamı sükûnetle dinler:
- Şimdi evine git. Keçiyi içeriye al, der.
Adam, ertesi gün yine Hoca’ya gelir:
- Aman hocam, keçiyi içeriye alınca sıkıntım
azalacağına daha da arttı, der.
Hoca, adamı gene sükûnetle dinler:

- Şimdi evine git, tavukları da içeriye al, der.
Adam, ertesi gün yine Hoca’ya gelir:
- Aman Hocam, sıkıntım daha da arttı, der.
Hoca, gayet soğukkanlı olarak:
- Git ineğini de içeriye al, der.
Adam, ertesi gün yine Hoca’ya gelir:
- Aman Hocam, sıkıntıdan patlayacağım,
der.
Hoca, istifini bozmadan:
- Bu akşam, keçiyi evden çıkar, der.
Ertesi gün; Hocaya tekrar gelir, biraz rahatladıklarını anlatır.
Hoca:
- Bu gece tavukları da evden çıkar, der.
Adam, ertesi gün daha da rahatlamış olarak
tekrar gelir.
Hoca:
- Şimdi evine git, ineği de evden çıkar ve
evini bir güzel temizle, der.
Adam, denileni yapar ve çok rahatlamış bir
şekilde, ertesi gün yine Hocayı ziyarete gelir.
Adam, artık evinin kendisine çok bol geldiğini belirterek, Hoca’ya teşekkürlerini sunar.”
Monotonluk, hayatı yaşanılmaz kılan faktörlerden biridir. Bu durum; insanın yaşadığı
evden ve eşyadan tut, yaptığı eyleme kadar
her monoton davranışında, hatta izlediği yola
kadar her türlü monotonluğu kapsamaktadır.
Hatta; çok hoşuma giden, unutmadığım bir anı
olarak rahmetli babam, bize, Bayram namazlarına her gittiğimizde evden camiye gittiğimiz
yoldan dönmememizi, farklı yoldan eve dönmemizi tavsiye ve telkin ederdi. Burada, amaç,
belki daha fazla kişiyle karşılaşmak ve bayramlaşmaktı ama bu konuda da monotonluğa
aykırı bir eylem olarak aklıma gelen bir örnek
olarak zikretmeye değer buldum

SIR
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El-Kerîm
İlker KARATAŞ

SIR

O gözetleyip kontrol edendir.
O kullarının tüm hallerini bilir.
O kullarının söylediklerini, yaptıklarını ve kalplerinden geçeni bilendir.
O’ndan hiçbir şey gizli kalamaz ve her şeyden haberdar olur.
Canlı cansız tüm varlık üzerinde gözcüdür.
Her yapılanı görür ve ona göre karşılığını verir.
Ahzab suresi 52. Ayette Allah her şeyi gözetlediğini bildirmiştir.
Nisa suresi 1. Ayet ve Maide suresi 117. Ayette de gözetleyici olduğu insanlara bildirilmiştir.
Yüce Allah’ın bu ismi Kur’an’ı kerimde yukarıdaki üç ayette geçmektedir.
Koruyup gözetleyendir ve O’ndan hiçbir şey kaybolmaz.
O gizlenenleri ve sırları bilir ve de görür.
O’na hiçbir şey sır değildir.
Mutlak olan ilmi ile tüm âlemi gözetler ve denetler.
Bir mümin yüce Allah’ın tüm varlıkları gözetlediğini ve her an gözetim altında olduğunu bilmelidir. Yaptığı hiçbir eylemin gizli kalmadığını idrak etmelidir ve sanki yüce Allah yanındaymış
gibi korku ve çekince içinde olmalıdır. Bu bilince sahip bir mümin yaşamını bu bilinç ışığında
sürdürmelidir.
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Avrupa’nın Kudüs’ü Bosna Hersek
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Yazar: Hilal Otyakmaz
Yayınevi: Cağaloğlu Yayınevi
Sivil binalar roket atarlarla taranırken; yaşanılan eziyet, dökülen gözyaşı ve kandı.
Yaşatılan ise katliam ve asimilasyon… Asla itiraf etmiyorlardı. Srebrenitsa’da toplu mezarlar bulunamıyordu. Ta ki, “Kün Feyekün” sırrı ile ortaya çıkan “Lavinya (Srebrenitsa)
Çiçeği” topraktan müjdeleninceye kadar… Bu çiçeğe kanat çırpan yüzlerce “Mavi Kelebek” adeta: “Aradığınız tohumlar burada çiçek olup açtılar. Kazın toprağı!” diyordu.

SIR

“11.07.1995” katliamının tarihi sembolü, Srebrenitsa Çiçeği. Bu nedenle 11 yapraklı,
özgür ol-manın dik duruşu ile beyaz,
saf ve temiz. Ortasındaki yeşil renk ile
neyi mi kast ediyor, dersi-niz? “Yeniden doğuş, diriliş, İSLAM”
Bosna’nın topraklarında Sarı Saltıkların, Ayvaz Dedelerin, Üryan Dedelerin kanları dururken nasıl düşerdi ata
diyarı? Rabb’im, bu teslim olan yürekleri sahipsiz bırakır mıydı? Bosna
ve daha nice teslim şehirler bu iman
aşkıyla düşürülemezdi…

Boşa demezlerdi Bosna’da yürüken
abdestsiz yürüme, yer gök aşk şehidlerinin kanı ile boyan-mıştır. Dört bir
taraf şehitlerin mezarı ile kaplıdır.

Selam olsun ecdadımın emaneti,
Ata Diyarım Bosna’ya!
Bosna can Bosna!
Anamın yüzüğünü, babamın kızını
verdiği Bosna!
Yoluna canlar feda Bosna!
Topraklarında zikirler oldukça müsterih ol,
Sende gezen aşıklar oldukça düşmezsin Bosna!..Vesselâm…
(Tanıtım Bülteninden)
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KIZILÖREN KÖYÜ
Oğuz ZEKi

Konuksever insanları, güzel doğası ile Kızılören vazgeçilmez yürüyüş ve kamp alanlarımızdan
biri.Dönüş yemeğimizi ulu söğütlerin altındaki asar çeşmede yeriz. Bir baba kız var, Yeni Mahalleden gelmişler, beldenin sığırını güdüyorlar. Baba alabildiğine güler yüzlü, kız alabildiğine hırçın
ve çalışkan.Pazar günü yine oralarda, onlarla birlikteydik...
Meraklısına not; Köyden vadiye doğru inerken mağaralar var, üreticiler tuluk peynirlerini burada saklarlar. Bu ayın 27 sinde mağaralar açılacak ve peynirler sahiplerine verilecek, is gibi tuluk
peyniri almak isterseniz o gün Kızılören’de olun, derim.

SIR
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SİYASETİN DE AHLAKI OLMALI
Sencer OLGUN

Siyaset, kelime olarak devlet işlerini düzenleme ve yürütme işleriyle ilgili
özel görüş veya anlayış anlamına gelen
ve toplum üzerinde önemli karşılığı olan
yönetme sanatıdır. Bu bağlamda siyaseti
kendisine şiar edinmiş olan siyasetçilere
de büyük görevler düşmektedir. Toplumu
yöneten veya yönetmeye aday olan siyasetçiler aynı zamanda toplumun önderleri
sayılırlar bu yüzden de yaptıkları ve söyledikleri her şeyden sorumludurlar. Sıradan
vatandaşların düştükleri hatalara düşmeyip daha adil daha duyarlı daha hoşgörülü
daha fedakar ve daha feraset sahibi olmalıdırlar. İnançları ve siyasi düşünceleri her
ne olursa olsun menşei bulundukları toplumun milli ve manevi değerlerine uygun
hareket edip devletin ve milletin çıkarlarını kendi çıkarlarından daha üstün tutup
ve yine devletin kırmızı çizgilerini kendi
kırmızı çizgileri olarak kabul etmelidirler.
Bu minval sadece iktidardaki siyasetçiler
için geçerli olmamalı, devleti yönetmeye
aday olan muhalefetteki siyasetçiler de
bu düstur üzerine hareket etmelidir. Her
ne kadar devleti iktidardaki siyasetçiler
yönetseler de devletin istenilen yönde
yönetilmesinde muhalefete de önemli
görevler düşmektedir. Muhalefetin görevi
iktidarın her yaptığına karşı çıkmak demek
değildir, hükümetin yaptığı ya da yapmak
istediği yanlışlara yasal çerçeve içinde engel olmak, gerektiğinde iktidara alternatif
fikirler üretmek ve aynı zamanda iktidarın
yaptığı doğru şeylerde onu destekleyerek
vatandaşın bilinçlenmesine ve menfaatlerinin korunmasına katkı sunmaktır. Ancak
bu sayede halka ve devlete hakkıyla hiz-

met edilmiş olunur aksi haldeki tutum ve
davranışlar siyasi yozlaşmalara sebep olur.
İktidarın dışında kalan partililer, muhalefet anlayışıyla değil mevcut iktidara
alternatif olabilecek bir ruhla hareket
etmelidir. Bir zamanlar CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın dediği gibi “Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bunu alkışlayacak halimiz yok!
Milletin bize verdiği görev bu kardeşim!”
şeklindeki bir yaklaşımla siyaset yapmak
sanırım bu aziz millete yapılacak en büyük haksızlıktır. Bu görüşe mensup bir
muhalefetten vatan ve milletin çıkarlarını
düşünmesi elbette beklenilemez ayrıca
milletin muhalefete verdiği görev İstanbul Milletvekili Altay’ın söylediği gibi de
değildir. Çünkü milletin iktidar ve muhalefetten yegane beklentisi vatan ve millet
yararına olan en doğru kararların alınıp
uygulanmasıdır. Vatan ve millet yararına
olan her şey hem iktidar hem de muhalefet için gurur kaynağı olmalıdır. Bunun
aksini düşünmek ilkeli ve feraset sahibi
hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Yeri geldiğinde bazı icraatlarından dolayı hükümetten
açıklama yapılmasını bekleyen muhalefet,
aynı sorumluluk anlayışıyla hükümetin
doğru yaptığı uygulamalarında da onun
yanında yer almalıdır.

SIR
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Suriye sınırlarında ulusal güvenliğimizi tehdit eden PKK, PYD ve YPG’ye yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birkaç hafta
önce başlattığı ve hepimizin çok yakından
takip ettiği “Barış Pınarı Harekatı”nda elde
edilen zafer, her Türk vatandaşı için gurur
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duyulacak askeri ve siyasi bir sonuçtur.
Elde edilen böyle bir sonuç karşısında muhalefete düşen görev hükümeti bu başarısından dolayı tebrik ve takdir edip var olan
eksikliklerini de uygun bir dilde ve zeminde paylaşmaktır.
Hükümetin muhalefete karşı olan sorumlulukları da bellidir; ülkenin milli meselelerinde muhalefeti bilgilendirip ortak
bir görüş etrafında birleşip en doğru kararların ve uygulamaların gerçekleşmesine vesile olmaktır.

Bu arada siyaset sadece yönetenlerle
ilgili bir kavram değildir, siyasetçilere oy
verenler de bir bakıma izlenilecek olan
siyasetten sorumludur. Bu noktadan hareketle her vatandaşın oy vereceği siyasetçiyi yakından takip edip kendi çıkarlarından
ziyade milli menfaatleri daha ağır basan
siyasetçileri tercih etmesi onun adına bir
vatandaşlık görevidir. Ayrıca hangi siyasi
düşünceye sahip olursa olsun hükümetin
ya da muhalefetin ülke menfaatleri doğrultusunda aldığı doğru karar ve icraatından dolayı söz konusu partiyi bu yöndeki
tutumu nedeniyle desteklemesi ya da en
azından ona saygı duyması gerekir.

SIR

Hem iktidara hem de muhalefete düşen
başka bir görev daha vardır ki o da; birbirlerini eleştirirlerken doğru ve seviyeli bir
dil kullanmaktır.
İktidar ve muhalefetin birbirlerine karşı
olan hak ve sorumluluklarını dile getirmeye

çalıştığım bu ve buna benzer örnekler
aynı zamanda siyasetin de etik kurallarıdır.

Siyasi düşüncemiz, etnik kökenimiz,
inancımız, yaşımız, cinsiyetimiz, eğitimimiz, kariyerimiz, makam ve mevkiimiz
her ne olursa olsun öncelikli hedefimiz ve
kırmızı çizgilerimiz; Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ve onun aziz yurttaşları olan Türk
milletinin menfaatleri olmalıdır.
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KAOS GÜNLÜKLERİ -2
Kutay YAMAK

2.Bölüm- Ölümle Karşılaşmak
Gözlerimi açtığımda kendimi bir kuyuda
buldum. Etrafım ölülerle doluydu. Uzuvları
kopmuş ölülerle. Buradan çıkmanın yolunu
bulmalıyım. Aniden kuyunun üst kısmından bir
ses işittim. “Buradan da kaç bakalım Kutay” diyordu. Bu kimdi? Bana benzer ama daha kalın
bir sesi vardı ve galiba çocuktu. Bu neydi şimdi? Testere filmi mi? Neyse ne hemen buradan
çıkmam lazımdı ve belli ki çok kan kaybetmiştim. Başım dönüyordu. Duvardaki tuğlalardan
birkaçının üstünde şekiller vardı. Belki kaçış
yolunun bunla ilgisi olabilirdi. Bu tuğlalara daha
yakından bakınca bir şifre olduğunu fark ettim.
Bir doğum tarihiydi. 1 Temmuz 2008. Bu kardeşimin doğum tarihiydi. Hayır, bu olamazdı.
Benim ailemle ilgili ne bilebilirdi ki? Peki, ailem
neredeydi? Onlar mı kaçırdı acaba? Bunları cevabını sonra bulabilme umuduyla bulmacaya
devam etmeliydim. Cesetlerin üstünde ise kilitler vardı. Hangisi doğru olabilirdi acaba? Hemen önümdeki kilitli cesede doğru yürüdüm ve
doğum tarihini yazdım. Aniden her yer sallanmaya başladı. Duvarlar üstüme doğru gelmeye
başladı. İyi halt ettim. Çabuk doğru cesedi bulmam lazımdı. O sıra eldivenlerim yine parladı.
Eldivenlerimin parlaması ile bir cesedin birinin
üstünde garip çizgiler belirdi. O cesede doğru
koştum. Hızlıca tarihi girdim. Kapı açılmıştı ama
duvarlar hala üstüme geliyordu. Kapıya doğru
hızlanır iken ayağım bir ayı kapanına kapıldı.
Kesin ölmüştüm. Belki o kılıçları tekrardan oluşturabilirsem buradan kurtulabilirdim. Kendimi
sıkarak oluşturmayı denedim ve oldu. Bıçağı
mekanizmaya doğru salladım ve ayı kapanı
açıldı. Ayağım yaralıydı. Hemen ayağa kalkarak
gidebileceğim en hızlı şekilde kapıya doğru yürüdüm. Son anda kendimi diğer tarafa atabilmiştim. Ayağım kan içindeydi. Yürüsem yarama daha çok baskı yapardım. Bu da benim için
daha acı verici bir olay olurdu. Kıyafetimin kol
kısmından bir şerit yırtarak ayağıma sardım. Zamanla daha iyi olacağından emin değildim ama
en azından beni yavaşlatmazdı. Yavaşça ayağa
kalktım. Buradan kurtulmalıydım. Az ilerde bir
yol vardı ama tırmanmam gerekliydi. Ayağım

kötüydü ama başarabilirdim. Elimi bir çıkıntıya geçirdim ve kendimi yukarı çektim. Ayağımı
da bir yere basınca rahatça çıkmaya başladım.
Ama beni başka sürpriz karşıladı. Aynı bana
benzeyen bir genç. (Tabi bende gencim.) Tam
bana benzediğini de söyleyemem. Bir gözü
tamamen siyahtı ve çevresi ise dikiş izleriyle
doluydu. Parmak uçlarıysa tamamen siyahtı.
Neyse işte ürkütücüydü. O bana döndü ve “Hoş
geldin Kutay” dedi ve bana doğru koşmaya başladı. Ayvayı yedim galiba? Bana yumruk attı ve
ben yere yığıldım. O anda onun ellerinden benim eldivenlerim gibi ışıklar çıkmaya başladı.
Ayağa kalktım. Ardından onu yumruklamayı denedim ama çok hızlıydı. Bana bir tane daha geçirdi. O sıra bir şey gördüm onu bir yatakta üstünde Almanca “Denek 21 Anti” yazıyordu. Bir
saniye ben Almanca bilmem ki. Nasıl olduysa
çevirmiştim işte. Sesli bir biçimde “Anti” dedim.
Bana bakar bakmaz. Bir tane yumruğu yüzüne
geçirdim. Anti geri irdeledi ve tabancasını düşürdü. Hemen silahı elime geçirdim ve ona ateş
etmeye çalıştım. Tabi ki kaçırdım. Bende son
çare bıçakları oluşturmaya denedim. Oluşmaya
başlamıştı. Tam ona vuracağım sırada bıçak açıldı ve karnını kesti. Niyeyse acıyı hissetmiyordu.
Aksi taktirde gülüyordu. Deliye çatmışım herhalde. Sonra beni ayağa kaldırdı ve duvara doğru fırlattı. Duvardan sivri bir taş sarkıtı parçası
kopardı. Bana doğru ilerlemeye başladı. Ben
ise yaralı bir şekilde ayağa kalkmaya çalışıyordum. Bir anda önümde belirdi ve böbreğimin
yanına sarkıt parçasını sapladı. Sonrada ortalıktan kayboldu. Kanamam vardı ayağımdan
bile fazla. Çıkarsam kan kaybından ölebilirdim
ama risk almaya değerdi. Sarkıtın vücudumun
dışında kalan tarafı tuttum ve güçlüce çektim.
Çıkarmıştım ama acıyordu dayanabilirdim. Ya
da dayanamazdım. Dinlenmek için yere yattım
ve düşünmeye başladım. Nasıl buraya gelmiştim? Benden ne istiyorlardı? Bu işin derinine
inmeliydi. Tabi hayatta kalırsam. Yerden kalkarak duvara yaslandım. Yaram çok acıyordu. Ne
yapıp ne edip bu yaranın acısından kurtulmam
gerekiyordu. Duvara yaslanarak biraz ilerlemeyi
denedim ama olmuyordu. Bu gidişle buradan
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çıkamayacaktım ama duvardaki sarmaşıklardan
yukarı çıkma ihtimalim vardı. Tabii ölmezsem
En doğru karar buydu sanırsam. Yavaşça sarmaşığı kavradım. Bunu yapabilirdim. Bir şekilde bu
eldivenler bana güç veriyordu. Beni daha atletik
ve dayanaklı yapıyorlardı. Buda benim buraya
kadar çıplak ellerle tırmandığımın bir göstergesi sanırsam. 16 yaşında ki bir çocuktan gidip 20
metreyi tırmanmasını istemezsiniz çünkü yapamaz. Yani bu sarmaşıklara da tırmanabilirdim.
Ellerimle sarmaşıkları kavradığıma göre çıkabilirdim. Ellerimden güç alarak kendimi kaldırdım
ve yavaşça yukarı doğru çıkmaya başladım. Tam
o sıra kavradığım sarmaşık sallanmaya başladı
ve yerinden çıktı. Yan tarafa doğru salındım ve
duvara çarptım. Çarpmamın etkisiyle elim sarmaşıktan kaydı. Tam son anda bir çıkıntıya tutunmaya başardım. Yukarı çıkmalıydım. Diğer
elimi bir çıkıntıya attım. Kendimi yukarı çektim
ve tırmanmaya başladım. En sonunda ışığa
doğru çıkmayı başardım. Çıktığım an beni dört
asker karşıladı. Kolunu kestiğim adamla aynı
üniformayı giyiyorlardı. Bir tanesi silahın namlusunu bana doğrulttu. O doğrultunca diğer üçü
de bana silahlarının namlusunu doğrulttular.
Onlardan kaçmam gerekiyordu ya da zarar vermem. Etrafta hiç kaçabileceğim bir alanda yoktu. Belki karşımdaki adamın tabancasına ulaşabilirdim ama buda bir fiyasko olmamalıydı.
Yani mermileri den getirmeliydim. Sol elimdeki
bıçağı oluşturdum ve yandaki adamın boğazını
kestim. Tam o sırada önümdeki adamın tabancasını aldım. Tabancayı elime geçirir geçirmez o
adamı vurdum. Kalan iki adam ise beni hedef
almış ateş ediyorlardı. Hemen yerden yuvarlanarak bir adamın arkasına geçtim ve ona da
bıçağı geçirdim. Sonuncu adamı da silahla vurmaya çalıştım ama adam kaçmayı başardı. Herhalde içlerinden en rütbelisi o olsa gerek ya da
ben beceremedim. Ona doğru hızlıca koştum
ve üstüne atladım. Silahı kafasına doğrulttum.
O ise silahı tuttu ve bana doğru doğrultmaya
çalıştı. Ben tam o zaman tetiği çektim ve adam
öldü. Bu eldivenler benim adrenalinimi fazlalaştırıp bunları yapmamı sağlıyor olmalıydı.
Tam oradan ayrılıyordum ki adamların telsizin
birinden bir ses işittim. “Alfa 1 çocuk çıkabildi
mi?” Telsizi elime geçirdim ve sesimi kalınlaştırmaya çalıştırarak “Hayır.” dedim. Birkaç saniye
sonra cevap geldi. “Patron Kuzey Dağı Üssüne
gelmenizi istiyor.” hemen “Tamam” diye cevap
verdim. Telsizi yanıma almam gerekliydi. Hem
silahı da koyacak yerim de yoktu. Adamların birinin kemerini aldım ve kendime taktım. Telsizi
arkama taktım ve tabancayı silah kabzasına koy-

dum. Kuzey Dağına doğru bir yolculuğa çıkmam
gerekliydi ardından da Anti’yi bulmam. Yavaşça
önümdeki Kuzey Dağına doğru yürümeye başladım.
Hava kararmak üzereydi. Hemen bir sığınak
bulmam lazımdı. Dağa da çıkmak zorlaşıyordu. Hem dikleşiyor hem de ayağımda ki yarayı
zorluyordu ve kurtlarda etrafta dolaşıyorlardı.
Derken arkamda ki çalılıktan bir hışırtı duydum.
Neydi acaba? Elimi silah kabanına yakın tuttum
ve çalılığa yöneldim. Çalılığa tam elimi uzattım,
çalılığın arkasından bir kurt üstüme atladı. Çevik bir hareketle yana doğru atladım. Hızlıca
silahı kabanından çıkardım ve bir el ateş ettim
ve ıskaladım. Bu nişan alma işini öğrenmem
gerekliydi. Kurt kana susamış bir şekilde bana
bakıyordu. Bıçakları oluşturdum ve kolumu öne
aldım. Kurt bana doğru harekete geçti ben geri
çekilmek ister iken ayağım kaydı ve sırt üstü
yere yapıştım. Kurt üstüme atladı siper olarak
kolumu yüzümün önünde tuttum derken kurt
kolumu ısırdı ama hiçbir şey hissetmemiştim.
Eldivende de bir hasar yoktu. Eldivenlere hiçbir şey olmuyordu. Ayağımla onu öne doğru
fırlattım. Ayağa kalkarak var gücümle koşmaya
başladım. Normalde onu öldürebilirdim ama
karnımda ki yara çok acıyordu. Kurt hala arkamda mı diye kafamı çevirdim yoktu tam kendimi
durduruyordum ki büyük bir çukura yuvarlandım. Yine yeri boylamıştım. Zorlanarak ayağa
kalktım. Karşımda bir mağara duruyordu. Hava
da epey kararmıştı. Son çare mağaraya girdim
derken arkamdan mağara kapısı kapandı. Mağaraların kapısı olmaz ki neredeydim ki ben.
Işıkta yoktu. O sıra eldivenlerim parladı. Tam
eldivenlerim parlar iken bıçaklar da yine ışık
süzmesi olup eldivene geri gitmişlerdi. Eldivenin parlamasıyla duvarda da garip şekilli şeritler
oluştu. Galiba şeritleri takip edecektim. Bende
aynısını yaptım. Bu çok efsaneydi yani bu eldivenler beni daha güçlü ve daha dayanıklı yapıyordu. Tam emin değilim ama bence bu başıma
gelenler eldivenlerim yüzünden oluyor. Sanırım
katlanabilirim. Şeritler beni bir odaya getirdi.
Oda bu şeritler ile doluydu. Odanın tam ortasında bir platform var idi. O platformun üstünde
ise şekli yıldıza benzeyen bir kristal duruyordu.
Kristali elime aldım ve oda parlamaya başladı. O
sıra gene bir şey gördüm. İki yaşlı adam var idi
birinin elinde eldivenlerim diğerinin elinde ise
elimde olan kristal den altı tane var idi. Adamın
biri “Bunları çok gizli yerlere saklamamız gerekli
yoksa bulanlar kötü emeller için kullanabilirler.”
dedi ve gözlerim karardı.
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Beraberlik Galibiyetten Önemli mi?
Durmuş KOÇ

İstediği sonucu alarak döndü.
Maçın 76 ‘ıncı dakikasında sağ kanattan kazanılan kornerde Griezman ortaladı Giroud’un kafa
vuruşu sonucunda Fransa 1-0 öne geçti. Türk milli takımı bu yenilen gol sonrasında atak yapmaya başladı. 81’inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu topu arka kaleye kesti
arka direkte Kaan Ayhan’ın kafa vuruşu öyle güzeldi ki top sanki iğne deliğinden geçerek ağlarla
buluştu: 1-1 Maçta başka gol olmayarak bu şekilde tamamlandı.

SIR

Türkiye bu sonuçla istediğini alan taraf oldu. Bazı beraberlikler galibiyetten önemli olmaktadır. Bu beraberlikte öyleydi. Hem Fransa karşısındaki ikili averajımızı koruduk hem de 1 puan
alarak elemelerde önemli bir virajdan daha yara almadan dönmüş olduk. Bu sonuçla Türkiye
Avrupa Elemelerine katılmayı garantiledi diyebiliriz. Bu maçta emeği geçen bütün futbolcularımızı kutluyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Böyle bir zamanda böyle bir atmosferde
ülkemizin birliği ve beraberliği için böyle kenetlenmelere ihtiyacımız var.
Topla oynama olarak Fransa 64 -36 üstünlük sağladı. Maçın büyük bir bölümünü kalemizde
tek kale maç olarak oynadık. Maçta Ozan Tufan çıkana kadar pek bir varlık gösteremedi. Burak
Yılmaz’da aldığı pozisyonları akıllıca kullanmadı genelde topu dağlara taşlara gönderdi maça pek
katkısı olmadı. Fransa kalesine gol haricinde kaleyi bulan şutumuz yoktu. Ancak defans yaptığımız maçta hep açık verirdik bu maçta Fransa için pozisyon olarak çok net gollük atakları vermedik. İyi defans yaptık . Fransa’nın 5 sefer kalemizde çerçeveyi bulan şutu oldu. Bu atışlarda
Maçın adamı kalecimiz Mert Günok iyi yer tutması neticesinde gole izin vermedi.
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A’dan Z’ye Çocuk Eğitim
Akıl vermeyin, aklı kullandırın.
Başkasıyla kıyaslamayın.
Ciddiye alın horlamayın.
Çiçek gibi koklayın, koruyun.
Dikkatini çekecek iyiliklerde bulunun.
Empati Yapın, Sempatik olun.
Fikrini önemseyin, yapıcı davranın.
Gururunuz olduğunu hissettirin.

SIR

Hayaller kurmasına fırsat tanıyın.
Işıklandırın, karanlıkta bırakmayın.
İnatlaşmayın, ilgisiz kalmayın.
Jest yapın, Sürprizlere hazırlayın.
Korkutmayın, keyiflendirin kucaklayın.
Latif olun, “lütfen”li konuşun.
Model olun, muhabbet kurun.
Ne istediğini sorun, dinleyin, anlayın.
Oyuncaksız bırakmayın, oyun oynayın.
Özgürlüğü tattırın, kontrolü bırakamyın.
Paylaşmayı sevdirin, bencilleştirmeyin.
Ricalarınızı yerinde ve zamanında yapın.
Sevin, sevdirin, sevindirin.
Şefkatli olun, merhamet gösterin.
Tutarlı olun, takdiri ve tekdiri yerinde yapın.
Umudunu kırmayın, utandırmayın.
Üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşın.
Vakit ayırın, ihmal etmeyin.
Yeniliklerden haberdar edin, yüreklendirin.
Zevk-i Selim”ini geliştirin, olgunlaştırın.

Oğuzcan Kemali
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Erol Parlak
Tugay ALKAN
Erol Parlak, (d. 10 Temmuz 1964; Eleşkirt, Ağrı), Türk
halk müziği sanatçısı ve akademisyen.
Erol Parlak, 10 Temmuz 1964 tarihinde Ağrı’da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1982 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet konservatuvarı’na girdi. 1985-1986 öğretim yılında öğrenimini tamamladıktan sonra aynı kurumda dört yıl süreyle öğretim
görevlisi olarak çalıştı. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
1987 yılında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 1990’da
“Bozlaklar” konulu tezi ile tamamladı. 1988 de TRT İstanbul Radyosu’na sınavla “yetişmiş sanatçı” olarak girdi.
On yıl sürdürdüğü bu görevinden 1998 de istifa ederek
ayrıldı. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1992 yılında başlamaya hak kazandığı “sanatta Yeterlik (sanat doktorası)”
eğitimini 1998 de” Türkiye’de El İle (Tezenesiz) Bağlama
Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri” adlı tez çalışması ile
tamamladı. Yaklaşık on yıl boyunca Anadolu’nun çeşitli
yörelerinde özellikle “bağlama çalış teknikleri, saz ve ses
tavırları” konusunda araştırma, incelemeler yaptı. 1000’e
yakın halk ezgisi derledi. 1995 yılında Arif Sağ ve Erdal
Erzincan ile birlikte bağlama üçlüsü oluşturarak dünyanın çeşitli yerlerinde konserler verdi. 1996 yılında Alman
cumhurbaşkanı Roman Herzog himayesinde Köln Filarmoni Orkestrası eşliğinde Köln Filarmoni salonunda, daha
sonra Berlin ve Strazburg flarmoni salonlarında verilen ve
büyük ilgi gören konserler bunlardan bazılarıdır. Aynı dönemde Erdal Erzincan’la ikili olarak Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, “mızraplı sazlar festivali” kapsamında Hollanda ve
Belçika’da sahne aldı. 10 Haziran 2003’te Fransa Amiens
ulusal sahnede, 12 Haziran 2003’te dünyanın en önemli
etnik müzik konser salonlarından olan Paris “Theatre de la

Ville”de bir solo konser verdi. 2000 yılı başlarında öğrencileriyle oluşturduğu “Erol Parlak Bağlama Beşlisi” ile Yurtiçi
ve yurtdışında çok sayıda konser verdi, TV ve radyo programına katıldı. 2004 yılında grubun “Eşik” adlı albüm çalışması yayımlandı. 1990’lı yıllardan itibaren başta Avrupa
olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde, gerek özel okullar
gerekse resmi üniversite, akademi ve konservatuvarlarda
halen devam etmekte olan çok sayıda konser, konferans,
seminer, workshop vb etkinliklere katıldı. 2006 yılında
Müzikoloji Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı.
Arif Sağ ve Erdal Erzincan’la ve bağlama beşlisi ile birer
adet, üç adet sözlü bir solo enstrümantal olmak üzere altı
albümü bulunmaktadır. “Türkiye’de El İle (tezenesiz) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri” adlı kitabı 2000
yılında T.C. Kültür Bakanlığı, “Şelpe Tekniği metotu 1” adlı
kitabı 2001 yılında Ekin Yayımları ve “Şelpe Tekniği metotu
2” adlı kitabı 2004 yılında Alfa yayımları tarafından yayımlandı. Dört yeni çalışması devam etmekte olan sanatçının
“Bozlaklar” adlı yayıma hazır bir kitabı da bulunmaktadır.
Erol Parlak, çalışmalarında hep Anadolu’nun kültürel
zenginliğini vurgulamış, insanı evrensel bir olgu olarak temel alan ve kültürel çeşitlilikleri ifade etmeye yönelik bir
tutum sergilemiştir. Bu gün ulusal ve uluslararası birçok
projede yer alan ve aynı doğrultuda üreten bir sanatçı olarak, Anadolu ruhunu ve kültür zenginliğini yorulmadan,
usanmadan dünya insanlarına aktarmaya devam etmektedir. Halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında
Ses Eğitimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 16
Ekim 2017 tarihinde, yeni kurulan, Ankara Güzel Sanatlar
Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır.
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TARİHTE BU AY
Ünzile YILDIRIM

1 Kasım Cezayir’de bağımsızlık savaşı
(1954).

10 Kasım Atatürk’ün ölümü (1938).

1 Kasım Yeni Türk harflerinin kabulü
(1928).

(İGEME)`nin Kuruluşu (1960).

3 Kasım Gülhane Hattı Hümayunu ile Tanzimat Devri’ nin başlayışı (1839).

3 Kasım Çubuk Barajı açıldı (1936).

3 Kasım Musul’un Türk topraklarından ay4 Kasım UNESCO’nun Kuruluşu (1946).

4 Kasım Sovyetlerin Budapeşte’ye müdahalesi ve işgali (1956).

5 Kasım İsmet Paşa başkanlığındaki Tür-

nakli (1953).

10 Kasım Tudor Jivkov’un istifa etmek zo-

runda kalışı (1989).

11 Kasım Birinci Dünya Savaşı’nın sonu

(1918).

11 Kasım 4305 Sayılı Varlık Vergisi Yasası

kabul edildi (1942).

11 Kasım Türkiye Kalkınma Bankası’nın ku-

ruluşu (1975).

12 Kasım Plevne Müdafaası (1887).
12 Kasım Düzce’de 7.2 büyüklüğünde dep-

rem meydana geldi (1999).

kiye Büyük Millet Meclisi Delegasyonu’nun,

13 Kasım Birinci Dünya Savaşı sonu. İtilaf

Ankara’dan, Lozan görüşmelerine katılmak

Devletleri Donanması’nın İstanbul’a girişi

üzere hareket etmesi (1922).

(1918).

6 Kasım Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

13 Kasım Suriye’de Savunma Bakanı Gene-

Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP)`nın kurulu-

ral Hafız Esad’ın yönetime el koyması (1970).

şu (1989).
9 Kasım Cumhuriyet tarihinin en önemli
yatırımlarından biri olan GAP’ın, Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci halkasını oluşturan Urfa
T1 Sulama Tüneli, törenle açılarak Harran’a
su bırakıldı (1994).
10 Kasım Halk Fırkasının adı, “Cumhuriyet

82

10 Kasım Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e
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2 Kasım İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi

rılışı (1918).

Halk Fırkası” olarak değiştirildi (1924).

13 Kasım PKK`nın başı Abdullah Öcalan, İtalya`nın başkenti Roma`da yakalandı
(1998).
14 Kasım Telsiz Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1983).
15 Kasım Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin kuruluşu (1956).
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16 Kasım Süveyş Kanalı’nın açılışı (1869).
17 Kasım Ankara’da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Kurulan ilk muhalefet
partisidir (1924).

21 Kasım Atatürk’ün naaşının Ankara Etnoğrafya Müzesi’ndeki geçici kabrine konuşu
(1938).
22 Kasım Sultan I. Ahmet’in ölümü; I. Mus-

17 Kasım Son padişah Vahdettin’in Türkiye`den ayrılışı (1922).

tafa’nın sultan ilan edilmesi (1617).
22 Kasım Kennedy’nin öldürülmesi (1963).

17 Kasım Güney Afrika siyasi liderleri, ırk

23 Kasım Cumhuriyet tarihinin ilk çerçeve

ayrımına son veren yeni anayasayı kabul et-

özelleştirme yasası, TBMM Genel Kurulu’nda

tiler (1993).

SIR

18 Kasım Büyük Millet Meclisi’nin Abdülmecit Efendi’yi halifeliğe seçmesi (1922).

18 Kasım Erciyes Üniversitesi’nin kuruluşu
(1978).

19 Kasım Atatürk’ün naaşının İstanbul’dan
Ankara’ya götürülmesi (1938).

19 Kasım İstanbul Radyosu’nun hizmete
girişi (1949).

19 Kasım Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK)’nın toplanması, Paris Sözleşmesi’nin imzalanması (1990).

20 Kasım Ziraat Bankası’nın kuruluşu. Mithat Paşa tarafından, bugünkü Ziraat Bankası’nın temelini oluşturan “Memleket Sandıkları” kuruldu (1863).
20 Kasım Halk Fırkası, “Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti” örgütünü bünyesi içine aldı (1923).
20 Kasım Türkiye’de ilk koalisyon hükümetinin İsmet İnönü tarafından AP ve CHP’li bakanlarla kuruluşu (1961).
20 Kasım Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin kabulü (1989).

kabul edildi (1994).

24 Kasım Ankara Zafer Anıtı’nın açılışı

(1927).

24 Kasım Mustafa Kemal’e “Atatürk” soya-

dının verilişi (1934).

24 Kasım Sürgünde bağımsız Filistin Devle-

ti’nin kuruluşu (1988).

25 Kasım Şapka giyilmesi hakkında kanu-

nun kabulü (1925).

25 Kasım İsmet Paşa’nın “İnönü” soyadını

alışı (1934).

25 Kasım Bakanlıklar arası ekonomik kurul

kuruluş kararnamesi çıkarıldı (1964).
26 Kasım Lakap ve unvanların kaldırılışı
(1934).
27 Kasım Kore’de, Kunuri Savaşı’nın başlaması (1950).
30 Kasım Anadolu Üniversitesi’nin kuruluşu (1973).
30 Kasım Çukurova Üniversitesi’nin kuruluşu (1973).
30 Kasım Dicle Üniversitesi’nin kuruluşu
(1973).
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Ahmet ÇAKIL
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ahmet DÜNDAR

Gemilerde TalimVar
Pullu çember bağlandım
Pulu parlasın diye
Güldüm de geçeverdim
Dünür yollasın diye

Bir sandık tütünüm var
Ne güzel içimi var
Pez*v*ngin oğlunda
Efendi biçimi var

SIR

Hani benim Recebim Recebim
Karakola gideceğim
Çekmecemin kilidi
Üstünü toz bürüdü
Sen orada ben burda
Bütün ömrüm çürüdü

Hani benim Recebim Recebim
Karakola gideceğim
Parmamdakı yüsüğün
İki tane taşı var
Gara gözlü yarimin
İki kız kardeşi var

Hani benim Recebim Recebim
Karakola gideceğim
Apdeslikte su durdu
Yüzük parmağmı boğdu
Körolası askerlik
Geldi yarimi buldu
Hani benim Recebim Recebim
Karakola gideceğim

Hani benim Recebim Recebim
Karakola gideceğim
Karanfilin filizi
Kim bilir kalbimizi
Esti bir hafif rüzgar
Ayırdı ikimizi

Hani benim Recebim Recebim
Karakola gideceğim
Karanfilim kırk budak
Kırkına furdum dayak
Yarın geliyor deseler
Koşarım yalınayak

Hani benim Recebim Recebim
Karakola gideceğim
Menekşenin moruna
Ölüyorum yoluna
Çifte kurbanlar kesem
O yarimin yoluna
Hani benim Recebim Recebim
Karakola gideceğim
ÇANAKKALE
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1) Halk arasında, özellikle düşük modelli araçların daha üst model araçlara benzetilmesi olarak
bilinen değiştirme, değişim. (Ortadaki resim). 2) Çanakkale’nin, peyniriyle ünlü ilçesi. – Verme, ödeme.
– Numara’nın kısaltılmışı. 3) Bin Kiloya eşit ağırlık
birimi. - Film üstüne saptanmış görüntülerin ya da
çizilmiş desenlerin ışıkla bir perdeye art arda düşürülerek hareketli görüntüler elde edilmesi temeline
dayanan bir görsel sanat. 4) Valide; temel, esas. –
Ahenk. 5) Bir renk. – İki yüzlülük. 6) Osmiyum’un
simgesi. – Ekmek (Farsça). 7) Rıfat’ın ünsüz harfleri.
– Neodim’in simgesi. 8) Hemen anlama, çabuk kavrama, zihin uyanıklığı, anlayış, sezgi, iz’an. – Mevlana Celaleddin’in unvanı. 9) “Ateş gibi kızıl renkte ay”
anlamında bir erkek adı. – Kaygı, endişe, üzüntü. –
Dünyanın uydusu. 10) (Köpek, kedi için) ön ayak. İlgi; gönül bağı, duygusal bağ.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Özellikle Böcekler için kullanılan bir terim
olup, canlının tırtıl düzeyinden yetişkin düzeye geçişi, başkalaşım. 2) Stratosferin üst kısmındaki tabaka
olan Ozon tabakasının adı. 3) Genellikle Arap ülkelerinde kullanılan bir para birimi. – Atıcılıkta; tüfekle, uçan nesneleri hedefleyen atış türü. 4) Vahşi
hayvan barınağı, mağara. – Avuç içi. 5) Osmanlı’da
giyilen bir başlık türü. 6) Anadolu’da eski uygarlıklardan biri. 7) Birine karşı duyulan ve öç almak
amacını güden gizli düşmanlık. – Tantal’ın simgesi.
8) Tanrı tanımaz, dinsiz. – Bir şart edatı. 9) Sansargiller familyasından kürk ticaretinde postu en değerli sayılan Rusya’nın kuzeyindeki soğuk ve çok
geniş Sibirya bölgesinde yaşayan memeli hayvan
türü. - Kazakistan - Karakalpakistan (Özbekistan)
sınırları içinde olan göl. 10) Dinsel tören. 11) Bir
sayı. – Uyku durumundan çıkmak. 12) Fransa’nın 18
bölgesinden biri olan ve 2. Dünya Savaşı’nın dönüm
noktası sayılan yer.
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BERCESTE

Cânân Bana

Cânân bana sen âfet-i devrân görünürsün
Hem çeşm-i âhû kaşları kemân görünürsün

SIR

Envarla bezetmiş seni mâşâe kudûret
Ol vech-i kamer la’l-i Bedahşân görünürsün
Rıdvan mı kaçırmış seni ol bâğ-ı İrem’den
Dü çeşmime sen hûri gılmân görünürsün
Rahmeyle bakıp dideyi pürhûnıma ey şâd
Çün hâb-ı hayalet ile her an görünürsün
Bir rûy-i siyâh kesr-i günâh Hasan’ı-bîçâre
Sen hâzik-i dil dertlere derman görünüşün

Aşık HASAN ( Zeyni )
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