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BEYİN GÖÇÜNE BİR DUR DİYELİM
Yavuz Selim PINARBAŞI

Beyin göçü; yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik, yetersizlik ve
imkansızlık sebebiyle istihdam edilemeyen bilim
adamı, hekim, mühendis ve yetişmiş insan gücü
gibi vasıflı insanın daha gelişmiş, farklı bir ülkeye
göç etmesi.

miş ülkeler ise bu yetişmiş insan gücüne her türlü
imkanı hazırlayarak ülke menfaatlerine göre istihdam etmektedirler. Gelişmiş ülkelerin geliştirdiği
ve uyguladığı projelerdeki Türk bilim adamı, doktor,
mühendis gibi yetişmiş elemanın bulunması Türkiye’den olan beyin göçünün durumunu göstermektedir.

SIR

Beyin göçünden bahsedilebilmesi için terk edilen ülke ile göç edilen ülke arasında gelişmişlik ve
imkan açısından az da olsa bir fark bulunmalıdır.
Beyin göçü temelde gelişmiş ülkelere yönelik bir
kaynak aktarımı olarak değerlendirilebilir. Az gelişmiş ülkelerin bu yüzden uğradığı kayıp gelişmiş
ülkelerden bu ülkelere gönderilen geçici uzman ve
teknik personel yardımıyla kapatılamayacak kadar
büyüktür. Gelişmiş ülkelerce gönderilen uzmanların
vazife müddetinin sınırlı olmasına karşılık, gelişmiş
ülkelere giden uzmanlar göç ettikleri ülkelere büyük çoğunlukla yerleşmektedirler. Gelişmiş ülkelere
göç eden, doktor, mühendis, bilim adamı ve diğer
uzmanların yetişmesi için harcanmış olan milli kaynaklar toplamı, göçü kabul eden gelişmiş ülkelerin,
göç veren az gelişmiş ülkelerdeki kalkınma programları adına yaptıkları yardımları çok aşmaktadır.

“Yetişmiş insan gücü hareketi” olarak değerlendirilen beyin göçünün geçmişi çok eski devirlere dayanır. Çeşitli dini, siyasi, ilmi ve ideolojik sebeplere
dayanan beyin göçü ilk ve ortaçağlarda mevcuttu.
Günümüzde ise umumiyetle ekonomik, sosyal sebeplerle ve siyasi baskının fazla olduğu ülkelerden,
diğer ülkelere doğru insan gücü akımı devam etmektedir. Ülkemizden de çeşitli Avrupa ülkelerine
ve bilhassa ABD’ye beyin göçü sürmektedir. Gerek
ülke olanaklarının sınırlı olması gerek ekonomik düzenlemelerdeki tatminsizlik ve devlet yetkililerinin
yetersizliği, gerekse iç ve dış menfaat gruplarının
baskıları sebebiyle yetişmiş insan gücüne sahip çıkılamamaktadır. Bilim ve teknoloji sahasında ilerle-

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yetkilileri gerekli
kanuni düzenlemeleri yapıp, bilim ve teknolojinin
gelişmesini teşvik edici ve özendirici tedbirler alırlarsa (2019 Yılı itibariyle hızlı ve sıkı tedbir paketleri, yasaları ard arda işleme konuluyor.) ve gerekli
maddi imkanlar hazırlarlarsa (ki başladı) beyin göçü
önlenecek, yetişmiş elemanlar, milli menfaatler
doğrultusunda kullanılacak ve ülkemizin kalkınmasında büyük mesafeler kat edilecektir.
Yapılandırma ve istihdamlarla beraber tanıtım,
duyuruların da iyi yapılması şarttır. Ülke dışındaki
özendirme ve reklamlardan vaz geçilmelidir. “Davulun sesi uzaktan hoş gelir.” Tabiriyle gençlerimiz
bilmedikleri ülkelerdeki imkanların çok yüksek olduğunu sanıyorlar ve yanılıyorlar. Bunun yanlış bilgi
olduğunu onlara duyuru, haber ve tanıtımlarla anlatmamız gerekli.
En büyük temennimiz beyin göçünün aksine dönüp yurt dışından memleketimize beyin göçü başlasın.
Mutlu ve müreffeh yarınlar dileğimle. Saygılar.
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GÜNDEM

Alparslan Türkeş
M.Tunahan PINARBAŞI

Alparslan Türkeş
(doğum adı Ali Arslan veya Hüseyin
Feyzullah; 25 Kasım
1917, Lefkoşa - 4 Nisan 1997, Ankara),
Türk asker, siyasetçi,
Başbakan eski Yardımcısı, Milliyetçi Hareket
Partisi’nin kurucusu ve ilk
genel başkanı. MHP genel
başkanlık görevini 1969–1997
yılları arasında sürdürmüştür.
Mart 1975–Haziran 1977 ve
Temmuz 1977–Ocak 1978 tarihleri arasında Süleyman Demirel
tarafından kurulan hükümetlerde
Başbakan Yardımcısı olarak yer almıştır. 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991
Türkiye genel seçimlerinde milletvekili olarak meclise girmiştir.

SIR

Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917 öğle vaktinde
Koyunoğlu Ailesi’nden Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ile
Fatma Zehra Hanım’ın çocuğu olarak, Lefkoşa’da
Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade sokağı 13 numaralı
evinde dünyaya geldi. Aslen Kayseri’nin Pınarbaşı
İlçesi’nden Kıbrıs’a göç eden bir ailenin çocuğudur.
1933’te ailesiyle birlikte Lefkoşa’dan ayrılarak Limasol’dan kalkan İtalya bandıralı “Viyana” gemisiyle
İstanbul’a geldi.
Askeri kariyerinin başlaması
1933’te Lefkoşa doğumlu İzmit milletvekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu’nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesine geçici olarak kaydoldu ve Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığına geçince asli kaydı gerçekleşti. 1936’da

4

Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun olup
1938’de Harp Okulu’nu bitirdi. 1939’da
piyade asteğmeni olarak atış okuluna girerek buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu
(P.938-348).[10] Refik Yurtsever’in ablasının
kızı Muzaffer Hanım ile 5 Eylül 1939’da nişanlandı
ve 14 Ocak 1940’ta evlendi. Bu sırada Gelibolu’daki
58. Piyade Alayı 5. Bölük Komutanlığı’na tayin edildi
ve Balıkesir, Bandırma, Edincik, Erdek ve Marmara
Adasında görev aldı.
1944’te üsteğmen rütbesindeyken Nihal Atsız
ve Nejdet Sançar’la birlikte “Irkçılık-Turancılık” davasından yargılandı ve 9 ay 10 gün Tophane Askeri
Hapishanesinde kaldı. 1945 yılında Askerî Yargıtay
kararıyla tahliye edildi ve 1947’de beraat etti.
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Alpaslan Türkeş konuyla ilgili olarak: “3 Mayıs
günü heyecanla sokağa fırlayan gençler kıyasıya dövüldüler. Kafaları yarıldı, gözleri patladı. Bazılarının
kolları, kaburgaları kırıldı.” demiştir.
Davanın sonucu
Orduya tekrar döndü. 1955’te Harp Akademisi’ni
(94. sınıf, Sıra No. 39) bitirdi. Daha sonra ABD’ye
gönderildi ve burada Amerikan Harp Akademisi’ni
ve piyade okulunu bitirdi. 1955-1957 yılları arasında Washington’da NATO Daimi Komitesi’nde Türk
genelkurmayı temsil heyetinde görev yaptı. Aynı
sırada uluslararası ekonomi eğitimi gördü. 1959’da
Almanya’da Atom ve Nükleer Okulu’na gönderildi
ve buradaki eğitiminden sonra albaylığa yükseldi
ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı NATO şube müdürü
olarak atandı.
27 Mayıs Darbesi

çeşitli görevlerle yurt dışına sürgüne gönderildiler.
Alparslan Türkeş de bu operasyon sonucu Yeni Delhi büyükelçilik müşaviri olarak Hindistan’a gönderildi. Sürgünde iken, Millî Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel ‘e, Yüksek Adalet Divanı’nda yargılanan
Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilmelerinin doğru olmayacağını vurgulayan ve Millî Yol
dergisinde yayınlanan mektubu gönderdi.
25 ay kadar sonra, 23 Şubat 1963’te Gümülcine’den yurda döndüğünde burada kalabalık bir
“milliyetçi topluluk” tarafından karşılandı.
1975 sonrası dönem ve 12 Eylül

SIR

27 Mayıs 1960’tan kısa süre önce Elâzığ’daki
birliğinden Ankara’ya atandı ve Albay Talat Aydemir’in önerisiyle Millî Birlik Komitesi’ne (MBK)
alındı. Darbeyi planlayıp yürütecek olan 37 kişilik MBK içinde yer aldı. Darbe bildirisini 27 Mayıs
1960 günü radyodan okuduktan sonra adı sıkça
duyulmaya başlandı. 27 Mayıs sonrası Başbakanlık
müsteşarlığı yaptı. Bu dönemde sonradan AP Partisi Balıkesir Senatörü seçilecek Hikmet Aslanoğlu ve
CKMP Genel Sekreteri olacak Fuat Uluç kendisinin
yardımcılık görevini yerine getirdiler. Bu dönemde
Millî Birlik Komitesi içindeki görüş ayrılığı sonucu 13
Kasım 1960’ta MBK Başkanı Org. Cemal Gürsel bir
bildiri yayımlayarak MBK’nin çalışmalarının ülkenin
yüksek çıkarlarını tehlikeye düşürecek bir duruma
geldiğini, bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri ile MBK
üyelerinin talepleri üzerine MBK’yi feshettiğini açıkladı. Yeni oluşturulan MBK’de ise Alparslan Türkeş’in
de içinde bulunduğu ve “14’ler” olarak adlandırılan
ve ülkenin köklü yapısal sorunları çözülmeden kısa
süre içinde yapılacak seçimlerle iktidarın sivillere
bırakılmasını reddeden 14 subaya yer verilmiyordu.
MBK üyesi Korgeneral Cemal Madanoğlu’nun inisiyatifiyle gerçekleşen bu operasyonla söz konusu kişiler Türk Silahlı Kuvvetleri’nden de emekli edilerek

1975’ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde sağ ve sol çatışması
arttı. Yetkililerin elinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin
şiddetin esas kaynağı olduğuna dair kanıtlar vardı ve Cumhuriyet Savcısı kapsamlı bir soruşturma
yapmak istiyordu. Ancak hükümet buna izin veremezdi. Çünkü bu rolün açığa çıkarılması koalisyonun dağılması anlamına geliyordu ve Demirel bunu
düşünmek bile istemiyordu. 12 Eylül darbesi sırasında Millî Güvenlik Konseyi başkanı, diğer üç parti
başkanlarının teslim olduğunu, Alparslan Türkeş’in
de teslim olmasını, aksi takdirde suçlu durumda
olacağını belirten bir bildiri yayınladı. 12 Eylül darbesinden sonra 9 Nisan 1985’e kadar 4,5 yıl tutuklu
kaldı. 12 Eylül döneminde idam cezasıyla yargılanan
Türkeş, bu davadan beraat etti.
12 Eylül sonrası dönem
1987’de siyaset yasağının kalkmasıyla birlikte
Milliyetçi Çalışma Partisi’ne girdi ve aynı yıl yapılan olağanüstü kongrede genel başkanlığa seçildi.
1991 genel seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı
Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapan MÇP lideri Türkeş, Yozgat milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi. Türkeş, 9 Işık başta olmak üzere siyasi ve tarihi görüşlerini içeren kitaplar yazdı.
Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997’de geçirdiği kalp
krizi sonucu Ankara’da yaşama veda etti. Kabri, Ankara Beştepe’de bulunmaktadır. Ruhu şad olsun.
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ASTROPOLİTİKA VE TEMELLERİ -1Ayhan ÖZCİMBİT

KOVA VE ASLAN - CUMHURİYET VE MONARŞİ

Cumhuriyet insanları tektipleştirmez, onların ken-

a)KOVA ve CUMHURİYET:

dileri olmalarına imkan tanır. Böylece toplumsal

Burçlar astroloji sanılanın çok daha fazlasıyla hayatın içinde bulunmakta. Bir insanın doğum haritası

gelişim sanat, bilim, kültür MEDENİYET gelişir ki
zaten İslamın SIRAT dediği CADDE, Şehir (MEDİNE)
kültürünü sokağa hayata taşır. Cumhuriyet kendisi-

SIR

veya bir ülkenin doğum haritası aslında her ikisinin

de genel karakterini anlamamızı sağlar. Kova burcu
Zodyakta 11. Evdedir. Yöneticisi hem Uranüs hemde Satürn’dür. 11. Ev Kabe’nin Kapıs’ının olduğu
taraftır İslam Astrolojisi’nde (BKZ İslam Astrolojisi

3. Baskı ayrıca Kabenin Hayat Şifreleri). Kapı aynı
zamanda Fatiha’yı simgeler. Fatiha’da açılış de-

mek. Tavaflar buradan başlar. Topluca yapılır. Bir

olmak beraber olmak CEM, CAMİ, CUMA, CEMAAT,
CUMHUR olmanın sembolü buradadır. Beraber olabilmek için de mütevazılık şarttır. Zira birinin baş-

kasını kibirle aşağıladığı bir ortamda asla beraber
olunmaz. Bu kısımdaki Hava elementi, ışığın geldiği

yer. Bir ve beraber olunan ilk İslam Okulu Dar’ul Erkam’ın olduğu tepe bu taraftadır. O okul ki İslam’ın
ilk Cumhuriyet şekli Medine İslam Cumhuriyeti’nin
de çekirdek kadrosunu yetiştirdi.
11. ev istişare evi. Sabahın erken saatlerinin
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nin ve değerlerinin korunması içinde sıkı bir takip,
disiplin, denetim gerektirir. Bu manada Cumhuriyet
Kova’nın ikinci gezegeni Satürn’de kendisini bulur.
Kova burcunun soğuk pragmatik aklına ihtiyaç

duyar Cumhuriyet. Elbette Cumhuriyet aynı zamanda ÜMMET kelimesiyle de kardeştir ki çünkü Ümmet bir araya gelenlerin birbirine ANNE gibi davranmasını içerir zira ÜMMET kök olarak ANNE den gelir
ve anne gibi olamayan bir toplum da asla SOSYAL
Yardımlar olmaz, yardımlaşmalar olmaz toplumda
biri yer biri bakarsa kıyamet ve huzursuzluklarda
buradan kopar. Bu manada Türkiye tam bir Cumhuriyet mi? Elbette değil ama yüzyıllardır SULTANLIK
MONARŞİSİYLE Yetişmiş bir topluluğunda CUMHURİYET idealini hemen benimseyerek hayata geçireceğine inanmak ayrıca bir saflık olur.
b) ASLAN ve MONARŞİ:

sabah 9-11 arasının zamanı ve aklın en iyi çalıştığı

Aslan Zodyakta 5. Evde temsil edilir. Aslan, or-

karar vermek içinde en uygun zaman dilimi. Cum-

manların Kralı. Tek adamlığı monarşiyi simgeler.

huriyet, bir araya gelen insanların ortak bir akılla

Bir çok İmparatorluklar bilinç altıyla kendilerine

ülkeyi yönetmesi demektir. Demokrasi bunun vaz-

Monarşi sembolü olarak ASLAN ( Britanya gb),

geçilmezidir. Ayrıca, inancın kötüye kullanılması

Aslan burcunun yöneticisi GÜNEŞ ( Japonya ) gibi.

riskine karşı Kafirun Suresinde belirtilen “herkesin

Tek adamlık veya Sultanlık asla muhalefet istemez,

inancı kendisini ilgilendirir” anlayışı gereğince de

muhalefetten hoşlanmaz, muhalefet aklına ihtiyaç

LAİKTİR. Meselelere LA İLAHE’den bakar, yani ilah-

duymaz, eleştirilmekten de hoşlanmaz. Bu eninde

lar yoktur perspektifinden ele alır. Önce akılla baş-

sonunda bir yıkımı da beraberinde getirir. Bu ne-

lar çünkü Cumhuriyet, Kova’nın yöneticisi URANÜS,

denle bir Sultanlık Krallık Firavunluk Nemrutluk,

özgürlüğün özgünlüğün özel olmanın sembolüdür.

Çarlık vb adı her ne olursa olsun mutlaka ama mut-
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laka sonu tiranlığa gider ve en sonunda önü alına-

zünden insan kıyımını anlamak istememeleri gibi.

mayan devrimler kaçınılmaz olur. Bunun haklılığını

Sonuçta elbette her olay kendi konjonktüründe

anlamak için Tarih kitaplarına bakılması yeterlidir.

kendine göre haklıdır veya değildir bu ayrı bir tar-

Osmanlı, Rusya İmparatorluğu, Fransa İmparator-

tışma konusu.

lukları benzer sonla sonlanmışlardır. Britanya, İngiliz aklını çalıştırmış ve Monarşiyi sembolik hale
dönüştürüp yarı Cumhuriyet yarı monarşi gibi Parlementer Monarşi ve Hırsızlıkla ( Her yerde kurduğu
sömürgelerle modern sömürü sistemleriyle hala
çalmaktadır)

ayakta duran bir devlet olmuştur.

Britanya İmparatorluğu üç adet aslanla sembolize

Çarlık Rusya’sı da Aslan Burcunun temsil edildiği
Çarın katledilmesiyle yerini KOVA burcu soğuk akıllı
Komünist bir Cumhuriyete bırakması da çok ilginçtir. Çünkü Komünizm kelime olarak Arapça’daki
CEM, CAMi, CUMA, CEMAAT, CUMHUR ve Cmhuriyet den gelmekte kökü, çünkü COME, Comunity,

SIR

edilir. Kabe’nin Batısında zulmün Kuranda en fazla
anlatıldığı yer olan Firavun Mısır Ülkesi ve Kabe’nin

zıddı olan altta kalanın canı çıksın manasındaki Piramitler o sultanın sembolüdür ki bugün kü Şeytan

İllüminatisi’nin de Dünya Sulta Sisteminin de sembolü olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu Kova Burcu olan

Kısacası Aslan burcu, sultanlığı sultayı, ateş
elementini, acıları, yıkımları ifade eder Politikada.

Common kelimelerinde de kök olarak aynılık vardır.
Komünizm’de Akılcı Bilimsel yan öne çıkmakta ancak insanın diğer yanını (Vicdan, İnanç vb) yok saymıştır. İfrat Tefrit meselesi.
Eğer ülkeler Astroloji ve Transit hareketleri

umursamazlarsa bu onların nasıl da navigasyonsuz
yürümenin pahalı olacağını anlamalarına yol açar.

Allah Aslan Burcu zamanında 13 Ağustos 610 yılın-

2011 de 23 Aralık’ta Satürn Akrep burcunda

da Kuran’ı indirerek SULTA sistemleri eleştiren bir

değilken TNT Kanalında Petek Dinçöz’ün Progra-

kitap yollamış SULTANLIK anlamına gelen ve halka

mında Türkiye’nin 2012-2015 arası çok zorlana-

KULLARIM diye hitab eden sistem olan Firavunluk

cağını sıkıntılar olacağını yazmıştım. O dönemde

Nemrutluk ve KARUNLUĞU yok etmek için gelmiş

hiçbir sorun görünmüyordu ülkede ama 2013 de

bulunmaktadır. Osmanlı’nın Müslüman bir İmpara-

Gezi ile başlayan dramatik zincirleme olaylar Fetö

torluk olması da Kuran’ın asıl amacının ne olduğunu

ve Çözüm Sürecinin bitmesi ile beraber Zeytin Dalı

anlamamızdan sapmamıza engel değil. Elbette Os-

Operasyonuna kadar neler yaşamadı Türkiye. Evet,

manlı diğer imparatorluklara göre daha adil ve iyi

şimdi Türkiye’nin 7. Evinde Oğlak’ta Satürn, Evlilik

idi ancak unutmayalım ki o zulmü ve insanlık islam

ortaklıklar evinde, Türkiye BATI’yı ve NATO’yu boşa-

dışı dışı saçma sapan cinayetleri ( Sultan Süleyma-

yacak demiştim. Boşadı. Şu an ABD ve NATO ile olan

nın oğlu Mustafıyı öldürtmesi, padişahların kardeş-

ilişkiler sadece Semboliktir. ABD ve NATO Türkiye-

lerini hatta eşlerinide öldürtmesi vb) işlemiştir. (22

nin bir numaralı DÜŞMANI’dır. Her türlü terör olay-

Ocak 1881 Selanik Doğumlu Atatürk Bkz Önceki

larının arkasında bu iki unsur vadır ve Türkiye bu

yazılarım Bengü Türk TV konuşmalarım) Atatürk ile

iki unsuruda öyle yada böyle aşacaktır. Herkesi bu

son bulmuş Kova Burcu Cumhuriyet ilan edilmiştir.

mücadele de Ülkesinin Bayrağının Devletin yanında

Elbette Cumhuriyet idaresi kurulurkende bazı hata-

yer almaya çağırıyorum ve isimlerini ASTROTETİKÇİ

lar yapılmıştır ancak kimse kendi hatasını görmek

diye taktığım bazı astrologların ülkeyi karıştırmak

istemiyor tarihsel olaylarda Ne Osmanlıcılar Padi-

için söyledikleri sözlere kulak asmamalarını tavsiye

şahların Cinayetlerini nede Kemalistlerin Şapka Yü-

ederim…
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DEĞERLERİMİZİN FARKINDA MIYIZ?
Mustafa ASAF

Bugün baktığımız zaman gerek İslam medeniyetine gerekse dünya tarihine ışık tutan birçok yeniliğin dahası pek çok ilkin İslam âlimleri
tarafından yapıldığını görmekteyiz.

“Din, zehirdir; bunu tamamen atabilmek için
de bize otuz sene lazım.” der ? Bu arada kendilerinin nasıl ve ne şekilde bir ıstırapla öldüğü
bilinmektedir.

Bizler son yüz yılda kendi tarihine, geçmişine o kadar yabancılaştık ki ya da yabancılaştırıldık ki bunu görmek zor değil. Bazı kişi
veya olayları parlatmak için belki de çok daha
önemli kişi ya da olayları tarihin karanlığında
bıraktık. Sadece ama sadece Müslüman olduğu için bu kişi ve olaylara ne okul ders kitaplarında ne de diğer platformlarda yer verildi.
Neydi bu İslam-Müslüman düşmanlığı? Ne
alıp veremedikleri vardı? ABD 42. Başkanı
Clinton’un “ Biz Sultan Abdulhamid’in dünya
siyasetini üniversitede okuyarak büyüdük.”
diyordu. Aynı Abdulhamid için bize yüz yıldır
“Kızıl Sultan” dedirttiler. (Allah onlara rahmet
etmesin.) Tabii ki ABD başkanının demesi onu
iyi veya kötü yapmaz; ama Sultan-ı Sani’nin
yaptıkları ortadadır. Ondan sonra ülkeyi 10 yıl
idare edemeyen insan müsveddeleri utansın
elbet ve destekçileri de…

İşte yukarıda değindiğimiz İslam düşmanlıklarından ötürü, Bilim dünyasına yön veren
birçok Müslüman âlimden bihaber büyüdük
maalesef.

SIR

Bizler İngilizlere tarihlerinin en büyük yenilgilerinden birini yaşatan Kuttül’Amareyi, Halil
Kut Paşayı neden yüz yıl sonra öğreniyoruz,
kimin başarısı gölgede kalmasın diye? Bilmem
hangi birini saymak lazım. Nerden tutsan elinde kalıyor maalesef. Söz tükeniyor gayrı. Nedir
bunların İslam düşmanlığı, ne zorları var ki ?
Neden ve niçin bir Başbakan (Ş.Saraçoğlu)
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Matematiğin olmasa olmazı 0 ve x değerini
bulan ve dünyanın ilk matematik kitabı kabul
edilen El-Harezmi’nin eserini bizim Matematik
bölümünde okuyan pek çok öğrenci bile bilmez.
Bütün dünyada modern tıbbın babası kabul
edilen İbn-i Sina hangi tıp fakültemizde okutuldu?
Yoksa Türkiye’m dünyaya dahil mi kabul
edilmedi?!
Ömer Hayyam ki Matematikte kullanılan
binom açılımı ve pascal üçgenini bulan kişidir.
Bakın Pascal diyoruz; çünkü adamlar sahip çıkmış değerlerine.
Bütün bu dediklerimizden şu anlaşılmalı:
Bizler kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız.
İçimizdeki bu İslam düşmanları olduğu sürece
sıkıntı devam edecektir.
Allah yardımcımız olsun… Vesselam…
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YAR

Balçıkla sıvasam güneşi yar
Avuçlarımdan akıtsam Fırat’ı, Dicle’yi

SIR

Hazan olsun, gözlerin ki her mevsim bahar
Anladım, sensin bir ömür beklenen yar

Ruhum zindanındadır bembeyaz ellerinin
Ötelerden gelen bir fısıltıdır rüzgar

Zaman ki bakışlarından akan bir pınar
Tutuver kalbimin en narin yerinden
Ürkek bir serçedir, incitmeyesin yar
Ruhum ki seninle öylece bahtiyar

Kim demiş sensiz alınan nefesin kıymeti var
Bana lüzumu yok deniz çırpınışının

Anlarım ve bilirim bakışının kehribar renginden
Gayya olsun ne fayda, kalbimde kalbin var
Canansın, cana mana veren yar
Issız sahralara yağacağının ümidi var

			

Mustafa ASAF
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TARİHE DAMGASINI VURMUŞ 10
MUAZZAM HAZIR CEVAP
Oğuz ERGÜNGÖR

“GÖLGE ETME, BAŞKA İHSAN İSTEMEM” Meşhur halk filozofu Diyojen, Büyük İskender devrinde yaşamıştır. Dünyada hiçbir şeye değer vermemiş, ne mal ne
mülk edinmemiştir. Bir rivayete göre, yan
yatmış büyükçe bir fıçının içinde hayatını
sürdürmüştür. Esprileri, nükteli sözleriyle hem sevilmiş, hem de çok meşhur olmuştur. Öyle ki, şöhreti İmparator Büyük
İskender’in bile kulağına ulaşmış ve o da
merak edip, bu garip filozofun ziyaretine
gitmiştir.

“SİZ DE ÇOK ÇİRKİNSİNİZ. AMA BEN SABAHA AYILMIŞ OLACAĞIM...”
3. “27 YIL SAVAŞ KARŞILIĞI. VAR MISINIZ?” Bir rivayete göre İngiliz elçisi dönemin Sadrazamı Fuat Paşa’ ya sorar: Girit’i
kaça verirsiniz? Aldığımız fiyata. Yani? “27
YIL SAVAŞ KARŞILIĞI. VAR MISINIZ?”

SIR

İskender, Diyojen’in gariban hâline
üzülmüş olacak ki, bu zavallıya bir hayrımız dokunsun diyerek, “dile benden ne
dilersen,” demiş. Diyojen, yardımcılarıyla
başında dikilmiş duran İskender’e muhtemelen fıçısının içinden bakmış ve şöyle cevap vermiş: “GÖLGE ETME, BAŞKA İHSAN
İSTEMEM”
2. “SİZ DE ÇOK ÇİRKİNSİNİZ. AMA BEN
SABAHA AYILMIŞ OLACAĞIM...” Winston
Churchill eve sarhoş bir halde gelir. Bunu
gören hizmetçisi dayanamamış ve Churchill’e “Siz körkütük sarhoşsunuz..!” demiş
ve cevabını almış.
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4. “DOĞRU, HERKES KENDİSİNDE OLMAYAN ŞEYLER İÇİN SAVAŞIR.” Napolyon’un esir olarak aldığı bir generale verdiği hazır cevap gerçek bir efsanedir. “Siz
para için savaşıyorsunuz biz ise şerefimiz
için savaşıyoruz!!”
“DOĞRU, HERKES KENDİSİNDE OLMAYAN ŞEYLER İÇİN SAVAŞIR.”
5. “HOCAM SAHANIZA GEÇİN DE BAŞLAYALIM...” Metin Tekin’in başından geçen ilginç olay şöyle gelişir: 80’li yılların
sonların bir Beşiktaş - Boluspor maçı sırasında hakem Beşiktaş’ın net 2 golünü vermez, Boluspor’a ise tartışmalı bir penaltı
verir. Maç çığrından çıkmıştır. Beşiktaşlılar
neredeyse sahayı terk etmeyi düşünürler. Boluspor 2. golü de atar. Metin Tekin
santrayı yapmaz bekler. Hakem düdüğü
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bir daha çalar, ama Metin hala topa dokunmaz. - Hakem, “Metin neden başlamıyorsun, bak kart çıkartırım” der. - Metin
cevap verir: “HOCAM SAHANIZA GEÇİN
DE BAŞLAYALIM...”
6. “GİT SOR BAKALIM BABASININ ÇANAKKALE’DE NE İŞİ VARMIŞ?” Cumhuriyet’in ilânından sonra İstanbul’da bir resepsiyon verilir… Tüm dünya ülkelerinin
elçileri ve ataşeleri de davet edilir… Davet
güzel bir şekilde devam etmektedir fakat
İngiliz Ateşesi olan binbaşının bakışları Mustafa Kemal’in gözünden kaçmaz…
Bütün davet boyunca kendisine dik dik
bakmıştır ve bakmaya devam etmektedir.... Ne olduğunu öğrenmek için yaverini gönderir, yaver Mustafa Kemal’e şöyle
der: Paşam kendisine neden ters bir tavır
takındığını sordum, o da bana Mustafa
Kemal’in Çanakkale’de babasını öldürdüğünü söyledi... Bunun üzerine Mustafa
Kemal şöyle der:

elçi ile İran Şahı’na gönderir. Şah lokumları
yer ve dibindeki not ile karşılaşır. O notta
şöyle yazmaktadır. “HERKES YEDİĞİNDEN
İKRAM EDER İSMAİL.”
8. “EVET, BİR YERİNİZ Mİ AĞRIYORDU?”
Söylentiye göre bir toplantıda bir genç,
Mehmet Akif Ersoy’u küçük düşürmek için
soru sormaya başlar ve aralarında şöyle
bir diyalog gelişir. Afedersiniz siz, baytar
mısınız?

SIR

“GİT SOR BAKALIM BABASININ ÇANAKKALE’DE NE İŞİ VARMIŞ?”
7. “HERKES YEDİĞİNDEN İKRAM EDER.”
Bir rivayete göre İran Şahı, Yavuz Sultan
Selim’e mücevherlerle dolu bir sandık
gönderir. Sandık açıldıkça değerli eşyalar
çıkar ve değişik kokular. İran Şahı, meğer
sandığın dibini dışkı ile doldurmuş. Yavuz
Sultan Selim bu harekete yanıt olarak hemen gül kokulu lokumlardan hazırlatır ve

“EVET, BİR YERİNİZ Mİ AĞRIYORDU?”

9. “SİZ HİTLER İLE AYNI DİNİ PAYLAŞAN
BİRİSİ OLARAK NELER HİSSEDİYORSANIZ
AYNISI...” CNN muhabiri ikiz kuleler olayından sonra Dünya Ticaret Merkezini ziyaret eden Muhammed Ali Clay’e sorar.
Sayın Muhammed Ali, bu dehşetin meydana gelmesine sebep olan teröristlerle
aynı dine mensup olarak neler hissediyorsunuz? Muhammed Ali cevap verir…
“SİZ HİTLER İLE AYNI DİNİ PAYLAŞAN BİRİSİ
OLARAK NELER HİSSEDİYORSANIZ AYNISI...”
10. “İYİ O ZAMAN, BAŞKA TARAFA DÖNEYİM.” Necip Fazıl sakal bırakmış. Adamın biri de Necip Fazıl’ın yanına gelip
“Maymuna dönmüşsün” demiş. Necip Fazıl da adama arkasını dönmüş aynen şöyle
söylemiş:
“İYİ O ZAMAN, BAŞKA TARAFA DÖNEYİM.”
11

sirdergisi.com

MAKALE

Mart 2019 / Cemaziyelahir 1440

SEV, DEĞER VER, PAYLAŞ…
Mecbure İnal VELA

İnsanın anne karnında ki ilk teşekkülü anneden ve babadan gelen iki yarım hücrenin
birleşmesiyle tek hücreden başlar. Yetişkin bir
insanın vücudunda ise yüz trilyon hücre vardır.
Tek hücreden başlayan anne karnındaki serüven, dünya denilen handa yüz trilyon hücreye
ulaşarak devam eder.

hayatı öğrenmesine vesile olduğu içindir.
Ocağı tüttüren anne ile babadır. İkisinden
birinin yokluğu ya da pasifliği, aile ocağı mefhumunu ortadan kaldırmasa da, bazı şeylerin
aksamasına sebebiyet verir ve çocuğun sağlıklı
gelişimini engeller.

SIR

Döllenmiş yumurta yaklaşık bir haftada,
gelişip çoğalarak rahim boşluğuna düşmektedir. Rahim duvarına gömülen yumurta, gelişmesine burada devam eder.
Hücrelerin gelişip çoğalma, göç etme, şekil
değiştirme ve hacim olarak artma özelliği vardır.

Bebeğin yirmi günlük iken kalp teşekkülü,
bir aylıkken kan dolaşımı başlar, üç buçuk aylık bir bebek, yapı olarak minyatür bir insandır
artık. Bebek dört ayına ulaştığında ise ona ruh
üflenir. Bundan sonrası, gelişimin tamamlanması sürecidir.
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İnsanlığın iftihar tablosu haline gelmiş, öldükten sonra dahi aşk ve muhabbetle anılan,
yolundan gidilen, öğretileri unutulmayan şahıslar da; kitlelere zulmeden, insanları katleden, öldükten sonra lanetle anılan şahıslar da
bir zamanlar bebekti. Onların da, doğduklarında saadete gark eden, gelecekleriyle ilgili nice
ümitler besleyen birer ebeveynleri vardı.
İnsanoğlunun hamuru aynı çamurdan karılmıştır. Yaratılışta bütün insanlara adil davranılmış, her fert temiz bir fıtrat üzre var edilmiştir.
Çocuğun ahlaki gelişimi ilk etapta tamamen
ailedeki eğitimle alakalıdır.

Cenab-ı Hakk’ın “Kün!” (Ol!) emr-i ilahisi ile
yoktan var olan insan, yaşayabilmek için, büyüyüp serpilebilmek için, ayaklarının üzerinde
durup bir kişilik kazanabilmek için aile ocağına
muhtaçtır.

Ebeveynler olarak, her hususta olduğu gibi,
çocuklarımızın eğitimi hususunda da kâinatın
Efendisi’ni kendimize örnek almak, O’nun aile
yapısını model edinmek zorundayız. Gelecek
nesilleri doğru eğitebilmek adına, başka çıkar
yolumuz yoktur.

Aileye niçin “ocak” demişler diye bir soru
akla gelirse, cevabı şöyle verilebilir; insanın
ham iken doğduğu ve pişip olgunlaşmasına,

Efendimiz (s.a.v.) aile mefhumuna çok
önem verdiğini gerek sözleriyle, gerek yaşantısıyla ümmetine ispat etmektedir. Hal böyle
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SIR

olmasaydı, dünyada cennet olmadığını, fakat
illa ki yeryüzünde cenneti arıyorsak, yuvamızda aramamız gerektiğini bize ihtar buyurur
muydu?

Yüce dinimiz kadına büyük bir önem atfetmiştir. Zira kadın, annelik vasfına mazhar kılınmıştır. Efendimiz (s.a.v.) kadınların erkeklere
Allah’ın birer emaneti olduğunu bildirmiştir.
Kendisi de her daim eşlerine ve kızlarına incitmeden ve nezaketle muamelede bulunmuştur.
Fatıma anamız Onu ziyarete geldiğinde, kalkıp
Onu alnından öperek, kendi yerine oturtacak
kadar nazik, sevgi dolu bir babadır.

Efendimiz (s.a.v.)in hayatı incelendiğinde,
kadının yeri ve değeri tam mânâsıyla anlaşılacaktır. O (s.a.v.) kadına değer verdi çünkü
değer verilen, sevgiyi, aşkı ve saygıyı evinde
bulan bir kadın, kendine güveni olan, kişiliği
oturmuş, sağlam karakterli evlatlar yetiştirecektir. Ve ancak böyle mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişen nesiller insanlığa hizmet edecek
seviyelere çıkabilir.
Çocuğun hamuru aile teknesinde karılır dedik. Ve anne baba çocuğun ilk öğretmeni, ilk

örneği ve modelidir dedik. Hatırdan çıkarmamamız gereken bir gerçek varsa, o da eğitimin
sadece anne-babada değil, büyük anne ve
büyük babada başladığıdır. Şu halde çocuklarımızı eğitirken, aynı zamanda gelecek nesilleri
de eğittiğimizi unutmamalı, geniş ve kapsamlı
düşünmeliyiz.
Hz. Ali bize çocuk eğitimi ile ilgili şöyle altın
bir kural öğretmektedir. O büyük sahabi:
“Çocuğunuz yedi yaşına gelinceye kadar
onunla oynayın. Yedi yaşından on dört yaşına
kadar onunla arkadaş olun. On dört yaşından
sonra ona danışın.” diyerek, çocuğun sağlam
karakterli yetişmesi için bize çok önemli ipuçları vermektedir. Ünlü bir psikolog da, çocuk
eğitimiyle ilgili verdiği öğütte, Hz. Ali’nin işaret
ettiği yolu bize özetlemektedir aslında:
“Sev, değer ver, paylaş.”
Severek, değer vererek ve paylaşarak büyüteceğimiz çocuklar, sağlıklı, mutlu huzurlu aileler kuracaklardır. Mutlu ve huzurlu aileler de,
sağlam inançlı ve sağlam karakterli nesillerin
teminatıdır.
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HAK, BATIL KARŞISINDA NE ZAMAN
YENİLGİYE DÜŞER?
Mehmet DİKMEN

Müslümanlar arasında “Hak yücedir. Hiçbir
batıl ona üstün gelemez” hükmü, yaygın bir
kanaattir. Aynı mana, “İslâm yücedir, hiçbir
batıl inanç, ona üstünlük kuramaz.” (Buhari,
Cenaiz 80; Acluni, Keşfül-Hafa, I/112) mealindeki hadisle de te’yid edilmiştir.

Bediüzzaman Hz.’leri, Lemaat adlı eserinde
bu soruların cevaplarını dört maddede toplar.
Hakkın kullandığı her vesilenin, hak olması
lâzım iken, bunun her vakit böyle olduğu söylenemez. Yani hakkın batıl vesileler kullandığı
zamanlar ve durumlar olabilir. Aynı şekilde batılın her vesilesinin de batıl olması zorunlu değildir. Yani batılın da hak vesileleri kullanması
söz konusu olabilir.
Bu durumda hak vesileyi kullanan tarafın,
batıl vesileyi kullanan tarafa üstün gelmesi kaçınılmazdır. Bu hükme bir misal verecek olursak şöyle diyebiliriz:

Hak vesilelere sarılan bir batıl ehli, hak vesileleri terk edip batıl vesileleri kullanan bir
hak ehline dünya hayatında daima üstün gelir.
Bu durumda batılın hakka üstün gelmesi söz
konusu değildir. Belki hak vesilenin batıl vesileye galebesinden bahsedilebilir. Batıl, hakka,

14

2. Madde:

SIR

Bu doğru ve yaygın hükümle, günümüzde
İslâm âleminin içinde bulunduğu durum, görüntü itibarıyla bir çelişki arz etmektedir. Hak
ehli, pek çok yerde batıl ehli karşısında yenik
düşmüş ve geri kalmış haldedir. Gayr-i müslimler, Müslümanlara hakim ve galip durumdadırlar. Hakkın yüce ve üstün olduğu hükmü
ile realitedeki bu zıtlığı nasıl izah edeceğiz? Allah’ın rahmetinin böyle bir galebeye müsaade
etmesinin hikmeti nedir?

1. Madde:

kullandığı hak vesilenin yardımıyla dünyada
geçici bir süre üstün gelse de ahirette mutlak
üstünlük ve zafer, hakkın bizzat kendisinindir.
Bir Müslümanın her vasfı ve davranışı, İslâm’a uygun olması vacipken, realitede bu
böyle olmayabilir. Yani Müslümanda batıl sıfatlar, gayr-i İslâmi vasıflar ve meşru olmayan
davranışlar bulunabilir.
Aynı şekilde bir kâfirin her vasfı ve sıfatı da
küfrünün gereği olmayabilir. Yani kâfirde İslâm’a uygun davranışlar görülebilir.
Mesela, ticarette dürüst olmak, sözüne güvenilir olmak, çevresine karşı sabırlı, hoşgörülü, cömert, saygılı davranmak hak bir vasıftır.
Müslümanda bu vasıfların bulunması, inancının gereğidir. Ancak realitede her zaman bu,
böyle olmayabilir.
Sahtekârlık, acelecilik, cimrilik, tembellik,
kabalık vasıflarına sahip Müslümanlara da
rastlanabilir. Gayr-i müslimde ise işinde ve insanlarla ilişkilerinde son derece güzel ve olumlu vasıflar görülebilir.
Bazen hak ehli Müslüman, İslâm’a zıt vasıflar ve davranışlar içinde iken; batıl ehli olan
gayr-i müslim, İslâm’a uygun vasıf ve davranışlar sergileyebilir. Bu durumda, zafer ve üstünlük, insan ilişkilerinde hak vasıflara sahip olan
kimselerde olur. Dürüst gayr-i müslim, ahlaksız
Müslümana her zaman tercih sağlar. Bu hal ise
hak inancın batıl inanca yenik düşmesi değildir. Hak vasıf ve davranışların, batıl sıfatlara
üstün gelmesinin ifadesidir.
Müslümanların yaptığı yerli üretimin, ithal
üretim karşısında rağbet bulmamasının bir se-
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bebi de budur. İthal üretimde tüketici hakları
korunurken, üretilen malda standart ve kaliteye son derece dikkat edilirken, yerli üretimde,
tüketicinin aldatılması, standart dışı imalat
yapılması gibi durumlar, rağbeti ister istemez
ithal üretime kaydırmaktadır.
Burada mağlup olan hak değil, hakka riayetsizliktir, dürüstlüğü çiğnemektir.
3. Madde:
Allah Teâlâ’nın insanları uymakla yükümlü tuttuğu iki kanunu vardır. Birisi kitaplar ve
peygamberler göndererek bildirdiği dini emir
ve yasaklardır. Diğeri de irade sıfatıyla kâinata koymuş olduğu, yaratılış kanunlarıdır. Bu
kanunlara, tekvini yasalar, âdetullah, sünnetullah isimleri de verilmektedir. İnsanlar, Allah’tan gafletle bu yasaları, Tabiat Kanunları
diye de isimlendirmişlerdir.

ısıtma, pişirme gibi özelliklerinden faydalanma
cihetine bile gidebilir.
Yanıcı maddelere karşı gafil davranıp tedbir
almayan bir müslüman da bu dünyada kendini
yakıp kül edebilir.
Burada ateş karşısında batılın hakka, küfrün
imana üstün gelmesi söz konusu değildir. Tekvini kanunlara riayet edenin etmeyene üstün
gelmesi söz konusudur. Çünkü tekvini kanunlara riayet, doğru ve hak bir davranıştır. Tekvini
kanunlara karşı durmak ise yanlış ve batıl bir
tavırdır.

SIR

Allah’ın koyduğu her iki kanun için de uyulması halinde mükâfat, çiğnenmesi durumunda mücazat (ceza) söz konusudur. Ancak dini
emir ve yasaklara uyup uymamanın mükâfat
(ödül) ve cezası, ekseriyet itibarıyla bu dünya
hayatında değil, ahirette verilmektedir. Mesela namaz kılmayan insan, bu dünyada ceza
görmeyebilir. Onun cezası ahirettedir. Aynı şekilde namaz kılan da namaz kıldığı için, dünyevi işlerinde başarıyla mükâfatlanmayabilir.
Çünkü namazın mükâfatı ahirettedir.
Allah’ın kâinata koyduğu tabiat kanunlarına, insanın uyup uymamasının mükâfat ve cezası, ahirete bırakılmaz. Dünyada verilir.
Mesela: Ateşin yakması, tekvini bir kanundur. Bu sebeple herkes ateşten kendini korumalıdır. İnsan ateşe karşı tedbir alırsa, onu
kendine faydalı hale bile getirebilir. Aksi takdirde, kendini de, malını ve mülkünü de yanıp kül
olmaktan koruyamaz.
Ateşin yakıcılığı, iman-küfür tanımaz. Herkesi ve her şeyi yakar. Bu durumda, yanıcı
maddelere karşı tedbirli bir gayr-i müslim ateşte yanmaktan kendini koruduğu gibi, ateşin

“Atmaca kuşu, serçelere tasliti, zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun
istidadı, o taslit ile inkişaf eder.”
(18. Söz)

4. Madde:

Bazen hak, güç kaybedip zayıflar veya içine batıl unsurlar karışır, safiyetini yitirir. Bilfiil
olan üstünlüğünü elden kaçırır, bilkuvve (potansiyel) üstünlüğünü korumaya devam eder.
Diyelim ki tüm çabalara rağmen, dünyada
hak batıla galebe edemedi, batıl üstün halde
iken kıyamet koptu.
Ahiret alemi, hak ile batılın ayrışma yeridir.
Hak bütün güzellik ve detaylarıyla batıldan
ayrılacaktır. Zafer, üstünlük ve galebe, sadece
hakka tanınacaktır.
Görüldüğü gibi, dünyada geçici bir süreliğine batılın hakka galip ve üstün gelmesi söz konusu bile olsa, bu üstünlük müebbed ve daimi
değildir. Son raundda galebe hakkındır. Vel-akıbetü lilmüttakin hükmü, batıla öldürücü son
darbeyi indirir. Batılı tüm çirkinlik ve karanlıklarıyla birlikte cehenneme yuvarlar.
“Evamir-i şer’iyyeye karşı itaat ve isyan olduğu gibi, evâmir-i tekviniyeye karşı da itaat
ve isyan vardır. Birincisinde mükafat ve mücazatın ekserisi ahirette, ikincisinde ağlebi dünyada olur.”
(Hakikat Çekirdekleri, 95)
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Yahya Efendi
Beşiktaşlı Yahya Efendi, Molla Şeyhzade ya da
Şeyh Yahya Trabzoni (d. 1494, Trabzon - ö. 1569, İstanbul), Osmanlı mutasavvıf, alim ve şairi. I. Süleyman devrinde İstanbul’da müderrislik yapmış olan
Yahya Efendi, devrinin tanınmış alimlerindendir.
Osmanlı sarayı ile yakın ilişkileri oldu ve hayatı boyunca Kanuni tarafından kendisine danışıldı. Emekli
olduktan sonra Beşiktaş’ta pek çok bina inşa ettirip
dergah ve vakıflar kurdu, bölgeyi ağaçlandırarak
mesire yerine dönüştürdü.
İstanbul evliyasından kabul edilen Yahya Efendi,
İstanbullu denizcilerin inanışına göre Aziz Mahmud
Hüdayi, Yuşa Peygamber ve Telli Baba ile beraber
Boğaz’ın dört manevi bekçisinden biridir.
Yaşamı
Trabzon’da 1494 yılında dünyaya geldi. Uzun
süre Trabzon’da kadılık yapan Amasyalı Ömer Efendi ile Trabzonlu Afife Hatun’un oğludur. Dünyaya
geldiği günlerde, Trabzon’da vali olarak bulunan
Şehzade Selim’in de ilk oğlu dünyaya gelmişti. Şehzade Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan’ın sütü kesildiği
için bebeği Süleyman’ı Yahya Efendi’nin annesi Afife
Hatun emzirdi. Bundan dolayı Yahya Efendi, Kanuni
Sultan Süleyman’ın süt kardeşidir.
Okul çağına geldiğinde babası Kadı Ömer Efendi ile birlikte çeşitli hocalardan Trabzon’da yedi yıl
ders gören Yahyâ Efendi, daha sonra öğrenimine
devam etmek için İstanbul’a geldi. İki yıl süreyle
Osmanlı Devleti’nin şeyhülislamı Zenbilli Ali Efendi’nin sohbetlerine katıldı. 1526’da Zenbilli Ali Efendi’nin ölümünden sonra Canbaziye Medresesi’nde
müderris oldu. Bu göreve gelmesinden sonra halk
arasında “Molla Şeyhzade” olarak anılmaya başladı
İslami ilimler, tıp, geometri gibi konularda söz
sahibi olan Yahya Efendi, İstanbul’daki çeşitli medreselerde görev yaptıktan sonra, 1553 senesinde,
İstanbul’un ilk yüksek öğretim kurumu olan Sahn-ı
Seman medreselerinden birinde müderrislik yaptı.
Kanuni’nin oğlu Şehzade Mustafa’yı boğdurması
ve Mustafa’nın annesi Mahidevran Sultan’ı saraydan uzaklaştırması üzerine padişaha mektup yazıp
“Yaptığı hareketin yanlış olduğunu bildirerek Mahidevran Sultan’a merhamet etmesini” istedi; bu
hareketiyle Kanuni’yi kızdıran Yahya Efendi, medresedeki görevinden azledildi ve emekli edildi.

Beşiktaş’a yerleşmesi
Emekli edilmesinden sonra inzivaya çekilen Yahya Efendi, Beşiktaş’ta deniz kenarında bir bahçe
satın alarak kendisine bir ev ve mescit yaptırdı. Zamanla evin etrafında; medreseler, hamam ve orada
kalanların barınacakları odalar ve yol üzerinde bir
çeşme yaptırarak “Hızırlık” adını verdiği bir külliye
meydana getirdi. Kendi yaptırdığı medreselerde tıp
ve İslam bilimleri öğretti.

SIR
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Yaptırdığı yapıların hizmete devam etmesi için
vakıflar kurdu ve önemli gelir kaynakları sağladı. Askeri ve mülki erkân, tüccarlar ve özellikle gemiciler,
Yahya Efendi’nin yaşadığı tekkesini ziyaret ederler,
hediye ve adak gönderirlerdi. Ziyaretçilerine bol ikramda bulunan Yahya Efendi, gelen adak ve hediyeleri çeşitli yerlerde mescid, medrese, dergah ve hamam gibi binalar inşa etmek ve bahçe bakımı işleri
için kullanırdı. İnşaat işlerini bizzat kendisi yapardı.
Şiir ile de ilgilenen Yahya Efendi “Müderris”
mahlasıyla tasavvufi şiirler yazmıştır ve bir divanı
vardır.
Şerif Hatun ile evli bulunan Yahya Efendi’nin İbrahim ve Ali isminde iki oğlu vardır.
1569 senesi Zilhicce ayında Kurban Bayramı gecesinde Beşiktaş’taki dergahında kurban bayramı
gecesi hayatını yitirdi. Cenaze namazını, bayram
namazını müteakip Süleymaniye Camii’nde devrin şeyhülislamı olan Ebussuud Efendi kıldırmıştır.
Daha sonra cenaze Beşiktaş’taki dergahında hazırlamış olduğu mezara defnedildi. Kabri üzerindeki
türbe 1571 yılında II. Selim tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
Ölümünden sonra
Ölümünden sonra da şöhreti devam eden Yahya Efendi’nin adı denizcilikle ilgili birçok hikâyede
geçer ve İstanbullu denizciler onun İstanbul Boğazı’nın dört manevi bekçisinden birisi olduğuna inanırlar. Diğerleri Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdayi,
Beykoz’da Yuşâ Peygamber, Sarıyer’de Telli Baba’dır.
Türbesi Beşiktaş ile Ortaköy arasında Yahya Efendi
Tekkesi adıyla anılan yerdedir. Türbe ve tekkesinin
civarı ölümden sonra onunla komşu olmak isteyenlere ait binlerce mezarla doludur.
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HER ŞEY SÖZLE BAŞLAR,
GÖZLE ÖLÇÜLÜR, ÖZE BİÇİLİR,
GÖNÜLE SUNULUR

İnsanlar, biçare insanlar kendi nefsini sorgulamak, süzgeçten geçirmek yerine neden
hep başkalarının değerlerini aşındırırlar?
Bu ne kadar da yanlış ve ilahi üsluba ters
bir davranıştır. Oysa dikkat etmek gerekmez
mi? Üstün olmak ve üstün özelliklere sahip
olmak. Ama ne hikmetse kimse kendi boşluklarını değil de, başkalarının boşluklarını
yakalar, istismar ve suistimal mekanizmalarını çalıştırır. Güya en doğruyu yapmış gibi
tavır takınır. Sonra duvara çarptığında veya
herhangi bir musibete uğradığında yine
akıllanmaz ve hatasında devam eder. Bu da
onda farkında olmadan, ağır ve telafisi güç
yaralar açar. Her şey sözle başlar, gözle ölçülür, öze biçilir, gönle sunulur, ruha içirilir,
böyle olursa hakikat güneşi doğar insanın
kalbine. Mü’minin ikliminde şüphe ve ikilik
yoktur, sağlamlık ve dürüstlük vardır. Sen
azaba değil, rahmete davetiye isteyen, hal
hareket, duruş ve sunuş sergilemek zorundasın.

Başrol oyuncuları insanlar. Film Hz. Allah
(c.c.) ve Resulüne vuslatı konu almakta. Bu
filmde, korunması gereken ve yıpratılmasına müsaade edilmeyen oyuncular da var.
Hiçe sayılması, kale alınmaması gereken
figüranlar, acı da olsa filmde hak ettiği rolü
bulup mutlu sona ulaşması için çabalaması
gereken oyuncular da var. Bu filmde uyanış
var, aşk var, sadakat ve samimiyet var. İslam’ın hayata uygulanması var, ilim var, irfan var, ibadet var, yöneliş var, kazanım var,
uyum var, dersler var, sağlam karakterlerin
ve sarsılmaz iman esaslarının yansıması var.
Bu filmde şeytan da var, nefis de var, tuzaklar da var, kayboluşlar da var.

SIR

Bu filmin sonunda hesap var, kitap var,
mizan var. Senaryoya uyup, uymamayı kontrol var. Rabb’im film gibi hayatımızı, gerçek
gibi yaşamayı nasip etsin.

Tam ol, tamam ol, sağ ol,
sağlam ol, düz dur, eğilme; hızlı
koş, geri kalma. Önüne bak ve
ödevini çalış. “Edep bir taç imiş
nur-u Hüda’dan, giy başına kurtul cümle beladan”
HAYAT BİR FİLM GİBİ
Hayat bir film gibi ve dünyaya gelme ile sahne başladı.
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TERSİNE BEYİN GÖÇÜ PROJESİNE SON
BAŞVURU: 29 MART 2019
Sabit OSMANOĞLU

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) akademisyenlerin yürüttüğü bitirme tezinde
yurtdışına çıkmalarına kapı aralamaktadır. Bu itibarla; Devletin, üniversite
ve sanayi işbirliği ile özel sektör katılımı çerçevesinde aktif ve kalıcı teşvik
politikaları geliştirmesi gereklidir. Özellikle; bu üstün beyinlerin, araştırmaları
ve ürettikleri ürün ve hizmetlerini gelir
getirici bir mekanizmayla kurumlaştırılmalıdır. Sonda söyleyeceğimizi başta
söylemiş oluyoruz ama birazdan söz
konusu Programın detayına gelince,
o ünlü Çin atasözünü hatıra getirmektedir. Aslında kimi yerde Konfüçyüs’e
de ait olduğu belirtilen, o çok ünlü Çin
atasözü şöyledir: “Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık
tutmayı öğret.” Çünkü, dikkat ederseniz Program, araştırmacılara balık (nakit fon ve destek) vermektedir.

veya teknolojik çalışmalar ile temayüz
etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip başta Türk bilim insanları
olmak üzere nitelikli araştırmacıların
yurtdışından Türkiye’ye gelmelerini
teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütmelerini sağlamak için
Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı 15.12.2018 tarihi itibari ile başvuruya açılmıştır. İşte yukarıda “balık
verme” dediğimiz, enflasyonla erozyona bile uğrama riski taşıyan nakit fon
ve destek tutarları aşağıda görülmektedir:

SIR

Nitekim; ülkemiz açısından stratejik
değer taşıyan alanlarda yürütülecek
projelere katkı sağlamak üzere alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/
18

2232 Uluslararası Lider Araştırmacı
Programı Destek Üst Limitleri
Tek Seferlik (TL)
Araştırma Başlangıç
Genç Araştırmacı:
Paketi Ödeneği
500.000
Deneyimli Araştırmacı: 1.000.000
Araştırma
Desteği
(PTİ ve Kurum Hissesi/
Genel Gider hariç)

720.000

Proje Yürütücüsü İle
Seyahat Bilet Tutarı
Eş ve Çocukları İçin Yol (Geliş için)
Desteği
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Aylık (TL)
Proje Yürütücüsüne
Yönelik Burs

Genç Araştırmacı:
20.000
Deneyimli Araştırmacı: 24.000

yeli işletmeler deneyiminden yararlanılmalıdır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getirirken ortaya çıkan kapasite fazlasını değerlendirmek,
Araştırmacı Ekibinin
Öğrenci Başına 4.500
Oluşturulması Desteği
devlete ek gelir sağlamak ve topluma
(Araştırma Ekibinde
Yer Vereceği 5 Dokfaydalı olmak mali ve idari özerklik, gitora Öğrencisinin Burs
Giderleri)
derlerde serbestlik ve özel ayrıcalıklar
Ev Sahibi Kurum/
3.750
sağlamak amacıyla başta sağlık olmak
Kuruluşa Kurum Hissesi/Genel Gider Ödeneği
üzere eğitim, tarım, orman gibi hemen
Projede Yer Alacak
750
hemen her faaliyette bulunabilecek
Araştırmacılara Verilecek PTİ
döner sermayeli işletmeleri kurulmuşKişi başı 100
Proje Yürütücüsü İle
Eş ve Çocukları İçin Sağtur. Türkiye’de hem ekonomi içindelık Sigortası
Desteği
ki yeri hem de sağlık hizmetlerindeBu itibarla; yukarıdaki programın, dü- ki üstlendikleri görevler bakımından
şüncesine sahip çıkılarak, nakit fonları büyük önem taşıyan döner sermaye
sürekli gelir getirecek şekle dönüş- işletmeleri 2013 yılı itibariyle sayısı
türülüp daha kurumsal, yani nesiller 2.666’ya yıllık geliri 34.1 milyar TL, giboyunca sürecek bir mekanizmaya ka- deri ise 35.2 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu
vuşturulması gerekmektedir. Özellikle işletmeler içerisinde sağlık hizmetleri
sanayici ve iş dünyasının danışmanlık sunumunu faaliyet konusu olan işletaldığı alanlar dikkate alınarak; bu üs- melerinin işlem hacmi olarak yaklaşık
tün beyinlerin veya araştırmacıların %86’sı hastane işletmeleri tarafından
her üniversite bünyesinde, adına ister gerçekleştirilmektedir.
“Danışmanlık Hizmetleri”, ister “Ürün
*: Bilim İnsanı Destekleme Programları Başvuru ve İzleme
Sistemi
Satış Merkezleri” diyerek oluşturulahttps://e-bideb.tubitak.gov.tr/basvuruacikprogramlar.
cak birimlerde istihdamı sağlanmalıdır.
htm
Sonuçta; - sağlık hizmetlerinin % özel**: http://dsermaye.sdu.edu.tr/tr/kurumsal-tanitim/
likle sağlık sisteminde başarılı şekilde
doner-sermayeli-isletmeler-4646s.html
uygulanan ülkemizdeki döner sermaProje Yürütücüsünün Varsa Eş veya Çocuğu İçin Aile Yaşam
Gideri Bursu

2.250
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TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİNİN DÜNÜ
VE BUGÜNÜ
Dr. Ahmet ALTUN

Adalet, hoş görü ve güzel ahlakın hakim olduğu
Osmanlı toplumu yaklaşık 400 yılı süper güç olmak
üzere yaklaşık 600 sene imparatorluk olarak varlığını sürdürebilmiştir. Osmanlı bu güç ve varlığını
kaliteli bir din eğitimine borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Tarih gösteriyor ki, Müslümanlar ne zaman ve
ne kadar dine ve din eğitimine önem vermişlerse,
o kadar yükselmiş ve güçlenmişler. Din eğitiminin
kalitesi ve dine ilginin azalması ölçüsünde de gerilemişler. Osmanlıda da aynı durum söz konusu olmuştur.
Din eğitiminin detaylı bir şekilde verildiği medreselerde, matematik, astronomi, kimya, fizik, hukuk, edebiyat, tıp ve felsefeye de yer verilmişti.
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmaya yüz tuttuğu ve imparatorluğu kurtarmak için yeni fikir hareketlerinin doğduğu günlerde, medreseler kendi
kendini yenilemeyince, yerini gelişen ve değişen
şartlar icabı modern eğitim sistemi almıştır.
Osmanlı Devleti’nin son 20 yılında bugünkü
ortaöğretim ve lise karşılığı “Mektebi Sultaniye”
, “Rüştiye” , “İdadiye” , “Darü’l Muallimin”lerde
“Ulûmu Diniyye ve Ahlakiyye” adıyla din eğitimine
yer verilmiş, bu modern eğitim kuruluşlarındaki din
eğitimi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar devam etmişti.
1920 yılında TBMM’de görüşülen eğitim programında öğrencilere verilecek eğitimin “Dinî ve milli”
hale getirilmesi gerektiği doğrultusunda kararlar
alınmıştı.
1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
yaptığı konuşmanın eğitimle ilgili bölümünde Atatürk; Cumhuriyet Türkiye’sinde din eğitimine mutlaka yer verileceğini vurgulamıştı.
1924 yılında yürürlüğe konulan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile bütün okullar Milli Eğitim bakanlığına bağlanmış, ilkokula dayalı 4 yıllık İmam Hatip
Okulları açılmış, bu okulu bitirenler ortaokul mezunu sayılmışlardı. Tevhid-i Tedrisat Kanununun 4.
Maddesinde “Maarif Vekaleti, yüksek diniyat mütehassısını yetiştirmek üzere Darü’l Fünün’da bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet, hitabet gibi hidemat-ı
diniyeninin ifası vazifesiyle mükellef memurların
yetişmesi için de ayrı mektepler kurulacaktır.” hükmü yer almıştır.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle söz konusu medreselerin yerine, aynı yerde 29 adet İmam-Hatip
Mektebi açılmış ve eski öğrenciler bu okullara devam etmişlerdir. 1925 yılında bu okulların sayısı
“ÖĞRENCİ YOKTUR “ gerekçesiyle 20’ye l926 yılında 2’ye indirilmiş ve 1930 yılında tamamen kapatılmıştır.
15.12. 1927 tarih ve 846 sayılı Danıştay( Şuray-ı
Devlet) kararıyla din görevliliği devlet memurluğu
olmaktan çıkarılmıştır.
Halbuki Mustafa Kemal, 31. 01. 1923, İzmir’de
halka yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu:
“Efendiler bizim dinimiz, akla en uygun ve en tabii bir dindir, onun için son din olmuştur. Bir dinin
tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun
olması gerekir. Elbette her fert, dinini diyanetini öğreneceği bir yere muhtaçtır, orası mekteptir.
FETRET DÖNEMİ
1924 te ANAYASA (Teşkilat-i esasiye) ya konulan
dini kavramlar 1928 de çıkarılmıştır.
1928 de laikliğin kabulü ile, 1924 te Anayasada
yer alan Türkiye Devletinin “Dinî islâmdır” hükmü
çıkarılmıştır.
1 Kasım 1928 de Osmanlıcada kullanılan Arapça
harfler kaldırılıp bunun yerine Latin harfleri getirilmiş, böylece 600 senelik Osmanlı-İslam kültürü ile
yeni nesil arasındaki köprü yıkılmıştır.
29 Ekim 1929 da Milli Eğitim bakanı Mustafa
Necati’nin yeni harfleri tanıtması vesilesiyle geldiği
Konya’da “Kur’an’ı tarihe gömdük” afişi asılmıştı.
1928 de hacca gidişler yasaklanmış
1931 yılından itibaren din eğitim-öğretiminin
bulunmadığı bir dönem başlamıştır. 1931 yılında ilk
öğretmen okulları ve diğer orta dereceli okulların
müfredat programlarından din dersleri çıkarılmış;
1932-1933 ders yılında İlahiyat Fakültesi, “öğrenci
yetersizliği” gerekçe gösterilerek kapatılmıştır.
Bu tarihten itibaren, yaklaşık 20 yıllık dönemde
Türkiye’de din eğitimi ve öğretimi hiç bir resmi kurumda yapılmaz oldu.
Dine karşı olumsuz ve yanlış tutumlar halka dinin elden gitmekte olduğu kanaatini vermiştir. Resmen yasak olmasına rağmen dini liderler, dini cemaat ve tarikatlar din hizmetini yürütmeye çalışmış
sonucunda da bir takım bedeller ödemişler.
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1940 yılından itibaren din ve dindarlara baskı ve
şiddet artmaya başlıyor.
Dinde reform adı altında Ezan Türkçeleştirildi.
İbadetlerin Türkçe yapılması için din görevlilerine
ve halka baskı ve işkence uygulanmıştır.
Bu fetret ve baskı dönemlerinde Cami ve vakıf
malları satılmış, bazı camiler askeri depolara dönüştürülmüş, dini kitap ve dergilerin basılması yasaklanmış ve Kur’an yasak kitaplar arasında yer almıştı.
1948 yılına gelindiğinde artık cenaze namazı
kıldıracak imam bulunmaz hale gelmiş. Çok partili
döneme geçiş yıllarının getirdiği demokratik ortamda politikacılar halkın din görevlisi isteklerini
karşılayacaklarını vaat etmeye başladılar. 1948 yılında ilkokullara Din Dersi konuldu ve İmam-Hatip
Kursları açıldı. İlkokul mezunu ve askerliğini yapmış
kimselerin kabul edildiği bu kurslar on ilde 10 ay süreli olarak 50 adet kurs açıldı. Ancak mezunlarına
kadro verilmediği için bu kurslar ilgi görmemiş ve
başarısız bir girişim olarak tarihe geçmiştir.
İMAM-HATİP OKULLARI DÖNEMİ
Menderes’in iktidara gelmesiyle, Ezanlar aslına
dönüştürülüyor ve İlk defa resmi olmak üzere 1951
de Yedi ilimizde 7 adet İmam_hatip okulları açılıyor.
İlkokula dayalı, birinci devresi dört, ikinci devresi
üç yıllık olarak açılan bu okulların sayısı 1961 yılında
18 adetti. 1971 yılında bu sayı 72’ye yükseldi.
Ancak bu okulların halkın gönlünde taht kurması ve gittikçe sayılarının artması bazı komiteleri ve
gizli güçleri rahatsız etti. 1971 zamanın hükümetine
verilen 12 Mart muhtırasıyla, 1972-1973 öğretim
yılından itibaren İmam-Hatip Okullarının orta kısmı
kapatılıp, ortaokula dayalı 4 yıllık meslek okulu haline getirildi. Nihat Erim Hükümeti tarafından alınan
bir kararla, 72 adet olan İmam-Hatip Okulundan
lise kısmı olmayan 33 okulun tamamı, 40 okulun da
orta kısmı kapatılmış oluyor.
1974 yılından itibaren orta kısımları yeniden
açıldı.
1976 yılında bir velinin açtığı dava neticesinde
kızlar da İmam-Hatip Liselerinde okuma imkanına
kavuşmuş oldu.
1980 yılında İmam-Hatip Liselerinin sayısı 374’e
ulaştı.
Böylece 1997 yılına geldiğimizde İmam-Hatip Lisesi sayısı toplam olarak 610 ulaşmış.
28 Şubat müdahalesiyle yok olma noktasına
gelen İHL, 2002 seçimlerinden sonra nefes almaya
başladı ve halkın teveccühü neticesinde yeniden
ihya oldu ve tekrar yıldızı giderek parlamaya başladı. 28 Şubat müdahalesiyle, 2003 te 11 000 e düşen öğrenci sayısı, 2009 da 150 000 aştı Günümüzde ise İmam-Hatip Okullarının sayısı yaklaşık 4 bine,
öğrenci sayısı ise, 1 milyon 300 bini aştı.

Diğer taratan İmam-Hatip okullarına paralel olarak, 1956 yılında Ortaokullara, 1967 yılında liselere
isteğe bağlı din bilgisi dersleri konuldu. Ancak bu
dersler din eğitimi konusunda yeterli olmadı. İsteğe
bağlı olduğu için talep görmedi, yeterli öğretmen
tayin edilmediği için ehliyetsiz kişiler tarafından
bu dersler verildi. Onun için bu okullarda okuyan
öğrenciler, kul hakkı, dürüstlük, milli şuur, adalet
ve güzel ahlakın verildiği din eğitiminden mahrum
kaldılar. Bunların bir kısmı, çete, kaçakçılık, yolsuzluk ve terörle devletin başına bela oldular. Laikliği
Avrupa’dan alan devlet, Avrupa ülkelerindeki din
eğitimine de bakmadılar. Halbuki Birçok Avrupa
ülkesinde din dersi zorunlu olarak okutuluyor.. Dini
eğitim devlet tarafından çeşitli şekillerde destekleniyordu. Laikliğin beşiği olarak gösterilen Avrupa’da din eğitimi, devletin desteği, kilisenin etkinliği ile sürdürülüyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde,
İlk ve orta dereceli okullarda öğrenci, din dersi ya
da ahlâk derslerinden birisini okumak zorundadır.
Haftada iki saat olarak uygulanan ve dini cemaatlerin tayin ettiği görevlilerce verilen din derslerinin
ücretlerini devlete ait.
Bugün, 1982 tarihinde kabul edilen bir kanunla
lise ve dengi okullarda, Anadolu liselerinde, meslek
liselerinde, askeri liselerde mecburi din eğitimi değil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri okutuldu
Bir takım zorluklara rağmen halk din eğitiminin
peşini bırakmadı, çocuklarına, başta İmam-Hatip
okulları olmak üzere, diyanet kursları, özel okullar,
vakıflar, dernekler veya dini cemaatler yoluyla çocuklarına din eğitimi imkanlarını sağladılar.
Son yıllarda hızla sayıları artan İmam-Hatip
Okulları ve bu okullarda okuyan öğrencilerin çokluğu, “Türkiye’de din eğitimi iyi durumdadır” anlamına gelmediği her kesin bildiği bir gerçektir.
Şimdi, din eğitiminde devlete düşen, en pratik,
en uygun ve en kaliteli olanı, hem din hem de fen
derslerinin okutulduğu, İmam-Hatip müfredatını,
plan ve programını din, vatan ve milletine bağlı, İslam ahlakına haiz yeni nesillerin yetiştirilmesi için,
din, akıl ve bilim esaslara dayalı olarak yeniden ele
alınmalı, hem eğitim hem de öğretimi gerçekleştırecek kaliteli okullara dönüştürülmelidir kanaatindeyiz.
Devletimiz, dünyada dinin hakim olacağı gözüyle bakılan 21. Asırda, huzur ve barış adına, asayiş
adına, hak ve hukuk adına bunu yapmak zorundadır
diye biliriz. Çünkü, Allah ve ahiret gününe hakkıyla
inanan, kalbinde Allah ve kullarının sevgisini taşıyan
1000 kişiyi idare etmek 10 anarşisti idare etmekten
daha kolaydır.
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Ticaret Bakanlığı, İhracat
Destekleri
Bakanlığımız tarafından yürütülmekte
olan ihracata yönelik devlet yardımları,
yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza
destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel
bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Desteklerde ihracata hazırlık, pazarlama ve
markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

0850-808-0404 veya https://kolaydestek.gov.tr

T.C. Ticaret Bakanlığı (ekonomi@hs01.
kep.tr), Marmara Bölge Müdürlüğü (marmarabolgemud@hs01.kep.tr), İç Anadolu
Bölge Müdürlüğü (eb.ankarabolgemud@
hs01.kep.tr), Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü (eb.batianadolu@hs01.kep.tr)
İhracatçı Birliklerine ait KEP adreslerine, birliklerin internet sayfalarından erişim sağlayabilirsiniz.
İşlemlerin düzgün ve hızlı yapılabilmesi için, başvurularda konu ve ilgili birimin
belirtildiği üst yazının (dilekçe) yer alması
gerekmektedir.

Belgeler sadece mevzuatta belirtilen
başvuru mercii kuruluşun KEP adresine
iletilmelidir. İhracatçı Birliği veya Bölge
Müdürlüklerine iletilmesi gereken belgeler Bakanlık KEP adresine gönderilmemelidir!
22

YARDIMCI KILAVUZLAR
KEP ve E-imza ile başvuruların iletilmesi
hakkında ÖZET SUNUM (Mayıs, 2018)

SIR

ÇAĞRI MERKEZİ ve BİLGİ KAYNAKLARI

KEP ADRESLERİMİZ

İbrahim BİÇER

Bakanlığımıza sunulacak belgelerin
elektronik olarak (İmzager-CAdES BES)
imzalanmasına ilişkin KILAVUZ
ELEKTRONİK İMZA HAKKINDA

Elektronik olarak imzalanan belgelerden uzantısı “.pdf.p7s” olarak oluşanların
dosya uzantısı “.pdf.imz” şeklinde değiştirilerek KEP’ten iletilmelidir (Dosya uzantılarını görebilmek için, Denetim Masası >
Görünüm Ayarları > Klasör/Dosya seçenekleri menüsünden “dosya uzantılarını
gizle” seçeneğindeki işaret kaldırılmalıdır).
Belgelerin imzalanmasında kullanılacak
özet algoritmaların SHA-256 veya üzeri olması gerekir. SHA-1 veya benzeri eski tipte
olanlar için doğrulama yapılamamaktadır.
Adobe Acrobat ve benzeri PDF görüntüleme programları üzerine atılan imzalarda doğrulama yapılamamaktadır.
Zaman damgası imzaların kabul edilmesi noktasında bir gereklillik olmayıp, Anlık
İmza kullanılabilir. Ancak, doğrulamanın
daha üzün süre yapılabilmesi için zaman
damgası kullanılması önerilmektedir.
KEP ve elektronik imza ile ilgili sorunlarınızı bu hizmetleri aldığınız kuruluşlara
iletmelisiniz.
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TRAVMA SONRASI STRES
BOZUKLUĞU
Sefa SAYGILI

Bu hastalık normal insan yaşantısının dışında kalan, hemen herkes için
travmatik olan bir olayın ardından ortaya çıkan belirtileri tanımlar. Bunlar
savaş yaşantıları, doğal afetler, soygun,
ırza tecavüz, saldırı, trafik kazaları vb.
gibi olaylardır. Aşağıdaki özellikler klinik tabloda önem taşımaktadır:

- Başlangıçta aşırı korku, çaresizlik, dehşet belirtileri yanında, dal
gınlık, donukluk, ilgisizlik, gerçekdışı
değerlendirme ve düşünme, kişilik
bölünmesi, hafıza yanılmaları gibi belirtiler bulunabilir. Travmatik olay ve
onunla ilgili hatıralar yeniden yaşanır.

SIR

- Uyku bozuklukları yanında korkulu
- Travmatik olayın rüyalarda tekrar rüya, kabus, karabasan, uykudan kortekrar yaşanması
- Tekrar tekrar hatırlama, olayı yeniden yaşama, travma korkusu (sıklık ve
yoğunluğu giderek azalır.)
- Dış uyaranlara tepkisizlik

- Süregelen otonomik uyarılma

- Mizaç bozuklukları klinik tabloya ku ile uyanma sık görülür.
eşlik eder.
- Kişi devamlı olarak endişe, kaygı,
Depresif belirtiler sık olarak izlenir.
korku, çaresizlik dehşet yaşar. Olayı
Sosyal izolasyon, güvensizlik, empati
hatırlamak, düşünmek, konuşmak iseksikliği, yaklaşan ölüm korkusu suçlutemez. Dalgın, korkulu, durgun, ilgiluk düşüncesi depresoyna benzer dissiz ve uyumu bozuktur. Çalışma gücü,
forik duygu durumunu ortaya çıkarır.
çaba ve başarısı düşer.
Teşhis:Travma sonrası stres bozukTedavi:Ani durumda vakalar hemen
luğu teşhisi koyabilmek için insanın
travma
alanından uzaklaştırılmalıdır.
gerçek ölüm veya ölüm tehdidi gibi
Sözgelimi
deprem bölgesi terk edilmebir tehlike ile karşılaşmış olması; bu
durum karşısında çaresiz kalması, aşırı lidir. Yaşantısı hakkında konuşmaya,
endişe ve korkuya kapılmış olması ge- boşalmaya cesaretlendirilmelidir. Hasta rolü desteklenmemelidir. Çabuk
rekir.
müdahale edilmeli, gerekirse ilaçla
Buna ilave olarak:
çökkünlük giderilmelidir.
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Zeynep Kamil Hastanesi
İrfan ÇETİN

İstanbul Üsküdar’da bulunan Zeynep
Kamil hastanesinin adının gerçek bir aşk
hikayesi olduğunu biliyor muydunuz?

nına çağırdı. “Zeynep ile birbirinize yakışıyorsunuz kızımı sana nikahlıyorum” dedi.
Dillere destan bir düğün yapıldı ve prenses Zeynep, yoksul delikanlı Kamil’e nikahlandı.

SIR

Tarihin sevgi bahçesinde yeşeren bir
izdivaç, Sürgünlere, tehditlere direnen,
acıyı bal eyleyen bir aşk. Mısır’da doğan,
İstanbul’da ölümsüzleşen bir sevda. Bahse
konu geçen kişi Zeynep ve Kamil isimli 2
gençtir ve hayat hikayesi gerçektir.
Yusuf Kamil yoksul bir ailenin çocuğu
olarak Malatya’da doğmuştur. Küçük yaşta yetim kalınca. Amcası Osman Paşa onu
yanına aldı, okuttu. Zeki, becerikli, dürüst
ve çalışkandı. 5 yıl İstanbul’da çalıştıktan
sonra Mısır’a Vali Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın sarayına atandı.
Züheyla Zeynep Mısır valisi Kavalalı
Mehmet Ali Paşa’nın 3 kızından biriydi.
Hidiv Sarayının prensesiydi. Büyüdükçe
güzelleşti. İsteyeni çoktu ama babası üstüne titriyor ve kızına layık ince ruhlu birini
arıyordu.
Kader Yusuf Kamil ile Züheyla Zeynep’i
Kahire’de buluşturdu. Katip Kamil, Hidiv Sarayında işe başladıktan sonra Vali
Mehmet Ali Paşa ile tanıştı. Kısa sürede
gözüne girdi, Gel zaman, git zaman Kamil,
Mehmet Ali Paşa’nın evladı gibi oldu. Sürekli rütbe atlıyordu. 30’lu yaşlara gelince
artık albaydı. Ve bir gün Paşa Kamil’i ya24

Ancak, sarayda bu evliliğe karşı çıkan
çoktu. Kim oluyor da bu Kamil denen sıradan bir halk çocuğu Kavalalı ailesinden
kız alıyordu. Nikah öylesine tepki almıştı
ki, Sarayın huzuru kaçmıştı. Mehmet Ali
Paşa ortalık yatışsın diye Kamil’i kısa süreliğine İstanbul’a gönderdi. Kamil Mısır’a
geri döndüğünde bütün kayınbiraderleri
ile Mısır’ın ileri gelen eşraf ve devletlularını kendisine cephe almıştı. Bir süre sonra
Kamil ile Zeynep’in mutlu hayatı kabusa
dönüştü.
Önce Kayınbabası Mehmet Ali Paşa,
ardından yerine geçen oğlu İbrahim Paşa
öldü. Yeni vali Abbas Paşa, Kamil’e diş bileyenlerin başında geliyordu. Koltuğa oturur oturmaz Kamil’e boşanacaksın dediler.
Direnince Asvan’a sürgüne gönderdiler.
(Asvan Mısır’ın bir Şehridir) Hastalandı,
doktor istedi vermediler. “Ya boşanacaksın, ya zindanı boylayacaksın” dediler. Tam
zindanı boylayacakken, prenses Zeynep’in
gönderdiği terliği aldı Kamil ve terliğin
astarındaki gizli aşk mektubunu okudu.
“Hastasın, zindana girme seni ömrümün
sonuna kadar bekleyeceğim” Kamil bu sa-

sirdergisi.com

Mart 2019 / Cemaziyelahir 1440

tırları okuduktan sonra gönül rahatlığıyla
ve hiç tereddüt etmeden kendisine zorla
uzatılan boşanma belgesini imzaladı.
Zaman su gibi aktı. Kamil’in sürgündeki
üç ayı dolmuştu. Bir yolunu buldu ve Sultan Abdülmecid’i durumundan haberdar
etti. Çok sinirlenen sultan Abdülmecid,
Mısır Valisi Abbas Paşa’ya sert bir ferman
gönderdi. “Bizzat kendin Asvan’a gidip, Yusuf Kamil’i sağ salim buraya göndereceksin” Ferman padişahındı. Sürgün bitmiş,
Kamil İstanbul’a dönmüştü. Sıra prenses
Zeynep’i getirmeye kalmıştı. Yine bir yolunu buldu ve derdini sultana açtı, Abdülmecid, Abbas Paşa’ya yine bir ferman
yolladı. “Tez elden Züheyla Zeynep hanımı
İstanbul’a gönder” Abbas Paşa tez elden
gönderdi Prenses Zeynep’i. Yıllar sonra
Kamil ile Zeynep nihayet birbirine kavuşmuştu. Eski evlilere ikinci kez nikah kıyıldı.
Damadın şahidi Sadrazam Reşit Paşa, gelinin şahidi ise Şeyhülislam Arif Hikmet Bey
oldu. Üsküdar’da bir yalıya yerleştiler. Zeynep, kocasına kavuşmasının mutluluğuna
tutunmuş, iyiliklerini de artırmıştı. Nerede
bir şeye ihtiyaç var, koşuyordu.

yan yana ölümsüz aşklarıyla yatacakları türbeyi bile unutmadılar. 156 yıl sonra
bugün, Hastanenin bahçesindeki türbede
Prenses Zeynep ile yoksul delikanlı Kamil
yan yana yatmaktadır.
Çok insan Zeynep Kamil’i tek bir kişi
sanır. Oysa bu hastane bize Zeynep hanım ile Kamil beyden kalan bir hatıradır.
1862’de kurulmuş bu hastane, bugün bulunduğu semte de adını veren, “Zeynep
Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi” adıyla bildiğimiz
o yer, Mısır’da doğan, tarihin sevgi bahçesinde yeşeren ve İstanbul’da ölümsüzleşen bir aşktır “Zeynep Kamil Aşkı” Onlar
18’nci yüzyılın “Ferhat İle Şirin’idir. Ve bu
aşk hikâyesi efsane değil, gerçektir. Üsküdar’ın Zeynep Kâmil semtine adını veren
Zeynep Kâmil Çocuk Hastanesinde, yüzyılı
aşkın bir süreden bu yana dünyaya gelen
tüm kız bebeklerin göbek bağları Zeynep,
erkek bebeklerin göbek bağları ise Kamil
adıyla kesiliyor. Kabirleri Bu hastanenin
bahçesindeki türbededir.

SIR

Tüm bu iyiliklerin ve aşklarının arasında
yaş aldılar. Ama bir çocukları olmadı işte.
Onlar da hayıflanmak yerine birçok yetime
ana baba oldu. Sonra Üsküdar Nuhkuyusu’nda bir arsa aldılar ve Yardımlar toplayarak ve tüm birikimlerini ortaya koyarak
100 yataklı bir hastane kurdular. Hastalar
burada ücretsiz bir şekilde şifalarını buldu.
Geri kalan her şey de en ufacık bir noktasına kadar düşünülmüştü. Göz kamaştıran
bahçesi, külliyesi ve külliyeyi bir de camii
ile taçlandırdılar. Hatta zamanı geldiğinde
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ŞÜKÜR VE NANKÖRLÜK
Gülşen ÖZCİMBİT

Yaşam bize her şeyi bol miktarda
vermektedir. Ancak biz bunun pek de
idrakinde olmayabiliyoruz. Yaşadığımız
kültürel çevreden dolayı içinde bulunduğumuz nimetleri seçimimiz farklılaşıyor ve seçmediklerimiz akıp gidiyor.

lan teşekkürdür. Şükrün zıttı da münkir gelmek yani nankörlük ve küfürdür.
Nankörlük verilen nimetleri görmemek, umursamamak, küçük görmektir.
Şükür iman manasıyla, nimeti açığa çıkarma manasıyla küfrün zıttı olurken,
küfür de inkar manasıyla, nankörlük
Bolluk denilince aklımıza önce para
manasıyla ve bir şeyi örtme gizleme
geliyor. Oysa ki ihtiyacımız olan, bize
manasıyla şükrün zıttı olmaktadır.
verilen sayısız nimet var. Mesela şifanın bolluğu pek de dikkat etmediğimiz
Şükrederek verilen nimetleri görbir nimet ancak eksikliğinde fark edip düğümüzü öne çıkarırken nankörlük
hemen düzeltme yoluna gidiyoruz. Pa- ederek, küfür ile verilen nimetleri
ranın bolluğu bile bazen yetmiyor şifa- örtmekte gizlemekteyiz. Nankörlük,
nın eksikliğini gidermeye. Yıllar önce küfür Allah’ın hoşuna gitmeyen haresunucu Mehmet Ali Erbil “hayattaki ketlerdendir. Şükretmek nasıl nimeten önemli şey para, para ile her şeyi leri arttırıyorsa şikayet etmek de azaltyapabilirsin” deme gafletinde bulundu maktadır. Sürekli yok demek yokluğu
ve hepimizin malumu öyle bir hasta- çeker. Çünkü neye odaklandıysak onu
landı ki parası bile sağlığını düzeltme- çekeriz.
sine yardımcı olamadı. Sevgi eksikliği
Teşekkür almak bizi de çok mutlu
de aynı şekilde paramız ile kendimize
eder şükretmek de Yaratıcımızı mutarkadaş, dost, sevgili bulamıyoruz.
lu eder ve bunu da Kuran’da belirtmiş
Paramız için bizi seven paramız olmaşükredenlere nimetlerini arttıracağını
dığında terk edecek ya da sevgisi hiç
söylemiş. Allah Kuan’ı Kerim’de bir
samimi olmayacak.
çok ayette şükredenlerin rızkını arttırŞükür sahip olduğumuz nimetleri dığını ve şükrün önemini belirtir;
çoğaltan muhteşem bir enerji kaynağıMesela, İbrahim suresi 7. Ayette
dır. Şükür bize sunulanlar çok fazla ve
“Eğer şükrederseniz size nimetimi arbunların farkında olup Yaratıcıya yapıtırırım.”

SIR
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Mü’minun suresi 78. Ayette “ O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri
yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz

tiyacı olanlarla paylaşmalıyız. Herkesin
parası olmadığı gibi herkesin paraya da
ihtiyacı yoktur. Bazen insanlar bir güler
yüze, bir tatlı söze bile ihtiyaç duyarlar.

Şükür sadece “Elhamdülillah yarabbi şükür” demekten ibaret değildir.
Şükretmek bir kişinin verilen nimetlere karşı kavli, kalbi ve fiili olarak nimetin karşılığını vermeye çalışmasıdır.
Elbette ki dilimizle de ikrar edeceğiz
ama asıl şükür bize verilenlerin farkında olup onları paylaşmak.

İşi gücü, malı, parası olan malından,
parasından vermeli, bilgisi olan ders
vermeli, öğreti de bulunmalı. Şükrünü
eda edeceğimiz illaki bir şeyler vardır. Mesela maddi imkanı iyi olmasa
da sağlıklı olan kişi bedenen yardım
edebilir. Toplum olarak zaten az çok
yapıyoruz aslında bunları. Sadece
dertleşerek, birbirimize öğüt vererek,
Mesela Kassas suresinde şöyle der
yaptığımızı işi öğreterek bile şükür ve
Allah “Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sen
infak yapmış oluyoruz.
de ihsan et”
Şikayetten uzak şükürle iç içe yaşaYani bize Allah’ın verdiği nimetlermak bize çok şey katacaktır.
den az çok başka insanlarla özellikle ih27
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İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLER YÜZÜNDEN
BİZLERİ HELAK ETME ALLAH’IM
Osman NUR

Öyle insanlarımız vardır ki, kendi yaratanına kafa tutmaktadır. Yaratanına kafa tutana
hiç akıllı denir mi? İnsanlarla alay edenler
ve onları küçük görenlerin ağzından “Beyin
özürlü, geri zekâlı, akıl nasibini almamış”
gibi sözler söylenir. Aslında ben bu sözlerden
hiç hoşlanmıyorum. Kendi kendini yaratığını
söyleyen, kendinin aniden oluştuğunu söyleyen, Allah’tan başka birisinin kendini yarattığını da söyleyen kişilere rastlamamaktayız.
Buna rağmen kendini yaratan Allah’ın varlığına inanmıyorum diyen insanlara rastlıyoruz. Biliyorsunuz bunlara Ateist denmektedir. Bazı ateistlere rastlıyoruz, ateistliklerini
iftiharla söyleyebilmektedirler. Her şey kendiliğinden vardı diyen bu kişilere dünyadaki
düzen ve uyum söylendiğinde bunları yapan
“doğa”dır diyorlar. Yani bir yaratıcıyı tanıyorlar ona Allah demeyip doğa diyorlar. Yaratıcı
olarak akılsız, ilimsiz, şuursuz bir varlık olan
doğayı yaratıcı olarak tanıyorlar. Nasıl akılsız
bir varlık akıllı bir varlığı meydana getirebilir.
Nasıl ilimsiz doğa ilim sahibi insanı meydana
getirebilir. Ben bunların Allah’a karşı sorumluluk duymamak için böyle akıl ve ilim dışı
varsayımlara sığındıklarını düşünüyorum.

yorlar. Bunlar din, kitap, peygamber, ahiret
cennet ve cehennemi tanımıyorlar. Bunlar
da kendini kandırıyor. Akılla Allah’ın varlığını inkâr edemediklerinden bu yanlış yola
sapmışlardır. Bunlara da “Deist” denmektedir. Her şeyi yoktan yaratan büyük bir gücü
tanıyan, hayatta bütün varlıkların Allah tarafından yaratıldığını kabul eden bu kişiler,
Allah’ın varlıkların bilgisinden haberdar olmamasını nasıl kabul edebilirler? Nasıl her
şeyin en iyisini bileceğini kabul etmezler? Bu
akıl dışı şeylerdir.

SIR

Öyle insanlarımız da vardır ki, yaratıcı
olarak Allah’ı tanıyorlar da sonra yine yaratıcısına karşı kendini sorumlu saymamak
için emir ve yasaklarını veya sözlerini tanımı-
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Öyle insanlarımız vardır ki, dinler arasında bir tercih yapmıyorlar. Her dini doğru ve
güzel kabul ediyorlar. Bunlara “Teist” denmektedir. Allah’ı biliyor, din gönderici olarak
da Allah’ı kabul ediyor, meleklere, peygamberlere, Allah’ın gönderdiği kitaplara, ahiret
gününe, cennet ve cehenneme inanıyor fakat Allah’ın son gönderdiği kitapta neler söylüyor, önceki gönderdiği kitap ve dinin nasıl
değiştirip tahrip edildiğine kulak asmamak
nasıl bir Allah inancıdır?
Allah’ın son gönderdiği peygambere ve
kitaba uyduğunu söyleyene de müslüman
denmektedir. Bunların inançlarının özü Allah
ve peygamberi ne demişse doğrudur prensibini kabul etmedir. Zaten Müslümanlığa giriş
sözü olarak “Kelime-i Şahadet” sözü de bunu
ifade etmektedir.
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Nasıl ki Allah’ın önceki gönderdiği peygamberlerin ve kitapların belirlediği dini
müntesipleri değiştirip tahrip etmişlerse
şimdi de bilerek veya bilmeyerek bu güzelim dinimizi tahrip etmek isteyenler ortaya
çıkmışlardır. Önceki zamanlarda birçok sapık veya hatalı mezhepler ortaya çıkmışsa ki
bunlara batıl mezhepler veya bidat ehli diyoruz, aynen bunlar gibi sapık ve batıl yollara
dinimizi çekmeye çalışanlar ortaya çıkmıştır.

yolunu çizen âlimlere “ehlisünnet âlimleri”
ve yollarına da “ehlisünnet mezhebi” denmektedir. Bugün yeryüzünde yaşayan müslümanların %90’ı bu Ehlisünnet Mezhebi’ni
benimsemiştir. %8’i Şia’dır, %2’si de diğer sapık mezheplerdir. Peygamberimiz de “Benim
ümmetim sapıklıkta birleşmez” buyurmuştur. Böylelikle ehlisünneti tarif edip işaret
etmiştir. İslam tarihinde ehlisünnet âlimleri
kadar meşhur olan İslam âlimi yoktur. Atalarımız “akıl akıldan üstündür” demişler. Her
insan her zaman yanılabilir. Hal böyle olunca
müslümanları ehlisünnet âlimlerine itimat
edip Müslümanlığı bu âlimlerden öğrenirlerse, sıratı müstakimden ayrılmamış olurlar.

SIR

Bunlardan bir kısmi Kitap ve hadislerde
olmayan bazı hayali şeyler üretip müslümanların onlara inanmalarını istemektedirler. Peygamberimiz zamanında görülmeyen
şeylere inanmamız istenmektedir. Hâlbuki
Müslümanlığı, Kur’an’ı en iyi anlayan, yaşayan, yorum yapan peygamberimiz olmasına
rağmen, peygamberi İslam dininden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Peygambersiz bir din
olamaz. Kur’an ve hadisler iyi incelendiğinde
hemen bunların yanlışları ortaya çıkmaktadır. Fakat bu gibi insanlar bu yanlışlarını
kamufle etmek için kendilerine kılavuzluk
edenlerden başkasına kulak asmıyorlar.
1440 yıldır İslam anlayışını “uydurma din”
diye tarif ederek hadisleri reddetmektedirler. Yine bunlar batıl bir mezhep olan Kaderiye ve Mutezile mezhebinin görüşünü
benimseyerek imanın şartlarından Kadere
imanı, imanın şartlarından saymazlar. Hâlbuki Kur’an’ı okusalar yüzlerce kadere iman
için ayetler vardır. Yine Allah’ın güzel isimleri
olarak adlandırılan “Esma-ül Hüsna” da Allah’ın yetmişe yakın ismi kader inancını tarif
etmektedir.
Müslümanların itikatta ve amelde doğru

Bir diğer husus da güzelim hak tarikatlara bazı ehlisünnet dışı inançları karıştırarak
tasavvufu kirletenler vardır. Bunların içinde
de okuyan olmayanların ehlisünnet itikadında olduklarını söylemelerine rağmen ehlisünnetten başka inançların sahibi olmaları
görülmektedir. Tasavvufta önemli olan ehlisünnete uygun olmasıdır. Eskiler bunun için
“şeriatsız tarikat olmaz” demişler. Ama şimdi
bazıları “şeriat ayrı, tasavvuf ayrı” görüşündedirler.
Bazı insanlarımız da İslam saf olarak değil de bir katkı yaparak veya sentez yaparak
İslam’ı kabul etmektedirler, sosyalist müslüman, liberal müslüman, milliyetçi müslüman, Türk müslüman, Arap müslüman, Kürt
müslüman, Kemalist müslüman, laik müslüman gibi. İslam’a dönüp bakmıyorlar İslam
bu görüşleri kabul edip etmediğine.
Allah cümlemizi sıratı müstakimden ayırmasın. Allah’a emanet olun.
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İSTANBUL’UN REÇETESİ
Sencer OLGUN

Türk siyasetçileri ve seçmenleri hummalı bir
şekilde 31 Mart 2019 yerel seçimlerine hazırlanırken bazı şeyleri hatırlatmakta fayda var diye bu
yazıyı kaleme alıyorum.
Niyetim, bir partiyi övmek ya da yermek olmayacak tabii ki. Naçizane bir gazeteci olarak
gözlemlediğim, araştırdığım, hatta yaşadığım bazı
deneyim ve tecrübeleri siz kıymetli okurlarımla
paylaşmak istiyorum.
2018 yılı TÜİK verilerine Türkiye nüfusu 82
milyon 3 bin 882 kişiye ulaşmış durumda. Bu sonuçlara göre kilometrekareye düşen insan sayısı
bakımından 2829 kişiyle yine en kalabalık şehrin
İstanbul olduğunu görüyoruz. Onu 432 kişiyle
Kocaeli takip ederken 329 kişiyle İzmir’in üçüncü
sırada yer aldığına tanık oluyoruz.
Diğer şehirlerimizin nüfus yoğunlukları kimi
yerde 250 arasında değişmekte.
Tabii bu yoğunluklar şehirlerin nüfuslarına ve
yüzölçümlerine göre şekillenmekte. Bayburt ve
Gümüşhane gibi kentlerimizde kilometrekareye
düşen insan sayısı 20 kişiyi bulurken Konya gibi
yüzölçümü çok büyük olan şehirlerimizde bu sayı
52 civarında seyrediyor. Fakat yoğunluğu etkileyen asıl mesele şehirlerin iş imkânları ve yaşam
kolaylıklarıdır. Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünün kıyı bölgelerde toplanmasının asıl sebebi
de budur.
Bu bağlamda gerek merkezi gerekse yerel
yönetimlere düşen en önemli görev, İstanbul ve
İzmir gibi megapol şehirlerin üzerlerindeki yoğunluğu alıp diğer kentlere dağıtmaktır. Aksi hâlde bu
kentler özellikle de İstanbul, bu yüke daha fazla
dayanamayacaktır.
Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte birini kendi
sınırlarında barından İstanbul, aynı zamanda ülke
sanayisinin ve sermayesinin de üçte birine sahip-

tir. Allah korusun, İstanbul’da yaşanacak olası bir
depremde bütün bu yoğunlukların nasıl bir sonuç
alacağını düşünmek bile istemiyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının basın ve yayın kuruluşlarında çılgın projelerden söz ettiklerine siz de şahit olmuşsunuzdur.
Türkiye çapında birçok başarılı projeye imza atan
Sayın Binali Yıldırım da bu projelerle gündeme gelenlerden biri.
Sayın Yıldırım; şehri huzurlu, trafik problemi
asgariye inmiş, eğitim ve kültür faaliyetlerinin geliştiği bir yapıya kavuşturacaklarından ve böylece
İstanbul’un yükselişe geçeceğinden söz etmekte. Şahsen, Sayın Yıldırım’ın bu vaatlerini yerine
getireceğinden eminim. Ulaştırma Bakanlığı döneminde yaptığı icraatları, şimdiki projelerinin
hayata geçirilmesi konusunda referans olduğunu
düşünüyorum. Ancak sözü edilen projelerin hepsi
hayata geçse bile İstanbul için kalıcı çözümün sadece bunlar olmadığı kanısındayım.
Anadolu’nun farklı şehirlerinden İstanbul’a her
yıl en az dört yüz bin kişinin göç ettiği düşünülürse yakın bir gelecekte İstanbul’un aşırı kalabalık
bir kente dönüşeceği kaçınılmazdır. Tabii bu arada
İstanbul konusunda hassasiyeti olan Sayın Başkan
Erdoğan’ın “Lütfen, dikey yapılaşmaya izin vermeyin!” şeklindeki açıklamasını unutmamak gerekir.
Resmi olmayan kayıtlara göre İstanbul, en
az yirmi milyon nüfusa ev sahipliği yapmakta.
Şehrin birçok semti kentsel dönüşüm için âdeta
alarm veriyor. Binaların en az üçte biri depreme
dayanıklı değil. Temel Lise gibi eğitim kurumlarının çoğu gelişigüzel yapılmış konutlarda hizmet
veriyor. Sağlık ocaklarının önemli bir bölümü de
bundan farksız. Mevcut olan tıp fakülteleri ve
hastanelerin bir kısmı eski binalardan oluşuyor.
Bunların çoğu da aşırı yoğunluk nedeniyle ihti-
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yaca cevap vermeyecek durumdalar. Gecekondu
durumunda olan binlerce konut bunun cabası.
Trafik yoğunluğu herkesin malumu…İstanbul’un
neresinde olursanız olun on dakikalık yol en az
bir saat sürüyor.
Beykoz/Acarkent örneğinde olduğu gibi ormanlık arazilerin çoğu yerleşime açılmış, eski vadi
tabanlarının bazıları “Vadi Konutları”na dönmüş,
sanayi kuruluşları ise mahallelerin içlerine kadar
yayılmış durumda. Site dışındaki binalarda oturan
insanların araçları kaldırımları işgal edecek şekilde keşmekeş bir görüntü sergilemekte.
Her yıl ortalama dört yüz bin kişinin üzerinde
göç alan İstanbul’daki trafiği, eğitimi, sağlık , sosyal ve ekonomik hayatı, yerleşmeyi rahatlatabilmek için birkaç değil onlarca hatta yüzlerce projenin hayata geçirilmesi şart gibi görünüyor.
Son on beş yılda hükümetin bu konuda dev
projeleri hayata geçirdiğine hepimiz az çok şahit
olduk. Marmaray, Yavuz Sultan Selim ve Orhan
Gazi Köprüleri, İstanbul Kanalı, Avrasya Tüneli,
İstanbul Havalimanı gibi projeler çağın altın projeleri sayılabilir. Fakat bu yatırımlar tek başına
İstanbul’daki sorunları çözmeye yetmez. Zira bu
yatırımlar İstanbul’da yeni yeni istihdam alanları
oluşturacak ve yine milyonlarca Anadolu işsizinin
İstanbul’a gelmesine vesile olacaktır.
Oysa kalıcı çözüm, İstanbul’a yapılan göçlerin
önüne geçmekle sağlanır. Bu da diğer bölgelerimizdeki şehirleri geliştirmekle mümkün olur. Nasıl mı? Hiç de zor değil...
Her şey yerinde planlama, denetim ve teşvikle hayat bulur. Ülkemizde şu an itibariyle 184
üniversitede öğretim faaliyeti yürütülmekte. Her
ilimizde en az bir üniversite, hatta bazılarından
birden fazla üniversite bulunmakta. Dolayısıyla
bu üniversitelerde binlerce akademisyenimizin
hizmet verdiğini bilmekteyiz. Türkiye’nin her bölgesindeki akademisyenlerinden seçme bir ‘’Araştırma ve Geliştirme Kurulu’’ oluşturulabilir. Bu kurul, kendi bölgelerindeki coğrafi özellikleri dikkate
alarak bulundukları bölgenin üretim ve tüketimine giren unsurları ’’Mal ve Hizmet Üretimi ile Mal
ve Hizmet Tüketimi” şeklinde rapor edebilir.

Bilimsel yöntemlerle elde edilen bu raporlar
içerisinden verimli, uygulanabilir ve sürdürülebilir olanlar projelendirilerek ilgili bakanlığa sunulur. Söz konusu projeler, ilgili komisyonlarda
ve TBMM ‘de enine boyuna tartışılarak en son
şeklini alır ve onaydan geçer. Bu sayede kimsenin
kimseye bir diyeceği de kalmaz...
Devletin buna benzer bazı projeleri olduğunu
hatırlatmakta fayda var; Doğu Anadolu Projesi
(DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi gibi. Ancak bu projelerin verimliliği ve sürdürülebilirliği tartışılır. En
azından pratikte daha hızlı ve somut yatırımların
gerçekleştirilmesine çok acil ihtiyaç duyulmakta.
GAP’ın elli yılda hayat bulduğu dikkate alınırsa bu
projeler için de ellişer yıl beklemek gerekecek. Bizim bu kadar süre bekleyecek bir zamanımız yok.
Zira İstanbul çöktü çöküyor... Buna en acı örnek
olarak 6 Şubat günü Kartal’da Orhantepe Mahallesinde tüm yetkililerin gözleri önünde çöken yedi
katlı bina verilebilir. Daha da önemlisi bu vahim
olayda 21 kişinin hayatını kaybetmesi bu işin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sermektedir.
Diğer bölgelerde özellikle istihdama yönelik
yatırımların İstanbul’a yapılan ve her yıl yüzbinleri bulan göç dalgasının önüne set çekeceği bir
gerçektir.
Bu sayede;
- Ülke genelindeki nüfus dağılımı daha dengeli
hâle gelecek,
- Başta trafik olmak üzere eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler kolaylaşacak,
- Alt ve üst yapı hizmetleri daha planlı olacağı
için doğal denge daha iyi korunacak,
- İstanbul’da dikey ve yatay büyümenin önüne
geçilmiş olacak,
- Tarımsal alanlar ve tarımsal nüfus oranı korunarak tarımda süreklilik ve verim artışı sağlanacak
- Tarihi ve turizm mekânları korunacak,
- Bölgeler arası yatırımlarda denge sağlanarak
sosyal adalet daha fazla korunacak,
- Kentsel sorunlar küçüleceğinden anında müdahale etme kolaylığı sağlanmış olacaktır.

SIR

31

sirdergisi.com

DÜŞÜNCE

Mart 2019 / Cemaziyelahir 1440

Apollo 11
M. Batuhan PINARBAŞI

Uzay görevi

pilotu Micheal Collins ve Ay modülü pilotu Edwin

Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay

Buzz Aldrin’dir.

uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri’nin bu uzay
uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Ald-

Apollo 11 uzay aracını komuta eden astronot ve

SIR

rin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18’de Ay yüzeyi-

pilotların görevleri gereği daha önce uzay yolculuğu

ne iniş yapan ilk insanlar oldu.

yapmış olmaları gerekiyordu. Kuralara uygun olarak
Apollo 11 ekibi daha önceki Apollo 10 uzay aracın-

Ayrıntılar:

NASA’nın Apollo Projesinin beşinci aşaması olan

larak ve örnekler alındıktan sonra Ay Modülü’ne

“Apollo 11” 16 Temmuz günü Florida’nın Merrıtt

binen astronotlar Ay’ın yörüngesindeki hizmet mo-

Island kasabasındaki “Kennedy Uzay Merkezi” is-

dülüyle birleşerek Dünya’ya doğru yola çıkmışlardır.

tasyonunda uzaya fırlatılmıştır. Daha önce fırlatılan

Komuta Modülü’yle birlikte paraşütlerle Büyük Ok-

uyduların ikisi Ay’ın yörüngesinde dolaşmış, biri ise

yanus’a düşen astronotlar uzaydan mikroorganiz-

Dünya yörüngesinde Ay’a iniş manevralarını ger-

malar getirebilecekleri endişesiyle 21 gün karanti-

çekleştirmiştir. Fırlatma rampasından Ay’ın yörün-

na da tutulmuşlardır.

gesine giren Apollo 11 daha sonra ikiye ayrılmış, Ay
modülü içinde bulunan Armstrong ve Aldrin, Ay’ın
Dünya’ya bakan yüzünde bulunan “Sessizlik Denizi”ne iniş yapmışlardır. İniş ve Ay yüzeyinde
bekleme süresi dahil 21 saat Ay’da zaman geçirmişlerdir. Neil Armstrong Ay’ın yüzeyine
ayak basan ilk insan olarak tarihe geçerek, o anı canlı yayında onu izleyen tüm
Dünya’ya anlatabilmek adına “bir insan
için küçük ama, insanlık için büyük bir
adım” ifadesini kullanmıştır. Apollo 11,
ülkeler arasındaki Uzay Yarışı’nı fiilen
bitirmekle beraber Amerikan Başkanı
John F. Kennedy’nin Ay’a çıkma hedefi de
gerçekleştirilmiştir. Apollo 11 ana Mürettebat
olarak; komutan Neil Armstrong, komuta modülü

32

da da görev almışlardır. Gerekli incelemeler yapı-
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Şehzade Camii
EMRE TAŞKIRAN

SIR

Şehzade Camii (Şehzade Mehmet
Camii ya da Şehzadebaşı Camii olarak
da bilinir), İstanbul’un Fatih ilçesinde
yer alan ve Mimar Sinan tarafından
yapılan cami. I. Süleyman tarafından
Saruhan Sancak Beyi iken 1543’te 22
yaşında ölen oğlu Mehmed adına yaptırılmıştır. Camiyi 1543-1548 yılları
arasında Mimar Sinan’a yaptırttı. Mimar Sinan’ın çıraklık eserimdir dediği
camidir.
18,42 metrelik kubbesi 4 büyük yarım kubbeye yaslanır. Şadırvan avlusu

12 sütunda 16 kubbelidir. İkişer şerefeli çift minaresi vardır. İmaret ve medrese, tabhane, türbeler cami bahçesinde
ve arka sokaktadır.
Şehzade türbesinin içi rengarenk
çinilerle doludur. Ortadaki sandukada
Şehzade Mehmed, sağında Şehzade
Cihangir yatar, solunda Hümaşah Sultan. Şehzade türbesinin sol tarafında Rüstem Paşa’nın türbesi bulunur.
Diğer şehzade türbeleri Vefa tarafındadır. Dış avluda Destari Mustafa Paşa’nın türbesi vardır.
33
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SEÇİM UÇURTMALARI
Sezayi TUĞLA

Bir seçim atmosferine daha girdik. Her ka-

Bir gün ağa atına biner, uşağı arkasında

fadan farklı bir ses çıkarak zihinleri altüst edi-

yaya, kasabaya doğru yola çıkarlar. Yolda gi-

yor. Akşam bir politikacının vaatlerini dinleyip

derken ağa kendisinin ve atının asaletinden

karar veren vatandaş, sabahleyin başka bir si-

dem vurur. Uşak aynı yalakalıkla tasdik eder.

yasinin sözlerine hak vererek, taban tabana zıt

Ağa, bir kurnazlık düşünür ve uşağın samimi-

görüşteki akıma kapılabiliyor.

yetini ölçmek için fırsatı değerlendirmek ister;

SIR

Baraj korkusu olan ve hiç ümidi olmayan

partiler uçuk vaatleriyle mangalda kül bırakmıyorlar. Aman Allah’ım, o ne vaatler, o ne

cesaret, o ne fedakârlıklar. Aklıma bir İskoçyalı
fıkrası geldi;

İskoçyalı, cimri bir arkadaşına sorar; “İki

dairen olsa birisini bana verir misin?” “Elbette
veririm.” “İki araban olsa, birini bana verir mi-

sin?” “Ne demek, seve seve veririm.” “Peki, iki

gömleğin olsa birini bana verir misin?” “Yoo
veremem.” “Neden?” “Çünkü iki gömleğim
var da onun için vermem.”

Her seçim safhasında siyasi tansiyonlar oldukça yüksek olur. Seçmen, bir gerilim veya
aksiyon filmi seyretmiş gibi sinemadan çıktıktan sonra, kısa bir süre filmin etkisini üzerinde taşır. Daha sonra her şey eski haline döner.
Siyasi arenada da pek fark yoktur. Bir örnek
daha vermeden geçemeyeceğim;
Köyün birinde bir ağa, kendisinin ve atının
asaletiyle övünürmüş. Birde uşağı varmış ama
tam bir yalaka. Ağanın peşinden hiç ayrılmaz,
ağa ne derse tasdik eder; “haklısın ağam, doğrudur ağam” gibi laflarla ağayı böbürlendirirmiş.
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“Uşak, şu atın asaletine bak, adım atışında bile
bir asalet var”. “Doğrudur ağam, aynen öyle”.
“Uşak şu kuyruğa bak, hiç kimsenin atında böyle asil bir kuyruk yok”. “Doğru ağam.
Bu, siz asil ağamın atı, elbette öyle olacak”.
(Derken at dışkısını yapar). “Ula uşak, atımın
dışkısı bile asalet kokuyor görüyor musun?”
Uşak aynen onaylar. Ağa; “Uşak, şu asil dışkıdan bir parça yersen bu atı sana vereceğim”.
“Emriniz olur ağam” der ve atın pisliğinden
bir parça yer. Doğrucu ağa sözünde durmazsa
olmaz. Attan iner ve uşak ata biner. Neticede
köye geri dönerlerken ağa yaya, uşak atta. Bu
durum uşağın içine sinmez ve ağaya der ki;
“Ağam, sen ağasın. Bu duruma içim elvermiyor. Köye bu vaziyette giremeyiz. Şu atın pisliğinden bir parça yersen, atı sana geri veririm.
Nasıl olsa bu işi senden ve benden başka bilen
olmaz.” Ağa çaresiz denileni yapar ve tekrar
atına biner. Köye girerken ağa geriye kafasını
çevirir ve uşağına; “Ula uşak, biz köyden çıkarken ben atlıydım sen yaya. Şimdi köye dönerken durum yine aynı. İyi de, biz bu dışkıyı niye
yedik?”
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OY’UNU BANA VER
Kapkaç, terör bir gecede bitecek,
Namus sözüm olsun, oyu bana ver.
Herkes bedava işine gidecek,
İnan buna, gel oyunu bana ver.

SIR

Üretenden on liraya alıcam,
Vatandaşa beş liraya satıcam,
İkna için bol keseden atıcam,
Gel hemşerim, şu oyunu bana ver.
Ne olacak benim çiftçimin halı?
Neden mazot bizde böyle pahalı?
Hiç değilse bir liraya olmalı,
Ey vatandaş, n’olur oyu bana ver.
Yüksek okul imtihansız olacak,
Cepleriniz para ile dolacak,
İsteyen ev, isteyen cip alacak,
İstikbalin için, oyu bana ver.

Bu sözleri her seçimde duyarız,
Şapkamızı önümüze koyarız,
Mantık ne der, akıl ne der uyarız,
Gerçeği söyleyen kimse, ona ver.
Sezayi TUĞLA
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KOPUZ
Emrullah ÇINAR

SIR

Kopuz – Türk ve Altay halk kültüründe
çalgı. Komus da denir. Bağlama’nın atası
olan müzik aletidir. Türkler’de önemi büyüktür. Bağlama ve Kopuz kutsal sayılır.
Bunun yanında diğer önemli telli çalgılar
arasında Iklığ ve Gizek adı verilen yaylı
olanlar ile Yatuğan denen ve yatık olarak
çalınanlar yer alır. Kobzamak, kopzatmak
gibi fiiller çalgı çalmayı ifade eder. Havada uçan veya ölen kopuzlar masallarda
zaman zaman yer alır. Kopuzun, Korkut
Ata’nın buluşu olduğu söylenir. Hastalıkların tedavisinde bile kullanılır. Kopuzun sahibi onu bir başkasına vermeyi tabu sayar
ve birinin elinin değmesinin günah olduğunu kabul eder. Şamanlar ruhları onunla
çağırır. Aldacı (Ölüm Tanrısı) bile Kopuz’un
sesinden Korkut Ata’nın canını veya o ci36

varda bulunanların ruhunu almaya gelemez. Onun sesinde bir haşmet vardır.
Korkut Ata öldükten sonra kopuzu yıllarca
acıklı sesler çıkarmıştır.
Kopuz, en eski Türk halk çalgısı olarak
bilinmektedir. Ancak kopuz adıyla anılan
farklı çalgılara rastlanmaktadır. Şu anda
hâlâ Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya’da
kullanılmaktadır. Şamanlar törenlerde kopuzu kullanırlardı. Teknik olarak çalgı bağlama ailesi içinde değerlendirilmelidir.
Etimoloji
(Kop) kökünden türemiştir. Hızlı hareket etmek anlamını taşır. Kopmak, Anadolu’da aynı zamanda koşmak demektir.
“Kop Gel” bu anlamda kullanılır.
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DERİN DÜŞÜNMEYİ ENGELLEYEN SİS
PERDELERİ
İsmihan Meryem BOYRAZ

Gündelik hayatımıza dair uğraşlar örneğin oku-

maya ihtiyacı olmadığı halde son derece hassas

lumuz, evimiz, iş hayatımız ve çok sayıdaki zihni-

ayarla bunu yapmış olması insandan ne istediğini

mizi meşgul eden günlük aktivitelerimiz, varlığa

anlamamız bakımından çok açıktır. Allah dileseydi

dair temel konuları düşünüp fark etmemize engel

varlıkların yaşam vesilesi olan iç yapılarını ve tüm

olmamalıdır. Çünkü tüm bunlar da evrende her an

bu detaylı sistemleri yaratmaya bilirdi. Allah insa-

devam eden varlık ve yaşam mucizesinin detay-

nın düşünmesini ve onun sonsuz gücünü kavraya-

SIR

larıdır. Sabah uyanıp elimizi yüzümüzü yıkayıp işe

ya da okula gitmek için hazırlanırken ya da iş yerimizde bir sorunu halletmeye çalışırken de Allah’ın
muhteşem yaratışının farkında olabiliriz.

İçinde yaşadığımız evren okadar hayret vericidir ki

Devasa büyüklükte galaksiler barındıran bir

boşlukta, uçsuz bucaksız büyüklükteki galaksilerden birinin içinde bulunan, yaşam için son de-

rece hassas ayarlarla özel olarak var edilmiş bir
gezegen üzerinde yaşamaktayız. Bu gezegen, yani

Dünya, uçsuz bucaksız boşluğun içinde hiç durmadan dönmekte, evrendeki milyarlarca yıldızdan
sadece biri olan Güneş yine aynı boşluk içinde
yeryüzüne ışınlar yollamakta, bu ışınlar sayesinde Dünya ısınmakta, besin döngüsü, su döngüsü,
azot döngüsü gerçekleşmekte, insan; hayvan,
bitki ve mikroorganizmalarla birlikte kendisine
sağlanan sayısız sebep vesilesiyle yaşayabilmektir.
Tüm bunlar bize Allah’ın sonsuz gücünü gösterirken aynı zamanda onu tanımamıza vesile olur. Biz
Allahı yarattıklarından yola çıkarak tanıyıp ona
yakınlaşabiliriz. Allah, evreni sayısız hassas dengelerle dizayn ederek insana sunmuştur. Allahın
hem insanın ihtiyaçlarını karşılayacak hem de ona
bir güzellik ve nimet olarak sunduğu ve bunu yap-

rak kendisine yakınlaşmasını istiyor. Çünkü evrenin yaratılış amacı akledebilen varlık olan insanın
eğitimidir. Allah evrendeki tüm detayları bunun
için yaratır.

Tüm bunlar bir yaratılış harikasıdır ve ancak

üzerinde derin düşünüldüğünde hakkını vermiş
oluruz. Aksi halde Allahın gösterdiği yoldan düşünmeyi terk etmiş birinin şuuru kapatılır ve gündelik hayatının detayları içinde boğulur.
Peki insan neyi düşünmelidir? İnsan, her an

kopyalanan DNA’sını, her an aldığı nefesi, her an
atan kalbini, her nefeste soluduğu oksijeni, her
an dönen Dünyayı, her an hareket eden atomları
ve daha sayısız ince sistemleri, Çeşit çeşit yiyecekleri, Dünya’ya “renk” getiren güneş ışınlarını,
fotosentez yapan bitkileri, gökten inen suyu, bitkilere besin sunan mikroorganizmaları, denizler
ve daha sayısız nimetleri. Dünya’nın konumunu,
Güneş’in, Ayın Dünya’ya uzaklıklarındaki hassas
ayarlarını, Samanyolu galaksisi içindeki yerlerini,
büyüklüklerini, eğimlerini, yörüngelerini, içerdikleri tüm gazları, molekülleri, atomları, insanın var
olmasına uygun özel koşullarla yaratılmış olmasını
ve tüm bu kusursuz sistemin farkında olarak yaşamalıdır.
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SİNEMA
DİZİ

Onur TAŞKIRAN

John Wick iki nedenden ötürü
firaridir. Kellesi üzerine 14
milyon dolarlık açık
sözleşme konulmuştur ve temel bir
kuralı ihlal etmiştir; Continental
Hotel’de birini öldürmüştür. Kurbanı ise
açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi
bitmiş olması gereken John’a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi
verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John’un New York City’den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey
servis endüstrisidir...

V İ D E O - OY U N

Bugüne Kadar En Çok Satan
İlk 10 Video Oyunu

BATUHAN
PINARBAŞI

1. Tetris (170 milyon kopya )
2. Minecraft (144 milyon kopya)
3. Grand Theft Auto V (90 milyon kopya)

SIR

4. Wii Sports (83 milyon kopya)

5. Super Mario Bros (40 milyon kopya)
6. Mario Kart Wii (37 milyon
kopya)
7. Overwatch (35 milyon kopya)
8. Wii Sports Resort (33 milyon
kopya)
9. Pokémon Red
and Blue (32 milyon kopya)
10. New Super Mario Bros. (31 milyon
kopya)
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TÜRKÜ SEVMEK
Ülkü KARA

Anadolu insanının bağrını delmek için çıkar adeta tür-

yun, abimde kuzusuydu sanki gözümde. Öyle sanırdım.

küler yine Anadolu insanının bağrından. Hayat suyu olur,

Ben de kardeş kuzu gibi takip ederdim abimin ayak izleri-

membaa olur, gönül teselli bulur her namesinde her sa-

ni..( Abim çocukken menenjit hastalığına yakalanmış, geç

tırında. Herhangi bir iş yaparken sadece kulağını vermez

yürümüş, geç konuşmuş, köylük yerde doktora götürmek

Anadolu insanı; yüreğini, dilini, gözyaşını verir türkülere.

adetten bile değilmiş .Abimin kefeni yanı başında ölecek

Bir Anadolu çocuğuydu abim de. Mahallenin en yu-

nasılsa diye aylarca beklemişler, annem kanlı gözyaşları

karısında olan evimize su çıkmazdı bir türlü, doldurur

akıtsa da kimse görmemiş dinlememiş. Yalvarsa yakarsa

el arabasına koca koca bidonları, küçük kardeşlerini de

da alıp götürmemişler doktora çocuğu. Hastalığı sırasın-

içine atar arabanın. Yokuş aşağı eğlene eğlendire, türkü

da anne oğul çok çektiği için annemin yumuşak karnıdır

çığıra çığıra götürürdü çeşmeye bizi. Çok severdi türküle-

abim. Yıllar sonra abimin kefenini kanlar içinde görünce

ri, çoğu türküleri suya giderken abimden öğrendim ben,

annemin ağıtı; ‘’ kefenin yanı başında aylarca bekledin

o da muhtemelen annesinden babasından.

ölmedin de karşıma böyle mi geldin oğul’’ oldu ).
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Diline pelesenk olan türküleri vardı abimin.

Belki annemden çok abim koruyup kolladı beni çocuk-

da abimden bolca dinlediğimiz türküsünü. Abim çeşme

luğumda. Hep yanımdaydı. Merhameti, şefkati o kadar

başına gelip serçe parmağı kalınlığındaki su ile koca koca

fazlaydı ki saçımızın bir teline bir zarar gelsin istemezdi.

beyaz bidonları su doldururken mırıldanırmış... O türkü-

Mini minicik iki çocuktuk beni gene koruyup kolla-

ye başlayınca çeşmenin hemen arkasındaki evin ahalisi

dığına şahit olduğum o günlerden birinde henüz okula

pencereye üşüşür kulak verirlermiş abimin türküsüne.

başlamamıştım, o da sanırım ilkokul ikinci sınıfa gidiyor.

_ içli içli söylerdi diyor ve ekliyor

Annem komşuya gitmiş. Bana evimizde minik civciv-

_’’Dağlar seni delik delik delerim, kalbur alır toprağını

ler olduğunu söyledi abim. Merak ettim oda elimden

elerim’’. Der demez gözyaşlarına gark olmuş gözlerimiz-

tuttu götürdü evimizin boş odasına, odanın ortasında

den sessiz, ılık ılık damlalar süzülerek yanaklarımızdan

kocaman bir karton koli!! (Annem babam, her kış hatır-

çenemize doğru yol alıyor.

larım yaza yetişsin diye yeni çıkmış civcivler alır karton

Abim o türküyü her söylediğinde özellikle “ sen bir

kutudan bir kümes yaparlar, kutunun yanlarına, üstüne

kara koyun ben bir kuzu, sen döndükçe ardın sıra me-

gazoz kapağı büyüklüğünde bir kaç delik açarlar civciv-

lerim” dedikçe anneme düşkünlüğü gelir aklıma hep.

ler hava alsınlar diye. Üsteki en orta delikten bir armut

Peşinden ayrılmazdı abim annemin. Bense sezdirmeden

lamba sarkıtırlar kutunun içine doğru. Bu lamba hem

hep onları takip ederdim. Nasılsa abimin tüm yolları an-

kutunun içini aydınlatır hem de ısıtır. Su kapları da cam

neme çıkıyordu ya, takılırdım bende peşine abimin. O

kavanoz kapağındandır. Her kış bu seremoni tekrarlanır.

büyüdü, ben annemin peşine düşmekten vazgeçmedim.

Kutuda gün geçtikçe palazlanan civcivler baharda gün

Abimden kaldı bu huy bana, kapı komşuya gitse nefes

yüzü görür ancak. Bizim oralar yazın dağ, bayır, bahçe.

aldırmazdım anneme rahat bırakmazdım ille de beni de

Göğünden bereket akar, yerinden bereket fışkırır adeta.

alsın yanına isterdim. Basardım yaygarayı götürmezse.

Böyle olunca kurdun kuşun, solucanın karıncanın nasibi

Kimi zaman çaresiz kalır, yanına alırdı kimi zaman kızar,

boldur. En doğal ortamda yetişirler bizim civcivler de. Yu-

paylardı beni ama abime dokunmazdı ona hiç kızdığını

murtanın, tavuğun en doğalını yemek yedirmektir amaç

hatırlamıyorum, dokunulmazlığı vardı adeta abimin an-

. Annemin babamın tüm gayreti bu yüzden.)

nemin yanında. Annem tıpkı o türküdeki gibi bir kara ko-
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Annemden öğrenmişti abim korumayı kollamayı.

Taziyesine gelen bir tanıdık hatırlattı, çocukluğumuz-

İşte böyle bir gayretin ilk aşaması olan kocaman bir
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karton koli evin boş odasına konulmuş, sesleri geliyor

( Al kanlı kefenine yaklaşmasına engel olmasalardı

ama yerlerini keşfedemiyoruz bir türlü çocuk aklımızla.

yakasından tutup sarsacaktı onu…’’aylarca kefenin başu-

Nihayet abim keşfetmiş birlikte bakıyoruz. Görür gör-

cunda bekledim ölmedin de şimdi böyle mi geldin kar-

mez sevinçten çığlık atan ben, abime sevmek istediğimi

şıma ‘’ diyecekti. İlk kez hesap soracaktı ona… Döndü

söyledim , abimde bir bir elime tutuşturdu .Elimden ka-

baktı bana. Annemin al kanlara boyanmış gözlerinden

çanlar kanatlanıp uçuyor, kaçamayanlar her ne hikmetse

akan yaşların koru ateş olup damlarken

sesi kesip boyun büküyorlardı ne olup bittiğine anlam

kim koruyup kollayacak’’ der gibiydiler.)

veremiyorduk bir türlü ..Abim bakmış ki civcivler bir bir
eksiliyor:

‘’ Şimdi seni

O oğluna vurmaz, vurdurmazdı. Biz konuştukça annem bir kucak açtı ki bize görülmeye değerdi.

‘’ Hadi kaçalım, hadi kaçalım’’ buradan diye elimden

_Canlarım benim! Canınız sağ olsun sizden önemli

tuttuğu gibi uzaklaştırdı beni odadan. Suçluluk psikolo-

mi dedi. Abim de ferahladı ben de. Ama o günden sonra

jisiyle zaten sarı olan benzi öyle sarardı ki abimin bir de

abimin ve annemin eğlencesi oldum. “ r” siz savunmamı

o sarılığa yanaklarındaki kırmızılık eklenince kulaklarına

söyletip söyletip eğlendiler benimle... O günden bu güne

kadar kızarmış, kaşları çatılmıştı, ama bana bir şey sez-

unutmadığım tek şey kaldı hafızamda; abimizin çocuk

dirmemişti. Oysa tüm isteği beni de mutlu etmekti. Ben

aklıyla bizim çocukça suçlarımızı üzerine alışı, bizi hep

ise hiçbir şeyden habersiz çoktan başka oyun oynama-

koruyuşu bir mıh gibi çakılmış ki beynime o mıh kalbe

ya dalmıştım bile. Nice sonra annem çıkageldi, civcivleri

indi yüreğimi deliyor bugünlerde.

görmüş bize sordu:

SIR

Abim bir anasına, bir kardeşlerine bir de türkülere

_ Ne yaptınız civcivlerime? Kim yaptı? Kim öldürdü?

sevdalıydı. Anadolu insanının nakış nakış işlediği dert

Daha ben ağzımı açmada abim:

yüklü türküler ona çocuk yaşta kendi kendine yüklediği

_ Ben yaptım. Demez mi? Bir taraftan da anneme laf

dertlerine teselli oluyordu demek ki çocuk yaşta sevdi

yetiştiriyordu;

türküleri abim. Bize de sevdirdi. Hep gurbet vardı sevdi-

_ Hepsi benim suçum o bir şey yapmadı. diye

ği türkülerin içinde..Kim bilir belki de taaa küçüklüğünde

Abimin söz konusu olduğu bir yerde annemin ona

yazgısını hissetmişti. Hep gurbet çekti onu. Ekmeğinin

kızması mümkün müydü? Asla. Daha önce de dedim ya

çoğunu gurbet ellerde kazandı. Çocukluğunda söylediği

annemin yumuşak karnıydı abim. Annem hafif tebessüm

“ Dağlar seni delik delik delerim” türküsünün son kıtası

etti abime ve bana döndü.

da “ El âlemin vatanı var yurdu var, benim yurtsuz kalı-

Ben:

şıma ne deyim” diyordu. Bu dünyadan göçmeden önce

_Hayıy ben yaptım, o yapmadı. Dedim.( o zamanlar “

de Aşık Gülabi’ nin “ felek bana “ adlı türküsünü sıkça

r “ sesini çıkaramıyorum ilkokul 3 e kadar da söyleyeme-

dinlermiş. Bu türkünün de son kıtası “ en sonunda beni

dim. İşi bilen bir öğretmene düştüm de çok şükür hayatı-

gurbet ele attın” diye bitiyor.

mın kâbusundan kurtuldum sonunda)

Sevdiği türkülerini bize bırakarak dertlerini sıkıntıla-

_Hayıy! dedim anneme ağlayarak

rını da bitiriyor abim. Gurbetlik türküleri pelesenk olu-

_Ben elime aldım onlay ötmedi.

yor dilimde , gurbet çekiyordu ya hani onu bana da dar

_Ben elime aldım onlay boynunu büktü ve düştü.

geliyor gurbet, sıkıyor adeta boğazımı...teselli arıyorum

Abim de boynu bükük dinliyor beni bir taraftan da

türkülerde abimin aradığı cinsten teselliler...hangi satır-

_ Hayır, o yapmadı ben yaptım diyor çocuk aklınca ko-

da ne düşünmüştü acaba diyor yüreğim.., duaya sarılıyor

ruyor beni. Oysa ben civcivler elimden kaçmasınlar diye
sıkıyor muşum meğerse. Sıktıkça onların canı ne ki pıt pıt
ölüvermişler elime aldığım her civciv.
Benim koca kanatlı, kocaman yürekli abim her defa-

dilim.
Veeee abim son nefesini bir gurbet elde veriyor, kim
bilir omzunda hangi yük, dilinde hangi gurbet türküsü
vardı o gün ...

sında suçlarımızı üzerine aldı. Bizi kolladı, korudu. Yeri

......kimse bilmiyor....

geldi kendi dayak yedi çoğu kez bizim yerimize? Ama bu

(30 Mart abimin ebediyete intikal ettiği günün anısına…)

sefer hesap soran annemdi.
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Yusuf Gök’ten Gönül Sözleri 2
Yusuf GÖK

Yalan bedendeki ruh gibidir. Çıktığında gelmez
Çarpışan kıvılcımlardan çıkan bilginin yangınını söndüremezsiniz
Sözleri çarpım tablosuna benzemeyen insanların, HESAP ettiği düşünceleri de yanlıştır.

En yakın düşmanın korkundur
Akıl terk ederse sahibini, alışkanlıkları bedinin sahibi olur
Huzurla yenilen kuru bir lokma, kavga ile
yenilen ziyafet dolu evden daha hayırlıdır.

SIR

Hedefini kaybetmiş insanların, gelecekteki
hayalleri de yok olur.
Azrail’in almadığı ruh ile insan dünyada tutsak yaşar
Cesaretini imandan alanlar, korkutanı korkutarak korkusuz hale gelirler
Ekonomisini emeği sermayeye yükleyen ülkelerde, halk köle olarak yaşar

Kiraya verilen beyinlerin yönettiği ülkeler
ihtiyarlaşır.
Fikirleriyle beyin yakmayan şair. Mürekkeplerini boşuna akıtmıştır.
Alışkanlıklarının esiri olmuş insanların,EN
YAKIN KÖTÜ ARKADAŞI KENDİSİDİR

Herkes doğru olduğunu savunur. Asıl doğru
kendisin çizdiği yolun yanlış olduğunu bilmemesidir.
Arkadaş yamayı diken iğne gibidir. Yanlışlarını örter.
Korkusuyla yüzleşmeyen yenilmeye mahkumdur.
Denenmemiş özgürlük köleliktir.
Kölelik geçicidir taki sen bunu fark edene
kadar
Selanın sesi kurşunun sesini bastırıyorsa,
zafer kaçınılmazdır
İslam dini asla insanın robotlaşmasına imkan tanımaz

42

Fikrin yolculuğu kalemle başlar kitapla biter.
Söylemler fiile dönüşmeden, sözler havada
asılı kalır
Büyük adamlar konuşmazlar icraat yaparlar. Konuşanlar icraatı izleyenlerdir.
Işığımı perdeleyen her kumaş parçası ile savaşırım
İnsanlar gücün yanındayken, güçsüz insanlar celladına aşık olur
Kimse ışığa hayran olmaz takii devamlı karanlıkta kalana kadar
Bitmiş bir günün düzeltmesi olmaz
Fikir gidecek hedefin yoludur

Tarih o kadar karanlık ki aydınlatmaya ışıkların gücü bile yetmiyor
Edebin bir sınırı vardır sınırı aşan edebini
aşar.
BİZ ÇEVREMİZİ İMAN İLE ÇERÇEVELERİZ.
Sevgi veriniz,sevgi alınız gerçek bundadır
bunu böyle biliniz.
Hiçbir şey imkansız değildir. İmkansız olan
sadece düşünemediklerimiz ve düşünüp adım
atmadıklarımızdır.
Su topraktaki tohumu, kelimelerde insanı
yüceltir.
DÜNYADA BİTEN HİKAYENİN, ÖYKÜSÜ BİTMEMİŞ VARLIKLARIYIZ
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Biz ölmek için doğduk yeryüzünde , gidilmiyor zamanda kaderden öte
Geleceğin izini Kur’an-ı Kerim’den görmeyenler yolda yürüyen bastonsuz ama gibidirler.
Bedenini kendsine ait zannedenler , mezarlık ne diyor tecrübe etsinler
Düşünmek için zaman harcamayanlar, geleceklerine yön veremezler

Tarihin seyrini değiştirmek için gayret sarfetmeyenler, başkalarının senaryosunda figüran olurlar.
Her göz geçmişin izlerini anlatan yaşanmışlıklarının anahtarıdır
Hedefini şaşıranlar, geleceklerine yön veremezler
İnsan cam gibi olmalı, saf ve temiz

Savaş ilerliyebilenin gücünü gösterebildiği
kanlı bir oyundur

Sabahın aydınlığına göz dikenler, gecenin
karanlığına mahkum olurlar

Her mezar taşı insanı dünyada ölümsüz gibi
dolaştırmayı durduran bir hatırlatmadır.

Sabahın aydınlığını beklemeyenler, gecenin
karanlığına mahkum olurlar

Namaz ALLAH TEALA’NIN EMRİ, İTAAT ETMİYORSAN SEN BİL GİDECEĞİN YERİ

Kıl keçinin kılı ibrişim olup, dokunup sırta
giyilmeden Vatanına, davana sahip çık

Aynı ruhu konuşmayan şehirler ülkesiyle
barışık olmazlar

İnsan bulunduğu mekana alışan bir şaşardır

SIR

Geçmişimizi savundukça geleceğimize yön
veremedik
Acizlik doğumla başlar, ölümle biter

Şiir karanlıkları aydınlatmaya çalışan bir savaş aracıdır.
Şahin bildiklerin serçeye dönüşmeden arkadaşını iyi seç yoksa avcıyken ava dönüşürsün

Vermiş olduğu sözleri yerine getirmeyenler
tarihte şahsiyetlerini yitirmiş olarak anılırlar

Gücünü makamdan alanlar. Fırtınalı bir havada denize açılan sandala benzer.

Şayet bir davan varsa, Dar ağacındaki ip senin yoldaşın olur

Işık varsa kaynak önemsizdir.Işık yoksa kaynak önemlidir

Güzel söz insanı şifaya , kötü söz insanı cefaya sürükler

Işığın kerameti kendisinde değil kaynağındadır

ŞABLONUNU KAYBETMİŞ TOPLULUKLARIN ,
AÇILARI DİK OLMAZ

Yağmuru fırsat bilip altına kova koymayanlar . Güneşli havada susuz kalırlar

Zenginlik para etmez vatan olmadıkça, olmaz dünyada barış , İslam yaşam şekli olmadıkça

Arkadaş karanlıkta kaldığında ilk çakmağı
çakan kişidir

Aklın akıntısına yön verenler, Geleceklerine
ışık saçanlardır
Bilgi çıkartmayan beyinden ayaklar istifade
etmez
Gözle bakmak bedenen, gönül ile bakmak
ilim ile mümkündür
Karanlığa hükmetmek elindeki ışığın şiddetine ve devamlılığına bağlıdır
Dünyaya geldik doğumla, gideriz tabutla

Evinde elbisesi çok, KİTABI AZ OLAN KİŞİ
FAKİRDİR.
Geleceğin izini geçmişten görmeyenler yolda yürüyen bastonsuz ama gibidirler.
Hayata bakıp plan yapanlar.Mezarlıktakiler
ne diyor empati yapsınlar.Beden benim diye
zannedenler .Toprağın altındaki çürümüş bedenlere baksınlar
Zaman üç kollu heyecan, özgürlüğün içindeki esaret,Kurulmuş senaryonun draması,oyun senin içindesin ve neredesin
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Beşiktaş Fenerbahçe Maç Kritiği
Durmuş KOÇ

Spor Toto Süper Lig 23. Hafta maçında Beşiktaş Fenerbahçe’yi ağırladı.
Fenerbahçe maç öncesi Zenit yenilgisi sonrası moralsiz ve yorgun olarak
maça çıktı. Maçın ilk yarısında Maçın
10.dakikasında Gökhan Gönül’ün attığı göl ile Beşiktaş 1-0 öne geçti. Maçın 14. Dakikasında Hasan Ali Kaldırım
Gökhan Gönül’ü penaltı noktasında
yaptığı hareket sonucunda hakem Bülent Yıldırım VAR’a gitti. Ardından penaltı kararı sonucunda penaltı atışını
göle çeviren Burak Yılmaz maçı 2-0
yaptı. Maçın uzatmalarında Burak Yılmaz’ın 45+3 dakikadaki gölüyle maçın
ilk yarısı 3-0 Beşiktaşın üstünlüğü ile
bitti.

larını sürdüren Sarı-lacivertliler, Sadık’ın 62. dakikadaki golüyle farkı 1’e
indirdi: 3-2. Ardından Dakikalar 67’i
gösterirken Hasan Ali Kaldırım, uzak
mesafeden harika bir gol atarak skoru
3-3’e getirdi. 10 dakikada 3 gol bulan
Fenerbahçe maçı beraberliğe ulaştı.
Maçın diğer bölümlerinde de etkili
ataklarına devam eden Fenerbahçe
2 net gol atağından yararlanamadı.
Maç 3-3 berabere sonuçlandı. Şenol
Güneş ikinci yarı değişikliğe gitmeyerek takımının berabere kalmasında
önemli etki yaptı. Seyirci ile beraber
O’da maçı seyretti. Kagawa ilk yarı sonucunda çok yoruldu ikinci yarı sahada
gezdi Lens ise maç içinde var mıydı yok
muydu belli olmadı. Fenerbahçe depMaçın ikinci yarısında Fenerbahçe
lasmandan 3-0 dan maçı 3-3 yapması
Teknik direktörü Ersun Yanal iki değialkışı hak etti. Süper Lig içinde kendisişikliğe gitti. Moses ve Isla’nın yerine,
ne moral olmuş oldu.
Ayew ile Valbuena oyuna dahil oldu.
Bu oyuncuların girmesi sonucu ilk yarıdaki Fenerbahçe gitmiş yerine bambaşka
bir Fenerbahçe sahaya gelmiş gibiydi. Atak üstünlüğü
Fenerbahçe’ye geçti. Maçın 55. Dakikasında Zajc’ın
attığı golle skoru 3-1 yaptı.
Bu golden sonra etkili atak-

SIR
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Miniklerin ufkunu açan
“Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi”
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuk-

barkod sistemiyle çalışılan kütüphanede, sis-

ların hayal güçlerini canlı tutmaları amacıyla

tem üzerinden takiple çocuk hangi kitapları

“Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi” kurdu. Kü-

okuyorsa devamında da o alana ağırlık veril-

SIR

tüphanede, farklı atölyeler yer alıyor.

Bugün sayısı 3’e ulaşan kütüphanelerde,

mesi isteniyor.

Drama ve müzik atölyeleri bulunan kütüp-

hanede, görme engelliler için sesli kitapla hizmet veriliyor.

Öğrencilerin okuduğu kitabın kapağını ken-

dilerinin tasarladığı uygulama sınıfı atölyesi ve
ahşap robotik atölyesi de kütüphanenin ilgi
çekici bölümleri arasında yer alıyor.
Kütüphane içerisinde ayrıca çocuklara çev-

re bilinci aşılamak amacıyla yapay çınar ağaç-

çeşitli etkinlikler ve uygulamalar yapılıyor. Çocukların kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.
Temel robotik atölyesi bulunan kütüphane-

ları bulunuyor.

2 yılda 161 bin 250 çocuk faydalandı
Kaynak: AA

de, 0-12 yaş masal atölyesi de dikkat çekiyor.
Masal atölyesinde miniklere, masallar anlatılarak hayal dünyasına yolculuk etmeleri sağlanıyor.
Duvarlarında 71 dilde “kütüphane” yazan
“Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi”nin tavanındaki uçan kitap figürleri de öne çıkıyor. Alarmlı
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Heckler & Koch MP5
Kıvanç KARADAĞ

SIR

Uyruğu: Almanya
Tasarımcı: Heckler&Koch
Üretildiği tarih: 1964-1966
Mühimmat: 9x19mm Parabellum
Etkili menzil: 200m
Heckler & Koch MP5, Alman Heckler & Koch firmasının 1964’te üretmeye başladığı hafif makineli
silahtır. 1966’da hizmete giren MP5’ler geniş kullanım seçenekleri, özel operasyonlar için birçok ek
donanıma ve farklı çeşitlemelere sahip olmasından ötürü özel kuvvetler, güvenlik güçleri, istihbarat
elemanları ile kolluk görevlileri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. MP5’lerde tekli, çiftli, üçlü
ve tam otomatik atış modları bulunur. Kullandığı mermi 9x19mm Parabellum’dur. Ancak .40 S&W
(MP5/40) ve 10mm Auto (MP5/10) mermilerini kullanan versiyonları da vardır. Kızaklı seyyar (MP5,
MP5A3, MP5A5, MP5 Navy), kırma veya sabit dipçik (MP5A2, MP5A4) kullanılır. Ayrıca kendinden susturuculu (sabit dipçikli MP5SD2, MP5SD4 ve kırma dipçikli MP5SD3, MP5SD5) ve kompakt versiyonu
(MP5K) da vardır. Bu MP5K’ları Türk Polis Teşkilatı da kullanmaktadır. MP5K’ların etkili menzili ise 150
metredir. MP5’ler neredeyse dünyadaki bütün özel kuvvetler tarafından kullanılmaktadır. Silah özellikle en az 200 m mesafe içerisinde oldukça isabetlidir. Tekli atış ve 3’lü atış modlarında oldukça isabetli
olduğu söylenebilir. MP5, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde kullanılmasının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay, Astsubaylarında kadro silahıdır.
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Yapay Zeka yazılımı mucitlerini bile
ürküttü
Mehmet ŞAHİN

OpenAL isimli araştırma şirketi tarafından geliştirilen, kendi başına
metin oluşturan yazılım suistimal edilebileceği endişesi ile piyasaya sürülmüyor.

SIR

ABD’de kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşu
OpenAl tarafından geliştirilen Gpt2 isimli yazılım
insan seslerini analiz ederek kendi başına metinler
oluşturabiliyor. Ancak bu oluşan metinler o kadar
gerçeği yakın ki, Gpt2’yi geliştirenler bu yazılımın
piyasaya sürülmemesine karar verdi.
Destekçileri arasında Elon Musk’ın da bulunduğu OpenAl’ın temel çalışma biçimi yaptığı tüm
yenilikleri kamuoyun açıklamak. Ancak yazılımcılar
Gpt2’nin suistimal edilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünerek yayınlamama kararı aldı.
KENDİ BAŞINA METİN OLUŞTURUYOR

Geliştirilen yazılım verilen bir metne ilave edilecek uygun kelimeleri bulma ve uygun paragraflar
geliştirme kabiliyetine sahip. Bu yazılım 8 milyon
web sitesinden elde edilen 40 gigabayt veri ile eğitildi. Bunun için kullanıcıların tavsiyeleri de alındı.
Toplanan bu veriler YZ’nın metinlerin temelinde yatan modelleri kavramasını sağlıyor.

Gpt2 böylece mevcut metnin içerik ve stiline
uyum sağlayabiliyor. Bu çalışmanın sonucunda
hayranlık veren neticelere ulaşıldı. Yapılan metin
oluşturma denemelerin yüzde 50’sinde birbiriyle
bağlantılı yeni metinlerin oluşması başarıldı. Gpt2
sadece yüksek teknolojik bilgiler ve ezoterik içiren
metinlerde daha düşük bir başarı oranı sergiledi.
Ancak okunulanı anlama ve neden niçin sorularına
cevap verme konusunda elde edilen başarı da beklenilen çok üstünde oldu.

haberler üretmeye, konuşmaları taklit etmeye ve
sosyal ağlarda spam ve fake içerikleri dağıtmaya
çok müsait. Sistem prensipte bir insanın yapabileceğinden daha fazla zarar vermiyor. Ama bir insana göre çok daha hızlı ve büyük caba sarfetmeden
çalışıyor. OpenAL bu özelliklerin kötü niyetli kişiler
tarafından kullanılmasından endişe ediyor. Ancak
OpenAL sadece bu endişeleri gidermek için değil
aynı zamanda YZ yazılımlarında suistimal konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bu adımı attı.
TOPLUMSAL FARKINDALIK

OpenAL tarafından yapılan açıklamada, “Bu tür
teknolojiler hizmete sunulmadan önce toplumun
online metinlere karşı daha şüpheli davranmayı
öğrenmesi gerekir“ denildi. Yazılımı geliştiren araştırma grubu ise bu tür sistemlerin YZ araştırmalarının ana merkezini oluşturduğu ve sınırlandırılması
gerektiğini söyledi. Bu amaça yazılımın sadece örnek verilerle dar bir versiyonu açıklandı. Modelde
kullanılan veri tabanı ve kodlar ise yayımlanmadı.
OpenAl yazılımcıların toplumsal faydadan yüzde
yüz emin olmadıkları için bu yöntemi seçtiklerine
YZ konusunda benzeri tartışmaların gerekli olduğuna dikkat çekti.

SUİSTİMAL ENDİŞESİ
Tam da bu yetenekler yazılımcıları endişeye sevk
etti. Sistem yüksek maliyete neden olmadan fake
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KİTLESEL HAREKETLİLİK;
GÖÇ-ZORUNLU GÖÇ (SÜRGÜN) = HİCRET MİDİR ?
Yavuz Selim PINARBAŞI

Göç;

kadar devam etmiş; İran, Anadolu ve
Balkanlardan geçerek Avrupa ortalarıDini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer na ulaşmıştır. Bazı Türk boyları bugünsebeplerden dolayı insan toplulukla- kü İran, Azerbaycan, Hindistan, Irak ve
rının hayatlarının tamamını veya bir Anadolu’da göç ettiler.
bölümünü geçirmek üzere bir yerleşim
ünitesinden, bir başkasına yerleşmek
Sürgün;
suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştir1877-78 Osmanlı-Rus savaşları esme hareketidir. Kişisel nedenlerle yer
değiştirmeye ve bu esnada nakledilen nasında, Tuna boylarından, Balkanlareşyaların hepsine de göç denmektedir. dan ve Kırım’dan Anadolu’ya yapılan
Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hay- toplu göç, 93 Muhaceratı olarak bilinir.
van türlerinin, belli mevsimlerde dün- 1950’li yıllarda, Balkan Türklerin, Balyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de göç kan ülkelerinden (Romanya, Yugoslavya,Bulgaristan) ve Rusya’dan Türkiadıyla anılır.
ye’ye toplu göç ettiler.
Zorunlu Göç;
Yine günümüzde Esed zulmünden
M.Ö. 3000-4000 yıllarında Orta As- sürülüp ülkemize kaçan Suriye’li karya’da yaşayan kavimlerin şiddetli ve deşlerimizi de misal verebiliriz.
uzun süren kuraklık sebebiyle doğuya,
Hicret;
kuzeye, batıya ve güneye gitmelerine;
Kavimler Göçü denmektedir. Bu göçün
Hicret, Hz. Muhammed ve diğer
siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri üze- müslümanların baskılar yüzünden
rinde uzun bir süredir durulmaktadır. 622’de Mekke’den Medine’ye göçüne
Aynı bölgede M.S. 6. yüzyıldan itiba- verilen isimdir. Bu göçün sonucunda
ren başlayan ve asıl ağırlığı batı istika- Medine’de bir İslam Devleti kurulmetinde olan Türk göçleri, 17. yüzyıla muştur. Rasulullah Mekke’de tebliğ

SIR

48

sirdergisi.com

Mart 2019 / Cemaziyelahir 1440

görevini sürdürürken Kureyşliler de
şirklerinde diretiyorlardı. Peygamberimiz tebliğ görevini Mekke’nin dışına taşırmak istiyordu. Bu nedenle
Taif’e gitti. Taifliler de Kureyşliler gibi
müşriklikte direnmişler ve Peygamberimizi taşa tutmuşlardı. Peygamberimiz onların bu cahilce hareketleri
karşısında yılmamıştır. Özellikle Hac
mevsiminde Mekke dışından gelen
insanlarla görüşüyor onlara İslam’ı
anlatıyordu. Peygamberimiz bir Gün
Akabe mevkiinde Medineli altı kişi ile
karşılaştı. Onlara Kur’an okudu ve İslam’a davet etti. Medineliler Peygamberimizle konuştuktan sonra durumu
kendi aralarında değerlendirdiler. Hicri
takvimin başlangıcı Hz. Muhammed’in
Mekke’den Medine’ye göç etmesidir.
Bu göç sırasında o zamana kadar Müslüman olan herkes de Peygamberin
yanındaydı. Hicret 20 eylül 622 günü
olmuştur. Hicret’i esas tutan Hicri
takvimin başlangıcı ise asıl Hicret’ten
daha sonra, 640’tadır.

SIR

lime daha çok “bir yerin terk edilerek
başka bir yere göç edilmesi” anlamında kullanılır.
Her ne sebeple olursa olsun ülke sınırları dışına çıkmak ( çıkarılmak) , şu
ya da bu sebepten dolayı hicret etmek
olarak kabul edilir.
Aynı zamanda insan olarakta kötüden-iyiye, çirkinden-güzele ve zordan
– kolaya geçmekte bir iç hicret olarak
sayılabilir.

Sonuç olarak; kelime anlamında
Aziz dostlar Rabbim hepimizi yanlış
“Hicret” sözlükte, “terk etmek, ayrılolan ne varsa ondan uzaklaştırıp doğmak, ilgisini kesmek” anlamına gelen,
ruya hicret ettirsin .
hicret “kişinin herhangi bir şeyden
bedenen, lisanen veya kalben ayrılıp
Saygılarımla.
uzaklaşması” demektir. Ancak bu ke49
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Konuşan portakal
Danişmentoğlu

Hepimizin bildiği gibi portakal son derece
yararlı bir meyvedir. İçerdiği C vitamini ve diğer vitaminlerin yanında, bol bol posa içermesi
ile de pek çok yararı vardır. Portakalın yararlarını anlamak için terazinin bir tarafına koysak;
diğer kefeye ise gıda sanayii ürünü en tutulan
yiyeceklerden biri olan çikolatayı koysak; acaba
nasıl bir tartı elde ederiz?

oluştururken Diğer yandan meyvenin içeriğinde bulunan ve taze olarak tüketilmesi gereken
çok değerli vitaminleri en iyi şekilde koruyacak
şekilde tasarlanmıştır.

Hiç şüphesiz bunların kıyaslanması doğru
değildir. Çünkü birisi doğaldır, diğeri ise yapay.
Gene de ikisi arasındaki farkı görmek için bunları teraziye koymaya karar verdim. Amacım
doğal olanla yapay olanın arasındaki farkları
görebilmek desek daha doğru olur.

Oysa çikolata bir yerden bir hasar alacak
olursa bütünüyle ürüne yayılabilir. Yeterince
korunaklı değildir.

İyi Değilim
Eğer portakal dışarıdan gelecek bir zararla

karşılayacak olsa dahi sadece birkaç tane baloncuk zarar görecektir. Diğer baloncuklar etraflarındaki zar ile korunacaktır.

SIR

Bu iki yiyeceğe bakınca ilk göreceğimiz şey
ambalajları, bu ambalajlar arasındaki temel
fark ise biri çok sayıda yazı içermesi, portakalın
üzerinde ise hiç bir harf bile bulunmamasıdır.
Çikolata üzerindeki bu kadar yazı neler anlatır? Baktığımızda ilk fark buradaki yazıların bir
lisanı vardır. Eğer o lisandan anlamıyorsanız hiç
bir şey anlaşılmaz. Diğer taraftan lisanı biliyor
olsanız bile küçücük yazıları görmek zordur ve
kimya bilgisi gibi uzmanlık gerektiren açıklamalardır. Oysa portakala baktığınızda kolayca
temel bilgilerin hepsine ulaşabilirsiniz.
Mesela tazeliğini, pörsümesini, yaralı yada
çürük olduğunu uzaktan bakarak dahi anlayabilirsiniz. Aynı şeyleri çikolata üzerinde bakarak anlamaya çalışırsanız üretim tarihini, son
kullanımını bulmanız gerekir. Bunları çikolata
üzerinde bulabilmek lisan ve kimya gibi altyapı
istemektedir. Oysa portakallı hemen herkese
anlayabilir.
Portakalın dışında kabuğu vardır. Onun içeriğini en güzel şekilde koruyacak biçimde tasarlanmış, içerisinde de dilimler; Dilimlerin içinde
ise küçücük baloncuklar mevcuttur. Bütün bu
Ambalaj bir yandan son derece yararlı lifler
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İçerik olarak baktığımızda portakalın temelde üç unsurdan oluştuğunu görürüz. Portakal
bol sulu bir meyvedir. Diğeri posasıdır, koruma
sağladığı gibi sindirim sistemine de yararlıdır.
Çok değerli vitaminleri de üçüncü içeriği oluşturmaktadır. Bütün bu kompozisyon bizim için
çok sayıda avantajlar sağlamaktadır. Ve her şey
gerektiği kadar koyulmak suretiyle adeta bir
ilaç gibi doz ayarı ile verilmiş gibidir.
Mesela akşam oturunca bir portakal yersiniz. Ama onu sıkıp suyunu içsek on tane portakalı sıkıp içmek mümkündür. Yemeyi abartırsak
belki iki veya üç; ama içmek için on tane sıkmak
mümkün... Doğal doz ve yapay…
Oysa çikolata su içermez. Ayrıca Bol şeker ve
bol karbonhidrat içermekte olduğunu görürüz.
Bir miktar kakao aroma ona tadını vermektedir.
Büyük oranda yağ içermektedir.
Arasındaki farkı şöyle anlatsak birisi bir kompozisyon; diğeri konsantre edilmiş rafine un
şeker yağ ve aromalı ürünler. Hepsi rafine ve
tekdüze ve asla bir meyve gibi taze olmayan
ürünler...
Hijyen konusunda da meyvelerin son derece
güvenilir olduklarını gayet rahat söyleyebiliriz.
Oysa çikolata için aynı şeyleri söylemek oldukça
güçtür. Ayrıca işlenmiş gıdalar koruyucular vb.
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pek çok kimyasal ürünler içermeleri nedeniyle
gayet düşündürücüdürler.
Meyvelerin kabukları hasar aldığında doğal uyarıcı gibi davranarak içeriğe gelebilecek
zararı kendisine talip olanlara haber vermeye
çalışırlar.
Bunu yapabilecek endüstriyel ambalaj henüz icat edilmedi…
Fruktoz işlenmiş nişasta bazlı şekerler gibi
kimyasal işlemlerden geçirilmiş maddelerden
oluşmaları ayrıca risklidir. Üstelik ambalajı bunları yeterince koruyacak özelliklere sahip değildir, hasar varsa kolaylıkla bozulabilirler, kontamine olabilirler. Garantisi yoktur ama portakal
hasar alırsa kabuğunda değişiklikler meydana
gelir ve hasarın büyüklüğü ve niteliği belli olur.
Endüstriyel ürünlerin bu özellikleri yoktur.

daha üstündür. Bizim sağlığımız için doğadan
kopmamamız gerekiyor. Hayat şartları nedeniyle tüketmek zorunda kaldığımız pek çok ürüne
karşı dikkatli olmak zorundayız. Sadece tüketirken değil üretirken de dikkatli olmalıyız.
Sonuç olarak fark görebilmek için içimize
bakmamız yeterli, bunları anlamak için donanımlar içimizde mevcut. (Doğal teraziler desek
daha doğru olur)
Sanki içimizdeki çikolata üreticileri sonunda portakal imal etmeye çalışıyorlar gibiler. O
kadar güzelini yapamayacaklar belki; Ve üstelik
kakao gibi gerçek bir doğal ürün olmadan çikolata yapılamaz, yapamayacağız… Sadece kakao
değil şeker ve un dahi doğal ürünlerin işlenmiş
halleri...

SIR

Diğer taraftan bunları tükettiğimizde portakalın sağlığımıza son derece yararlı olduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz. Çikolata için aynı şeyleri söylemek zordur. Zararları ya da etkileri ayrı
bir bahis konusu olmakla birlikte hemen herkesçe malumdur.
Sonunda her ikisini de tüketiriz ama satın
alırken dahi portakalın çok daha ucuz olduğunu görüyoruz. Çikolata ise çok sayıda işlemler
geçirdiği için pahalı bir şey ve üstelik ucuzunu
seçmek riskleri artırmaktadır.
Yararlı bir şey ucuz ve yararlılığı tartışılır bir
şey pahalı... Modern toplumun modern çelişkilerinden biride bu dur.

Diğer taraftan bunları tükettiğimizde her ikisinden de çöp çıkmaktadır portakalın çöpünü
toprağa atarsanız gübre olacaktır Ve kolaylıkla
toprağa karışarak geri dönüşecektir. Oysa çikolata ambalajları plastik ve boyar maddeler içermektedir ve bunların doğaya zarar verdiklerini
de rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca bu plastik ve
boyar maddeler gıda içerisine karışmaktadır ve
insan sindirim sisteminde mikro plastikler gibi
şüpheli maddelerin varlığı son zamanların araştırma konularından biridir.
Hepimiz biliyoruz; doğal olan yapay olandan

Portakalı üretmek için bunların hiç birine ihtiyacımız yok; toprak ve portakal ağacı her şey
için yetiyor. Üstelik çok daha yararlı bir ürün
ortaya çıkıyor.
Asla özgün bir damak tadına ulaşamasa da,
çikolatayı savunmak için bayağı çaba sarf etmek lazım. Savunulabilecek yanı çok daha büyük olan cirolara sahip oluşu, pek çok insanın
ekmek kapısı oluşu.
Oysa meyvelerin her biri son derece özgün
damak tatlarına sahiptir, vücudumuz ihtiyacına
göre portakal çeker bazen, bazen elma, bazen
de başka meyveler.. Adeta içimizde onların yararlarının bilgisi saklıdır ve ihtiyacımız olduğunda bu yararları ulaşmak için o meyveyi yemek
isteriz.
Çikolataya yemek isteme sebebi belki de sadece reklamlar olabilir; ya da belki diğerlerinin
onu yediğini gördüğümüz için birbirimizden
özenerek bu tür yapay gıdalara yöneliriz.
Belki hayat bu kadar pahalı olmak zorunda
değildir. Ödediğimiz asıl bedel sağlığımız… Çocuklarımız, sevdiklerimiz…
Bunu biz yaptık...
Kendi kendimize zulmettik…
Kendimizi bilebilsek yapmazdık...
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Unutkanlık için dua
Ciltler dolusu kitabın okunduğu ve yüzlerce sayfalık metinlerin ezberlendiği dönemlerde unutkanlığın önüne geçmek için okunan bir duadır.
Bu dua günlük yaşamdaki dalgınlığı da inşallah ortadan kaldıracaktır. Duanın lafızları şöyledir:
“Ya kayyumu fela yefutu şeyün min ilmih.”

SIR

Bu duadan azami derecede istifade etmek için hem gece yatmadan
önce hem de sabah uyandıktan sonra 7’şer defa okunmalıdır.
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UNUTMA
Unutma ;
Bahçelerden bir bahçe
Solan bir gülün dikeniydiniz
Ve ben sizi seçmiştim bayım.
Sizden önce
Mevsim hep sonbahardı
Soğuk bir mevsimin kırılmış dalıydım
Yüreğim ayaz,
Ellerim nasırdı.
Sonra sizi tanıdım
Şehrime dokunan ellerinizi tuttum
Sokağımda gezinen ayaklarınızın ritmine uydum
Gözlerime kitlenen gözlerinizde kayboldum
Lâkin baharım olmadınız, olamadınız.
Ve bir gün
Yağmurlu bir gecenin ardından
Alıp başınızı gittiniz
Ve ben yine sonbahar oldum.
Sizden sonra
Bahçelerden bir bahçe
Papatya falında ‘sevmiyor’ diyen
Yaprağın düştüğü yerde
Kör bıçağım şimdi.

SIR
Nilüfer KAYA
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Jaguar
Jaguar, İngiltere merkezli bir otomobil markasıdır. 1945 yılında kurulan firmayı BLMC (British Leyland), 1990 yılında Ford’a sattı. Jaguar,
2008’e kadar Ford’un PAG adı verdiği ve Land
Rover, Volvo, Aston Martin gibi lüks ve prestijli
markalardan oluşturduğu alt grubunda yer almaktaydı. 26 Mart 2008 tarihinde Hindistan’ın
en büyük otomotiv markası Tata’ya satıldı. En
önemli modeli 1965 yılında piyasaya sürülen
E-Type, büyük bir satış başarısı elde etti. Diğer
bir önemli model ise 1970-80 döneminde üretilen XJ-S 2 kapılı modeldir.

nü, meydana gelebilecek kazalarda, yayaların
yaralanma riskini azaltmak için değiştirmiştir.
Firma, ürettiği yeni modellerine bu Jaguar figürü yerine, Jaguar resimli bir plaket monte
etmektedir.

SIR

Jaguar, otomobillerinin motor kaputunun
üstünde yer alan ve zıplayan Jaguar figürü-
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Nihat ÖZBİLEK

Modeller

Jaguar XK
Jaguar XE

Jaguar XJR
Jaguar XF

Jaguar S-TYPE

Jaguar X-TYPE

Jaguar F-PACE
Jaguar XF-R
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NEREDE BU VÜCUDUN BAŞI?
Onur KARAKOÇ

Allah her şeyi düzen ve intizam içerisinde yaratmış. Kainattaki düzen sistematik bir şekilde görevlerini yerine getiriyor. Dönen bir çarkın dişlisi kırıldı
mı sistem nasıl duruyorsa vücuda mikrop girdimi o
mikrobu biran evvel atmak gerekir. Aksi durumda
mikrop vücuda dağılır ve bütün vücuda yayılır. Eğer
mikrop kolda veya ayakta ise en son çare kolda,
ayakta kesilir! İnsan kolsuz veya ayaksız yaşayabilir?
Fakat insan başsız yaşayamaz!
Baş olmadan gövde olmaz!
Baş olmadan hayat olmaz!
Baş olmadan vücut olmaz!

dırıldı ve İslâm dünyası Haçlılar karşısında başsız
kaldı. Müslümanlar için bir sığınak olan Hilafetin
kaldırılması hem Türkiye’ye hem de İslâm dünyasına büyük zarar verdi. Peki Halifelik neden kaldırıldı?
Hilafet her şeye rağmen toparlayıcı bir unsur
olarak İslam alemini birleştiriyordu. Müslümanlar
nazarında Hilafet makamı çok kıymetli ve önemlidir.
Dış güçler birlik, beraberliği ve kardeşliğimizi diri
tutan halifelik makamını iyi bildikleri için ilk hamlelerini yaptılar. Peygamber efendimiz döneminden
bugüne gelen halifeliği kaldırdılar. Amaçları Müslümanları bölmek, parçalamak ve yutmaktır!
Batılı emperyalist güçler, yüzyıllarca uğraştılar
ve sonunda amaçladıkları gibi Hilafeti kaldırtarak,
İslam alemini başsız bıraktılar. Dünyanın bugün içinde bulunduğu durum dikkate alındığında Hristiyanlık ve Yahudiliği bir arada tutabilecek Papa, Patrik ve
Hahambaşıları varken, bir tek İslam alemi halifesiz
ve Müslümanlar başsız! Katolik’i papa, Ortodoks’u
patrik, Musevi’yi ise hahambaşı temsil ederken; bir
tek İslam aleminin başsız olması dikkat çekiyor. Bu
durum halifeliğin kaldırılmasından bu yana büyük
bir yara gibi kanayıp durmakta, buna bağlı olarak da
İslam alemi başıboş bir halde ortada kalmıştır. İslam
aleminin halifeliğin kaldırılmasından sonra ki durumu göz önüne aldığımızda Filistin, Çeçenistan, Afganistan, Doğu Türkistan, Irak, Suriye ve dünyanın
birçok yerinde Müslümanlara yapılan zulümlerin en
büyük nedenlerinden biri bu başsızlık ve birlik ve
beraberliğin olmamasıdır.
Haçlı zihniyetinin yön verdiği Batı dünyasının İslam alemini başsız bırakma amaçları doğrultusunda
kaldırılan Hilafet müessesinin hayata geçirilmesi,
bugün şekil olarak mümkün olmaz gibi görünse de
taşıdığı mana itibariyle yeniden ihya edilmesi İslam
alemi için mecburiyettir. Halifelik makamının tekrardan kurulmaması durumunda İslam dünyasının
bugün içinde bulunduğu kötü ve içler acısı durumdan kurtulması imkânsız gibi gözükmektedir.

SIR

Nedir bu vücudun başı?
İnsan aç kalır, susuz kalır, yeri gelir uykusuz kalır?
Ama vatansız, bayraksız, ezansız kalamaz!
Ecdadımız aç kaldı, susuz kaldı ama vatansız,
bayraksız, ezansız kalmadı! Çünkü onlar biliyorlardı; dünyevi her şey yerine gelir fakat vatan olmazsa
hiçbir şey geri gelmez!
Sürü çobansız, ordu komutansız, devlet başsız
olamaz!
Emirlik veya halifelik dediğimizde sizin aklınıza;
Dirilişteki Sadettin köpek, Payitahttaki Mahmut
Paşa ve Mehmet Bir Cihan Fatih’indeki Çandarlı Halil Paşa gelmesin!
Aklınıza adaletiyle tüm dünyaya ışık tutan Halife Ömer, hoşgörüsü ile gayrimüslimlerin övgüsünü
alan Fatih Sultan Mehmet, bütün tebaasına, halkına ayırt etmeden hizmet eden 2.Abdülhamid han
gelsin!
Nitekim peygamberimiz (s.a.v.): “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun
bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu
sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”1
Tam 92 sene evvel 3 Mart 1924’te Hilafet kal1

Müslim, Birr 66
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GERİ KALMIŞ ÜLKELERİN KADİM HASTALIĞI;
ÖTEKİLEŞTİRME VE AYRIŞMA!
Said Dayıoğlu

Hani şu terörist ve bölücülerin
amaçlarını gizlemek için sımsıkı sarıldıkları sihirli sözcük ve kavramlar var
ya; özgürlük, hürriyet, eşitlik, barış vb.
gibi… Bu kavramları görünür kılıp hayata geçirmek, büyük ve güçlü bir devletin çatısı altında kardeşçe yaşamakla
mı, yoksa ırk, mezhep, dil vb. sebeplerle ayrışıp küçük devletçiklere bölünmekle mi mümkün olur?

bu küçük devletçiklerin borusunun öttüğü bir ortam olarak kalabilir mi?

Dikkat ettiyseniz bu devletler genellikle birleşik ya da federasyon şeklinde
sınıflanmış.

klan ve hanedanın yaşadığı büyük bir
ülke. Eğer bu klanlardan her biri biz
özgürlük istiyoruz diyerek ayaklansa
dünyada söz sahibi olmaya başlamış
olan Çin’in bu devinimi devam ettirmesi mümkün olabilir mi?

BİRLEŞİK KRALLIK “İNGİLTERE”; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’nın BİRLEŞMESİYLE oluşmuş ve
Kanada, Avustralya, Yeni Zelenda gibi
vilayet devletlerle güçlü bir konuma
yükselmiştir. Bugün için gelişmiş ülkeler olarak kabul görüp kişi başına düşen gelir ve refah seviyesi bakımından
İsterseniz buna günümüz ve geçmiş- oldukça ileridedir. Bu ülkeler birbirine
ten örnekler vererek cevap arayalım. düşüp ayrışsalar, enerjilerini birbirleMesela günümüzde dünyada borusu riyle savaşarak tüketseler aynı refah
öten veya halklarının refah seviyesi seviyesini sağlayabilmeleri mümkün
daha üst düzeyde olan devletler han- mü? Parçalanıp etnik kökenlerine göre
gileridir diye bakalım. Kim bu ülkeler; devletçikler kursalar dünyada bugünBirleşik devletler, birleşik krallık, Çin kü manada caydırıcı bir güç olabilirler
halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, mi?
Almanya vb.
ÇİN HALK CUMHURİYETİ; Çin birçok

SIR

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
“USA”; 50 devletçiğin BİRLEŞMESİYLE
oluşmuş büyük bir devlettir. Sizce bu
50 devlet çeşitli bahaneler öne sürüp
Almanya’da Saksonlar’la Bavyerabirbiriyle savaşsalar ve nihayetinde lılar savaşsa, İspanya’da 17 ayrı özerk
ayrışsalar dünya da bugünkü manada bölge birbiriyle egemenlik için kapışsöz sahibi olabilirler mi, ya da dünya sa bu ülkelerin bir ağırlığı kalır mı? ….
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Tüm bu ülkeler bize öcü gibi gösterilen
imparatorluk geleneğinin çağdaş versiyonlarıyla yönetiliyorlar ve birliklerini muhafaza ettikleri müddetçe güçlü
kalmaya devam edecekler.

Kürt devleti kuracağız diye gayretle
çalışırken aslında bu ülkenin enerjisini boş yere tükettiklerini bilmeyenler,
Türk’e Türk’ten başka dost yok diyerek
tüm Müslüman coğrafyasına arkasını
dönenler, Çağdaşlığı heykel yapmak,
içki içmek ve çıplaklık sayıp kendilerindeki kültürel çıplaklığı Anadolu’nun
muhafazakâr insanını aşağılayarak kapatmaya çalışanlar aslında birilerinin
ekmeğine yağ sürmekten başka bir
şey yapmıyorlar. Binlerce yıl beraber
yaşadığı insanları ötekileştirerek iyi bir
iş yaptığını zannedenler zavallı birer
köleden başka bir şey değiller. Yazık ki
bunun farkında da değiller…

Bir de geçmişten örnek verelim; mesela Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasında sonra birçok beyliğe bölünen
Anadolu coğrafyasında o şekilde kalınsa ve o beylikler mütemadiyen birbirleriyle çekişselerdi muktedir bir yapı
kurulabilir mi ya da otorite sağlanabilir
miydi? Ancak bu parçalı yapı toparlanıp birliğin tesisi sağlandıktan sonra
üç kıtada söz sahibi bir medeniyet inşa
edilebildi. Demem o ki birliğin olduğu
yerde güç ve gücün olduğu yerde de
Devletin ifrazatlarından kurtulduhuzur ve refah vardır.
ğu ve yeniden diriliş emarelerinin göSon elli yılda yaşadıklarımız, bu rüldüğü şu günlerde toplum olarak
gerçeği bilen ve bizi bizle durdurma- bize düşen de hoşgörü ve kardeşliktir.
yı planlayanların oyunlarının birbiri Elbette hainlere tolerans değil ceza
ardına perdelenmesinden ibarettir. haktır ama hain olmayıp hainlerin
Bu dönemde Devrim yapacağız diyen oyunlarına gelen kardeşlerimize de
Sosyalist ve buna mukabil ülkeyi Ko- uyanmaları için fırsat vermek gerekir.
münistlere kaptırmayacağız diyen Ül- Gerçekler ve doğrular kırıp dökerek
kücü, Vurun yezit soylarına diyen Alevi değil gönül alarak anlatılırsa kalplere
ve buna karşı memleketi Kızılbaşlardan yerleşir. Fikirler dikte edilirse inanıyor
kurtaracağız diyen Sünni veya laik-anti gibi yapan münafıklar ordusu oluşabilaik gibi ayrışma argümanlarına sarılan lir. Bu ise inanmayan ama bunu açıkça
kim varsa bu oyunların gönüllü figü- söyleyenlerin durumundan daha kötüranlarıdırlar. Şimdilerde Türk-Kürt ça- dür. Çünkü görünen için tedbir almak
tışması için uğraşanlar ve bu oyunlara kolayken görünmeyen için zordur.

SIR

kanıp kuru bir ırkçılıkla gaza gelenlerin
Uhuvvet dolu gönüller için her mevyaptıkları da hiç kusura bakmasınlar sim bahar
ucuz bir figüranlık ve emperyalistlere
Çünkü bilirler, hâlık için sevene Allah
uşaklıktan başka bir şey değildir.
yâr
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Recep(Ekmek)Şaban(Su)
Ramazan(Hava)
Merhaba Sırdaşlarım.
Öncelikle size selam olsun. Özel bir ay üç
aylar başlıyor. Cömertlik var sunalım paylaşalım. Su gibi akıtalım, biriktirilen mal suya
benzer, zekatını sadakasını vermez isen taşar
harab olur. Cimri insan biriktirir, ölümünden
sonar hepsini terk eder. Göçer gider, veren el,
alan elden üstüdür. Recep ayında baldan tatlı
bir nehir vardır. Recep ayında oruç ödüldür. O
nehrin suyundan Allah’ım nasip etsin inşallah.
Demir saklar pasını, düşene dek boyası. İnsanda öyledir, saklar kendini çıkana dek foyası. O
zaman dikkat ya olduğun gibi görün ya oldu
görünüp aslını gizleme, göründüğün gibi olmak elinde.
Şu güzel üç aylar hürmetine… Oruç ile mide
sevgi ile gönül tatlı söz ile dualar ile başlayalım. Bizler tasalanmayı arkadaş edindik.
Resulullah efendimiz buyurmuşlar,
“Kimin gelecek kaygısı varsa ve geçmişe
dair üzüntüsü artarsa bol bol istiğfarı çoğaltılsın.” Diye…
Mart ayı yazın gelişi olsa da biraz sert geçer, kışın vedası diye boşuna denmemiştir. 15
‘i yaz, 15 ‘i kış diye… Mart ayına her halin ile
güzelsin diyebilmek ne güzel. Kadınlar günü
denmiş 8 Mart. 13 Mart Selanik Fethini anlatmakla bizlere… Mart ayına sabır ile başlayım. Üç aylara ve 18 Mart Şehitlerini Anmaya.
Bu arada yaşlılar haftası imiş. Ben alınmadım.
Çünkü geceleri saymıyorum.

Dualarımı yapar, yarınların güzel olacağına
inanırım. İnsan güzel düşününce, güzel oluyormuş. Sevdiğiniz şeylerin sorumluluğunu almazsanız onları kaybedersiniz. Üç aylar bunlara vesile olsun emi. Recebi-Şabanı- Ramazan’I
birde Kadir Gecesi.. Birde Kadrinizi bilenler ile
dolu dolu olsun. Her anınız dualar yoldaşımız
olsun. Candan kişiler sırdaşımız. Daha daha
güzeli Rabbim sırdaşınız ve gönül bahçemiz
solmayan güller ile dolsun. Yeterki biz isteyelim. Mart ayı bize kışımı yazımı anlatır, bilemem bakış açısına göre değişir.
Eskimeyen büyüklerimiz 15 yaz 15 kış derlerde? İçimizdeki derinliklerinde tükenmez bir
sevgi kaynağı var. Bu sevginin yüzeye çıkmasına izin verelim. Önce kendimize güvenelim.
Düşündüklerimizi söylemekten çekinmeyelim.
Kendimi seviyorum, insanlara dürüst ve sevecen davranıyorum. Onlarda Hakk’ın sıfatını
görmek çok güzel. Çünkü verdiklerim çoğalarak bana geri gelecek. Onlar benim varlığımın
aynasıdır biliyorum. Şu güzel günlerin hatırı
için bu beden bize hizmet ederken toprak bizi
beklerken geleceğimiz parlak ve mutlu ve güvenli olduğunu bilerek her anı yaşayalım. Ben
evrenin sevgilisiyim. Beni sevdiğini biliyorum.
Bende seveni seviyorum. Sır etmiyorum duysun kainat sesimi. Ne kadar çok sevgi verirseniz biliniz tüm varlığı doldurur ve her yöne dağılır. Çoğalarak bizlere geri döner. Ne verirsen
o sana döner biliniz. Beden emanet ise onu se-

SIR
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verek ilgi gösterelim. Sevgi giydirelim, canlılık
sağlar bilelim. Sır Aydan eder severseniz bilin.
O yüzden geçmişinizi bağışlayın, onları geride
bırakın. Ufka açılın ve güzellikler dolu olsun
her anınız. Mutluluk kapılarını ardına kadar
açın. Halimize şükretmesini bilelim. Elimizde
olanlar ile sağlığımıza sevinelim. Oluruna bırakmak gerek bazen, sırlar ile dolu bu alemde
biliniz siz size yetersiniz. İnsanoğlu gönlü kırık
olsa da, bağrı yanık olsa da bazen bir gülüşle, bazen derin bir sessizlikte gizlermiş,bunu
anladım. Bu sır aleminde her şey gizlenmiş.
Bütün güzellikler sana özelmiş, gözler senden
başkasını görmezmiş. Bir anneyi, yani bir kadını fark etmek isterseniz, dost gibi dertleş, baba
gibi koru, adam gibi SEVİNİZ. Çünkü hayat çok
kısa! Çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de
tükenir, içmesen de. Bu yüzden hayattan tad
almaya bakalım, çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasanda…
Diyorum bu aleme, umuda yolculuk var
haydi. Sır gemisinde en sonunda fark edin
emi? Ihmal ettiğimiz sadece kendimiz. Arada
bir gönül ağacını sallamalıyız sevgi dökülsün.
Susup sabret bu güzel ayların hatrına, ödüldür bilsek 12 ay ile üç ay gelip gider bilelim.
Canım sabredenler mükafatını elbet alırlar. Siz
siz olun dualar ile daima yalvarın Rabbinize. O
duyar, O görür ve ödüllendirir. Kendi istediğinizde bu hayatta hiçbi şeyiniz yoksa tatlı söz
ikram edin bu anı şimdi erteleme emi?
Bu üç aylara Kur’an gözü ile bakarsan, yazıya
da akılla bakarsan ilme kalbin ile bakarsan Aşk’
a ruhun ile bakarsan Rabbini görürsün der sevdiğim bir güzel. Yine de olmak isediğiniz gibi
olun. Ne maldan yanayım ne mülkten. Gerçek dosttan yanayım Ben! Hangi mal rahmet
okurmuş insane selam olsun birbirine Rahmet
okuyan dostlara.. Birbirini Allah için sevenlere.

Güzel insan biriktirin hayatınızda size
olduğu gibi Kabul
eden güvenilir olsun çünkü hayat
kaybedilemeyecek
kadar kısa. Bitmesin o komşuluklar
aynı eskisi gibi sahurlar iftarlar. Paylaşmalar hatta hamur işleri öyle sevgi ve sır dolu
ve tebessümle sevelim. Yoksa ışıkları, zile basmayı da bilelim.
Bu güzelikle sürmeli bu
güzel üçaylarda. Ve daima dostlarım gönül
kendine benzeyen
gönüle akar sabırla.
Sır gemisine buyurun. Sabır Yusuf gibidir, bazısı zindandan
sonu hükümdar.
Komşu; bir fincan kahvedir.
Bir avuç tuz bende,
Kalmamış sizde varsa diyebilmeli,
Komşu; dosttur,

SIR

sırrını paylaşandır; gönlünün aradığıdır.
Külüne muhtaç çat kapı gelenindir.
Ilaçtır eczanedir. Doktordur,
Komşu; son yolculuğunda arkanda kalanlar ile ağlayandır, tesellindir.
Böyle komşular ve dostlar ile geleceğe ümit ile inşallar hayırlı üçaylar
dilerim.
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BAHARIN DA SAHİBİ VAR

SIR

Güzel bir bahar günü
Denizin kenarına geliriz
Esen rüzgarı arkamıza alarak
Derin bir nefes alır
Taa ufuklarına dalıp gideriz
Koskoca deryanın.....
Bazen bir nehir kenarına gider
Akan suya takılırız
İçinde oynaşan balıklarla konuşur
Sesini dinleriz çağlayanların
İçimize çekerek taze havasını
Bakar gideriz ardından suların....
Bilmem sizlerde böyle manzaraların
Daha iyilerinin kaçına takılmışsınızdır
Ardından hayretle bakıp güzelliklerin
Yad etmişsinizdir eşsiz tazelikteki baharın
Kokusu yakınca genzinizi
Bakarsınız
Değişir ruhunuzdaki incelikler....
Bu güzellikleri tuvalinde hazırlayan
Ressamın kendisini görmeden.
Bizi göndermiş olduğu bu dünyada
Eşsiz güzelliklerini böylece seyreder
Şükrederiz kendisine ol zatın
Görmekten aciz olsak da anlarız kudretini.

Maksut BAHTİYAR
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SIR ÇOCUK

Küçük Bulut
Emine Yılmaz Dereci

Yeryüzünden buharlaşan sular masmavi gök-

- Ben sana ancak bilgimle yardım edebilirim.

yüzünde küçük bir bulut oluşturdular. Küçük bulut

Seni bulut kardeşlerine ancak rüzgar ulaştırabilir. O

gözlerini açtığında kendisinin yalnız olduğunu gör-

rüzgar ki yelkenleri doldurur. Yemiş dolu ağaçların

dü. Hangi yöne doğru yol alacaktı. Hiç bir fikri yok-

meyvelerini dökerek dallarının kırılmasını önler. Ça-

tu. Telaşlandı,

maşırları kurutur. Rüzgar gülünü döndürür. Bir çok

SIR

-Ne yapacağım şimdi, etrafımda hiç bulut kardeşim yok. Eyvah!

Küçük bulut kara kara düşünürken aşağısında
uçan kartalı fark etti. Tüm gücüyle bağırdı.

-Kartal kardeş. Buralarda hiç bulut gördün mü?

-Bu gün görmedim. Dün gökyüzünde bir çok bulut vardı. Bir araya toplanıp güneye doğru gittiler.

Giderken de insanların, hayvanların, bitkilerin onları beklediğini söylediler.

-Bende onlara yetişmek istiyorum, yerimden kımıldayamıyorum, bana yardım eder misin?
Kartal bulutu süzdü. Etrafında bir iki tur attı.
Ona nasıl yardım edebileceğini düşündü. Kanatla-

yardım edecektir.

Küçük bulut sabah olunca Kara kartalı yine gör-

dü, ona seslendi.

-Kartal kardeş, rüzgarın yerini biliyor musun?

Eğer biliyorsan ondan yardım istediğimi söyler misin? Bana yardım ederse çok mutlu olurum.
Aradan beş dakika geçmeden sert esen bir rüz-

gar bulutun yanına geldi. Çok güçlüydü. Bir anda
toparlanan buluta gülümseyip
-Haydi gidiyoruz!
Küçük bulut ne olduğunu dahi anlamadan hızlıca
yol aldı. Bir yandan da sevinç çığlıkları atıyordu.

rını hızlı hızlı çırptı. Bu küçük bulutu yerinden biraz

-Teşekkür ederim yardımsever rüzgar. Teşekkür

oynatsa da sorununa çözüm olmadı. Kartal kan ter

ederim bilge ay, teşekkür ederim kartal kardeş.

içinde kalmıştı.

Damlalarım ne kadar yardımsever olduğunuzu tüm

-Bu benim yapacağım iş değil, ben elimden gelini yaptım. Yine görüşürüz.
Kartal süzülerek gözden kayboldu. Küçük bulut
boynunu büktü. Gece olunca doğan ayı gördü. Ondan yardım istedi. Ay,
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faydalı iş yapar. Ondan yardım iste. Sana seve seve

canlılara anlatacaklar. Anladım ki yardımseverlerin
olduğu yerlerde çözülemeyecek sorun yok. Hep
birlikte engeller aşılıyor. Hareket ediyorum yaşasın!
Bulut sevinçliydi çünkü o da susuz kalanların yardımına koşuyordu.
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ÖZGÜVENLİ GÜVELER
Büşra VELA

Merhaba! Biz bir güve ailesiyiz. İnsanların
çoğu bizden tiksinir ve kaçar. Oysaki biz onlara
zarar vermeyiz, sadece onlarla oyun oynamak
istiyoruz. Daha doğrusu istiyorduk.

cesaretle uçmaya başladım. Ailem ve diğer

1978 yılında insanlar bize çok büyük bir
darbe indirdiler. Ailelerimizi, kardeşlerimizi,
arkadaşlarımızı katlettiler. O günden itibaren
güvelerin en korkulu rüyası insanlar oldu.

Bütün kameralar bana çevrildiğinde, ina-

güveler, öküzün trene baktığı gibi bana bakıyorlardı. Ben ise kararlıydım, kameraların beni
çekmesini sağlayacaktım!

SIR

Bana “deli güve” derler. İnsanlarla arkadaş
olmaya ve ünlü olmaya çalıştığım için… Evet
korkusuz ve kararlıyım. Güvelerin şu ana kadar
yaptığı en büyük yanlış insanlardan korkmaktı. Oysa bazı insanlar bize hiçte kötü davranmıyorlar. Ama maalesef bazıları… Hangisine
güveneceğimizi bilemeyiz. Tabi işi şansa bırakmamak lazım… Şimdi benim kadar korkusuz
ve kararlı bir güvenin işini şansa bırakacağını
düşünür müydünüz?
Size bir başarı hikâyesi anlatacağım:
Soğuk bir günün akşam saatlerindeydik.
Birkaç araç ve insan, barındığımız evin önüne
geldi. Omuzlarında kameralar vardı. Güve ana
haber bülteninden geliyorlardı. Son dakika haberi çekiyorlardı.

Uzun zamandır hayalini kurduğum bir şey
vardı. Aslında iki şey… Kendimi toparladım ve

namadım! İki seçeneğim vardı; ya geri dönüp
rezil olacaktım, ya da kameralara cesaretle gülümseyip selam verecektim… Kararımı verdim
ve cesaretle kanat çırptım.
Uçtum, uçtum, uçtum… Yapmıştım, başar-

mıştım! İçimde birazcık da olsa korku yoktu.
Herkes şaşkındı, ünlü olmuştum!
Ailemin yanına dönerken, bütün güveler

beni alkışlıyordu. Bütün güvelere güven vermiştim. Artık insanlardan korkmuyorlardı…
Onlar da insanlara olan korkularını yenmeyi
başardılar.. Hep birlikte başardık!
2018 yılı… İşte o yıl tarihe geçti. Ve ben güvelerin hükümdarı oldum. Arkamda çalışkan,
korkusuz, özgüvenli güveler ordusu var. Hep
birlikte olunca mutlu ve güçlüyüz…
Unutmayın; imkânsız diye bir şey yoktur.
Yeter ki kendinize güvenmeyi öğrenin…
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Türkiye Avrupa’ya sağlıkta ders verdi
Harika PINARBAŞI

Türkiye, savunma sanayinin ardından sağlık
sektöründe de dünyada adını duyuruyor.
RD Global-INVAMED’in ürettiği yerli tıbbı
cihazlar Letonya’nın başkenti Riga’da Avrupalı
doktorlara anlatıldı. Riga’da yerli ve milli üretim tıbbi cihazlarla yapılan uygulamalı operasyon, canlı yayınla Avrupa’nın birçok ülkesinde
de takip edildi.

Sağlık politikasının en önemli mihenk taşlarından birinin yerli ve milli üretim olduğunu belirten
RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da
sıkça söylemlerinde yer alan ‘Sağlıkta millileşme,
milli seferberliğe destek ve bu konunun savunma
sanayi kadar kritik bir öneme sahip olması’ konusu, RD Global -İNVAMED ile birlikte özellikle Sağlık
Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun en önemli
gündemini oluşturmaktadır. Biz de üzerimize düşen
görevi gerek ülkemizde, gerek şu anda olduğu gibi
yurt dışında büyük bir özveriyle gerçekleştiriyoruz
ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz’’ dedi.

SIR

Cumhurbaşkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) yerli ve milli
üretime öncelik verilmesi politikaları doğrultusunda önceden dışa bağımlı olunan ürünler
artık Türkiye’de İNVAMED tarafından daha ileri teknoloji ile üretiliyor. RD Global-INVAMED
tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilen
tıbbi cihazlar, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji,
genel cerrahi ve beyin cerrahisi alanlarındaki hekimlerce de kullanılıyor. Milli imkanlarla
üretilen ve ülke genelinde kullanılan bu cihazlar yurt dışına ithal ediliyor. RD Global-INVAMED ile birlikte Letonya’nın başkenti Riga’ya
giden Türk bilim adamları, burada Avrupa’nın
farklı ülkelerinden gelen hekimlere eğitim verdi. Prof. Dr. Kürşat Bozkurt eşliğinde Riga’daki
bir cerrahi klinikte yerli ve milli üretim tıbbi
cihazlarla yapılan operasyon, diğer Avrupalı
doktorlar tarafından da canlı yayınla seyredildi. Letonya ve diğer ülkelerden gelen hekimler,
başarı ile gerçekleştirilen operasyonun ardından teşekkürlerini sundu.
“Sağlıkta millileşme asıl hedefimiz”
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“Hedef dünyada ilk 5 ülke arasına girebilmek”

Üretilen yerli ve milli ürünler üzerinde yurt dışındaki doktorlara Türk hekimleri tarafından eğitim
verilmesinin aslında Türkiye’nin ulaşması gereken
hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Dinç, hedef-

lerinin yerli ve milli inovasyonun yurt dışına tanıtılarak dünyada ilk beş içerisinde olmak olduğunu
ifade etti. Dinç, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu
sebepler doğrultusunda tüm enerjimizi milli ürünlerimizi daha da geliştirmek ve özgün yeni ürünler
üretmek için harcıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla
devam ediyor. 2019 ülkemiz için sağlıkta yeni milli ürünlerin ortaya çıkacağı, sağlıkta milli devrimin
gerçekleşeceği bir yıl olacak. Dışa bağımlı olunan
tüm tıbbi cihazlar artık ülkemizde üretilecektir. Ülkemizin bu alanda büyümesi ayrıca geniş istihdam
alanlarının ortaya çıkmasına vesile olacaktır.”
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Esmanur ŞEMİN

HAYALLER

SIR

Hayaller, kurtarıcımız olacak şeyler;
Güneş gibi aydınlık, bir o kadar da karanlık…
Hayaller, imkânsız gibi görünenler,
Ama içlerinde hiçte öyle bilinmeyenler.
İnsanoğlunun kaybettiği düşünceler!.
Zamanla yok olup gidenler.

Kıymeti bilinmeyen “HAYALLER”
Kurtarıcımız olacak şeyler…
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Öteki Baykuş (Felsefe Yazıları) Dergisi
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Bu Sayıya Katkı Verenler
Arif Çağlar
Sercan Çalcı

SIR

Saffet Murat Tura
Ersin Vedat Elgür
Kağan Kahveci

Eyüp Ali Kılıçaslan
Sezer Karagöz
Siyaveş Azeri
Iraz Yaşar
Sevinç Türkmen
Çağatay Özyürek
Nefise Barak
Önder Kulak
Ferda Yıldırım

(Tanıtım Bülteninden)
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Meksika fasulye salatası
Arzu KOÇAK

Meksika fasulye salatası

SIR

1 s.bardağı haşalanmış
Meksika fasulyesi
5 , 6 yaprak kıvırcık

Yarım demet maydanoz
1 tane kapya biber

Bir baş mor soğan veya
yarım demet yeşil soğan
2 adet salatalık
Salata sosu

Z.yağı , limon , tuz ve Arzunuza göre nar ekşisi
Yapılışı
Sirkeli suda bekletip yıkayıp kuruttuğumuz yeşillikleri doğrayalım Meksika fasulyemizi ilave edelim .
Bir kasede karıştırdığımız sosu döküp karıştıralım
Üzerine ceviz ilave edelim .
Afiyet olsun ...
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TRUMP VE SANDERS GERİLİMİ
Nefise BAYGÜT

ABD Başkanı Donald Trump, 2020’deki
başkanlık seçimlerine katılacağını açıklayan Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders’i “çılgın” olmakla suçladı. Twitter’dan
Sanders’in aday adaylığına ilişkin paylaşımda bulunan Trump, “Çılgın Bernie yarışa katıldı. Kendisine başarılar diliyorum.”
ifadesini kullanmıştır. Senatör Sanders ise
Twitter’dan Donald Trump’a cevap vererek, “Çılgın olan şey; ırkçı, cinsiyetçi, yabancı düşmanlığı ve sahtekarlık yapan bir
başkanımızın olmasıdır. İnsanları bir araya
getirip sadece Trump’ı yenmekle kalmayacağız, aynı zamanda bu ülkenin ekonomik
ve politik hayatını da değiştireceğiz.” ifadelerini kullanmıştır.

şeyin olamayacağını söyleyen bir lider
kadrosuna ihtiyacımız var.” ifadesini kullanmıştır.
KAMPANYAYI BİR MÜSLÜMAN YÖNETECEK

SIR

ELEŞTİREL TAVRIYLA TANINIYOR

Kendisini “demokratik sosyalist” olarak nitelendiren ve 2016’deki kampanyasıyla Demokratların siyasetlerini yeniden şekillendirmesine vesile olan 77
yaşındaki Sanders, ABD’de mevcut siyasi
düzene karşı eleştirel tavrıyla tanınıyor.
Bernie Sanders, 2016’da Demokratların
başkanlık ön seçimlerinde eski Dışişleri
Bakanı Hillary Clinton’ın rakibi olmuş, o
dönemde yüksek okul ücretlerinin kaldırılması ve tek ödeyenli sağlık sistemi önerilerinin ateşli savunuculuğunu yapmıştır.
Sanders bir söyleşisinde, “Dünyanın her
ülkesinde, milyarder sınıfa istedikleri her
68

Öte yandan, seçim sürecinde Bernie
Sanders’in kampanya direktörlüğünü
Müslüman siyaset bilimci Faiz Şakir’in
yapacağı açıklandı. Böylelikle, Washington merkezli Amerikan Sivil Öz-gürlükler Birliği yöneticisi olan Şakir, ABD
başkanlık seçimlerinde rol alan ilk Müslüman kampanya direktörü olacaktır.
Faiz Şakir, daha önce de ABD Senatosunun
çoğunluk lideri Demokrat Senatör Harry
Reid ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy
Pelosi’nin danışmanlığını yapmıştır.
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Eş-Şekûr
Nazmiye Gül KÖSE

SIR

EŞ-ŞEKUR; Kendi hoşnutluğu ve rızasını kazanmak niyetiyle yapılan işleri bol sevapla karşılayan ve mükafatlandıran.

Cenab-ı Hak ,yapılan her türlü iyilik ve
hayra,salih amel ve güzel davranışlara en iyi
şekilde karşılk veren ve kullarının birini en az
onla mükafatlandırıp,sevapşa ödüllendiren.
Daha doğrusu kullarının gerek kendi rızasını
kazanmak niyetiyle gerekse kendi çıkarları için
yapmış oldukları her iyiliği mükafatlandırıp,özellikle dinine hizmet edenlere yaptıklarının
kat kat fazlasıyla veren ve onların en ufak bir
iyi davranışını bile zayi etmeyendir.
Ebced değeri ve zikir saati: Bu mübarek ismin zikri (526) adettir.Zikir saati Güneş günü
Pazardır.

Özellikleri ve bazı faydaları:

Bu ismi usülune göre okuyan kimseler,her
türlü kaza ve belalardan korunur.Cenab-ı Hak,
bu ismi okuyup virt edinen kimseyi büyük-küçük her türlü fenalıklardan korur.
Her gün 526 defa zikreden kimse,verilen
nimetlere şükretme lezzetini,ibadete devam
etme zevkini ve muhtaç olanlara da ikram
etme özelliğini kazanır.
Bu ismin zikrine devam eden kimse,sağlıklı
kalır ve çok mal sahibi olur.
Ağır cüsseli ve nefes darlğı çeken kimseler,41 defa yazıp su ile silip bozulduktan sonra
bu sudan içse şifa bulur.Görme zorluğu veya
göz ağrısı çeken kimseleri gözüne bu sudan
sürülürse gözünün nuru artar.

69

sirdergisi.com

DENEME

Mart 2019 / Cemaziyelahir 1440

NASREDDİN HOCANIN MİZAHİ FIKRALARININ
FELSEFİ İZAHI -IV
Şemseddin SABRİ

Önceki yazılarımızda Nasreddin Hoca fıkralarının
her birinin, mizahi olduğu kadar felsefi bir boyutu-

BİRLİ OLMAK

nun bulunduğunu belirtmiş ve bunu açıklamak için

Mahallenin çocukları Nasreddin Hoca’ya muzip

her birini bir başlık altında açıklamıştık. Buna yazı

bir şaka yapmak istemişler. Plânlarını kurmuşlar.

dizisi olarak devam edeceğiz:

“Hoca’yı ağaca çıkaralım. Pabuçlarını alıp uzaklaşa-

SIR

“KAZAN DOĞURDU” DERKEN KARŞINDAKİNİ APTAL GÖRMEK

“Nasrettin Hoca, komşusundan bir gün kazan

ödünç ister. İade ederken de hem teşekkür eder
hem de içine küçük bir kazan koyar. Komşusu, merakla bu küçük kazanı sorunca da Hoca:

-Komşu, bizdeyken kazanın doğurdu, der. Kom-

şusu bu ise pek sevinir. Aradan epey zaman geçer
ve Hoca, yine komşusundan kazanı ödünç ister.
Komşusu da sevinerek verir. Ama bu kez aradan

günler, haftalar geçer, Hoca’dan ses çıkmaz. Nihayet; bir gün, komşusu konuyu açmaya karar verir:

-Hoca, bizim kazan ne oldu? diye sorar. Hoca da
üzgün bir ifadeyle:

-Komşu çok zaman geçti aradan, senin kazan

öldü. Sana nasıl söyleyeceğimi düşünüp duruyordum, der. Sinirlenen komşusu:
-Hocam ne diyorsunuz? Hiç kazan ölür mü? Kazan canlı mı ki ölsün? Hoca:
-Doğurduğuna inanıyorsun da ölünce neden feryat ediyorsun, der komşusuna.”

rak biraz şaka yapalım” diye düşünmüşler. Hoca’nın
yoldan geçeceği saatlerde, uçurtmalarını büyükçe
bir ağaca taktırmışlar. Hoca’yı beklemeye başlamışlar. Hoca oradan geçerken de hemen etrafını sarmışlar:

- “Hocam uçurtmamız ağaca takıldı. Biz çıkıp kur-

taramadık. Bize yardımcı olur musunuz?” demişler.
- “Hay hay olur çocuklar!” demiş Hoca. Ayakkabı-

larını çıkarıp sırt çantasına yerleştirmeye başlamış.
Çocuklar:

- “Hoca hoca, onları niye yanına alıyorsun? Ağaç-

ta, pabuçları ne yapacaksın?” demişler.
- “Belli olmaz ki evlâtlarım” demiş Hoca; “Bu iyi-

liğime karşı Rabbim, belki bana ağaçtan öteye bir
yol ikram eder.”
Geçenlerde uzun yolculuklardan birinde, kaza
süsü veren kişilere, yardım etmek için, o telaşla
anahtarı arabada unutup kaza yerine giden kişinin
anahtarı üstünde arabasını çalıyorlar. Cami önlerinde türlü hokkabazlıkla kendilerine sakat süsü veren

İnsan ilişkilerinin kalıcı ve sağlıklı olmasında kar-

dilencileri, dilendikten sonra akşam üstü lüks araca

şılıklı dürüstlük, çok önemli ve gerekli bir tutumdur.

binip gidenleri, bir minibüste her semte bırakılan

Bir taraf bunu suiistimal etmesi halinde, bunun kar-

dilenci çetelerini de okuyunca, bu ve benzeri ör-

şılığını eninde sonunda görecektir. Karşıdaki kişinin

neklerle, insanların iyilik yaparken tedbirli olmaları

(zeki), bunu test etmesi halinde de böyle mahcup

gerekir. Buradan alınacak hisse; iyilikten vazgeçme-

ve gülünç bir durum ortaya çıkar. Karşıdaki kişinin

yi öğütlemek olarak algılanmamalı, bilakis iyiliğin

zeki olmaması halinde ise; kişi, bu gayr-ı meşru, hat-

hedefine, yani ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin

ta haram denebilecek edinimlerin hesabını ahirette
vereceğini unutmamalıdır.

70

ÇOCUKLARA BİLE OLSA İYİLİK YAPARKEN TED-

ve temenni etmeye yöneliktir.
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Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Yazar: İlber Ortaylı
Yayınevi : Kronik Kitap
Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan
tavsiyeler…
“Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında pencereler açın. Farklı dünyalarla
ancak böyle tanışırsınız. Ben hep yerimde dursaydım, dünyamı değiştirecek insanları aramasaydım, bugün tanıdığınız ben olmazdım. Bir
insanın bittiği an, miskinliğe esir olduğu andır.
İnsan, konforundan vazgeçmeyi göze almalıdır.
Kendi dünyasını yerinden kendisi oynatmalıdır.”
- İlber Ortaylı
İlber Ortaylı, yediden yetmişe herkesin faydalanacağı, bilge şahsiyetinden ve yaşam tecrübesinden süzülen tavsiyelerden oluşan bir eserle
karşımızda. İlber Hoca bu kitapta, bir insanın,
çocukluktan itibaren hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor. “Herkes kendi
talihinin mimarıdır” sözünü hatırlatarak, kendi
yolunu çizmenin ne anlama geldiğini tüm kritik
noktalarıyla yorumluyor.
Bir ömrü hakkıyla yaşayabilmek ve yaşanan
her andan tat alabilmek için önce ne lazımdır?
İnsan hayatı kaç dönemden oluşur ve her bir
dönemde neleri tecrübe etmek gerekir? 15, 25,
40 ve 55 yaşları neden birer eşiktir?
İnsan kimden, ne öğrenebilir? Kendi kendini
yetiştirmek nasıl mümkün olur?
Kişi mesleğini neye göre seçmelidir?
Bir işin uzmanı olmak ve o uzmanlık bilgisiyle
çalışmak için nelere ihtiyaç vardır?

Bir dil, en iyi
nasıl ve ne zaman
öğrenilir?
En verimli sonucu
alabilmek
için nasıl çalışmak
gerekir?
Sorumluluk sahibi bir insan, kendisi veya çocukları
için nasıl bir eğitim
modeli aramalıdır?
Hayata değer
katmak için ne tür insanları arayıp bulmak gerekir?
Doğru kararları alabilmek için en çok kimleri
dinlemek gerekir?
En iyi nasıl seyahat edilir; bir şehir nasıl dolaşılır? Hangi müze, hangi meydan, hangi sokakları
görmek için dünyanın bir ucuna kadar gidilebilir?
İyi film, güzel müzik, doğru kitap nedir? Hangi
temel eserleri dinlemeli, okumalı ve seyretmeliyiz?
İnsan yaşadığı şehirden tam manasıyla nasıl
yararlanabilir?
“Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”, ülkemizin medarıiftiharı olmuş bir tarihçinin gözünden, insanın
hayattaki anlam arayışına, bu arayışın tadını nasıl çıkaracağına ve süreç boyunca karşılaşacağı
zorluklarla nasıl baş etmesi gerektiğine dair çok
özel bir kılavuz…
(Tanıtım Bülteninden)

SIR
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Oğuz ZEKi

ANILAR BALLIKAYALARDA
Gezginler olarak uzaklara gidemediğimiz zaman Kızılören’in yaylası Ballıkayalara gideriz. Yöre halkı
Asarlık da der, bu bölgeye. Tarihi ile
doğal güzellikleriyle vazgeçemediğimiz bir yayladır. Kızılören yakınlarında Selçuklulardan kalma üç tane
han var, bunların üçü de restore
edildi. Kızılören’in batısına düşen
düzlükler bahar aylarında cennet
bahçesine döner.

SIR

Konya/Beyşehir yolunun ellinci kilometresinden sağa dönünce
Asarlık Tepesine ve Ballıkayalar yaylasına ulaşılır. Burası, gezginler için
mükemmel bir yürüyüş ve kamp
alanıdır. Asarlık Tepesinin çevresi Kızılören’in yaylalarıdır. Tepenin
doğusundaki inler yağışlı havalarda
sürü yatağı olarak kullanılır.
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SIR

Yıllar önce yaşlı bir yaylacı vardı.
Yöreye her gidişimizde atıyla yanımıza gelir, sohbet ederdik. Doksan
yaşına rağmen dimdik dururdu al
atının üzerinde. Kimi zaman ayran,
yoğurt ikram ederdi, bizim çocuklar
da ona kola, meyve suyu verirlerdi.

Yemek saatiydi, yemek ikram etmek
istedim, kabul etmedi. Bir çayımı iç
bari, diye zorladım. İdari işler müdürünün odasında çay ikram ettik,
müdürle tanıştırdım.

Aradan aylar geçti, bir gün yeğenleri çıkıp geldiler, ihtiyarın fotoğraAtı üzerinde çektiğim fotoğraflar- fını istiyorlardı. Birkaç kare çoğaltıp
dan birini büyütüp İl Tarım Müdür- verdim.
lüğünün girişine asmıştık. Bir öğle
Şimdi ne zaman Ballıkayalara gitüzeri yaşlı adamı fotoğrafının karşısında dikilirken gördüm. Hem ağ- sem çevreme bakınırım, o güzel ihlıyor hem bir türkü mırıldanıyordu. tiyar, güzel atına binip çıkıp geliveKolundan tutup, hoş geldin, dedim. recekmiş, gibi.
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Üzüntülü kişiyi teselli etmeyin
Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Teselli edici sözler kişinin üzüntüsünü azaltmaz, aksine artırır. Önce kişilere üzülme, yani kendilerini ifade hakkı
tanımak gerekir.

üzüntü çabuk sonlanır. Bazılarında ise
reaksiyon, “bu neden benim başıma
geldi, hep beni buluyor, ben beceriksiz
bir kişiyim, benden adam olmaz” gibi
negatif düşüncelerle olumsuz şartlanma şeklinde gelişir ve bu durumda kişide üzüntüler uzun sürer.

SIR

Üzüntü Duygusu Nedir?
İnsanlar zaman zaman kendilerini
üzüntülü ve mutsuz hisseder. İşinden
ayrılmak, sevdiğini kaybetmek veya
başarılı olamamak üzüntüye yol açan
başlıca yaşam olaylarıdır. Kısaca üzüntü normal yaşamın olumsuz duygularından bir tanesidir. Nasıl bir kişinin
fiziksel bütünlüğü bozulduğunda ağrı
hisseder ise psikolojik bütünlüğü bozulduğunda da üzüntü, sıkıntı hisseder.

Bir örnekle, kişi yolda yürürken
rastladığı arkadaşı selam vermediğinde olumsuz düşünen bir kişiyse “beni
adam yerine koymadı” diye düşünürek
üzülür. Ama kişi “arkadaşım beni farketmedi” diye olumlu algılama yapabilir ise üzüntü yaşamaz.

Nasıl yardımcı olmalı?
Negatif şartlanma
Üzüntülü kişiye ilk yaklaşımda teselAncak aslen üzüntünün kaynağı, li edici sözler söylemek kişinin üzünkişiyi üzen olaylar ya da sorunların tüsünü azaltmaz, aksine artırır. Bu nekendisi değil kişinin bunlara yüklediği denle önce kişilere üzülme hakkı, yani
anlamlardır. Aynı olay
bir kişide üzüntü yaratırken diğer kişide
yaratmayabilir. Bazı
kişiler, üzüldüğü konuda çözüm var ise
gerekeni yapar, çözüm
yok ise “zaten yapacak
bir şey yok, üzülmeye
değmez” diyerek durumu olumlu karşılar,
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SIR

kendilerini ifade hakkı tanımak gerekir.
öncelikle kişinin neden üzüldüğünü
anlamak ve bunu anladığını hissettirmek gerekir. Ancak daha sonra çözüm
üretilmelidir. İlk başta yalnız olmadığını hissettirmek yeter.
Tedavisi
Üzüntü, kronikleşir ise depresyon
halini alır. Kişide, yaşamdan zevk alamama, mutluluk, enerji seviyesi ve düşünceyi yoğunlaştırmada azalma olur
ve ilaç tedavisi gerektirir.

nabilir. Sürekli espriler yapan bir kişide
bu şekilde depresyon saptanması o kişinin yakınlarını da şaşırtan bir durumdur. Bilindik bir anektodla bu rol yapma mekanizması kolayca kavranabilir:
Palyaçonun biri depresyonu nedeniyle
hekime gider. Hekim de ona “Şehirde
iyi bir palyaço var. Ona git neşelendirsin seni” der. Palyaço da doktora “o
palyaço benim” der.

Üzüntüyü Olumlu Duygulara Dönüştürmek
Burada bakış açısı önemlidir. Kişi,
Üzüntüden Gülerek Kurtulmak
üzüntüsünden ders alır ise üzüntüyü
Mizah, yani olaylara gülerek bakabil- kazanıma dönüştürebilir. Depresyomek insanı mutsuzluktan korur. Ancak nu olan bir kişi depresyonu yendikten
bunun gerçeklerden kaçmak şeklinde sonra kendine “bu depresif dönem
olmaması gerekir. Bazı kişiler depresif bana ne öğretti” diye sorabilir ise bu
olduğu halde güçlü rolü oynar. Bu ki- durum kişide kazanım haline dönüşür.
şilerde depresyon ancak çeşitli değerKişinin psikolojik savunmaları güçlelendirmeler yapıldıktan sonra sapta- nir, olaylara bakış açısı değişir.
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Selahaddin’ler yetiştirmek
için ne lazım?
Selahaddin Eyyübi Kudüs’ü feth etmeden
önce ne yapmıştı da başarılı olmuştu?
Davasına sadakat, azim ve çalışma mı getirmişti başarıyı yoksa tam teslimiyet mi? Selahaddin Eyyübi’ni başarılı olacağı daha çocukluğunda Nureddin Zengi tarafından fark edilmiş
ve çeşitli görevler verilmişti. Verilen her görevide layıkıyla yerine getirmiş sadakat ve azmini ispat etmişti.

Edip VARDARLI

Peki ya Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u
feth etmek istediğinde ne yaptı. Her türlü planın ,çalışmanın yanında acaba halkı bu fethi
hak ediyormuydu?

SIR

Uhderinli marangoz ustasının yaptığı minberi Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya götürmeyi
kafasına koyduğunda daha 17 yaşındaydı ve
bir yemin etmişti , Kudüs esir olduğu sürece
hiç gülmeyecekti. Bu uğurda yıllarca çalıştı ve
amacına ulaştı. Peki bu amaca ulaşmak için
neler yapmıştı?
Önce bölgede bulunan Müslüman devletlerle İslam birliğini kurdu , bu gerekliydi çünkü
Müslümanlar tek vucud olmalıydı.
Müslümanların arasında adalet olmalıydı.
Böylece tüm Müslümanlar birbirine güvenmeliydi. Peki bu yeterlimiydi?

Tüm Müslümanlar birlik olmuştu , güç vardı , adalet vardı ama bir şey eksikti ve yıllarca bu eksiğin tamamlanmasını bekledi. Cuma
günleri mescidleri dolduran kalabalığın sabah
namazında da mescidleri doldurması gerekiyordu. Ta ki sabah namazında mescidler dolana kadar sabırla bekledi ve bu sabrının sonunda Allah (C.C ) Selahaddin Eyyübi’ye istediğini
nasip etti. İşte o zaman Kudüs’ü feth etmek
için harekete geçti ve fetih gerçekleşti.
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Planları ve ordusu fetih için hazırdı , halk
hazır mıydı? Tebdili kıyafet halkın içinde dolaşıp sabah namazından sonra esnaflar dükkanlarını yeni açtığında ,şimdinin tabiriyle bir bakkal dükkanına uğrayıp bir ekmek istedi. Esnaf
ekmeği verince birde ekmeğin arasına bir katık
vermesini istedi.
Esnaf Fatih Sultan Mehmet Han’a kendisinin siftah yaptığını ve karşıdaki esnaf kardeşinin daha siftah yapmadığını ekmeğin arasına
katığınıda karşıdaki esnaf kardeşinden almasını önerdi. İşte bundan sonra Fatih Sultan Mehmet Han halkınında bu fetihe hazır olduğunu
gördü ve İstanbul’u feth etmek için hareket
geçti.
Şimdi günümüze gelelim biz bu lider ruhlu
gençleri nasıl yetiştireceğiz. Günümüzde bu
konu eskiye nazaran daha zor çünkü aşmamız
gereken bir çok sorun var. Gençlerimizi içinden
kurtarmamız gereken bir çok sorunumuz var.
Bir elimizde alkolün , uyuşturucunun ve
hatta zinanın pençesinde olan gençlerimiz ,
diğer elimizde de her ne kadar istikamet üzere
olsalarda yediklerine , içtiklerine dikkat etmeyen gençlerimiz var. Bu gençlerimizi bu içinde
oldukları vehametten kurtarmamız bizim için
elzemdir.
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GECE BESTESİ
Mahir DUMAN

Köy bir başka. Hele bizim köylerimiz bambaşka. Çok fazla bozulmamış. Gecesi bir ayrı
güzel, gündüzü bir farklı şirin. Çiçekler, çiçek
gibi değil; çiçek. Kekiğin, yarpuzun o masalımsı
kokusu yerli yerinde. Çimenlerin rengi çok net,
yemyeşil. Yağmur sonrası toprağın etrafa yaydığı o enfes koku henüz terk etmemiş buraları.

İshak kuşunun sesi hiç değişmemiş. Ağustos böceğinin musikisindeki ritim, tıpkı çocukluğumuzdaki gibi. Demek büyüklerinden aynı
dersi almışlar. Yeni besteleri bile eski.
Zaman geceyi yaşıyor. Ne bir otomobil sesi,
ne de bir küfür narası… Sözü böcekler almış.
Çekirgeler, ardı arkası gelmeyen bir türkü tutturmuşlar ki sormayın… Ne kadar dinleseniz
bıkmazsınız. Yıldız böceği, minik feneriyle ben
de varım, diyor sanki. Patlak gözlü kurbağalar,
notanın tam da bam teline dokunuyorlar.
İnceden inceye yağan yağmur, bizim müzisyenlerden bazısının mola vermesine sebep
oluyor. Ala inek, duş almanın tadını çıkarıyor.
Peşinden hafiften esen bir yel, birinci faslın sonunun geldiğini haber veriyor.
Gecenin geç saatlerindeyiz. Tavşankanı çaylarımız tazeleniyor. Tam bu sırada ayrı bir perde açılıyor. Kurbağaların sesi kesiliyor. Köpek
havlamaları duyulmuyor artık. Koyunlar da bu
dinginliğe katılıyor. Onlardan da ses çıkmıyor.
Süt çeşmesi ala ineğin geviş sesleri duyuluyor
sadece. Sakar kuzu, dünyanın en emniyetli yerine, anasını sıcacık böğrüne yaslanmış.
Az kalsın unutuyordum. Çekirgeler yeni
besteleriyle hâlâ sahnedeler. Ağustos böcekleri o klasik melodilerinin ahengini icraya devam
ediyorlar. İshak kuşunun belli aralıklarla dillendirdiği, insanı derinden etkileyen dokunaklı,
acıklı sedası, “gece şiirinin” kafiyesi gibi.
Bu gece, perde böylece kapanıyor. Ancak
ruhumuzda tarifi imkânsız bir haz, kalbimizde derecesiz bir tat, bedenimizde tarifsiz bir
lezzet bırakarak… Biraz sabır. Yarın yine gece
olacak. O gün nasıl bir beste dinleyeceğiz? Bilemiyorum.

SIR

Asar Dağı, yine eskisi gibi başına boz bulutlardan bir başlık sarmış. Altına rengârenk
çiçeklerle bezenmiş bir fistan geçirmiş. Zirvelerinden gelen soğuk kar sularıyla köylülerin
bostanlarına hayat veriyor.

Kahvaltı soframızı süsü, ak yumurtalarının
üstünden kalkan sarı tavuğun, bu zaferi kendisini pek keyiflendirmiş besbelli. Bakın, yürüyüşü bile değişti. Doru kısrak, minik yavrusunu
kem gözlerden kıskanıyor. Onu geleceğe hazırlıyor. Boz eşek, yine kulakların pasını silmeye
devam ediyor.
Gökyüzü ışıl ışıl. Toprak mis kokulu. Suyu
yudumlarken, içimiz rahat, aklımıza kötü şeyler gelmiyor. Suratlar asık değil. İnsanlar, gülen
yüzlerle bir birlerini selâmlıyor.

Köyde, güneşin batması hüzünlendirmez
insanı. Gece saatleri, aslında mutluluk vakitleridir. Yıldızları olanca parlaklığıyla seyredebilirsiniz. Havanın berraklığı buna izin verir. Ay’ın
göklerin süsü olduğunu, hilâlken başka, dolunay iken ayrı şeyler mırıldandığını görürsünüz.
Pamuk yığınlarını andıran bulutların yolculuğu çok daha esrarlı. Gök gürültüsü tüyler
ürperten sesiyle; yağmurun, bereketin müjdecisi. Şimşekler, gafillerin bile uykusunu kaçırıyor, belki de etrafına dikkatle bakamayanların
elektriklenmesine neden oluyor.
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Ozan Arif
Tugay ALKAN

Arif Şirin veya Ozan Arif (d. 10 Haziran
1949; Alucra, Giresun, ö. 13 Şubat 2019;
Samsun), Türk öğretmen, halk ozanı, şair,
şarkı sözü yazarı ve bestekâr.
Alucra’nın Yükselen köyünde doğdu.
Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve
ortaokulu Samsun’da tamamladı. 1970’te
başladığı öğretmenliği 1979 yılına kadar
sürdürdü. 24 Eylül 1980, 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya’da yaşadı.
Hayatı

SIR

Ozan Arif Giresun`un Alucra İlçesi’ne
bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile
Hapu köyünde 10 Haziran 1949`da doğdu.
Babası, Muharrem Çavuşun (Muharrem
Şirin) oğlu Mehmet Bey, annesi Fatma hanım da, yine komşu köy Demirözü`nden
aynı şekilde sevilen Gençağa Eşkünoğlu`nun kızıdır.
Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve
ortaokulu Samsun`da bitirdikten sonra,
hayli kalabalık olan ailesine kısa zamanda
maddi yardım yapabilmek düşüncesiyle
öğretmen okuluna başladı. 1969-1970 döneminde Ordu İli, Perşembe Erkek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Okul süresi
boyunca kışları okuyup, yazları rençberlik
yapan bir öğrenci idi. İlk göreve başladığı
okul, ailesinin bulunduğu Samsun`da Karaoyumca Köyü’ndeki ilkokuldur. Bir yıllık
stajyerlik süresinden sonra, yine Samsun`da Devgeriş köyüne tayin oldu. 1972 yılında yine aynı köyde stajyerlik yapmakta
80

olan ve ona ömrü boyunca en büyük desteği veren; Süheylâ hanımla evlendi. Devgeriş köyünde beş yılı öğretmenlik, dört
yılı ise okul müdürlüğü olmak üzere, toplam dokuz yıl T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı olarak kamu hizmeti vermiştir.
Ölümü

13 Şubat 2019’da Samsun’da tedavi
gördüğü bir hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.Cenazesi Samsun’da Kıranköy
Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.
Doğum adı

Arif Şirin

Doğum

10 Haziran 1949

Alucra, Giresun, Türkiye
Ölüm 13 Şubat 2019 (69 yaşında)
Samsun

Köken Türk

Tarzlar Türk halk müziği
Meslekler

Müzisyen, öğretmen

Çalgılar

Bağlama

Etkin yılları

1970-2019.
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TARİHTE BU AY
2 Mart 1855’te Rusya İmparatoru Çar II. Nikolas, intihar etmişti. Buna sebep, Kırım savaşı’nda Türkiye-İngiltere-Fransa’ya yenilmiş olmasıydı. Türkiye’yi parçalamak için açtığı istila
savaşında çar, ağır malubiyetlere uğratılmış ve
harbi kaybetmişti.

Ünzile YILDIRIM

Ankara Meydan Muharebesi’nde mağlup ve
esir düşen Yıldırım, 8 ay esarette kalmış, bu acıya dayanamayarak kahrından ölmüştü. Timur,
tarihlerin yazdığına göre, Yıldırım’a katiyen bir
esir muamelesi yapmamış ve öldüğü haberini
duyunca da “yazık, cihan bir kahraman kaybetti” demekten kendini alamamıştı.

SIR

* 3 Mart 1924’te Cumhuriyet Hükümeti tarafından hilafet kaldırıldı.

* 3 Mart 1878’de Ayastefanos’ta Ruslarla bir
antlaşma imzalanmıştık. (Sonra Berlin muahedesiyle tadil edilmiştir.) Ruslar, İstanbul kapılarına dayanmışlar ve bir hayli küstahlıkta bulunmuşlardı. Bu arada Ayastefanos’ta (şimdiki
Yeşilköy) büyük bir zafer abidesi de yapmışlardı.
Uzun yıllar Türk toprakları üzerinde bir leke gibi
duran bu abide 1914’te, Türk milleti tarafından
kazmalarla, bombalarla ve toplarla yıkılmıştır.

* 11 Mart 1917’de Bağdat düşmüştü. 6. Türk
Ordusu, çetin vuruşmalardan sonra, bu tarihi
şehri, İngiliz-Hint kuvvetlerine bırakmak zorunda kaldı.
* 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı TBMM’de
“Milli Marş” olarak kabul edildi.

* 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu
kabul edilmiştir.

* 12 Mart 1918’de kahraman Erzurum düşman işgalinden kurtarılmıştır.

* 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk antlaşması
imzalanmış, Rusya savaştan çekilmişti.

* 14 Mart 1827’de II. Sultan Mahmut, askeri
hekim ve cerrah yetiştirmek üzere Tıbhane ve
Cerrahhaneyi açmıştı.

* 4 Mart 1925’te TBMM tarafından İstiklal
Mahkemeleri’nin teşkiline dair olan kanun kabul edilmişti. Bunu hakkında bizzat konuşan
Atatürk, bunun memlekette sükûn ve asayişin
tesisi için tatbik edileceğini bildirmişti.
* 6 Mart 1920’de Türk dilinin sadeleşmesi ve
gelişmesi uğrunda pek büyük hizmetleri olan
Ömer Seyfettin ölmüştü.
* 8 Mart 1403’te IV. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid vefat etmişti. Timurlenk’le yaptığı

82

* 9 Mart 1764’te Laleli Camii, ibadete açılmıştı. İnşaat 3 yıl, 11 ay sürmüştü. Camii yaptıran III. Mustafa ile oğlu III. Selim, camiin önündeki türbede gömülüdür.

* 15 Mart 1921’de Sadrazam Talat Paşa, Berlin’de bir komitacı tarafından şehit edilmiştir.
I. Dünya Savaşı’nın talihsiz bir devrinde ve Sait
Halim Paşa’dan sonra sadaret mevkiine geçen
Talat Paşa, harp sonunda iktidar mevkiini bırakarak vatan topraklarından ayrılmak mecburiyetinde kalmıştı. Bütün hayatında mert ve temiz kalmış, daima Türk vatanı için çalışmış bir
devlet adamı idi.
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* 16 Mart 1583’te daha çok “Feridun Bey”
diye tanınan Damat Ahmet Feridun Paşa ölmüştü. Feridun Bey, 16. asrın büyük tarihçi, edip ve
devlet adamlarındandı. “Münşe’atu’s Selatıyn”
veya “Feridun Bey Münşeatı” diye bilinen eserinde, kendi devrine kadar olan Osmanlı hükümdarlarının yazışmalarını ve onlara verilen
cevapları toplamıştır. Bu eser, 15. ve 16. yüzyıl
Türk-Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından birisidir. Nişancılığa kadar yükselen Feridun
Paşa, Kanuni’nin kızı Mihrimah sultan’ın Rüstem Paşa’dan olan kızı Ayşe Hanım Sultan’la
evlenmişti ki, bu prenses, devrinin en zengin
hanımı sayılıyordu.

türbesinin yanındaki türbede gömülüdür.
* 19 Mart 1877’de ilk Meclis-i Mebusan toplanarak teşrii vazifesini görmeye başlamıştı.
Mithat Paşa ve arkadaşlarının ısrarıyla II. Sultan
Abdülhamit tarafından 23 birinci kanun 1876’da
ilan edilen Kanun-i Esasi’nin hükümleri icabınca
toplanan bu meclis, yine Abdülhamit’in emriyle
13 Şubat 1878’de feshedilmiştir.
* 25 Mart 1821’de Yunanistan istiklalini ilan
etmişti.

SIR

* 16 Mart 1920’de I. Dünya Savaşı sonunda
Mondros Antlaşmasını çiğneyerek, itilaf kuvvetleri İstanbul’u işgal etmişti. İstanbul, kurtuluş günü olan 6 Ekim 1923’e kadar sessiz sedasız
ve bütün acılarını sindire sindire yaşadı. Fakat
Anadolu’da doğan kurtuluş hareketine içten içe
bağlandı, yardıma koştu.

* 27 Mart 1854’te İngiltere ve Fransa, Rusya’ya savaş açmıştı (Kırım Savaşı). Rus saldırısına uğrayan ve kendisini başarı ile koruyan
Türkiye, Mustafa Reşit Paşa’nın pek parlak diplomasisi sayesinde, Avrupa’nın iki büyük liberal
devletini de, amansız düşmanına karşı savaşa
sokmuştu.

* 18 Mart 1920’de Osmanlı Meclis-i Mebusanı son içtimaını yapmıştır.

* 30 Mart 1856’da Paris Sulh Muahedesi
imzalanmıştı. Türkiye’ye haksız saldıran Ruslara karşı İngiltere, Fransa, Sardunya tarafımızı tutarak Kırım’da beraberce savaşmışlar ve
galip gelmişlerdi. İlk olarak bizim de katıldığımız bu kongrenin sonucunda lehimize pek çok
hükümleri bulunan Paris Muahedesi imzalanmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun da Avrupa
Devletleri gibi istiklaline sahip olduğu taahhüt
edilmiştir. (Bu antlaşma ile istiklalimiz kabul
edilse de sonradan gözleri dönerek toprağımızı paylaşma hevesine düşmüşlerdir. Dolayısı ile
bu antlaşmanın hiçbir hükmü kalmamıştır. Tabi
geldikleri gibi de gitmişlerdir.)

* 19 Mart 1534’te Hafsa Valide Sultan ölmüştür. Yavuz’un zevcesi, Kanuni Sultan Süleyman
ile Hadice Sultan’ın annesi olan Hafsa Valide
Sultan, kuvvetli bir rivayete göre Kırım Hanı I.
Mengli (Benli) Giray’ın kızıdır. Meziyetleri ile
tanınmıştır. Sultan Selim Camii’nde, Yavuz’un

* 31 Mart 1517’de esir edilen son Mısır-Suriye Türk-Memlük İmparatoru Sultan Tumanbay,
Kahire’de Yavuz Sultan Selim’in huzuruna kabul
edilmişti. Yavuz, Tumanbay’a eşit bir hükümdar
muamelesi yapmış ve tahtının yanına kurdurduğu bir tahta oturtmuştur.

* 18 Mart 1915’te İngilizlerin ve Fransızların
mühim deniz kuvvetleri ile Çanakkale Boğazı’nı
geçmeye teşebbüsleri, Türk’ün zaferi ve düşmanların önemli zaiyat vererek geri çekilmeleri
ile sonuçlanmıştı. Çanakkale’yi denizden geçemeyen düşman karadan zorlamaya karar vermiş ve kara harpleri yapılmıştı. Bunun sonucu
da malumdur. Yine Türk’ün zaferiyle bitmiştir.
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Ahmet ÇAKIL

SIR
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ahmet DÜNDAR

Mezarımı Derin Kazın Dar Olsun

SIR

Mezarımı derin kazın dar olsun
Edirafı lale de sümbül bağ olsun
Sen gidersen benim yarim kim olsun
Yanman da kızlar yanman benim yoluma
Mezarımı yol üstüne kazsınlar
Tasvirimi başucuma assınlar
Gelen geçen buna n’olmuş desinler
Ayrılık ateşi de düştü canıma
Mustafa Şimşek
Bilecik
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

SIR

Metehan ALACAHAN & Asya ALACAHAN - KAYSERİ
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1) Ülkemizde beyin göçü denince ilk akla gelen, Mikrosinir Cerrahisinin kurucusu olan ve “Yüzyılın Beyin
Cerrahı” unvanına sahip bilim insanı (Ortadaki resim). 2)
Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkânsız hastanın,
ağrı ve acı duymaksızın öldürülmesi. – Altın’ın simgesi. 3)
Eski Mısır’da bir Tanrı. - Bir şeyin ışıldarken saçtığı ışık. 4)
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir
durumda sidikle dışarı atılan azotlu madde. – Yüz, sima,
çehre. 5) İyi, güzeli hoş (Farsça). - Hıristiyanlığın simgesi
olan ve birbirini dik olarak kesen iki doğrunun oluşturduğu biçim. 6) Fakat, lakin. 7) Aza. - Tibet’te ve Asya’nın kimi
bölgelerinde yabanıl ya da evcil olarak yaşayan, bütün
gövdesi ve gerdanı yere değin sarkan uzun kıllarla kaplı bir
sığır türü. 8) Arının yaptığı tatlı besin. – Beyaz. 9) Tanrı’ya
yönelen saygı davranışı, din buyruklarını yerine getirme.
– Su taşkını. 10) Tanrı’nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma,
beddua. - Arasına antepfıstığı, tuzsuz yağlı peynir, kaymak
vb. konularak iyice kızartılıp üzerine koyu şeker şurubu
dökülerek sıcak sıcak yenilen telkadayıfı. 11) İnsan sözcüğünün Arapça aslı, beşerin tekili. – Emir veren, üst. - (Ses
için) keskin, ince. 12) Bir nota. - Rehin veya tutu, bir alacağa karşı güvence oluşturan mal anlamına gelen iktisadi
terim. – Lantan’ın simgesi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) “Fenomenoloji” ya da Osmanlıcası “Zahiriye” olan
ve bilimlerdeki ve düşüncedeki genel bunalım içinde doğup gelişen bir felsefe akımı. 2) Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş, ülkemizde ilk çıktığında çok popüler olan bir oyun türü. – Evcil olmayan. 3) Alfabede son
harfin okunuşu. - Elçiden başlayarak cumhurbaşkanına
değin, yüksek yerlerde bulunan yabancı devlet büyüklerinin adlarının önünde kullanılan saygı unvanı veya sanı. 4)
Kayın birader. – Dahi anlamında ek. 5) Bir şaşkınlık ifadesi.
- Bir yarışın belirli uzaklıktaki bölümlerinden her biri. 6)
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin
iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye
yarayan dişlerin ortak adı. – Molibden’in simgesi. 7) Şişmiş durumda olan, şişkin, kabarık. – Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin kısaltılmışı. 8) Vade, mühlet. 9) Akciğer oskültasyonunda genellikle inspiryum sırasında duyulan çıtırtı
sesine benzeyen anormal solunum sesleri. – Genişlik. 10)
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun kimi yerlerinde, özellikle ayak başparmağında, topuk ve eklem
yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişkinliklerle
ortaya çıkan hastalık. - Gerçekte var olmadığı halde, kimi
zaman görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi düşsel
görüntüler. 11) Uzaklaşmak. – Hortumlu bir hayvan. 12)
Lityum’un simgesi. - Uçan motorlu taşıt, tayyare. – Uzay.
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BERCESTE

Mürüvvet-Kânsın
Mürüvvet-kânsın
Mûy-i anber.
Mahmûrdır gözleri
Mestâne gelir.
Mislin yok cihânda
Mâh-ı envârım.
Melek karışmıştır
Merdâne gelir.

SIR
Müjganın okına
Mail olmışam.
Muhtacım dildâra
Murat almışam.
Mümkin mi sevdiğim
Mihmâna gelmişim
Merhamet kıl bana
Meskâne gelir.
Müşkil işlerime
Medet kıl nazar
Mezahiptir şâhım
Methini yazar.
Mahsus görmek için
Meşrebim gezer
Mat etmiş kendini
Meydana gelir.

Meded kıl Hasan’a
Murada İrem.
Men gedaya olmaz ise
Meğer kerem.
Muhabbet tuzağın
Mestâli koydum
Merhaba efendim
Miyâne gelir.
Aşık HASAN ( Zeyni )
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