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Rasulu Sakaleyn ve Çocuk Sevgisi
Yavuz Selim PINARBAŞI
Kıymetli dostlarım,
Peygamber Efendimiz (asm)’in şefkatinin en belirgin
misalini çocuklar üzerinde görebiliriz. Peygamberimiz’in çocuklara olan şefkati ve sevgisi takdire şayandır.
Bir çocuk gördüğü zaman Peygamberimiz (asm)’in mübarek yüzünü neşe ve sevinç kaplardı. Onu tutar, kollarının
arasına alır, kucaklar, okşar, sever ve öperdi.
Peygamber Efendimiz (asm) çocukları çok severdi. Hatta bir hadiste, çocuk bulunan evde bolluk ve bereket olur
diye belirtmiştir. Allah (c.c.) , kıyamettin kopmasını engellemesinin bir nedenin de günahları olmayan bu masum sabi
çocukların, bebeklerin yüzü hürmetine diye belirtmiştir.
Çocuklarla koşu yarışması yapar, şakalaşır adeta çocukla
çocuk olurdu.
Bir gün Peygamberimiz (asm) minberde hutbe okurken
Hasan ve Hüseyin’in (torunları) düşe kalka mescide girdiklerini görür. Konuşmasını yarıda keserek aşağı iner, onları
tutar, bağrına basar.
“Cenab-ı Hak, ‘Mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer
imtihan vesilesidir.’ (Enfâl, 8/28; Teğâbun, 64/15) buyururken ne kadar şüphesiz doğru söylemiştir. Onları görünce
dayanamadım.” (Buharî, Fiten, 20)
dedikten sonra hutbesine devam etti.
Farz olan bir ibadet sırasında bile bakın nasıl davranmış?
Abdullah bin Mes’ud anlatıyor:
“Peygamber Efendimiz (asm) namaz kılarken secdeye
varınca Hasan ve Hüseyin geldiler, sırtına bindiler. Oradakiler karışmak isteyince, Peygamber Efendimiz (asm) onlara
karışmamaları için işaret etti.
O bir peygamber olduğu halde omuzunda çocuk taşımaktan utanç duymuyor, bununla iftihar ediyordu.
Peygamberimiz (asm) çocuklara o kadar merhametli ve
hoşgörülü idi ki, bebekler ve küçük yaştaki çocuklar kucağını ıslatsalar dahi onları anlayışla karşılar, işlerini bitirinceye
kadar kendi hallerine bırakırdı.
Peygamber Efendimiz (asm) çocukların ağlamalarına
dayanamaz, onların susturulmasını, yorulmamasını isterdi.
Yine en mühim namaz esnasında;
“Resulullah bize sabah namazını kıldırmıştı. Namazda
iki kısa sûre okudu. Namaz bitince Ebû Said el-Hudrî sordu:
“Yâ Resulallah bugün daha önce yapmadığınız bir şekilde namazı kısa kıldırdınız?..”
Peygamberimiz şöyle açıkladı:
“Geride kadınlar safındaki çocuk sesini duymadın mı?
Annesinin onunla ilgilenmesini temin edeyim dedim.” (bk.
Nesai, Kıble, 35)
-Bir gün fakir bir kadın iki kızı ile Hz. Âişe’yi ziyarete gelmişti. Hz. Âişe de evde onlara ikram için bir tek hurmadan
başka verecek bir şey bulamamıştı. O hurmayı anneye verdi. Anne de hurmayı ikiye bölerek çocuklarına yedirdi. Hz.
Âişe bu durumu Peygamberimize anlatınca, Peygamberimiz
(asm) o kadın için şu müjdeyi verdi:
“Çocukları hakkıyla sevmek ve onları korumak, cehennemden kurtuluşa vesiledir.” Diye buyurdu.
Bazı kimseler, Peygamberimiz (asm)’in sahabî çocuklarını okşayıp öpmesini garip karşılıyorlardı. Kendilerinde pek
olmayan bu güzel huyun, en güzel bir şekilde Peygamberi-

miz’de görülmesini tam olarak anlayamıyorlardı.
-Hatta Akra bin Habis, Peygamberimizi (asm), Hz. Hasan’ı öperken gördü ve şöyle dedi:
“Benim on çocuğum var; şimdiye kadar hiçbirini öpmedim.”
Bunun üzerine Peygamberimiz,
“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” buyurdu.
(Müslim, Fedâil, 65; Tirmizi, Birr ve Sıla, 12)
-Yine bir gün bedevinin birisi gelerek Peygamberimize,
“Yâ Resulallah, siz çocukları öper misiniz; biz onları öpmeyiz.” dedi. Böyle bir suale Peygamberimiz,
“Allah senin kalbinden merhamet duygusunu almışsa
ben ne yapabilirim?” buyurdu.
Türk Toplumu’nda yaygın olan bir geleneğin (çocukları
öpmek) nerden geldiğine bir bakalım:
“Çocuklarınızı çok öpün. Çünkü her öpücük için size
cennette bir derece verilir ki, iki derece arasında beş yüz
senelik mesafe vardır. Melekler öpücüklerinizi sayarlar ve
sizin defterinize sevap yazarlar.” (Müsned-i Zeyd) diye teşvik
buyuruyorlar.
-Canavar kapitalist milletlerin çocuk katliamlarına bir
gönderme yapmak istersek, bir örnekle taçlandıralım.
Bir savaş esnasında birkaç çocuk iki tarafın arasında kalmış ve öldürülmüşlerdi. Peygamberimiz (asm) bu hadiseye
çok üzüldü. Sahabîler,
“Ya Resulallah, onlar müşrik çocuklarıdır, niçin üzülüyorsunuz?” diye sordular. Peygamberimiz,
“Onlar doğdukları gibi duruyorlar. Sakın çocukları öldürmeyin, aman çocukları katletmeyin. Her can ilk yaratılışta
tertemizdir.” buyurarak konuya dikkatlerini çekti.
Cahiliye döneminde müşrikler kız çocuklarını diri diri
toprağa gömerken Efendimiz ( as)
“Peygamberimizin yanında bir adam oturuyordu. Bir
ara adamın erkek çocuğu geldi. Adam çocuğu aldı dizlerine oturttu. Az sonra bir de kız çocuğu geldi. Onu da yanına
oturttu. Peygamber Efendimiz adama sordu:
“Niçin ikisini bir tutmadın?”
Peygamberimiz (asm) çocuklar arasında sevgide eşit
davranılmasını istediği gibi, bağış, hediye, ikram ve hibe
konularında da eşit davranılmasını isterdi. Hatta kız çocuğu olup güzelce yetiştirip yuvadan uçuranlar için Cennet
vadetmiştir.
Aziz dostlar bu örnekler sayfalar dolusu uzar gider. Şefkat ve rahmet peygamberi bir çocuğun kuşunun ölümünde
taziyeye gidecek kadar naifti . Biraz olsun örnek alalım insan
olalım ve Mü2min olalım. Bu sitemim biraz da gündemdeki
vahşi hadiselerden mütevellidir. Arifsiniz anladınız. Saygılarımla.
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K A PA K

Çocuk Hakları
M.Tunahan PINARBAŞI

1- “Çocuk, dünyanın en büyük mutluluğudur.”
Dostoyevski
2- “Doğa çocuğa adam olmadan önce, çocuk
olmayı buyurur.”
J.J. Rousseau
3- “Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi
bir bakıma bir çocuktur.”
Arthur Schopenhauer
4- “Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin, konuşmasını nasıl olsa öğreneceklerdir.”
Benjamin Franklin
5- “Beyin olanca gücüyle ilerlerken, cinsel sistemlerin korkunç etkinliği daha uykuda olduğu
için çocukluk, hayatımız boyunca özlemle geri
dönüp baktığımız masumiyet ve mutluluk dönemi, hayatın cennetidir, kayıp cennet.”
Arthur Schopenhauer
6- “Çocuğa kendiliğinden bir şey yapma özgürlüğü vermemekle onu korkak bir köle yapıyoruz. “
Montaigne
7- “Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz bir
çocuğun gözlerinin içine bakın; çünkü bir çocuğun bir yetişkine öğretebileceği her zaman üç
şey vardır: Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak ve elde
etmek istediği şey için var gücüyle dayatmaktır. “
Paulo Coelho
8- “Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir servet bırakmış olur.”
Etienne Gilson
9- “Çocuklara, babalarının yeteneklerine
göre değil, kendi yeteneklerine göre iş bulmak
gerekir.”
Eflatun
10- “Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır.”

Joseph Joubert
11- “Çocuklar, anne ve babalarının kötü örnekleriyle bozulmaya devam ettikçe, yeni bir
dünya kurulamaz.”
Alexis Carrel
12- “Çocukluk saflığını kaybetmeyen adama,
büyük adam denir.”
Mencius
13- “Çocuklar en gözü pek filozoflardır. Ve
gözü pek filozoflar da kaçınılmaz olarak çocuk
kalırlar. Evet, tıpkı çocuklar gibi durmadan soru
sorarlar.”
Yevgeniy Zamyatin
Çocuk Hakları Bildirgesi
İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin niteliğinde
bulunan onurunu ve eşit ve ayrılmaz haklarını
tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın
temeli olduğunu, İnsanın zorbalık ve baskıya
karşı son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak
zorunda bırakılmaması için İnsan haklarının hukuk düzeniyle korunması gerektiğini, Uluslar
arasında dostça ilişkileri geliştirmeyi özendirmenin temeli olduğunu, Birleşmiş Milletler halklarının Birleşmiş Milletler Antlaşmasında te-mel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine,
erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inancını
yeniden belirttiğini ve daha geniş bir özgürlük
içinde toplumsal gelişme ve daha iyi bir yaşam
düzeyi sağlamaya karar vermiş olduğunu, Üye
Devletlerin Birleşmiş Milletlerle işbirliği içinde,
insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel
olarak saygı görüp gözetilmesini sağlamayı yükümlendiklerini, Bu hak ve özgürlükler konusunda ortak bir anlayış oluşturmanın bu yükümlülüğün tam olarak gerçekleşmesi için büyük önem
taşıdığını gözönüne alarak, Genel Kurul, Toplumun her bireyi ve her organının bu Bildirgeyi sü-
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rekli olarak gözönünde bulundurarak eğitim ve
öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı
geliştirmeye ve ulusal ve uluslararası geliştirici
önlemlerle gerek üye Devlet halkları, gerekse bu
Devletlerin yargı yetkisi içindeki ülkele-rin halkları arasında bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve
etkin biçimde tanınıp gözetilmesini sağlayamaya
çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için bir ortak başarı ölçüsü olarak bu İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.
1. İlke:
Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet,
siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.
2. İlke:
Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal
koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir
3. İlke:
Her çocuğun doğduğu anda bir adı ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır.
4. İlke:
Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı,
sağlıklı bir biçimde büyümesi için kendisine ve
annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım
ve korunma sağlanmalıdır. Çocuklara yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun
olanakları ile gerekli tıbbi bakım
sağlanmalıdır.
5. İlke:
Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır.
6. İlke:
Çocuğun kişiliğini geliştirmesi
için anlayış ve sevgiye gereksinimi
vardır. Anne ve babasının bakımı
ve sorumluluğu altında her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında

yetişmelidir. Küçük yaşlarda çocuğu annesinden
ayırmamak için bütün olanaklar kullanılmalıdır.
Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların
görevidir. Çocuk sayısı fazla olan ailelere devlet
yardımı yapılmalıdır.
7. İlke:
Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar
verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu
geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını
sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir. Bu eğitimde sorumluluk önce ailenin olmalıdır. Eğitimin
ilk aşamaları parasız ve zorunlu olmalıdır.
8. İlke:
Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır.
9. İlke:
Çocuklar her türlü istismar, ihmal, ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret
konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak, sağlığını ve eğitimini
tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir.
10. İlke:
Çocuk ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Anlayış,
hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ortamında enerji ve yeteneklerini
diğer insanların hizmetine sunulması gerektiği
bilinciyle yetiştirilmelidir.
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ÇOCUKLARIN DOĞUM HARİTASI NEDEN
DAHA ÖNEMLİ
Ayhan ÖZCİMBİT

Doğum Haritaları astroloji’nin en temel unsurudur. Bir kişinin sadece burcuna
göre yapılan günlük aylık ve yıllık açıklama
ve yorumlar kesinlikle yetersizdir. Astroloji
ile ilgilenenlerin çoğunun bilgi düzeyleri
çok düşük olduğu için genelde Güneş burcuna göre yapılan günlük, haftalık, aylık ve
yıllık yorumlar TV ekranlarında ve internet
sitelerinde bolca bulunmaktadır oysa kişinin doğum haritası önemlidir.

Satürn’ün konumu ve açısıyla o çocuğun en büyük sınavının ne olduğuda görülebilir.

SIR

Doğum haritasında bulunan unsurlar
(gezegenlerin nerede olduğu, evlerin hangi burçta olduğu ve gezegen açılarının ne
olduğu) ile transit gezegen hareketlerinin
konumları (Transit gezegenlerin konumu
açıları ve hangi burçta oldukları) kıyaslanarak gerçek anlamda yorum çıkartılabilir.

Çocukların doğum haritaları yetişkinlere göre daha önemlidir. Çünkü çocuklar
hayatlarının başlangıcındadır ve çocukların harita analizleriyle o çocuklardaki
kapasite görülür. Çocukların mesleki yönlendirilmeleri, ilk ve yüksek öğretimdeki
durumları net olarak gözlemlenebilir. Ayrıca çocukların hayatında çeşitli tehlikeler
var mı bu da haritalarından görülebilir. Bu
sıkıntılar eşref saatine göre sadaka ve esmalarla tedbirler alınarak çözülebilir...
6

Merkürle nasıl bir kafa yapısına düşünce şekline ve karar alma alışkanlığına dair
fikir sahibi olabiliriz.
Mars ile onun hırslarını, enerjisini, Jüpiterle merhametini, Uranüs gezegeniyle
özgürlük konusundaki tutumunu, Neptünle vicdanının sesini nasıl dinlediğini
gözlemleyebiliriz.
Elbette diğer gezegenlerle daha bir çok
şeyi anlayabiliriz. Lakin bir çok aile çocuklarını asla onların mutlu olamayacakları
yerlere yönlendirebiliyorlar. Çocukların
doğum haritası işte bize burada yardımcı
olabilmektedir.
Yaşamkoçluğu yapanların astroloji ve
doğum haritası bilmemesi ciddi bir handikap’tır zira muhatap oldukları çocuk olsun yetişkin olsun o insanı tahlil etmede
büyük bir eksiklik içindedirler. Beraber
TV’de bazı programlar yaptığımız değerli Astrolog ki bence Türkiye’de kesinlikle
en iyi bir kaç astrologtan biridir, Sayın Filiz Özkol hanımda bunu Cine 5’te Gülşah
Buzlu ile yaptığımız bir programda da söy-
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SIR

lemişti. Gerçekten bende buna yürekten
katılmaktayım. Yaşam koçluğu astrolojik
bilgiler olmadan çok eksiktir.

Sizler çocuklarınıza bir iyilik yapın ve
asla onları mutlu olmayacakları bir mesleğe yönlendirmeyin.

Doğum haritasında 7. evde bulunan verileri göz önünde bulundurarak evliliğini,
üçüncü evinde bulunan verilerle ilk öğretimini, 9. evinde bulunan verilerle yüksek
öğrenimini, 11. evdeki verilerle sosyal ve
arkadaşlık ilişkilerini, 10 evdeki kariyer
durumlarını, 5. evdeki sanatsal yeteneklerini, 2. evdeki verilerle ticari yeteneklerini
uzman astrolog eliyle tespit ettirmeden
onun hakkında yanlış yapmayın bu yüzden
çocuğunuzun hayat boyu yaşayacağı sıkıntılara siz sebep olabilirsiniz.
İşte doğum haritası bu denli önemlidir,
doğum haritası insanın karakter ve yaşam
haritasıdır.

Siz bunu ister kabul edin ister etmeyin
bu böyledir.
Elbette herşeyin hayırlı ve iyi olanını Allah bilir, bize düşen sadece bunu dilemek
ve bu yolda aklımızı kullanmamızdır.
Unutmayalım ki Kuran bize “ Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır” diye boşuna ikazda bulunmaz.
Tercihlerimiz kaderimiz olmasaydı imtihanın ve “İnsanın kaderi kendi çabasına
bağlıdır Isra 13” ayetinin ne anlamı olurdu? Tercihinizi yapın ve çocuklarınızın
doğum haritasını onları yetiştirirken göz
önünde bulundurun...
Not: “İslam Astrolojisi-Doğum Haritası
rehberi- Hayatın anlamı Esmaül Hüsna ve
yaşam şifreleri” adlı eserimiz çocuklarınızın ve kendinizin doğum haritasını yorumlayabilmeniz için İslami bir perspektifle
sizlerin bu ihtiyacı için yazıldı.
7
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HEM HIRSIZ HEM ARSIZ
Mustafa ASAF

2019 Mart yerel seçimleri kıran kırana denmese de nihayet olup bitti. Tabi genel olarak
ülke genelinde sakin ve sorunsuz bir seçim olsa
da İstanbul başta olmak üzere birkaç büyükşehirde beklenenin dışında sonuçlar çıktı.

çok kusur ve noksan bulunmaktadır. Çalmayı
kendine şiar edinmiş olan bu domuz yiyicilerin
nihai fikri malumdur. Bizatihi kendileri sonradan İmamoğlu olanların da evvelini gayet iyi
biliriz. Kendilerinin kazandığı bu çakma zafer
sonrasında maalesef sevinç çığlıkları Atina’dan
yükseldi.

SIR

Bazı belediyeler çöp olma yolunda devam
kararı verdi; bazıları ise çöp belediye olmaya
razı geldi. Ne demek istediğim gayet açık ve net.
Zira hepimiz neyin nasıl olduğunu gayet iyi biliyoruz. Söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu da zamanın elbette takdirine bırakacağız.
Nerede yanlış yapıldığı veya bazı büyük şehirlerin neden kaybedildiği malumdur. Asıl üzerinde durulması gereken yer ise muhakkak ki
kadim şehir Pay-i Taht-ı İstanbul’dur. İstanbul
ki 600 yıllık medeniyet imparatorluğu Osmanlı devletinin başkenti ve dahi bize emanetidir.
Şahsi olarak belirtmek isterim ki diğer hiçbir
şehir vs kayda değer değildir nazarımda Ankara
dâhil. Ama İstanbul başka…
Bu şehir bu zihniyete teslim edilmeyecek kadar asil ve değerlidir. Dünyanın en güzel şehri
olan bu güzide memleket bunların kirli ellerine
teslim olmamalıydı. Zaten ilk günden niyetlerinin ne olduğunu herkes gördü. Sanki belediyenin en önemli eksiği veri tabanının kopyalanmasıymış gibi kendini bilmezler bu SIR niteliğindeki
bilgileri ne idüğü belli olmayan kişilere verme
gayreti içine girdiler.
Kaldı ki İstanbul seçimlerinin geçerliği de
hala tartışılmaktadır. Gerek usul gerekse YSK
açısından maddi hata olarak kabul edilecek bir-
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Tabi oy kullanmak her ferdin gayet tabii ve en
doğal hakkıdır. Fakat herkes de kullandığı oyun
mes’uliyeti altına girmiş bulunmaktadır. Sebep
olduğu sonucun da vebali o şahsın omuzlarındadır.
Din-i İslam’a düşman olan bu güruhun değirmenine su taşımak onun zulmüne ortak olmaktan gayrı bir şey değildir. Kapı kapı dolaşıp bu
zihniyete oy dilenen çarşaflı ablalar-teyzeler yarın öbür gün en hafif örneğiyle Sosyal tesislerde
bu ayyaşlar kadeh tokuştururken herhalde salavat çekecek değillerdir.!
Uyanık olmalı Müslüman. Kişiler, kurumlar
vs değişir ama asla ve kat’a zihniyet değişmez.
Bunların zihinleri çamurlu sudan beterdir. Tek
dertleri din-i İslam’ın şu ülkede yaşanmamasıdır. İslam’a karşı savaşları yüz yıl öncesine dayanır ve hala devam etmektedir.
Rabbimizden dileğimiz odur ki İstanbul gibi
iki gözümüzün nuru olan bu şehir tez zamanda
bu zihni bozuklardan kurtulur.
İstanbul bunlara teslim edilmeyecek kadar
aziz ve mübarek bir şehirdir.
Vesselam…
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SEVDAM İSTANBUL
İlmek ilmek medeniyet vardır her karış toprağında
Sen ki Fatih’in yadigârı, şehr-i İstanbul’sun

SIR

Talan ettiler seni yıllarca zihinlerinin karanlık ışığında
Aldı seni bir uzun adam, yeniden fethedercesine

Nazlı belde, sen ki bir nursun bu zifiri gecenin aydınlığında
Bir beladır başında, bir kuduz, sanki çıldırmışçasına
Ulusun elbet, bırak çırpınsın o kirli bataklığında

Lalelerin ki öyle güzel ey şehir; misk-u amber kokarcasına

Mustafa ASAF
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ÇOCUK YAŞLI
Akif CEMİL

İnsanoğlu, doğduğundaki ve çocukluğunda-

beden birine yardım eden zâtın, yardım etti-

ki sâfiyeti hayatı boyunca muhafaza edemiyor.

ği kişi tarafından soyulması karşısında:”bunu

Hayat ve hadiseler onu değiştiriyor. “Hayatta yenen kazıkların bileşkesi” diye tanımlanan
tecrübe’yi kazanıyor.

ruyabilmek zor, içindeki çocuğun ölmemesi

İşte sâfiyetini korumaya, çocuk kalma deniyor.

İnsanda hinlik var, cinlik var. Bu hususiyetini kullanmamaya çalışmak, ama karşı tarafın

Bu gibi hadiseler, iyi olan insanlara güveni

de kaybettiriyor. Yalan söyleyen birine doğru
söylese de artık inanılmaması gibi...
Doğrudürüst doğru, dürüst olmayı becere-

miyoruz.

İradi olarak çocuk kalmaya çalışmak var, bir

de istemsiz bir şekilde çocuk kalabilmiş olanlar
var. İkincisi daha faziletli olsa gerek...

artniyetini de anlayarak hareket etmek lazım.

Yine de içimizdeki çocuğu yaşatmaya çalışa-

Zorlardan zor bir durum da olsa sosyal hayatın

lım. Çocuk olmak gibi çocuk kalmak ta güzel...

içinde bulunma bunu icab ettiriyor.

Lakin bu ikiyüzlülüğü farkedebilmek önemli. Bu hususta o kadar profesyonelleşenler var ki artık
bu özelliği onların tabiatı
haline gelmiş. Onun için
de bir ölçü konmuş:”Hüsnü Zan, ademi itimad”. Yani
iyiniyetle birlikte güvenmeme. Ben ona ‘önyargı değil
ama TEMKİN’ diyorum.
Hani çölde devesini kay-
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nir.” dediği gibi...

SIR

Bütün bu yaşadıklarına rağmen özünü koimkansız gibi.

kimseye anlatma,insanlar iyilik yapmaya çeki-

Nasıl ki profesyonellesmekte bir nevi ruh
kaybı var, amatör kalmak her zaman güzel...
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AH GENÇLİĞİM!
Sadettin TURHAN

Merhaba, gençliğin enerjisini yüreğinde
hisseden dostlar!
Genç olabilmek, genç kalabilmek, ne güzel
bir nimet değil mi?

Sonra yaş ilerleyip gençlik biraz eskimeye
başlayınca hayata başka bir gözle bakmaya
başlar enerjinize birazda tecrübe katar ve olgunlaşırsınız. Bu olgunluk da tecrübeler ile
birlikte gelir. Kararlarınız daha oturaklı bir hâl
alır. Hisleriniz ile değil tecrübe ve bilgi birikimlerinizle hareket etmeye başlar, daha başarılı
çalışmalar yaparsınız.

SIR

Dünya’ya yeni geldiğinizde henüz bir fidan
gibi narin ve korunmaya muhtaçsınızdır. Size
uzatılan her şeye merakla yaklaşır ve yaşadığınız ortamı tanımak için çaba sarf eder, ayakta
durmaya çalışırsınız. Sonsuz kudret sahibi yaratıcının dünyada size koruyucu olarak gönderdiği, annenizin yanından ve kokusundan
ayrılmak istemezsiniz. İlk bilmeniz gereken her
şeyi o bıkmadan usanmadan size anlatır. En
basit işleri yapabilmek için bile yardıma ihtiyacınız vardır.
Aradan birkaç yıl geçer artık çocukluk dönemi başlamıştır. Çok şey anlatmak istersiniz,
ama lafınız geçmez, nazınız bitmez, hep bir
şeyler yapmak istediğinizde önünüze “ sen
küçüksün” deyip set kurulur. “Söz büyüğün”
denir. Eğitime ve öğrenmeye devam edersiniz.
Her geçen gün bilgi haznenize yenilikler eklersiniz.

Sonra büyür genç olur, bilir, öğrenir, kararlar verir, doğrularınızı tespit eder ve o yolda
gece gündüz demeden, kaynağı bilinmeyen bir
enerjiyle yol alırsınız. Dertler, bentler, engeller
çoğu zaman vız gelir. Aşılmaz dağları aşar, yapılmaz denilenleri yaparsınız. Kendinize uyan
halkaya katılır ve o halkanın bir parçası olursunuz. Enerjinizi açığa vurmak ve herkesle paylaşmak istersiniz. Fark edilmek ve fikirlerinize
değer verilmesini istersiniz.

Zaman gelir ihtiyarlık başlar. Tecrübeniz
olgunlaşmış ama enerjiniz tükenmeye başlamıştır. Artık hareket değil, düşünme ve tecrübeleri aktarma zamanıdır. Herkes etrafınızda
pervane olmaya başlar. Kimi tecrübenizden
faydalanmak ister, kimi sizi bu günlerinizde
çocuğu gibi görmek ister. Aklınızdan geçen fakat yapamadığınız şeylerde yardımcı olmaya
çalışır. Dizinizin dibine oturup koca bir hayatın
özetini ve çıkarılması gereken dersleri dinler.
Hayat; değişik sahnelerden ibaret bir tiyatro oyunu gibi ve bize düşen ise her sahnesini
olması gerektiği gibi oynayıp bulunduğumuz
noktada en iyisini, en doğrusunu, en güzelini,
en faydalısını, yapmaya çalışmaktır.
Daha da güzel olanı bu oyunu Allah’ın bize
göndermiş olduğu kılavuzların hayatını örnek
alarak tamamlamaktır.
Tüm dostlara hayırlı bir ömür ve hayırlı bir
ölüm dileklerimle…
Gençlik yeşil bir yaprak,
Bir gün elbet solacak.
Geriye ise sadece,
Yaptıkların kalacak.
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ASMALAR ETEĞİNİ SALLARDI
Mecbure İnal VELA

Ben küçükken, henüz üç-dört yaşlarındayken, akşam oldu mu güneş batmaz,
evine giderdi.

latmamı tembihlerdi. Sanki böyle yapmasam, kopan dişin yeri boş kalacak, yenisi
çıkmayacak diye korkardım.

SIR

Rüzgâr esince yaprakları titreşen asmalar “eteğini sallar”dı. Sadece kiraz ağalarının çiçekleri değil, dere kıyısında yetişen
papatyalar da kiraza dönüşür zannederdim.

Havadan uçak geçtiğini görünce, mahalle arkadaşlarımla beraber tozu dumana katardım. Uçağı gözden kaybedinceye
kadar koşar, öte yandan avaz avaz bağırırdım:

Saatler, ben sadece üç rakamını bildiğim için, saat kaç olursa olsun, hep üçü
gösterirdi.

“Tayyareee! Babama selam söyleee!”

Köyden şehre taşınacaktık. Biz köyde taşınma hazırlıkları yaparken, şehre önden
giden babam, kiralık ev bulmaya çalışıyordu. “Ev tutamadı” diye konuşulduğunda,
şehirdeki evlerin çok gezenti olduğunu, bu
yüzden babamın bir türlü ev tutamadığını
düşünürdüm.
Bir defasında annemle ara sokakların
birinde yürüyorduk. Adamlar, bir evden
taşıdıkları eşyaları kocaman bir kamyona
yüklüyordu. Anneme:
“Anne! Bunlar ne yapıyor?” diye sordum.
“Başka eve tanışıyorlar” dedi annem.
Ben şaşkınlıkla ikinci sorumu sordum:
“Niye? Yanlış eve mi gelmişler?”
Ne vakit süt dişlerimden biri düşse, annem, üst kata çıkıp, kopan dişimi çatıya fır12

Dişim çok ağrıdığı bir gündü. Annem
beni diş doktoruna götürmüştü. Muayenehanede beni çok şaşırtan bir manzara
ile karşılaştım. Büyüklerim hep “Güneş giren yere doktor girmez” diye öğretmişlerdi. Hâlbuki muayenehanenin içine cömert
bir güneş düşmüştü. Güneş ve doktor, nasıl olmuştu da aynı yere girmişlerdi?
X X X
Büyüdükçe, güneşin bir evi olmadığını
ve kendi yörüngesinde döndüğünü, bir
yere gidip gelmediğini öğrenmek biraz
üzücü oldu.
Rüzgâr vurdukça asmalar eteğini sallamayı unuttu. Hatta bir etekleri bile olmadığını fark ettim.
Çarpım tablosunun tamamını hâlâ ezberleyemediysem de, üçün dışındaki tüm
rakamları artık iyi biliyorum. Vakti tamı
tamına gösteren saatimi kolumdan eksik
etmiyorum.
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Artık eminim ki, evlerin hiç biri gezenti
değil. İnşa edildikleri yerde, yıkılıncaya kadar dikiliyorlar.

Büyüdükçe insan pek çok şey öğreniyor.
Öğrendikçe de, hayatın şekli, rengi ve insanın hayata bakışı değişiyor.

Süt’at çağı diyorlar yaşadığımız çağa. İnsanlar sadece yanlış eve gelmiş gibi sürekli
ev değiştirse yine neyse. Sanki yanlış dünyaya gelmişler gibi huzursuzlar. Sürekli ev,
eşya, araba, hatta eş bile değiştiriyorlar…

Bedenen büyüsek bile, içimizdeki çocuk
hep çocuk olarak kalabilse keşke!

Şimdi düşen dişlerimi çatıya değil, uzaya fırlatsam bile nafile… Düşen dişlerimin
yerini birer birer yapay dişler alıyor.

Birbirimizi hep affedebilsek mesela,
çocuklar gibi.. Kin nedir bilmesek, öfkelerimiz saman alevi gibi sönse. Çocuklar
gibi sevebilsek birbirimizi. Art niyetsiz, katıksız, çıkarsız… Ağlarken bile gülebilsek..
Yani hep biraz çocuk kalabilsek!

SIR

Uçağa ilk bindiğim gün, tayyarelere bağırdığım onca selamın, babama ulaşmadığını da öğrendim.
Güneş ve doktor, birbirine hasım değil,
biliyorum artık. Birlikte her yere girebiliyorlar.

Papatyaların kiraza dönüşmemesi, bir
masalın büyüsünü bozdu sanki.

X X X

Ci-eee oynarken çocukluğumda,
Parmaklarımın ardına sığardım.

Nedendir şimdi dünyalara sığamayışım?
Büyümek bu mu demek?
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RESULÜLLAH’IN DİLİNDEN RAMAZAN
AYININ ÖZELLİK VE GÜZELLİKLERİ
Mehmet DİKMEN

Selman-ı Farisi (r.a.) Hz’lerinin Peygamberimize naklen şöyle dediği rivayet edilmiştir:

hurma ya da bir yudum su ile iftar ettirene de verir, buyurdu. Sonra da hutbesine
şöyle devam etti:

-Resulüllah (SAV) bize Şaban ayının son
gününde bir hutbe okudu ve şöyle buyurdu:

“Bu ay, evveli rahmet, ortası mağfiret,
sonu da cehennemden kurtuluş olan bir
aydır. Kim bu ayda, emri altındakilerinin
(hizmetçilerinin ve işçilerinin) yükünü hafifletirse, Allah onu bağışlar ve cehennemden de azat eder.

“Ey Müslümanlar,

SIR

Büyük ve bereketli bir ayın (Ramazan
ayının) gölgesi üzerinize düştü. Bu, içinde,
bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bulunduğu bir aydır. Bu ay, Allah Teala’nın gündüz vakitlerinde orucu farz; gecelerinde teravih namazını nafile (sünnet)
olarak meşru kıldığı mübarek bir vakittir.
Bu ayda kim bir nafile hayır işlerse, başka
zamanlarda bir farzı yerine getiren kadar;
farzı ifa eden ise de başka aylarda 70 farzı
işleyen kimse kadar sevap kazanır.
Bu ay, sabır ayıdır. Sabretmenin karşılığı
da cennettir. Bu ay, ihsan, yardım ve eşitlik
ayıdır.

Bu ay, mü’minin rızkının arttığı bir zamandır. Bu ayda kim bir oruçluya iftar açtırırsa, bu onun günahlarının affedilmesine ve cehennemden kurtulmasına sebep
olur. İftar açtırdığı Müslümanın kazandığı
sevaptan bir şey eksiltilmeksizin, onun kazandığı sevap kadar da ayrıca sevap kazanır.”
Sahabiler:
-Bizim hepimiz, bir oruçluya iftar açtıracak imkana sahip değildir, dediler.
Bunun üzerine Peygamberimiz (SAV):
-Allah Teala bu sevabı, bir oruçluyu, bir
14

Bu ayda şu 4 şeyi de çokça yapın:

•
‘La ilahe illallah’ diyerek Allah’ın
birliğine şehadet ediniz,
•
Bağışlanma, affedilme dileğinde
bulunun,
•

•
yin.”

Allah’tan cenneti isteyin,
Cehennemden kurtulmayı dile-

(İbn-i Huzeyme, Sahih)

Bu hadis-i şerifte, Peygamberimiz ramazan ayının tüm özellik ve güzelliklerini
beyan buyurmaktadır. Anlaşılan o ki:
●
Ramazan ayı manen değerli, bereketli bir aydır. Mü’minler için uhrevi kazanç yönünden büyük bir şanstır.
●
Ramazan ayının en bariz ve en
önemli özelliği sabır ayı olmasıdır. Çünkü
gün boyu yemeden, içmeden durmak ve
nefsini her türlü zevkten uzak tutmak büyük bir sabır işidir.
●
Ramazan ayı, aynı zamanda
Mü’minlerin cömertlik duygularının coştuğu ve taştığı bir aydır.
●

Ramazan ayı, zengin ve fakirin

sirdergisi.com

Mayıs 2019 / Şaban 1440

SIR

Allah’a kullukta eşit olduklarını, bilfiil hissettikleri ve “hakkel yakin” yaşadıkları bir
aydır.

●
Bu ay, Allah’ın mü’mine verdiği
rızkın arttığı, imkan sahiplerinin, fakir ve
yoksullara iftar iftar ettirdikleri bir aydır.
İftar ziyafeti vermek, iftar sofrası sahibinin
cehennemden kurtulmasına vesile olan
hayırların en büyüklerindendir. İftar veren, iftar ettirdiği insanın oruçluyken yaptığı büyün hayır ve ibadetlerin sevabına
misliyle ortak da olur. Ama iftar ettirmek
dediysek, bu oruçluya mükellef ziyafet
sofrası kurmak demek değildir. Mü’min
iftar ettirme sevabını, oruçluya bir hurma
ikram etmekle veya bir yudum su içirmekle de elde edebilir. Allah kulunun niyetine ve samimiyetine bakar. Yapılan hayrın
büyük-küçüklük, azlık ve çokluğu sevabın
derecesini etkilemez.
●
Ramazan ayının başlangıcı (ilk 10
gün) mü’minler için rahmet vaktidir. Ortası
(ortadaki 10 gün, 20’sine kadar) af ve bağışlanma vaktidir. Sonu (son 10 günü) ise,
cehennemden kurtulmaya vesiledir. Bu
nedenle Peygamberimiz, Ramazan ayının
son 10 gününde gecelerini ibadetle ihya
ederdi. Ailelerini uyandırır, ibadet yapmak
için çok daha fazla gayret gösterirdi.” (Bu-

hari, Leyletü’l-kadir 5; Müslim, İ’tikaf 7)
●
Bu ayda, işverenler, emirleri altında olan işçilerine ve hizmetçilerine yükledikleri ağır yükleri, oruçları hürmetine
hafifletmelidir. Bu hafifletme, o işverenin
affedilmesine ve cehennemden azat edilmesine de vesile olur.
●
Peygamberimiz bu ayda Allah’tan
bağışlanma, affedilme duasını çok yapmıştır. Bilhassa Kadir gecesinde: “Allah’ım
şüphesiz sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affeyle.” duasını çok yapmamızı tavsiye etmiştir.
Ayrıca Ramazan umresinin nafile yapılan bir haccın sevabına denk olacağına
yönelik bir işaret şu hadiste geçmektedir:
Ebu Bekir bin Abdirrahman anlatıyor:
“Bir kadın Allah Resulüne gelerek:
-Ben haccetmek için hazırlık yapmıştım.
Ama (bir mani) arız oldu (gidemedim). Ne
yapayım?
-Ramazan’da umre yap. Zira o ayda
umre, tıpkı hac gibidir” buyurmuştur.
(Muvatta’, Hacc 66; Ebu Davud, Hacc
79; İbni Mace, Hacc 45; Nesai, Siyam 6;
Tirmizi, Hacc,95)
15
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Şâbân-ı Velî

Recep KARA

Şâbân-ı Velî (1481, [[Hanönü, Kastamonu]Hanönü] - 4 Mayıs 1569, Kastamonu) Halveti Tarikatı’nın, Cemaliyye şubesi’nin, Şabaniyye kolu’nun kurucusu
mutasavvıf evliyadır.

SIR

Hanönü ilçesinin Gökçeağaç Bucağına
bağlı Çakırçayı Köyü’nün Cimdâr Mahallesi’nde dünyaya gelen Şeyh Şa’ban-ı
Veli, doğmadan önce babasını, üç yaşına geldiğinde ise annesini kaybetmiştir.
Hayırsever bir kadın tarafından evlat
edinilir. Eğitimine doğduğu mahallenin okulunda Kur’an-ı Kerim öğrenerek
başlar. Kastamonu’da devam ettiği eğitimini tamamlayıp, İstanbul’a giderek,
Fatih Sultan Mehmet Han medreselerinden biri olan Karadeniz Başkurşunlu
Medresesi’ne kaydolur.
Şeyh Şaban-ı Veli 9 yıl süren eğitimi
süresince Eyüp Camii’sinde de kürsü
şeyhliği yapar. Kastamonu’ya giderken
uğradığı Bolu’da Hayreddin Tokadi’nin
dergahının yanında konakladığında,
dergahtaki zikire katılır. Zikirden sonra
Hayreddin Tokadi’ye biat eder ve 12 yıl
şeyhin hizmetinde bulunur. 1530-1531
tarihinde Kastamonu’ya gönderilir.
Önce Cemalattin Camii’sinin avlusuna
yerleşmiş, daha sonra Honsalar Camii’sinin içinde bir odaya yerleşmiştir.
Hep Kastamonu’da kalan ve Anadolu’nun dördüncü büyük evliyası kabul
16

edilen[kaynak belirtilmeli] Şeyh Şaban-ı
Veli daha sonra vefatına kadar kalacağı
Şeyh Sünneti Efendi dergahına yerleşmiştir. Yedi yıl halvette kalarak evliyalık
mertebesine ulaşmıştır. Vefat ettikten
sonra da türbesi burada inşa edilmiştir. Türbe, daha sonraları hasar görmüş
olup, 1902 yılında Mahmut Paşa tarafından yeniden inşa edilmiştir.
Külliye
Seyyid Sünneti Efendi tarafından 1490
Miladi yılından önce oluşturulan külliye, Kastamonu Kalesinin batı yüzüne
geldiği için Hisarardı denilen kesimde
Gümüşlüce deresinin ağzındadır. Bünyesinde 1490 Miladi yılından önce yaptırılan cami, Ömer Kethüda ve ulema ile
halk tarafından 1611 yılında yaptırılan
türbe ve kütüphane, cami ile aynı tarihlerde yaptırılan dergah, Asa Suyu ve
1900 yılında yaptırılan şadırvan mevcuttur.
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FELSEFENİN İNSAN HAYATI
ÜZERİNDEKİ 7 OLUMLU ETKİSİ
Oğuz ERGÜNGÖR

Kendinizi sınırlamayın ve özgürlüğe giden
yoldanasla şaşmayın!

ileri görüşlülüğünü felsefeye borçluydu.
4. Şüphe ile beslenen bir varoluş gerektirir

Felsefe sadece teorik anlamda akademik

ve bu yüzden sürekli irdeleyen bireyler yaratır.

kürsüleri meşgul eden bir uğraş alanı değil-

Şüphe, doğru bilgiye ulaşmada iyi bir ens-

SIR

dir. O, hayatın kendisidir. Hem yerel hem de

trümandır.

evrensel anlamda huzurun ve zenginliğin kay-

5. Kendi kendine yetebilen ve kararlar alabi-

nağını teşkil eder. Felsefe bu anlamda beynel-

len “birey” olmuş insanları topluma kazandırır.

milel bir insan varoluşunu önceler. Felsefe her

Kurgul felsefenin mimarı Hegel’e kulak ve-

yerdedir. Sanat, bilim, eğitim, siyaset gibi bir
çok alana sirayet etmiş bir disiplindir. Ve adını

sayamadığımız daha bir çok alana da referans
olmaktadır.

1. Sorgulamayı ve özgür bir düşünce yapısını zorunlu kılar.

Sorgulama doğası gereği, doğruyu yanlıştan
ayırmayı ve her zaman hakikatten yana olmayı
gerektirir.
2. Analiz yeteneğini ve sezgileri güçlendirir.
Akademi’nin kurucusu Platon’ da aynı şeyleri söylemiş: Felsefe, doğruyu bulma yolunda,

relim: Felsefe, kendini bilinçli hale getiren düşüncedir.

6. Felsefede hoşgörü önemlidir.
Bu husus hem toplumsal hem de siyasal

anlamda hukuk ve demokrasinin yerleşmesini
mümkün kılar.
Demokrasinin temelini hoşgörü oluşturur.
Bu konuda akla gelen ilk filozof Mevlana’dır.
7. Felsefe mücadeleci insanlar yaratır.
Mücadele, bilginin ve özgürlüğün peşinde
sürüklenmektir.

düşünsel bir çalışmadır.
3. Önsezi yeteneğini geliştirerek insanın başına gelebilecek bir çok belayı savuşturur.
Örneğin; Nostradamus her şeyden önce bir
kahin değil filozoftu. Yorumlama yeteneği ve

17
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ÇOCUK KALMAK OLGUN OLMAMAK MIDIR?
Sabit OSMANOĞLU

Antik Yunan filozofu Sokrates,
“Dürüst bir insan, daima çocuk kalır” der. Bu ifadeden, olgun insanların dürüst olmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Yani; bunu, çocukların
çıkar gözetmeden ve art niyet gütmeden doğal davranışlarını olgun
insanlarda görmeyeceğiz anlamına
gelmez. Şöyle ki; Akif Cemil’in, Yayın Dünyamız Yayınlarında yayınlanan 1. Baskısı Şubat 2018 tarihli
Sonsuz Bahar adlı şiir kitabındaki (s.
103) “Çocuk” başlıklı şiirinde:
“Yapmacık bile
Onda
Yapmacık değil.”

SIR

der. Nitekim; Arthur Schopenhauer, buna dehayı da ilave eder: “Her
çocuk bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur”. Osmanlı’da Enderun mektebinin arkasındaki mantık
da bu ola gerektir, çocuklardaki bu
dehayı işleterek yönetime mal etmektir. İşte; Çinli filozof Mencius,
hem dürüstlük, hem dehayı birleştirerek şu mücmel ve mükemmel
18

sözü söylemektedir: “Çocukluk saflığını kaybetmeyen adama, büyük
adam denir.”
Bununla birlikte; en sevdiğim
söz; Ağır Misafir adlı eseriyle, 2008
yılında, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Şairi” seçilen ve aynı yıl
“Yılın Yazarı” ödülünü de alan İbrahim Tenekeci’ye aittir: “Çocukluk insanın şiir halidir. Diğer dönemleri ise
düz yazı.” Şiir (nazım), düzyazıdan
(nesir) farklı olarak, ilhama dayalı,
kalbin işle(til)diği, yani daha duygu
yüklü bir içeriğe sahiptir. Nitekim;
insan, büyüdükçe o duygusal donanımını kaybederek akla ve mantığa mahkûm ve mahpus olur. Oysa;
çocuk yaşta olaylara her bakışında
geleceği için yaşam kaynağı olan
hayal gücü, geçim ve hayat şartlarının altında ezilen yetişkin için artık
saçma (absürt) ve gereksiz bir eylem halini alır. Ancak; dünyanın en
zeki insanı kabul edilen Albert Einstein şöyle der: ‘Zekanın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil’.
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Artık; günümüzde, yüksek katma
değer yaratan, emek veya beden
ve kol gücü ile üretilen maddeler,
teknoloji ürünleridir ve inovasyon
(yenilik) ekonomisidir. İddia ediliyor
ki, bir iPhone (Ayfon) cep telefonu
karşılığında, 5 ton buğday bedeli bir
fiyat ödemek zorundasınız. Yine;
hisse senedi ve tahvil gibi menkul
kıymetler için alım-satım fiyatlarının gösterildiği otomatik bilgi ağı
olarak New York’ta kurulmuş olan
özel borsa olan Nasdaq’ta, 1 trilyon
dolardan fazla değerlemeye ulaşan
ilk şirket olan Apple (Eypıl) şirketi,
Türkiye’nin Milli Gelirinden yüksek
bir değere sahiptir.

Görüldüğü üzere; dürüstlük, huzurlu ve mutlu bir toplum için ne
kadar aranan hayati bir karakter ise,
deha da artık hayal gücünden beslenen ve ulusları başarı ve/ya refaha
götüren bir unsurdur. Özetle; çocuk
ruhlu insanların sahip olduğu her
iki özellik de değil küçümsenmek ve
aşağılanmak, belki destek verilmesi, teşvik ve himaye edilmesi ve üstün tutulması gereken özelliklerdir.
Dolayısıyla başlıkta soruya dönersek, çocuk kalmak olgun olmamak
değildir; bilakis, olgunlukta çocuk
kalmak hem bireysel hem toplumsal açıdan mutluluk ve başarının bir
anahtarıdır.
19
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İmanınız Kavi,
Aşkınız Daim Olsun
Sır Dergisi’nin sevgili okurlarını, en kalbi duygularımla, yaratan, yaşatan, hüküm
koyma sahibi olan kainatın mutlak hakimi
Allah-u Zülcelal’in selamıyla selamlıyorum
kardeşlerimi .

aramızda bir birimizi en iyi şekilde tanıyabilmemiz için bir paraolamız olsun istedim
,onuda yazıyorum,bu büyük harflerle yazdığımız cümlemiz iman ve aşk sahibi kardeşlerimiz arasındaki parolamızdır.

SIR

Esselamü Aleyküm verahmetullahi ve berekatuhu.

Gönüllerde taht kurduğuna inandığım sır
dergisinin değerli okurlarıyla bu ilk yazımda
,tanışmak için bir sebeb bulmalıydım ,selam
vermekten daha iyi ve geçerli bir sebeb bilmediğim için kardeşlerime Allahın rahmeti
, bereketi, mağfireti, fazıleti, hidayeti üzerrine olsun diye dua edeyimki, şayet okuma
lutfunda bulunurlarsa kardeşlerinin yazısını
onlarda selamı alarak bu fakire dua etsinler
istedim. Zira...
Meçhul bir alemden birer birer gelip,bir
müddet bu fani alemde koşup,hoplayıp,zıplayıp,yorulup,gölgelendikten sonra yine
birer birer bu dünya sınırlarından ,şimdilik
adı var olan,şart ve şekilleri ilahi vasıflarla
anlatılan ,lakin bilinmezlik ülkesi diye tarif
edebildiğimiz yolculuğa çıkan canlının adına
insan denir.

İşte bu insan denilen yaratılmışların en
şerefli ve kıymetlisi,en nazlı ve cilvelisi olan
olan bir canlıdır, şayet ne için yaratıldığını ,
neden ölümlü bir hayata gözlerini açtığının
idrakine ulaşamazsa o zamanda yaratılmışların en aşağı tabakasında olma hakkınıda
kendisi kazanmış olur. Onun için siz değer
ve kıymet bakımından iman ve aşkla dolu
hayatınızda bir okuma sevdalısı olarak sır
dergimizde bir kaç kelam etme imkanı lutfeden kardeşlerime teşekkür ettikten sonra
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İntizam-ı Kelam

SÖYLEYEN VARSA DİNLEMELİ,

DİNLEYEN VARSA SÖYLEMELİDİR. Anlaştıkmı doslar.
Büyükler,tarihe mal olan gönül dostları
derlerki...
ÖNCE REFİK (önce yol arkadaşı),SONRA
TARİK(sonra yola çıkma, yol alma).
Hemen söyleme gerekirki Sır Dergisi gibi
gönüllere taht kuran bir kadronun içinde
yazıya başlamışsak, ve yazılan kelamlar bir
volkan gibi gönüllerinde iman ve aşk bulunan nazlı ve cilveli, mevlasına kulluk yapmakta kararlı olan kullar tarafından okunuyorsa gönül dostlarının iki madde halinde
söyledikleri evveli önce refik madeesi tamam demektir ,şimdi hep beraber dostca,
kardeşce doğruyu, yalnızca doğruyu yazıp
haykırma ,yazıp ve okuduklarımızla başımızı
kaldırarak adeta dünyaya meydan okurcasına ...ey dünya bilesinki, devleti ali osmaniyye şöyle biraz sendeleyince dünya çakalların elinde kaldı ve işte dünyanın hali, kan,
zulum,işkence. (ramazanı şerif yaklaşırken
dua niyaz ve ilticamız oki; yüce mabudumuz
müslümanlara hidayet nasib eylesin, birlik
beraberlik ve mümin olma şuuru nasib eylesin inşaallah)halbuki dünya şunu bilemedi
hasta adam dedikleri bu şerefli millet, küllerinden kurduğumuz yeni devletimizle yeniden ayağa kalkıp, yıkıldığımız yerden doğ-
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rularak yeniden iman ve aşkımıza,yeniden
birlik beraberlik ve kardeşliğimize, yeniden,
sahavet ve cömertliğimize, yeniden kısaca
söylememiz gerekirse, milli ve manevi duygularımıza sahip olmaya başladığımızı bu
dünyanın bilmesi gerek ve bizde bunu dünyaya dedelerimiz gibi öğretmemiz gerek.
öyleyse yıkıldığımız yerden kalkmamız gerekiyor ve biz kul olarak herşeyden önce iman
ve amellerimize geri dönerek,imanımız var
ama amelsizde yaşamamalıuyız diyerek kelama başlıyoruz.
İMAN:

İmanın lugat manasıbir şeyi kesin olarak
tasdik etmektir. İmanın şer i manasıda, Allahu azımüşşanın beşeriyyetin en büyük önder ve lider ve kurtarıcısı Hz Peygamberimiz
(sav) vasıtasıyla bildirmiş olduğu hükümlerin, emir ve yasakların hepsine inanmak,
hak ve gerçek olduğunu kabullenmektir.
Amel ise, bir iş ve harekettir. Allah’ın ve
Rasulullah’ın sav emrettiklerini yerine getirmek,nehyettiklerinden şiddetle kaçmaktır.
hal böyle olunca amel ile iman birbirinden
ayrılmayan,bir birlerini tamamlayan, kuvvet
kazandıran bir bütündür. Onun için sır dergimizden bütün dünyaya ilan ediyoruz.....
asrmızın , zamanımızın sözde medeni
olan insanı, eğer kurtuluş istiyorsa, şayet

huzur ve saadet , mutluluk ve bereket istiyorsafezalardan ve semalardan önce , kalbini fethederek ona iman ve aşk nurunu takıp,
amellerle allahın huzurunda hürmetle eğilmelidir.
..............

Müslümanlar olarak , mabudu mabede
hapsetmeden, mevlamızın emir ve yasaklarını, sevgili peygamberimizin yaşayarak göstermiş olduğu islamın emir ve yasaklarını ,
Ramazanı şerifi kendimize milat kabul ederek,eksiklerimizi tamamlamak, ibadet amel
ve yaşantımızıda sahabe misali güzel değil
en güzele getirmek için uğraşıp, çaba sarfetmeyi yüce rabbimden niyaz ediyorum.
Sevgili dostlar unutmayınızki.... yanağınızı ; hz Muhammedin sav kapısın eşiğine,dudağınızı; hz Muhammedin sav ayak izine, en
şerefli uzvunuz olan alnınızı kainatın mutlak
hakimi yüce mabudun huzurunda secdeye
koymadığınız müddetle huzur ve saadeti
bulmayacaksınız.
Ramazanı şeriniz mübarek, dualarınız
makbul, gönüllerinizdeki muratlarınız hallu
asan olsun İnşaallah.
Dua eder dua bekleriz vesselam.
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FATİH SULTAN MEHME’DİN OĞLUNA
VASİYETİ
1481 yılında ölüm döşeğinde olan Fatih Sultan
Mehmet, oğlu II. Beyazıt ve dolaysıyla kendinden
sonra gelecek bütün sultanlara yapığı vasiyeti şöyledir: “Ölüyorum fakat üzülmüyorum, çünkü senin
gibi birini arkada bırakıyorum. Adil, merhametli
ve salih ol, bütün işlerde Allah rızasını gözet, hiçbir ayrım yapmadan, raiyetinde bulunan herkese
kol kanat ger, İslam dinine hizmet et, çünkü bu yer
yüzünde hüküm süren her Müslüman hükümdarın
görevidir. Dine verdiğin önemi her şeyin üstünde
tut, dini önemsemeyen ve dinde lakayt olan, günahlardan sakınmayan, insanları istihdam etme,
onlara devlet görevi verme, devlet hazinesini koru,
raiyetinde hiç kimsenin malına haksız yere el uzatma, mustahak olanlara ikram ve bağışını esirgeme.

Ahmed bin Hambel’in Müsnedinde(4/335) yer
alan bir hadisi şerifte bakın Allah Resulu şöyle diyor: “ Kostantiniyye ( İstanbul) mutlaka ve mutlaka
fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel
komutan, o askerler ne güzel askerdir.” Yine Müsnette yer alan Amr bin As’ın rivayet ettiği başka
bir hadiste de, bir adam bir gün Allah Resulüne, “
Kostantiniyye mi önce fetholunacak yoksa Rumiye
mi (Roma) diye sorar. Resulüllah da Kostantiniyye
önce feth olunacak diye cevap verir. Mısırlı alim
Yusuf el Kardavi bu hadisin açıklamasında, İstanbul’un, Osmanlı delikanlısı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesiyle Hz. Muhammedin birinci
müjdesi gerçekleşti. İkinci Müjdesi de gerçekleşecek, ancak Roma’nın fethi kılıç ile değil ilimle iletişim ve diyaloglarla ve asrın cihadı olan internetle
gerçekleşecek diyor.

SIR

Alimler devlet bünyesinde güç ve kuvvettir, onları himaye et ve ilme teşvik et, Başka bir ülkede bir
alim duyarsan onu yanına al ve ona ikramda bulun.

Sakın sakın mal ve askeri güç seni gururlandırmasın, din adamları kendinden ve devlet kapısından uzaklaştırmaktan ve İslam hukukuna aykırı
bir iş yapmaktan sakın, çünkü din bizim gayemiz,
hidayet de bizim yolumuzdur, biz bununla zaferler
kazandık.
Beni düşün, bu ülkeye küçük bir karınca gibi
geldim. Allah bana bu yüce nimeti verdi. Benim
yolumda yürü, bu dini güçlendirmeye, mensuplarını da yüceltmeye çalış, devletin malını eğlenceye,
heva ve hevese harcama, bu yok olmanın en büyük
sebeplerindendir.”
İşte bu vasiyet, bir çağı açıp bir çağı kapatan
Fatih Sultan Mehmet’in hayat programı olmuştur.
“Din-i İslam’ın mücerret gayretidir gayretim” diyen
Fatih bu yüzden Hz. Peygamberin övgüsünü hak etmiştir. İstanbul’u fethederek Hz. Peygamber Aleyhi
selatü ve selamın vasiyetini yerine getiren bahtiyar
komutan olmuştur.

22

Dr. Ahmet ALTUN

Bu müjdeli ilk hadis için İslam orduları ilk asırdan
itibaren İstanbul’u fethetme girişiminde bulunmuş.
Bu uğurda 29 ayrı sefer yapılarak İstanbul kuşatılmış. Ancak 29. Kuşatma 29 Mayıs 1453 yılında 22
yaşındaki Fatih Sultan Mehmet ve askerlerine nasip
olmuştur ve Hz. Peygamberin övgüsüne mazhar olmuştur. İstanbul fethini bunun dışında başka bir sebebe bağlamak Fatihi rencide eder ve Onu küçültür.
Allah, Ona fethi nasip ederek onun eliyle, Resulünün gelecekle ilgili bir mucizesini de gerçekleştirmiş
oldu. İstanbul fethi aynı zamanda Hz. Peygamberin,
peygamberliğinin de ispatı manasına gelir. Çünkü
mucizeler, peygamberin peygamberliğini ispat etmek içindir. Ehli sünnet alimlerine göre mucizelerin
varlığı peygamberliğin varlığı kadar kesindir. Ancak
ırkçı bazı Arap yazar-çizerler ile imanı zayıf bir kısım
insanlar, Ahmed bin Hanbel gibi bir fıkıh ve hadis
dahisini es geçerek, söz konusu hadise zayıf gözüyle
bakmışlar.
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İhracat Destekleri
İbrahim BİÇER

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.
ÇAĞRI MERKEZİ ve BİLGİ KAYNAKLARI
0850-808-0404 veya https://kolaydestek.gov.
tr
KEP ADRESLERİMİZ
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!
YARDIMCI KILAVUZLAR
KEP ve E-imza ile başvuruların iletilmesi hakkında ÖZET SUNUM (Mayıs, 2018)
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 iletilme-

lidir (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.
Tebliğ Bazında Destek Mevzuatı
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.
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş
Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine
Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili
Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri
Pazara Giriş Belgeleri
Pazara Giriş Belgeleri ve Küresel Tedarik Zinciri
(KTZ) Yetkinlik Projeleri
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi
UR-GE Projeleri
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İSTANBUL PİER LOTTİ TEPESİ ESKİ ADININ İDRİS-İ
BİTLİSİ TEPESİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

İrfan ÇETİN

İdris-i Bitlisi bazı kaynaklara göre
1452 tarihinde Bitlis’te dünyaya gelmiştir. Babası, meşhur İslam alimlerinden Mevlana Şeyh Husameddin Ali’dir.
Babasının kaleme aldığı eserlerinden
ikisi, “İrşad’ül-Menzil’il-Küttab” adlı
tefsir ile “Şerh-u İstilahat’is-Sufiye”
adlı tasavvufi eserdir. İdris-i Bitlisi ilk
resmi siyasi vazifeye 1478 yılında Akkoyunlu Sultanı Yakup Bey’in zamanında Tebriz’de başlar. Yıkılana kadar
yaklaşık yirmi yıl kadar Akkoyunlu devletinin hizmetinde bulunmuştur.

İstanbul’a gelir ve bizzat II. Bayezid’le
görüşür. Padişah bu Kürt din alimine
büyük saygı gösterir ve kendisini Osmanlı sarayında tarih yazıcılığıyla vazifelendirir. İdris-i Bitlisi, Osmanlı’nın
ilk sekiz padişahının hayatını anlatan
“Heşt Behişt” (Sekiz Cennet) adlı meşhur eserini bu görevi esnasında yazar.
Sultan Bayezid’in yerine Yavuz Selim
tahta geçince, İdris-i Bitlisi yeni sultanın Doğu siyasetini kendisine danışacağı müsteşarı olur. Yavuz Sultan Selim’le
birlikte Çaldıran seferine katılır, savaş
İdris-i Bitlisi Şah İsmail Tebriz’i iş- sonunda Osmanlı hakimiyetine geçen
gal edip Akkoyunlu devletini yıkınca, Tebriz’de bir süre kalarak Ulu Cami’de
halka vaazlar verir. Şiiler tarafından zulme
uğrayan Türkmenleri
organize ederek Osmanlıya bağlılıklarını
sağlar. Bu sebeptendir ki Yavuz Sultan
Selim’i sevmeyenler
asla İdris-i Bitlisi’yi de
sevmezler anladınız
ne demek istediğimi.
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gözlemek. Osmanlı
tersaneleri ayağının altındadır ve
donanmamız Haliçtedir. Gemilerin
ateş güçlerini ve
kabiliyetlerini iyi
bilir, en ufak hareketlenmeyi kaçırmaz. Bir taşla iki
kuş, hem istihbarat
toplar, kitapta aradan çıkar. Türklere
Lotti Tepesi oldu. Asıl adı Louis Marie
kendini o kadar çok sevdirir ki, onun
Julien Viaud olan 1850 – 1923 yıllaajan olduğu kimsenin aklına bile gelrı arasında yaşamış Fransız yazar Pier
mez.
lotti. 1876 yılında İstanbul’a gelen
Aynı yıl (1876) Osmanlıda büyük
(Sözde) yazar İdris-i Bitlisi Tepesindeki
bir kahveye sık sık gelir hatta bir ev tu- kargaşa olup, Sultan Abdulaziz Han’ı
tup oraya yerleşir. Burayı çok sevdiğini tahttan indirerek bileklerini kesmek
söyler ve gününün tamamını burada suretiyle şehit etmişlerdir. Yerine yegeçirir. Kahvedekilerle ve yerleşik halk- ğeni V.Murat’ı başa geçirdiler (30 Mala dostluklar edinir. bizden daha Türk yıs 1876) Ancak hastalığı sebebiyle üç
diye sempati duyarlar Pier lottiye. Azi- ay sonra o da tahttan indirildi. O karyade isimli bir Roman yazdığını söyler maşada; O tepeye Pier Lotti adını verip
ve gerçekten de yazar. Roman’ın konu- oldu bittiye de getirirler. Pier Lotti tesu İngiliz bir subayın Selanik ve İstan- pesinde Roman adı olan Aziyade isimli
bul’da görevli olduğu dönemde, Aziya- bir otelde vardır. O Dönemin Fransa
de isimli 18 yaşındaki bir Çerkez kızı ile Cumhurbaşkanı Poincare ve Dışişleri
Bakanı Delcasse; Ajan Pier lotti 1891
yaşadığı gizli aşkın öyküsüdür.
yılında o dönemler Fransa’nın en büOysa işin aslı öyle değildir. Pier Lotti
yük Nişanı olan Legion de Honneure
Asıl adı Louis Marie Julien Viaud olan
nişanını göğsüne takar. Bunu yazarlık
bir Fransız ajandır. Görevi ise Bu tepekariyeriyle değil elbet ajanlık marifedeki kahveden Haliç’teki donanmamızı
tiyle alır.
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DOĞUM HARİTAMIZA GÖRE

SINAVLARIMIZ

Gülşen ÖZCİMBİT

Hepimizin hayatımızda iki tane önemli
konudan sınavımız vardır. Biz bunların neler olduğunu astrolojik doğum haritamızda ki Satürn Gezegeni ve Pluto Gezegeninin yerleştiği evlerden anlıyoruz.

yacağımıza işaret eder. Biz sınavlarımızı
veremezsek farklı olay ya da kişi ile alakalı
da olsa tekrar tekrar karşımıza çıkar. Olgunlaşmayı kolaylaştırmak için sınav konumuzu bilip tedbir, tevekkül ile gelişim
yolumuzda ilerlemeliyiz.

SIR

Doğum haritası dediğimiz şey doğduğumuz andaki ve doğduğumuz yerden
gökyüzündeki gezegen ve yıldız kümelerinin nasıl göründüğüdür. Nasıl göründüğü
önemli çünkü Allah’ın koyduğu yasalar ve
kurallar gereğince bizi etkiliyor. Bunu nerden biliyoruz mesela “Burçları olan göğe
and olsun ki” (Hicr Suresi 15-16 , Furkan
25- 26) Yine Buruc Suresi ilk ayeti “And
olsun burçları olan göğe” diye başlar ve
tüm sure on iki burcun özelliklerini anlatır.
“Ay ve güneş hesap ile hareket ederler”
(Rahman suresi 55/5) bu ayetler daha da
çoğaltıla bilinir. Astroloji yani gök bilimi bir
ilimdir. İlimler bize hayat yolumuzda karşımıza çıkan engelleri kolayca aşmak için
yardımcı olan bilgi birikimleridir.
Doğum haritamızda yıldız kümelerinin
oluşturduğu yapılara evler denir. Her evin
konuları birbirinden farklıdır ve bunlar sıra
halinde bir birini takip eder. Bu evlere gelen gezegenler de o evin konusu hakkında
güçlü olduğumuza ya da zorlanma yaşa26

Öncelikle mutlaka doğum haritamızı
yorumlatmalı ve bizlere neler verilmiş,
bunlarla neler yapabiliriz, sınavlarımız
hangi konulardan olacak öğrenmeliyiz.
Sonra hayatımızı düzene koymak için plan
yapmalıyız. Bizi ne zaman neler bekler
buna göre algoritmik olarak hayat planımızı çizmeliyiz.
Peki bu sınavları daha kolay atlatmanın
yolu var mı diyecek olursak tabi ki de var.
Tedbir takdiri kaldırır denir. Mesela sadakalarımız var. Bilindiği gibi sadaka belayı
def eder. Oruç var oruç tutmak kişiye eza
verdiği için sıkıntımız Allah rızası için tutulan oruçla hafifler. Yine o evin konusu ile
alakalı şeyle ilgili bir şeyler yapmak. Mesela sağlık evimizde ise sınavımız sağlık sorunları çekenlere yardımcı olmak da bize
sınavımızı kolay atlatmamızda çok yardımcı olacak.
Esma ül Hüsna yani Allah’ın 99 ismi
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ile sınav konumuza uygun olarak dua etmek de çok önemli. Ancak bu dualar sadece Allah’ın isimlerini sadece anmakla
kalmamalı aynı zamanda yaşamalıyız da.
Allah’ın Gani ismiyle zenginlik dilerken
yetimi öksüzü gözetmemek, imkanımız
olan kadarıyla da olsa yardımcı olmamak
o ismin tecellisini yaşamamak olur ve duamız eksik kalır. Esma ve dua çalışmalarını
ne zaman yapacağımız da önemlidir. Sınavımızı atlatmakta yeteri kadar kolaylık
alamamış oluruz Nokta atışı yapmak için
Satürn ve Pluto gezegeninin geldiği evlere
denk düşen gün ve saatleri de bilmemiz
gerekiyor. Yine bu da doğum haritamızın
yorumu sırasında ortaya çıkmakta.

Hayattaki sınavlarımız her zaman maddiyat, sağlık ya da sevgisel konulardan olmaz. Bir sınav vardır ki mesela kişiyi içten
içten üzer, incitir yani iç dünyası ile alakalı
sınavıdır. Sürekli nankörlük görür huzursuzluk yaşar. Bunun sebebini bilemez işte

bu yüzden doğum haritamızın yorumunu
yaptırmak çok önemli.
Sınav konularımızı sadece zorluk olarak
görmemeliyiz bu konular aynı zaman da
bizim atlama taşımızda olur. Ancak bunun
için farkında olup çaba harcamamız gerekmekte. Bu konu ile alakalı yapacağımız
güzel şeyleri hayal edip bunlar için çabalamak iyi olacak.
Kendi haritamızda Satürn ve Pluto gezegeninin geldiği evlerin konusunu öğrenip hayıflanmak yerine bize ne öğrettiğini
anlamaya çalışmalı, sınavımızı kabul etmeli hatta sevmeliyiz. Öldüğümüzü düşündüğümüzde sınavlarla bile olsa yaşamak isteyebiliriz. Sınavımızı anlayıp kabul
edip sevdiğimizde artık o sınav olmaktan
çıkacaktır.
Hayat yolu her ne kadar engebeli olsa
da o engelleri aşmak için ilimlerden faydalanmalıyız.
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NE OLACAK BU MÜSLÜMANLARIN HALİ?
Osman NUR

Başsız müslümanların hali içler açısı. Zındıklar
boşuna şart koşmamışlar müslümanların başsız
kalmasını (halifeliğin kaldırılmasını). Bütün Katolik
Hıristiyanların bir başı vardır o da papadır. Bütün
Ortodoks Hıristiyanların bir başı vardır o da patriktir. Niye bütün müslümanların bir başı halife yoktur?
Ülkemizde diyanet teşkilatı da maalesef Türkiye müslümanlarının başı olması gerekirken bu otoriteyi sağlayamamıştır.
Allah kitabında buyuruyor ki: Hep birlikte Allah’ın
ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirine
düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve
O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş
çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah
kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor ki
doğru yolu bulasınız. Al-i İmran.103.a.
Yine Allah buyuruyor: Allah’a itaat edin.
Rasulüne ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Nisa.59.a.
Allah bu ayette de müslümanların birliği için İslam
devlet başkanına da itaati farz kılmıştır. Müslümanlar
ancak bir elden yönetilirse o zaman birlik sağlanabilir. Onun için Müslümanlıkta iki İslam devlet başkanı
olması da son derecede sakıncalıdır.
Ehlisünnete göre müslüman cemaatinden ayrılmak yasaktır. Peygamberimiz meşhur hadisinde:
Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. 72 fırka dalalette biri kurtulmuştur. Kurtulan, benim sünnetime
bağlı olup cemaatten ayrılmayandır” buyurmuştur.
Tirmizi. İbni Mace.
Müslümanların birlik beraberlik içinde olması için
başlarında bir başkan olmalı ve bütün müslümanlar
ona itaat etmelidirler. Devlet başkanı eğer İslam’a
aykırı bir emir verirse müslümanlar o emri yerine getirmezler. Ama isyan da etmezler. Devletin bütünlüğü ancak böyle korunur. Yoksa şimdi olduğu gibi her

müslüman bir telden çalar, birlik beraberlik olmaz.
Üstelik şimdi olduğu gibi müslüman müslümandan
nefret eder, birbirini İslam’a aykırı davranmakla suçlar, senin dediğin değil benim dediğim olsun der. Hatta o hale gelmişiz ki müslüman müslümandan nefret
ettiği kadar bir kâfirden nefret etmemekte, hatta ona
hayranlık beslemekte. Bu ne acı durum ya Rabbim!
Hele şu halimize bakın! Birileri çıkmış, Allah ile
peygamberini birbirinden ayırmaktadır. “Bize Kur’an
yeter” deyip sünnetleri, hadisleri İslam dininden
dışlamaktadır. Bunların bir sloganı da “Uydurulmuş
din, indirilmiş din” diyerek kendileri indirilmiş dine
mensup, diğer müslümanlar uydurulmuş dendendir,
görüşünü savunmaktadırlar. Bunar kendilerinden olmayanları uydurulmuş dinden diyerek kâfir ilan etmektedirler.
Bir kısım müslümanlar, mezheplere karşı olduklarını söylüyorlar, mezheplere inanmayı çok yanlış buluyorlar. Hâlbuki bu iddiada bulunan müslümanlar,
bu yanlış bulduğu mezheplere göre namaz kılıyorlar.
Hak mezhepler, müslümanlara Müslümanlığın kolayca yaşanması için yol göstermektedir. Hak mezhepler
arasında bir çekişme söz konu değildir. Hak mezhepler birbirlerini hak görür muhalefet etmezler, kardeşçe geçinirler. Mezhepler arası savaş olmamıştır,
mezhepler arası savaş Hıristiyanlarda olmuştur. Bazı
cahil müslümanlar da tarihi iyi bilmediklerinden,
mezhepler arsı savaş olmuş diye müslümanlar arasında da mezhep kavgası olmuş zannetmektedirler.
Müslümanlar arsında savaş olmuş (Cemel vakıası-Sıffin savaşı) bu ictihat farkından olmuştur, her iki taraf
da mazur sayılmıştır.
Âlim diye geçinen bir zat çıkmış namaz Yahudilerde de vardı, Kanada’da bir Yahudi müslümanların
kıldığı namaz gibi namazı tarif etmiş diyerek, peygamberimizin namaz tarifini almayıp, Yahudilerin
namaz tarifini müslümanlara sunmaktadır. Aslında
böyle biri olsaydı o Yahudi’yi dünya tanırdı, medya
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onu günlerce, aylarca gündemde tutardı da herkesin haberi olurdu. O sözü şimdi bu âlim geçinen
insandan başkasından duymadık, duyacağımızı da
zannetmiyorum. Bu âlim geçinen insan sünnetlere
göre namazı kabul etmediğinden bu akıl almaz çukura düşmektedir haberi yok. Yahudi’nin namaz tarifini anlatmıyor, müslümanların kafasını karıştırıyor.
Yahudi’nin namazı mı yoksa müslümanların namazı
mı doğru hoca efendi? Biz namazımızda fatiha suresi
okuyoruz, onlar ne okuyorlar?
Biri çıkmış İslam’da kader diye bir şey yoktur, yazılmış bir kader yoktur, Levh-i Mahfuz yoktur, İman’ın
şartları içinde kadere iman yoktur, diyor. İlk insan
Âdem babamız değildir, kabir azabı yoktur, şefaat
yoktur, mucize yoktur, mizan yoktur, Deccal çıkmayacak, mehdi gelmeyecek gibi İslam dinine ters şeyler söyleyip duruyorlar. Ne yazık ki, müslümanlar da
kime inanacağını şaşırmış, böyle aykırı görüşte olanların peşine de takılıp gitmektedirler.
Bazıları çıkmış Allah’ın kudretini üstlenmiş, şu insan melekût âlemini, şu insan da yeryüzünü idare etmektedir. Bazıları çıkmış Allah’tan başka varlık yoktur,
bizim var zannettiğimiz varlıklar Allah’ın gölgesidir,
Allah hiçbir şey yaratmamıştır demektedir(Vahdeti
vücut). Biri çıkmış ben Allah’ım (Enel Hak) demiş. Birileri çıkmış ayet ile hadisle uğraşmayın önemli olan
kalbe gelen ilhamdır, onunla amel edelim, demiş.
Bu kadar İslam’dan uzak fikirler nasıl müslümanların
içinde rağbet görür anlamak mümkün değil!
Birileri çıkmış, İslam dinini kendi tapulamış, kendi gibi düşünmeyen müslümanları cahil gerici olarak
nitelemektedir. Laik müslüman, milliyetçi müslüman,
sosyal demokrat müslüman, cumhuriyetçi müslüman, demokrat müslüman, ırkçı müslüman, Türk
müslüman, Arap müslüman, Kürt müslüman. Bazıları
İslam’ın kabul etmediği ideolojik sistemlerle Müslümanlığı sentez yapan müslümanlar vb.
Daha saymadığım nice müslüman guruplar oluşmuş. Nurcu müslüman, Nakşi müslüman, Kadiri müslüman, Rufai müslüman, daha nice tarikat gurupları
müslümanlar. Bunlar da yetmiyor, aynı tarikat içinde
filan şeyhe bağlı olanlar, filan dergâha mensup olanlar, filan kitabı okuyanlar, nebiliyim bu saydıklarım
belki de azınlıkta olan guruplardır. Bir de üstelik birine mensup olanlar diğerini kâfirlikle suçlamakta en
azından dalalette olduklarını ileri sürerek müslüman-

ların kardeşçe kucaklaşmalarını önlemektedirler.
Nurculara karşı olanlar, tarikata karşı olanlar, şeraite
karşı olan müslümanlar! İslam tarihinde kendinden
olmayanları kâfirlikle suçlayan bir hariciler gurubu
çıkmıştır. Bunlar bu kafayla Hz Ali’yi bile kâfir diye
suikast düzenleyip öldürmüşlerdir. Daha sonra aynı
kafada olan Vehhabiler çıkmış, onlar da kendileri
gibi inanmayanları kâfir olarak görmüşler ve onların
öldürülmelerini caiz kabul etmişler çok müslüman
öldürmüşlerdir. Onları örnek alan çağımızda da Hizbullah, Taliban, El Kaide, Deaş, Fetö gibi guruplarda
müslüman kanı dökmüşlerdir.
Bu kadar problemli müslümanlar önlerine bir
problem çıktığı zaman da her biri ayrı yorum yaparak
birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu müslümanlara Allah
toptan Allah’ın ipine sarılın buyuruyor. Bu müslümanların içinde Allah’ın bu ayetine karşı olduğunu
da söyleyen yoktur ama dönüp dolaşıp herkes benim
gurubumda birleşsin diyor, yine birlik sağlanamıyor.
Peki, yok mu bu problemin çözümü? Elbette vardır. Allah ve Rasulü müslümanların birliğini isteyip de
yol göstermemesi olur mu? Elbette olmaz. İşte doğru
yol:
Allah buyuruyor: Hepiniz Allah’ın ipine (Kur’an’a)
sarılın bölünmeyin parçalanmayın. Al-i İmran.103.a.
Yani çözümü Kur’an’da arayacağız. Allah kitabında
yüzlerce ayetinde “Rasule itaat edin” buyurmuştur.
Allah’ın emriyle, Rasulüne itaat eder isek bu problemimiz çözülür. Ne buyurmuş peygamberimiz?
“Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72 si ateştedir, ancak bir fırka kurtulacaktır. O fırka da fırkayı
naciyedir” buyurmuş. Bunu duyan sahabe sormuş:
“Bu fırkayı Naciye kimlerdir?” Peygamberimiz buyurmuş: “Bunlar benim sünnetim üzere yaşayan ve
İslam cemaatinden, ümmetinden ayrılmayanlardır”
buyurmuş. Tirmizi. İbni Mace.
Demek ki, peygamberimizin hadisleri ve sünnetleri üzere yaşayıp, o hadis ve sünnetlerin gösterdiği
yoldan girer isek birliğimiz sağlanır. İşte âlimlerimiz
bu fırkayı Naciye denilen gurubun “Ehlisünnet vel
Cemaat” olduğunu bildirmişlerdir. Eğer ehlisünnet
üzere yaşar ve o cemaatten ayrılmaz isek problemimiz çözülür. Yoksa böyle bölük pörçük olur, İslam
düşmanlarına yem oluruz. Bu dünyada rahat yüzü
görmediğiz gibi Allah korusun ahirette de bunun hesabından dolayı cezalanabiliriz.

SIR
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Formda Kalmak ve Sağlık İçin
Doğru Beslenme

Nursel PULSEVER

“Miğdeni mi aldırdın?” diye sordu Süleyman Alpaydın Sorunun muhatabı 21 yaşındaki Tunahan Pınarbaşı “yoo Nursel Hanımın dediklerini uyguluyorum. 127 kilodan 20 gün
içinde 114 kiloya düştüm yani 13 kilo verdim. Şimdi 88 kiloyum” dedi

SIR

Sevgili Tunahan’ın hayatı ve beslenme alışkanlığını değiştiren “kan grubuna göre
beslenme” konusunu ilk üstat Mehmet Ali Bulut’tan bir televizyon programından öğrendim, onun kitabını ararken “Kan Grubuna Göre Beslenme” yazan kitabı aldım. Hemen okumaya başladım. Bu arada kitabın yazarının Amerikalı Dr. Peter D’Adamo olduğunu fark ettim. Gidip Mehmet Ali Bulut’un “Can Boğazdan Çıkar” Kitabını da aldım.
980 yılında Hamedan şehrinde dünyaya gelen İbn-i Sina insanları vücut sıvılarına
göre dörde ayırıyordu. Günümüzde de insanlar kanlarına göre dörde ayrılıyor. İbn-i Sina
bunu o zaman görmüş. Ayrıca 16. Yüzyılda yaşayan Paracelsus “Bir hekim tüm hastalıkların ilk sebebini, hangisinin temiz olmayan et veya içecekten hangisinin elma, o veya
başka bir sebze-meyveden kaynaklandığını bilmelidir” diyor. 21 yüzyılın doktorlarına
selam olsun.
Özetle hangi kan grubu nasıl beslenmeli diye soracak olursanız 0(sıfır) grubu et, yaprak, kök A grubu Tahıl B grubu süt ve süt ürünleri, AB grubu ise A ve B nin karması
ağırlıklı beslenmeli
Ben Şeker ve Kollestrol hastası idim. Ayrıca kanser de geçirdim. Konu ile ilgilenince
Kanser sebebinin tümüyle yanlış beslenme sonucu olduğunu fark ettim. Beslenmemi
değiştirmemin 20. Gününde şeker ve kollestrolüm normale döndü bir daha da değişmedi.
Gençlik dinçlik sağlık elimizde. Sadece beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek kanser, kalp, depresyon, felç,
kısırlık, astım gibi pek çok hastalıktan
kurtulmuş olacaksınız.
Hepinize Allah’tan şifalar dilerim.
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SEFA SAYGILI BİYOGRAFİ
İrem Nur ÖZBİLEK

1956 yılında İskenderun’da doğdu. İlk,
orta ve lise tahsilini bu şehirde yaptıktan
sonra girdiği İstanbul Tıp Fakültesi’nden
1980’de mezun olarak doktor oldu. Ardından
aynı fakültenin psikiyatri kliniğinde uzmanlık
eğitimine başladı ve 1984 yılında psikiyatri
uzmanı ünvanını aldı. KKTC Girne’deki yedek
subaylık görevinden sonra 1985’te Bakırköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışmaya başladı. 1990’da psikiyatri şef muavini, 1991’de İstanbul Tıp Fakültesinde girdiği
sınavla psikiyatri doçenti oldu. 1992’de psikiyatri klinik şefi olarak Vakıf Gureba Hastanesinde göreve başladı. Halen bu görevini
sürdürmektedir.

SIR

2009 yılında Profesörlüğe yükseldi.

Profesör Saygılı, 1988-1998 yılları arasında Zaman Gazetesinin sağlık köşesini idare
etmiştir. 1989 yılında seçildiği Yeşilay Genel Başkan Yardımcılığı görevini de halen sürdürmektedir.
“Doktorunuz Diyor ki”, “Dengeli Beslenme Sağlıklı Zayıflama”, “Annemi İstiyorum”,
“Babacığım Neredesin?”, “Sağlık Bilinci”, “Dünyayı Aldatanlar”, “Ayhan Songar”, “Mazhar Osman”, “Evlilikte Mutluluk Sanatı”, “Gerçeği Arayanlar”, “Strese Son”, “Beyin ve
Ruh”, “Mutluluk Elimizde”, Hakikati Arayanlar, Gıda Rehberi adlı kitapları yayınlanmış
olan Prof. Dr. Sefa Saygılı aynı zamanda Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan’la birlikte ayda bir yayınlanan popüler “Sağlığınız” adlı sağlık dergisini 2 yıl çıkarmıştır. Elliden fazla bilimsel
makalesi olan Saygılı, ayrıca aylık “Eğitim ve Bilim” dergisinin yayın danışmanıdır.
Evli, 2 çocuk babasıdır.
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Mutlaka Okunması Gereken
Üç Bilim - Kurgu Romanı

M. Batuhan PINARBAŞI

MARSLI
İngilizceden çevrilmiştir-Marslı, Andy Weir tarafından yazılmış bir
2011 bilim kurgu romanıdır. Kendi adı altında ilk romanı oldu. Aslen
2011’de kendi kendine yayınlandı; Crown Publishing hakları satın aldı
ve 2014’te yeniden yayımladı

SIR
Tür: Bilim Kurgu

Ödüller: Goodreads Choice Awards Best Science Fiction, Audie
Award for Science Fiction

FAHRENHEIT 451

Fahrenheit 451, Ray Bradbury’nin 1951’te ilk defa basılan ünlü bilim kurgu romanıdır. Baskıcı bir gelecek toplumunun anlatıldığı bu kitap
aynı zamanda distopya olarak da sınıflandırılabilir.
Türler: Bilim Kurgu, Distopik Kurgu, Politik Kurgu

Ödüller: Prometheus Şeref Kürsüsü Ödülü, Retro Hugo En İyi Roman
Ödülü

DEĞİŞTİRİLMİŞ KARBON
İngilizceden çevrilmiştir-Altered Carbon, İngiliz yazar Richard K. Morgan’ın 2002 tarihli bir bilim kurgu romanı. Bedenler arasında bilinçlerin
aktarılmasıyla yıldızlararası seyahatin kolaylaştırıldığı bir gelecekte, eski
bir Amerikan seçkin askeri olan Takeshi Kovacs’ın zengin bir adamın ölümünü araştırmak için özel araştırmacı haline gelme ...
Türler: Bilim Kurgu, Gizem, Spekülatif Kurgu, Hardboiled, Katı Bilim Kurgu
Ödüller: Philip K. Dick Ödülü
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Süleymaniye Camii
EMRE TAŞKIRAN

Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman
adına 1551-1557 yılları arasında İstanbul’da Mimar
Sinan tarafından inşa edilen camidir.
Mimar Sinan’ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, medreseler, kütüphane, hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret,
hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi’nin bir parçası olarak inşa edilmiştir.

minin ana kubbesinin ortasında ise Nur Suresi yazılı
bulunmaktadır. Caminin hattatı Hasan Çelebi’dir.
Süleymaniye camiinin 4 minaresi vardır. Bunun
nedeni Kanuni’nin İstanbul’un fethinden sonraki
dördüncü padişah; bu dört minaredeki on şerefinin
de Osmanlının onuncu padişahı olduğunun bir işaretidir.

SIR

Süleymaniye Camii Klasik Osmanlı Mimarisinin
en önemli örneklerinden biridir. Yapımından günümüze dek İstanbul’da yüzü aşkın deprem gerçekleşmesine karşın, caminin duvarlarında en ufak bir
çatlak oluşmamıştır. Dört fil ayağı üzerine oturan
caminin kubbesi 53 m. yüksekliğinde ve 27,5 m çapındadır. Bu ana kubbe, Ayasofya’da da görüldüğü
gibi, iki yarım kubbe ile desteklenmektedir. Kubbe
kasnağında 32 pencere bulunmaktadır. Cami avlusunun dört köşesinde birer minare bulunmaktadır.
Bu minarelerin camiye bitişik iki tanesi üçer şerefeli
ve 76 m. yüksekliğinde, cami avlusunun kuzey köşesinde soncemaat yeri giriş cephesi duvarının köşesinde bulunan diğer iki minare ise ikişer şerefeli ve
56 m. yüksekliğindedir. Cami, içindeki kandil islerini
temizleyecek hava akımına uygun inşa edilmiştir.
Yani cami içinde, yağ lambalarından çıkan islerin
tek bir noktada toplanmasını sağlayan bir hava akımı yaratacak şekilde inşa edilmiştir. Camiden çıkan
isler ana giriş kapısının üzerindeki odada toplanmış
ve bu isler mürekkep yapımında kullanılmıştır.
Fil ayağı destekli ana ve destek kubbeleri

Osmanlı külliyeleri içinde Fatih külliyesinden
sonra ikinci büyük külliye Süleymaniye külliyesidir.
Külliye İstanbul yarımadasının Haliç, Marmara, Topkapı Sarayı ve Boğaziçi’ni gören ortadaki en yüksek
tepesinde inşa edilmiştir. Cami, medreseler, darüşşifa, darülhadis, çeşme, darülkurra, darüzziyafe,
imaret, hamam, tabhane, kütüphane ve dükkânlardan meydana gelen külliyede Mimar Sinan’ın türbesi dış avlu duvarlarının karşısında mütevazı küçük
bir yapıdır. Tiryakiler Çarşısı’nı iki medrese çevreler,
arkasındaki yolda iki küçük ev vardır.
“Tiryakiler Çarşısı adını taşıyan ince uzun meydanın bir cephesini oluşturan ufki tek katlı medreselerde, her kubbenin alatında bir pencereyle
belirlenen iç odaların imaretleri, aza razı bir zahit
tavrı içindeki cephesi, Mimar Sultan Külliyesi’ndeki
medrese duvarı pencerelerinin ve kubbe dizilerinin
tezyini düzenini hatırlatır”
Anakubbenin kemeri, Sinan tarafından kemeri
kübra, (kudret kemeri) diye adlandırılmıştır. Cami
avlusunun platformu, Haliç tarafındaki yoldan yüksektedir.

28 revakın çevrelediği cami avlusunun ortasında dikdörtgen şeklinde bir şadırvan bulunmaktadır.
Caminin kıble tarafında içinde Kanuni Sultan Süleyman’ın ve eşi Hürrem Sultan’ın bulunduğu bir hazire mevcuttur. Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin
kubbesi yıldızlarla donanmış gökyüzü imajını vermesi için, içeriden, metalik plakalar arasına yerleştirilmiş pırlantalarla (elmaslarla) süslenmiştir.
Cami süslemeleri açısından sade bir yapıya sahiptir. Mihrap duvarındaki pencereler vitraylarla
süslüdür. Mihrabın iki tarafındaki pencereler üzerinde yer alan çini madalyonlarda Fetih Suresi, ca-
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ÇOK BİLİNMEYENLİ İNSAN
Sezayi TUĞLA

İnsanoğlunu çok bilinmeyenli denkleme
benzetiyorum bazen. Hatta hiç bilinmeyenli denklem de diyesim geliyor zaman
zaman içimden. Orta son ve lise sıralarında, cebir derslerinde görmüşüzdür birçoğumuz ilginç olduğu kadarda zor olan bu
matematiksel anahtarı.

genellikle. Bunun tek çıkar yolu, meseleleri
ara sırada olsa başkalarının terazisiyle de
tartmaktan geçer. Birkaç örnek vermek istiyorum;

SIR

Kendime bakıyorum, çevreme bakıyorum, topluma bakıyorum ve ameliyat
masasına yatırıyorum kadavralarımı. İnceleyip, araştırıp çözmek için bu problemi,
adeta büyük bir gayret gösteriyorum hayalimde. Sonra, tekrar düz aynamın karşısına
geçip, kendimi süzüyorum tepeden tırnağa. Karşımda gördüğüm, altından kalkamayacağım çok bilinmeyenli (hatta hiç bilinmeyenli) bir denklem. Kaldı ki, kendisi
muamma olan bu kişi, ukala tavırlarla, insan denen bilinmezi çözmeye çalışacakmış,
öyle mi? Kendisini bilemeyen insan, dışındakileri irdeleyecekmiş. Tek kelimeyle gülünç.
Buna rağmen insan, en üstün varlık. İnsan, Yüce Yaradan’ın yeryüzündeki vekili
olan temsilci. İnsan, bütün nimetlerin önüne serildiği, her türlü imkânların sağlandığı, kısacası kâinatın, emrine bahşedildiği
sosyal yaratık. Ama bir şartla. Gönderildiği
imtihan sahasında, sınavı kazandığı takdirde bu payeye sahiptir. Aksi takdirde insan,
aşağıların en aşağısı olarak kendisini imtihan sahasından çıkmış olarak görebilir.
Konu aslında birkaç satırla anlatılamayacak kadar derin bir mevzudur. İnsanoğlu meseleleri kendi terazisiyle tarttığı müddetçe, sık sık kendisiyle de çelişkiye düşer
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Hanımın biri, yanında 6-7 yaşlarındaki
oğluyla belediye otobüsüne biner. Şoför,
çocuk içinde bilet atması gerektiğini söyleyince aldığı cevap; “Ayol, küçücük çocuğa
bilet mi atacağım?” olur ve bilet atılmaz.
Hanım, şoförün arkasındaki iki koltuğa
çocuğuyla yan yana kurulur. Biraz sonra
otobüste oturaklar dolunca, ayaktaki bir
yaşlının oturması için şoför, hanıma; “Bayan, lütfen çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız?” der. Kadın, “koskocaman delikanlıyı kucağıma mı oturtacağım ayol?” der.
Bunun gibi örnekleri çoğaltmamız oldukça
mümkün.
Mesela; 18 yaşına girmiş gençlerin referandumda oy kullanma hakkına sahip
olduklarını söyleriz. Gerekçe olarak da
muhakeme güçlerinin oldukça verimli olacağını savunuruz. Başarılarının bizleri gölgede bıraktığını vurgularız. Ama evlenip,
yuva kurma isteğini dile getirdiği zaman, o
gencin daha çocuk olduğunu, düşünce yeteneğinin olgunlaşmadığını dilimize pelesenk ederiz. Bu yanlış tutum, gencin cinsel,
dinsel ve tinsel yanlış davranışlarına göz
yummamız sebebiyle kendimizi tanımamızda ayrı bir tezat teşkil eder.
Kısacası, en âlimimizden en cahilimize kadar çok bilinmeyenli bir denklemiz.
Denklemin az bilinmeyenli hale getirilmesi, bol bol empati yaparak, hoşgörülü davranışlarımızla yakından ilgilidir.
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DAHA ÇOCUKTUR, ÇOCUK
On sekizde takımında tek lider,
Evlenmede, daha çocuktur, çocuk.
Manitayla bara, pavyona gider,
Gözümüzde daha çocuktur, çocuk.

SIR

Çok zekidir, yüksek okulda okur,
Gençliğinde kaynar kan, fokur fokur,
Yum gözünü, dileğince hayal kur,
Çünkü sence, hala çocuktur, çocuk.
Sözü geçer, topluluğa karışır,
Kavga yapar, düşünür ve barışır,
Yaşam için zorluklarla yarışır,
Sözü gelir, yine çocuktur, çocuk.
Bu dünya kimseye kalmaz, derler ya,
Suç satılsa, kimse almaz, derler ya,
Ev danası öküz olmaz, derler ya,
İşte böyle, daha çocuktur, çocuk.
Bu sözleri, hiç yabana atmayın,
Pembe düşlü uykulara yatmayın,
Aklınıza aldanıp, aldatmayın,
Sakın deme, daha çocuktur, çocuk.
                                         Sezayi TUĞLA         
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S A NAT TA R İ H İ M İ Z

ZURNA
Emrullah ÇINAR

Zurna, Türkiye’nin birçok yerinde kullanılan, tahta, metal ve kamış kullanarak yapılan, yüksek sesli,
bu yüzden büyük davul ile birlikte çalınan, yine bu
yüzden açık havada kullanıma uygun, nefesli saz
çeşididir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin folklorunda genellikle (Mardin’de Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın iç bölgelerinde) ancak mutlaka bas davul
eşliğinde kullanılan, ahşap, yedi delikli nefesli bir
sazdır.
Mehter takımları ve bunun modern şekli bando
mızıka takımlarının eskiden hükümdarların hükümdarlık işareti olarak fermanlarını zurna eşliğinde
okutmalarından geliştiği tahmin edilmektedir.
Etimoloji
Codex Cumanicus’ta suruna olarak kayıtlı olan
enstruman adının Farsça surna kelimesinden ödünç
alındığı yaygın kanaattir: Farsça’da sur “festival” +
nay “kamışlı”
Bununla birlikte Arapça sûr “boynuzdan yapılma
büyük boru” + Farsça “kamış” ihtimali de gözden
çıkarılmamalıdır. Eski İran dilinde “sur” kelimesi bir
boynuz çeşidi olarak kayıtlı olup ikinci ihtimali güçlendirmektedir.
Anadolu’da düğünlerde, askere uğurlama törenlerinde, halk oyunlarında, seyirlik köy oyunlarında
davulla birlikte kullanılmaktadır. Anadolu’da şimşir,
dişbudak, ıhlamur, kızılcık, ceviz ve ardıç ağacından
imal edilen zurna büyüklük ve ses rengine göre
kaba zurna, orta kaba zurna ve cura zurna (Zil Zurna) olmak üzere üç çeşittir.
Coğrafyası ve tarihçesi
Türkiye’de olduğu gibi Fas’tan Çin’e kadar uzanan iklim kuşağındaki her ülkede kullanıldığı da bilinmektedir. Ayrı-ayrı türleri Orta Doğu ve Kafkasya
halkları arasında çok geniş yayılmıştır. Eski insan
meskenlerinden biri olan Mingeçevir erazisinde
yapılmış arxeoloji kazıntılar zamanı maral boynuzundan hazırlanmış dört adet zurna aşkar edilmiştir. Bilim adamlarının hesaplamalarına göre, yüksek
zevkle yapılmış bu çalgıların üç bin yıl yaşı vardır.
Kuruluşu
Esasen erik, ceviz, yabanı söğüt ve dut ağacından yontularak yapılır. Tüm uzunluğu 302–317 mmdir. Yüzeyinde 7, altında ise 1 oyuk açılır. Gövdesinin
baş tarafına maşa takılır. Maşanın görevi çalgının

kök kaydseini düzenlemektir. Gövdesinin baş hissesi 20 mm olup, aşağıya doğru genişlenerek 60–65
mm-e ulaşıyor. Zurnanın ağzı tarafında bir delik
daha vardır ki, bu da kök üçündür. Bürünç, mis,
yahut gümüş plakadan hazırlanmış “mil” maşaya
takılır. Esasen kuru yerde bitmiş iki ince, yonulmuş
kamışdan özel usulle yapılmış ağızlık 710 mm uzunluğunda olur.
Çalgıçı aleti seslendirmek için ağız boşluğuna
yığdığı havanı ağızlıktan düzenle üfler. Sedef, kemik
ve bürünçten hazırlanan dairevi makara (dayak)
milin yaklaşık orta kısmına, yuvarlak tabaka bağlanılır. Makara, bir tür, dudak için dayak rolünü oynar. Üflenen hava ağızlık, mil ve maşadan geçerek
gövdenin içine girer ve alet parmakların yardımıyla
gövdedeki oyukları açıp-bağlamakla seslendirilir.
Zurnanın ahengi küçük oktavın “si bemol” sesinden üçüncü oktavın “do” sesine kadardır. Yorumcunun yeteneğinden asılı olarak, birkaç ses de artırmak mümkündür. Bu sesleri Azerbaycan zurnacıları
“sefir (büyükelçi) sesler” adlandırır. Zurna, esasen,
açık havada geçirilen el şenliklerinde geniş istifade
edilir.
Çeşitleri
Zurnanın boy ve şekil olarak çok çeşitleri vardır.
Zurnadan zurnaya küçük değişikliklerle aynı olan
özellikleri:
Büyük parçasının sert bir ağaçtan yapılması (dağ
eriği, ceviz, vs..)
İçinin açılarak sesi tam karşıya gönderecek şekilde olması (uzunlama kesiti parabola benzer)
Sesinin küçücük bir kamış silindirin ezilerek daracık bir elips haline getirilmiş dış deliğinin açılma
kapanma titremeleriyle çıkması
İç boru deliğinin en kamışa yakın tarafının önce
şimşir sonra da metal parça ile daha da daralması.
Kamışın özelliğinden sesinin ancak
yüksek basınç sonucu çıkabilmesi
Yüksek basıncın gereği nefes çevirerek (şişirtilmiş avurtlardaki
havayı kullanırken burundan
nefes alıp devam ederek
yani ezgiyi hiç nefes
almak için kesmeden) çalınması.

SIR
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DERİN VE YÜZEYSEL İMAN ARASINDAKİ FARK
İsmihan Meryem BOYRAZ

İnsanlardan bazıları yüzeysel bir imana sahiptir ve iman kalplerinin derinliğine girmemiştir. Bu insanlar, imanın sonucu olan derin
huzur ve Allah’a tam teslimiyet halini bir türlü
yakalayamazlar.

başlarlar. Çok istedikleri dünyevi hedeflere
ulaşsalar bile kalplerinin derinliğindeki boşluk büyümeye devam eder. Bu iç sıkıntılardan
kurtulmak için çok çeşitli yollara başvururlar.
Örneğin sık sık seyahatlere çıkmak, çeşitli
konularda başarı elde etmek, daha çok para
kazanmak vs. Oysa kaçmaya çalıştıkları iç sıkıntıları ve o derin boşluk, nereye giderlerse gitsinler onlardan ayrılmayacaktır. Allah’ı
unutmuş olmaları ve onu tanıyıp gereği gibi
sevmemeleri ve Allah’a yakınlaşmak yönünde çaba harcamamaları onları yaratılış gayelerinden uzaklaştırmıştır. Bu insanlar, Allah’ın
insanı sadece “derin iman edip Allaha yakınlaşarak” gerçekten mutlu olabilecekleri fıtratla
yarattığı gerçeğini unutmuşlardır.

SIR

Hucurât, 14 te şöyle denir: “Bedeviler,
‘İman ettik’ dediler. De ki: ‘Siz iman etmediniz;
ancak ‘İslam (müslüman veya teslim) olduk
deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir.”
Bu durum imanın başlangıcında çoğu zaman görülen bir durumdur fakat burada Mümin’in yapması gereken imanda derinleşmek
amacıyla çok çaba harcaması ve ayetin ifadesiyle “ciddi bir çaba” göstermesi gerekir.
“Kim ahireti ister ve bir mü’min olarak ciddi
bir çaba göstererek ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre şayandır.” (İsra suresi 19)

Aksi halde derin imana sahip olmayan bu
insanların kalpleri tam doyuma ulaşmayacak
ve hayatları boyunca hep bir şeylerin eksikliğini hissedeceklerdir. Ayrıca sıkıntılı mutsuz ve tatminsiz bir ruh
halinden kurtulamayacaklardır.

Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın
zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun;
kalbler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur.
(Ra’d suresi 28)

İçinde bulundukları derin tatminsizlik ve bezginliğin ise hiçbir zaman kaynağını bulamazlar.
Amaçladıkları dünyevi mutluluklara ne kadar kovalasalar da
ulaşamaz ya da bir süre sonra
aynı sıkıntılı ruh halini yaşamaya
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Onur TAŞKIRAN

A Fistful of Dollars (Per un pugno di dollari) başrolünü Clint Eastwood’un oynadığı, yönetmenliğini Sergio Leone’nun yaptığı 1964 yapımı Spaghetti Western tarzı bir
filmdir.
For a Few Dollars More (1965) ve The Good, the Bad and the Ugly (1966) filmlerinin takip ettiği, kısaca Dolar Üçlemesi olarak bilinen serinin ilk filmidir.
Üç filmde de Eastwood’un canlandırdığı karekterin adı hiç geçmez. Sadece sarışın
olarak anılır. Üç film de İspanya’nın Almeria bölgesinde çekilmiştir.

V İ D E O - OY U N

BATUHAN
PINARBAŞI

Tomb Raider’in Gölgesi, Eidos Montréal tarafından Crystal Dynamics ile birlikte
geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan aksiyon-macera video oyunudur.
Tomb Raider’in 2015 oyunu Rise of Rise’dan anlatılarına devam ediyor ve Tomb Raider serisindeki on ikinci
ana hat girişi.

SIR

İlk piyasaya sürülme tarihi: 14 Eylül 2018
Mod: Tek oyunculu oyun
Seri: Tomb Raider

Tür: Aksiyon-macera oyunu

Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, Mac OS
Geliştiriciler: Crystal Dynamics, Eidos Montréal
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İKİNCİ HAYAT

(Fötrlü Ressam) 2
Saydı da saydı. Bir bir sıraladı, muhtemel gelin
adayında aranacak özellikleri. Ara sıra beni paylamaktan da geri kalmıyordu. ‘’Neden bu kadar geç
kalmışım, ne diye oyalanıyor muşum? ‘’Er dediğin
evini bilmeli, kadın dediğin gerdanını germeli.’’ diye
kendince espriler yapmaktan da geri kalmıyordu.
‘’ha bir de dinini diyanetini bilmeli, merhameti dağı
taşı delmeli.’’ O sayarken aklımda üzüm gözlüm vardı. Mırıldanır gibi bir sesle cevap verdim nineye:

Ülkü KARA

kaderin gördüğünü bu gözler burnunun ucunda
olsa görmez. “ dedi.
‘’Demem o ki bizim kiracı kız... İşte...
Seni görmüş beğenmiş. O her gelişinde, benim
oğlanla beraber ağzından girip burnundan çıktığımız hallerimiz ayan beyan ortada. İnce ince sorduğum, senden emin olmak için ağzını aradığım
sorular hem benim merak ettiklerim hem de aha şu
çatı katı müdaviminin( o esnada eliyle çatıyı işaret
ediyor) merak ettikleridir. Belli ki sen de boş değilsin ona karşı. Bizce de münasiptir. Kızı verdik gitti.”

SIR

“Bu devirde öyle birini nerede bulacağım ninem?” Biraz da mahcup bir eda ile “ Size de yük
oldum. Bu hafta sonu biter Allah’ın izniyle villadaki
işim” dedim.
“Yok, oğul! Ne yükü. Biz seni evladımız gibi sevdik. Biz iki ay daha buradayız. Hem daha burada
yapılacak çok iş var. Diğer mevzuya gelince, ‘’Bazen
nasibin burnunun dibindedir de göremezsin, kaderin yazdığını sen silemezsin” derken bakışlarını
bilinçli olarak çatı katına doğru çevirdi. Onunla beraber ani bir refleksle ben de çevirdim aynı yöne.
Cam pervazına sinmiş bir gölgenin hızla perdeyi
çekişine şahit olmam ile ayağa fırlamam bir oldu.
Yerinden fırlayan ben miydim gerçekten, yoksa göğüs kafesimi kırarcasına yerinden oynayan kalbim
miydi, bilemedim.
Penceredeki gölgenin o olduğuna emindim. Demek bizi izliyordu perdenin ardından. Cesaretimi
toplayıp nineye ne demek istediğini açıkça sordum:
“Var bir bildiğin sanki ninem, kurbanın olayım
var mı öyle biri? Bana eş olacak, yuva kurup mutlu
edecek, ha söylesene var mı? “ derken yaşlılıktan
kurumuş iki elini avuçlarımda sıktığımı fark edince:
“ Dur dur haylaz oğlan. Kaç haftadır bizi kılıktan
kılığa soktun. Kendin de yoruldun, bizi de yordun
Şaşırmıştım. Birden bıraktım ellerini. Bu sefer” Çocuğum dedim ya uzakta aramaya gerek yok. Bazen
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Aman Allah’ım! Duyduklarıma inanamıyordum.

Demek onun da gönlü bende idi. Bu işin bu kadar kolay olacağı kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi.
Oysa birkaç haftadır neredeyse hiç görmüyordum.
Meğer bilinçli olarak benden kaçıyormuş. Duygularının karşılıklı olup olmadığını anlamak için ise ev
sahibinin yaşlı annesi ile işbirliği yapmışlar. Benim
şeceremin altını üstüne getirmişler. Ama ben onun
hakkında, Karslı ve çok becerikli olduğundan başka
hiçbir şey bilmiyordum.
.....
Ben heyecanla çatı katından gelen ayak seslerine kulak kesilmiş, elimi ayağımı nereye koyacağımı
şaşırmış bir halde onun inmesini bekliyordum.
İlk gördüğüm ana benzemiyordu hiçbir şey. Kalbimi yerinden fırlatan gözleri yüreğimi hedef almış
ateş ediyordu adeta.
Onun bana doğru gelişinde ona eşlik eden birçok asker vardı. Attığı her adımda bana yaklaştıkça
atının üstünde savaş başlatmak üzere hücum işareti
yapmaya hazırlanan Osmanlı askerlerine benziyordu. Yay gibi gerilmiş kaşlarına ok olan kirpikleri,
alevler saçan gözlerinin bakışları ile hemhal olmuş,
kor dudaklarındaki mızraba gül diye konmuştu.
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Bana doğru koşuyorlardı adeta.
Korkmam mı gerekir, koşmam mı bilemedim.
Tüm heybetine rağmen ‘’Merhaba’’ deyişindeki
sesinin yumuşaklığı bu meydan muharebesinin galibini çoktan ele vermişti bile. Tutsaktım bakışlarında, esirdim artık yanında.
O gün işi, mecburen erken paydos ettik. Villanın
arka bahçesinden kasabanın meşhur göledine doğru uzanan uçsuz bucaksız yol boyunca bana eşlik
edenin, bir çift üzüm yeşili gözün sahibi Karslı hemşire olduğunu rüyamda görsem inanmazdım ama
oydu işte. Şu yanımda, eli elime değiverecek hizada
olan, nefes alıp verişini taaa yüreğimde hissettiğim
o muydu gerçekten? Dönüp bakıversem başını çevirir mi yine? Yoksa o içimi eriten gözlerini, bir silahın
namlusunun ağzına gelmiş mermiler gibi diker mi
gözlerime? Tüm cesaretimi toplayıp tam bakacaktım ki o aldı sözü.

“Hiçbir şeyi bu kadar çok istemiyorum. “
“O halde gel iste beni”
“Kimden? “
“Ağabeyimden”
“Ağabeyin nerede “
“Kars’taaaa!”
....
Babamdan kalma bir atölyede, yedi göbek dededen miras zanaatımız olan demir rölyef, demir
kaplama, sac oyma işi yapıyordum. Anamı, bana
doğum yaparken kaybetmişiz. Hiç tanımadım.

SIR

Bir sazın nameleri gibi ince ince titreyerek dokuyordu gönül tezgâhıma her cümlesini: “Utanırım
ben ellerimden. “dedi önce. Ben tutmak isterken
onları, o siyah kapüşonlu hırkasının cebine bir çırpıda sokuverdi ikisini birden. ‘’Çocukluğum ve ergenliğimde kışın Kars’ ta kar kürümekten, yazın Rize’ de
çay toplamaktan koca birer küreğe döndüler. Eee
şimdi de bütün işim ellerimle. İğne yapmaktan, doğum yaptırmaktan, kasabanın kırık çıkık işlerinden
bu bağ, bahçe işlerine varana kadar her şey bu iki
ele bakıyor. Baktım ki senin ellerin de becerikli. O
sac levhalara, demirlere bir bir şekil verirken izliyorum seni her hafta sonu. Bir sanatkârın eseriyle uğraştığı gibi kendinden geçercesine yapıyorsun işini.
Ben de öyleyimdir. Yaptığım her işi ciddiye alırım.
Ama son bir kaç haftadır kaytardığını kendini veremediğini görüyorum.’’
“ Senin yüzünden”
“ Aaaa nasıl yani”
“ Nasıl olacak, işi ne kadar savsaklarsam o kadar
çok senin yaşadığın kasabada olurum. “
“Burada benimle olmak istiyor musun gerçekten? “

Babam ise aynı işi yıllardır yapa yapa ciğerlerine
doldurduğu demir tozundan paslanmış kalbini, bir
de sigara dumanlarından puslandırınca kalbi onu iki
yıl önce terk etmiş, beni tek başıma bırakmıştı. Ne
kardeş var yanıma alacak ne ana ne de baba…
Çaresiz arabulucumuz yaşlı teyze ile villanın sahibi babam yaşındaki oğlunu alıp Kars yollarına düştük. Sağ olsunlar, bana hem ana hem baba oldular.
Kucaklarına ve bavullarına doldurdukları yığınlarca
hediyelik eşyaları havaalanından geçirirken çok zorlandık. Hemşirenin okuttuğu kardeşlerinden yakın
akrabalarına kadar çeşit çeşit hediyelerin yanında
Bursa’nın meşhur kestane şekeri, Yenice’nin yöresel tatları sinor, salça, patlıcanlı- köz biberli sos....vs.
Daha ne diyeyim size.. Ne yalan söyleyeyim, kabin
memurları bizi uçaktan atacak da bu kız isteme işi
yatacak diye ödüm koptu.
Kars sokaklarının kaldırımsız dar yollarını taksiyle geçerken karşılaştığımız her çukur, zaten yağmurlu havadan dolayı kayıp duruveren tekerlekleri
patlatacak da biraz daha uzayacak bu isteme işi diye
şoförü uyara uyara yol alıyorduk.
‘Ne Kars’mış be ya!’ dedi villa sahibi. ‘’Kışın karı,
yazın yağmuru bitmez diyordu kiracı, doğruymuş
gerçekten. ‘’
Eski Rus yapımı görkemli birkaç binanın uzandığı
sokağı, hayran hayran bakarak geçtik. Üzüm gözlüm
ile ilgili hiçbir ayrıntıyı kaçırmamaya çalışıyordum.
Yol boyunca kurduğum hayaller, sevgilinin büyüdüğü sokaklarla ilgiliydi.

Devam Edecek
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MÜNEVVER BİR HANIMEFENDİ
Nazmiye Gül KÖSE

Aylar öncesinden randevu aldığımız ziyaret günü gelip çattı. Merak, heyecan ve
telaşlı duygular içindeyim. Üsküdar İskelesi’nde atölyeden arkadaşlarla buluşup
vapura bindik. Herkes aynı hisleri taşıyor.
Zihnimizdeki soruları paylaştık. Bilmediğimiz hiçbir şey kalsın istemiyoruz. Tabii
her soruya cevap alabileceğimizden emin
değiliz.

muhafaza ediyor. Odadaki karmaşa, eskilik ve loş hava, ev sahibesinin gizemli ruh
halini yansıtıyor.

SIR

Çağlayan sokaklarında adres arıyoruz.
Sora sora Bağdat bulunurmuş, biz de aynı
metotla yola düştük. Apartmanın önüne
geldiğimizde, heyecanımız daha da artmıştı. Asansörle yukarı çıktık. Kapıyı, orta
yaşlı efendiden bir bey açtı. Sonradan öğrendik ki ismi Mehmet’miş. Ayşe Hanım’ın
sadık yardımcısı. Bizi içeri buyur etti.
Koridoru geçip salona girdik. Ahşap
mobilyalar, antika sehpalar, kadife perdeler, ceviz masa ve sandalyeler. Bir duvarı
boydan boya kaplayan kütüphane. Mekâna kahve tonları hâkim. Yer döşemeleri
eski. Halılar yerli el dokuması. Sehpadaki
şamdanın feri kaçmış. Sağa sola dağınık
yerleştirilmiş küçük sehpaların üzerinde, arasına ayraç bırakılmış kitaplar var.
Duvardaki sarkaçlı saat, zamanı umursamıyor belli ki. Ya da ilgisizlikten çalışmayı
çoktan bırakmış. Süs eşyası edasıyla yerini
42

Salon kapısından girince, sağ tarafta genişçe bir koltukta oturuyordu Ayşe ( Şasa)
Hanım. Bizleri sevinçle karşıladı. Yaşına ve
bozuk sağlığına rağmen, dinç görünüyordu. Hal hatır faslından sonra, anlatmaya
başladı hikâyesini.
‘’ Çocukluk yıllarım çileli ve zorluydu.
İnsan hayatının en mühim zaman dilimi
çocukluk. Ve ne kadar sağlıklı yaşanırsa,
bir ömür de o denli huzurlu geçer. Batılı
ve köklü bir ailenin kızıyım. Ailemin işleri (!) o kadar yoğundu ki, ne benimle ne
de kardeşimle ilgilenemediler. 2. Dünya
Savaşı’ndan kaçan, Katolik, Protestan ve
Yahudi mürebbiyelerin eğitimiyle büyüdüm. Eğitim dediysem, psikolojik ve fiziksel şiddet de dâhil. Ebeveyn şefkati ve ilgisine hasret bir dönem. Tesiri yaşam boyu
yakamı bırakmadı. Elbette kardeşimin de.
İkimiz de nevrotik tipler olup çıktık. Ürpertici bir yalnızlık içindeydim.
Liseyi Amerikan Kız Koleji’nde okudum.
Mürebbiyelerden kurtulmak adına okulda
yatılı kalmayı tercih ettim. Her şeye karşı
isyan içindeydim. Amerikalı hocalarımız
vardı. Savaş sonrası edebiyatı ile orada ta-
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nıştım. A. Camus, J.P Sartre ve Kafka gibi
yazarları okuttular. Nihilist ve karamsar
olan bu yazarlar travmamın daha da büyümesine sebep oldu. Marksist ve Ateist
olarak tanımlayabilirim kendimi. O yıllar
için tabii. Sinema yıllarımı bilirsiniz az çok.
Hayatımın dönüm noktası Kemal (Kemal
Tahir’den bahsediyor.) ile tanıştıktan sonra oldu. O benim bulunduğum dünyanın
dışında farklı bir dünyadan bahsediyordu.
Osmanlı ve Anadolu insanından. Bu anlatılar geleneğimi aramaya yöneltti beni.
Onunla aramızda sıkı ve güçlü bir dostluk
oluştu. Hakikat arayıcısı bir arifti . Eşiyle
birlikte, bana manevi ana babalık yaptılar.
‘’Biz bu dünyaya çile çekmeye ve pişmeye
geldik.’’ sözü bana derinden tesir etmiştir.
Daha yirmili yaşlarımdayken söylediği ‘’
Maskaralık yaptığın sürece seni alkışlarlar,
ciddi bir şey yaptığında kimse yüzüne bakmaz. Ona göre yolunu seç.’’ Demişti. Ben
de zor olanı tercih ettim.

fanın Cenab-ı Hakk’tan geldiğini kavramıştım. Doktorlar hastalığımın düzelmesinin
imkânsız olduğunu biliyorlardı. Modern
tıbbın çare bulamadığı illetten bir dost hediyesiyle kurtulmuştum. Kendimi buldum,
değiştim, dönüştüm.’’
Yayın, sinema ve tasavvuf dünyasından
pek çok dostu vardı Ayşe Hanım’ın. Ömer
Tuğrul İnançer Bey ile uzun sohbetler
edermiş. Orhan’ın ( Orhan Pamuk) yeni çıkan kitabı hakkında konuşmak için arayıp
eleştirilerini söylermiş. İlber Ortaylı’dan
Hilmi Yavuz’a, Halil İnalcık’a kadar çok sıkı
dostlar edinmiş. Arasından kağıtlar sarkan
büyük ve kalın bir telefon defteri var ve
dünyanın dört bir yanından samimi arkadaşları. Telefon konuşmalarıyla huzur ve
şifa bulduğunu söyledi bize. Sık sık da ziyaretçileri gelirmiş.

SIR

Öyle sakin ve etkili bir sohbetti ki, dikkat ve sabırla dinliyorduk. O sırada elinde
tepsiyle içeri Mehmet Bey girdi. Bize çay
ve kurabiye servisi yaptı. O çıktıktan sonra
Ayşe Hanım anlatmaya devam etti. ‘’ Seksenli yıllarda ağır bir sinir buhranı geçirdim. Doktorların tanısı şizofrendi. Tedavi
için ziyadesiyle ilaç kullandım. On yıllık bir
inziva dönemi yaşadım. Ancak varoluşsal
arayışlarım devam ediyordu. İngiltere’den
bir arkadaşım, bana Fusüsu’l Hikem’in
Türkçe tercümesini gönderdi. Olağan üstü
bir eser. Arayışlarımın cevabı oldu. On
sekiz yıl süren hastalıklı yıllarımı bu kitap
sayesinde atlattım ve iyileştim. Gerçek şi-

Zaman hızlı ama dolu dolu geçmişti.
Müsaade istedik. Bize küçük bir sürprizi
olduğunu söyleyip, Mehmet Bey’i çağırdı.
Otuz, otuz beş sayfa A4 kağıdıyla içeri geldi Mehmet Bey. Merakımız artmıştı ama
sabırla bekledik. Kendi elleriyle takdim
etti. 2009’dan 2011’e tuttuğu günlükleriydi onlar. Bizler için çok kıymetli birer hatıra oldular. Kütüphanemde hâlâ özenle
saklıyorum. Zaman zaman okuyup payıma
düşeni alıyorum.
Böyle müstesna bir insanla tanışmaktan onur duydum. Tekrar ziyaret etmeyi
arzulamamıza rağmen nasip olmadı. 2014
yılında aramızdan ayrıldı. Kendisini rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.
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Spor Toto 28. Hafta Maçları;
Durmuş KOÇ

28.hafta Fenerbahçe Galatasaray derbisi futbol olarak vasat geçti. Haftanın
önemli maçında Kadıköy’de 20 senedir
galip gelemeyen Lig ikincisi Galatasaray
ile küme düşme potasının üzerinde Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe’de 30. Dakikada
Hasan Ali Kaldırım’a Ali Palabıyık kırmızı
kart vererek 60 dakika kadar olan sürede
Fenerbahçe sahada 10 kişi oynadı. Galatasaray ise Lider Başakşehir Beşiktaş deplasmanında 2-1 yenilerek 6 puanlık farkı 3
puana indirme fırsatı yakalamak istiyordu.
Fakat sahada bu mücadeleyi izleyemedik.
56.dakikada Mehmet Topal’ın Linnes’e
yaptığı faul hakemin hemen önünde gözüne tahta gözlük takması sonucu önündeki kamikazi olayını görmezden gelerek
Fenerbahçeye’ye derin bir oh çektirdi.

Direk kırmızı göstermesi gereken pozisyonda sarı kart bile veremeyerek takımı
9 kişi bırakmaktan kurtarmış oldu. Fenerbahçe’nin 71 dakikada golü öncesinde
Dirar’ın Feghouli’ye yaptığı faulu görmezden geldi. Ve Fenerbahçe beraberliği elde
etmiş oldu. Ali Palabıyık maça damgasını
vurarak hatalarla dolu maç yönetimi sonucu sınıfta kaldı.

SIR
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Beşiktaş lider Başakşehir’i evinde 2-1
yenerek ikincilik iddiasını sürdürdü. Bu
galibiyetle yarışa devam dedi. Haftanın en
karlı takımı oldu. Liderle fark 8’e ikinci ile
fark 3’e inmiş oldu.
Ankaragücü deplasmanda Kayserispor’u 2-0 yenerek ligde kalmayı garantiledi.
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Dünyada En Çok Kitap Okunan Ülkeler
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında 6 Asya ülkesi ve 4 Avrupa ülkesi yer alırken, her
vatandaşın haftada ortalama 10 saatin üzerinde kitap okuduğu Hindistan, en çok kitap oku-nan ülke
olarak dikkat çekiyor.

ve Suudi Arabistan şeklinde sıralanıyor.
Türkiye, haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap
okunma süresiyle listenin 18’inci sırasında.

SIR

23 Nisan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1995’te Paris’te ya-pılan

28. Genel Konferansında alınan kararla Dünya Kitap
ve Telif Hakkı Günü olarak da kutla-nıyor.

Türkiye’de Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü, 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı

günde olduğundan Kütüphaneler Haftası kapsamında da yer alıyor.

la Filipinler, Mısır, Çekya, İsveç, Fransa, Maca-ristan

En çok kitap okunan ülkeler

Dünya Kültürü Puan Endeksi verilerine göre,
dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken, bu ülkeyi sırasıyla Tayland ve Çin takip ediyor.

Endeks, vatandaşların haftada okumaya harcadığı ortalama zamanı esas alıyor. Basılı kitapların
yanı sıra gazete, dergi ve çevrim içi yazılı içerik gibi
her türlü okunabilir materyal puanlama kap-samına
dahil ediliyor.

En çok Kur’an-ı Kerim okunuyor
Dünyada en çok Kur’an-ı Kerim, ardından da İncil

okunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mao Ze-

dong’un beyanlarından derlenen “Başkan Mao’dan
Seçme Sözler” de en popüler kitaplar listesinde
üçüncü sırada.

Miguel de Cervantes’in “Don Kişot” kitabı ile JK

Rowling’in yazdığı “Harry Potter” serisi de dün-yada en çok okunan edebiyat eserleri arasında.
Dünyanın en çok okunan diğer kitapları Charles

Dickens’ın “İki Şehrin Hikayesi”, JRR Tol-kien’in “Yüzüklerin Efendisi” üçlemesi, Antoine de Saint-Exupery’nin “Küçük Prens”, Lewis Carroll’ın “Alice Harikalar Diyarında” ile Agatha Christie’nin “10 Küçük
Zenci” kitapları şeklinde sıralanıyor.
Kaynak: AA

Dünyada en çok kitap okunan ülke olarak liste
başında yer alan Hindistan’da her vatandaş, haf-tada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor.
İkinci sırada yer alan Tayland’da kişi başı haftada
ortalama kitap okuma süresi 9 saat 24 dakika olurken, üçüncü sırada yer alan Çin’de ise halk haftada
8 saatini kitap okuyarak geçiriyor.
Türkiye 18’inci sırada
Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler sırasıy-
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MG 08
Kıvanç KARADAĞ

SIR

Uyruğu: Alman İmparatorluğu
Ağırlık: 62 kg
Uzunluk: 1.190 mm
Namlu uzunluğu: 721 mm
Mühimmat: 8mm Mauser
Etkili menzil: 2400 metre (kara) 1000 metre (hava)
Azami menzil: 4000 metre
MG 08, Hiram Stevens Maxim’in tasarladığı Maxim mitralyözü (ağır makineli tüfek) temel alınarak
üretilen ve 1908’de resmî olarak Alman İmparatorluk Ordusu’nda kullanılmaya başlanan Alman yapımı
su soğutmalı ağır makineli tüfektir. I. Dünya Savaşı sırasında Alman İmparatorluğu’nun standart makineli tüfeğidir. Tasarlandığı DWM dışında, Spandau Silahhanesi ve Erfurt Silahhanesi’nde de üretildi.
Bu nedenle Spandau makineli tüfeği olarak da bilinir. 1914’te MG 08/14, 1915’te 14 kg hafifleştirilmiş
MG 08/15 ve uçaklarda kullanılmak üzere lMG 08 /15 (Fokker E.III ve Fokker Dr.I), LMG 08/15 (Fokker
Dr.VII), 1916’da MG 08/16, 1917’de MG 08/17 ve 1918’de Stoßtrupp tarafından kullanılması için 15 kg
daha hafifleştirilmiş hava soğutmalı MG 08/18 modelleri üretildi. II. Dünya Savaşı’nda yerini MG 34
aldıysa da geri hizmet birliklerinde kullanılmaya devam edildi. Savaşın son döneminde yaşanan silah
eksikliğinden dolayı depolardan çıkarılarak tekrar kullanıldı.
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ÇOCUK SEVGİSİ VE KORUNMASI
Yavuz Selim PINARBAŞI

Saygıdeğer dostlarım yazımıza çocuklarla alakalı güzel sözlerle başlayalım;
Evlat kokusu, cennet kokusudur. (Hz.
Muhammed (sav.)

ken anayasal olarak koruma altına alınmış
olmalıdır. Çünkü çocuklar bedensel, zihinsel yönden en güçsüz, en bağımlı kesimdir. Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş
ortasında ya da açlık sınırında yaşamını
sürdürmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları
Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesine
(ÇHS) 1990 yılından bu yana taraftır. ÇHS
çocukların ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve siyasi haklarını oldukça ayrıntılı
bir biçimde kaleme alan ve çocuğa karşı
devletin, idarenin pozitif yükümlülüklerinin neler olduğunu irdeleyen ayrıntılı bir
sözleşmedir. Devletin çocuğa yaklaşımının
ne olması gerektiğini, bilimsel yöntemlere
dayanarak evrenselleştirmeyi ve çocuğun
hakları bakımından temel ilkeleri somutlaştırmayı amaç edinmiştir. Taraf ülkeler
bu sözleşmeyi hazırlarken çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi
için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının
içindeki bir aile ortamında yetişmesinin
gerekliliğini kabul etmişlerdir. Ayrıca çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının
ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü,
özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini savunmuşlardır.

SIR

Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır. (Fock)
Çocuklar yağmura benzer. Onları bir
kaba koymaya çalışmayın. Toprak olun.
(Anonim)

Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. (Michael Marshall)
Unutmayın! Çocuklarınız sizin değildir.
Onları Yaratıcıdan ödünç aldınız. (Kızılderili Atasözü)
Çocukları ancak çocuklardan öğrenebiliriz (R.D. Laing)

Çocuk büyütürken evi temiz tutmak,
kar hâlâ yağarken kapının önünü temizlemek gibidir. (Phyllis Diller)
Çocuğun yanında olmalıyız, çocuğun
yanında olmak çocuğa sevgi vermek demektir. Sahip çıkan sevgi değil, duygusal
sevgi de değil, yalnızca çocuğa onu sevdiğinizi ve onayladığınızı hissettirecek biçimde davranmak. (A. S. Neil)
Çocuklarımızın Korunması
Çocuklar hukukun öncelikli konusudur
ve çocukların özel olarak korunması huku48

ÇOCUK HAKLARI VE EHEMMİYETİ
Çocukların sevgiye, şefkate ve korunmaya herkesten daha çok ihtiyacı olduğu
su götürmez bir gerçektir. Çocuk toplu-
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mun bir parçası ve gelecekteki toplumun
güvencesidir. Bu bakımdan çocuk haklarının özgürlük içinde ve dengeli bir şekilde
korunması hem çocuğun hem de toplumun yararınadır. Bu nedenle çocukların
gelişimine önem vermek zorunludur. Kişi
nasıl bir çocukluk geçirirse ileride de öyle
bir birey olur. Ancak, özgürlük içinde, baskıya ve şiddete maruz bırakılmadan yetişen çocuk ileride yaşadığı toplumun sağlıklı olmasını ve aynı zamanda kendisinin
de yaşadığı topluluğun bir parçası olmasını sağlayacaktır. Çocuk haklarını kökleştirmek bir toplumun geleceği için yapılan
en önemli yatırımdır. “Eğer bir toplumda
çocuklar ihmal ediliyorsa o toplum geri
kalmış bir kültürdür. Ancak çocukların gelişimine önem veriliyorsa o toplumun kültürü gelişmiş bir kültürdür” der düşünür
ve eğitim kuramcısı John Dewey.

•
Çocuklar kendilerini ilgilendiren
bütün konu ve sorunlarda düşüncelerini
söyleme, karara katılma hakkına sahiptir.
•
Çocuklar şiddet, sömürü ve istismardan korunma hakkına sahiptir.
•
Çocuklar ihtiyaç duydukları bütün
bilgileri edinme ve düşüncelerini yayma
hakkına sahiptir. Aynı zamanda zararlı yayınlara karşı korunma hakkına sahiptir.
•
Çocuklar özel yaşam, onur ve saygınlıklarının korunması hakkına sahiptir.

SIR

ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARI

•
Bütün çocuklar eşit haklara sahiptir. Hiçbir çocuk ayrıma tabi tutulamaz.
•
Çocuklar sağlıklı yaşama, duygusal yakınlık ve güvenlik içinde olma ve hiçbir yoksulluk çekmeme hakkına sahiptir.

•
Engelli çocuklar yaşama aktif olarak katılmak için özel bakım, destek ve eğitim alma hakkına sahiptir.
•
Çocuklar savaşta ve sığınmacı durumlarda özel olarak korunma hakkına sahiptir.
•
Sahip olabileceğimiz en değerli
varlıklar ve geleceğimizin teminatı yavrularımıza gözümüz gibi bakalım lütfen. “Bu
günün küçüğü yarının büyüğü.” hiç unutmadan. Saygılarımla.

•
Çocuklar ihtiyaçlarına, ilgilerine ve
yeteneklerine uygun
kalitede bir eğitim
görme hakkına sahiptir.
•
Çocuklar
oyun, dinlenme, eğlenme, boş zamanlarını değerlendirme ve
sanatsal etkinliklere
katılma hakkına sahiptir.
49
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HAYIRLI RAMAZANLAR
Zafer SUAD

“Kahrın da hoş, lütfun da hoş!”
Hayatımızda hedeflerimiz için nasıl ki bir
önem ve önceliklerimiz varsa ve bir sıralama
veya bir liste yapıyorsak, başımıza gelen her
ıstırap verici, acı ve üzücü olayı da çapına göre
karşılamalı ve psikolojik bir sıralamaya tabi tutmalıyız. Muhakkak ki; başımıza isabet eden bir
taşla bir kayanın, başımızda meydana getireceği
yara ve hasar bir değildir. Nitekim; Erzurumlu
İbrahim Hakkı, Tefvizname adlı şiirinde1 ne güzel der:
“Deme şu niçin şöyle,
Yerincedir ol öyle,
Bak sonuna sabreyle,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler!”

50

Ramazan ayı, açlığı ve açları hissetme ayıdır:

SIR

Bu konuda; aşağıdaki Uzak-Doğu hikayesi,
çok güzel ve ibret verici bir hikayedir: Hintli bir
yaşlı usta, çırağının sürekli her şeyden şikâyet
etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya
gönderdi. Hayatındaki her şeyden mutsuz olan
çırak döndüğünde, yaşlı usta ona, bir avuç tuzu,
bir bardak suya atıp içmesini söyledi. Çırak, yaşlı
adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başladı. “Tadı nasıl?” diye
soran yaşlı adama öfkeyle “acı” diye cevap verdi. Usta kıkırdayarak, çırağını kolundan tuttu ve
dışarı çıkardı. Az ilerdeki gölün kıyısına götürdü
ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp, gölden su içmesini söyledi. Söyleneni yapan çırak,
ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soruyu sordu: “Tadı nasıl?” Bu kez; “Ferahlatıcı!” diye cevap verdi genç çırak. “Tuzun
tadını aldın mı?” diye sordu yaşlı adam. “Hayır”
diye cevapladı çırağı. Bunun üzerine yaşlı adam,
suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına
oturdu ve söyle dedi: “Yaşamdaki ıstıraplar tuz
gibidir; ne azdır, ne de çok. Istırabın miktarı hep
aynıdır. Ancak bu ıstırabın acılığı, neyin içine ko1

nulduğuna bağlıdır. Istırabın olduğunda yapman
gereken tek şey, ıstırap veren şeyle ilgili hislerini
genişletmektir. Onun için sen de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış.”

https://www.antoloji.com/tefvizname-siiri/

Açlıkla ilgili Peygamberimiz Hz. Muhammet’in (sav) başından geçen, çok duygulu bir
vaka vardır. Sanırım; aşağıya aldığım o vakayı,
siz de okuyunca ayni hislerle dolacak, benim
hislerime ortak olacak ve bana hak vereceksiniz: Peygamber Efendimize (sav) korkusuzca ilk
biat eden kişi, o zaman 15-16 yaşlarında bir çocuk olan Ebu’l-Heysem b. Teyyihan’dır. Aslında
nakledeceğim vaka; açlıktan ziyade bir insanın
evinde en çok değer verilen ve hakkında konuşulan şahsın kim olduğunu, evlerdeki çocuklardan öğrenmenin mümkün olduğunu gösteren
bir hadisedir. İşte; sahabeden Hz. Ebu’l-Heysem’in saadet hanesinde yaşanan şu hadise,
bunun en canlı örneğidir. Gecenin yarısıydı. Açlık, Allah Resûlü’nün bütün dermanını tüketmiş
ve artık gözüne uyku da girmez olmuştu. Belki
biraz uyuyabilseydi, açlığın o şiddetli ıstırabından geçici de olsa kurtulacaktı. Ne var ki açlık,
onu terk edeceğe benzemiyordu. Evinden çıktı,
bir tarafa doğru yürümeye başladı. Biraz sonra
da bir karaltı hissetti. Gelen biri vardı. Dikkatini
oraya çevirdi, tanımıştı... Gelen, Hz. Ebu Bekir’di
ve Allah Resûlü, ona selâm verdi. Ardından da
sordu: “Yâ Eba Bekir! Gecenin bu vaktinde seni
dışarıya çıkaran nedir?” Ebu Bekir (ra), Allah
Resûlü’nü görünce derdini unutuvermişti. Zaten
o, hep öyle idi. Hani Mekke’de Allah Resûlü’nü
kurtarmak için girdiği kavgada komalık olmuş,
bir gün baygın kalmış ve gözlerini ilk açtığında
“Allah Resûlü’ne ne oldu?” diye sormuştu. Anası Ümmü Ümâre kızmış: “Ölüyorsun; fakat hâlâ
onu düşünüyorsun” demişti. O, bilmiyordu ki,
Ebu Bekir (ra), onu düşünmediği zaman ölürdü.
Çünkü Allah Resûlü, onun hayat kaynağıydı. İşte
şimdi de ondan ayrı kalamamış ve bilemediği
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bir his, onu buraya kadar sürüklemişti. Sürüklemişti ve Resülullah’ın sorusuna “Açlık” diye
cevap veriyor ve ilave ediyordu: “Evde yiyecek
bir şey bulamadım, gözüme uyku girmedi ve dışarıya çıktım.” Hemen ardından sordu: “Anam
babam sana feda olsun Yâ Resülallah, sen niye
çıktın?” Cevap esasen onunkiyle aynıydı. Allah
Resûlü de açlıktan dolayı çıkmıştı. Tam bu esnada bir karaltı daha belirdi. Belli ki bu; uzun
boylu, görkemli bu insan, Hz. Ömer’di (ra). Karşısında bu iki dostu görünce, O da şaşırıp kalmıştı. Selam verdi, selamı alındı. Ve Söz Sultanı,
Hz. Ömer’e (ra) de niçin çıktığını sordu. O da,
aynı cevabı verdi: “Açlık, Ey Allah’ın Resûlü, açlık
beni dışarıya çıkardı” dedi. Efendimizin hatırına Ebu’l-Heysem (ra) geldi. Evi o taraflardaydı.
İhtimal, gündüz de onu bağında görmüştü. Hiç
olmazsa onlara hurma ikram eder ve açlıklarını yatıştırırlardı. “Gelin Ebu’l-Heysem’e gidelim” dedi. Ebu’l-Heysem’in (ra) evine vardılar.
Ebu’l-Heysem (ra) ve hanımı, uyuyordu. Evde,
bir de küçük bir çocukları vardı. Yaşı, daha beş
veya altıydı. Önce kapıyı Hz. Ömer (ra) çaldı. O
gür sesiyle “Ya Ebe’l-Heysem!” diye seslendi. Ne
Ebu’l-Heysem (ra), ne de hanımı sesi duymadı.
Fakat, yatağında mışıl mışıl uyuyan o yavru, birden yatağından fırladı, “Baba! Kalk, Ömer geldi”
dedi. Ebu’l-Heysem (ra), çocuğunu rüya görüyor
sandı. “Yat oğlum, gecenin yarısı, bu vakitte burada Ömer’in işi ne!” Çocuk yattı. Kapı açılmayınca, bu defa da o nârin sesli Ebû Bekir (ra),
gelip seslendi: “Yâ Ebe’l-Heysem!” Çocuk yine

fırladı, kalktı ve “Baba! Ebu Bekir geldi” diye
bağırdı. Babası onu tekrar yatırdı. Ancak; son
gelen, sesi soluğu cenazeleri dahi dirilten Allah
Resulü (sav) idi. O; “Ya Ebe’l-Heysem!” diye seslenince, çocuk, artık yayından fırlayan bir ok olmuştu. Çocuk, hem kapıya doğru koşuyor, hem
de: “Baba kalk, Resulüllah geldi!” diyordu. Ebu’lHeysem (ra), neye uğradığını şaşırmıştı. Hemen
kapıya koştu. Gözlerine inanamıyordu. Gecenin
bu saatinde, hanesine, Sultanlar Sultanı teşrif
etmişti. Hemen onları içeri aldı. Gidip bir oğlak
boğazladı. Bu şeref, insana hayatta belki bir kere
nasip olurdu. Hayatının en mesut anını yaşıyordu. Canını bile sofraya koysa azdı. Hurma getirdi, süt getirdi, et getirdi ve bu aziz misafirlerine
ikram etti... Açlıklarını bastıracak kadar yediler. Ardından da yine Allah Resûlü’nün gözleri
dolu dolu oldu. Ve her hâdiseye ayrı bir boyut
ve derinlik kazandıran dudaklarından şu sözler
döküldü: “Allah’a kasem ederim, işte şu nimetlerden yarın hesaba çekileceksiniz.” Ardından
da çokluk yarışı ve çoklukla övünmek anlamına
gelen Tekasür suresinin 8. ve Arapçası “Sümme
letüs-elünne yevme-izin ani-nna’îm” olan son
ayetini okudu: “O gün, muhakkak size verilmiş
olan her nimetten hesaba çekileceksiniz.” Bu itibarla; bu Ramazan’da empati kurup açlık çekenleri daha fazla hatırlayalım ve önce çevremizden
başlayarak, yurdumuzun dört bir köşesindeki ve
hatta dünyadaki aç ve yoksullara yardım edelim.
Allah, yardımlarınızı kabul etsin, burada olmazsa orada (ahirette) bire bin karşılığını versin!
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MUSTAFA İSMAİL
Mehmed ALACADOĞAN

Şeyh Mustafa İsmâil 1905’te Mısır’ın kuzeyinde Garbiye ilinde bulunan Mît Gazel köyünde dünyaya gelmiştir. 10 yaşında hâfız olmuştur. Kur’ân’ın yedi kırâatini Şeyh Muhammed
Ebû Haşiş’den öğrenmiştir. Ayrıca fıkıh ve tefsîr
ilimlerini de öğrenmiştir.

Kırâat ilmi gereğince âyetleri birkaç def’â
tekrar ettiği zaman her tekrârında daha güzel,
daha çarpıcı nağmeler kullanırdı.
Peygamber Efendimiz’in Cenâb-ı Allâh tarafından Kur’ân’ın her harfine verileceğini bildirdiği on sevap, herhalde onun okuyuşunda,
hem kendi hem de dinleyenler açısından daha
da katlanıyordu.

SIR

1940 yılında Kâhire’ye gelen Şeyh İsmâil,
Peygamber Efendimiz (SAV)’in doğum günü
vesîlesiyle program düzenlenen câmide Kur’ân
okuyacak kurrâ hâfızın gelmemesi üzerine
onun yerine Kur’ân’ı kendisi okur. Bu program
Kâhire Radyosu’nda yayınlanınca milyonlarca
insanla tanışma imkânı bulur. Şeyh Mustafa İsmâil Kur’an tilâveti yanında diğer dînî ilimlerle
de meşgûl olduğundan Kur’an-ı Kerîm’in meâlini çok iyi anlamıştır.
Mısır’da 1965 yılında düzenlenen ilim gününde hâfızlar arasında Cumhûriyet nişânı’nı
ilk alan Mustafa İsmâil olmuştur.

Şeyh Mustafa İsmâil, Kur’ân harflerini öyle
net telâffuz ederdi ki, âdetâ harflerin mahreçleri (çıkış yerleri) görülürdü. Onu dinlerken
harflerin nasıl çıkarılması gerektiğini anlayabiliriz. Uzunca bir müddet okumasına rağmen,
boşa giden bir perde, vakit doldurmak için
yapılmış bir nağme yoktu. Her nağmesi, her
perdesi başlı başına bir eser, aynı zamanda
mânâya uygundu.
Sesini de çok iyi kullanıyor gerektiği zaman
kısıyor, yükseltiyor, tonunu ve rengini ayarlıyor, bunu yaparken de yerine göre ellerini kullanıyordu. Sesinin tonunu ve şiddetini, makâmın seyri ve âyetin mânasına göre ayarlıyordu.
Kur’ân tilâvet ederken makamları gelişigüzel sıralamayıp, âyetlerdeki mânâya uygun
nağmeler kullanması, âdetâ yeni nâzil oluyormuş gibi bir intibâ oluşturur.
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Okurken icrâ ettiği makamlar gösteriyor ki,
eğitim gördüğü devirlerde Türk Mûsikîsi makamları ve icrâ tavırları hâkimdi. Zamânımızda
“Arap Tarzı” diyerek benimsenilmeyen tipik
Arap nağmelerini onun okuyuşunda duymayız. Yörenin, hattâ Mustafa İsmâil’in kendine
has gırtlak tavrıyla Türk Mûsikîsi’nin makamlarını duyarız. O kadar ki, Hicâz, Karcığar, Rast,
Sabâ, Acemaşîrân, Bestenigâr, hem de, mûsikîye âşinâ olanlar bilirler; Bestenigâr makâmının
karar perdesinden, dik “re bemol” perdesinde
asma kalış yapacak kadar Türk Mûsikîsi. Aslında eski ve maâlesef hepsi vefât etmiş olan Mısırlı hâfızlarda da yukarıdaki özellikler görülür.
73 senelik hayâtı Kur’ân-ı Kerîm’e hizmet
etmekle, onu en güzel şekilde okumaya ve
okutmaya gayret etmekle geçmiş olan bu mübârek insan, 1978 Aralık ayında vefât etmiştir.
Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’nin : “Kur’ân
okuduğu zaman sesini işittiğinizde Allah’dan
korktuğuna, Allâh’ın lûtfuna ereceğine kanâat
getireceğiniz kimseler, Kur’ân’ı güzel sesle
okuyanlardır”, hitâbına mazhâr olmak için bütün gücünü ve ömrünü sarf etmiş olduğu okuduğu Kur’ân-ı Kerîm’den anlaşılmaktadır. Allah
ondan râzı olsun ve rahmet etsin. Makâmını
cennet etsin. Âhirette de onu dinlemeyi nasîb
etsin.
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Nazardan korunmak için dua
Nazardan korunma duası aslında Kuran-ı Kerim’deki Kalem suresi 51.
ayettir. Bu ayetin konusu nazardan korunmadır. Bilindiği üzere müşrikler
nazarı ile meşhur birisini Peygamber efendimizi nazarlasın diye gizlice görevlendirmişlerdir. Ancak Allah resulünü korumuştur.

SIR

Bu ayeti kerimede Allah’ın Hz. Peygamberi korumasına değinilmesinden hareketle yüzyıllardır bu ayet nazar duası hükmünde okunmuştur. Allah’ın izniyle de çok tesirli sonuçlar elde edilmiştir. Duanın sözleri şöyledir:
“Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekumune innehu le mecnun”
Bu dua günün herhangi bir vakti bizzat kişi tarafından okunabileceği
gibi anne babalar tarafından çocuklarını nazardan korumak maksadıyla
da okunabilir.
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PAGANİ Zonda

Nihat ÖZBİLEK

Pagani Zonda, Pagani tarafından 1999-2011 yılları arasında üretilen spor otomobil modelidir.

SIR

Pagani Zonda, karbon fiber gövdeli, ortadan motorlu ve iki kişilik spor otomobil olup Mercedes-Benz AMG tarafından bu araç için özel olarak üretilmiş V12
motorlar ile güçlendirilmiştir. Araç 2 kapılı berlinetta ve roadster gövde tipleri
ile üretilmiştir.
En lüks araba modelleri arasında en yüksek fiyatlara sahip olanlardan biri
İtalyan markası Pagani. Bunun da bir sebebi var çünkü bütün otomobilleri Aston Martin gibi el yapımı. Türkiye’de tek bir Pagani satan yerin bir sitede araca
belirlediği fiyat 2.300.000 Euro. Türk Lirası’na siz çevirin… 1992 yılında kurulan
Pagani, dünyanın en lüks arabaları listesinin en gençlerinden. Modelinin adı ise
Pagani Zonda.
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ABD’li kadın astronot
rekora hazırlanıyor
Mehmet ŞAHİN

SIR

ABD’li kadın astronot Christina Koch’un, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaklaşık bir yıl geçirerek, istasyonda en uzun süre kalan kadın astronot rekoruna
imza atacağı bildirildi.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), astronot Christina Koch’un Şubat
2019’a kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) kalarak istasyonda yaklaşık
11 ayı geride bırakacağını açıkladı.
Koch’un istasyonda en uzun süre kalan kadın astronot rekoruna imza atacağı
kaydedildi.
Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanı Peggy Whitson’a aitti. Emekli astronot Whitson, yörüngede 288 gün geçirmişti.
Bir diğer Amerikalı astronot Andrew Morgan’ın da 9 aylık görev için bu yaz
UUİ’ye gönderileceği belirtildi.
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Bir Bilene Danışın
Necibe AKÇA KOCATOP

Merhaba Sır sevenler,
Sır gemisine binenler dün dürülse de
içimizdeki çocuklar bizimle bazen iyide
oluyor bugün ve bu ay sizlere çocukluktan belki yaşayamadıklarım ve yaşanmışlıklarla dolu olan yılları konuşalım mı?

kızmayalım çocuklara. İnşallah diyelim
onlar için, dua edelim sevgi ile, hayat güzel olan şeyleri yarına bırakacak kadar
uzun değil. Evlatlar ile dolu dolu oynayın
zaman ayırın sonra, sonra demeyin. Başkaları ne der bakalım evlatlar ne der sımsıkı kucaklayın. Seni seviyorum deyin. Bir
damlanın ödülüdür ÇOCUKLARIMIZ.

SIR

Hiç büyümeseydik deriz. Bazen sakın
ha, her yaş ayrı güzel. Batan güneş tesellimizdir, doğan güneş umudumuz. Bunu
bilelim. İnsanoğlu iki küçük et parçası
kalbi dilişim dikkat kalbi sevgi ile dili zikir ile dolduran bir çocukluk yaşamışsak
korkma her yaş güzel olur. ..
Kimse size geçmişi veremez. Ona göre
yaşamalıyız. Dün çocuk bugün oldun bir
kişi olarak bu topluma sunumu güzel
yapmak gerekir.
Çocuk eğitmek ve büyütmek meyvesini ileride alırız, beklemek sabırla…
Ne olursa olsun güzeldi o yıllar. Gelmez o günler dönülmez o günlere mazide kaldı ise haydi durma aç yeni bir sayfa dönüver o yıllara ip arla seksek oyna
saklambaç var misket, top, salıncak bak
mendil kapmaca daha neler neler…
Keşkeler ile dolu yıllar olursa olsun
tekrarı yok. Bir daha dünyaya gelemez
isek; debelenmemek gerekir. O oyunları oynamak zor. Beden yorgun onun için
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Cümle alem bilmeli söylüyorum sevilen ve sevmesini öğretilen çocuklar
huzurlu ve mutlu olur. Evlatlar ödül ise
kıymetini bilelim. Keşkeler ile vakit kaybetmeyelim. Gönülde kalmışsa çocukluk
yaşa bakmıyor. Yaş 62 de olsa içerideki
kıvılcım var biliyor. İçimizin derinliklerinde bir tükenmez sevgi var, yüzeye çıkmak istiyor. Kör kuyularda kalmamalı.
Bu gönül uslanmaz o çocukla hep coşar,
fark edilmek ister. Kimse size kaybolan
o çocukluk yıllarını veremez. Onun için
siz siz olun ona göre yaşayın ve yaşatın
sevdiklerinizi. Topraktan gelen toprağa
gider ve kefenin cebi yok ne götürecek.
Kefen bile emanet, üryan geldik üryan
gideriz. Gönülleri kırmadan incitmeden
ne olur sadece sevelim sevilelim. Dünya
kimseye kalmaz. Haydi dua kapısını açıp
çocukluktan kalan arzularla isteyelim
emi. Dostluk, şans, bereket, saadet, neşe
sevgi, mutluluk, huzur ve bizde hepsi var.
Bedava çocuklar alsın eksin geleceğe. Sabırla anlatmak, anlaşılmak içinde yorma-

sirdergisi.com

Mayıs 2019 / Şaban 1440

yın kendinizi sizi evdeki aile anlasın yeter.
Gerisi ilmek ilmek gelir. Aşk ile severken
büyüme, çocuk kalmak ne güzelmiş. Aramızda kalsın ben hiç büyümedim. Beni
böyle kabul edin. Can dostlarım dürüst
olan insanlar daima çocuk kalırmış çocuk ol. Yalnız etrafa güzellik yansıt. Sana
güzellik dönsün. Yaşam senin davranışlarının aynasıdır. Başkaları saygı anlayış
ister isen önce sen sun ki, yansısın sana.
Ne ekersen onu biçersin. Dağlara seslen
san ne verir? Senin sesini sana iade eder.
Sunmak gerekir daima çocuk ruhunuzu
hiç kaybetmeyin. Çocuk gibi davranmaktan utanmayın. Yüreğiniz hep çocuk kalsın. Çünkü o asla yılmaz. Bin kere düşse
de bin kere kalkar. Asla yalnız vazgeçmez.
İstediğini elde eder, edene kadar uğraşır.
Karamsar olmaz, hüzünlenmez, küçücük
şeyler ile mutlu olur o kadar. Üç günlük
dünyada muhtacız hepimize bir selam,
bir hediye çal kapıyı gir o gönül evine.
Ne o tedirgin olma bekler seni içeride
sevgi ile. Her iş sadakadır ertelememeli.
Varlığının kıymetini bilene koş. Yokluğu
ağır gelir. Sonra çok mutlu olmak için sen
karşındakini mutlu et. Nasılsın dediklerinde iyilerin yanında idare ediyoruz de…
Güzellik böyle saçılırmış. Çocukluk yine
de güzel beyinler kötülüğe çalışmıyor
hile yok her nefes sevgi saçıyor. O saçılan sevgi bize çocukluğumuzu getiremez.
Lakin bizler çocuklarımız ile güle oynaya onlarla iletişim kurarak yaşarız değil
mi? Yeter ki isteyelim. İnsan çabaları ile
ve istekleri ile mücadele ederiz. Etrafına
güzellik sunar hayat çocuksan geleceği
büyük isen geçmişe bakıp bu gözler ömür
bu kadar işte yaşamalı gönlümüzce. Haydi alın çocuklarınızı gidin lunaparka, dönme dolap bizi de istiyormuş, BU zamana
kadar aştığın, çıktığın yokuşlar düştüğün,

kalktığın pes etmeden vazgeçmeden gayretle başarmak senin elinde. Aç gözünü
seyreyle güç sende hala ne beklersin.
Yaşa sen yaşayamadığın çocukluğu. Dikkat ömür geçiyor. Takılma aleme, alemde
bilesin sende ohhh! sefam olsun de gülüver gelsin. Gülmek yakışır her yaşa. Önce
kendine gülümse geç aynanın karşısına at
kahkahayı çocuklar gibi. Sevgi dolu kalplere güzel bakan gözlerle hayata anlam
katıver gitsin. Yargılama o çocuk ruhları
anlamazlar onlar toprakta değil binalarda büyüdü koşma! alttaki gelir, bağırma!
Üst komşu duyar. Sokak oyunları yok. Ellerinde tabletler konuşmak yok! Dinleyen yok! Hep yorgun büyükler. Neylesin
çocuklar. Haydi şimdi saat ve zaman bir
yana gece veya gündüz koş sende el ele
yarınlara eş ve çocuklarla.

SIR

At kahkahayı sen yeter ki iste güzellik
var sende o halinde bilsen önce sen değiş
bak o an neler olur bilesin. Herkes huzurlu kalbi sevgi seli açılır akar coşar. Dil aşkı
anlatır, severek ortalığa herkese her güne
neşe ile başlar insan. Sis perdesi açılınca
her şeyi bilmek gerekmez. Kadrini bilene zaman ayır onlar kim diye sorarsanız
bizlere Allah ‘ın sunduğu özeller. Yani çocuklarımız bizi takip eden örnek lan mücadeleyi bizden öğrenen. Elimizdekilerin
değerini bilelim sonra eyvah! der keşkeler ile.
Seviyorum demek çok mu zor. Dil ile
hal ile hatta beden ile birleyerek ödülü
ne güzel değil mi? ÇOCUKLARIMIZ:
O küçücük kalplere büyümeyen o hallere iki küçük et parçası ile kalbi dili güzel
olanlara selam olsun. Sonsuza dek sevenlere sevilenlere hep çocuk kalanlara
bahardan selamlar olsun.
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“ERMENİ SOYKIRIMI” PALAVRASI
Sencer OLGUN

Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yirmi dört nisan gününü sözde
“Ermeni Soykırımını Anma Günü” olarak ilan etti.
Macron’un iki yüzlü bu yaklaşımı bana, “Dinime
dahleden bari Müslüman olsa!” sözünü hatırlattı.
Tarih sayfalarına şöyle bir baktığımızda Fransa ve
onun yandaşları olan batılı ülkelerin yaptığı soykırımlarla dolu olduğunu görürüz.

Ayrıca Vendee halkının önemli bir bölümü, açlık ve
salgın hastalıklardan öldürülmek üzere hapishanelere, depolara tıka basa kapatıldı. Kaynaklara göre
altı yüz bin insan bu soykırımlar sonucu hunharca
yok edildi.

SIR

Ne gariptir ki Avrupa’da işlenen ilk soykırım da
Fransızlara aittir. On sekizinci yüzyılın son çeyreğinde Fransa’nın batısında, Atlantik Okyanusu kıyısında kırsal bir yerleşim yeri olan Vendee kasabası Avrupa’da ilk soykırımın yaşandığı yerdir. O zamanlar
bir tarım bölgesi olan Vendee’nin yoksul köylüleri,
kral ve kiliseye bağlı kendi halinde insanlardı. 1789
yılında gerçekleşen Fransız İhtilali’nin ilk dönemlerinde durumlarının düzeleceği umuduyla ihtilali
desteklemişlerdi. Ancak sonraki dönemlerde kendilerince haklı oldukları bazı gerekçelerle ihtilal yanlılarıyla ters düşüp onlara cephe almışlardı. Hürriyet,
eşitlik, milliyetçilik, insan hakları ve demokrasi gibi
sözde amaçlarla devrim yapanların Avrupa’da ilk
soykırımı gerçekleştireceklerini nereden bileceklerdi?

Bir zamanlar gönülden destekledikleri Fransa
meclisi 1 Ekim 1793 tarihinde bir yasa çıkararak General Lazare Hoche’ye Vendee bölgesinde yaşayan
halkın, kadın ve çocuklar dahil tümüyle katledilmesi
için tam yetki verdi. Cehennem Birlikleri olarak adlandırılan Fransız Cumhuriyet Ordusu kırk beş bin
askerle Vendee’ye saldırdı. Üç yıl kadar süren bu
kanlı mücadelede Cehennem Birlikleri savunmasız
yüzlerce köyü yakıp binlerce insanı katletti. Gözleri
dönmüş zalimler, teslim olan binlerce insanı acımasızca öldürmekten çekinmediler. Bu yetmemiş gibi
daha ucuz ve kolay ölüm gerçekleştirebilmek için en
etkili ve az masraflı bir silah olan zehri devreye soktular. Böylelikle Vendeelilerin yiyecekleri, içecekleri
zehirlendi; köylülerin sığınacağı ormanlar yakıldı.
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Bir dönem sömürgesi olan Afrika’nın birçok bölgesinde yaptığı katliamlar, I. Dünya Savaşı sırasında
işgal ettiği Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve
Adana’da işlediği savaş suçları, daha da önemlisi
Cezayir’de öldürdüğü bir buçuk milyon Müslüman,
Fransa’nın yüzleşmekten kaçındığı tarihindeki en
utanç sayfalarıdır. Ama aynı Fransa, hiç yüzü kızarmadan, utanmaz bir şekilde sözde ermeni soykırımını tanıyan yasaları ulusal meclisinden geçirip
yirmi dört nisanı sözde “Ermeni Soykırımını Anma
Günü” olarak ilan edebiliyor.
Fransa’nın yaptığı soykırım bunlarla sınırlı değil
elbette. Farklı tarihlerde ve farklı bölgelerde olmak
üzere tam on altı soykırım yapan Fransa, en son
1994 yılında Ruanda’ da yüzbinlerce Tutsi’nin Hutular tarafından katledilmesine seyirci kalarak kendisini göstermiştir.
Bütün bu insanlık dışı uygulamaları görmezlikten gelen Fransa ve onun yandaşları hiç utanmadan şimdi kalkmış Osmanlı’yı soykırımla suçlayarak
Türkiye’ye bedel ödetmeye çalışıyor. Rahmetli Necmettin Erbakan’ın deyimiyle ”Hadi oradan! Hadi
oradan!” demekten başka bir şeye dilim varmıyor.
Peki bu konuda tam otuz dört soykırımla dünya
birinciliğini kimseye kaptırmayan ABD’ye ne demeli! Ne zaman ne yapacağı hiçbir şekilde kestirilemeyen Donald J. Trump, tarihlerindeki kara sayfaları
görmezlikten gelerek üstelik Filistin ve Golan tepeleriyle ilgili hukuksuz uygulamalarına bakmadan
sözde Ermeni soykırımı için “Büyük felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesini kullanıyor. Aynı
ABD, İsrail tarafından katledilen binlerce Filistinlinin
trajik sahnelerine yüzlerce kez şahit olduğu hâlde
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İsrail için, “Kendini savunmak zorunda!” ifadesine
yer verebiliyor. Müttefiki olduğunu söylediği Türkiye’ye her defasında iki yüzlü davranıp PKK, PYD ve
YPG’ye yaptığı binlerce tır dolusu silah yardımında
oluğu gibi kalleşçe uygulamalara imza atabiliyor.
ABD’nin yaptığı katliamlar ve soykırımlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
-Yetmiş milyon Kızılderili vatandaşı kendi vatanlarında katletti.
-Vietnam, Japonya, Kore, Küba, Panama, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan,
Irak, İran ve Suriye’de milyonlarca sivili yok edip tarihin en büyük katliamlarını gerçekleştirdi.

-Almanlar, 1891’de Namibya’da yüz on yedi bin
insanı öldürdü. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı esnasında
yirmi bir milyon insanın ölümüne sebep oldu.
-İtalyanlar, Libya’da 1911’den 1940’lı yıllara kadar yüz binlerce Müslüman’ı katletti. Afrika’da Habeşistan’dan çekilmek zorunda kaldığı 1941 senesinin sonuna kadar yaklaşık yedi yüz altmış bin kişinin
canını aldı.
-İngilizler, 1788-1938 seneleri arası sömürgeleştirdiği Avustralya’da yerli halk Aborjinleri sistematik
olarak ortadan kaldırdı. Yedi yüz elli bin yerlinden
geriye sadece otuz bir bin kişi kaldı.

SIR

-1945 yılında Japonya’ya attığı iki atom bombasıyla üç yüz elli bin kişinin ölümüne sebep oldu.

- İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Dresden
şehrine üç gün süreyle bomba yağdırıp çoluk çocuk,
kadın, erkek demeden iki yüz bin kişiyi öldürdü.
-1950-1953 yılları arası Kore’de uçaklarla bombaladığı bölgede dört milyona yakın insanı katletti.
-CIA destekli darbe esnasında iki yüz bin Guatemalalı hayatını kaybetti.
-1950-1959 seneleri arasında Küba’da ABD destekli Batista birlikleri tarafından bin kişi öldürüldü.

-1960 senesinde Kongo’da CIA destekli iç savaş
esnasında üç milyona yakın kişi hayatını kaybetti.
-1991-2010 yılları arası Irak’ta bir buçuk milyon
Müslüman öldürüldü.

Burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin girişimleriyle yakın zamanlarda hazırlanan “Batı ülkelerinin Sömürgeci ve Soykırım Tarihi” başlıklı yirmi
yedi sayfalık rapordan bahsetmemizde fayda var.
Bu rapora göre on altı soykırımla Fransa, ardından
da dokuz soykırımla Hollanda takip ediyor. Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Danimarka ve Rumların
da tarihte ve yakın geçmişte gerçekleştirdikleri katliam ve soykırımların gözler önüne serildiği raporda
oldukça dikkat çekici şu bilgilere yer veriliyor:
-Hollanda, 17. yüzyılda Afrika’daki Khoikhoi kabilesini yeryüzünden tamamen sildi.
-1993 yılında Sırp katiller, BM tarafından güvenli bölge olarak ilan edilen ve Hollanda Barış Gücü
askerlerinin bulunduğu Srebrenitsa’da beş günde
sekiz bin Müslüman’ı katletti.

-Belçika Kralı II. Leopold 1865-1909 yılları arası
Afrika Kongo’sunda on milyondan fazla insanı öldürttü.
-Danimarka, 1945 senesinde iki yüz elli bin Alman göçmeni ölüme terk etti.
-Rumların 1912 yılında Kıbrıs Türklerine karşı
başlattıkları katliamları, Kıbrıs Harekatı’nın düzenlendiği 1974 senesine kadar sürdü. Bu süre zarfında
bini aşkın Türk, Rumlar tarafından hunharca katledildi.
Bu kara sayfalarını görmezlikten gelen batılılar
şimdi bize demokrasi ve insan hakları konusunda
utanmadan ve sıkılmadan ders vermeye çalışıyorlar.
İnsanların soyunu “kurutmak” amacıyla yapılan toplu katliamlara ya da soykırıma Osmanlı’nın
hiçbir döneminde rastlanmamıştır. Zira altı yüzyıllık hükümranlığı boyunca Osmanlı Devleti sosyal,
siyasal ve ekonomik hayatının merkezinde Kur’an-ı
Kerim’i, Hz. Peygamber’in sünnetini ve bunlara ters
düşmeyen gelenekleri esas almıştır. Osmanlı padişahlarının veya devlet büyüklerinin tarihteki bazı
uygulamaları elbette tartışılabilir ancak “soykırım”
şeklindeki bir ithamla yargılanmaları onlara yapılmış en büyük iftiradır. Çünkü Osmanlı Devleti’nin
kurucusu olan Osman Bey, bu devleti “Yaşamak
Ödev, Yaşatmak İbadet” felsefesiyle kurmuştur. En
çetin kanlı savaşlarda bile Osmanlı askerlerinin esirlere, kadınlara, yaşlı ve çocuklara nasıl davrandığı
tüm dünya ülkelerinin malumudur. İstanbul’un fethi sırasında yerli Rum halkı Avrupa’dan gelecek yardım için “Bizans’ta Kardinal görmektense Osmanlı
görmeyi tercih ederiz” diyerek tepkide bulunması
bunun apaçık örneklerindendir.

61

sirdergisi.com

Mayıs 2019 / Şaban 1440

II.Mahmut’un “Ben tebamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevisini havrada fark
ederim. Aralarında başka fark yoktur, cümlesi hakkındaki muhabbet ve adaletim tamdır, hepsi evladımdır.” demesi Osmanlı’nın azınlık gruplara olan
bakış açısını net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Bu yolda hareket eden bir cihan imparatorluğunun geniş halk kitlesine yönelik katliamda bulunması akla ziyandır. Kur’an-ı Kerim’de Mâide suresi
32. ayette yer alan meâlen, “Bir cana kıymaya veya
yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında,
kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş
gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların
hayatını kurtarmış gibi olur.” şeklindeki emir ve yasağa karşı çıkması Kur’an-ı ve sünneti şiar edinmiş
bir Osmanlı için mümkün değildir.

diği toplu katliamlara ait mezarlar bunun en çarpıcı
örneklerindendir. Bütün bunlara rağmen Osmanlı
yıllarca kendi sınırlarındaki Ermenilere “millet-i sadıka” demiş ve bu ruhla muamele etmiştir.
Birinci Dünya Savaşı başladığında yine Rusya’nın
ve diğer batılı güçlerin maşası olmaya devam eden
Ermeniler, kalleşçe davranarak cephe gerisinde
olmalarına rağmen kadın, çocuk, yaşlı demeden
binlerce Osmanlı vatandaşını katletmişlerdir. Osmanlı askerleri sınırlarındaki cephelerde canhıraş
bir şekilde yedi düvelle çarpışırken “millet-i sadıka”
gözüyle baktıkları Ermenilerin bu kalleşçe tutumları
karşısında Osmanlı Devleti, 27 Mayıs 1915’de “Tehcir(Göç) Kanunu” çıkararak isyanlara karısan Ermenileri savaş bölgesinden uzaklaştırıp ülkenin daha
güvenli bölgesi olan Suriye’ye zorunlu göçe tabi
tutmuştur. Göçe tabi tutulan Ermeni sayısı yaklaşık
dört yüz bin kadardı. Bu sayının yaklaşık otuz bin
kadarı bölgedeki çetelerin saldırısı, hastalık, açlık
vb. durumlardan dolayı hayatlarını kaybetmişlerdir.

SIR

Asırlarca üç kıtaya adaletiyle hükmeden Osmanlı’nın tarihteki uygulamaları bellidir. 1492’de Elhamra Kararnamesi ile İspanya’yı terk etmek zorunda
bırakılan Yahudilere II. Bayezid kucak açmış, üstelik
Kemal Reis komutasında Osmanlı donanmasını İspanya’ya göndererek 150 bin Yahudi’nin güvenle,
Osmanlı topraklarına ulaşmasını sağlamıştır.
Filistin topraklarında Kudüs çevresinde sırt sırta
bulunan Mescid-i Aksa ve diğer semavi din mâbedleri asırlarca barış ve hoşgörü içerisinde manevi
varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Osmanlı topraklarının hiçbir karesinde dil, din
veya sosyal sınıf ayrımına benzer ötekileştirilmelere izin verilmemiştir. Bilakis askere alınmamaları,
düşük vergilere tabi tutulmaları gibi kendilerine
tanınan bazı özel haklardan dolayı Osmanlı tebasının en müreffeh grubunu her zaman için azınlıklar
oluşturmuştur.

Asırlarca Osmanlı topraklarında yüksek refah
ve huzur içerisinde yaşayan Ermeniler, 1870’li yıllardan itibaren Rusya’nın kışkırtmalarıyla Osmanlı’yı arkadan vurmaya başlamışlardır. Bu amaçla
1878’de başlayan Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında çeteler oluşturup savunmasız sivil Osmanlı
halkına yönelik toplu katliamlarda bulunmuşlardır.
Kars’ı ele geçiren Ruslara kolaylık olması için gece
yarısı Erzurum’daki Aziziye Tabyası’nı basarak uyku
hâlindeki binlerce Türk askerini katletmeleri daha
dün gibi zihinlerdedir. Yine aynı şekilde Doğu bölgelerimizin birçok yerinde Ermenilerin gerçekleştir-
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Tehcir olayı farklı ülkelerce tarihin birçok dönemlerinde uygulanmıştır. Bunun en başarılısı da
Osmanlı döneminde gerçekleşmiştir. Çünkü başka
devletlerin yaptıkları tehcirlerde yüz binleri bulan
ölüm hadiseleri yaşanırken Ermenilerin tabi tutulduğu göç hareketinde bu sayı oldukça azdır. Osmanlı yönetimi bu konuda bütün imkanlarını seferber
etmiştir. Ancak yine de savaş ortamından kaynaklanan kaos, hastalık, açlık ve vb. nedenlerle hepimizi
derinden üzen talihsiz olaylar yaşanmıştır. Bu hazin
yolculukta çok sayıda Osmanlı askeri ve subayı da
hayatını kaybetmiştir.
Asırlarca millet-i sâdıka diye baş tacı ettiğimiz
Ermeniler keşke aklı selim davranmış olsalardı da
Rusların oyununa gelmeselerdi ve bu aziz milleti
arkadan vurmasalardı. Keşke böylesi üzücü olaylar
yaşanmasaydı.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla en tepesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan’ın yirmi dört nisanda dünya kamuoyuna bir
çağrısı vardı: “Amacı hakikati bulmak olan herkese
arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim
gizlimiz yok.”
Ezcümle Ermeni soykırımı iddiasında bulunanlara, “Hodri meydan! Kimin tarihi daha karanlıkmış
görelim!” diyoruz.
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ÇİÇEKLERİ YEMEYİNİZ!
Büşra VELA

Size çiçeklerden bahsedeceğim. Ama renklerinden kokularından değil. Lezzetlerinden ve
içerdikleri vitaminlerden…

şem bir bitki… Vanilyalı dondurma ile tüketebilirsiniz.
Kuşburnu denilince aklımıza hemen kuşburnu çayı gelmeli. Sağlıklı olduğunu herkes
bilir. İçinde C vitamini bulunduran güzel bir
çiçek…”

SIR

“Karanfil sadece yakaya takılmakla kalmaz.
Aynı zamanda çok da lezzetlidir.

Karahindiba… Üflemeye doyamadığımız çiçek. Hatta bir de dilek tutarız üflerken. O da
çok lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı ve mineral
deposu bir çiçek…

Menekşe, neredeyse her hanımın evinde,
penceresinin önünde bulunur. Sakın bu satırları okuduktan sonra, annenizin menekşelerini
yemeye kalkışmayın! Yoksa bir de menekşenin
üstüne terlik yiyebilirsiniz…
Zambak da oldukça lezzetlidir. Ve çok da
sağlıklıdır. Bir tadına bakın derim.

Latin çiçeği, salatanın içinde kullanılabilir ve
biberimsi bir tada sahiptir.
Hatmi çiçeğinin çayı hoş, kendisi de çiğ çiğ
yenirse lezzetlidir. Ama vitamini kabuğundadır.
Hanımeli tatlıdır. Siz siz olun, hanımelindeki
nektarı toplamadan önce, arıların iğnelerine
hazır olun. Çünkü arılar bu nektara bayılır.
Leylak kokusuyla, tadıyla, şifasıyla muhte-

Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Yiyecek
bir şey kalmadı da, çiçekleri yemeye mi başladınız? Yakında taşların tadına bakmaya kalkışırsanız, şaşmamak lazım. Sonuçta bugün
çiçek yiyen, yarın ne yemez?
Eskiden “Çimlere basmayınız!” yazısını çok
okurduk. Artık belediye parklara ve bahçelere
yeni bir tabela koymak zorunda kalacak: “Çiçekleri yemeyiniz!” çünkü şu saatten sonra
çiçekleri ezmeye değil, yemeye başlayacağız.
Tamam şifalı olabilir, faydaları saymakla bitmeyebilir… Yine de çiçekleri yemeye nasıl kıyılabilir? Arıların rızkına göz koymayın.
LÜTFEN! ÇİÇEKLERİ YEMEYİN!!!
İnsanlar fantazilerini gitgide çoğaltıyorlar.
Maddi imkânlar genişledikçe garipliklerde artış gösteriyor. Rengiyle, kokusuyla dünyamızı
süsleyen o güzelim çiçeklerin bir gün soframızda yiyecek olarak önümüze çıkacağına rüyamda görsem inanmazdım…
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‘Kahvaltı yapmamak’ kalp sağlığı için
büyük risk
Harika PINARBAŞI

Bilim insanlarının son araştırması ölümler arasında güçlü bir ilişki buldu.
kahvaltı yapmayanların kalp rahatsızÖzellikle kahvaltı etmeyenlerin herlığı riski kahvaltı edenlere göre yüzde
87 daha fazla olduğunu ortaya koydu. hangi bir nedenle hayatını kaybetme
oranı yüzde 19 olarak belirlenirken;
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kalp rahatsızlıklarından dolayı hayatını
Iowa Üniversitesi’nden bilim insanla- kaybetme oranı yüzde 87 olarak belirrının yaptığı uzun süren araştırma so- ledi. Bao, bu olasılıklara sigara, kilo gibi
nuçlarına göre, kahvaltı etmeyenlerin diğer etkenleri de ekledi.
kalp rahatsızlıklarından dolayı hayatını
AÇ KALMAK TANSİYONU YÜKSELTİP
kaybetme oranı, hergün kahvaltı edenKALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIYOR
lere göre yüzde 87 daha fazla.

SIR

Araştırmanın sonuçları Amerikan
Kardiyoloji Koleji Dergisi’nde yayımlandı.

Kahvaltı ile kalp rahatsızlıkları arasındaki ilişki henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak aç kalmanın tansiyonu yükselttiği, bunun da kalp rahatsızlıklarına
yakalanmada bir risk olduğu biliniyor.

Science Direct sitesinin aktardığına göre, 1988- 1996 yılları arasında
Kahvaltı atlamanın kötü kolesterol
ABD’de Ulusal Sağlık ve Beslenme
Araştırması Anketi adıyla 6 bin 550 ki- seviyesini de artırabildiği, bunun da
kalp ve damar hastalıkları için olumsuz
şiyle bir araştırma yapıldı.
bir etki yarattığı belirtiliyor.
Ankette, katılımcıların yüzde 5.1’i
2017 yılında da yine Amerikan Karhiç kahvaltı etmediğini, yüzde 59’u ise
her gün kahvaltı ettiği yanıtını verdi. 31 diyoloji Koleji’nin yayımlanan bir başAralık 2011 tarihine gelindiğinde araş- ka araştırma sonucuna göre kahvaltıyı
tırmanın başındaki Doktor Wei Bao, atlayanların yüksek kalorili kahvaltı
katılımcılardan hayatını kaybedenlerin yapanlara göre bile damar sertliğine
yakalanma riskinin iki kat daha fazla
ölüm nedenlerini araştırdı.
olduğu bildirilmişti.
Doktor Bao, kahvaltı atlama ile
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NEFES ALIYORMUYUZ?
Eda ÇAVDAR

Günümüz de bir çok sebepten dolayı insanlar
rahat nefes alamadığını hatta psikolojik olarak bunaldığını ve sakin sessiz huzurlu yerlerin arayışına
girdiklerinden bahsediyor oldu…hava kirliliği nüfus
artışı sigara kullanımı gibi faktörlerde dahil olmak
üzere insanlar nefes almanın kolaylığını arıyor oldu.
ve yanlış bildiğimiz nefes alışverişi aslında günümüzde o kadar kolay ve basit ki…

Doğru yapılan solunum kalbin doğru çalışmasını
da etkiler, kan basıncını kontrol altına alır. kan dolaşımı hızlanır, sindirim kolaylaşır, sağlıklı ve kaliteli
uyku uyumamızdan stressiz zinde bir hayat yaşamamıza kadar fayda sağlar..

SIR

Bizler evrene nefesimizle bağlıyız. Nefes alıp verirken hayatı yaşıyor yaradanımızı deneyimliyoruz…
Can’ımızın kendisi olan nefes bizim hayatımızdaki
en önemli ilk başroldür… bizler sağlıklı yaşamak
için yediklerimize, içtiklerimize, cildimize, saçımıza
kullandığımız kremlerimize kadar dikkat ederiz…
Her şeyin doğalını yakalamaya çalışırız. Ama doğru
nefes alıyor muyuz diye hiç düşünmeyiz. Çünkü bu
doğal yolla yapılan bir eylemdir ve ekstra çaba sarf
etmek istemeyiz… Oysaki biz hayatta yemeden içmeden yaşayabiliriz günlerce ama nefes almadan
birkaç dakikadan fazla yaşayamayız… Ve bunu doğru yaptığımız takdirde daha sağlıklı ve uzun yaşayabiliriz…

Benimde yıllar sonra deneyimlediğim “nefes
eğitimi” ve bu eğitimde öğrendiğim bir çok şey
içinde aslında yapmamız gereken en önemli temel
kural burundan nefes almak ve diyafram nefesi almak. Bu ikisini doğru ve uygun şartlarda yaptığımız
takdirde biz doğru ve sağlıklı nefes alırız…
Burnumuz aldığımız havayı nemlendirir ısıtır
tozları ve yabancı maddeleri tutarak ciğerlerimize
temiz ve kaliteli bir hava verir… Ağız da bu sistem
olmadığı için kaliteden yoksundur. Ve ağızdan aldığımız akciğerlere giden kötü hava alt solunum yolları hastalıklarına sebep olur..

Diyafram solunumu ise; burnunuzdan derin nefes aldığınızda eğer karnınız şişiyorsa evet doğru
ve sağlıklı nefes alıyorsunuz demektir. Eğer ki göğsünüz şişiyorsa göğüs nefesi alıyorsunuz demektir.
Diyaframın çalışması karın bölgemizdeki organlarda
masaj etkisi yaratır… Nefes alırken hızlı verirken
tam aksini yaparsak yani yavaş nefesi verirsek doğru solunum yapmış oluruz.
Nefesin olmadığı her yerde hücre ölümü oluyor.
Nefes hücreler için çok önemlidir. Hücreler ölünce
o bölgedeki organ çürüyor… Nefes hücreleri iyileştirir, kasları ve organları yeniliyor. Nefes koçları
limitleyici nefes alışkanlıklarını açıp bedene yüzde
100 oksijen girmesini sağlıyor. Bedendeki oksijen
arttığında hücreler kendilerini yenilemeye başlıyor.
Bu yöntemle birçok hastalıklarda tedavi edilebiliyor.
Doğru nefesin faydalarını saymakla bitiremeyiz,
diyet yaptığımızda dahi sağlığımıza yediklerimize içtiklerimize çok dikkat ederiz. Hangi diyeti yaparsak
yapalım doğru nefesi almıyorsak vücudumuz ödem
tutar yağ tutar. Eğer nefeste problem yoksa çok rahat kilo verebiliriz…
Sağlıklı ve doğru nefesle günümüzde birçok hastalık tedavi ediliyor. Sağlık sorunlarımızın baş ilacı
olan nefes ruh ve sinir hastalıklarından kansere kadar birçok hastalıkta deva…
Her şey nefesle başlar nefesle biter doğru ve
sağlıklı nefes ile kalın
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Kurşun Kalem Dergisi
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Şiirleri, öyküleri hayatla birlikte yazıyoruz. Diri, farklı bir şiiri yazma çabası,
iki sözcüğün oluşturduğu parıltıyla yeni
dili yaratma isteği ve kavgası kahırlı bir
dönemdir. Tıpkı Balzac’ın söylediği gibi
“Şiir; zekâ ülkelerinde, uzun ve üzücü
yolculuklardan sonra doğan şeydir.” Bir
cümle de ben ekleyim. İnsanoğlunun
her zaman ihtiyaç duyduğu, duyacağı
en derin sözcüklerdir şiir. Şairler, sürekli
sözcükleri tamir etmek, onları yenilemek
zorundadırlar.

SIR

Şiir editörümüz, yoğun çalışma temposundan e-postamıza gelen şiirlere
zaman ayıramadığını yazınca, bu sayı şiirlerinizi okumayı ve seçmeyi üstlendim.
Bazı şiirlerdeki imgeler dikkat çekici, güzeldi ama şiir bütünlüğü olmadığından,
pek çok şiir, dergiye giremedi. Henüz
şiir kıvamına gelmeden gönderilenlerin
de dergiye girme şansları yoktu. Kurşun
Kalem’de büyük şiirler yayımlıyoruz gibi
bir iddiamız yok, çünkü büyük şiiri uzun
yıllardır hiç bir dergi yayımlayamadı. Bize gelenler arasından en iyilerini seçerek, okurla buluşturuyoruz.
Yüzlerce şiir arasından seçilenlerin sayısı da beş, en fazla sekiz şiirdir. Nedense bu rakam değişmiyor Kurşun
Kalem’de. Şairlerin bu kuramı tersine döndürmeleri hayalimiz devam ediyor.
Kurşun Kalem’in sanata sözü olan, öneriler sunan, dosyalar hazırlayan edebiyat dergisi olduğunu anımsatarak, yazar arkadaşlarımızın sekiz on sayfa uzunluğunda öyküler göndermemelerini rica ediyoruz. Felsefi metinlerinizi, deneme, inceleme, eleştiri, anı, kısa öykülerinizi, şiirlerinizi bekliyoruz. Bu sayımıza emek
verenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. 53. sayımızda görüşmek üzere, sevgiyle.
Mine Ömer
(Tanıtım Bülteninden)
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Bademli & portakallı kek
Arzu KOÇAK

3 yumurta
1 s.bardağından bir parmak eksik hindistan cevizi şekeri

SIR

1 s.bardağı yulaf unu ( yulaf ezmesini rondoda un haline getirdim )
1/2 s.bardağı badem unu

1/2 s.bardağı portakal suyu
1 portakal kabuğu rendesi
2 y.kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı çiğ badem içi
1 tane kabartma tozu
Yapılışı

Yumurtaları iyi çırpalım hindistan cevizi şekeri ilave edip çırpmaya devam edelim diğer malzemeleri ilave
edelim çırpalım kabartma tozunuda ilave edelim en sona portakal kabuğu ve
bademleri ekleyip karıştıralım .
Yağlı kağıt serdiğimiz orta boy kek kalıbına dökelim önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika kadar pişirelim .
Afiyet olsun .
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ÇOCUK İSTİSMARI
Nefise BAYGÜT

Savaşların yarattığı olumsuzlukların ortadan
kaldırılması ve insanlığın barış ve huzurlu bir dünyada yaşamak isteği sonucu kurulan Milletler Cemiyeti, ilk olarak 26 Eylül 1924’de Çocuk Hakları
Cenevre Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Ancak 1939
yılında yeni bir savaş çıkması Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bir süre ertelenmesine neden olmuştur.
1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi’nde çocukların hak ve özgürlüklerine yeterince
değinilmediği için çocukların özel durumları ve
özel korunma ihtiyaçları nedeniyle çocuklara özgü
ayrı bir belge hazırlama çalışmaları başlatılmıştır.
20 Kasım 1959 yılında Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu, 78 ülkenin temsilcilerinin katıldığı genel
oturumda Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni oybirliğiyle
kabul etmiştir. Geçen otuz yıllık süre içinde üye ülkeler açısından bağlayıcı olan yeni bir uluslararası
metnin hazırlanması gerekli görülmüş ve yapılan
çalışmalar sonucunda 20 Kasım 1989’da Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu Çocuk Hakları Sözleşmesini
oy birliği ile kabul etmiştir. 14 Şubat 1990 tarihinde
Türkiye tarafından imzalanan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda onaylanan Sözleşme 9 Aralık
1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi 27
Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak
4058 sayılı yasa ile iç hukuk kuralına dönüşmüş ve
Türkiye’de de uygulanmaya başlanmıştır.

standartlarla açıklamaktadır. Bu ilke ve standartlarla “nitelikli insan”ın yetiştirilmesini temel hedef olarak belirlemiştir. Ayrıca çocuğun sağlığı,
gelişimi, eğitimi ve katılımı temel konular olarak
ele alınmaktadır. Nitekim günümüzde de sağlıklı
bireylerin yetiştirilmesi için çocukluk çağından iyi
bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda çocuk istismarı ve ihmali giderek artmaktadır.
İngiltere’de haftada dört, ABD’de ise günde üç çocuk, çocuk istismarı ve ihmali nedeniyle ölmekte,
4 yaş altında her bin çocuktan biri fiziksel istismara
uğramaktadır. Çocuk istismarı oranı dünyada %1
ila % 10 arasında değişirken ülkemizde bu rakam
%10 ila %53 arasındadır ve duygusal istismar %78;
fiziksel istismar %24; cinsel istismar ise % 9 oranında olduğu bulunmuştur. İstismara maruz kalan çocukların %70’i 2-10 yaş arasındadır. Çocukluk çağı
travmaları içinde çocuk istismarı yinelenebilirliği,
çocuğa genellikle en yakınları tarafından yapılıyor
olması nedeniyle tanımlanması ve tedavi edilmesi
en zor olan travma olarak nitelendirilmektedir. Çocuk istismarı sebeplerinin arasında aile içi şiddet
ve mutsuz evlilik, sosyoekonomik durumun düşük
olması, üvey anne baba, geleneksel aile yapısında
fiziksel cezanın kabulü gibi nedenleri sıralanabilir.

SIR

Çocukların refahı alanında, çocukların yaşatılması, korunması ve geliştirilmesi açılarından yeni
yaklaşımlar ve standartlar getiren Çocuk Hakları
Sözleşmesi çocukların yetiştirilmesinde toplumun,
devletin ve ailenin sorumluluklarını, yeni ilke ve
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Ülkemizde ise görmemeye çalıştığımız, sakladığımız, üstünü örttüğümüz bir konu bu. Ama durum
çok sık ve acı örneklerle karşımıza çıkmakta ve de
içimizi acıtmaktadır. Mağdur olan çocuklar, toplumumuzun, en masum, en mağdur ve en korumasız bölümünü oluştururlar. Ne yazık bu çocukların
sayıları her gün artmaktadır. Bizim bilebildiğimiz
rakamlar ise sadece buzdağının görünür kısmıdır.
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El-Kebîr
Ayhan VEYSİOĞLU

SIR

El-Kebîr (c.c.) esmasının manası : Her hususta pek büyük, Kibriya (büyüklük, ululuk)
sahibi. Büyüklüğünü ancak kendisi bilen ve büyüklüğü hiçbir mahluk tarafından bilinmeyen
ve hiçbir zamanda bilinemeyecek olan mutlak
ve hakiki büyük demektir
Fazileti ve faydaları :

*Her gün 100 kere ” Ya Kebîr celle celâlühû
” ism-i şerifini okumaya devam ederse insanlar arasında sevgi ve muhabbet görür, saygı ve
değeri artar.
* Her gün 232 kere ” Ya Kebîr celle celâlühû
” zikrine devam eden eşler arasında sevgi bağları kuvvetlenir.
* 5 vakit namazdan sonra 232 kere ” Ya Kebîr celle celâlühû ” zikrine devam eden iyi bir
makam sahibi olur, herkes tarafından sevilir.
* Anlaşamayan karı-kocanın yemeklerine
okunarak yedirilirse anlaşır ve güzelce geçinirler.

* Yâ kebiyru entellezî lâ tehdil ukûlü li vasfı
azametih.” duasına devam edenler borçlarından kurtulurlar. Rızıkları da artar.
* Makam veya rütbesi tenzil edilenler yedi
gün oruçlu olarak bin er defa okumaya devam
ederlerse tekrar rütbe ve makamlarına nail
olurlar.
* Devamlı olarak bu ism-i şerif ile zikredene
ilim kapıları aralanır. İnsanlar tarafından hürmet edilir, insanlara karşı heybetli gözükürler.
* Büyüklerin yanındaki işlerin husulü için,
mezkur adet (232) okunur.
* Haksızlıkla vazifesinden uzaklaştırılan
kimse oruçlu olarak bin er defa okursa Allah’ın
izni ile tekrar vazifesine avdet eder.
* Günde yüz defa okuyan kimse halk içinde
şerefe nail olur.
* Borç altında ezilen kimse her gün bin defa
okursa Allah’ın izni ile borcunu ödemeye muvaffak olur.
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NASREDDİN HOCA’NIN MİZAHİ
FIKRALARININ FELSEFİ İZAHI -VI
Şemseddin SABRİ

Önceki yazılarımızda Nasreddin Hoca fıkralarının her

gözlenmektedir. Bu itibarla; onların tutumlu davranmaları

birinin, mizahi olduğu kadar felsefi bir boyutunun bulun-

ve çevrelerine fazlaca maddi hayır ve hasenatta bulunma-

duğunu belirtmiş ve bunu açıklamak için her birini bir

maları, onlara cimri yaftası yapıştırılmasına neden olabilir.

başlık altında açıklamıştık. Buna yazı dizisi olarak devam

Belki de bir öneri olarak; hayır ve hasenatta bulunacak

edeceğiz:

zengin kişilerin, cemaatindeki ihtiyaç sahiplerini en iyi ta-

SIR

TOPLUMDAKİ İMAM İMAJINI HİCVETMEK

nıyacak imam ve müezzinler, yani hocalar aracılığıyla fakir-

“Günün birinde; Nasreddin Hoca, komşu köye gitmiş.

lere ulaştırmaları, hocalar üzerindeki bu algıyı ve/ya cimri

Köye geldiğinde büyük bir heyecan varmış. Köylüler; ona,

yaftasını ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

bir tilkinin tarlalarından birçok tavuğu, kazı, ördeği ve
hindiyi yediğini anlatmışlar. Köylüler; tilkiyi yakalamış, intikam almak için de hayvanı basit bir şekilde değil, aksine
işkence yaparak öldürmek istemişler. Hoca’ya sormuşlar:

TİR

“Nasreddin Hoca yaşlanmaya başlayınca. İlk olarak

saçları ağarmış. Sakalının ise bir tek kılı bile beyazlaşma-

– Hoca, bize öğüt verir misin?

mış. Bir gün berberde saçlarını kestirip sakalını düzeltir-

Hoca cevap vermiş:

ken, dostlarından biri sormuş:

– Evet, tabii arkadaşlar. Siz her şeyi bana bırakın.

Köylüler de Hoca’ya güvenmişler. Hoca, paltosunu ve
kavuğunu çıkarıp her ikisini de tilkiye giydirmiş. Daha sonra tilkiyi salıvermiş. Köylüler, Hoca’ya sormuşlar:
– Neden böyle yaptın?
Hoca cevap vermiş:
– Korkmayın, ahali! Tilkiyi gören herkes; onu, imam
zannedecek. Böylece, birkaç günde aç kalıp ölecek.”
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BU FIKRAYI ANLAMAK, ADETA ZEKA SORUSU ÇÖZMEK-

– Hocam! Senin saçların hemen hemen tamamıyla

beyazlaşmış. Sakalında ise bir tek beyaz kıl yok. Bunun
hikmeti nedir acaba?
Hoca:
– Gayet basit, cevabını vermiş. Saçlarım sakalımdan
yirmi yaş daha ihtiyar olduğu için.”
Mesela; hemen (düşünmeksizin) cevaplamak üzere,
şöyle bir soru sorduklarında: “Bir yılda 28 çeken kaç ay

Maalesef; genelde, Türk toplumunda imamlar ve ho-

vardır?”, aklımıza Şubat ayı geldiği için, 1 ay deriz. Ancak;

calar için cimri yaftası bulunmaktadır. Yukarıdaki fıkranın

soruyu tekrar ve üzerinde biraz okur ve düşünürsek, yılın

gerçek olup olmadığı da tartışılabilir ama cami imam ve

12 ayının 28 çektiğini söyler ve doğru cevabın 12 ay olması

müezzinlerinin evlendiklerinde eşleri, genellikle ev hanı-

gerektiğini biliriz. Nitekim burada da, erkeklerin ergenlik

mıdır. Dolayısıyla, geçimlerini kıt kanaat temin ve teda-

sonrası (20 yaş civarında) sakallarının çıkması nedeniyle,

rik etmektedirler. Hatta; bazılarının, camideki görevleri

burada da fıkrayı anlamak, adeta bir zeka sorusu çözmek

dışında, 5 vakit namaz aralarında ilave işler yaptıkları da

gibi bir nitelik ve özellik taşımaktadır.
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SEVGİ VERİNİZ SEVGİ ALINIZ GERÇEK
BUNDADIR BUNU BÖYLE BİLİNİZ
Yusuf GÖK

İNSAN
İnsan olmak dünyada, karşınızdaki insanın
Kafatasının içine kendi beyninizi koyabilmektir
Hissedebilmektir acıyı,kederi, mutluluğu, sevgiyi
Kelimeler çıkmadan dudaklarından
İşte işte asıl insan bu değilmidir?

SIR

KIVILCIMSIZ BEYİNLERE KIVILCIM
VERMEK BİLGİNİN ZEKATIDIR

ÇAM AĞACI
Ey çam ağacı sen secde ederken Rabbine
Bizim alnımız ayaktaydı yeryüzünde
Ey toprağın üstündeki yeşil ot
Sen Allah’a secde ederken yeryüzünde

Bizim bedenimiz kıyamdaydı gözün gördüğü yerlerde
Misallere örnek almaya bakmaktansa gözlerimizle
İşitemedik rüzgârların sesini
Dağlar, taşlar konuşurken aralarında
Biz sadece bakakaldık âlemlerde
İnanmadık görmediklerimize, duymadıklarımıza
Rabbimizin sesine göz kulak vermedik hakikat sofralarında
Kaçtık bize kolayca gelenlere
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Beni Merak Etsene?
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Yazar: Musa ÜZÜMCÜ
Yayınevi: Uyanış Yayınevi

SIR

Hayatım boyunca kendimi adamış olduğum hayallerimin peşinden koşmaktan asla
usanmadım. Umudumu daima diri tutarak, inandığım yoldan vazgeçmeden, kimin ne
dediğine takılmadan, gurur yapmadan, yanlışımı yanlış bilerek, doğrularımı övgüye
bindirmeyerek yürüdüm.
Daima sevginin önemini üstün tuttum, tamahkârlığın ve gösterişin sevgiden önemli
olmadığını vurgulayarak, sıcak bir yuvanın maddiyatla değil, sevgi ile kurulabileceğinin
önemini anlattım.
Ön yargıma yenik düştüğümde anladım ki bir
umut var benimle beraber olan, hemen umuduma sarıldım ve hayalime
koştum.

Ben inandım ve inandığım ne varsa ardından
koştum.
İnandıklarım
kazandıklarım oldu, kaybet-tiklerim bana kazanmam için sabrı öğretti.
Sabır beni zafere ulaştırdı. Umuduma asla yenilmedim, biliyorum ki bir
insan umuduna yenilirse
umduğu ile değil bulduğu ile yetinir.
(Tanıtım Bülteninden)
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TOL
Oğuz ZEKi

Tol, kırsal kesimde üretimin kol, beden gücüyle
yapıldığı yıllarda önemli bir barınaktı. Çiftçi ve çoban, köydeki evinden sonra yılın en az yarısını tolda
geçirirdi. Çiftçi ve çoban için köydeki evi kadar değerliydi tek göz tol.
Taşla yapılmış tek göz bir odaydı tol, dediğimiz.
Kapısı genellikle güneye bakar, içinde küçük bir
pencere, girişin hemen yanında, oturanların yemek
pişirdikleri bir ocak bulunurdu.
Özellikle iki yerde mutlaka bulunurdu tol. Ekimin
ve işlemenin günler aldığı tarlalarda ve yaylalarda.
Çift süren ya da ekin işleyenler havaların iyi olduğu
günlerde dışarda yatmayı tercih ederler ama soğuk,
yağmurlu havalarda tol onlara önemli bir sığınak
olurdu.
Yaylada her yaylacının birer tolu olurdu. Baş
çobanın tolu biraz daha büyük ve bakımlı olurdu.
Yaylacılar tolun arka tarafını çitle, barı ile çevirerek
bir ağıl oluştururlar, ağılın üzerini barı ile örterek
sürüleri için bir gölgelik oluştururlardı. Koyun ve ke-

çilerini bu gölgelikte sağarlardı.
Yayla tollarının değişmez demirbaşları vardı. Yiyeceklerin konulduğu küçük bir döl sandığı, ortaya
serilen bir keçe ve kandil, gaz her zaman bulunmadığı için işlerini gün aydınlığında görürler ve ancak
zorunlu hallerde kandil yakarlardı.
Her yaylacının tolunun önünde bir bastırık olurdu. Yaylacı aldığı kayıtları burada güz göçüne kadar
korurdu. Sabah tolda çul, çuval ne varsa bastırığın
üzerine örtülür, kayıtların sıcaktan korunması, akşam olunca bastırığın üzeri açılır, kayıtların gece
ayazını alması sağlanırdı.
Geçmiş yıllarda tol kırsal kesimin önemli bir barınağıydı öyle ki Beyşehir’de, Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat’ın yaptırdığı Kubad abad sarayına
yöre halkı tol diyor. Ermenek’te Karamanoğulları
döneminde yaptırılan ilk büyük medresenin adı Tol
Medresedir.
Şimdi bu güzelliklere ne oldu, derseniz, fotoğraflara bakın yeter.

SIR
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Orucun Âdâbı (Saygı Kuralları) nelerdir?
Mehmet DİKMEN

Orucun belli başlı saygı kuralları şunlardır:
1 – Sahura kalkmak.
Resûl-i Ekrem Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde:
“Sahur yemeğini
yeyiniz. Zira sahur yemeğinde bereket vardır” buyurmuştur.
Diğer bir hadîs-i şerîfte ise şöyle buyurulmaktadır:
“Bizim orucumuzla kitap ehli diğer din mensuplarının orucu
arasındaki ayırıcı fark, sahur yemeği yemektir.”
Sahur yemeği oruç için insana kuvvet verir. Böylece oruç tutmak
daha kolay hâle gelir.
2 – Sahuru geç yemek, iftarı ise acele yapmak,
yani, güneş
batar batmaz hemen orucu açmak.
Hadîs-i şerîf’te, “İnsanlar iftar etmeyi acele yaptıkları ve sahuru
da geciktirdikleri müddetçe daima hayır ile yaşarlar” buyurulmuştur.
Bir hadîs-i kudsîde de, “Kullarımın en sevimlisi,
iftar
yapmakta son derece acele davranandır” buyurulmaktadır.
* Resûlüllah Efendimiz iftar etmedikçe akşam namazını kılmazlardı.
Önce bir-iki hurma tanesi yiyerek veya bir yudum
su
içerek iftar ederler, sonra namaz kılarlar, asıl yemeği de namazı
kıldıktan sonra yerlerdi.
* Namazdan önce, iftarı açmak için yenilen lokma
veya içilen
suyun, mideyi uyarıcı ve asıl yemeğe hazırlayıcı
bir rolü olduğu
da söylenir.
* Sahurun ne zamana kadar geciktirilebileceği
hakkında Zeyd
bin Sâbit’ten gelen şu rivâyet, bize bir ölçü vermektedir:
“Biz Resûlüllah ile beraber sahur yemeği yedik.

Sonra sabah
namazına kalktık. (Enes sordu):
– Sahur ile sabah namazı arasında ne kadar zaman vardı?
– 50 âyet okuyacak kadar.”
Bu süre, ortalama bir okuyuşla 5-10 dakika eder.
Bir abdest
alacak kadar zamandır. Bâzıları el-Hâkka, diğer
bâzıları da
Mürselât sûresini misâl verirler. Hâkka sûresi 52,
Mürselât sûresi
ise 50 âyettir.
İSLÂMIN ANA ESASLARI │ 241
3 – İftarı açarken şu duâyı yapmalıdır:
“Allahümme leke sümtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü
ve alâ rizkıke eftartü...”
Meâli: “Ey Allahım, Senin için oruç tuttum. Ve
Sana îman
ettim. Ve Sana dayanıp güvendim, tevekkül ettim.
Ve verdiğin
rızıkla da (şu anda) orucumu açtım.”
4 – İftarı hurma gibi tatlı bir yiyecekle, tatlı yoksa
su ile açmak.
5 – Orucun mühim bir âdâbı da, mide gibi, bütün
duygulara
da bir nevi oruç tutturmaktır. İnsanda mideden
başka, göz, kulak,
kalb, hayâl, fikir gibi pek çok duygu ve cihazlar
vardır. İnsan
oruçlu iken, bütün bu duygularını boş işlerle oyalanmaktan ve
haramlardan çekerek, herbirini kendine özel kulluk vazifesine
sevk etmelidir.
Meselâ, dilini yalandan, gıybetten, kaba ve çirkin
sözlerden
uzak tutmak ve onu Kur’an tilâveti, zikir, tesbih,
salâvat ve istiğfar
gibi hayırlı sözlerle meşgul etmek.
Gözünü haramlara bakmaktan ve kulağını fena
şeyleri işitmekten

SIR

74

sirdergisi.com

Mayıs 2019 / Şaban 1440

engelleyip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve
Kur’an
dinlemeye yöneltmek.
İşte bunlar gibi diğer duygu ve cihazlara da bir
nevi oruç tutturmak
mümkündür. Oruçtan beklenen kemal ve fazilet
de ancak
bu şekilde gerçekleşir.
Resûlüllah Efendimiz bir hadîs-i şeriflerinde şöyle
buyurmuştur:
“Kim ki yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi
bırakmazsa,
Cenâb-ı Hak o kimsenin yeme ve içmeyi terk etmesine hiç
kıymet vermez, iltifat etmez.”
Diğer bir hadîs-i şerîfte ise şöyle buyrulur:
“Beş şey orucu bozar (yani sevabını ve faziletini
giderir):
Yalan konuşmak, gıybet etmek, kovuculuk (arada
lâf götürüp
getirme), yalan yere yemîn etmek ve harama şehvetle bakmak.”
6 – İftar ve sahurda aşırı derecede yememek, mideyi tıka-basa
doldurmamak da orucun edeblerindendir. Çünkü
oruçtan
bir maksad da, beden ve ruhumuza dinlenme, rahatlama, vücut
fabrikamıza baştan sona yıllık bir temizlik ve bakım fırsatı vermektir.
Akşama kadar yemeyip de ezanı duyar duymaz
bütün hız
ve hışmıyla sofraya kapanmak, sofrada tıka-basa
yemek, edebe
aykırıdır. Hattâ beden sağlığı açısından da zararlıdır. Çünkü sindirim
organlarımız, bu hücum ve baskın karşısında son
derece
zorlanır, sıkıntıya düşer.
Şu halde sahurda ve iftarda mal kaçırır gibi sofradakileri mideye
doldurmaya çalışmamalıdır. Az ve öz yiyerek,
oruçlu olmanın
hikmet ve gayesine uygun hareket etmelidir.
7 – Oruç ayı olan mübarek Ramazan ayında, bütün mü’minler,
daha çok ibâdet etmeli, verdiği sonsuz nimetler
sebebiyle
gönülden Allah’a şükretmeli, daha çok iyilik ve
yardımlarda bulunmalıdır.

Bu ayda Kur’an okumanın, Kur’an dinlemenin sevabı
çoktur. Binaenaleyh, Kur’an okumasını bilenler
bol bol Kur’an
okumalı, hiç olmazsa Ramazan boyunca bir hatim
indirmeye çalışmalı;
bilmeyenler ise, camilere gidip güzel sesli hâfızların ağzından
Allah’ın âyetlerini dinlemelidirler.
Ramazan-ı şerîf gibi mübarek bir aya, lâyık olduğu
hürmet ve
saygı ancak bu şekilde gösterilir.
OKUMA PARÇASI
ORUCUNUZ HANGİ CİNSTEN?
Üç türlü oruç vardır: Avâmın orucu, havâs’ın orucu, havâssü’lhavâs’ın orucu.
* Avâmın orucu bizimkidir. Sadece orucu bozucu
yemek-içmek gibi
maddî şeylerden kaçınırız.
* Havâs sadece bunlardan kaçınmakla kalmazlar.
Onlar bütün organlarıyla
oruçludurlar. Meselâ, oruçlu ağızlarıyla asla gıybet etmezler,
yalan söylemezler, birinin aybına bakmazlar, bilseler bile açıklamazlar.
Ayaklarıyla haram yola gitmezler. Elleriyle haram
şey tutmazlar. Yani,
özel bir hayatları olur oruçlu iken...
* Havâssü’l-havâs ise, aynı şeyleri fiilleriyle yaptıkları gibi kalbleriyle
de aynı titizliğe sâhip olurlar. Kalblerine Allah’tan,
Allah rızâsından
gayri bir şey getirmemeğe gayret gösterirler.
Mübah olan dünyevî sohbetler bile, onlara orucu
bozucu hallerden
sayılır. Gönüllerine dünya endişesi sokmazlar.
Âhiret mutluluğundan
gayri şeyi akıllarına getirmemeye önem verirler.
Şâyet dünya endişesi,
para hırsı, makam ve mevki hissi kalblerine gelirse çok üzülürler, oruçlarını
yaraladıklarını kabûl ederler...
Şimdi, sizler ve bizler, yani, hepimiz bir düşünelim:
– Orucumuz kimin orucu cinsindendir? Avâmınkinden mi?
Havâssınkinden mi, yoksa siz daha da ileri gitmişsiniz de Havâssü’lhavâs’ın
orucundan mı nasiblisiniz?
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Evliliklerde yapılan 5 ölümcül
hata!
Misilleme yapmak
İnsandaki doğal dürtülerden biri olan
öç alma hissi, aldatan tarafa acı çektirmek için yasak ilişkiye götürebilir kişiyi.
İnsan bazen de bunu eşine istenilebilir ve
beğenilebilir olduğunu ispatlamak ya da
kıskanmasını sağlamak için yapabilir. Fakat sonuç her zaman yıkımla sonuçlanır.
Sallantıda olan evlilik bitecektir.
Duyguları bastırmak

İşlenen suçu sopa gibi kullanmak

Bazı insanlar sevdiklerinin hata yapmasından hoşlanırlar. Bu tipler yapılan yanlışı sevdikleri insanı denetlemek için sopa
gibi kullanır. Ancak korkunun egemen ol-
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duğu bir ilişki sevgiyi yıpratır ve iki tarafı
da mutsuz eder. Başkasının hatası yüzünden kalbi kırılan kimse ‘sen dili’ ile değil,
‘ben dili’ ile konuşmayı başarmalıdır.

SIR

İnsanın kendini denetlemesi iyidir ama
bu duygularını ifade etmemesi anlamına
gelmez. Kişi hislerini mutlaka doğru yöntemlerle açığa vurmalıdır. Kavga dili, karşı tarafı savunmaya iter. O sebeple karşı
tarafın vicdanını rahatsız edecek anlatımlardan kaçınmak gerekir.

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Kendine güveni kaybetmek

Hadiselerin çözümünde meseleleri ayrıştırabilmek çok önemlidir. Ancak problemleri doğru analiz edebilen bir kişi, ‘Benim hatam varsa bile böyle davranması
gerekmezdi’ diyerek kendine olan güvenini muhafaza edebilir. Şu iyi bilinmelidir
ki insanın kendisine değer vermesi ayrı,
özeleştiri yapması ayrıdır. Bir insan kendine özgüveni kaybına uğramadan hatalarını sorgulayıp değişmenin yolunu bulabilir
Ayrıntılara dalmak

Hataların üzerine toprak örtmeyi başarabilmek zor ama mutlu bir hayat için gereklidir. Hatasını kabul eden bir insana ise
sürekli detaylı bir şekilde hesap sormak
onu aşağılayacak, muhtemelen kaçınmaya veya kavga diline sebebiyet verecektir.
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BİR, İLK VE TEK
Ülkü KARA
BİR’ ler önemlidir. Her şey BİR ile başlar.
Allah BİR’dir meselâ.
BİR çiğnem ettir insanoğlu.
BİR nefestir hayat.
BİR; İLK, TEK’ tir aynı zamanda.
Âdem BİR İLK’ di,âdemoğlu TEK.
BİR hayalle başlar tüm gerçek.
Çift çift yaratılsak da varlığımız TEK.
Dünyamız TEK, Ayımız TEK...

şına eşşiz bir değerdedir. Öyle nev_i şahsına münhasır değerdedir ki sağına binlerce sıfır koysanız
çoğalmaz, soluna milyonlarca sıfır atsanız azalmaz.
Onun niceliklerle işi olmaz. İlgi çeker, tepki çeker
ona bir şey olmaz.
Peygamber hasleti vardır onda. Övene de BİR,
yerene de. Lokomotiftir çeker.
İLK ve TEK bulduğumuz her şey değerlidir. Tıpkı hep hayalini kurduğun üniversitenin kapısına İLK
adımını attığın ilk gün gibi...
Hatta bir adım daha ileriye gidip, hayallerinin
mesleğine kavuşacağına artık hiç şüphesiz emin olduğunu ve inandığını hissettiğin o İLK anı, unutmamak adına sakladığın İLK şükür vesilesi, küçük bir
dal parçası bile olsa değerlidir....İLK ders hatırası...
(Sene 1993. OMÜ Resim-İş Öğretmenliğinde ilk
dersimiz. Desen Atölyesi’ ndeyiz. Rahmetli Hilmi
ÖZBAY hocamızın İLK merhabası, ’dışarıdan bir dal
parçası bulun gelin ’
Her insanın merhabası başkadır.
Kimi’ Ne haber? Nasılsın?’ der; kimi de ’çay var
içer misin? ’Kendine hastır, TEK’ dir merhabamız
bile
İLK’ leriniz hep güzel hatırlanan YEGÂNE anılarınız olsun. İLK cinayetlerin canilerini, İLK kötülüklerin acılarını tatmasın hiç kimse... Ölümün bile güzeli
olsun.Bir kuru selama hasret kalmayın inşallah.
Çaya çağıranınız, hayal kurduranınız, mutlu anlarınız çok olsun.
Güzel anılar biriktirmek için;
Yuvanıza giren ilk bebek kokusunu unutmayın
emi. Unutanlar var bu dünyada...yoksa kendi bebeğinin kokusunu unutmasaydı bu kadar zelil olabilir
miydi?
Rabbim cennet kokulularımızı cani ellerden korusun.
Hadi çocuklarımız güzel hayaller kursun.
Tek olan, BİR olan RAB’den İLK isteğimiz bundan
sonra rızık yerine illa edep, illa edep olsun.
Bu da bizim uykularımızı kaçıran gecelre İLK selamımız olsun.
MERHABA GÜN BATTI/ MI MERHABA.
SABAHA UMUT KALDIYSA
UMUT VER BANA
DAĞITAYIM ÇOCUKLARA...
Ülkü KARA ( BİR kaç gündür beş yaşındaydım bugün öldüm 25NİSAN 2019)

SIR

BİR adımla büyür bütün çocuklar. BİR gönül almadır küçük mutluluklar. BİR lokma ekmek için
çırpar kanadını kuşlar. BİR ışıkla aydınlanır odalar...
BİR güneşe doğar yarınlar.. BİR kazan, BİR kepçe,
BİR kurulu düzen, BİR çatım, BİR kapım olsun ister
insan. Dedim ya BİR, İLK’tir, TEK’tir aynı zamanda.
İLK bakış,İLK selam, İLK merhaba, İLK duyuş, İLK
dokunuş, İLK doğuş, İLK varoluş, İLK namaz, ( ahhh
o ilk namaz yok mu, o ilk namaz... tadına doyum
olmaz..).en büyük öğretidir İLK iyilik, İLK kötülük,
İLK tecrübe ...İLK ayrılık koyar insana en çok, ve İLK
ölüm...
Güzellikleri TEK olduklarından, acıları İLK olduklarındandır. İLK şoku atlatana kadar tüm hamlıklar.
Başa ilk düşen aktadır farkındalıklar. BİR olduklarından uyumu yakalar kalabalıklar.
Hep buldumcuktur İLK çocuklar meselâ. Evimizi
saran o cennet misafirinin kokusunu İLK duyduğumuz andan itibaren unutamayacağımız BİR tat alırız. İLK o zaman ev yuva, kadın ana olur. İLK babadır
çocuğu saran, İLK anadır kucağa alan. O cennet kokusudur baki kalan.
İLK tohumla yeşerir dünya, İLK çiy damlası, İLK
goncadır baharın müjdecisi.
Nedendir bilinmez hep İLK okul anılarımızdır en
çok hatırımızda kalan. Kim bilir belki de sadece çocuk saflığındaki mutlu anları biriktiririz farkında olmadan. TEK olmak, İLK olmak BİR olmakta toplanır
tüm şaheserler.
En özeli, en güzeli bulmak gibi her güzellik, İLK ve
TEK olmanın gövdesinde gelişir.
BİR BİR sıralarız askerlik anılarımızı bıkıp usanmadan!!!Neden mi? Çünkü İLK ve TEK’tir de ondan.
Yeteneklerimizin İLK keşif hikayesi TEK öğretmene,
TEK kişiye aittir. Güzellikler hep TEK’ dedir.. İLK’ dedir.
Heyecanı tatmamız İLK’ dedir. İLK kez denizi görmek, İLK yağan karı görmek, İLK kez uçağa binmek
... İLK ve TEK olmak, abi olmak, abla olmak, öncü
olmak gibi bir şey... Şimdi anlıyorum ki BİR, TEK ba-
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PASAPORT
Mahir DUMAN

Bizim köy, İç Anadolu’nun kuzeyinde; yüzünüze yeşil yeşil gülümseyen bir yurt köşesidir. Ankara’dan çok, bulutlara yakın gibidir.
Dağların başında kara bulutlar pek eksik olmaz. Yağmur damlalarının uyumlu şıpırtılarını tamamlayan gök gürültüleri, şimşek parıltıları size ayrı bir coğrafyada olduğunuzu
hissettirir.
Bu toprakların insanları da farklıdırlar.
Zengin değildirler. Ama hoşsohbettirler.
Dedem de köyün güzel insanlarındandı.
“Kitapçı Kâzım” derlerdi ona. Kitabı, kâğıdı,
kalemi çok sever; hatta onları mübarek kabul ederdi.
Nasılsa, o gün bir çam kütüğünün üstüne
oturmuşum. Bizim oralarda bu kısa kesilmiş
ağaçlar, genellikle oturmak, üstüne çay bardakları koymak için kullanılır. Ancak o basit
oturaklardan elbisenize çam sakızı bulaşabilir. Bunun temizlenmesi de pek kolay olmaz.
Bu sebeple altıma kendinden çok çektiğimbir fizik kitabı koymuştum.
Dedem, beni yumuşak bir üslupla uyardı:
- Bak oğlum, kitabın üstüne oturulmaz!
- Dedeciğim, bu kutsal bir kitap değil ki...
Fizik kitabı…
Dedem, ömrüm oldukça unutmayacağım
sözünü söyledi:
- Oğlum, bütün mübarek kitaplar kâğıda
yazılmıyor mu? Üstüne oturduğun kitap da
kâğıda yazılmamış mı? O halde bu davranışın hoş değil. Hem de kitaba saygılı olmayanlar bilgi sahibi olamazlar!
Dedem sık sık hastalanırdı. Yine bir ara

yatağa düştü. Kölüler, komşular geçmiş olsun ziyaretine geldiler grup grup.
Köyümüzün Gazi Amca’sı da komşuluk
görevini yapmak için bizdeydi.
Gazi Amca, iyi tırpan kullanması ve nüktedanlığıyla tanınırdı.
Dedem, gelip gidenin pek farkında değildi. Ziyaretçi amcamız, dedemin başucunda
birazcık oturdu. Ancak fazla beklemedi. Yüzünde hasta ziyaret edenlere has bir mutluluk tebessümüyle çıkıp gitti.
Gai Amca’nın komşuları sormuşlar:
- Kâzım dede nasıl?
- Komşular, demiş Gazi Amca. Kitapçı Kâzım’ın yolculuk hazırlıkları tamam. Pasaportunun imzadan çıkması yakın.
Ertesi gün, mınareden köy hocasının salâ
sesi yükselir. Son günlerin ağır hastası olarak dedemi bilen köy halkı, ona karşı son
görevlerini yapmak için bizim eve yönelirler.
Ancak yönünü değiştirmesine neden
olur.
Açıkaçası Gazi Amca’mız ölmüştür.
O anda istemeyerek de olsa dudaklarımdan şu sözler döküldü:
- Hey gidi Gazi Amca, hey! Senin pasaport
daha önce hazırlanmış. Bunu neden düşünemedin?
Rahmetli dedem, belki on yıl daha yaşadı.
Öbür dünyada buluşup şakalaşabilirler
mi? Onu bilemiyoruz.
Söyleyenler ne güzel söylemiş:
“Yatan değil, ömrü yeten gidermiş...”
********
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Şamil İmamoğlu
SAĞLIK OCAĞI
“Şu siyah tane (çörek otu) ölümden başka
her derde devadır.”
Hz. Muhammed (sav)
“İnsanın bedeninde ameliyat yapmak için
onu bayıltmak gerekir… Ruhunda yapmak
için ayıltmak…”
Özdemir Asaf
“Ülser yapan yediklerimiz değil, bizi yiyen
şeylerdir.”
Şadi Eren
“Âlemde söylenir bir darb-ı mesel:
Ölecek hastanın olmaz dermânı”
Gedâyi
“Gerçek doktor, her hasta ile yaşayıp
ölendir.”
Stefan Zweig
“Sağlık istersen çok yeme, saygı istersen
çok deme…”
Atasözü
ARA SIRA
Baba oğul, İstanbul’da gezintiye çıkarlar.
Nazif, oğluna dolaştıkları yerler hakkında
bilgiler verir. İstanbul Darülfünunu (Üniversitesi) Tıp Fakültesi’nin önüne geldiklerinde,
oğlu binanın adını sorar. O da şu nükteli cevabı verir:
- Oğlum, burasının adı ‘Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’dir. Buradan şair, yazar, bestekâr, hânende, sâzende, ressam, ara sıra
da hekim çıkar!”
MOTOR
Dünyanın en ünlü kalp doktoru De Bakey’ın arabası bozulmuş, arabasını tamire
götürmüş. Tamirci, De Bakey’e dönerek:
- Size bir şey soracağım, demiş. Neredeyse aynı işleri yapıyoruz. Mesela ben şimdi

itina ile kaputu açacağım, bir bakışta problemin nerde olduğunu anlayacağım. Kapakçıkları temizleyeceğim. Gerekirse kabloları, motor yağını değiştireceğim. Hatta çok
gerekli ise motoru çıkarıp yerine yenisini
takacağım! Söylesenize nasıl oluyor da siz
milyon dolarlar kazanıyorsunuz; ama ben
meteliğe kurşun atıyorum?
Bunun üzerine De Bakey tamircinin kulağına eğilmiş ve şöyle demiş:
- Bunları motor çalışırken yapmayı denesenize!
İŞİ EHLİNE VERMEK
Gözü ağrıyan birisi, baytara gitti. Baytar,
hayvanlara yaptığı ilâçtan adamın gözüne
damlattı. Tabi, gözü kör oldu.
Adamcağız, doktora gidip şikâyetçi oldu.
Hekim: “Gözün tazminatı lâzım gelmez,
eşek olmasaydın baytara gitmezdin,” dedi.
Kim işin ehline gitmezse, pişman olur.
Hasır dokuyana, ipek seccade teslim edilmez.
Sadi’den
YA ÖLÜRSEM?
- Korkuyorum, dedi hasta. Ameliyata girmeden önce ya ölürsem!
Doktor yatıştırmaya çalıştı:
- Korkmanıza hiç sebep yok. Mutlaka yaşayacaksınız.
Hasta, ümit ve endişe dolu gözlerle doktora baktı:
- Ama daha önce ameliyatın çok tehlikeli
olduğunu söylemiştiniz?
Doktor, kendinden emin:
- Doğru, dedi. Ameliyat çok tehlikeli, %
99 ölümle sonuçlanıyor; ama sizin endişelenmenize gerek yok. Önceki 99 hasta öldü,
siz mutlaka yaşayacaksınız.
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Cinuçen Tanrıkorur
20 Şubat 1938 tarihinde İstanbul Fatih –
Mutaflar’da doğdu. Babası Zaferşan Tanrıkorur, oğluna kendi isminin Kazan Türkçesindeki
tam karşılığı olan ve galip-muzaffer anlamına
gelen Cinuçen ismini koydu.

Fakültesi’ne bağlı Müzik Eğitimi Bölümü’nü
kurdu.
1989 yılında, genetik olan böbrek hastalığı
dolayısıyla Kültür Bakanlığı tarafından ABD’ye
gönderildi. Burada 117 eser besteledi. Ayrıca bu süre içerisinde Maryland ve Princeton
üniversitelerinde örnekli iki konferans verdi.
İki büyük makale yazarak, Turkish Music Quarterly dergisinde yayınladı.

SIR

Müzik eğitimine, Münir Nurettin Selçuk’un
öğrencisi olan amcası Mecdinevin Tanrıkorur’un, kendisiyle 2.5-3 yaşlarında meşk etmesiyle başladı. Daha ilkokul çağlarında, Sultan III. Selim’in Sûzidilârâ makamındaki yürük
semâîsini okuyordu. Mehmet Akif’in Çanakkale Şehitleri’ne isimli mersiyesi ile birlikte
Yahya Kemal, Mehmet Emin Yurdakul ve Nihal
Atsız’ın şiirlerini ezbere okuyabiliyordu.

Eyüp Mûsikî Cemiyeti başkanı bestekâr ve
kemanî Mustafa Sunar’ın ud öğrencisi olan
annesi sayesinde ud ile tanıştı. Kendi kendine
ud çalmasını ve daha sonraları beste yapmasını öğrendi. Besteciliğe 14 yaşında Ferahnâk
makamında bir sazsemâîsi ile güftesi Fuzûlî’ye
ait Şevkefzâ makamında bir şarkı besteleyerek
başladı.
İtalyan Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (MSÜ) Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitirdi.

İmar ve İskân Bakanlığı Marmara Bölge
Planlama Dairesinde şehirci mimar olarak
devlet hizmetine girdi ve Ankara’ya
yerleşti.
1973 yılında TRT Ankara Radyosu TSM Şube Müdürlüğüne
getirildi. Burada 1982’deki istifasına kadar programcılıktan daire başkanlığına kadar çok çeşitli
görevlerde bulundu.
Selçuk
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Üniversitesi

Eğitim

Tugay ALKAN

Hocası Garino’nun tavsiyesine uyarak, öğrendiği eski yazıyı geliştirmek için, dostlarına
eski harflerle sürekli mektup yazdı. ABD’li hattat Muhammed Zekeriya’dan hat dersi aldı.
Bu dönemden sonra hastalığı sürekli arttı.
Toplam sekiz ameliyat geçirdi. Bunların üçü
ise henüz mimarlık öğrencisiyken yakalandığı
kanser sebebiyledir.
28 Haziran 2000 tarihinde vefat etti.
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TARİHTE BU AY
Ünzile YILDIRIM

1 Mayıs
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1964)
1 Mayıs
Bingöl’de deprem meydana
geldi. Depremde 176 kişi öldü, 522 kişi de yaralandı
(2003).
3 Mayıs
7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan
Mehmet’in ölümü (1481).
4 Mayıs
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)
ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze’de yaşayan Filistinliler’e
özerklik verilmesini öngören anlaşmaya imza attılar
(1994).
5 Mayıs
Ankara’da, Atatürk Orman Çiftliği (Gazi Çiftliği)’nin kuruluş çalışmaları başladı (1925).
5 Mayıs
Avrupa Konseyi’nin kuruluşu
(1949).
5 Mayıs
TBMM’nin ilk toplantısı (1920).
5 Mayıs
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan 3. tur oylamada 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti’nin
10. cumhurbaşkanı seçildi (2000).
7 Mayıs
Osmanlı-Amerikan Ticaret ve
Dostluk Antlaşması’nın imzalanması (1830).
8 Mayıs
Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi
Enstitüsü’nün kuruluşu (1952).
8 Mayıs
2. Dünya Savaşı’nın sonu (1945).
9 Mayıs
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün
kuruluşu (1926).
10 Mayıs
Danıştay’ın kuruluşu (1868).
10 Mayıs
Cezzar Ahmet Paşa’nın, Akka’da,
Napolyon’a karşı zaferi (1799).
10 Mayıs
Nelson Mandela, Güney Afrika’nın ilk siyahi lideri oldu (1994).
13 Mayıs
Türk Dil Bayramı. Karamanoğlu
Mehmet Bey’in; “Bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır.” Fermanının yayımlanması (1277).
13 Mayıs
Ağca’nın, Roma’da, Papa’ya yönelik suikasti (1981).
14 Mayıs
Mektebi Şahane-i Tıbbiye’nin
açılması (1839).
14 Mayıs
Türkiye’de ilk demokratik seçimlerin yapılması (1950).
14 Mayıs
Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği arasında Varşova Paktı’nın

kuruluşu (1955).
15 Mayıs
İzmir’in işgali (1919).
16 Mayıs
Atatürk’ün, Samsun’a gitmek
üzere Bandırma vapuru ile İstanbul’dan yola çıkışı
(1919).
16 Mayıs
Türkiye’nin 10. cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu’nda ant
içerek görevine başladı (2000).
19 Mayıs
Mustafa Kemal’in Samsun’da
Anadolu toprağına ayak basması ve milli mücadelenin başlangıcı (1919).
20 Mayıs
II. Bayezit’in tahta geçmesi
(1481).
20 Mayıs
Sultan II. Osman’ın öldürülmesi
(1622).
21 Mayıs
Albay Talat Aydemir’in ikinci darbe girişimi, Ankara’da sıkıyönetim ilan edildi
(1963).
21 Mayıs
Defterhane-iş Amire Kalemi
(Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)nin kuruluşu
(1847).
24 Mayıs
Bulgaristan zulmünden zorunlu
Türk göçü (1989).
25 Mayıs
I. Türk Basın Kongresi toplandı
(1935).
26 Mayıs
II. Bayezit’in ölümü (1512).
26 Mayıs
Atatürk’ün, Ankara’dan son ayrılışı(1938).
27 Mayıs
Ordu yönetime el koydu (1960).
28 Mayıs
Sayıştay’ın kuruluşu (1862)
28 Mayıs
Cemal Gürsel’in devlet başkanı
oluşu (1960).
29 Mayıs
Kabakçı Mustafa ayaklanmasında asilerin, Şehzade Mustafa ve Mahmut’un kendilerine teslimini istemeleri. Sultan III. Selim’in tahtan
indirilip IV. Mustafa’nın tahta çıkartılması (1807).
29 Mayıs
İstanbul’un fethi (1453).
30 Mayıs
Osmanlıların Fransa ile bir imtiyaz (kapitülasyon) antlaşması yapmaları (1740).
31 Mayıs
Fransızlarla, Ankara Hükümeti’nin anlaşma yapması (1920).
31 Mayıs
Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç
Kraliyeti arasında dostluk antlaşması imzalandı
(1924).
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Ramazan Duası
ALLAHIM,
Şifalı, mana atmosferi büyük, güzel iklim,
Evveli rahmet, ahiri kurtuluş, özel mevsim,
Hilalin gölgesinde hayat bulur aklıselim,
Rıza-i bari istikametinde yürüyelim.
Üstünlüğü ancak takva nimetinde bilelim.
Bu inançla ramazanı yaşayalım Ya Rabbi.

SIR

ALLAHIM,
Rahmetiyle yağmur olup günahlardan kurtarır,
Aşkıyla her şeyleri sevdirir, anlamlandırır,
Mübarek veçhesiyle gönülleri nurlandırır,
Arzu iştiyakla yaşayanı kanatlandırır,
Zahmetini sabrıyla aşanı ufuklandırır,
Allah ile buluşturarak, mükâfatlandırır,
Neticesi cennet, cehennemden azatlandırır,
Bu inançla ramazanı yaşayalım Ya Rabbi.

ALLAHIM,
Ömrümüzü bahar eder, ramazan meyveleri,
Zevk-i iman, sahuru, iftarı, teravihleri,
Ezbere, yüzünden okunur mukabeleleri,
“Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” dedirtir müminleri,
Dinlendirir orucuyla ruhları, bedenleri,
İmkân ehliyle buluşur, ihtiyaç sahipleri,
Resulüllah ile sevindirir cümle kalpleri,
Bu inançla Ramazan’ı yaşayalım Ya Rabbi.

Oğuzcan Kemali
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Ahmet ÇAKIL
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ahmet DÜNDAR

Çiğdem Der Ki Ben Elayım
Muharrem der ki ben alâyım
Nergiz başına belayım
Deli sincodan alayım
Benden başka erkek var mı ihvan var mı
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Nergiz der ki ben nazlıyım
Resülgilde gizliyim
Mavi donlu şaş gözlüyüm
Benden başka güzel var mı nikel var mı
Azo der ki uğur ola
Kesen bereketle dola
Düşe kalka vardım yola
Benden başka sarhoş var mı ayyaş var mı
Şengo der ki boyum uzun
Beni al gerdana düzün
Beşibirlik düzüm düzüm
Benden başka zengin var mı tüccar var mı
Bingöl
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

SIR
Öğretmen Mehmet Aras 3 F sınıfı
Sınıf Öğretmeni: Aynur KELEŞ
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1) Osmanlı’da üstün zekalı çocukları eğiterek
Devlet görevlilerini yetiştiren okul (Ortadaki resim).
2) Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat. – Belirli yerde kalma, oturma. 3)
Felsefede dogma, nas. – Aziz, yüce. – Çok değil. 4)
Kenar, jant, kasnak, çerçeve, kenar geçirmek, çember geçirmek. 5) Tanrı tanımaz. – Alfabenin son harfi. 6) Engel, mania. 7) Hava basıncı birimi. – Doğum
yaptıran kadın. 8) Ağaçlıklı yol. - Hava sıcaklığının
sıfırdan aşağı düşmesiyle suların buz tutması. 9) Ey,
hey anlamında bir seslenme sözü olarak ya da kimi
duyguları güçlendirmek için kullanılan sözcük. –
Göğüs, bağır, iç. – Okuyucu, kıraat eden. 10) Kalıpla
basılıp elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent. 11) Bir ilimiz. - Eskiden kullanılan 65 cm
boyunda bir uzunluk ölçüsü. 12) Asri, çağdaş. - Bir
kimsenin içi, hali, hareketi, ahlakı; nefis.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Bekle Bizi İstanbul, Çeşm-i Siyahım, Aldırma
Gönül, Kuşlar, Hava Nasıl Oralarda, Hasretinle Yandı
Gönlüm şarkılarıyla ünlü Türk müzisyen. 2) Ekmek.
– Allah adıyla birlikte kullanılan “Namı büyük” mealinde olup, kutsiyet ve büyüklüğü için hürmeten
söylenen sözcük. – Bir nota. 3) Çap. - Anma, anımsama, hatırlama. 4) Güç, kuvvet, kudret. – Yıl. 5) Bir
nota. – Bayındırlık. 6) Neon’un simgesi. 7) Afrika’da
(Mısır’da) bir nehir. – Ben, ego. 8) İslam’ın ilk emri
(Arapçası: İkra’). – İnsan’ın Arapça’da tekil hali. 9)
Bir harfin okunuşu - Latince’de iki, çift. 10) Çare, çıkar yol. - Kendini bir ideal veya kimse uğruna feda
eden, özverili. 11) Lezzetli, tatlı. - Dünya rezervlerinin %73’ü Türkiye’de bulunan, çelikleri sertleştirmede kullanılan, kahverengi, amorf toz ya da sarı
kristal element. – Alfabede bir harf. 12) Alaturka
müzik araçlarından biri olan, kucağa alınarak çalınan, iri karınlı, kısa kalın saplı, altı çift telli, çalgıçla
çalınan bir çalgı. – Genelde şehirlilik olarak anlaşılan uygarlık.
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BERCESTE

Hudâ-yı Levh
Hudâ-yı levh üstünde mühkem ezelden aşk bünyâdı
Dil-i mahzûnımm her dem tükenmez âhı feryâdı
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Kişi aşka özün yaka ola dildârma müştâk
Niçin ta’n eylerler aşkı bilen Şirini, Ferhâd’ı
Ölürsün çün dibâlarla dirilmen bin abâlarla
Meseldir dil-rübâlarla çekilir âşıkın adı
Ezelden aşk ile tâhir sözün her nesnede mâhir
İyi söz tatlı dil âhir kişiye yâr eyler yâdı
Fenâ dârında subh u şâm eder âhı kılar zârı
Yok kimseye bir cevâbım budur gönlümün mu’tâdı
Hasan’ırt dinle ahvâlin nice vasfını eyleyim
Belâ bezminde dert içre işte ben anın üstâdı
Aşık HASAN ( Zeyni )
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