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SIR
Kıymetli dostlar bu ayki konumuza  ( Yapay Zeka) baş-

lamandan önce zekâ nedir; tarifiyle başlayalım:
İnsanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algı-

lama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yetenekleri-
nin tümüne zeka denir.

Peki ya yapay zeka nedir?
Yapay zeka, herhangi bir canlı organizmadan faydala-

nılmaksızın, tamamen yapay araçlar ile oluşturulan, insan 
gibi davranışlar ve hareketler sergileyebilen makinelerin 
geliştirilmesi teknolojisinin genel adıdır.

İdealist olarak yaklaşıldığında tamamen insana özgü, 
hissetme, davranışları öngörme, karar verme gibi şeyleri 
gerçekleştirebilen yapay zeka ürünleri, genel olarak robot 
adı ile adlandırılır.

Yapay zeka tarihçesi
Bilgisayar teknolojilerinin yeni ortaya çıktığı dönemde, 

“Makineler düşünebilir mi?” sorusunun Mathison Turing 
tarafından sorulması ile, hakkında ilk adımların atılmaya 
başlandığı yapay zeka, 2. Dünya Savaşı döneminde çeşitli 
askeri silah teknolojilerin ortaya çıkması ve bilgisayarların 
gelişmesindeki en önemli etkenlerden biridir.

Çeşitli şifre algoritmaları ve veri çalışmaları ile birlikte 
ortaya çıkan Makine Zekası kavramı, ilk bilgisayarlardan 
bugünkü akıllı telefonlara kadar, üretilen tüm teknolojik 
cihazların, insan temel alınarak geliştirildiğini ortaya koy-
maktadır.

Eski dönemlerde çok yavaş gelişse de günümüze ka-
dar önemli adımların atıldığı yapay zeka, bugün yetenekli 
robotların ortaya çıkması ile, ne kadar ilerlendiğini ortaya 
koymaktadır.

İlk yapay zeka denemeleri
İlk olarak Mc Culloch ve Pitts tarafından, insan dav-

ranışları gösteren ürün geliştirme odağındaki yapay zeka 
çalışmaları, yapay sinir hücreleri ve farklı bilim dallarından 
yararlanılarak, robotlara çeşitli fonksiyonlar atayabilme 
özelliğini getirdi. Bununla birlikte fabrikalardaki tek kollu 
robot çalışanların ilk adımları atılmış oldu.

Yapay zeka ismi neden verilmiştir?
1956 yılında Mc Carthy, Minsky, Shannon ve Rochester 

tarafından gerçekleştirilen çalışma sürecinde yapay zeka 
adını ortaya atan Mc Carthy, yapay zeka isminin babası 
olarak nitelendirilebilir.

Farklı yapay zeka akımları 
Sembolik ve Sibernetik yapay zeka
Sembolik ve Sibernetik yapay zeka çalışmaları, farklı 

akımlar olmasına karşın iki akım da başlangıçta başarısız-
lıkla karşılaşmış ve her iki tarafta da çalışmalar beklendiği 
gibi sürdürülememiştir. Sembolik yapay zeka çalışma-
larında robotlar insanların sorularına istenilen tepki ve 
cevapları tam olarak veremezken, Sibernetik yapay zeka 
tarafında ise yapay sinir ağlarının bekleneni vermemesi, 

iki taraftaki çalışmaların tam anlamı ile başarılı olamadığı-
nı ortaya koymuştur.

Başarısızlıklar yapay zeka çalışmalarını nasıl etkilemiş-
tir?

Yapay zeka, farklı taraflarda geliştirilen Sembolik ve Si-
bernetik yapay zeka çalışmalarında yaşanan başarısızlıklar 
sonrasında, farklı dallar ve düşünceler yerine tek bir amaç 
ile devam edecek uzman yapay zeka çalışmalarının ortaya 
çıkmasını sağlamıştır.

Uzmanlarca yapay zeka kavramı ve sonuçları
 Bilimsel çalışmalar yapay zeka çalışmalarını hareket-

lendirmiş olsa da, ortaya çıkan yapay zeka ürünlerinin, 
üzerinde çalışılan şey hakkında yeterli bilgiye sahip olma-
ması durumu, çeşitli sorunları beraberinde getirmiş.

Fakat ortaya çıkan problemlere akılcı çözümler getiren 
yapay zeka geliştiricileri, yapay zekayı ticari seviyeye ulaş-
tırmayı başarmışlar ve ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan 
yapay zeka endüstrisi ile milyar dolarlık cirolar elde edil-
mesi, çalışmaların başarılı sonuçlandığını göstermiş.

Dilin yapay zeka için önemi nasıl ifade edilir?
Yapay zeka çalışmalarında son dönemde gerçekleşen 

gelişmeler ise dilin önemini ortaya koymuştur. Antropoloji 
yani “İnsan Bilimi” çalışmalarının göstediği üzere, insanlar 
dil ile düşünüp, çeşitli fonksiyonlar ortaya koyduğu için, 
son yıllarda yapay zeka çalışmalarında da dil ön planda 
tutulmaya başlanmış.

Daha sonra Sembolik yapay zeka çalışmalarını destek-
leyenlerin de arkasında durduğu dil çalışmaları ile çeşitli 
yapay zeka işaretleme dilleri ortaya çıkmış. 

Günümüzde Sembolik yapay zeka geliştiricileri tara-
fından sürdürülen yapay zeka çalışmaları, yapay zeka dil-
lerinden de faydalanılarak, konuşabilen robotların dahi 
ortaya konulmasını sağladı.

Gelecekte yapay zeka umut vadediyor mu?
 Bazıları için bazı bilim kurgu filmlerindeki gibi insanları 

kontrol eden robotların ortaya çıkması ihtimali varken, ki-
mileri içinse robotların gelecekte insanlara hizmet etmesi 
ya da zor işleri gerçekleştirebilmesi durumları söz konu-
sudur.

Sonuç olarak bilim insanlığın hizmetinde olmuştur. Ya-
pılan her çalışma yeni ufuklar ve faydalar sağlayacaktır. Ül-
kemizin de bu pastadan büyük pay sahi olması dileğimle, 
bu manada gençlerimizin önünü açıp imkanlar sunmalıyız. 
Saygılarımla.

E D İ T Ö R’ D E N

Yapay Zeka ve Sonuçları
Yavuz Selim PINARBAŞI

1



SIR DERGİSİ

SAHİBİ
Kityay Kitap Yayın Basım Dağıtım 

Reklam Tic.Ltd. Şti. Adına

GENEL YAYIN YÖNETMENİ ve EDİTÖR
Yavuz Selim PINARBAŞI

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Akif CEMİL

YAYIN DANIŞMANI
Prof. Dr. Sefa SAYGILI

REKLAM & HABER MÜDÜRÜ
M. Tunahan PINARBAŞI

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Onur TAŞKIRAN

HABER İSTİHBARAT
Harika PINARBAŞI

PERSONEL MÜDÜRÜ
Onur TAŞKIRAN

DAĞITIM & ABONE SORUMLUSU
Nihat ÖZBİLEK

GENEL DÜZENLEME
M. Batuhan PINARBAŞI

HUKUK DANIŞMANI
Av. Kamil Tolga GÜRBÜZ

SAĞLIK DANIŞMANI
Dr. Mehmet İSKENDEROĞLU

Prof. Dr. M. Zeki KUŞOĞLU

Dr. Ali AKBEN

Dr. Hanefi DEMİRTAŞ

Dç. Dr. Zeki TAN

Erdoğan ASLIYÜCE

Dr. Ahmet ALTUN

İbrahim BİÇER

Arif PAMUK

Semra AYDIN AVŞAR

Ayhan ÖZCİMBİT

Dursun GÜRLEK

Kürşat BERKKAN

Abdullah PAMUK

Fatma YAŞAR

Emine BAKIŞ

İsmail Hakkı UZUN

Arzu KOÇAK

Oğuz ERGÜNGÖR

Cumhur ALTINELLİ

Osman AZMAN

Ünzile YILDIRIM

Av. Mehmet ALACACI

Gülşen ÖZCİMBİT

Mehmet ŞAHİN

Yusuf GÖK

Emrullah ÇINAR

Sabit OSMANOĞLU

Ahmet DÜNDAR

Yasemin Eser DAYIOĞLU

Nazmiye Gül KÖSE

Mecbure İnal VELA

Mustafa ÂSÂF

Merve EGE

Ayşe Emine Sultan ÇELİK

Şeyma K. SÖNMEZOCAK

Necibe AKÇA KOCATOP

Nefise BAYGÜT

Emre TAŞKIRAN

Mehmet DİKMEN

Sadettin TURHAN

Sezayi TUĞLA

Said DAYIOĞLU

Ülkü KARA

Onur KARAKOÇ

Sencer  OLGUN

04

10
12
14

18
20

22
21

24

06

08

Necmettin Erbakan

İslam Astrolojisi Üzerinden
Niyet Ve Nimet İle Hamd Ve Dua 

Zulüm Ve ‘Acziyet

Müminin Sözünde Durması…

İki Veli Arası Bir Fatihalık Mesafe

Şefkat Kahramanı Bediüzzaman’dan 
Unutulmaz Hatıralar- 1

Türkiye’nin Yapay Zekaya İhtiyacı

Esmaü’l Hüsnada Şifaya Dair Bazı 
Sırlar

İhracatta Kağıtsız Beyanname 
Donemi Gumruklerde

Beraat Kandili

Yıldız Teşkilatı Ve Bilinmeyenleri 
Hafayayı Esrar Ve Hüdhüd Teşkilatları!

M. Tunahan PINARBAŞI

Ayhan ÖZCİMBİT

Mustafa ASAF

Ekrem KAFTAN

Mecbure İNAL VELA

Mehmet DİKMEN

Sabit OSMANOĞLU

Ahmet ALTUN

İbrahim BİÇER

Zafer SUAD

İrfan ÇETİN

İÇİNDEKİLER

İLETİŞİM: 15 Temmuz Mah. 1430 Sok. No:31/1A Bağcılar/İSTANBUL
Tel: +90 0212 515 03 33 / 0549 515 0 333
E-Mail: sir@sirdergisi.com  -  sirdergisi@gmail.com
twitter.com/sirdergisi    -   instagram.com/sirdergisi
Web : www.sirdergisi.com
ISSN: 8401
Nace Kodu : 581403

YAYIN KURULU 

Yayınlanan yazıların ve reklamların bütün mesuliyeti sahiplerine aittir. Sır Dergisi kesinlikle mesul değildir. 
Haber verilip kaynak gösterilmeden iktibas yapılamaz.
Yayın Türü: Yaygın süreli 
(5187 sayılı kanuna göre)

Yavuz Selim PINARBAŞI

Türü: Yaygın Süreli 
Nisan 2019   Yıl: 4 Cilt: 3 Sayı: 34 
ISSN : 2148-8401

BASKI Marmara Kırtasiye ve Yayımcılık Ltd. Şti. sertifika no: 34660

ABONE: Yıllık 180
Yurtdışı:  30 EURO
İş Bankası  
TR63 0006 4000 0011 2300 4418 54 
Ziraat Bankası
TR24 0001 0025 0977 2742 4750 01
Kityay Ltd. Şti.

REKLAM TARİFESİ
Ön Kapak...........................15.000 ₺
Arka Kapak ........................10.000 ₺
Kapak İçleri ..........................5.500 ₺
İç Kapak Karşıları ................4.250 ₺
İç Sayfa Renkli /Kuşe ..........3.250 ₺



sirdergisi.com
Nisan 2019 / Receb   1440

SIR
28

34
30

42

44

45

40

37

39

26

54

55

64

71

68

73
76

47

48

Düşünce Ve Kelimelerin Gücü

Herşeyin Bir Ölçüsü Vardır

Mühür Kimdeyse, Süleyman Odur

Türkiye’nin Beka Sorunu Var Mı?

Hacamat Nedir? Ne Zaman Ve Nasıl Uygulanır?
Faydaları Nelerdir?

Altınoluk

Devlet Arşivleri için 2019 yeniden 
yapılanma yılı olacak

İKİNCİ HAYAT (Fötrlü Ressam)

Derin Düşünmeyi Engelleyen Sis Perdeleri

Kerbal Space Program

Lexus

Elon Musk’tan çılgın proje: 9 saatlik yolculuk
29 dakikaya inecek

Ege Üniversitesi’nde yaraları iyileştiren ürün geliştirildi

Trafikte Beynin Uyuması

İslamofobik Bir  Olay: Yeni Zelanda 

Benim Hadim’im

Evlilikte Adalete Dikkat!

Yapay Zekâ Nedir?

Yapay Zekatarihçesi Ve Gelişim Süreci
Kronolojik Veriler

Gülşen ÖZCİMBİT

Osman NUR

Sezayi TUĞLA

Sencer OLGUN

Eda ÇAVDAR

Durmuş KOÇ

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Ülkü KARA

İsmihan Meryem BOYRAZ

Batuhan PINARBAŞI

Nihat ÖZBİLEK

Mehmet ŞAHİN

Harika PINARBAŞI

Yusuf GÖK

Nefise BAYGÜT

Oğuz ZEKİ

Nevzat TARHAN

Emine CEYLAN

Yavuz Selim PINARBAŞI

BASKI Marmara Kırtasiye ve Yayımcılık Ltd. Şti. sertifika no: 34660

3



sirdergisi.com
Nisan 2019 / Receb   1440

SIR
M.Tunahan PINARBAŞI

Necmettin Erbakan
Erken yaşamı ve kariyeri
Sinop Kadı Vekili Mehmet Sabri ile Kamer Ha-

nım’ın dört çocuklarının en büyüğü olarak dün-
yaya geldi. Anne tarafı Çerkez, baba tarafı ise, 19. 
yüzyılın sonlarında Adana’nın Kozan, Saimbeyli ve 
Tufanbeyli bölgelerinde hüküm sürmüş Kozanoğlu 
Beyliği’ne dayanır. İlk öğrenimine Kayseri’de baş-
lamasına karşın babasının tayin olması dolayısıyla 
Trabzon’da tamamladı. 1937’de orta tahsile başla-
dığı İstanbul Erkek Lisesi’ni 1943’te birincilikle bitir-
di. Üniversiteye sınavsız giriş hakkı kazanmış olma-
sına rağmen sınava girmeyi tercih etti. Erbakan’ın 
öğrenime başladığı yıl olan 1943’te , öğretim süresi 
altı yıl olan Yüksek Mühendis Mektebi üniversite-
ye dönüştürülerek adı İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) olarak değiştirildi ve öğretim süresi beş yıla in-
dirildi. Bu nedenle Erbakan kendisinden önce okula 
başlayan öğrencilerle birlikte tahsiline 2. sınıftan 
başladı. Teknik üniversitedeki dönem öğrencileri 
arasında Süleyman Demirel ve Turgut Özal da vardı. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nden 
1948 yılında mezun oldu. Aynı yıl “Motorlar Kürsü-
sü”nde asistan oldu (1948-1951). Bu süreçte öğre-
tim üyesi olarak Prof. Dr. Selim Palavan’la beraber 
motor dersi verdi.

Üniversite tarafından 1951’de gönderildiği Al-
manya’da RWTH Aachen’de (Aachen Teknik Üniver-
sitesi) doktorasını yaptı. Klockner Humboldt Deutz 
AG motor fabrikasına davet edildi. Alman ordusu 
için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi’nde 
Prof. Dr. Schmidt ile çalışmalar yaptı ve Alman üni-
versitelerinde doktorasını verdi.

1953’te doçentlik sınavını vermek üzere Türki-
ye’ye döndü. 1954’te, 27 yaşındayken İTÜ’de do-
çent oldu. Araştırmalar yapmak üzere altı aylığına 
tekrar Almanya’nın Deutz fabrikalarına gitti. Mayıs 
1954-Ekim 1955 arasında askerlik yaptı. Tekrar üni-
versiteye döndü. 1956-1963 arasında 200 ortaklı ilk 

yerli motoru üretecek olan Gümüş Motor’u kurdu 
ve motor üretimini gerçekleştirdi. 1965’te profesör 
unvanını aldı. 1967’de Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Genel Sekreterliği’ne seçildi. Aynı yıl, 
TOBB’da sekreteri olarak görev yapan Nermin (Sa-
atçioğlu) Erbakan’la (1943-2005) evlendi. Bu evlili-
ğinden üç çocuğu (Zeynep (d. 1968), Elif (d. 1974) 
ve Fatih (d. 1978)) oldu.

Bu dönemde, büyük sanayici ve tüccarlara karşı 
Anadolu tüccar ve küçük sanayicilerini savunma-
sıyla dikkati çekti. 25 Mayıs 1969’da TOBB genel 
başkanlığına seçildi. Ama Adalet Partisi (AP) hükü-
metinin seçimleri iptal etmesiyle 8 Ağustos 1969’da 
başkanlıktan ayrılmak zorunda kaldı. 

Siyasi hayatı
1969’da Adalet Partisi’nden (AP) milletvekili 

aday adaylığı Süleyman Demirel tarafından veto 
edildiği için Konya’dan bağımsız aday oldu ve iki 
milletvekili seçtirecek oy alarak milletvekili seçildi. 
17 Ocak 1970’te 17 arkadaşıyla Millî Nizam Parti-
si’ni (MNP) kurdu. Ancak parti 12 Mart 1971 Askeri 
Müdahalesi’nden kısa süre sonra, “laikliğe aykırı 
çalışmalar yürüttüğü” iddiasıyla açılan dava sonun-
da 20 mayıs 1971’de Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan kapatıldı]; yöneticileri hakkında ise ceza davası 
açılmadı. Erbakan, MNP’nin kapatılmasından sonra 
İsviçre’ye gitti ve bir süre orada kaldı. 1973 genel 
seçimlerinden önce, Türkiye’ye döndü. Türkiye’ye 
dönüşüyle ilgili olarak Süleyman Demirel’in liderli-
ğindeki Adalet Partisi’nin oylarını bölmek amacıyla 
Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ile Orge-
neral Turgut Sunalp tarafından ikna edilerek Türki-
ye’ye döndüğü iddia edildi. 11 Ekim 1972’de MNP 
kadrolarıyla Millî Selamet Partisi’ni (MSP) kurdu. 14 
Ekim 1973 seçimlerinde Millî Selamet Partisi yüzde 
12 oy oranıyla 48 milletvekilliği kazandı. Seçimler-
den hemen sonra Bülent Ecevit’in liderliğindeki 
Cumhuriyet Halk Partisi’yle (CHP) ile MSP arasında 

G Ü N D E M
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kurulan koalisyon hükümetinde devlet bakanı ve 
başbakan yardımcısı oldu. Bu dönemde, Kıbrıs Ha-
rekâtı’nın yapılmasını savundu. Harekâttan sonra 
adanın tamamının ele geçirilmesi konusunda Ecevit 
ile görüş ayrılığına düştü. 17 Eylül 1974’te hükümet 
dağıldı.

Millî Görüş Hareketi’nin tarihindeki en büyük 
başarıyı elde ettiği 1995 seçimlerinde Refah Partisi, 
aldığı yüzde 21,37 oy oranı ve kazandığı 158 millet-
vekili ile birinci parti oldu. Doğru Yol Partisi (DYP) 
ile Anavatan Partisi(ANAP) arasında kurulan kısa 
ömürlü koalisyon hükümetinin istifasından sonra 
DYP ile kurduğu REFAHYOL hükümetinde, 28 Hazi-
ran 1996’da başbakan olarak göreve başladı. Koa-
lisyon hükümeti başbakanı olarak görevde olduğu 
1996-1997 arası 1 yıllık dönemde Türkiye ekono-
misi %7,5 oranında büyümüş ve Türkiye’nin GS-
MH’si Dünya toplamının binde 11,96’sınden binde 
12,37’sine yükselmiştir.Yapılan reformlar arasında, 
kamu kuruluşları arasında havuz sisteminin kurul-
ması ve gelişmekte olan halkın çoğunluğu Müslü-
man ülkelerden 8 tanesini biraya getiren D8 oluşu-
mu gösterilebilir.

Laiklik ve Atatürkçülük tartışmaları sonucunda, 
“post-modern darbe” olarak adlandırılan 28 Şubat 
süreci ile Erbakan istifa etmeye zorlansa da bu te-
şebbüs ilk etapta başarıya ulaşamamıştır (Koalisyon 
30 Haziran 1997’ye kadar devam etmiştir). 21 Ma-
yıs 1997 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 
“yasadışı bazı eylemlerin odağı olmaya başladığı ve 
bazı üyelerinin laik rejimi hedef alan girişimleri” ne-
deniyle Refah partisi’nin kapatılması için Anayasa 
Mahkemesi’ne dava açtı. Başsavcı Vural Savaş, dava 
ile ilgili yaptığı açıklamada partinin “laikliğe aykırı 
eylemlerin odağı haline geldiğini ve ülkeyi giderek 
bir iç savaş ortamına sürüklediğini” belirtti. Dava 
devam ederken Erbakan, başbakanlık görevini Tan-
su Çiller’e devretmek amacıyla 18 Haziran 1997’de 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e istifasını sun-
du. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise yeni hü-
kümeti kurma görevini, Doğru Yol Partisi genel baş-
kanı Tansu Çiller’e değil, Mesut Yılmaz’a verdi. 55. 
Hükûmet (ANASOL-D) Mesut Yılmaz’ın liderliğinde 
Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat 
Türkiye Partisi koalisyonu ile kuruldu.

Vefatı ve cenazesi
19 Ocak 2011’de ayağında nükseden damar il-

tihabı rahatsızlığı sebebiyle hastanede yoğun ba-
kım altına alınarak bir süre tedavi görerek taburcu 
edilmesinin ardından, kısa süre sonra solunum ve 
kalp yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı 
Ankara’daki Güven Hastanesi’nde yoğun bakım al-
tında uygulanan tüm tedavilere rağmen solunum 
yetmezliğine bağlı, kalp ve çoklu organ yetmezliği 
sebebiyle 27 Şubat 2011 sabahı saat 8:50’de dok-
torlarının muayenesi esnasında koroner arter ra-
hatsızlığı sonucu şuurunu yitirerek komaya girmiş, 
saatler aynı sabahın 11:40’ını gösterirken doktor-
ların tüm müdahaleleri ile yaşamsal işlevlerinin 
desteklenmesine rağmen yaşamını yitirmiştir.  Vasi-
yetine uygun olarak resmi devlet töreni tertip edil-
memiş ve 1 Mart 2011 Salı günü önce Ankara’da 
Hacı Bayram Camii’nde sabah namazına müteakip 
cenaze namazı kılındıktan sonra, cenazesi İstan-
bul’a getirilerek öğlen namazını müteakip Fatih 
Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Zey-
tinburnu Merkezefendi Mezarlığı’na defnedilmiştir. 
Mezarına, sevenleri tarafından Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden getirilen topraklarla birlikte Kudüs, 
KKTC ve Boşnaklider Aliya İzzetbegoviç’in mezarın-
dan getirilen topraklar serpilmiştir. Cenaze mera-
simine Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, 
Genel Başkanlar, Bakanlar, Milletvekilleri, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri Mensupları, Büyükelçiler, Belediye 
Başkanları, partililerin yanı sıra 60 ülkeden cemaat 
ve hareket liderleri ile temsilcileri katılmış, cenaze 
namazı iki milyonu aşkın kişi tarafından kılınarak, 
naaşı aile kabristanın da bulunduğu Merkezefendi 
Mezarlığı’na defnedilmiştir. Allah Rahmet Eylesin.
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İnsanın varoluş nedeni olan “Allah’ın boya-

sıyla boyanmak” olgusu Kuran’da bahsigeçen 
bir konudur. Bu konuda onun önündeki en-
büyük engel, adına Nefs dediğimiz boynuzsuz 
kuyruksuz Şeytan’dır. Allah’ın Boyasıyla Bo-
yanmak aslında Esmaül Hüsnanın hayata geçi-
rilmesi meselesidir. İnsanın ellerinde sağ elin-
de Hayat Akıl ve Kalp çizgileriyle 18 sol elinde 
81 olmak üzere toplamında 99 esma vardır ve 
insan bu esmaları üzerinde 4 parmak 1 de baş 
parmak olmak üzere 4 element ve ruh ile yap-
mak üzere vardır. Hava İşaret parmağında aklı, 
toprak emeği ve orta parmağı, ateş yüzük par-
mağı ve tutkulu enerjileri, serçe parmağı su ve 
duyguları ifade ederken baş parmak ise Ruh ve 
Sevgiyi işaret eder. İnsan bunlarla emek harcar 
bir çok amel ortaya koyar. (Bkz Ellerimizin Dili 
ve Şahitliği Kitabım).

İncil’de “isteyin verilecektir” diye ayet var-
dır. Benzeri şeyler bazı sahih Hadislerde de ge-
çer. İnsan bir şey istemeden önce kalben ona 
zaten niyet etmiş demektir. Ancak dua aslında 
kalben niyet edilen şeyin dile getirilmiş halidir. 
Önemli olan istenilen şeyin meşru olmasıdır. 
Aslında meşru olmasa bile Allah kendisinden 
isteyen kuluna onu yine de Rahman ve Rahim 
olduğu için verebilir de.

Allah’ın nimetleri Rahman suresinde açık-
landığı gibi saymakla bitmez.

SAĞLIK: En önemli nimeti insanda sağlık 
nimetidir. Sağlık sadece beden değil Ruh sağ-

lığını da kapsar. Namaz, Oruç, Hac, Zekat ta-
mamen bir insanın ve toplumun fiziksel, ruh-
sal, entelektüel sağlığı için son derece gerekli 
unsurlardır. Allah’ın insanın ibadetine de insa-
nın onu tanıması veya bilmesine de asla ihti-
yacı yoktur ve insanın yaratılışının sığ bir bakış 
açısıyla “Bilinmek için insanı yarattı” cümlesi 
doğru değildir ve güncelliğini tamamen yitir-
miştir. İnsan ve yaratılış “Allahın El Halik El Hay 
El Musavvir” isimleri başta olmak üzere Esma-
ların kişilik özelliklerinden doğan ve Allah’ın 
Ahlakiliğinin ve sözünü yememesinin doğal 
sonucudur.

AKIL ve KALP: Allah’ın Sağlıktan sonra in-
sana verdiği en büyük nimet Sorumlu adil bir 
Akıl ve vicdanlı etik bir Kalptir. Bu ikisi insanı 
insan yapan ve Sıratta kalmasını sağlayan en 
önemli unsurlardır. Zaten bu ikisi insanın inan-
masını sağlayan unsurlardır. Kişiyi Yaratıcısının 
Rızasında da tutarlar.

EŞ DOST ARKADAŞ YOLDAŞ: İnsanın en 
önemli diğer nimeti de sağlam eş, dost ve da-
vadaşlarıdır. Bunların sağlamlığı kişiyi hem so-
yolojik olarak güçlü kılar hem de istişare eder-
ken kendisi yanlışa düşmez.

SERVET: Aslında servet dediğimizde insan 
sadece mal mülk anlar. Ancak sağlık başta ol-
mak üzere saydığım ilk üç konu zaten servetin 
içinde düşünülmelidir. İnsanın ilk üç madde-
den sonra iyilik yapma isteği ve yardımlaşma-
da diğergam (Sencil) olması onun Allahın rıza-

Ayhan ÖZCİMBİT

İSLAM ASTROLOJİSİ ÜZERİNDEN
NİYET VE NİMET İLE HAMD VE DUA 

A S T R O L O J İ
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sını kazanımda en önemli unsurdur. Özellikle 
yetimlere yardım dolayısıyla alınan “Allah Razı 
olsun” sözü yer yüzünün en değerli hediyesi-
dir ve nimetidir de.

Bunun haricinde genel nimetlere bakacak 
olursak,

Ev sahibi olmak, barınma nimeti.

Araba sahibi olmak, zamandan tasarruf 
etme nimeti.

Kitap ve hafıza sahibi olmak, İlim nimeti.

Ağaçlar, doğa, Allahın tasfir ve sanatçılık ni-
metleri.

Bilgisayarlar ve bilgi teknolojileri, Allah’ın 
Zekatın kime verileceğini Kuranda oranlayarak 
vermesi dolayısıyla Harezmi’ye buldurduğu SI-
FIR’ın matematiği uçurmasıyla Bilimsel nimet 
kapsamındadır.

Hava nimeti, nefes alma ve kanın oksijenle 
temizlenmesi nimeti.

Su nimeti, insanın onu içmesiyle vücudun-
dan atılan toksikler, rahatlama nimeti.

Ateş, pişirmek, ısınmak vb bir çok faydası 
olan bir nimet.

Toprak, üzerinde yürümek ve çeşitli bitkiler 
yetiştirmek maksadıyla saygı duymamız gere-
ken nimetlerdendir.

Evet bunlar uzatılıp gider. Rahman suresin-
den Allah bunları zaten yazmıştır.

NİYET meselesi başlı başına DUA’nın konu-
sudur ve insan duasını sessiz etmemeli, duası-
nı dile getirmeliki ses suyu etkiler insan sudur 
çoğunluklar ve insan doğası kimyası duadan 

etkilenmektedir ve aslında DUA, İNSANIN 
KENDİ KENDİSİNE NİYET DENİLEN PROGRAMI 
YÜKLEMESİDİR diyebiliriz.

İslam Astrolojisinin diğer Astrolojilerden 
hatta Tasavvuf Astrolojisinden de ayrıldığı nok-
ta işte tamda bu konulardır, özünü TEVHİT’den 
alır. Tespit ve yorumlarını TEVHİT İLKELERİNE 
göre yapar. İnsanın mayasını açıklarken onun 
zaaflarını şeytanın yanaşmasını ve yanaşma 
şeklini ifade ederken kesinlikle esmalardan 
ayetlerden ve Siyerden ışık alır. İslam Astrolo-
jisi bu yüzden ŞİRK ile ve ŞİRK Astrolojileriyle 
başta Düşmanı gördüğü VEDİK ASTROLOJİSİyle 
de savaşır.

İnsanın Allah’ın nimetleri için DUA NİYET 
ve HAMD’ını Eşref saatleri üzerinden yapması 
onun doğum haritasında bulunan ve Namazın, 
Orucun, Zekatın Sadakanın veriliş zamanlarına 
müdehale etmesi ve insanın kendini toparla-
ma sürecine sokması bir manada bilimsel bir 
şifacılık öne koymaktadır. Çünkü kötü veya 
şerli bir konuda tespit yapmışsa bunu yumu-
şatarak anlatır. Zikirmasi değil FİKİRMASİ Ast-
rolojisidir İslam Astrolojisi.

Bu yüzden Doğum Haritası Transit gezegen-
lerin işaretlerini okunması gereken bir ayet 
gibi gören İslam Astrolojisi ezoterik bağdaş-
tırmalarını İslam Sanat Hayat Bilim felsefe ve 
ilimler üzerinden yapar. Danışmanlığının da bu 
mihval üzerinden olması çok önemli. Doğum 
Haritası El İsim Analizleri kendi içlerinde sak-
lamış olduğu önemli TEVHİD’i ezoterik mesaj-
larını cesurca açıklarken gerçeği saklamaz. Dü-
rüstçe sorunun kaynağına kadar bir Psikolog 
gibi gider. İlaç reçete yazmaz ama ilaç reçete 
gibi özellikle sevgi, iş, eğitim, aile vb konularda 
aydınlatan tavsiyelerde bulunur.
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K A PA K

Dünyanın kaderiyle oynamaya meraklı olan ABD 
her zamanki gibi dünyanın ağa babası benim derce-
sine skandal bir karara daha imza attı.

İsrail denen terör devletinin başbakanı Neten-
yahu ‘Golan Tepeleri’ sonsuza kadar bizim kalacak 
dedikten 3 yıl sonra ABD’nin başındaki insandan 
gayrı her nesneye benzeyen Trump’ın,   Golan Tepe-
lerinin İsrail’e ait olduğunu söylemesi KRİZ çıkardı, 
demek isterdim lakin öyle bir şey söz konusu değil. 
Çünkü uzun zamandır birlik olamayan Müslümanlar 
bu konuda da sessiz! Konu birbirini çekiştirme olun-
ca üstümüze yok. 

Trump muhtemelen emlakçı olmasından müte-
vellit tüm dünyayı kendine ait tapulu arazi zanne-
diyor olmalı ki dünyanın herhangi bir yerindeki bir 
toprağı şu veya buna ait deme küstahlığında bulu-
nabiliyor. Bir ihtimal daha var; o da sarhoşken yaz-
mış olması.

Golan tepeleri gerek stratejik gerekse özellikle 
su kaynakları açısından son derece önemli bir yer-
dir.

Aslında mesele Golan Tepeleri de değil. Mesele 
bu insan müsveddesinin buna benzer verdiği karar-
larda da İslam toplumunun aciz kalması. Mesele 
Kâfirin kâfirliğini kendine yaraşır bir şekilde yapma-
sı oysa Müslümanım diyenin hiçbir şey yapmıyor 
olması.

Bugün Suriye’de, Doğu Türkistan’da, Arakan’da, 
Çin’de,Yemen’de daha sayamadığımız bir çok yerde 
Müslümanlar perişan halde katledilmekte. Bu du-
ruma ses çıkarma cesaretinde bulunan bir tek ülke 
yok Türkiye’den gayrı. 

İslam konusunda samimiyetten uzak olan Müs-
lümanlar maalesef bu davayı omuzlayamamaktadır.

Aciz hem de çok aciz kalmaktadır. 

Bugün Trump kalkıp dese ki: Ben bütün Filistin’i 
İsrail’e veriyorum, artık Filistin’in tamamı İsrail top-
rağıdır. Hatta Yemen’i de İsrail’e eşantiyon olarak 
hediye veriyorum. Size bütün samimiyetimle söylü-
yorum, ancak yine bu kadar ses çıkar Müslüman-
lardan.

Korkak ve aciz bir hale geldik yahut getirildik. 
Yüz yıl öncesine kadar dünyanın saygı duyduğu bir 
ülke, 15-20 yıl içerisinde içi boşaltılmış aciz bir ülke 
haline geldi. (Getirlidi)

Bugün çok güçlü bir İslam ülkesi olsaydı şayet, 
batı denen mendebur medeniyet ve temsilcileri 
Müslümanlara bu zulmü yapabilir miydi? Bizi önce 
güçsüz bıraktılar sonra da aynı minvalde kalmamız 
için rutin bir siyaset izlediler. Hep kendi iç sorunları-
mızla uğraştırdılar. Ve başardılar da…

Şu güzelim ülkeye güneyden, batıdan, doğudan 
saldırılar başladı diye haber olsa buna için için sevi-
necek haysiyetsiz ve hatta kansız olan azımsanma-
yacak kadar bir güruh var içimizde.

Bizim derdimiz büyüktür, zira düşman içerde de 
çok…

Allah (c.c.) ferasetimizi açık tutmamız için bize 
güç kuvvet versin. Samimiyetten uzak, Müslüma-
nım diye geçinip vatan haini olan ve olanların pe-
şinden koşanların şerrinden muhafaza etsin. 

Selam ve dua ile….  

Mustafa ASAF

ZULÜM VE ‘ACZİYET
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ŞAİRİN VEDASI

Zaman olur belki 
Bir elveda düşer dilinden
Haykırsan gecenin karanlığına
Bir ağırlık çöker kadife sesine 
Sen öyle uzak, öyle kimsesiz ve bedbaht
Bir zaman geldin ve gittin zamansız
Aç gözlerini, bak sonsuzluğa doğru
Gördüğün bir viranedir belki bir enkaz

Zordu oysa, kalmaktı acı olan
Girift bir bilmeceydi sözlerin
Bilirim, kuşlar yetim, hayaller kimsesiz
Bırak git öylece, mabedimde kalsın gözlerin
Ah diyordu şair, ahından medet beklercesine
Bir o kadar mahzun ve hüznü derin
Ve bir çocuğun kalbini incitircesine
Git, diyordu kolları düşerek iki yana

   Mustafa ASAF
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Ahir zamanda yaşamanın Müslümanlar 

üzerindeki menfi tesirlerini sıralamaya kalksak 
acaba kaç maddede toplayabiliriz…

Öyle bir çağdayız ki her günahımıza, her ha-
tamıza muhakkak bir kılıf bulma hususunda da 
son derece maharet sahibiyiz.

Ülkemizde yalanı en rahat söyleyen ve sö-
zünden en rahat dönebilen, yahut verdiği sözü 
unutturma becerisine sahip olan sınıfın hangi 
sınıf olduğunu hepimiz gayet iyi biliriz.

Hüzün verici olan şudur ki, sözünden dön-
me becerisine çok iyi sahip olan bu sınıf her 
zaman milletin gözü önündedir ve bütün söz-
lerini milletin gözü önünde verdikleri halde, 
yine milletin gözünün içini baka baka sözlerin-
den dönmeyi de bilirler.

Bu özellikleri elbette millet için tam bir su-i 
misaldir… Bu sınıf o kadar pişkindir ki, bütün 
hatalarını millete bir fazilet olarak kabul ettir-
me hususunda da akıl almaz kabiliyet sahibi-
dirler.

Geçmişte bu meslek erbabının yalanları, 
sözlerinden dönmeleri çok daha göze batı-
yordu. Zamanla sözünde çoğunlukla duran 
insanların sayısının az da olsa artması bu mes-
lek erbanının eskiye oranla yalan söylemesini 
zorlaştırdı.

Dinimizde söz verip de yerine getirmemek, 

münafıklığın 3 alametinden biri kabul edilir. 
Bir Müslüman söz verip de sözünde durmu-
yorsa, Allah katında da kullar katında da mak-
bul sayılmaz.

Cenab-ı Hak “Ey iman edenler yapmayaca-
ğınız şeyleri neden söylüyorsunuz” buyurarak, 
iman sahiplerini uyarmaktadır. Madem yerine 
getirmeyeceğiz, neden söylüyoruz? Söylüyor-
sak neden yerine getirmiyoruz…

Muhakkak ki söz verip de sözünün gereğini 
yerine getirmek, öncelikle bir ahlak meselesi-
dir. Ahlakı kuvvetli insan, mümin olsun olma-
sın, söz verdiği zaman onun kendisi için artık 
vazgeçilmez bir mükellefiyet olduğunun şuu-
rundadır ve mutlaka o sözünü yerine getirir.

Türk Milleti, tarih boyunca gerek fert pla-
nında gerekse devlet planında sözünü daima 
tutan bir mullet olma özelliğine sahiptir.

Biz henüz İslam ile müşerref olmadan önce 
de sözünü tutmak yahut verdiği sözü yerine 
getirmek milli vasıflarımızdan biri idi. İslam ile 
müşerref olduktan sonra da bu vasfımız daha 
da kuvvetlenerek asırlarca dünya milletlerine 
ve devletlerine numune-i imtisal teşkil etti.

Ne zaman ki biz batılılaşma belasına düçar 
olduk, pek çok millî, dînî vasfımızın yanında 
sözünün eri olma vasfımızı da kaybettik.

Bizim medeniyetimizde “Söz senettir” sözü 

Ekrem KAFTAN

MÜMİNİN SÖZÜNDE DURMASI…

İ S L A M
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darb-ı mesel idi,. Her insan, ağzından çıkan sö-
zün icabını yerine getirmeyi bir ahlak, fazilet 
ve karakter meselesi kabul ederdi.

“Söz ağızdan bir kere çıkar” sözü de yine 
herkesin dilinde, mertliğin ölçüsü kabul edi-
lirdi.

Kur’an-ı Kerim’de ticari anlaşmalar için iki 
şahit huzurunda yazılı sözleşme yapılması 
emredilirken, milletimiz, ağzından çıkan sözü 
senet kabul ettiği için bu ayetin gereğini belki 
ihmal etmekten çekinmemiştir. Zira, yazılı ol-
masa da verilen söz senet idi…

Öyle bir çağa geldik ki, yazılı senetler de 
artık verilen sözlerin yerine getirilmesi husu-
sunda yetersiz olmaya başladı. Herhangi bir 
ticari anlaşmaya, borçlanmaya ve taahhüde 
imza atan sayısız insan, daha sonra yine sayısız 
mazeretler bularak sözünden dönmeye gayret 
ediyor.

Söz verip de yapmadığımız en mühim işler-
den biri de vaktinde bir işin yerine getirilmesi 
hususudur.

Devletten ihale alan büyük şirketler, devlet-
le yaptığı sözleşmeye göre bitirmesi gereken 
işini zamanında bitirmemeyi da kâr sayıyor.

İnsanî ilişkilerimizde görüşmek için sözle-
şen/randevulaşan iki insandan herhangi biri 
sözünü yerine getirmemekten asla utanç duy-
muyor.

Biz millet olarak zamanı kullanma, vaktin 
kıymetini bilme hususunda da son derece bü-
yük zaaf içindeyiz.

Atalarımızın “iki elin kanda da olsa sözünde 
dur” dediği hakikatini unutan bugünkü mille-

timiz, “Nasıl yapsam da sözümden dönsem” 
diye bir müthiş buluş kabiliyetine sahip hale 
geldi.

Eskiden “Söz mü? Söz” denildiği zaman o 
konunun konuşulduğu esnada şahit yoksa bile 
söz veren kişi verdiği sözün icabını muhakkak 
yerine getirirdi…

Söz vermek, muazzam bir kıymete sahipti. 
Verdiği sözü yerine getirinceye kadar, söz ve-
ren kişi her türlü meşru yol ile sözünü yerine 
getirirdi.

Bütün bu güzel vasıflarımızı nasıl oldu da 
kaybettik. İnsanımızın ahlakı, karakteri, imanı 
nasıl bu kadar zayıfladı da, söz verdiği halde 
sözünde durmaz oldu. Üstelik sözünden dön-
mekten asla utanmaz oldu…

Ahlaktan mahrum olmak ahlak haline nasıl 
geldi.

Rabbimiz, Rasülüllah Efendimiz (SAV) hak-
kında “Muhakkak sen büyük bir ahlak üze-
resin” buyuruyor. En büyük ahlaka sahip bir 
Peygamberin ümmeti, nasıl bu kadar ahlaktan 
uzak bir hayat yaşayıp, yine de gerine gerine 
“Müslümanım elhamdilillah” diyebiliyor?

Hepimizin, başımızı ellerimiz arasına alıp, 
“Biz nasıl bu kadar sözünden dönebilen, ahlak-
sızlığı ahlak haline getirebilen insanlar olduk” 
diye düşünmemiz gerekiyor. Hazin ki maalesef 
tefekkürümüzü de kaybettik. Rabbimizin ayet-
leri, Rasülüllah Efendimiz (SAV) sünneti üze-
rinde kafa yormaya bile vaktimiz kalmadı….

Rabbim, bizleri ihlas ile söz verip de sözün-
de duran, hakiki ahlak sahibi müminlerden 
eylesin….
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Sıcak bir yaz günü, küçük oğlumu do-

laştırmak amacıyla, boydan boya aştığım 
Ortapazar Caddesi üzerinde, çift taraflı 
inşa edilmiş yüksek binalar arasından beni 
kendine çağıran gül rayihası, reddedile-
mez kesafetteydi. Kokunun kaynağını keş-
fetmek maksadıyla etrafı meraklı gözlerle 
araştırırken, küçük bir mezaristan ile yüz 
yüze gelerek şaşırdım. Önünden defalarca 
görmeden geçtiğim bu ufak ve müteva-
zı mezar topluluğu, demir parmaklıklarla 
çevriliydi. Kabristanın en mümtaz sakini 
Şimşirli Dede’nin ismiyle anılmaktaydı bu 
küçük ahiret bahçesi. Etrafa yayılan gül 
kokularıyla mest olurken, ellerimi kaldır-
mış, burada yatanlara Fatiha okumuştum.

“Ruhaniyetli şehir” tasvir edilen Bur-
sa’nın çıkartılmış ruh portresi gibidir 
Tophane semti. Her sokağında, her köşe 
başında bir velinin, bir mânâ büyüğünün 
kabriyle veya Osmanlı’dan beri yaşayıp 
gelen bir tarihî cami ile bir kamu binasıy-
la hemhal olabilirsiniz. Bazen de, evler 
arasında sıkışıp kalmış, sokağa açılan bir 
pencerecik ile varlığından haberdar oldu-
ğunuz meçhul ve yalnız kabirlerle karşıla-
şırsınız.

Adımlarınızı Tophane yokuşuna vurdu-
ğunuzda, yolun sağında ufacık türbesinde 
huzur ve sükûnu temsil eden Okçu Ba-
ba’nın ziyaretgâhı çıkar önünüze. Ellerinizi 
göğe çevirip Fatiha okurken, türbenin ka-

pısı önünde sıra sıra dizili tahta nalınların 
ve içleri daima su ile dolu toprak destilerin 
hikmetini düşünmeden edemezsiniz.

Yeniden yola koyulursunuz. Henüz yo-
rulmaya fırsat bulamadan Tophane Parkı 
buyur eder sizi. Parkın kapısından içeri sü-
züldüğünüzde, Bursa’yı 1307 yılında kuşa-
tan Osman Bey’in ve uzun süren kuşatma-
nın ardından 6 Nisan 1326’da kenti alan 
Orhan Gazi’nin Türbeleriyle karşılaşırsınız. 
Osman Gazi Türbesi, Bizans Kilisesi’nin 
kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Önce, 
Osman Gazi’nin vasiyeti üzerine gömül-
düğü gümüş kubbeli Türbeye girer, babayı 
ziyaret edersiniz. Fatihanızı, sedef kakmalı 
muhteşem ahşap sandukanın başı ucun-
da durarak okursunuz. Gözleriniz, kadife 
üzerine gümüş iplikle özenerek işlenen 
sanduka örtüsünü gayri ihtiyari okşarken, 
dalıp dalıp gidersiniz. 

Kapıldığınız o manevi ruh halini elden 
bırakmaksızın oğlunun Türbesine uzanırsı-
nız. Buraya kadar gelmişken, yapımı 1906 
yılında tamamlanan 6 katlı saat kulesini 
görmeden, manzarada seyrinizi bekleyen 
Bursa panoramasını dolaşmadan ve par-
kın ortasına bilge bir ihtiyar edasıyla bağ-
daş kurmuş, kuvvetli kollarını sonsuzluğu 
kucaklar gibi açmış yaşlı çınar ağacının 
gölgesinde dinlenmeden geçemezsiniz.

İKİ VELİ ARASI BİR FATİHALIK MESAFE

M A K A L E

Mecbure İnal VELA
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Caddeyi takip ederek yolunuza devam 
edin. Eski evlerin çift taraflı sıralandığı 
cadde boyundan kıvrılıverdiğinizde, yolun 
solunda Şehadet Camii ile yüz yüze gelirsi-
niz. Bursa’nın en eski camilerinden biridir 
karşınızda dikilen. Murat Hüdavendigâr 
tarafından 1365 yılında inşa edilmiştir. 
1854 depreminde yıkılmış, tamirat gör-
müştür.

Caminin köşesinden kıvrılıverin, bir 
öbek mezar ile karşı karşıya geleceksiniz. 
Daracık sokaktan karşıya geçin, küçük bir 
pencere ile sokağı gözetleyen, tek başına 
uzanıp yatmış meçhul bir kabir sizi şaşır-
tacaktır.

Orhan Gazi’nin ağabeyi Alaaddin tara-
fından yaptırılan Alaaddin Camii’ne ulaş-
mak için biraz daha yürümelisiniz. Şöyle 
etrafa açılarak dolaşmaya devam ederse-
niz, aşağılarda Üftade Hazretleri Türbe ve 
Camii, Eskici Baba Hazretleri ve isimlerini 
saymakla bitiremeyeceğimiz bir nice mânâ 
kahramanı zat yolunuzu beklemektedir. 
Fatihaları uç uca eklemeyi ihmal etmeyin.

Sabah ezanlarını dinlemeye doyum ol-
maz bu semtte. Komşusu olmaktan şeref 
duyduğumuz, haz aldığımız Şehadet Camii 
başta olmak üzere, koro halinde yankılanır 
ezanlar sabah sükûnetinde. Bu semtin sa-
kini olup da, yanık sesleriyle sizi uykudan 
namaza çağıran, Hakk’a ve hayra davet 
eden müezzinlerin sesine bigâne kalmanız 
imkânsızdır. Nasıl bir hazinenin üzerinde 
oturduğunuzu, sabah ezanlarıyla bir kere 
daha idrak edersiniz.

Bu semtin sakini iseniz, sokağa her çı-
kışınızda abdestli olmalısınız. Geçtiğiniz 
yollarda, arşınladığınız eski sokaklarda, bir 
ruhani ile öbür ruhani arasında bir Fati-
halık mesafe ya var ya yoktur. Bu semtte 
meskun bulunmak sürekli abdestli olmayı 
ve sürekli Fatihalarla dolaşmayı gerektirir. 
Bu semtte meskun bulunmak size güzel 
meziyetler, iyi alışkanlıklar kazandırır.

Madde ile mânânın, dün ile bugünün, 
ecdad ile torunun buluşma noktası burası-
dır. Eski ile yeni burada el ele tutuşmakta, 
burada senli benli bulunmaktadır.

İlim erbabından bir zat ağlayarak, Os-
mangazi, Orhangazi Hazretleri ve diğer 
mübarek ruhanilerin, yaşayış tarzımızdan 
duydukları esef sebebiyle bizi manen terk 
ettiklerini, ziyaretgâhlarının birer boş top-
rak parçası olarak kaldığını anlatmaktaydı. 
Onların, Efendimiz (s.a.v.)in huzurunda 
toplandıklarını, bizi bizimle baş başa bı-
raktıklarını söylemekteydi.

İnsanın burnunun direğini sızlatan, göz-
lerini yaşla dolduran bu sözlere inanmak 
gelmiyor içimden. Onların buralarda, her 
sokak başında, her duvar dibinde bizim-
le iç içe bulunduklarına yürekten inanı-
yorum. İnandığım için, Fatihayı dilimden 
eksik etmiyorum. Fatihalarımızla, duaları-
mızla onları andığımız, onları unutmadığı-
mız müddetçe, onlar da bizi unutmazlar, 
bizi terk etmezler! Buna can-u gönülden 
inanıyorum. Onlar toprağın altında bulun-
sa da, bedenen aramızda olmasalar da, şu 
caddelerde, sokaklarda dolaşan pek çok 
insandan manen daha diridirler, daha çok 
bizimledirler…
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Şefkat, adam seçmez
Bediüzzaman, fırsat buldukça kır gezisi-

ne çıkardı. Tabiatı ve temiz havayı severdi. 
Birkaç talebesiyle yine kıra çıkmıştı. 

Yolda göçebelere rastladı. Hemen onlara 
da nasihatta bulundu. Göçebe yaşayan 
insanlarla kendi arasında bir münasebet 
kurup gönüllerine girdi. Dedi ki:

“Sizler, dünyanın fani olduğunu anladı-
ğınızdan, sade bir hayat yaşıyor, basit ça-
dırlarda oturuyorsunuz. Sizler de benim 
gibi göçebesiniz. Bu sebeple benim hem-
şehrim sayılırsınız.”

İzci Gençler
Isparta köylerinde kamp kuran izci 

gençler, köylülerden Bediüzzaman’ı duy-
muşlar; “Büyük bir din âlimi, kıymetli bir 
hocaymış; ziyaret edelim.” diyerek kaldığı 
yere gelmişlerdi.

İzci kıyafetiyle gelen o gençleri, Bediüz-
zaman Hz.leri hiç yadırgamadı. Muhabbet 
göstererek kabul etti ve ders yaptı. Hatta 
sandalyede oturan talebesi Abdullah Ye-
ğin’e, “Sen de bunlarla otur.” diyerek bir 
bakıma ayrıcalığı kaldırdı.

Bediüzzaman, insanların dışına ve ka-
lıbına değil, içine ve kalbine bakıyordu.

Göz hakkı
Bediüzzaman Hz.leri, kul hakkı konu-

sunda çok dikkatli davranırdı. Zira kimden 
kime geçerse geçsin, helal edilmedikçe bu 
haktan kurtulmak mümkün değildir.

Maddî ve manevî en küçük bir hak 
geçme ihtimaline karşı çok hassas olan 

Bediüzzaman, göz hakkına da itina göste-
rirdi.

Bu sebeple, açıktan alınan ve başkala-
rı görerek getirilen yiyecekleri, “göz hakkı 
girmiş” diye yemezdi.

Talebelerine hizmet ederdi
Bir gün talebeleri harıl harıl çalışıyorlar-

dı. Her biri bir matbaa olmuş, Bediüzza-
man’ın eserlerini el yazısıyla yazıyor, temi-
ze geçiyor ve çoğaltıyorlardı.

Müthiş bir iman ve eğitim seferberliği, 
tüm hızıyla devam ettiriliyordu. Üstad Be-
diüzzaman, bu faaliyete çok büyük önem 
veriyordu.

Bu sebeple kendi pişirdiği çayı, bir tepsi 
içinde getirdi ve talebelerine sundu. Onlar 
hemen ayağa fırlayıp tepsiyi elinden al-
mak istediler. Mani oldu ve dedi ki:

“Yok, yok, oturunuz ve vazifenizi yapı-
nız. Ben size hizmet etmeye mecburum.”

Ramazan davulu
Bediüzzaman, İslâm’la, imanla ilgisi 

olan en küçük bir faaliyete bile ehemmi-
yet verirdi. Bu çerçevede, Ramazan davul-
cusuna, “İslâmî şeâiri ilân ediyor.” nazarıy-
la bakar ve para verirdi.

Sünnete sadakat
Bediüzzaman, ağzında diş olmadığı dö-

nemlerde de misvak kullanırdı. Damak-
larına misvakı sürerdi. Böylece ‘Sünnete 
sadakat’ dersi verirdi. Çünkü ona göre 
“sünnet, farza köprü” idi.

“Herkesin istifadesi aynı olmaz”
Bayram Yüksel, Bediüzzaman’ın sadık 

ŞEFKAT KAHRAMANI BEDİÜZZAMAN’DAN 
UNUTULMAZ HATIRALAR- 1

İ L A H İ YAT
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talebelerindendi. Bir gün ders sırasında 
Üstad ona sorar:

“Anladın mı?”
O da anlamadığını söyler.
Bediüzzaman, tekrar anlatır. Bunun 

üzerine, anlatılan her şeyi anlar ve şöyle 
düşünür:

“Ben artık oldum.”
Ders bitip de dışarı çıkınca, yine aklında 

bir şey kalmaz.
Bir zaman sonra Bediüzzaman, tekrar 

sorar:
“Anladın mı?”
“Yine anlamadım.” deyince de, Bediüz-

zaman’dan şu dersi alır:
“Eğer tam anlasaydın, bu hizmette istih-

dam olunmayacaktın. Çünkü ‘Ben oldum’ 
deyip gidecektin. Bir bahçeye girildiği za-
man, boyu uzun olanlar meyveyi koparır, 
yer; bazıları sadece meyvenin kokusunu 
alır. Sen kokusunu al, bu hizmette istih-
dam olduğuna şükret.”

İyiliğini gördüğü insana vefa
Üstadın yanında Tatarlardan söz açıl-

mıştı ki şöyle dedi:
“Ben tatarları beş vakit duama dahil 

etmişim. Bana onlar Sibirya’da çok yar-
dım ettiler. Kosturma’da esirken, iki ihtiyar 
kadın, bir küçük pencereden, benim yiye-
ceğimi getirirlerdi. Belki de onlar, benim 
kurtulmama ve Risale-i Nur’u yazmaya ve-
sile oldular. O vakitten beri bütün Tatar ka-
bilelerini beş vakit duama dahil etmişim. 
Hatta 1948’de bana zehir verdiren Afyon 
savcısı da Tatar’dı. Abdülvahit (Tabakçı), 
sen, neredeyse onu ara bul, mektup yaz. 
Cehennemin azaplarını çekeceğimi bil-
sem, ondan hak talep etmeyeceğim. Hak-
kımı helal ettim.”

Hapishane arkadaşlarına vefa
Afyon Hapishanesinin gardiyanlarından 

Hasan Değirmenci anlatıyor:
“Bediüzzaman tahliye olup hapishane-

den çıktıktan sonra, iki defa hapishaneye 
geldi. İçerideki mahkumları ziyaret edip 
görüşmek istedi. Fakat adı ‘deli’ye çıkmış 
olan ve sertliğiyle tanınan hapishane mü-
dürü, razı olmadı, Bediüzzaman’ı mah-
kumlarla görüştürmedi.”

Eşyaya vefa
Bediüzzaman, insana ve hayvana oldu-

ğu gibi, eşyaya da vefa gösterir, yadigâr-
lara çok önem verirdi. Talebesi olan Ha-
fız Mustafa, İzmir’den Üstada bir gömlek 
göndermişti.

O gömleği eskiyinceye kadar giydi. Artık 
giyilemeyecek hâle gelince de, gömleğin 
parçalarını, başka bir gömleğe yama ola-
rak diktirdi.

Bir gün Hafız Mustafa’nın akrabası gel-
mişti. Onlara:

“Bakın bu, Hafız Mustafa’nın hediyesi 
olan gömleğin parçasıdır.” diyordu.

Kaşıktan dost olur mu?
Bediüzzaman, çayı severdi. Dünyalık 

eşyası arasında küçük bir çay takımı vardı. 
Bir gün Bediüzzaman’ın çay kaşığı kırıldı.

“Bunu tamir ettirin.” dedi.
Zübeyir Gündüzalp, bu çay kaşığını ta-

mirciye getirdi, ama alüminyum olduğu 
için kaynak yapılamayacağını öğrendi. Ça-
resi kolaydı. Hemen daha kaliteli ve yeni 
bir çay kaşığı alıp getirdi.

Bediüzzaman, durumu öğrenince üzül-
dü:

“Kardeşim, sen bilmiyor musun, o kaşık 
benim 40 yıllık arkadaşımdı. Ben kaşığımı 
isterim; tamir ettir, getir!” dedi.

Zor da olsa, kaşık tamir ettirildi ve ge-
tirildi. Bediüzzaman, kadim bir arkadaşına 
kavuşmanın sevinciyle, tamir ücretini de 
fazlasıyla verdi.
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1093, Sayram - 1166, Türkistan (Yesi), Türk 

mutasavvıf ve şair.
Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı 

unvanını taşır. Tam adı: Ahmed bin İbrâhim bin 
İlyâs Yesevî idi. 

Kuvvetli bir medrese tahsili görmüş olup din 
ilimleri yanında tasavvufu da layığıyla öğren-
miştir. Babası Ali el-Mûrtezâ’nın soyundan olan 
“Şeyh İbrâhim”, mürşidi ise Hanefî âlimlerinden 
Nakşîbendî Şeyhî Hâce Ebû Yakûb Yûsuf el-He-
medânî’dir. Anadolu’ya hiç gelmemiş olmasına 
rağmen Anadolu’da da tanınan ve sevilen “Hoca 
Ahmed Yesevî”, yaygın olan kanaate göre, Mev-
lana Celâleddîn Rûmî, Hacı Bektaş Velî, (Seyyid 
Muhammed bin Seyyid İbrâhim Ata )gibi Ana-
dolu ekolleriyle Anadolu’daki tasavvufi akımlar 
üzerinde büyük tesirler meydana getirmiştir. 
Diğer bâzı âlimlerin yaptığı gibi kendisini belli 
bir alana hapsetmeyip inandıklarını ve öğren-
diklerini yerli halka ve göçebe köylülere onların 
kendi anlayabilecekleri bir lisan ve alıştıkları 
yöntemlerle anlatmaya çalışmıştır.

Karahanlılar’ın hüküm sürdüğü çağlarda 
Orta Asya’nın iktisadî, sosyal, siyasî ve medenî 
hayatında önemli bir yer tutan, Türkistan şeh-
ri yakınlarında Sayram kentinde doğan Ahmed 
Yesevî, Yesi’de Arslan Baba’ya intisab eder. 
Menkıbeye göre Arslan Baba’nın Yesi’ye gele-
rek Ahmed Yesevî ile buluşması ve İslâm Pey-
gamberi Muhammed Mustafa’nın kendisine 
teslim ettiği emanetleri vermesi, terbiyesi ile 
ilgilenerek onu irşat etmesi hep İslâm Peygam-
beri Muhammed Mustafa’nın mânevî bir işare-
tine dayanmaktaydı. Babası Hace İbrâhim Şeyh 
ve mânevi babası Arslan Baba’nın vefatlarını 
müteakib Buhara ve Semerkant’ta Melâmetiy-
ye-Nakşîbendiyye-Kalenderiyye şeyhi olduğu 
iddia edilen Hâce Yûsuf el-Hemedânî’nin yanın-
da eğitimini tamamlar.Zaten, Yesevi’nin Fakr-
name adlı eserinde isimleri geçen Şakik-i Belhi, 
Ahmed-i Cami-i Namıki ve Kutb’ûd-Dîn Haydar 
gibi önemli şahsiyetlerin hepsinin Melâmetîy-

ye-Kalenderiyye çevrelere mensup oldukları 
da kaynakların verdiği bilgiler arasında yer al-
maktadır. Hatta bu müridlerden Kutb’ûd-dîn 
Haydar, 12. yüzyıldan itibaren Kalenderîliğin 
en yaygın ve faal kolunu oluşturan Haydarîliğin 
kurucusudur. Sayram’da İmâm Muhammed Ba-
kır bin Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn soyundan gelenlerin 
hepsine Hâce unvanı verildiği gibi onlara bağla-
nan kişiler de aynı isimle anılmaktaydı. İşte bu 
nedenledir ki Hâce Ahmed-i Yesevî, Kul Hâce 
Ahmed olarak anılır olur.

İrşat postuna geçişi

Hâce Yûsuf el-Hemedânî’nin vefatı üzerine 
irşat mevkiine önce Abdullah-ı Berkî daha son-
ra da Şeyh Hasan-ı Endâkî geçer. 1160 yılında 
Endâkî’nin ölümü üzerine de Ahmed-i Yesevî 
irşad postuna oturur. Bir süre sonra da vaktiyle 
mürşidi Hâce Yûsuf el-Hemedânî’nin vermiş ol-
duğu talimat üzerine irşat makamını Abdulhâlık 
Gucdevanî’ye devrederek Türkistan’da İslâmi-
yeti yaymak maksadıyla Yesi’ye geri döner.

Ayrıca bakınız: Nakşîbend’îyye, Hâce Yûsuf 
el-Hemedânî ve Abdulhalik-ıl Güjdevani

Ahmed Yesevî

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

Recep KARA
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En büyük eseri “Divan-ı Hikmet”

Ana madde: Divan-ı Hikmet

Ahmet Yesevî, Divan-ı Hikmet adıyla yüzyıl-
lar sonra derlenecek olan Hikmetleri aracılı-
ğıyla Türklere İslam’ı kolaylaştırarak benimset-
miştir. Bunun için İslam inancını, Türk gelenek, 
inanç ve yaşam tarzı ile uygun biçimde sentez-
leme yolunu seçmiştir. Ahmed Yesevî, Yesevîlik 
tarikatını kurucusu olarak kabul edilir. İslâm’ı 
yeni kabul etmiş Türk topluluklarına dinin irfan 
yönünü tanıtmıştır.

Türk toplulukları üzerindeki tesirleri

Türkistan Türkleri’nin İslam’ı kitleler halinde 
kabul etmeye başladığı 10. yüzyıl, Türk dünya-
sı için tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Bu 
yüzyıldan itibaren Türkler İslamiyet anlayışını 
benimsemişlerdir. Ahmed Yesevî, bir yandan İs-
lâm şeriat hükümlerini, tasavvuf esaslarını, ta-
rikat adap ve erkânını öğretmeğe çalışırken bir 
yandan da İslâmiyet’i Türklere sevdirmeyi, Ehl-i 
Beyt âkidesini yaymak ve yerleştirmeyi kendi-
ne gaye edinmiştir. Bu eğitmenlik vasıflarından 
ötürü hikmetleri lirizmden uzak ve sanat endi-
şesi taşımadan söylenmiş şiirler olarak kabul 
edilmektedir.

Yesevî, Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmesine 
rağmen eserlerini Türkçede vermiştir. Edebiyat-
çı Yahya Kemal Beyatlı’nın Ahmet Yesevî hak-
kındaki yorumu şöyledir.

“Şu Ahmet Yesevi kim? Bir araştırın görecek-
siniz. Bizim milliyetimizi asıl O’nda bulacaksı-
nız”

Türbesi, Kazakistan’ın güneyindeki Türkistan 
kentinde 1389 ile 1405 yılları arasında Timur-
lenk tarafından yapıldı. 2002 yılında UNESCO 
tarafından dünya tarih eseri olarak kabul gör-
dü. Ahmet Yesevî’nin türbesi Türkiye Cumhuri-
yeti tarafından TİKA marifetiyle yeniden tamir 
edilmiştir.

Eserleri

• Divan-ı Hikmet şiirleri, Türk tasavvuf 
edebiyatının çok önemli ve bilinen en 
eski örneklerini içeren kitaptır.

• Akaid, İslam’ın esaslarının yer aldığı te-
mel eseridir.

• Fakr-Nâme öğrencileri tarafından yazıl-
mış ve kendisine mal edilmiştir.

Ahmed Yesevî’nin vefatından sonra Anado-
lu’ya gelenler

Ahmet Yesevi’nin müridleri ve takipçileri 
ölümünden önce ve ölümünün sonrasında, 
12. yüzyılın ortalarından itibaren diğer böl-
geler gibi Anadolu’ya da gelerek görüşlerini 
yaymaya devam ettiler.

Zakiroğulları ve Beyderoğulları’nın, bunların 
en büyük temsilcileri oldukları bilinir. Türk-
menistan’da halen 70 bin civarında bulunan 
Zakiroğulları’nın Türkiye’de de temsilcileri 
bulunmaktadır. Diğer önemli halifeleri ara-
sında Mansur Ata, Abdülmelik Ata, Süley-
man Hakim Ata, Tac Hoca, ve Zengi Ata sa-
yılabilir.

Evliya Çelebi’ye göre bazı meşhur muhtemel 
Yesev’îyye târikatı mensupları ve dervişleri

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde tespit 
ettiği Yesevî-Bektâşî dervişlerinden bazıla-
rı şöyledir: Rumeli’de Sarı Saltuk, Delior-
man’da Demirci Baba, Niyazabad’da Avşar 
Baba, Merzifon’da Pir Dede, Bulgaristan Var-
na-Batova’da Akyazılı, Bursa’da Geyikli Baba, 
Abdal Musa, İstanbul Unkapanı’nda Horos 
Dede, Yozgat’ta Emir Çin Osman, Tokat’ta 
Gaj-Gaj Dede, Zile’de Şeyh Nusret, Nevşe-
hir’de Hacı Bektaş-ı Veli, Amasya’da Baba 
İlyas.

İslâm şeriatına ve peygamberin sünnetine 
titizlikle bağlı olduğu bilinen Ahmed-i Ye-
sevî’nin şeriat ile tarikâtı kolaylıkla bağdaş-
tırabilme yeteneği, Yesevîlik tarikâtının Türk 
toplulukları arasında hızla yayılıp yerleşme-
sinin ve daha sonra ortaya çıkan Vefa’îyye, 
Bâbâ’îyye, Haydâr’îyye, ve Bektâşî Tarikâtı 
gibi kökende Alevî unsurlardan oluşan ta-
rikât ve topluluklar üzerine şiddetli tesirle-
rinin olduğu kabul edilecek olursa, yukarıda 
zikredilen şahsiyetlerin doğrudan Yesev’îyye 
mensupları olduklarını söylemek pek müm-
kün gözükmemektedir. Ancak, bu dervişlerin 
dolaylı olarak Hâce Ahmed-i Yesevî’den etki-
lenmiş oldukları da yadsınamaz.
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İngilizcesi Artificial Intelligence olan 

yapay zeka; bilgisayarların insan lara 
ait düşünme, akıl yürütme, nesnel ger-
çekleri algılama, kavrama, yargılama 
ve sonuç çıkarma yeteneklerinin kul-
lanabilir hale gelmesi olarak tanımlan-
maktadır. İlk kez; Dünya literatürüne, 
1956 yılında Dartmouth’da John Mc-
Carthy tarafından önerilerek adı kon-
muştur. Fakat 63 yıllık isim geçmişine 
karşın yapay zeka fikri, aslında daha 
geçmişe dayanmaktadır. Warren Mc-
Culloch ve Walter Pitts; 1943 yılında 
Bulletin of Mathematical Biophysics 
(Matematiksel Biyofizik Bülteni) dergi-
sinde: “A Logical Calculus of the Ideas 
Immanent in Nervous Activity” (Sinir-
sel Aktivitenin Özünde Bulunan Fikir-
lerin Mantıksal Bir Hesabı) adlı ma-
kalede, bir Turing makinesi (karmaşık 
matematiksel hesapların belirli bir dü-
zenek tarafından yapılmasını sağlayan 
hesap makinesi) gibi işleyen ve temeli 
nöronlara ve geri besleme (feedback) 
düğümlerine dayanan bir işlemci fikrini 
ortaya atmışlardı. Dile kolay tam 64 yıl 
önce (31 Ağustos 1955 tarihinde) Dart-

mouth’da John McCarthy başkanlığın-
da hazırlanan (*) “A Proposal For The 
Dartmouth Summer Research Project 
On Artificial Intelligence” (Yapay Zeka 
Üzerine Dartmouth Yaz Araştırmaları 
Projesi İçin Bir Öneri) başlıklı öneride 
Nöron Ağları, yapay zeka probleminin 
bazı yönleri içinde sayılmıştır.

Diğer taraftan; yıllara bakar mısınız 
lütfen: dünyada 1943 ve 1956 yılla-
rından bahsederken, Türkiye’de Yapay 
Zeka Zirvesi ilk olarak, Mayıs 2017’de 
kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi 
(TRAI: www.turkiye.ai) tarafından 14 
Şubat 2018 tarihinde, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi’nde (İTÜ) gerçekleş-
tirildi. İkincisi yine TRAI tarafından, 
yine İTÜ’de, 14 Mart 2019 tarihinde 
gerçekleştirildi. Ana teması “Algorit-
malar” olan anılan Zirvede, alanında 
uzman 50’den fazla yerli ve yabancı 
konuşmacı; perakende, sigortacılık, 
moda, pazarlama, iş dünyası gibi alan-
larda yapay zekanın geleceğini tartıştı 
ve örnek olaylar ile yapay zekanın nasıl 
daha etkili kullanılabileceğini aktardı. 
Türkiye’nin bugüne kadarki gecikmesi-

TÜRKİYE’NİN YAPAY ZEKAYA İHTİYACI

Sabit OSMANOĞLU

K A PA K
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ne rağmen, söz konusu etkinliğin; Go-
ogle, Microsoft, Doğuş Teknoloji, Etiya, 
Hewlet-Packard Enterprise, Oreda-
ta, Sor’un gibi dünyada ve Türkiye’de 
önemli başarılara imza atan teknoloji 
firmalarının desteği ile gerçekleştiril-
mesi, oldukça ümit vericidir. 

Ancak; Ziya Paşa der ki:

“Âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz,

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserin-
de.”

(Yani: Kişinin aynası yaptığı işlerdir, 
laflarına bakılmaz; çünkü kişinin aklı-
nın seviyesi ancak yaptığı işlerle ortaya 
çıkar.) Birleşik Arap Emirlikleri’nde; 27 
yaşındaki Omar Sultan Al Olama, Ekim 
2017’de, dünyanın ilk Yapay Zeka Dev-
let Bakanı olarak atanmıştır (ai.gov.
ae). Bu itibarla; Devletin de başta Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) olmak üzere, yapay 
zeka konusunda öncülük yapmalı ve 
teşvik politikaları geliştirmelidir. Nite-
kim; TÜBİTAK olarak, konu ile ilgili en 
yakın etkinlik olan, 9 ve 10 Ekim 2019 
tarihlerinde Hollanda’nın Amsterdam 
şehrinde düzenlenecek Dünyaya Ön-
cülük Eden Yapay Zekâ Zirvesine (The 
World’s Leading AI Summit: www.wor-
ldsummit.ai), Yapay Zeka İnisiyatifi ve 
sektördeki şirketlerle birlikte katılım 

sağlamalı ve artık, Türkiye’nin yapay 
zekaya ihtiyacı için ciddi adımlar atıl-
malıdır.

(*): http://www-formal.stanford.
edu/jmc/history/dartmouth/dart-
mouth.html

Yapay zeka probleminin bazı yönleri 
şunlardır:

1. Otomatik Bilgisayarlar,

2. Bir Bilgisayar, Bir Dili Kullanmaya 
Nasıl Programlanabilir?

3. Nöron Ağları,

4. Hesaplamanın Büyüklüğü Teorisi,

5. Kendini Geliştirme,

6. Soyutlamalar ve

7. Rastlantısallık ve Yaratıcılık.

Hazırlayanlar:

J. McCarthy, Dartmouth College 
(Dartmouth Koleji)

M. L. Minsky, Harvard University 
(Harvard Üniversitesi)

N. Rochester, I.B.M. Corporation 
(IBM Şirketi)

C.E. Shannon, Bell Telephone Labo-
ratories (Bell Telefon Laboratuvarları)
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Dokunma, ses ve düşünce gücüyle bazı hastalık-

ların tedavi edildiği konusu modern tıbbın de kabul 
ettiği bir gerçektir. Bazı hastanelerde tamamlayıcı 
tedavi yöntemleri olarak uygulanmaktadır. 

Biyogeometri bilim dalının mucidi, Mısırlı Prof. 
Dr. İbrahim Abdülkerim, üç yıl süren deney ve araş-
tırmaların sonuçlarına dayanarak, tekrar edilerek 
okunan Esma’ül Hüsnanın, insan bedeninde bir ta-
kım fizyolojik değişiklikler yaparak, bir çok hastalı-
ğın tedavisinde şifa enerjisine sahip olduğunu ifade 
ediyor. Dr. Abdulkerim, insan vücudundaki enerjiyi 
farklı ince ölçüm yöntemiyle elde ettiği sonuçlara 
göre, Esma’ül Husnadan her biri, vücudun muayyen 
bir orgnına enerji sağlayarak onu güçlendirip tedavi 
ediyor. Allah’ın isimlerini terennüm etmek vücutta-
ki aktif enerjiyi artırıyor. Araştırmayı ilk defa kendi 
üzerinde uyguladığını belirten Dr. Abdulkerim, Al-
lah’ın NUR , VEHHAB ve HABİR isimlerini zikir ede-
rek gözlerinin on dakikada iyileştirdiğini söylüyor. 
Ayni isimlerin korunmak için de kullanıldığını ifade 
ediyor.

ESMAİ HÜSN’NIN HANGİ İSİMİ HANGİ ORGANI 
TEDAVİ EDİYOR?

Esma’ül Hünsayı tek tek veya topluca zikir etme-
nin, maddi, manevi ve psikolojik bir çok hastalıkları 
tedavi ettiğini söyleyen Mısırlı bilim adamı Prof. Dr. 
İbrahim Abdulkerim, insanlar üzerinde 3 sene sü-
reyle yapmış olduğu araştırma ve deneyler sonu-
cunda, hadis-i şerifte Allah’ın  99 ismi olduğu belir-
tilen   ESMA’ÜL HÜSNA (Allah’n güzel isimleri) dan 
hangisinin hangi organdaki hastalığı tedavi ettiğini 
şu şekilde tespit etmiştir:

İSİMLER VE  BU İSİMLERİN TEDAVİ ETTİĞİ HAS-
TALIKLAR

ES-SEMİ’(İşiten):  Bütün organlarda aktif enerjiyi 
dengeliyor.

ER-REZZAK(Rızık veren): Mide ve kalp damarla-
rını tedavi ediyor.

EL-CEBBAR(Dilediğini zorla yapmaya muktedir): 
Damarlar ve omurgayı tedavi ediyor.

ER-RAUF(Şefkatlı): Diz ve kalın bağırsağı tedavi 
ediyor.

EN-NAFİ’ (Dilediğine fayda sağlayan): Karaciğer, 
kemik ve yağ kütlelerindeki hastalıkları tedavi edi-
yor.

EL-HAYY(Ezeli ve ebedi hayat sahibi): Böbrekleri 
tedavi ediyor.

EL-BEDİ’(Vasıtasız icat eden): Saçları tedavi eder.
ES-SEBBUR(Çok sabırlı): Bağırsakları tedavi edi-

yor.
CELLE CELALÜHÜ :Migreni tedavi ediyor. Saçı 

güçlendirerek dökülmesini önlüyor.
ER-REŞİD (Bütün işleri doğru): Prostat hastalığını 

tedavi ediyor.
EL- KAVİ(Kuvvetli): Adaleleri güçlendiriyor.
EL-BARİ(Modelsiz yaratan): Pankreasi tedavi 

ediyor.
EN-NUR(Işık üstü aydınlık): Göz ve kalp hastalık-

larını tedavi eder.
EL-HALİK(Yaratan): Rahim hastalıklarını tedavi 

ediyor.
EL-VEHHAB(Bahşeden): Kalbin atar ve toplarda-

marlarını tedavi ediyor.
EL-HADİ(Hidayet yolunu gösteren): Mesane has-

talıklarını tedavi ediyor.
EL-MÜĞNİ(Zengin eden):Üremedeki hastalıkları 

tedavi eder.
EL-ĞANİ(Zengin olan): Sinirleri tedavi eder.
EL-MÜHEYMİN(Mahlukunu kollayan): Romatiz-

mayı tedavi ediyor.
EL-LATİF(Lütfeden): Sinizütü tedavi ediyor.
EL-HAFİD(Dereceleri indiren): Tansiyon hastalı-

ğını tedavi eder.
EL-MÜTEALİ(En yüksek): Göz damarlarını tedavi 

eder.
EN-NUR, EL-VEHHAB, EL-HABİR:  korunmak 

için(genel olarak).

Dr. Ahmet ALTUN

ESMAÜ’L HÜSNADA ŞİFAYA DAİR 
BAZI SIRLAR

İ L A H İ YAT
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Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ra-

mazana yaklaşırken nurlu işaretlerin sonuncusu 
Şaban ayının 15. Günü akşamına denk gelen Berat 
Kandili, 19 Nisan 2019 Cuma gecesi kutlanacak-
tır. Bu aynı zamanda Ramazan orucuna da 15 gün 
kaldığı için aynı gün oruç tutmak için bulunmaz bir 
fırsattır. Her sene, Şaban ayının bu on beşinci, yani 
Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, 
ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, 
yani her şey Levh-i Mahfuzda yazılır. Dolayısıyla; 
nasıl ki mahkemede suçsuz bulunan insanlar beraat 
eder, kurtulur ve affolunursa, bu geceyi, yani Berat 
Kandilini de ihya edenler ve/ya hakkıyla ibadet ve 
dua edenler, bir ömür cehennemden beraat etme 
fırsatına sahip bulunmaktadır. Nitekim; Peygam-
berimiz Hz. Muhammet (sav), bu gece, çok ibadet, 
çok dua ederdi. Hatta; Peygamber Efendimiz bir 
Berat gecesi yine çok ibadet etmişti. Hazret-i Ayşe 
validemiz: “Ya Resulüllah; Allah-ü Teala seni günah 
işlemekten muhafaza buyurduğu halde, neden Be-
rat gecesinde bu kadar çok ibadet ettin? diye sor-
du. Peygamber efendimiz, cevaben şöyle buyurdu: 
“Şükredici kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak 
her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde 
öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu 
gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin 
amelleri Allah-ü Teala’ya arz olunur.” (Abdülkadir 
Geylani’nin El-Gunye li-Tâlibî Tarîk-ıl Hak: Îmân, ibâ-
det ve ahlâkî konuları ihtiva eden eseri)

Çok ilginçtir ki; Allah-ü Teala, Nisa Suresi 136. 
Ayette mealen şöyle buyuruyor: “Ya eyyuhâllezî-
ne âmenû, âminû billâhi ve resûlihî vel kitâbillezî 
nezzele alâ resûlihî vel kitâbillezî enzele min kabl 
(kablu).” (Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, 
Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdi-
ği kitaba iman edin) Buradan anlamamız gereken, 
imanın, imanımızın her zaman takviyeye ihtiyacı ol-
duğudur. İşte; Bediüzzaman, Mektubat adlı eserinin 

5. Mektubunda bu konuda çok önemli bir tespitte 
bulunmaktadır: “Silsile-i Nakşinin (Nakşibendi tari-
katının geçmiş halkasının) kahramanı ve bir güneşi 
olan İmam-ı Rabbânî (r.a.), Mektubat’ında demiş ki: 
“Hakaik-i imaniyeden bir meselenin inkişafını, bin-
ler ezvak (zevkler) ve mevâcid (vecitler) ve kerâmâta 
(kerametler) tercih ederim.” (İmam-ı Rabbânî, 
el-Mektûbât, 1:182, 210. Mektup) Hem (devamın-
da) demiş ki: “Bütün tariklerin nokta-i müntehâsı 
(son noktası), hakaik-i imaniyenin (iman hakikatle-
rinin) vuzuh (açıklığa kavuşması) ve inkişafıdır (or-
taya çıkmasıdır).” İmanın sağlamlığı nispetinde dua 
ve ibadetlerimiz daha anlamlı, daha zevkli ve daha 
bereketli olacaktır. İmanımızı tehdit eden dışta ve 
içten gelen tehlikeler bulunmaktadır. Dıştan gelen 
tehlikeler, aklımızın ikna edilmesi ve ruhumuzun 
doyurulması gereken konularda yetersiz ve bilgisiz 
kaldığımızda dıştan gelen şüphe ve tereddütlerdir. 
İçimizde de nefis denilen her zaman bedenin rahatı 
ve tembelliğini isteyen, kötülüğü emreden ve şey-
tanın ortaklığını yapan egomuz veya enaniyetimiz 
ya da benliğimiz bulunmaktadır.

Nitekim; Berat Kandili, belki önümüzdeki bir yıl 
için, ama bir ömür imanımızın artması ve zengin-
leşmesi için dua etme için bir fırsat olarak karşımız-
da durmaktadır. Biz Allah’ın sonsuz lütfu ve keremi 
olmasa her an çizgiden sapma ve halkadan kopma 
riskini taşıyoruz. Yine, Nisa Suresi’nin 79. Ayetinde 
belirtildiği gibi (“Sana her ne iyilik erişirse Allah’tan-
dır. Sana her ne kötülük gelirse o da kendi kusurun 
sebebiyledir”) başımıza gelen bütün iyiliklerin On-
dan, bütün kötülüklerin nefsimizden geldiğini bili-
yoruz. Sonuçta; Onun Habib-i Edibi (Çok edepli ve 
çok sevgili), Sevgili Peygamberimiz gibi dua etmeli-
yiz: “Allah’ım, beni göz açıp kapayıncaya kadar bile 
nefsimle baş başa bırakma!” (İbn-i Hanbel, Cilt: V, 
42)

Zafer SUAD

BERAAT KANDİLİ

D E N E M E
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Gümrükler Genel Müdürlüğü:****İhracat iş-

lemlerinin kağıtsız ortamda yapılmasına yönelik 
uygulama Esenboğa Gümrük Müdürlüğü ve Anka-
ra Gümrük Müdürlüğünde 20.03.2019 tarihi itibari 
ile sadece 1000 rejim kodlu işlemlerde başlamış, 
01.04.2019 tarihi itibari ile de tüm rejimler için dev-
reye alınacaktır.

tarihinde Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde ve 
20.03.2019 tarihinde ise  Trakya Serbest Bölgede 
test denemeleri yapılmıştır. 3 Aylık bir süre içinde 
de tüm gümrüklerin bu sisteme geçişinin sağlana-
cağı bildirilmiştir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Marriott Otel’de 
gerçekleştirilen “İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım 
Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, 2019’un bakan-
lık için icraat yılı olacağını söyledi.

Dijitalleşmenin ‘mega trend’ olarak dış ticareti 
ve buna bağlı olarak ülkelerin rekabetçiliğini doğ-
rudan etkilediğini belirten Pekcan, “Blok zincir, ya-
pay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi tek-
nolojiler sayesinde artık eski modeller geçerliliğini 
yitiriyor. Bunlar önümüzdeki dönemde rekabetin 
koşullarını belirleyen alanlar olacak. Bu dönüşüm 
sürecinde ülke olarak geri kalmamız tabii ki söz ko-
nusu değil. Memnuniyetle söylüyorum ki biz treni 
kaçırmadık, doğru yoldayız.” diye konuştu.

Bu büyük dönüşüm ve değişim noktasında 
stratejik konumda bulunan Türkiye’nin, önemli bir 
transit merkezde yer aldığına dikkati çeken Pekcan, 
dünyanın her yerinde Türkiye markasını tanıtmak 
amacıyla ihracatı güçlendirecek adımlar atmaya 
devam ettiklerini, üreticileri ve ihracatçıları destek-
lediklerini bildirdi.

Pekcan, iç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde 
zorunluluk olan dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana 
çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, hizmetle-
rin tamamında, elektronik sistemleri esas alan uy-
gulamalara ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Türkiye’de ticari faaliyetlerin şeffaf, hızlı, kolay 
ve güvenli bir biçimde yürütülmesi ve ticaretin ko-
laylaştırılması amacıyla çok önemli düzenlemeler 
yaptıklarına işaret eden Pekcan, şöyle konuştu:

“Gümrüklerimizin modernleşmesi ve gümrük 
süreçlerimizin dijitalleştirilmesine yönelik çok 
önemli çalışmaları hayata geçirdik. Bakanlığımı-
zın verdiği tüm hizmetlerde belgelerin tamamen 
elektronik ortamda işlem görmesini hedefliyoruz. 
Göreve geldiğimden bugüne, Tek Pencere, Liman 
Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, 
Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı gibi birçok pro-
jenin yaygın bir şekilde kullanılması üzerine takip-
lerimizi yaptık. Şimdi de ihracatta büyük dönüşüm 
gerçekleştiriyoruz. Tüm işlemlerin elektronik yapıl-
dığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz. İhra-
cat beyannamesine ekli belgeler, memur işlemleri, 
dilekçeler ve memur ile beyan sahibi arasındaki her 
türlü iletişim tamamen elektronik ortama ve kayıt 
altına alınıyor.”

- Kağıtsız gümrük uygulamasına 30 Nisan’da baş-
lanacak

Pekcan, ilk aşamada Bakanlık ile diğer kamu ku-
rum ve kuruluşları tarafından aranan belgelerin Tek 
Pencere Sistemi üzerinden alınmasına ilişkin çalış-
ma yaptıklarını anımsatarak, geçiş sürecinde tam 
154 belgeyi elektronik ortama taşıdıkları bilgisini 
verdi. 

Sistemin denemelerini Esenboğa Havalimanı, 
Ambarlı, Atatürk Havalimanı ve Ankara gümrük-
lerinde yaptıklarını belirten Pekcan, “Türkiye’deki 
bütün gümrüklerimizde kağıtsız elektronik ortam-
da ihracata 30 Nisan itibarıyla geçiyoruz.” ifadesini 
kullandı.

Pekcan, bu tarihten itibaren ticaret erbabının 
yol ve zaman masrafına katlanmadan ihracat be-
yannamesi ve eklerini ofisinden verebileceğini vur-
gulayarak şunları kaydetti:

İbrahim BİÇER

İhracatta Kağıtsız Beyanname 
Donemi Gumruklerde

D I Ş  T İ C A R E T
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“Kağıtsız beyanname uygulamalarıyla mükellef-
lerin gümrük işlemlerinde çok önemli maliyet ka-
lemi olan zamandan ve arşivleme maliyetinden de 
hem Bakanlığımız hem de ihracatçılarımız kurtul-
muş oldu. Personelimiz tarafından yapılan müzek-
kere düzenleme, gözetim uygulaması, dilekçe gibi 
tüm işlemler sistemde yer alacak ve gümrük işlem-
leri şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebile-
cek. İzlenebilirlik ve güvenlik açısından da baktığı-
mızda ihracat işlemlerinin tüm süreçleri elektronik 
ortamda sistem üzerinden takip edilebilecek. “

Pekcan, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, ihra-
catta yerinde gümrükleme, liman tek pencere, sa-
nal sıra, konteyner ve liman takip sistemi gibi pek 
çok uygulamayla gümrük işlem süreçlerini kolay-
laştırdıklarını, firmalara maliyet avantajı ve rekabet 
gücü kazandırdıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak kamuda yeni yönetim modelle-
rinin ve yeni nesil teknolojilerin dış ticaret politi-
kalarına entegre edilmesi yönünde sağlam adımlar 
attıkları vurgulayan Pekcan, özellikle blok zincir ve 
davranış bilimleri konularında çalışmalar yürüttük-
lerini anlattı.

Pekcan, dış ticarette tüm ilgili tarafların blok 
zincir üzerinden veri yönetimi sağlaması sayesinde 
firmaların dış ticaret süreçlerini çok daha hızlı ve 
maliyetsiz gerçekleştirmelerini sağlayacaklarını dile 
getirdi.

Türkiye’nin e-ticaret konusunda büyük potan-
siyele sahip olduğuna dikkati çeken Pekcan, “Gü-
venlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşa-
nan endişeler sebebiyle elektronik ticaret toplam 
ticaretimize yüzde 4,1 olarak yansımıştır. Bu alanda 
dünya ortalaması yüzde 9,8.” ifadelerini kullandı.

Pekcan, bu kapsamda Bakanlık olarak “e-İhracat 
Stratejisi ve Eylem Planı” yürüttüklerine işaret ede-
rek, şunları kaydetti:

“Hayata geçireceğimiz uygulamalarla, hem fir-
malarımıza her türlü teknik destek verilecek, hem 
de hedef ülke ve e-ticaret sitelerinde mal ve hizmet 
satılması desteklenerek ülkemizin dünya e-ticare-
tinden aldığı pay arttırılacaktır. Tüketicilerin güven 
algısının iyileştirilmesi ve elektronik ticarette güven 
ortamının tesis edilmesi için gerekli düzenlemele-
ri yapıyoruz. Güven damgasını internet sitesinde 
gören vatandaşlarımız e-ticaret sitesinin güveni-
lir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek. 
Ayrıca, e-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir ol-

ması ve sağlıklı takip edilmesi amacıyla Elektronik 
Ticaret Bilgi Sistemi’ni kurduk. Ülkemizin temel 
veri tabanından olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ni 
(MERSİS) daha kullanılabilir hale getirdik.”

Toptancı hali içinde veya dışında işlem gören 
sebze ve meyvelerin cinsine, miktarına, fiyatına, 
alıcısına, satıcısına ve üretim yerine ilişkin bilgilerin 
elektronik ortamda tutulmasını sağlamak amacıyla 
Hal Kayıt Sistemi’ni ve mobil uygulamasını 
devreye aldıklarını anımsatan Pekcan, Perakende 
Bilgi Sistemi’nin (PERBİS) kurulmasına yönelik 
çalışmalara da başladıklarını aktardı.

- “Akıllı İhracat Platformu’nu hayata geçireceğiz”
Bakan Pekcan, ihracatçıların tüm verilere, 

desteklere, bilgi ve belgelere tek elden 
ulaşabilecekleri “Akıllı İhracat Platformu”nu 
hayata geçireceklerini vurgulayarak, “Söz konusu 
platform, ihraç pazarları, ihraç ürünleri ve ihracatçı 
özelinde önerilerle, ihracatımızı artırmaya dönük 
faaliyetlerimize destek verecek. İhracatçılarımızın 
kendilerine sağlanan desteklerden kağıt 
ortamından ari şekilde, tüm işlemlerin dijital 
ortamda çok daha hızlı yapabilmesine olanak 
sağlayacak Devlet Destekleri Otomasyon Programı 
da 2019 sonunda devreye girecek.” diye konuştu.

Teknolojiyi kullanan firmaların önündeki 
mevzuat engellerini kaldırmanın oldukça önemli 
olduğunu vurgulayan Pekcan, “Mevzuatın gelişen 
teknoloji ile uyumsuz olması büyük bir kaynak 
israfıdır ve tolere edemeyiz. Bu yönde çalışmalara 
da aktif olarak başladığımızın müjdesini vermek 
istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
İsmail Gülle de Bakanlığın çalışmalarıyla 
tamamlanan kağıtsız gümrük uygulamasının hayata 
geçirileceğine dikkati çekerek, bunun tüm işlemleri 
daha hızlı ve güvenilir hale getireceğini söyledi.

Yeni uygulamalarla ihracatta yeni rekorlara 
ulaşılacağına işaret eden Gülle, önümüzdeki 
günlerde bavul ticareti yapanlarında ihracatlarını 
dijital olarak kayıt altına alacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, Esenboğa ve Ankara 
Gümrük Müdürlükleri ile gerçekleştirilen canlı 
bağlantıda İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması’na 
ilişkin iki işlem Bakan Pekcan’ın talimatıyla onay-
landı.
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Tarihte dünya da  bir sürü istihbarat 

Teşkilatları olmuştur. Ama Osmanlı da 2. 
Abdulhamid Han zamanında 1880-1908 
tarihleri arasında Faaliyet göstermiş olan 
Yıldız İstihbarat teşkilatı çok başka ve özel 
faaliyetleri olan bir teşkilatmış. Dizilerde 
ve makalelerde kitaplarda 2. Abdulha-
mid Han için evhamlı derler genelde ama 
elinde istihbarat raporları var ne yapsın 
gafilmi avlansın? 

Çok haklıymış aslında tedbirli olmakla. 
‘Haber alma’ anlamına gelen istihbarat 
kelimesi, bir kısım insanın çok hoşlandığı 
bir kelimedir. Zihinlerde büyük ve süslü 
hayaller oluşuverir hemen. Günümüzde 
İstihbarat toplayanlara ‘istihbarat ele-
manı’ denir. Eskiden bu işleri yapanlara 
‘hafiye’ denildiğini de biliriz. Eskiden is-
tihbaratçılara hafiye denilmesinin sebe-
bi hafiye ‘hafa’ kökünden gelir. Hafa da 
‘gizlilik’ demektir. Payitaht Abdulhamid 
dizisinde Serhafiye Ahmet Celaleddin 
Paşanında bulunduğu Teşkilatta Yıldız is-
tihbarata bağlıydı yani direk Abdulhamid 
Han’a bağlıydı o grubun adı da Hafayayı 
esrar. Tam Türkçesi esrarengiz hafiye teş-
kilatı. verilen görevi yapar kaybolur.

Yıldız İstihbarat Teşkilatı 1880 yılın-
da 2 Abdülhamid Han tarafından kurul-

muş, Türk tarihinin ilk organize istihbarat 
teşkilatıdır. O dönemde gelişen iç ve dış 
olaylar, Abdülhamid Han’i doğrudan ken-
disine bağlı bir istihbarat teşkilatı kurma-
ya sevk etmişti. Bu olaylara örnek kendi 
veziri dahi başkalarının adına ve devlete 
karşı çalışır olmuştu. Bunun sonucu ola-
rak Yıldız İstihbarat Teşkilatı kuruldu. Teş-
kilat, emsallerinden farklı olarak devlete 
değil tek bir kişiye Abdülhamid Han’a hiz-
met veriyordu. 

Teşkilat daha sonra kendi arasında 
ikiye ayrıldı Abdülhamid Han’ın lehine 
çalışanlar ve aleyhine çalışanlar olmak 
üzere. Teşkilat, ülke içerisinde özellikle 
Ermeni komitacılara karşı istihbarat faa-
liyetlerinde bulunmaktaydı. Bununla be-
raber yurt dışında da oldukça iyi organize 
olmuştu. Paris, Roma, Londra gibi çeşit-
li merkezlerde, başta Jöntürkler olmak 
üzere, saray aleyhtarı kişi ve kurumları 
yakından takip etmekteydi. Çok kısa sü-
rede geniş bir coğrafyaya yayılan hafiye-
leri sayesinde saraya ayda 3000’den fazla 
jurnal (İstihbarat) gelmekteydi. Sadece 
İstanbul’da bile toplam 23 hafiye mer-
kezi mevcuttu düşünün dünya genelini 
artık. O kadar enteresan bilgilerde var ki 
şaşarsınız.

İrfan ÇETİN

YILDIZ TEŞKİLATI VE BİLİNMEYENLERİ 
HAFAYAYI ESRAR VE HÜDHÜD TEŞKİLATLARI!

TA R İ H
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İlginç bir nokta 2. Abdul-
hamid Han’ın Hafiye Teşki-
latı’nda Amerikalı hafiye-
lerin istihdam edilmesidir. 
Amerika’daki Ermeniler’in 
Osmanlı’yı Batı kamuoyu 
nezdinde karalayıcı faaliyet-
leri üzerine böyle bir giri-
şimde bulunduğunu öğreni-
yoruz. New York Ermenileri 
tarafından kurulan Kırım-
yan ve Haçagiryan adlı iki 
cemiyetin gayelerini öğren-
mek için Amerika’da günlü-
ğü sekiz dolara tutulan bir 
hafiye de bu girişimin bir 
parçası. Tabii ki hafiyelerin 
aldığı ücretler göreve ve gö-
rev bölgesine göre farklılaşıyordu. Sınır 
boylarında, eşkıya takibinde, yıkıcı faa-
liyetlerde ve gizli örgütlerde çalıştırılan 
memurlar daha fazla ücret alıyordu. Ör-
neğin Bosna’daki bir hafiye beş bin kuruş 
alırken Serfice’deki bin kuruş alıyordu. 
(Serfice şu an Yunanistan topraklarıdır.) 
Ayrıca hafiyelerin aileleri de gözetiliyor-
du. Görev esnasında Şehit edilen hafiye-
lerin ailelerine maaş bağlanılıyordu. 

Bu Teşkilata bağlı hiçbir belgeye da-
yanmayan bir İstihbarat örgütü daha var-
dı adıda Hüdhüd teşkilatı… Adını Hüdhüd 
kuşundan alır. Hüdhüd kuşu bilmeyeni 
bilen, görmeyeni gören zeki bir kuştur. 
Yıldız İstihbarat Döneminde, teşkilatın 
icraatları için jurnalcilik yada ispiyoncu-
luk tanımlarını kullanarak karşı çıkanlara 

cevaben 2. Abdülhamid Han hatıratında 
bu kurumun kuruluşuyla ilgili şöyle de-
mektedir. Yabancı devletler kendi emel-
lerine hizmet edecek kimseleri vezir ve 
sadrazam mertebesine kadar çıkarabil-
mişlerse, devlet emniyet içinde olamaz-
dı. Doğrudan doğruya şahsıma bağlı bir 
İstihbarat Teşkilatı kurmaya, bu düşün-
ce ile karar verdim. İşte düşmanlarımın 
Jurnalcilik dedikleri teşkilat budur. Bana 
evhamlı diyorlardı hayır ben sadece Ga-
fil değildim demiştir. Yıldız Teşkilatı 1908 
yılında Abdülhamid Han’ın tahttan indi-
rilişine kadar faaliyetlerine devam etmiş-
tir. 2 Abdülhamid Han tahtan indirilince 
Enver paşa ve tayfası tarafından yıldız is-
tihbarat teşkilatı kapatılarak yüzbinlerce 
istihbarat bilgisi saraydan alınarak yakıl-
mıştır.
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Bir zamanlar “% 100 Düşünce 

Gücü” isimli bir kişisel gelişim kitabı 
çok tutulmuştu. Tabiki düşüncenin, 
konuştuğumuz kelimelerin gücü vardı 
ancak bunu kendi özümüze dönme-
den hep yüzümüzü döndüğümüz ba-
tıdan öğrenmemiz hoş değildi. Ama 
en azında bu konu da bir aydınlanma 
başlamış oldu.

Kelimeler büyülüdür. Kullandığımız 
her kelime hem kendimizi hem karşı-
mızdaki etkiler hem de evrene mesaj 
gönderir. Şuan da yaşadığımız şeyler 
geçmişte konuştuğumuz, düşündüğü-
müz, dua ettiğimiz konuların netice-
sidir. O yüzden ne söylediğimiz nasıl 
söylediğimiz çok önemli. Başlı başına 
konuşma ve düşünme şeklimizi değiş-
tirmemiz düzelmemiz gerekiyor aslın-
da.

Düşüncemiz olumlu olduğunda 
karşılaşacağımız şeylerde olumlu olur, 
aksi takdir de her şey olumsuz olur. 
Güçlü ve başarılı olacağımızı düşü-
nürse güçlü ve başarılı oluruz ve buna 
yürekten inanmamız lazım. Düşünce-
lerimizden geçen şeyler kelimelere 

dökülürken de yine olumlu olmalı. 
“yapacağım, başaracağım” demeli 
“yapabilir miyim, başarabilir miyim?” 
değil. Başarmak için mutlu olmak için 
yapmamız gereken tek şey kendimize 
güvenmek ve inanmaktır.

Akıl söylenen şeyi duyar ve onu 
yapmaya çalışır. Ona bir şeyi yapma 
dediğimiz de o sadece o şeye odak-
lanır ve yapmamızı sağlar. Ma, me’li 
olumsuzluk ekleri olan cümleler asla 
kurmamak lazım. Mesela unutmama-
lıyım kelimesi yerine hatırlamalıyım 
kelimesi düşünülmeli ve telaffuz edil-
meli. Resimler akılda kalmayı kolay-
laştıran araçlardır o yüzden hayalimiz 
de de olmasını istemediğimiz duru-
mu değil olmasını istediğimiz durumu 
canlandırmalıyız.

Endişelenmek olmasını istemediği-
miz bir şey için dolaylı yoldan dua et-
mek demektir. Gözümüzde canlandır-
ma olmasını istediğimiz şey için dua 
etmedir. Endişelerimizi canlandırırsak 
onlar olması için dua etmiş oluyoruz 
ve bunu asla yapmamalıyız.

Gülşen ÖZCİMBİT

DÜŞÜNCE VE KELİMELERİN GÜCÜ

P S İ K O L O J İ
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İnançlarımızın eseriyiz aslında tali-
himizi kendimiz yapıyor ve buna ka-
der diyoruz. Kendimize güvenmeliyiz 
ve talihimizi olumlu düşünce ve keli-
melerle olumlu tayin etmeliyiz. Ken-
dimizi nasıl hissedersek öyle olmaya 
devam ederiz.

Peygamber efendimizin bir hadisi 
vardır ki, “bela insanın diline bağlı-
dır!” Hastalanan birinin Allah’tan sa-
bır dilediğini öğrendiğinde “Neden 
musibetimde bana sabır ver demek 
yerine Ya rabbi bana dünyada da ve 
ahirette de iyilik ver diye dua etmi-
yorsun” demiş.

Zaten düşüncelerimiz kelimeleri-
miz dua yerine geçerken bir de isa-
betli dua etmememiz çok daha kötü. 
Olmasını istemediğimiz şeyleri dilek-
lerimizde, dualarımızda anmayalım. 
Mesela parasızlığa odaklanarak pa-
rayı getirmeyiz. Mutlu olmak, olumlu 
olmak, inanmak, güvenmek istediği-
mizi hayatımıza çekmenin en kolay 
yolu.

Olmasını istemediğimiz şeyleri de-
ğil olmasını istediğimiz şeyleri söyle-
meliyiz. Mesela;

Ben hasta olmak istemiyorum yeri-
ne ben sağlıklıyım.

Yaşlanmak istemiyorum yerine ben 
her daim genç kalacağım.

Parasız kalmak istemiyorum yerine 
ben hep paralı olacağım gibi.

Son yapılan araştırmalarda göste-
riyor ki ses titreşimleri kaybolmuyor 
uzayda salınıp duruyor. Bizden giden 
sesler sızlanma değil pozitif sözler, şü-
kürler yapıcı dualar olmalı. Hem şuan 
huzurlu olmak içi hem arkamızdaki 
ses titreşimlerinde olumlu yinelen-
mek için.

Gülmek en iyi ilaçtır. Aynanın kar-
şısına geçip kendimi harika hissedi-
yorum o kadar iyiyim ki diyelim ve iyi 
olalım inşallah…
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Osman NUR

Ölçüye uymayan şeyler makbul değildir. 
Defolu mal olarak değerlendirilir. Defolu 
mal o firmanın yüzkarasıdır. Öyle ölçüler 
vardır ki, milim sapma olsa kabul edilmez. 
Merminin çapı binde bir büyük veya küçük 
olsa o mermi tabancada iş görmez atılır.

İşte bu misal gibi hayatımızda da milim 
şaşmayan bir ölçü vardır. Bu ölçü Allah 
tarafından insanlar için konulmuş iman 
ölçüsüdür. İman bir milim artmaz, bir mi-
lim çoğalmaz. İman ya vardır ya da yoktur. 
İmanda eksiklik ve fazlalık olmaz.

Nedir bu iman? Allah’a ve Rasulüne 
inanmaktır. İnanmak derken hem var-
lıklarına hem de sözlerinin doğruluğuna 
inanmaktır. Bir insan “Allah ne demişse, 
peygamberi ne demişse mutlaka doğru-
dur, içlerinde yanlış, yalan söz yoktur” 
derse imanı tam olur. Bunun aksi Allah’ın 
sözlerinin içinde bazı yanlış veya yalan var 
derse veya peygamberin sözleri içinde ya-
lan veya yanlış vardır derse işte o zaman 
imandan zerre kadar eser yoktur. 

Bir insanın müslüman olmasının şartı 
“Kelime-i Şahadet” sözüne inanarak söy-
lemesidir. Bu sözü söyleyen “Allah ve pey-
gamber ne demişse doğrudur, güzeldir, 
hem çok doğrudur, daha doğrusu yoktur, 
hem çok güzeldir, daha güzeli yoktur, Allah 

ve Rasulü asla yanılmaz” demiş olmakta-
dırlar. Zaten aklı başında olan insan Allah’ın 
yanılacağını veya yanlış şeyler söyleyeceği-
ni asla kabul edemez. Aynı şekilde Allah’ın 
kontrolünde olan Peygamberimizin veya 
diğer peygamberlerin de asla yalan ve yan-
lış konuşacağını kabul edemez. Ancak aklı 
başında olmayan veya inanmamak, müslü-
man olmamak için inat edip direten kişiler 
Allah’a ve peygambere yalancı derler.

“Allah ve peygamberi doğru sözlüdür” 
diyen müslüman olur ve cennete girer. İşte 
Müslümanlığın veya cennete girmenin öl-
çüsü budur, bu da akla uygun ve çok kalay 
olan bir şeydir. Yani müslüman olup cen-
nete girmek çok kolaydır.

İnsanların veya müslümanların çokları 
Müslümanlığı yaşamanın, cennete girme-
nin çok kolay olmadığını zannetmektedir-
ler. Hâlbuki bu zanları yanlıştır. İnsanlardan 
bazıları, “insanlar günah işliyor, nasıl cen-
nete gidecek?” diyerek cennete girmenin 
çok zor olduğunu düşünüyor. Bunlar yanıl-
maktadır. Allah insanı günah işlemez du-
rumunda yaratmamıştır. İnsanlar mutlaka 
günah işlerler. Ama Allah, günah işleyen-
lerin günahını tevbe edince affetmektedir, 
işte bunu düşünmüyorlar. Günahlar insanı 
dinsiz veya cehennemlik etmez, günahkâr 
eder, günahına tevbe edince de Allah onu 

HERŞEYİN BİR ÖLÇÜSÜ VARDIR

D İ N
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affeder. Allah kitabında “tevbe edenin tev-
besini kabul ederim” buyuruyor. Tevbe et-
mek de çok kolay, içten pişman olup, tevbe 
demekten ibarettir. Dağlar kadar günahı 
olan insan tevbe ederse Allah o günah-
ların hepsini affediyor. Cennetin önünde 
engel olan ne kaldı? Ancak inat edip iman 
etmeyen, inat edip tevbe etmeyenler ce-
henneme giderler. Aklını kullanan her in-
san kolaylıkla iman eder ve kolaylıkla da 
günahlarına tevbe eder böylece kolaylıkla 
da cennete girer.

Yalnız, çok ince bir konu daha vardır ki 
onu izah etmeden geçemeyeceğim. İnsan 
cahilliğinden bazen imanı tam zanneder 
fakat imandan çıktığının farkına varmaz. 
Farkına varmadığından da o yanlışından 
dönemez. Onun için bu tehlikeden kurtul-
mak gerekir. Bunun yolu da İslam dinini 
inanç sistemini iyi öğrenmektir. İnançta 
bir eksiklik insanı kâfir yapmaktadır. Bu-
gün çok müslümanım diyen kişiler kâfir 
olmuşlar farkında değiller. Bir insanın kâ-
fir olması için ya Allah’ı yalanlayacak ya da 
peygamberini yalanlayacaktır. Görünüşte 
insanlar Allah’ı ve Peygamberlerini yalan-
lamadığını düşünürler. Fakat Allah’ın bir 
veya birçok ayetlerini inkâr ettiklerini far-
kına varmazlar, kâfir olurlar, kâfir oldukla-
rının da farkına varmazlar.

Öyle insanlar vardır ki müslümanım der, 
Allah’ın emirlerinin yazılı olduğu Kur’an 
ayetlerinden bazıları kabul etmediğini 
söylerler. Buna örnek olarak çok insan: 
“Ben müslümanım ama şeraite karşıyım” 
diyebilmektedir. Cahil insan şeriatın Allah 

kanunları olduğunu bilmemektedir. Öyle 
insanlar vardır ki peygambere inandığını 
söyler, ona canım kurban der, sonra da 
peygamberin sünnetleriyle alay eder, ha-
dislerini kabul etmez. İşte bu da bir cahillik-
tir. Mesela peygamberimizin en belli sün-
netleri, sakal bırakmak, misvak kullanmak, 
sarık sarmaktır. Bunlarla alay eden diden 
çıkar. Öyle cahil insanlar vardır ki, müşrik-
lerin puta tapmasını çok garip ve yanlış 
olarak bilir de, kendisi de müşrikler gibi 
şeylere inandığının farkına varmaz. Müş-
rik Allah’a ortak koşan demektir. Yani bazı 
konularda Allah ile başka şeyi eşit görmek 
veya Allah’tan üstün görmektir. İşte şeytan 
Âdem’in önünde secde etmemekle Al-
lah’ın emrinden kendinin görüşünü üstün 
görmesi, kendinin kafir olmasına sebep ol-
muştur. Öyle insanlar var ki kendi görüşü-
nü Allah’ın görüşünden üstün görmekte-
dir. Bazı konularda İslam’a uymak gericilik 
diye sayanlar hep şirk içindedirler. Bazıları 
İslam ile beraber başka ideolojik fikirleri 
de kabul ederler. İslam ile çeşitli ideolojile-
ri sentez yaparlar. “Ben hem müslümanım 
hem de sosyalistim, ben hem müslümanın 
hem de liberalistim vb diyebilmektedir. 
Bunlar hep şirk olan konulardır. 

İşte bu ve buna benzer şeylerle şirke 
düşmemek için İslam’ın itikadi yönünü çok 
iyi bilmemiz gerekir. Bununla beraber bir 
müslüman kendini küfre düşürecek şeyle-
ri de çok iyi öğrenmesi gerekir. Yoksa her 
an ayağı kayıp kâfir olabilir. Kâfirlik Allah 
ve Rasulünün kabul etmediği şeyleri kabul 
etmek, iyi görmediği şeyleri iyi görmektir.
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Ülkemizin seçim atmosferinde olduğu günlerde 

gündemden hiç düşmeyen başlığı “Beka Sorunu” me-
selesi olduğuna hepiniz az çok şahit olmuşsunuzdur. 
Başta siyasetçiler, yazarlar, gazeteciler ve televizyon 
programcıları olmak üzere bu konuyla ilgili herkes 
kendi düşüncesini yazarak, konuşarak dile getirmeye 
çalıştı.

Televizyon ekranlarında ve kamuoyunda bu mese-
le haftalarca hatta aylarca konuşulup tartışıldı. Cum-
hur İttifakımeydanlarda ülkede beka sorununun var-
lığının altını çizerken Millet ittifakı her fırsatta böyle 
bir sorunun olmadığını iddia etti. Bir ülkenin mevcut 
dünya sisteminde bağımsızlığını, toprağı ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü, maddi ve manevi değerlerini 
geleceğe doğru koruyamaması anlamına gelen “Beka 
Sorunu”nun bizim ülkemiz için söz konusu olup olma-
dığına aşağıdaki açıklamalardan da yola çıkarak lütfen 
siz karar verin.

Türkiye jeopolitik konumu itibariyle üç tarafı deniz-
lerle çevrili, Asya ve Avrupa arasında köprü olan, ol-
dukça çeşitli maden yataklarına sahip, aynı anda farklı 
iklimleri barındıran, coğrafyasında dört mevsimin 
yaşanabildiği ve çok zengin bir tarihi mirası bulunan 
nadir ülkelerden biridir.

Ülkemiz, bu özel konumu sayesinde insanlık tari-
hi boyunca en gözde coğrafi mekanlardan biri olmayı 
hep başarmıştır. Kim ne derse desin yaklaşık bin yıl-
dır şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar, arzı ve arşı 
özgürce selamlayan ay yıldızlı bayrağıyla yüce Türk 
Milleti’nindir. İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan ilk mede-
niyetlerin Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, İyonyalılar ve 
Urartular olduğunu tarih kitaplarından hatırlarsınız. 
Sonraki dönemlerde Roma ve Bizans’ın egemenliğine 
giren bu toprakların 1071’de Selçuklularla birlikte Türk 
Milleti’nin yönetimine girdiği hepimizin malumudur. 
Osmanlı Devleti Dönemi’nde ise Anadolu’yla birlikte 
Balkanlar’ın, Kuzey Afrika’nın ve tüm Orta Doğu’nun 
Türklerin yönetimine dahil olduğu dünya devletlerinin 

tarih kitaplarında açık seçik olarak belirtilmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde devlet yet-

kililerinin beka sorunu diye bir dertleri yoktu. Çünkü 
dünyanın asırlarca en güçlü devleti Osmanlı’ydı. Ne 
zamana ki Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi’ne gir-
di işte o zamandan beri bu topraklar beka sorunuy-
la karşı karşıya geldi. Osmanlı’da Tanzimat ve Islahat 
Fermanlarıyla başlayan demokratikleşme hareketle-
rini kötüye kullanmak isteyen azınlıklar, Batı’nın da 
desteğiyle (I.Meşrutiyet’le birlikte ) iyice zıvanadan 
çıkarak devletin parçalanması için ne gerekiyorsa onu 
yaptılar. 

Osmanlı’yı “Milliyetçilik” akımıyla parçalayan Batılı 
güçler, bu kez çiçeği burnunda Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nde “laik- antilaik” çatışmasını ortaya çıkara-
rak önce bu milletin manevi değerlerini çökertmek 
istediler.

Öyle ki Kurtuluş Savaşı’nda düşmana karşı omuz 
omuza mücadele veren bu milletin evlatları gizli bir 
el tarafından bir anda kutuplaştırıldılar. Bu yetmi-
yormuş gibi 1970’li yıllarda sağcı, solcu; Alevi, Sünni; 
Kürt, Türk ayrımını hortlattılar. Bu topraklarda bin yılı 
aşkındır kardeşçe yaşayan Türkleri ve Kürtleri yaklaşık 
yarım asırdır PKK ile tehdit ettiler. Onda da başarı sağ-
layamayan mihraklar sonraki yıllarda dini söylemlerle 
yola çıkarak milleti en hassas yerinden vuran FETÖ’yü 
devreye soktular. Yetmedi PYD/YPG terör örgütünü 
kullanarak kuzey Suriye’de sözde özerklikle ülkemizi 
tehdit etmeye başladılar.

Bir zamanlar kendi sınırları içerisinde bile tam an-
lamıyla otorite sağlayamamış olan Türkiye, son on 
yıldır Ortadoğu’da lider konuma gelince bu kez PKK 
eylemleriyle birlikte “Gezi Olaylarını” ve “15 Temmuz 
Darbe Girişimi”ni ateşlediler. Aynı şer odakları, Gezi 
eylemcilerine karşı Türkiye’nin aldığı tedbirleri “kaygı 
verici” olarak değerlendirirken Mısır’da halkın irade-
siyle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed 
Mursi’yi ve ekibini askeri darbeyle devirip hapse attı-

TÜRKİYE’NİN BEKA SORUNU VAR MI?

Sencer OLGUN

D E N E M E
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ran Sisi rejimine her fırsatta övgülü mesajlar sundular. 
Sözde Ortadoğu’yu demokratikleştirme projesi olan 
“Arap Baharı” adı altında iç savaşlar çıkartarak bölge-
yikan gölüne döndüren ABD ve Batı dünyası, “15 Tem-
muz Darbe Girişimini” kınamadıkları gibi kendilerine 
sığınan FETÖ mensuplarına kucak açarak sahip çıkma-
ya çalıştılar. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin baş mimarı 
Fethullah Gülen’in iadesi için ABD’ye yüzlerce dosya 
gönderilmesine rağmen hiçbir şekilde oralı olmadılar.

Türkiye’deki terör örgütlerini desteklediği sabit 
olan ve bir sürü suçla yargılanan rahip görünümlü 
terörist Andrew Brunson’ın tutukluluğunda ABD, 
Türkiye’yi doğrudan ya da dolaylı etkileyebilecek 
tüm kozlarını kullandı. Önce  insan hakları ihlallerinin 
sorumluluları  oldukları gerekçesiyle İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ e 
yaptırım uygulamaya başladı. Başkan Donald Trump, 
daha sonra Türkiye ; den çelik ve alüminyum ithalatı-
na uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkardı. Bir 
taraftan uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayıp ABD 
Elçilik Binası’nı Kudüs’ü taşıyarak Kudüs’ün, İsrail’in 
başkenti olduğunu ilan etti, diğer taraftan Türkiye’nin 
güney sınırını tehdit eden PYD/YPG’ye binlerce tır do-
lusu silah ve cephane yardımındabulundu.

Bu planları yeterli bulmayan ABD ve onun kankası 
Batı dünyası Türkiye’ye yönelik sık sık ekonomik darbe 
girişimlerinde bulundular.

Paraları ödenmiş olduğu hâlde ABD’den satın al-
dığımız üstelik üretimine de katkı sunduğumuz F-35 
Savaş Uçakları terörle mücadelede orantısız güç kulla-
nıldığı gerekçesiyle Türk yetkililerine teslim edilmedi. 
Rusya’dan satın aldığımız S-400 Füze Savunma Siste-
mine bile karışma cesareti bulan ABD, DEAŞ’la mü-
cadelede PYD ve YPG’yi vazgeçilmez müttefiki olarak 
ilan etti.

Gayri meşru yollarla İsrail’i doğuran ve onu yetmiş 
yıldır emziren ABD, şimdilerde ise yeni yaptırımlar pe-
şinde… Yine uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak 
elli iki yıldır İsrail işgalinde bulunan Golan Tepeleri’nin 
İsrail’e ait olduğunu meşrulaştırma çabasında.

Bir zamanlar Kırıkkale tabancası dışında pek fazla 
silah üretimi yapamayan Türkiye son on beş yılda Mil-
li Savunma Sanayii’nin yüzde yetmişini millileştirince 
ve önüne çıkan her engeli aşmaya başlayınca bu kez 
başta ABD olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri açıkça 

Türkiye’yi tehdit etmeye başladılar. PKK’nın her tür-
lü gösterisine izin veren ve onları destekleyen Batılı 
birçok devlet lideri, gurbetçilerle buluşmak isteyen 
Türkiye Cumhuriyeti devlet yöneticilerini ülkelerine 
sokmadılar. Bu bağlamda 2017 yılının mart ayında 
Almanya, Türk bakanlara ülkeye giriş yasağı getirirken 
Hollanda Başbakanı Rutte, Rotterdam’da Türk vatan-
daşlarıyla bir araya gelmeyi planlayan Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu’nun uçuş iznini, kamu düzeni ve güvenliği 
gerekçesiyle iptal etti. Ayrıca dönemin Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Ka-
ya’nın Türk Konsolosluğu’na girişine izin verilmedi.

Tam altmış yıldır Avrupa Birliği’ne girme mücade-
lesi veren Türkiye, öne sürülen şartların büyük bir bö-
lümünüyerine getirmesine rağmen sudan bahaneler-
le AB’ye alınmadı. Aslında bu bahanelerin ardındaki 
gerçek ülkemizin Müslüman bir devlet olmasıydı. En 
son Avrupa Parlementosu tarafından “Avrupa Birliği 
Müzakereleri” durdurulma yönünde karar alındı. Yine 
aynı parlemento Ayasofya Cami’nin ibadete açılması 
durumunda

Türkiye’yi tehdit edici ağır açıklamalarda bulundu.
Yukarıda değinilen tüm tezgahların Türkiye için bir 

beka sorunu oluşturup oluşturmadığını sizin takdirle-
rinize bırakıyorum.

Son olarak dünyanın öbür ucunda Yeni Zelanda’nın 
Christchurch kentinde, geçtiğimiz günlerde Cuma Na-
mazı’nda otomatik silahlarla iki camiye saldırarak kırk 
dokuz kişiyi hunharca öldürüp onlarca kişiyi yaralayan 
ırkçı, Hristiyan terörist Brenton Tarrant’ın yetmiş dört 
sayfalık manifestosunda özellikle Türkiye’yi hedef alan 
açıklamalarını “çocukça bir eylem” deyip şaka olarak 
mı algılamalıyız? PKK’nın siyasi uzantısı olduğu yetki-
lilerce tescillenen HDP’nin eş başkanlarının her fırsat-
ta seksen milyon Türk milletinin gözünün içine baka 
baka Türkiye’nin doğusu için “Kürdistan” ifadesini 
kullanırken, “Bunlar acaba neyi kastediyor?” diye de-
rin derin düşünmemize veya bunu anlamak için kahin 
olmamıza gerek var mı? Durum böyle iken ABD’nin 
yarın bir gün, “Güneydoğu’yu Kürdistan Devleti olarak 
ilan ediyorum!” demeyeceğini kim garanti edebilir?

Aklı başında her vatandaşımızın bu konuları bir kez 
daha düşünüp , yorumlaması ümidiyle.  En kalbi mu-
habbetlerimle. Esen kalın 
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Yapay zeka denince akla ilk olarak insanlar 

ile mücadele edebilecek, belirli alanlarda eği-
tilmiş olan yazılımsal robotlar geliyor. 1996 
ve 1997 yıllarında dünya basınının odağı olan 
IBM’in etkileyici satranç yapay zekası Deep 
Blue ile o zamanların bir numaralı satranç 
oyuncusu Gary Kasparov arasındaki maç, bel-
ki de bir devrin başlangıcını haber veriyordu. 
Üzerinden 20 yıl geçtikten sonra, bu kez Go-
ogle imzası taşıyan AlphaGo  yapay zekasının 
adını duyuyoruz.

2500 yıldan daha önce ortaya çıkan Go oyu-
nu, bugün dünyanın en eski masaüstü oyunu. 
Buna rağmen pek çok insana göre dünyanın 
en kompleks, en stratejik ve zeka gerektiren 
masaüstü oyunu. Bu alandaki dünyanın en 
parlak zekalarına meydan okuyan ise Google 
mühendisleri tarafından yaratılan AlphaGo ya-
pay zekası.

Deep Blue’nun daha akıllı 
torunu

Deep Blue’nun Kaspa-
rov’a diz çöktürmesi tarihte 
ilk olsa da AlphaGo yapay 
zekasının dünyanın en iyi Go 
oyuncularından Lee Sedol’u 
yenmesi ve dünyanın 1 nu-
marası Ke Jie’nin “Beni yene-

mez” demesi gündem yaratmıştı. Görünen o 
ki, Google yapay zekası dünyanın bir numara-
sını aslında çoktan yenmiş bile.

Dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığı 
iki online Go platformunda Master (Usta) ve 
Magister (Efendi) takma adlarını kullanan ve 
toplamda 60 oyun üst üste kazanıp hiç maç 
kaybetmeyen kişinin Google yapay zekası Alp-
haGo olduğu açıklandı. 

29 Aralık’tan bu yana dünyanın 3 numarası 
Park Jung-Hwan, 5 numarası Iyama Yuta ve 1 
numarası Ke gibi isimler ile karşılaşan AlphaGo 
her maçını kazandı. 4 Aralık günü test bittiğin-
de 60 maç (1 tanesi bağlantı kopması nedeniy-
le berabere) namağlup olarak sonlanmıştı.

YAPAY ZEKA: ALPHAGO
M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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Selimiye Camii, Edirne’de bulunan, Osmanlı pa-

dişahı II. Selim’in Mimar Sinan’a yaptırdığı camidir. 
Sinan’ın 90 (bazı kitaplarda 80 olarak geçer) yaşında 
yaptığı ve “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii ge-
rek Mimar Sinan’ın gerek Osmanlı mimarisinin en 
önemli yapıtlarından biridir.

Caminin kapısındaki kitabeye göre yapımına 
1568 (Hicri: 976) yılında başlanmıştır. Caminin 
27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmışsa 
da ancak II. Selim’in ölümünün ardından 14 Mart 
1575’te ibadete açılmıştır.

Mülkiyeti Sultan Selim Vakfı’ndadır. Bugün şeh-
rin merkezinde bulunan caminin yapıldığı alanda 
inşasına Süleyman Çelebi döneminde başlanan, 
sonradan Yıldırım Bayezid’in geliştirdiği Edirne’nin 
ilk sarayı (Saray-ı elik) ve Baltacı Muhafızları haremi 
bulunmaktaydı. Bu alandan “Sarıbayır” veya “Kavak 
Meydanı” diye bahsedilir. 

2000’de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, 
2011’de ise Dünya Mirası olarak tescil edildi.

Kubbe
Bir tepe üzerinde bulunan Selimiye’de daha ön-

ceki hiçbir camide ya da antik çağ mabedinde görül-
memiş bir teknik kullanılmıştır. Daha önceki kubbeli 
yapılarda, asıl kubbe kademeli yarım kubbelerin 
üzerinde yükselmesine rağmen, Selimiye Camii 
43,25 metre yüksekliğinde, 31,25 metre çapında, 
tek bir lebi ile örtülmüştür. Kubbe 8 sütuna daya-
nan bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Kasnak, fila-
yaklarına 6 metre genişliğinde kemerlerle bağlıdır. 
Mimar Sinan, bu şekilde örttüğü iç mekana verdiği 
genişlik ve ferahlıkla birlikte mekanın bir kerede 
kolayca anlaşılmasını sağlar. Kubbe aynı zamanda 
camiinin dış görünüşünün ana hatlarını da belirler.

Minareler
Caminin dört köşesinde bulunan, her biri özel üç 

şerefeli 380 santimetre çapındaki minareler 70,89 
metre yüksekliğindedir. Minarelerin alem dahil 
yükseklikleri bazı kaynaklara göre 84, bazılarına gö-
reyse 85 metredir. Cümle kapısının iki yakınındaki 
minarelerin şerefelerine üç ayrı yoldan çıkılır. Diğer 
iki minare tek merdivenlidir. Öndeki iki minarenin 
taş oymaları çukur, ortadaki minarelerin oymaları 

ise kabarıktır. Minarelerin kubbeye yakın olması, 
camiyi göğe doğru uzanıyormuş gibi gösterir. Bu 
caminin en büyük özelliği Edirne’nin her tarafından 
görülmesidir.

İç süslemeler
Caminin mermer, çini ve hat işçilikleri de önem-

lidir. Yapının içi İznik çinileriyle süslüdür. Büyük 
kubbenin tam altındaki hünkar mahfili, 12 mermer 
sütunludur ve 2 metre yüksekliktedir. Çinilerin bir 
kısmı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında, Rus gene-
rali Mihail Skobelev tarafından sökülerek Mosko-
va’ya götürülmüştür.

Avlu
Yapının, kuzeye, güneye ve avluya açılan 3 ka-

pısı vardır. İç avlu, revaklar ve kubbelerle süslüdür. 
Avlunun ortasında mermerden özenle işlenmiş bir 
şadırvan vardır. Dış avluda ise sıbyan mektebi, darül 
kurra, darül hadis, medrese ve imaret bulunmakta-
dır. Sıbyan mektebi günümüzde çocuk kütüphanesi, 
medrese ise müze olarak kullanılmaktadır. Geçmiş-
te cami meşalelerle aydınlatılmakta idi. Meşaleler-
den çıkan is, hava akımı oluşturmak üzere özel ola-
rak yapılan bir delikten dışarı çıkmaktaydı.

“Ters Lale” motifi
Caminin müezzin mahfilinin mermer ayakların-

dan birinin altında ters bir lale motifi bulunmakta-
dır. Rivayete göre, caminin yapılacağı arsa üzerinde 
bir lale bahçesi bulunmaktaydı. Bu arsanın sahibi, 
başlarda arsasının satılmasını istememiştir. En so-
nunda, Mimar Sinan’dan camide bir lale motifi ol-
masını isteyerek arsasını satmıştır. Mimar Sinan da 
lale motifini ters olarak yapmıştır. Lale motifi bu 
arsada bir lale bahçesi olduğunu, ters olması ise sa-
hibinin tersliğini temsil etmektedir.

Dünya Mirası Listesi
28 Haziran 2011 Salı günü, Paris’te yapılan 

UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısında Edir-
ne Selimiye Camii ve Külliyesi’nin Dünya Mirası 
Listesi’ne adaylığını değerlendirdi ve komite oybir-
liğiyle Selimiye Camii ve Külliyesi’nin Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesine karar verdi.

Böylelikle Drina Köprüsünden sonra bir Osmanlı 
eseri daha Dünya Mirası Listesi’ne girmiş oldu

Selimiye Camii

EMRE TAŞKIRAN

M İ M A R İ M İ Z
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Ortada, bir “mantıksızlık” mantığı cirit 

atmakta. Diğer ülkelerde de aynı durum var 
mı? Bilmem. Ama ben kendi ülkemizden 
bahsedeceğim biraz.

Düz mantık sahibi bazı kişi veya kişilerin 
hal ve davranışlarında tutarsızlık ve çelişki-
ler o kadar sırıtıyor ki, insan gülmemek için 
kendini zor tutuyor.

Anayasanın mutlaka değişmesi gerektiği-
ni savunanlar vardı bir zamanlar. Şimdi aynı 
şahıslar ne hikmetse “bırak dağınık kalsın” 
dercesine, değişikliğin lüzumsuz olduğunu 
savunabiliyorlar. Oysa çağın ilerlemesine 
ayak uyduramayan anayasanın mutlaka ye-
niden gözden geçirilmesi gerekir kanımca.

 Anlayamıyorum; bu nasıl bir düz mantık 
ki “ben yaparsam olur, sen yaparsan olmaz”. 
“Biz yaparsak iyi, siz yaparsanız kötü”. İp-
leri birilerinin elinde olan kuklalar yaparsa 
kabul, halkın seçtiği temsilciler yaparsa ge-
çersiz yani. Bunları televizyon ekranlarına 
taşıyarak gündem oluşturanlara şaşıyorum 
vallahi.

Peki, bu korkunun asıl sebebi nedir? “İkti-
dardaki partinin zihniyeti”. İşte asıl mesele.

% 25 – 30 oyla iş başına gelen hükümete, 
birileri tarafından öttürülen düdükler “% 75 
in istemediği hükümet” diyerek karşı çıkı-
yorlardı bir zamanlar. % 47 oyla gelen hükü-

mete de aynı düdük öttürülüyor şimdi. İna-
nıyorum ki; bu hükümet % 60 oyla da gelse, 
halkın % 40ının temsil edilmediğini söyleye-
rek, “dediğim dedik, çaldığım düdük” man-
tığını yürüten mantıksızlar, aslî vazifelerini 
yapacaklardır.

Yerel yönetimlerde (1990lardan bu yana) 
ileri sürülen korkulardan hangileri gerçek-
leşmiştir acaba? Tam tersine çağa ayak uy-
duran, medeniyeti yakalayan bir yönetim 
tarzı hâkim olmuştur ülkemde.

Ülkelerin medeniyet seviyeleri, o ülke-
nin insanlarının tahsil ve eğitim miktarı-
nın nüfusla orantısına bakılarak tespit edi-
lir. İnsanları kamplara ayırarak “sen falan 
okul mezunusun, yani 2. sınıf vatandaşsın, 
onun için aynı sorulara en iyi ve en doğru 
cevabı vermiş olsan da, istediğin okula gire-
mezsin”. “Senin başın örtülü, onun için sen 
okuyamazsın” denildi bir zamanlar. Ama 
zamanla adalet yerini bularak bu tür haksız 
uygulamalar bertaraf edildi.

Oysa bu memleketin öz evlatları olan kar-
deş neslin, kendi aralarında hiçbir problem-
leri yoktur. Ama kendilerini fahrî vazifeli 
ilan eden bazı hödük kalıntıları, hala “ille de 
bizim düdüğümüz ötecek” diyerek gülünç 
duruma düşmeye devam etmektedirler.

Ne diyeyim… Çağdaş yobazlar ter-ter te-
pinseler de… Bu kervan yürüyecek inşallah.

Sezayi TUĞLA

MÜHÜR KİMDEYSE, SÜLEYMAN ODUR

M A K A L E
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YÜRÜ

Güneşi önüne al be yiğidim,
Gölgen seni takip edecek, yürü.
Ülkemin eksiği, köklü eğitim,
Seninle problem bitecek, yürü.

Kitap ol, defter ol, ışık ol, nur ol,
Bizi engellemez, ne sağ, ne de sol,
Ülkemi huzura kavuşturan yol,
İleriye doğru gidecek, yürü.

Aydınlık Türkiye’m, aydın insanım,
Buna inandım ben, tamdır imanım,
Uğruna veririm, bin olsa canım,
Gelen nesil seni görecek, yürü.

Kimi geldi, fitne, ayrılık ekti,
Kiminin kurşunu geriye sekti,
Bu millet ne zorluk, ne çile çekti,
Bak, her şey yoluna girecek, yürü.

Yürü ki arkandan millet yürüsün,
Ortalığı pembe huzur bürüsün,
Aldırma, bazısı varsın ürüsün,
Milletim cevabı verecek, yürü.

                                         Sezayi TUĞLA         
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Davul, bilinen en eski vurmalı çalgılardan biridir. 

Ahşap, maden ya da pişmiş topraktan silindirik bir 
gövdeye gerilen deriden oluşur. El ya da sopayla ça-
lınır. Biçimi değişse de dünyanın her yerinde ve her 
toplumda kullanılan bir çalgıdır.

Bateride 1 Bas davul 3 Trampet 2-4 Tom-tom
Bir askeri bando trampeti
Bir Endonezya davulu

Türkçede davulun diğer adları; köbürge, küvgür, 
tuğ, tavul, tabıl (veya babl)dır. Davul çalanlara da-
vulcu, tabilzen, tabbal gibi adlar verilirdi. 8. yüzyılda 
köbürge, daha sonraları tuğ ve 11. yüzyılda küvrüğ 
adını almıştır. Bandolarda kullanılan ve baget ile ça-
lınan küçük davullara ise trampet denir.

Davul sözcüğünün kökeni tartışılmışsa da konu 
üzerinde fikir birliği oluşmamıştır. Mahmut Ra-
gıp Gazimihal (1952), Divanü Lügat-it Türk’te (MS 
1072-1074) geçen tovul/tovil “şahin av yapınca ça-
lınan davul” kelimesinden hareketle orijinin Türkçe 
olduğunu ileri sürmüş (Gazimihal, 1952: 163), Curt 
Sachs (1919) Hint Avrupa dillerinde davul sözcü-
ğünün karşılığı olarak kullanılan kelimeleri, Arapça 
tabl “davul” ile karşılaştırmış, 1968 yılında Sir Ha-
rold Bailey kelimenin Akatça tabalu/tapalu sözcü-
ğüne bağlamıştır.

Parth yazılarında taβil/taβel (MS 3. yüzyıl) ve 
taβάla/taβila (MS 5. yüzyıl) savaş davulu anlamın-

da kullanılmıştır. Aynı dönem Ermenicesinde tauił/
tauoł kayıtlı olup, Partçadan ödünç alınmış olabilir 
FMI 66, Kaşgari’nin Divan’ında rastlanılan tovil/to-
vul formları da Part mirası olmalıdır

Karadeniz Rumcası’na taulin (ταούλιν Giresun, 
Tirebolu), tavuli (İnebolu), taul (Ordu, Santa), tavul 
(Gümüşhane), tağul (Ordu, Gümüşhane) formların-
da girmiştir

eski vurmalı çalgılarından biri davuldur. Davul, 
Türklerin eski dinleri olan Şamanlık’ta dinsel tö-
renler sırasında çalınırdı. Şaman din adamları kötü 
ruhları davul çalarak kovarlardı. Türkler Müslüman 
olduktan sonra davul eski işlevini yitirdi. Tuğ ve san-
cakla birlikte devletin egemenlik simgesi oldu.

Türklerde davul Osmanlı döneminde hem meh-
terhane adı verilen bandoda, hem de halk müzi-
ğinde kullanıldı. Askeri müzikte kullanılan davullar 
büyük çaplı ve tek yüzü deri kaplıydı biraz daha kü-
çüğü atın iki yanına bağlanarak da çalınırdı.

Bir mehter takımında davulcular

DAVUL

S A N AT  TA R İ H İ M İ Z

Emrullah ÇINAR
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İnsan, ölümden sonraki yaşamın varlığını ve ge-

rekliliğini, muhteşem cennet yaşamını ve dünyanın 
bir eğitim yeri olduğunu

bu konuda hiçbir bilgisi olmasa dahi, dünya ha-
yatının eksikliklerini ve nefsindeki nimetlere karşı 
duyduğu özlemden yola çıkarak bu gerçeği kolay-
lıkla anlar. Zira Allah, dünya hayatının asıl hayat 
olmadığının anlaşılması için insana pek çok delil 
yaratmaktadır. İnsan hemen her gün, başta kendi 
bedeninde olmak üzere, dünya hayatının eksiklik-
leriyle karşılaşmaktadır. Sadece hayatta kalabilmek 
için dahi, çok sayıda tedbir almak zorundadır. En 
küçük bir ihmalde hastalıklarla, yaralanmalarla ve 
hatta ölümle yüzyüze gelebilmektedir. Ömrünün 
büyük bölümünü vücudunun acizliklerini telafi et-
meye ayırır. Ancak tüm bu çabaya rağmen geçen 

yıllarla beraber vücudu büyük bir bozulmaya uğrar. 
Tüm bunlar temiz akıl sahibi bir insanın düşünüp 
gerçeği fark etmesi için yeterlidir. Evrendeki sayısız 
ve tarifsiz muhteşem tasarımlar bir yana, insanın 
ruhunun varlığı ve algıladığı bir görüntü aleminin 
var olması bile ruh sahibi birinin anında şuurunun 
açılması için yeterlidir. Evrenin yaratılmış olduğu-
nun çok açık olarak fark edilmesi ise bunun mutlaka 
bir anlamının olması gerektiğini gösterir. Çünkü bu 
muhteşem tasarım ve bu varlığın soyut görüntü-
ler olarak zihine algılatılıyor olması ayrıca evrende   
bilincin olması bunun en büyük kanıtıdır. Evrende 
hiçbir şey anlamsız olarak yaratılmış olamaz. Bu ev-
renin doğasına aykırıdır zira evrende yer alan hiçbir 
varlık anlamsız ve amaçsız değildir. Bu durum ise 
ahiret yaşamının en açık kanıtıdır.

İsmihan Meryem BOYRAZ

DERİN DÜŞÜNMEYİ ENGELLEYEN SİS 
PERDELERİ

D E N E M E
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Teknolojinin konuştuğu bir yerdeyiz. Bu 
işte uzman ve çok özel işler başaran iki arka-
daşın elinde son ürünleri vardır. Douglas ve 
Whitney, son çalışmaları bir program yazı-
lımını denemektedirler 13. kattaki ofisle-
rinde. Bir similatör aracılığı ile Douglas, 
1930’ların Los Angeles’ine giderek eşsiz 
bir macera yaşamaktadır. Ancak kendi-
si gerçek hayata döndüğünde tatsız bir 
süpriz onu beklemektedir. Şirketin kurucusu ve 
üretenlerin esin kaynağı şahsiyet Hannon Fuller öldürülmüştür. Dahası belleğinde boşluklar olu-
şan Douglas da esas şüphelidir.

Bu esnada ortaya çıkan gizemli güzel Jane, Hannon’un kızı olduğunu söyler. Bir süre sonra sanal or-
tam süreçleri, tuhaf olaylar ve gündelik yaşam arasındaki bağ bulanıklaşmaya başladığında, Douglas’ın 
en korkunç kabusunda bile görmek istemeyeceği bir şey gerçek olmaya başlayacaktır...

Onur TAŞKIRAN

S İ N E M A 
D İ Z İ

13. KAT ( The Thirteenth Floor)

S İ N E M A



SIR
Kerbal Space Program, uzay temalı bir simülasyon 

oyunudur. Bu oyunda kendi roketlerinizi, uzay istasyonları-
nızı, keşif araçlarınızı tasarlayıp bütün evrende yolculuk yapabi-
lirsiniz. En küçük hesaplamaların dahi çok büyük önem arz ettiği bu 
oyunu oynamak hiç de kolay değil. 

İlk piyasaya sürülme tarihi: 24 Haziran 2011

Mod: Tek oyunculu oyun

Motor: Unity

Geliştirici: Squad

Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Wii 

Yayıncılar: Squad, Private Division

BATUHAN 
PINARBAŞI

V İ D E O  -  O Y U N

Kerbal Space Program

B İ L İ M
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      Demir tozu, gözlerimi kan çanağına döndür-

se de yaptığım işe çıplak gözle bakmak, işime olan 
saygımı artırıyordu. Toz sadece gözlerime değil;  
üstüme, nefesime, saç diplerime kadar işliyordu.  
Önceleri hiç şikâyeti yoktu oysa ne olduysa oldu yıl-
lar sonra birden peyda oldu yüreğimi paramparça 
eden sözleri. Üstelik tek kişi değillerdi artık. Yanına 
üniversiteye yeni başlamış oğlumu da alır; her gün, 
her akşam ben kapıdan girer girmez günlük sere-
natlarına başlarlardı. 

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

her gün her gün aynı eziyeti biz niye çekiyoruz an-
lamıyorum ki!”

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

ağlıyorum.
...
      Üzüm salkımları ve yaprak motiflerinden 

oymalı, kendi tasarımım olan demir kapıyı monte 
ettiğim İnegöl / Yenicedeki villanın çatı katı kiracısı, 
Kars’ın Selim ilçesinden bir hemşireymiş.  

...
      İnegöl’ ün Yenice kasabası Bursa ile İnegöl’ü 

birbirine bağlayan yemyeşil, şirin mi şirin bir kasa-
ba. Herkes birbirini tanır. Yardımseverdir halkı. Gür-
cü ve Boşnak adetlerinin ve mutfaklarının yarıştığı 
düğünü, cemiyeti eksik olmaz. Beceriklidir kadın-
ları. El yapımı baklavasına, sinoruna, salçasına, yağ 
biberli sosuna doyum olmaz. Yaşlılarının dilinden 
düşürmediği bir deyim vardır ki hak vermemek elde 
değildir. ‘ Buradan kız alınmaz, buraya iç güveysi ge-
linir’ derler.  

Çoğu taaa bin dokuz yüz otuzlardan, kırklardan 
Makedonya göçmeni. Bir kısmı da Erzurum ve Art-
vin’ den. Sanayi ve mobilya şehri olarak ün salan 
İnegöl, doğudan çok göç alır. Fabrikalarının çokluğu 
sebebiyle kışın hava kirliliği yoğun olunca doğudan 
gelenlerin çoğu;  Uludağ’ın eteklerindeki bu şirin 
kasabaya yerleşmiş. Yemyeşil arazisinden Uludağ’ı 
gören gölet manzarasıyla, arıtma gerektirmeyen 
buz gibi suyuyla, her hali tavrı ile mis gibi yufka ko-
kan dar sokaklarının tahta kapılı geniş avlularındaki 
çalışkan ve hamarat kadınları ile taşıyla toprağıyla 
tam bir Anadolu yurdudur. Kimse yabancılık çek-
mez. Cennete giriyormuşçasına yolun iki yanından 
göğe uzanan yemyeşil ağaçlar,  gülümseyerek gele-
nini karşılayan cennet hurilerini andırır.  Anlarsın ki 
yolun sonunda cennetten bir köşk var. İnsanda bu 
duyguları yaşatan hangi yer,  ekmek kavgası uğruna 
göçünü alıp yola çıkanı bağrına basmaz ki? Bu yüz-
dendir taşı toprağı altın oluşu Yenice’nin. Belki de 
Anadolu’nun en verimli toprakları burada. Geleni 
ihya eder, gideni rüsva. Her gidenin aklı İnegöl’de 
değil Yenice’de kalır. Sıcakkanlıdır insanları, çalış-
kandır. Yazın kiraz ve şeftali ağaçlarının tepelerin-
den inmez, baharda çileğin çilesi bitmez. Her tarla 
dönüşü konu komşuya ikram edilmeden evlere gi-
rilmez. 

İkram demişken söylemeden geçemeyeceğim. 
Sevgilinin elinde sallanan üzüm salkımları o gün sa-
dece ağzımı tatlandırmamıştı. Aklımı da başımdan 
almıştı. Benim ev sahibinin villasına üzüm asması 
motifini yapmama sebep işte bunlardı. Öve öve 
bitirememişti ilk siparişi verdiği günden beri asma-
larını. Villa sahibinin oğlu,  taa Adıyaman Besni’de 
yaşayan askerlik arkadaşından getirtmiş bir kaç çu-
bukluk teveği. “Kirazın, şeftalinin yetiştiği her yerde 
bu da yetişir” demiş.’’ Yenice kiraz memleketi değil 
mi? O halde bu tadı oraya da götürmeliyim  ‘’sen 
terhis ol git hele, ben peşinden yollarım’’   diyen ar-

Ülkü KARA

İKİNCİ HAYAT
(Fötrlü Ressam)

D E N E M E
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kadaşı verdiği sözü tutmuş, göndermişti o dört çu-
bukluk teveği. Villanın su basmanı yapılır yapılmaz 
dikilmişlerdi binanın dört bir köşesine.  Çok şükür ki 
hepsi de tutmuş. O gün bu gündür çatılardan sarkıp 
bahçedeki kamelyaya kadar varan uzantılar işte o 
dört teveğin marifeti idi. Ev sahibi ile kiracı hemşi-
renin uzattığı yeşil sarı arası ince kabuklu üzümleri, 
ballandıra ballandıra yerken aniden yaşlı anası mut-
fak penceresinden başını uzatarak:

“  Bakma usta,  bu oğlan anlamaz bağdan bos-
tandan. Oğlum diye biliyor da söylüyorum. Yazdan 
yaza taaaa Almanyalardan iki aylığına gelcen, boy 
boy asmalara meyvelere koncan, sonra da ben şöy-
le yetiştirdim, ben böyle yaptım diye övüncen. Alay-
lı bir gülücükle “Pehhh!” Diyor ve ekliyor.

“Şu üsteki kızcağız olmasa viraneye dönerdi bağ 
bahçe “ derken hep beraber kaldırıyoruz çatı katına 
doğru başımızı.

İlk orada, o anda görüyorum onu. Bir iki dakika 
önce çatı katından ince bir iple sarkıtılan su yeşili 
meşhur iri iri Besni üzümlerini görünce hayrete 
düşmüş, sepeti sarkıtıp işine koyulan yüze bakmayı 
neden akıl edemediğime kızmıştım. İşimin ahengini 
bozsa da dur durak bilmeyen kalbimin atışları, taaa 
çatı katından duyuluyordu sanki o an.  Yüzüm biraz 
demir tozundan, biraz da utançtan bakır kırmızısına 
dönmüş halde onu izliyordum. 

O ise kendisinden bahis açıldığından habersizce 
ilgileniyor çatı katı balkonundaki rengârenk sardun-
yaları ile... Bir küpeli çiçeğine bakıyorum bir ona,  
hangisi daha pembe ayırt edemiyorum. Sanırım 
benim morum ile onun yanaklarındaki pembe bir-
leşip, küpeli dallarında katmer katmer açılıyordu. 

Yenicedeki bir villanın, ihata duvarına montele-
necek üzüm asması motifli bir demir kapıyı yapma-
mın, aylar alması olacak iş değildi.  İlk kez bir iş elim-
de sündükçe sünüyordu. Bir çift üzüm yeşili gözlü, 
Karslı hemşire uğruna her hafta sonu arşınlıyordum 
Yenice yollarını. Yenice’nin gözüme cennet gibi gö-
zükmesi boşuna değildi.  O cennette tek bir huri 
vardı benim olmasını istediğim. Karslı hemşire. Bur-
sa’dan çok müşteri kaçırdım onu kaçırmamak için. 

Her hafta sonu onunla ilgili ne bilgi alacağımın, 

nasıl olup da konuşma fırsatı bulacağımın planlarını 
yapıyordum.  Bir hafta sonu, Hızır gibi tüm kasabaya 
yetiştiğini, diğer hafta sonu bahçedeki tüm doma-
tes ve biber fidelerinin onun tarafından tohumdan 
yetiştirildiğini, bir başka hafta sonu çok becerikli bir 
ev hanımı olduğunu öğreniyordum.   Ama bir türlü 
göz göze gelemiyordum.  Ev sahiplerinin eğlencesi 
olacak kadar kırk takla atıyordum bu hususta ama 
nafile.  Karslı hemşire,  en az memleketi kadar so-
ğuktu. İçimi ısıtan tek bir yanı, onun ilk geldiğimde 
gördüğüm üzüm yeşili gözleri idi. 

O gözler… Ah o gözler… 
Niye bir kerecik olsun bana dönmezler? 
Günlerce uykusuz kalmama sebep olduklarını 

biliyorlar mıydı acaba? 
   Tam üç ayı bulmuştu, Bursa ile Yenice kasabası 

arasındaki mekik dokumalarım.  Ev sahibi işi artık 
savsakladığımı iyice anlamıştı.  Çay, kahve, yemek 
ve meyve fasılları bitmek bilmiyordu.  En nihayetin-
de yaşlı anaları taşı gediğine vurdu: 

“ Oğul, sen buraları sevdin, gelince gitmek bilmi-
yorsun” dedi tebessüm ederek.  Ardından  “Gel seni 
içgüveysi alalım. “ dedi.

 Kalbim yerinden çıkacak gibiydi o an. Al oturan 
yanaklarımın kızartısı hiç geçmeyecek sandım. 

Fütursuzdu bu konularda yaşlı kadın. Her geldi-
ğimde takılmadan edemezdi bana. Ne yapıp eder 
bir yolunu bulur; yuva kurmaktan, çoluk çocuğa ka-
rışmaktan,  aşktan, meşkten, sevgilim olup olmadı-
ğından konu açardı. Her konuşmada uzun uzun so-
rularına kestirme kısa cevaplar verdiğimden yakınır, 
yine de bu tip konuları açmaktan bana özel ve ailem 
ile ilgili sorular sormaktan kendini alıkoyamazdı. 
Güngörmüş, geçirmiş haliyle her gün bir başka ders 
verirdi konuşmalarında.’ El gözüyle bez, yaşlı gö-
züyle kız alacaksın bu devirde.’ ’ Öyle her gönlünün 
konduğunu yâr sanmayacaksın’  ‘Eş dediğin evinde, 
işinde, aşında dört dörtlük olacak.’ ‘ Her bir şeyden 
anlayacak, çoluk çocuğuna sahip çıkacak.’’ derdi her 
fırsatta. Her gün tekrar tekrar yinelediklerinde bu 
gün sanki bir ısrar da vardı. Çayı kahveyi ikramı peş 
peşe sıraladı. Kamelyada oturup konuşmaktan ne-
redeyse o hafta sonu hiç iş yapamamıştım.

Devam Edecek
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K A PA K

Hacamat sünnet olan ve bizim kül-
türümüze ait bir uygulamadır.Dün-
yanın heryerinde Çin’de japonya’da 
bütün dünya kültürlerinde hacamata 
rastlamak mümkün.

Günümüzde herkes karışık ve çok 
yemek tüketiyor. Toplumun değişen 
tüketim alışkanlıkları gün geçtikçe faz-
lalaşıyor.İnsanlar sentetik yağlar, katkı-
lı yiyecekler tükettiği ve kimyasal ilaç 
kullandığı için bunun yanı sıra çevre 
ve hava kirliliğine de maruz kaldığı için 
hacamata ihtiyaç duyuyor. Hacamat 
nedir?Hacamat çok eski yıllardan gü-
nümüze gelmiş kıymetli nimetlerden 
biridir. Tüm bedenin zinde olabilme-
si ve sağlıklı kalması için uygulanan 
nadir bir uygulamadır. Modern tıp 
tarafından da desteklenen hacamat 
peygamber efendimiz (s.a.v)’in kendi 
sağlığı için kullandığı ve ümmetine de 
tavsiye ettiği bir tedavi şeklidir. Hadis-
lerde hacamat ile ilgili birçok bilgi var. 
Muhammet (s.a.v)hacamatla ilgili ilk 
haberi Cebrail a.s dan almıştır. Mu-
hammet s.a.v şöyle tavsiye almıştır; 
“Ümmetine hacamat yaptırmayı em-
ret“. Hacamatın ne kadar mucizevi bir 
tedavi olduğunu başka alimlerden de 
bilmekteyiz. ( İbni Sina gibi..)Hacamatı 
görmeyen faydasını anlamayan bir şi-
fakar hiçbir şeyi anlayamaz. Çünkü ha-

camat bedenden bir çok atığı uzaklaş-
tırabilecek nitelikte bir tedavi şeklidir.
Bir kimse ayın 17,19,21 inde hacamat 
olursa her dertten şifa bulur. Peygam-
ber efendimiz (s.a.v) hacamatla ilgili 
çok sayıdaki hadisi şerifi hacamatın 
önemini göstermektedir.”Miraçta; Ya 
Muhammet (s.a.v) ümmetine kan al-
dırmalarını emret. Kan aldırmada sizin 
için şifa vardır demeyen meleğe rastla-
madım. Hacamat bütün hastalıklara şi-
fadır. Tedavi olduğunuz şeylerin en ha-
yırlısı hacamattır. Ayın (hicri)17.19.21.
günlerinde Perşembe,pazartesi,ve Salı 
oruçlu iseniz de hacamat olun. Hadis-i 
şerif. Bu günlerdeki vücuttaki tüm ha-
yati kuvvetler harekete geçer ,zararlı 
maddeler de başkaldırır. Hacamat için 
en uygun diğer zaman ise sabah güne-
şin doğuşundan sonraki ilk 2-3 saattir.
ikinci uygun zaman ise öğlen namazın-
dan sonraki ilk 2-3 saattir.

Tüm bedenin zinde olabilmesi ve 
sağlıklı kalması için uygulanan bu yön-
tem Modern tıp tarafından da destek-
lenir. Deri altında birikmiş olan toksin 
maddeler, zehirli gazları, ağır metalleri 
ve negatif etkileri çıkaran kupa teda-
visidir. Vücudun belli noktalarına ufak 
çizikler atılır bu çizikler deri kalınlığını 
geçmeyen 1,5-2 mm dir. Ve bu şekilde 
temizlenme sağlanabilir.

HACAMAT NEDİR? NE ZAMAN VE NASIL 
UYGULANIR?FAYDALARI NELERDİR?

Eda ÇAVDAR
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Hastalıktan kurtulma veya sağlığı ko-
ruma amacıyla ölü hücre ve atık mad-
delerin yoğun olarak toplandığı belli 
noktalardaki tıkanıklık, kılcal damar ve 
ince damarlardan kirli kanı alma işle-
midir.

Hacamat kan temizliği olarak da al-
gılanabilir. vücud o kirli kanı kötü kanı 
atıyor. Bunun da bir zamanı var zama-
nı olmasının sebebi de dünyanın çeki-
miyle Ay’ın çekimiyle ilgili ..Bu gelgit 
olaylarının insan bünyesine çok etkisi 
var.

HACAMATIN FAYDALARI NELERDİR?

*Bağışıklık sistemini güçlendirir, tok-
sinlerin atılmasına yardımcı olur. Gö-
zün görme kabilliyetini arttırır.

Sinirsel ve psikolojik hastalıkların 
tedavisinde faydalıdır. Hacamat yapı-
lan kısımda kan akımı canlanır, bu se-
beple o bölgelere oksijen ve besinler 
daha kolay ulaşır. Kan üretiminden 
sorumlu karaciğer,kemik iliği, dalak, 
gibi organları uyarır. Karaciğer ve da-
laktaki hastalıkların tedavisinde yar-
dımcı olur. Baş ağrısı eklem ağrısı bo-
yun ve bel fıtığına bağlı ağrılar giderilir.
Vücuda direnç kazandırır. Kas ve bağ 
dokusundaki esnekliği arttırır. Yüksek 
tansiyonu düşürür. Hacamat yaraların 
ve ülserin iyileşmesini hızlandırır. Da-
marları temizleyip kolestrolü düşürür.
Tıkalı damarları açar. Kısırlık ve üreme 

problemleri sorunlarının tedavisinde 
kullanılır.

HACAMAT NASIL UYGULANIR?

Hacamat uygulanacak bölge steril 
edilir. Bölge belirlendikten sonra deri 
neşter ile çizilir,ve sonra çizilen bölge 
bardak şişe vakum kullanılarak emme 
yöntemiyle kirli kan çekilir. 5-10 dk 
aralığında beklenir. Daha sonra kupa-
lar hafifçe alınır bölge temizlenerek 
pansuman edilir.

HACAMAT KİMLERE YAPILMAZ?

*Hamile kadınlara. Kalp pili takılı 
olanlara. Kanser ve kemotoropi gören 
kişilere. Kan sulandırıcı ilaç kullanan-
lara. Tansiyon hastalarına. Regl döne-
minde olanlara. Organ nakli olanlara.
panik ataklara. Kan tutanlara. Diyaliz 
ve hemofili olanlara.

HACAMATIN ZARARLARI NELERDİR?

Hacamat bilinçsiz eğitimsiz kişiler 
tarafından hijyenik olmayan ortam-
larda yapıldığı takdirde birtakım sağlık 
problemlerine neden olabilir. Cildin 
tahriş olması, derinin yanması,morar-
ması,yara ,ağrı ve acı gibi…hacamat 
yapılırken hijyen kurallarına ve sün-
nette belirtilen kurallar gibi uygulan-
malıdır. Aksi takdirde tedavi ve şifası 
bulunmaz.

Bol şifalı günler…
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Balıkesir İlimizin Edremit İlçesine bağlı Altıno-

luk Mahalle’mizin 2014 yılı sayımına göre 15.868 
nufüsa sahiptir.  Doğusu Kaz Dağları’nın eteklerin-
de, batısı Ege Denizi arasında ovada oluşmuş bir 
beldemizdir. Yüksek oksijen kaynağı olması nede-
niyle dağcılık gibi açık hava sporlarının merkezi ha-
line gelen doğal yaşam alanları, günü birlik turlar 
ile şehrin stresinden kurtulmak isteyenler için de 
ideal bir alandır. Yazın beldenin nüfusu 100.000’i 
geçmektedir. Tam bir turizm kenti olan mahalle-
mize özellikle yurt dışındaki Türkler ve yerli turist 
ve özelliklede dış turist çekmektedir. Belde de her 
türlü ihtiyacınızı karşılayacağınız ortam mevcut 
olup, dükkanlar genellikle sabaha kadar açık hal-
ka hizmet etmektedir. Sağlık ocağı bulunmaktadır. 
Akşam deniz kenarında yaya yolunda akşam gezisi 
yapabileceğiniz, yemek ve içecek alanları olarak 
sabaha kadar hizmet veren  çay ocağı ve lokanta-
lar bulunmaktadır. Orta sınıfın ideal tatil bölgesi 
konumundadır. Belde de günübirlik turlar yaygın 
olarak düzenlenmektedir. Genellikle sabahtan 
akşama kadar devam etmektedir. Zeytin üretimi 
başlıca geçim kaynağı konumundadır. Zeytinyağı 
satışları yaygındır.    

Kentin başlıca gezilmesi görülmesi gereken 
yerler olarak; sayfada bazı kareleri görebilirsiniz.

ALTINOLUK
Durmuş KOÇ

TA B İ AT

Antandros Antik Kenti

Başdeğirmen Köprüsü

Hasanboğuldu Şelalesi

Mıhlı Çayı

Sarıkız Tepesi
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Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi, siya-

set, kültür, sanat ve ekonomi gibi konular-
da, ülkenin tarihi hafızası niteliğindeki 90 
milyonu aşkın belgeyi bünyesinde barın-
dıran Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 
Başkanlığı, gelecek çeyrek asrın yol harita-
sını 2019 yılında hazırlayacağı plana göre 
belirleyecek.

1 MİLYON EVRAK GÖRÜNTÜSÜ KAZAN-
DIRILDI

Türkiye’nin özellikle Makedonya, Ar-
navutluk ve Bosna Hersek gibi yakın coğ-
rafyadaki ülkelerle çok verimli çalışmalar 
yürüttüğüne işaret eden Devlet Arşivleri 
Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, 1 milyona 
yakın Osmanlı evrakının görüntüsünün 
Türkiye’ye kazandırıldığını 
aktardı.

Devlet Arşivleri Başkanı 
Prof. Dr. Uğur Ünal, kurum 
olarak araştırmacılara ko-
lay araştırma imkanı sağla-
dıklarına değinerek, şunla-
rı kaydetti: “Bundan sonra 
daha pratik yöntemlerimiz 

de olacak. Artık vatandaşımız, öğrenciler, 
akademisyenler, kurumumuza geldiği an 
kolay şekilde araştırmaya başlayabilirler. 
Tarihi bir konuya ait vesikanın görüntüsü-
nü alabilirler. Artık internet ortamında 43 
milyon belgenin dijital görüntüsünü sunu-
yoruz. Yani evinizden, iş yerinizden, fakül-
tenizden, nereden olursa olsun, bilgisayar 
ortamında bu belgelere erişim imkanına 
sahipsiniz.”

Kaynak: NTV

Devlet Arşivleri için 2019 yeniden 
yapılanma yılı olacak

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K Ü LT Ü R  -  S A N AT
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Uyruğu: wwAğırlık: 854 gr
Uzunluk: 194 mm
Mühimmat: 7.62x2.25 mm TT
Tokarev TT-33. Sovyetler Birliği’nin ürettiği ilk yarı-otomatik tabancalardandır. TT-33 olarak da bi-

linir. TT’nin açılımı “Tula, Tokarev”’dir. 1920’lerin sonunda Kızıl Ordu, fazlaca eskiyen Nagant M1895 
revolverlerin yerine yerli üretim bir yarı-otomatik tabanca arayışına girmiştir. Ordu, pek çok farklı silah 
prototipinin testi sonucunda, 1930 yılında Rus silah tasarımcısı Fedor Tokarev’in “TT-30” dizaynını uy-
gulamaya koyma kararı almıştır. Sonrasında bu dizayn az biraz düzeltilmiş ve 1934’te “TT-33” adıyla seri 
üretime geçilmiştir. Daha önce Almanya’dan alınıp kullanılan Mauser C96’nın 7.63x25mm Mauser’lik 
mermisi temel alınıp, kovan boyutlarına neredeyse hiç dokunulmadan sadece barut rötüşlaması sonu-
cunda 7.62x25mm TT cephanesi ortaya çıkarılmıştır ve bu da yeni silahın cephane türü olmuştur. Bu 
2 mermi türü o kadar benzerdir ki bazı silahlarda değişmeli olarak bile kullanılabilir pek yaygın olmasa 
da. 116 mm’lik nispeten uzun namlusu, güçlü 7.62’ye 25mm’lik Tokarev mermisiyle birleşince ortaya 
oldukça güçlü ve güvenilir bir silah çıkmıştır. Hala da öyledir. Standart şarjorü 8 mermi taşır. Bu tabanca 
Kızıl Ordu’nun II. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı’nda standart tabancasıydı. Kendi ülkesinde 1934-1952 
yılları arasında üretilmiş olsa da, pek çok Sovyet silahı gibi bunun da sayısız yurt dışı modifikasyonu üre-
tilerek günümüze kadar uzanmıştır. Özellikle Çinliler, Sırplar, Polonyalılar, Kuzey Koreliler ve Macarlar 
ilk akla gelenlerdir. 1952 senesinde, eskiyen teknolojisi nedeni ile yerini 9x18mm’lik Makarov PM’lere 
bırakmıştır.

Tokarev TT-33
Kıvanç KARADAĞ

S İ L A H
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Emine CEYLAN

Yapay zekâ, bilgisayar kontrolündeki bir yazılı-
mın veya nesnenin faaliyetlerini doğadaki zeki can-
lılara benzer biçimde yerine getirme kabiliyetidir.

Yapay Zekâ’ya Giriş
Yapay zekâ nedir? Sorusunun ülke genelinde 

artması üzerine birçok yerde yapay zeka ile alakalı 

farklı tanımlar görmektesiniz.
Yapay zekâ hakkında bilgi sahibi olmak isteyen-

lerin ve yapay zekayı araştıranların ilk sırasında Ka-
raman geliyor.

Yapay zekâ birçok uzmanlık dalını bünyesin-
de barından çok kapsamlı bir kavramdır ve birkaç 
cümle ile anlatılabilecek basit bir şey değil, bir bilim 
dalıdır.

Yapay zekâ çalışmaları genellikle insanın düşün-
me yöntemlerini analiz ederek benzeri yapay yö-
nergeleri geliştirmeye yöneliktir.

İdealize edilmiş bir yaklaşıma göre yapay zekâ, 
insan zekâsına özgü olan algılama, öğrenme, çoğul 
kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme, so-
run çözme, iletişim kurma, çıkarımsama yapma ve 
karar verme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya 
otonom davranışları sergilemesi beklenen yapay 
bir işletim sistemidir.

Uygulama alanları
Yapayzekanın uygulamaalanlarının bazı örnekle-

ri şuşekildedir:
Önerici sistemler: Kullanıcıların geçmiş davra-

nışlarına dayanarak yeni içerik önerilmesi. Örneğin, 
sosyalmedya sitelerinde yeni arkadaş, mağazalarda 
başka bir ürün, gazetede başka haber önerileri.

Makine çevirisi: Bir dilde ifade edilen cümleyi-
farklı bir dile çevirmek. Örneğin, Google Translate, 
Microsoft Tercüman ve Yandex. Çeviri gibi çevrimiçi 
araçlar.

Sinyalişleme: Ses ve görüntü gibi sinyallerin iş-
lenerek bilgi çıkarımı. Örneğin, yüz ve ses tanıma.

Prosedürel içerikm üretimi: Rassalyöntemler 
kullanarak yapay içerik üretme. Örneğin, üretim-
selmüzik ve video oyunlarında prosedürel dünyalar.

Regresyon analizi: Geçmiş verilere  dayanılarak 
bir değişkenin gelecekteki değerinin tahmin edil-
mesi. Örneğin, ekonomik öngörüler, üretim miktarı 
öngörüleri gibi.

Regresyon analizi: Geçmiş verilere dayanılarak 
bir değişkenin gelecekteki değerinin tahmin edil-
mesi. Örneğin, ekonomik öngörüler, üretim miktarı 
öngörüleri gibi.

Yapay Zekâ Nedir?

K A PA K
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Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K

Yapay zeka ile ilgili geçmişteki tüm doğrusal ve dolaylı 
gelişmeleri sizler için derleyip, yapay zekanın tarihini özet-
ledik.

1308
Katalan sair ve teolog Ramon  Llul;  Ars Generalis Ul-

tima (The Ultimate General Art) adlı kitabı yayınlamıştır. 
Burada kavramların kombinasyonlarından oluşan yeni bir 
bilgi türünden ilk kez bahsedilmiştir. Yapay zekanın ilk ola-
rak kavramlaştırılması Ramon  Llull tarafından yapmıştır.

1666
Matematikçi ve filozof Gottfried Leibniz, Dissertatio 

De Arte Combinatoria (On the Combinatorial Art) adlı 
kitabını yayınladı. Ramon Llull’dan sonra Leibniz insan 
düşüncesinin bir alfabesini olabileceğini ve düşüncelerin 
aslında basit kavramların kombinasyonlarından oluştuğu-
nu öne sürdü.

1726
Jonathan Swift Guliverin Gezileri adlı kitabı yayınladı 

bu kitap motor mantığı ile ilgili yapay zekayı çağrıştıran 
şu tanımı içeriyordu,“ pratik ve mekanik operasyonlar ile 
spekülatif bilgiyi geliştirmesi için bir projeydi.”

1763
Thomas Bayes olayların olabilme ihtimalini bulmak 

için bir yapı geliştirdi. Bayes’in çıkarımı yapay zeka fikrine 
öncülük eden bir görüş haline geldi.

1854
Mantıksal akıl yürütmenin ( George Boole ), denklem 

çözmeye benzeyen sistematik bir şekilde düşünülebilece-
ği fikrini ortaya attı.

1898
Yakın zamanlarda yapılan bir elektrik konseptli sergide 

Nikola Tesla bir gösteri yaptı dünyanın ilk radyo dalgalarıy-
la kontrol edilen gemisini tanıttı. Bu bot Tesla’nın deyimiy-
le , “ödünç alınmış bilinç” şeklindeydi.

1914
İspanyol mühendis Leonardo  Torresy  Quevedo ilk 

satranç oynayabilen makineyi tanıttı, hiç bir insan etkisi 
olmadan oyun kendi kendisini devam ettirebiliyordu.

1921
Çek yazar Karel Čapek Robot kelimesi litaretüre “robo-

ta” olarak girdi . R.U.R.(Rossum’s Universal Robots).
1925
Hundai Radyo Kontrol sürücüsüz uzaktan kontrol edi-

len araçları New York caddelerinde piyasaya sürdü.
1927
Bilim Kurgu Filmi Metropolis yaynlandı. Robotların in-

sanlarla etkileşimini anlatan film zamanın önemli filmle-

rinden sayılmaktadır. Star Wars’daki C-3PO’nun Art Deco 
görünümüne ilham veren ilk robot filmde gösteriliyordu.

1929
Gakutensoku dizayn edildi, Japonya’da ilk robot olan 

“doğanın kanunlarını öğrenmek” mantığıyla yola çıkılarak 
icat edildi. Bu robot yüz ifadesini değiştirebilmek, başını 
ve ellerini hava basınç mekanizması sayesinde hareket et-
tirebilmek gibi özelliklere sahipti.

1943
Warren S. McCulloch ve Walter Pitts Matematiksel 

Biyofizik Bülteni’nde “Sinir Sisteminin İçinde Olan Fikir-
lerin Mantıksal Hesabı”nı yayınladılar. İdealleştirilmiş ve 
sadeleştirilmiş yapay “nöronlar” ağlarını ve bunların basit 
mantıksal işlevleri nasıl gerçekleştirebildiklerini anlatan 
bu etkili makale, bilgisayar temelli “sinir ağları” (ve daha 
sonra “derin öğrenme”) ve onların popüler açıklaması için 
esin kaynağı haline gelmiştir. O zamandan kalmış olan 
“Beyni taklit etmek” en popüler terimlerden birisidir.

1949
Edmund Berkeley, Dev Brains (Düşünen Makineler) 

adlı eserinde şöyle bir ifadeye yer verdi: “Son zamanlarda, 
devasa hız ve beceri ile bilgi toplayabilen büyük makineler 
hakkında çok sayıda haber var … Bu makineler bir beyinin-
kine benzeyen kompleks yapılardan oluşuyor… Bir makine 
bilgi işleyebilir; hesaplayabilir, sonuçlandırabilir ve seçebi-
lir; makul işlemleri bilgi ile gerçekleştirebilir. Bu nedenle 
bir makine düşünebilir. “

1949
Donald Hebb Nöropsikoloji Teorisini yayınladı. Bu teo-

ri Sinir ağları ile ilgili varsayımlara ve sinapsların zamanla 
güçlenmesine veya zayıflamasına ilişkin yetenekleri üzeri-
ne bir teoriydi.

1950
Claude Shannon “Bir Bilgisayarı Satranç Oynamak İçin 

Programlama”, satranç oynayan bir bilgisayar programını 
geliştirmeye yönelik ilk makaleyi yayınladı.

1950
Alan Turing, daha sonradan bilinen adıyla “Turing Tes-

ti” o zamanlar “taklit oyunu” olarak tanıtıldı ve bu terim 
“Computing Machinery and Intelligence” ın içinde yayın-
ladı.

1951
Marvin Minsky and Dean Edmunds ilk yapay sinir ağı, 

40 nöron ağı taklit etmek için 3000 vakum tüpü kullanılan 
SNARC (Stokastik Sinirsel Analog Güçlendirme Hesaplayı-
cısı) icat edildi.

Yapay ZekaTarihçesi ve Gelişim Süreci
Kronolojik Veriler
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1952
Arthur Samuel ilk bilgisayarda satranç oyununu ve ilk 

kendi kendine öğrenebilen bilgisayar programını geliştirdi.
1955
“Yapay zeka” terimi, John McCarthy (Dartmouth Col-

lege), Marvin Minsky(Harvard Üniversitesi), Nathaniel 
Rochester (IBM) ve Claude Shannon(ABD) tarafından su-
nulan “yapay zekanın iki aylık, 10 kişilik bir araştırması” ile 
bir sunum ile hazırlandı. Bir yıl sonra Temmuz ve Ağustos 
1956’da gerçekleşen seminer, yeni bir çalışma alanının 
resmi doğum tarihi olarak kabul edilir.

1955
Herbert Simon and Allen Newell Whitehead ve Russell 

Principia Mathematica’daki ilk 52 teoremin 38’ini sonun-
da ispatlayacak olan ilk yapay zeka programı olan Logic 
Theorist’i geliştirdi.

1957
Frank Rosenblatt, iki katmanlı bir bilgisayar öğrenme 

ağına dayanan kalıp tanımayı sağlayan erken bir yapay 
sinir ağı olan Perceptron’u geliştirir. New York Times, 
Perceptron’un “[Deniz Kuvvetleri] ‘nin yürüyebileceğini, 
konuşabileceği, görebileceği, yazabileceği, üreteceği ve 
varlığının bilincinde olması beklenen bir elektronik bilgisa-
yarın embriyosu” olabileceğini bildirdi. New Yorker, bunu 
“Düşünülerek yapılabilecek şeyleri yapabilen bir makine” 
olarak nitelendirdi.

1958
John McCarthy, yapay zeka araştırmasında kullanılan 

en popüler programlama dili olan Lisp’i geliştirdi.
1959
Arthur Samuel, “machine lerning” terimini ortaya attı, 

bu terimi açıklamak için “program yazan kişinin oynayabi-
leceğinden daha iyi bir dama oyunu oynamayı öğrenecek 
“ dedi.

1959
Oliver Selfridge, bilgisayarların önceden belirlenme-

miş kalıpları tanıyabileceği bir süreç için bir model açık-
ladığı Düşünce Süreçlerinin Mekanizması Sempozyumu 
Bildiriler Kitabında “Pandemonium: Öğrenme için bir pa-
radigma”yı yayınladı.

1959
John McCarthy yayınladığı Düşünce Süreçlerinin Me-

kanizması Üzerine Sempozyum Bildiriler Kitabında “Ortak 
Duyguları Olan Programlar” başlıklı makalesinde, “tavsiye 
verici “ isimli programı tanımladı.Bu program cümleleri 
manipüle ederek sorunları çözmeye yönelik bir program-
dı.

1961
İlk endüstriyel robot olan Unimate, New Jersey’deki 

General Motors fabrikasında bir montaj hattı üzerinde 
çalışmaya başladı.

1961
James Slagle SAINT (Symbolic Automatic INTegrator) 

geliştirir. Bu program, birinci sınıf hesaplamada simgesel 

entegrasyon problemlerini çözen sezgisel bir programdır.
1964
Daniel Bobrow, “Bir Bilgisayar Sorun Çözme Sistemi 

için Doğal Dil Girişleri “ başlıklı MIT doktora tezini tanım-
ladı ve doğal bir dil anlama bilgisayar programı olan STU-
DENT geliştirildi.

1965
Herbert Simon, “makinelerin 20 yıl sonra bir adamın 

yapabileceği herhangi bir işi yapabilecek kapasiteye sahip 
olabileceğini” öngörüyor.

1965
Hubert Dreyfus, zihnin bir bilgisayarla farklı çalıştığını 

ve AI’nın ilerleyemeyeceği sınırların olduğunu savunarak 
“Alchemy and AI” yayınladı.

1965
I.J. “İlk ultra akıllı makine ile ilgili spekülasyonlar” ya-

zısında, “ilk ultra akıllı makine, makinenin kontrol altına 
alınmasını nasıl sağlayacağını bize söyleyecek kadar bi-
linçli olması koşuluyla, insanın yapması gereken son bu-
luştur.” ifadesine yer vermiştir.

1965
Joseph Weizenbaum ELIZA’yı geliştirdi, her hangi bir 

konu üzerinde ki İngilizce diyologlarla ilgilenen ilgi çeki-
ci bir programdı. Weizenbaum, insanlar ve bilgisayarlar 
arasındaki iletişimin yüzeyselliğini göstermeye çalışırken 
bilgisayar programı gibi düşünen insanların sayısınına çok 
şaşırmıştır.

1965
Edward Feigenbaum, Bruce G. Buchanan, Joshua 

Lederberg ve Carl Djerassi, Stanford Üniversitesi’nde 
DENDRAL üzerine çalışmaya başlarlar. Bu sistem, hipotez 
oluşumunu incelemek genel amacı ile, organik kimyager-
lerin karar verme sürecini ve problem çözme davranışını 
otomatikleştirdi.

1966
Shakey robot, kendi hareketlerinin sorumluluğunu 

alabilen ilk robot olarak nitelendirildi. Marvin Minsky, 
“ilk elektronik kişi” ilgili bir Life dergisinin 1970’deki ma-
kalesinde “üç aydan sekiz yıla kadar, ortalama bir insanın 
genel istihbaratına sahip bir makineye sahip olacağız” söz-
leriyle iddaalı fikirlerini sunmuştur.

2001
Space Odyssey filmi gösterime girdi, görkemli bir bilgi-

sayarın özellikleri üzerinde duruldu.
1968
Terry Winograd, doğal bir dil anlama bilgisayar progra-

mı olan SHRDLU’yu geliştirir.
1969
Arthur Bryson and Yu-Chi Ho çok katlı bir dinamik sis-

tem optimizasyon yöntemi olarak geri yayılımı tanımladı-
lar. Çok tabakalı yapay sinir ağları için bir öğrenme algorit-
ması, bilgi işlem gücü büyük ağların eğitimini karşılamak 
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için yeterince gelişmiş olduktan sonra, 2000’li ve 2010’lı 
yıllarda derin öğrenmenin başarısına önemli ölçüde kat-
kıda bulunmuştur.

1970
İlk antropomorfik robot olan WABOT-1, Japonya’daki 

Waseda Üniversitesi’nde inşa edilmiştir. Ekstremite kont-
rol sistemi, görme sistemi ve konuşma sistemi içeriyordu.

1972
Stanford Üniversitesi’nde ciddi enfeksiyonlara neden 

olan bakterilerin saptanması ve antibiyotik önerilmesi için 
erken bir uzman sistem olan MYCIN geliştirilmiştir.

1973
James Lighthill, AI araştırması için hükümetin desteği-

ni büyük ölçüde azaltacak “herhangi bir alana şimdiye ka-
dar yapılan keşiflerin daha sonra vaat edilen büyük etkiyi 
üretmediğini” iddia ederek, devlet yapay zeka araştırması 
hakkında İngiliz Bilim Araştırma Konseyi’ne rapor verdi.

1976
Bilgisayar bilimcisi Raj Reddy, IEEE Bildiriler Kitabında 

“Doğal Dil İşleme (NLP) ile ilgili erken çalışmaları özetler-
ken konuşma tanıma özelliği olan makinelerle ilgili açıkla-
malarda bulunmuştur.

1978
XCON (eXpert CONfigurer) programı, müşterinin ge-

reksinimlerine göre bileşenleri otomatik seçerek DEC’in 
VAX bilgisayarlarının sipariş edilmesine yardımcı olan ku-
ral tabanlı bir uzman sistem Carnegie Mellon Üniversite-
si’nde geliştirildi.

1979
Stanford Cart, beş saat içinde insan müdahalesi olma-

dan sandalye dolu bir odanın içerisinden başarılı bir şekil-
de geçerek, otonom bir aracın en eski örneklerinden biri 
haline geldi.

1980
Wabot-2, Japonya’daki Waseda Üniversitesi’nde icat 

edilmiştir, bir müzisyen robot olarak , bir kişiyle iletişim 
kurabilir, bir müzik notası okuyabilir ve bir elektronik ka-
nallar üzerinde ortalama zorluk derecesi ezgileri oynaya-
bilir şekilde tasarlanmıştır.

1981
Japon Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Beşinci 

Nesil Bilgisayar projesi için 850 milyon dolar bütçe ayırdı. 
Proje, konuşmaları devam ettirebilen, dilleri tercüme ede-
bilen, resimlerini yorumlayabilen ve insan gibi sebepleri 
bulabilen bilgisayarlar geliştirmeyi amaçladı.

1984
AAAI yıllık toplantısında, Roger Schank ve Marvin 

Minsky, AI kabarcıklarının (üç yıl sonra meydana gelen) 
içten yanmalı bir patlamanın, 1970’lerin ortalarında AI 
yatırım ve araştırma finansmanındaki azalmaya benzer 
şekilde uyarlandı.

1986
Münih’teki Bundeswehr Üniversitesi’nde Ernst Dick-

manns yönetiminde inşa edilen kamera ve sensörlerle do-
natılmış, ilk sürücüsüz araba, boş sokaklarda 55 mil hızla 
gidebilme özelliğini sahipti.

1987
Apple’ın CEO’su John Sculley’nin Educom’daki açılış 

konuşmasında video Bilgi Navigator, “bilgi uygulamalarına 
büyük miktarda sayısallaştırılmış bilgiye bağlı şebekeler 
üzerinden çalışan akıllı ajanlar tarafından erişilecek” bir 
gelecek öngördüğünü belirtmiştir.

1988
Judea Pearl, Akıllı Sistemlerde Olasılıksal Akıl yürütme 

yayınladı. “Judea Pearl belirsizlik altında bilgi işleme için 
temsilsel ve hesaplamalı temel oluşturdu. Bu modellerde 
çıkarımda kullanılan temel algoritmaların yanı sıra karma-
şık olasılık modellerini tanımlayan matematiksel bir biçim-
cilik olan Bayes Ağları’nın keşfi ile de alakalıydı. Bu çalışma 
yapay zeka alanını sadece devrim yapmanın ötesinde, 
mühendislik ve tabiat bilimleri dallarının birçoğu için de 
önemli bir araç haline geldi. “

1988
Rollo Carpenter, “doğal insan sohbetlerini ilginç, eğ-

lenceli ve mizahi bir şekilde taklit etmek” için sohbet botu 
Jabberwacky’yi geliştirdi. İnsan etkileşimi yoluyla yapay 
zeka yaratmaya yönelik erken girişimlerden birisidir.

1988
IBM T.J. Watson araştırma merkezi üyeleri “Dil çevirisi-

ne istatistiksel bir yaklaşım”ı yayınladı “ Başarıyla İngilizce 
ve Fransızca arasında tercüme yapan bu projede, çoğun-
lukla Kanada parlamentosunun iki dilli işlemlerinden kay-
naklanan 2.2 milyonluk cümle tabanına dayanıyordu.

1988
Marvin Minsky ve Seymour Papert, 1969 tarihli “Per-

ceptrons” kitabının genişletilmiş bir baskısını yayınladılar. 
“Prolog: 1988’den Bir Bakış” yazısında şunları yazdı: “Bu 
alandaki ilerlemenin çok yavaş olmasının bir nedeni, ta-
rihine aşina olmayan araştırmacıların, daha önce yapılan 
hataların çoğunu yapmaya devam etmesi.”

1989
Yann LeCun el yazısı posta kodlarını tanıyan çok kat-

manlı bir sinir ağına başarılı bir geri bildirim algoritması 
uyguladı.

1993
Vernor Vinge ” Görülmeyen Teknoloji Geliyor” adlı ki-

tabını yayınladı ve 30 yıl içinde teknolojik süper zekanın 
üretileceğinden ve bundan kısa bir süre sonra insan oğlu 
kavramının biteceğini öne sürdü.

1995
Richard Wallace, Joseph Weizenbaum’un ELIZA prog-

ramından esinlenerek chatbot A.L.I.C.’yi (Yapay Dil İnter-
net Bilgisayar Kurumu) geliştirici sadece Web’in ortaya 
çıkışı ile mümkün olan benzeri görülmemiş ölçekte doğal 
dil örnekleri veri toplama özelliklerini eklendi.

1997
Sepp Hochreiter ve Jürgen bugün el yazısı ve konuşma 

tanımada kullanılan tekrarlayan sinir ağının bir türü olan 
Uzun ve Kısa Vadeli Hafıza (LSTM) fikrini ortaya attı.

1997
Deep Blue, bir dünya satranç şampiyonu yenen ilk bil-

gisayar satranç oyun programı oldu.
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1998
Dave Hampton ve Caleb Chung Furbby’i yarattı, ilk ev 

robotu olarak tarihe geçti.
2000
MIT çalışanıCynthia Breazeal, duyguları tanıyan ve si-

müle edebilen Kismet’i geliştirdi.
2000
Yapay olarak akıllı bir insan robotu olarak tasarlanan 

Honda’nın ASIMO robotu, bir insan gibi hızlı bir şekilde 
yürüyebilme, bir restoran ortamında tepsileri müşterilere 
sunabilme özelliklerine sahipti.

2006
Oren Etzioni, Michele Banko ve Michael Cafarella 

“okuyabilen makine,” terimini ortaya attılar, bu robot oto-
matik olarak yazıyı anlayabilme özelliğine sahipti.

2006
Geoffrey Hinton Çoklu öğrenme tanımını ortaya attı bu 

terim özetle derin öğrenmeye ilk bakış olmuştur.
2007
Fei Fei Li ve Princeton Üniversitesi’ndeki meslektaş-

ları, görsel nesne tanıma yazılımı araştırmasına yardımcı 
olmak için tasarlanmış açıklama görüntülerinin büyük bir 
veri tabanını ImageNet’i oluşturmaya başladılar.

2009
Rajat Raina, Anand Madhavan ve Andrew Ng, “mo-

dern grafik işlemcilerinin çok çekirdekli işlemcilerin ye-
tersiz kaldığını ve denetimsiz öğrenme yöntemlerinin 
uygulanabilirliğinin devrim potansiyeline sahip olduğunu” 
savunarak, “Grafik İşlemcilerini Kullanarak Büyük Ölçekli 
Denetimsiz Öğrenme”yi yayınladılar. ”

2009
Google sürücüsüz araç geliştirmeye başladı. 2014 yı-

lında, Nevada’da ABD eyaletinde kendi kendine sürüş testi 
yapan ilk araba oldu.

2009
Northwestern Üniversitesi Akıllı Bilişim Laboratuarı’n-

daki bilgisayar bilimcileri, insan müdahalesi olmaksızın 
spor haberleri yazan Stats Monkey programını geliştirdi.

2011
Bir konvolüsyonel sinir ağı, Alman Trafik İşareti Tanıma 

yarışmasını % 99,46 doğrulukla (% 99,22 insanla karşılaş-
tırıldığında) kazandı.

2011
Watson, hızlı cevap verebilen bir konuşma makinesi 

yaptı ve bu makine iki dil şampiyonunu yendi.
2011
İsviçre’deki IDSIA araştırmacıları, konvolüsyonel sinir 

ağları kullanarak el yazısı tanımada %0.27 hata oranını 
rapor ettiler, önceki yıllarda %0.35 -%0.40 hata oranı üze-
rinde önemli bir gelişme olmuştu.

2012
Jeff Dean and Andrew Rastgele seçilmiş 10 milyon üze-

rinde Youtube videosuna tepki verebilen bir mekanizma 
geliştirdi.

2012
Toronto Üniversitesi araştırmacıları tarafından tasar-

lanan konvolüsyonel sinir ağı, bir önceki yıla göre en iyi 
girişin elde ettiği %25’lik hata oranının üzerinde önemli bir 
iyileşme olan Büyük Ölçekli Görsel Tanıma Yarışması’nda 
yalnızca% 16’lık bir hata oranı elde etti.

2012
Apple Siri’yi tanıttı ve cihazlarında kullanmaya başladı. 

Siri, iOS 5’ten itibaren iOS işletim sisteminin bir parçasıydı. 
Ekim 2012 ve sonrasında üretilen bütün Apple cihazların-
da Siri yer almaktadır. Siri kelimeleri anlama ve cevap ver-
me konusunda çok başarılı olsa da ses tonundan duygu ve 
düşünceleri anlama konusunda üzerinde çalışmalar hala 
devam etmektedir.

2013
Facebook, eski Google çalışanı deep learning uzmanı 

Marc’Aurelio Ranzato’un, daha önce satın aldığı yüz ta-
nıma teknolojisi şirketi Face.com’un kurucusu Yaniv Taig-
man’ın aralarında bulunduğu özel bir ekip oluşturdu. Yeni 
oluşturulan grubun, beyin hücrelerinin süreçlerinin ince-
lemesinden başlayarak ilerleyeceği yapay zeka geliştirme-
si ile Facebook 700 milyon kişinin paylaşımlarını, beğeni-
lerini anlayacağı ve anlamlandırması planlandı.Bu çalışma 
ile deep learning süreci daha hızlandırılmış oldu. En basit 
anlatımla Facebook fotoğrafı kullanıcı tarafından etiket-
lenmemiş olsa da Facebook kime ait olduğunu bilecekti.

2014
Google yapay zeka şirketi Deepmind’ı satın aldı. Bu 

gelişme, Google’ın yapay zeka ve robotik alanlarında son 
zamanlardaki en önemli büyüme hamlelerinden biri oldu. 
400 milyon dolar değerindeki bu anlaşmanın sebebi ya-
pay zeka ile öğrenme (machine learning) ve sinir ağlarını 
harmanlayarak genel amaçlı öğrenme algoritmaları tasar-
lamaktı. Deepmind’ı satın alması Google’ın yapay zeka ko-
nusunda üst düzey yetenekleri bünyesine katma hamlesi 
olarak da görülüyor.

2014
Facebook’un yeni teknolojisi, yüz tanıma konusunda 

insan zekası seviyesine ulaştı. Yabancı birine ait iki ayrı fo-
toğrafı gösterdiğinizde, insanların doğru eşleştirme oranı 
yüzde 97,53. Facebook araştırmacılarının yeni geliştirdiği 
yazılımın aynı testteki skoru ise yüzde 97,25. Yeni yazılım, 
4 bin kişiye ait 4 milyon adet yüz resminden oluşan ve bu-
güne kadar oluşturulan “en büyük veritabanı” kullanılarak 
eğitilmiş. Geliştirmeyle Facebook’un bugünkü teknolojisi-
nin hata oranında yüzde 25 oranında azalma sağlanmış ve 
insan deneyimine bir hayli yaklaşılmış durumdaydı.

2014
Vicarious’ın sekiz kişilik, dahilerden oluşan takımı , 

CAPTCHA’yı çözebilen(CAPTCHA testleri insan ve bilgisa-
yarları ayırt etmekte kullanılıyor.) bir teknoloji gelişmesi 
duyurdu. Vicarious’ın algoritmaları denemelerin yüzde 
90’ında testi geçmeyi başarmıştı.

Vicarious’ın son dikkat çeken projesi ise, hayal edebi-
len bir yazılım geliştirmesiydi. İnsan beyninden esinlene-
rek kodlanan yazılım, insan zihninde imgelerin canlanma 
biçimini bir dereceye kadar taklit edebiliyordu.
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Mark Zuckerberg, Ashton Kutcher ve Elon Musk bu şir-
kete 40 milyon dolar yatırım yaptı.

2014
Amelia insanların ne sorduğunu, nasıl hissettiğini anla-

yabilen bir sanal asistan. Yapay zekayı kullanan birçok akıl-
lı makineden farklı olarak Amelia, insan davranışını taklit 
etmek yerine insanın düşünme biçimini anlamak üzerine 
kurgulanmış.

2015
Maryland üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrenci-

leri YouTube’dan video izleyerek yemek pişirmeyi öğrenen 
robotlar geliştirdiler.

Araştırmada, robotların objeleri genel tanıma yüzde 
79, nesneleri tutuş biçimlerini tanıma yüzde 91 ve ey-
lemleri tahmin etmeleri yüzde 83 doğruluk oranlarıyla 
sağlanmış.

2015
Google Project Wing’i kuran ekibin girişimi Skydio dro-

nelar için ‘yapay zeka’ geliştirdiğini duyurdu.
2015
Google, kendi kendine video oyun oynamayı öğrenip 

ustalaşan yapay zeka teknolojisi geliştirdi
2015
“Machine teaching tool” teknolojisi ile herkes bil-

gisayarları kendi uzmanlık alanları ve bilgileri dahilinde 
eğitebileceği bir sistem kurmaya başladı. Örneğin bir şef 
bir yemeğin nasıl hazırlanması gerektiğini veya püf nok-
talarını bilgisayara öğretebilecek ya da bir doktor medikal 
alandaki bir bilgisini yine bilgisayara aktarabilecekti.

2015 ETH Zürih (Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü) 
ve Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırmacıların birlikte 
yürüttüğü, öğrenebilen ve kendisini geliştirebilen robot 
projesi.

Ekip insan müdahalesi olmaksızın kendisini geliştirip 
performansını arttırabilen bir “anne” robot prototipi üret-
mişler. Bu “anne” robot, plastikten oluşan ve içerisinde bir 
adet motor bulunan 10 adet “bebek” robot üretmiş ve sü-
reç içinde ürettiği bebeklerin performansını izleyerek yeni 
ürettiği bebeği daha “becerikli” yapmış.

2016
Ars Technica senaryosu tamamen yapay zeka tara-

fından yazılan ilk kısa filmi yayınladılar. Bu alanda resim 
yapıp, müzik besteleyerek her gün yeni bir ilerleme kayde-
den makineler bu kez sinemaya el attılar. Açılışı Sunspring 
adından bir kısa filmle yapılan deneme, senaryosu yapay 
zeka tarafından yazılmış bilinen ilk kısa film olma özelli-
ğinde.

2016
Apple gerçek zamanlı duygu tanıyan yapay zeka giri-

şimi Emotient’i satın aldı. Müşterilerin, cinsiyet, yaş gibi 
genel bilgilerini, gizlilik kurallarını ihlal etmeden, gerçek 
zamanlı olarak tespit eden Emotient, dijital ekranlarda 
gerçek zamanlı hedefleme yapılmasını sağlıyor. Örneğin 
ekrana bakan genç erkek bir müşteriyse tıraş bıçağı rek-
lamı görebiliyor.

2016
CMU’daki bilim adamlarının geliştirdiği Libratus adlı 

yapay zeka oyuncusunu dünyanın en iyi poker oyuncula-
rından dördüyle (Dong Kim, Jimmy Chou, Daniel McAulay, 
Jason Les) karşı karşıya getirmiş. 30 gün süren ve 120 bin 
elin döndüğü oyunda Libratus 1,77 milyon dolar kazanma-
yı başarmış. Günde 10 saat bilgisayar ekranıyla muhatap 
olan poker oyuncularının payına ise 200 bin dolarlık ödülü 
bölüşmek düşmüş.

2016
Hanson Robotics tarafından geliştirilen, yürüme, ko-

nuşma ve gerçekçi yüz ifadeleriyle tepki verebilme kabili-
yetine sahip mekanik profesör(Einstein); bir yandan temel 
bilimlere dair eğitici bir rol üstlenirken diğer yandan da 
muzipçe şakalar yapabilecek şekilde tasarlanmış.

Şirketin kurucusu ve CEO’su David Hanson, Einstein 
robotun insanlarla etkileşimi içinse şu sözleri sarf ediyor : 
“Yapay zekayı çok akıllı hale getirmek ve insanlarla iyi iliş-
kiler kurmasını sağlamak, aynı zamanda insana benzeyen 
bir şekil vermek, ona insana dair çok daha fazla şey öğ-
retebileceğimiz anlamına geliyor. Einstein robotu dünyayı 
bir bebeğin yaptığı gibi fiziksel ve sosyal anlamda keşfede-
bilir ve insanlardan bir şey öğrenebilir”.

2017
NVIDIA PilotNet adını verdiği ve insanları gözlemleye-

rek bir otomobili sürmeyi öğrenen, sinir ağı tabanlı bir sis-
tem geliştirdi. Bu sistemle yetinmeyen NVIDIA, sürüş ka-
rarları alırken öncelik sıralamasının ne olduğunu söyleyen 
bir yöntem geliştirmeyi başardı. Ağ, öncelik sıralamasını 
bu metoda göre yöneticilerle paylaşıyor.

2017
Deep Mind araştırmacıları geliştirdikleri yeni algorit-

mayla yapay zekaya hafıza eklemeyi başardılar.
2017
Google video içeriğini tanıyıp aranabilir hale getiren 

‘machine learning’ API’ını yayınladı.
2017
Nottingham Üniversitesi araştırmacıları, hangi hasta-

ların 10 yıl içinde inme veya kalp krizi geçireceğini tahmin 
edebilmek için rutin tıbbi verileri tarayan bir yapay zeka 
sistemi geliştirdi. Yapay zeka sistemi, geleneksel yöntem-
lerle tahminler yapmaya çalışan doktorlara oranla 355 
vakayı daha doğru tespit ederek geleneksel yöntemler 
karşısında çok daha fazla başarılı olduğunu kanıtladı.

2018
Blockchain tabanlı bir yapay zeka SingulartyNET, anti 

merkezcil bir yapay zeka platformu. Goertzel ve ekibi, gö-
rüntü tanımlamadan doğal dil işlemeye kadar bir çok ya-
pay zeka algoritmasını etkin bir şekilde çalıştırabilen blok 
zincir tabanlı bir alt yapı oluşturmayı planlıyor. Sistem 
ayrıca hangi algoritmaların daha çok kullanıldığını takip 
etmek ve geliştiricilerin buna göre hareket etmesini sağ-
lamak içinde kullanılabilecek.

Yapay zeka tarihi ve felsefesi gördüğünüz gibi yüzyıllar 
öncesine dayansa da, uygulamaların yoğunlaşması son 
yıllarda başlamıştır ve görünüşe göre hızlanarak devam 
edip, yapay zeka 21. yüzyılda kendinden söz ettirecektir.
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Büyünün var olduğu Kuran-ı Kerim’de kabul edilmiş ve büyü, Felak su-

resi ile Maide surelerinde kesin bir dille yasaklanmıştır. İnsanlar günlük 
yaşamlarında farkında  olmasalar da her an büyülerin olumsuz tesirlerine 
maruz kalmaktadır. Büyünün olumsuz etkilerinden kurtulmak için aşağı-
daki dua okunmalıdır.

“Bismillahi la yedirru maasmihi şeyün fil ardı ve la fissemai ve hüves 
semiül alim.”

Büyüye maruz kalan insanlar genellikle büyülendiklerini kabul etmez-
ler ve bu nedenle de dua etmekten ısrarla kaçınırlar. Bu nedenle büyüye 
maruz kalanların yakınlarının da bu duayı okumalarına ruhsat verilmiştir.

Büyüden kurtulmak için dua

S I R L I  D UA L A R
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Nihat ÖZBİLEK

Lexus, Japon otomotiv üreticisi Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markasıdır. 
Lexus marka otomobiller Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Orta Doğu, Okyanusya, Afrika 
ve Latin Amerika’da satılır. ABD’de Lexus en çok satan lüks otomobil markasıdır ve 2005 
yılından itibaren Japonya’da satılmaya başlamıştır.

1989 yılında ilk çıktığından beri, Lexus dayanıklı ve sağlam otomobilleri ve yüksek 
kalitede sunduğu müşteri hizmetlinden dolayı bir itibar kazanmıştır. 2006 yılında JD 
Power and Associates Araçların Güvenilebilirlik Araştırmasına dayanarak Lexus mar-
kasını ABD’de en dayanıklı ve sağlam otomobil üreten marka seçti. Lexus bu ödülü 12 
yıldır ardışık olarak kazanmıştır.

Chrysler

O T O M O T İ V

54



sirdergisi.com
Nisan 2019 / Receb   1440

SIR
Görünen o ki Elon Musk sadece elektrikli otomo-

billere yaptığı yatırımlarla yetinmiyor. İddiaya göre, 
Güney Afrika doğumlu milyarder, uçak yolculuklarının 
süresini radikal bir şekilde düşürmeye hazırlanıyor

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX tarafından gelişti-
rilen ‘Starship’ isimli roket seyahat alışkanlıklarımızı da 
değiştirebilir. Zira iddiaya göre, Musk bu roketi kıtalar 
arası uçuşlarda da kullanmayı planlıyor.

Yer çekiminin olmadığı ortamda seyahat edebile-
cek olan roket havada geçirilen süreyi kısaltacak. Ör-
neğin 9 saatik Londra New York uçuşu bu roket ile 29 
dakikaya düşecek. Şirkete yakın kaynaklara göre, Spa-
ceX bu projeyi 2030’da hayata geçirmeyi hedefliyor.

İŞTE ELON MUSK’IN “ÇILGIN” PROJELERİ
Elon Musk geçen 20 yıl içinde Silikon Vadisi’nin en 

tanınan simalarından biri oldu. İnternet ödeme siste-
mi Paypal’ı 2002 yılında satmasıyla ilk büyük girişimine 
imza attı. 

Musk bu adımdan sonra ilk baştaki stratejisini de-
ğiştirdi. O dönemden bu yana teknik olarak karmaşık 
ve pahalı ürünleri uygun fiyatlarla satmayı hedefliyor. 

Musk, SpaceX adındaki özel uzay aracı ve roket üre-
ten firmasını kurdu.

Hedef, Mars’ın kolonileştirilmesi. Uzaya yolculukla-
rı uygun fiyatlarla sunmak isteyen işletmenin şu anki 
değerinin 20 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. 

ULAŞTIRMADA DEVRİM
Elon Musk, SpaceX’ten sonra 2003 yılında Tesla’yı 

kurdu. İşletme elektrikli otomobil üretiyor ayrıca ener-
ji depolanması konusunda araştırma yapıyor.

Özellikle geniş kitleler için tasarlanan Model 3 adlı 
elektrikli otomobil şu sıralar Tesla’nın başını ağrıtıyor. 

Tesla bu aracın piyasaya sürülmesinde biraz sorun 
yaşıyor. Ancak buna rağmen işletme borsada 70 milyar 
eurodan işlem görüyor.

DEVASA TESLA
Geçen yıl Musk’ın gelecek vizyonunda yeni bir ge-

lişme daha oldu: Tesla Semi adlı elektrikli ve römorklu 
ağır kamyon modeli tasarlandı. Üretime 2019 yılında 
geçilecek. 

Musk, bu aracın işletme masraflarının aynı büyük-
lükteki klasik bir ağır kamyondan en az yüzde 20 daha 
az olacağını vurguluyor. 

SOLARYUM KİREMİTLİ ÇATILAR
Musk Solar City adlı güneş enerjisi işletmesine de 

yatırımda bulunuyor. 2016 yılından bu yana bu işlet-
me Tesla’ya ait. İşletme 300 binden fazla konutu güneş 
enerjisi sistemi ile donatmış. 

Musk’ın planları gerçekleşecek olursa, çatılardaki 
enerjinin Tesla’ya ait batarya paneline (Powerwall) de-
polanması öngörülüyor. Bu enerji ile elektrikli otomo-
biller de şarj edilebilecek. 

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN GELECEK
Musk, “Powerwall” konseptini daha 2015’te tanıt-

mıştı. Burada kastedilen, bir akıllı telefon üzerinden 
yönlendirilebilen kompakt bir lityum iyon pil.

Ancak bu konuda da ağır aksak yürüyen üretim sü-
reci pilin piyasaya girişinde sorun yarattı. “Powerbank” 
Nevada çölündeki Mega Fabrika’da (Gigafactory) üre-
tiliyor.

Elon Musk tarafından geliştirilen üst düzey hızlı ula-
şım aracı Hyperloop’un 2013’te tanıtılmasıyla küresel 
dikkatler bu projeye çevrildi. Bu konsept, yazıların ba-
sınçlı hava yardımıyla gönderildiği boru postası düşün-
cesine dayanıyor. 

Musk’a göre bin 200 kilometreye kadar varan me-
safelerde şimdikinden çok daha hızlı ve çevre dostu bir 
biçimde yolculuk yapılabilecek. Ancak konsept eleşti-
riliyor.

ARAYÜZ: İNSAN-BİLGİSAYAR
Bunlarla da bitmiyor. Musk 2016 yılında Neuralink 

işletmesini kurdu.
Bu start-up işletme insan beyni ile bilgisayar arasın-

da iletişimi mümkün kılacak bir cihaz yaratma amacın-
da. Ancak proje henüz başlangıç aşamasında.

Elon Musk’tan çılgın proje: 9 saatlik 
yolculuk 29 dakikaya inecek

Mehmet ŞAHİN

T E K N O L O J İ
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Güncel bir konu veya yakın zamanda gerçek-

leşmiş bir olay sonrası hemen karar vermek, 

beraberinde yanılgı ve hataları da getirecektir. 

Acele verilmiş her karar hatalı olacak diye bir 

şey yok ama itidal ve değerlendirmeler sonrası 

uygulanacak kararlar, aceleyle verilecek tepki 

ve davranışlardan daha isabetli olacaktır. Bu 

bağlamda, güncel olayları tekil değerlendir-

melere tabi tutmak yerine o vakanın, geçmiş 

ve günümüzde cereyan eden olaylarla bağlan-

tılı olup olmadığını irdelemek gerekir.

Avrupa birliğinin Türkiye’yle ilgili kararları 

ile Yeni Zelanda da camilere yapılan terör sal-

dırılarında ortaya çıkan bildirideki paralelliği 

gördükten sonra, ülkemize verilmek istenen 

mesajları daha net okuyabiliyoruz. Daha önce-

ki yazılarda bahsettiğimiz Akdeniz’deki rezerv-

ler meteryal batı için en büyük motivasyonu 

oluşturuyor. Bunun yanında demir İpekyolu 

projesi, Misak-ı Milli sınırlarının yeniden dil-

lendirilmesi ve İslam coğrafyasındaki “henüz 

ete kemiğe bürünememiş olsa da” Türkiye’nin 

önderliğinde başlayan uyanış, sömürgeci dev-

letleri telaşlandırmış durumda. Türkiye’nin 

geçmişten gelen gücünü çok iyi bilen Batı, bu 

gücümüzün farkına varmamamız için 100 yıldır 

büyük uğraşlar verdi. Askeri vesayetle, basın 

yayındaki yanlış ve yanlı haberlerle ve özellikle 

de eğitimi kendi kontrollerine alan Fulbright 

anlaşmasıyla gençliğimizi mankurtlaştırmayı 

denediler. Bu yolla yeni nesillerin, geçmişini, 

İslam coğrafyasındaki prestij ve gücünü, Türk 

dünyasına olan yakınlık ve etkisini, Afrika’daki 

itibarını bir süreliğine görememesini sağladı-

lar. Bugün gelinen noktada ise bir kısım insanı-

mızı mankurtlaştırmayı başarmalarına rağmen 

planlarının ayaklarına dolanmak üzere olduğu 

görülüyor. Nasıl mı?

Bizi öne sürülecek piyon gibi görüp Nato’ya 

aldılar, dalga geçip sömürülerine yeni kılıflar 

bulmak için hiç almayacakları Avrupa birliği-

nin kapısından içeri soktular. Başlangıçta her 

şey istedikleri gibiydi ama şimdi bu kurumlarla 

olan bağlantımız sebebiyle bizi doğrudan doğ-

ruya düşman sayamıyorlar. Sayamadıkları için 

direkt bir saldırı yapmaları da zor. Bu sebeple 

dolaylı yollardan saldırılar düzenliyorlar. Bura-

da ardı kesilmeyen birçok saldırı sayarım size 

ama yazımız uzun olacağı için kısa kesiyorum. 

Bu saldırılardan en şiddetli olanları 15 Temmuz 

(Darbe) İşgal Girişimi ve Kaşıkçı Cinayeti’ydi. 15 

Temmuz’daki işgal planı tutmayınca Ağustos 

2018’de bizim en zayıf, onlarınsa en güçlü ol-

duğu nokta olan ekonomi üzerinden saldırdı-

lar.  Bunda da bir miktar başarı sağladılar ama 

saldırılarının püskürtüleceği anlaşılınca Kaşıkçı 

AVRUPA BİRLİĞİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ
 KARARLARI BİR SAVAŞ İLANI MI?

Said Dayıoğlu

G Ü N C E L
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Cinayeti’ni üzerimize yıkmak ve bunu bahane 

ederek ellerindeki medya gücüyle yapacakla-

rı yoğun propaganda sonrası toptan ve güçlü 

bir ambargoyla bizi çökertmek istediler. Lakin 

Allah’ın işine bakın ki bu da ellerinde patladı. 

Bunda iyi işleyen istihbaratımızın katkısı oldu-

ğu gibi düşmanın silahıyla silahlanmayı öğre-

niyor olmamızın da etkisi var. Henüz istenilen 

düzeyde olmasa da dünya geneline yayın ya-

pan medya organları oluşturmaya başladık ki 

bu bile kuru sıkı sallamalarının önüne geçiyor.  

Ekonomik saldırı hâlen devam etmekte ama 

ellerinde dişe dokunur bir done olmadığı için 

açıktan bir ambargo uygulayamamaktalar. 

Bu sebeple, yok “Ayasofya’yı açmayın” yok 

“Kıbrıs’tan çıkın” gibi tahrik edici sözlere baş-

vuruyorlar. İçeriden gelen, Nato’dan çıkalım 

da görsünler, Ayasofya’yı açıp onlara bir ders 

verelim gibi söylemlerin ardında da onlar var. 

Bir hata edip bunları yapsak aradıkları fırsatı 

vermiş olacağız ama kadim devlet kültürü olan 

milletimizin bu oyunlara geleceğini sanmıyo-

rum. Hakeza şu an devletin başındakiler de bu 

oyunlara gülüp geçiyorlardır. Demem o ki ken-

di elleriyle bizi aldıkları kurumlar şu an kendi 

ayaklarına dolaşıyor. Böylece gerçekleşmesi 

kaçınılmaz olan savaş için zaman kazanıyoruz.

Gelelim Suriyeliler meselesine; birçok kişi 

Suriyeliler üzerinden yapılan manipülasyon 

ve karalamalara kanıp “Neden bu Suriyelileri 

göndermiyoruz?” diye isyan ediyorlar. Kana-

atimce bu konuya iki açıdan bakmak lazım. 

BİRİNCİSİ; Allah bize Ensar olabilme şansı ver-

miş. Belki onlara yaptığımız küçücük yardım-

lar, üzerimize birçok ilahi yardım ve ihsanların 

inmesine vesile oldu ve belki niceleri inecek. 

İKİNCİSİ; onların burada bulunmaları bizim Su-

riye’de yaptığımız ve yapacağımız harekatların 

meşruiyet zeminini oluşturuyor. Kim bilir belki 

ileride Suriye bölünecek ve biz sınırımıza ya-

kın olan yerleri kontrol altına alıp o Suriyelileri 

oralara yerleştireceğiz. Belki de Afrin ve Ce-

rablus’taki gibi güvenlik ve altyapısal eksiklik-

lerini tamamladıktan sonra bile çekilmeyece-

ğiz. Bunun yerine Hatay örneğinde olduğu gibi 

bizim yönlendirme ve desteğimizde yapılacak 

bir referandumla ülkemize katılmalarını sağla-

yacağız. Belki de bu olasılıktır, Batının korkup 

aceleyle o bölgelerdeki demografik yapıyı de-

ğiştirmeye çalışmasının nedeni…

Sözün özü şu ki gerçekleşmesi kaçınılmaz 

olan enerji savaşlarından önce ekonomik ba-

ğımsızlık, teknolojik yeterlilik ve zihinsel hazır-

lığımızı yapmak için zamana ihtiyacımız var. Bu 

zamanı da Batının kurumlarından ayrılmayıp 

onları oyalayarak kazanabiliriz. Aksi takdir-

de topyekûn bir saldırı yapmak için bahane 

bulmakta zorlanmayacaklardır. Lâkin şunu 

da eklemeliyim; Allah (C.C), “zamanı insanlar 

arasında çeviririz” buyuruyor! Bu da 28 Şu-

bat’la dibi görmüş olan milletimiz ve pek tabi 

ümmet için, diriliş ışığının yandığı ve Batının 

yıldızı kararırken bizimkinin parlamaya başla-

dığı anlamına geliyor. Devlet ömürlerine göre 

kısa sayılabilecek şu sekiz on senede cereyan 

eden olayları gördükten sonra, böyle olacağını 

düşünüyor ve ümit etmenin ötesinde kati bir 

inanışla bunu bekliyorum… 
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Merhaba SIR ‘lar Alemindeki dostlarım.
Konumuz beyin göçü imiş. Sevmeyi sevilmeyi 

unutunca  beyinde pes etti bence. Her şey otoma-
tik. Ellerimiz çamaşır bulaşık yıkamayı unuttu. Kar-
şılıklı sohbet yok. Eller bir birine değmeyi, gözler bir 
birini görmeyi, beden dosta gidip sohbet etmeyi 
erteleye erteleye aynı evde bile bakışma söyleşme 
gülmek bile yok. Baba, belgesel; evlat, maç; anne 
dizi… Her odada televizyon beyin de yoruldu. Aldı 
çıkışını bye bye dedi. 

Ellerimizdeki telefonlar bile sesli harfleri  a ,e, ö, 
i, ü… 

Ben şaka olsun diye yazdım:  “ NBR, NSLSN ”  he-
men cevap geldi : “ŞKR “  

Şükür  kısalta kısalta birde görüntülü konuş-
ma…..   gitme gelme devri  bitti. Yerine gelen misa-
firleri dıdım dıdım arayıp nereye yemeğe götürsem  
memnun olur düşüncesi beynimizin göçünü yordu. 

Sevelim sevilelim der Aşık dünya kimseye kal-
maz biliyoruz yine de bize zaman var sanıyoruz. 
Nisan 1 şakası var ya ben onu eşime yaptım. 44 
sene ve o güzel günde imza attım. Sen benim ben 
seninim diye. Koskoca 44 yıl acısıyla tatlısıyla… Ru-
humuz hiç çocukluktan çıkmadan neşe ile sağlıklı 
ömür. Gerçeği bilerek görerek sensin diyerek bu 
alemden sır olup gitmeden. Hadi sevelim sevilelim  
beynimiz mutlu olsun. Mehmet Akif Ersoy Beyefen-
di gibi yokluk içinde cömertlik alan verir, almayan 
kişi cömerttir ödülü bile hibe eden bu vatan aşıkları  
sevginin ana temeli  bilelim. 

Aldığımız verdiğimiz nefes bile emanet iken, 

sabah çıkacağımızı bilmediğimiz halde saati kurup 
uyumak var ya… O bile umuttur.  Bir kez daha Allah 
demeye umudumuz… Daima güzelliğe bazen ço-
cuk olun koşun Emirgan’a, bazen büyüyün dualarla 
gidin Yuşa Hazretlerine. 24 Saatte  neler olmaz ki  
isteyin yeter ki. 

Hayat hep yorar, sana gol atar. Sevinme bir ba-
karsın ofsayt bayrağı kaldırmış hayat yakala bir ye-
rinden sırlar alemine koş. Gülüşün mutluluk olsun 
önce sana, bazen alttan almak gerek, sensin diyebil-
mek kul mümin  kardeşine yardım ederse Allah’- u 
Teala  da onun yardımına koşar. Ümidiniz hep ol-
sun Ümit siz olmayın.  O bilir, O görür deyin  teslim 
olalım kendimize. Değer verelim kendimize. Mesela 
bedenin sağlığı önemli ise  en güzel ibadet kendimi-
ze hizmet en kötü ibadet kendimize eziyet bilelim. 

 Hz. Muhammed  (S.A.V.)  şöyle buyurdu: Ayak-
ta su içen kimse midesine verdiği zararı bilse içtiği 
suyu kusardı. “ 

Şüphesiz göklerin  ve yerin yaradılışında güzellik 
veren Allah ‘ım  beynimize  gücümüze ve halimize 
her şeyin özelini verir.  Biliriz Allah kimseye taşıyabi-
leceğinden  fazlasını yüklemez. İnsanı  farklı yapan 
affettikleri, güçlü yapan sabrettikleri, kendisi yapan 
vazgeçtikleri imiş. Kalbi sevdikçe neşe duydukça gü-
zellikleri fark ettikçe  beyni yeni şeyler keşfedermiş. 
O güzellik son bulmadan ben sevdikçe içim coşar 
diyelim. Sevelim sevilelim. Huzur sevgide gizli imiş. 
Kalpte huzur sevgiyle  olur vesile olsun  Sır Gemisi 
sevmeye sevilmeye iyi niyetten sabır ve şükürden 
iste hayatın  sırrı demekten vaz geçmemeli gerisini 

Necibe  AKÇA KOCATOP

S I R DA Ş

Hayatın Kaynağı Sevgi

58



sirdergisi.com
Nisan 2019 / Receb   1440

SIR

Allah ‘ a bırakmak en iyisi. Sükut  ve incelik edep 
zarafet  insanı sultan yapar derler. Büyüklerimiz 
candan öte can bilinen Rabbimin dostları ile dai-
ma sözlü sohbetli olalım. İşimiz kolaylaşır.  Halimize 
şükredelim. Küçük sorunları dert etmeyelim. Aile-
nin kıymetini bilelim. En büyük zenginlik sağlıklı ol-
mamız daha ne isteyelim; oluruna bırakalım. Denk 
gelirse mutlu,  gelmezse  can sağlığı diyebilelim.  
Her şey sende gizli Sır gibi. Gözler senden başkasını 
görmez imiş. Buna sevgi de, aşk de, huzur de. Sen 
ne dersen de.  Her şeyin sahibi Allah ‘ım  bizleri af 
eyle, bizleri doğru yoldan ayırma. Şerri  uzak eyle, 
sevgi ile yarınlara.

Bahara Emirgan ‘a lalelere  renk renk  güzelliğe 
anneler hafta sonu eşinizle aşınızla haydi bahar gü-
zelliğine.. Bitmez evde işler bazen ertele. Eskime-
yen can dostlar ile salıncaklar kuralım ip atlayalım 
top oynayalım. Bu bahar bize gülmekten sevmek-
ten  dua etmekten  vazgeçmeyelim. Gülerken se-
verken dua ederken  kötüleşen beyin yoktur bile-
lim. Kıskançlıklar,  desinler,  görsünler için zaman 
yok! Sadece sevmek için bir an var. “ Bilgeye sor-
muşlar mutlu olmanın sırrı nedir ?  Hayat bize şöyle 
der, sevdiklerinizi artı ve eksileri ile sevmeyi bilin. 
”  Sevmenin lezzetine yoksa varamazsınız. Dostluk 
ipekten gömlektir, taşıyamazsanız sırtınızdan ka-
yıverir. Dost gömleği giyenler hiç üşümezler. Önce 
kendimizi sevelim. Değerli bulunasın. Dostların 
sendeki sevgiyi huzuru fark etsin. Yüreğini geniş tut 
ki bütün sevenlerin girsin. Bu hayat tek seferlik , o 
zaman sevelim sevilelim. Keşkeler yorar bizleri, kalp  
ne güzel  sever sevilir. Ama yine gönülden “ ALLAH “  
deyince akan sular durur imiş. Umutları erteleme-
den hayal de olsa yarına güzel bakan  gözlerle uyan-
mak  dileğiyle Rabbim’e sığınalım. Hayatta  sevgisiz 
temel çabuk çöker, ne yaşarsan yaşa seni üzse de 
yaşamadığın mutlu sonlar vardır. Sabret ! İnsan bu 
alemde misafirdir.  Sözü ile dinlenir gönülde demle-
nir o zaman. İnsanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. 

Güzellikten yana ne varsa herkesin esirgediği ilgisiz-
liktir.   O zevk dolu gülen gözler sevildikçe açan gül-
ler. Dostu  özleyen gönülle yollar sevgi selidir. Kalıcı 
olmayan şeye bağlanma. Yarın sırdır onun için endi-
şe etme. Dün bir hatıradır hasretini çekme. Bugün 
ise bir hediyedir kıymetini bilelim. Bir dostu ziyaret 
etsene diyelim kendimize. Güzel yerlerde doğru in-
sanlar ile yollarımız kesişsin. Her zaman iyisi olabilir 
bizlere…. En hayırlısını arzulamak dileğiyle bahara 
merhaba, beynimizin göçü bizi yorar. 

Güzel düşünce ve Salih amel ile aklımızı iyi va-
zifelerle meşgul olmasına dikkat edelim. Sevelim 
sevilelim dünya kimseye kalmaz imiş. Sırlar dolu bu 
beden bile toprak olur. Kefen bile misafirmiş. Üryan 
geldik bu aleme, üryan veda imiş bu gönülde  dua-
ları tüm Alem ‘e şifa olsun İnşallah.  

SEVMEK Mİ SEVİLMEK Mİ
Seversin sen O diye,
En güzel duygunla
Vuslata erersin
Mutlu olunca
Engelleri Aşarsın
Kucak dolusu aşkla
Mesuttu o gönül sevdikçe
İnan ki coşarsın sevgili
Sen şimdi sor emi
Engin deniz gibi
Verdikçe alan sevgin
İmanlı o gönülle
Leylaklar güller
Maksattaki naz ile
Elleri sorar seni
Kollardan fırsat bulursa
Mühim olan inan ki
İkisi de tamamlar SEVGİYİ
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Cumhur ALTINELLİ

BiZ KARDEŞİZ

Hepimiz yoksa ayrı mıyız sandın
Unuttuk bir olduğumuzu
Kardeşlik nedir sandın
Hatırlayalım sevginin gücünü

Toplumlar neden helak oldu 
Unutmuşlar kardeşliği
Sevginin ne kadar güçlü olduğunu
Unuttular müslüman olduklarını

Her zaman kardeşiz diye
Hatırlamak lazım niye 
Eskiler ne güzel insanlarmış
Geldik bu zor günlere

Umutlu olalım her vakit
Sevelim sevilelim tüm vakit
Kalpler aynı atsın her vakit
Unutma biz kardeşiz tüm vakit
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Özlem ALTINELLİ

MUTLULUK
Kendince mutlu olmak
Katıla katıla gülmek midir

Yoksa bütün olumsuzluklara
Silgi atıp silmek midir

Arasıra ortaya az acı az tatlı
Karışık yapmak mıdır

Küçük-büyük ayirt etmek
Saygı göstermek midir

Mutluluk nedir sizce en ufak 
Şeylere bile tebessüm etmek midir

Elindekiler ile yetinmeyip 
Çok daha fazlasını istemek midir

Tatminsiz olmak
Kanaatkar olmamak mıdır

Çocukluktaki gibi en saf 
En masum kalmak mıdır

Mutlu olmak umutsuzluğu 
Unutmak ümit etmektir

Büyüklerinin yanında 
Mütevazi olmaktır

İnce eleyip sık dokumadan
Doğal haliyle hayatı yaşamaktır

Damlaya bakıp sel olacağını
Beklemeden o halini sevmektir

Mutluluk mutlu etmeyi ve
Mutlu olmayı bilmektir...
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İnsanoğlu yıllardır süregelen ve doğanın kanunu 

denilerek yapılan ve dini geleneksel nedenlerle sür-
dürdüğü evlilikler nereye doğru gidiyor?

Ancak evlilik algısının gerçekten değiştiğini dü-
şünüyorum, herşey hızla değişiyor, evliliklerde öyle, 
çünkü insanların bakış açıları da değişmekte, artık 
insanlar daha fazla özgürlük istemekte, daha daha 
fazla bencillik artmakta, bireysellik toplumcu bakı-
şın önüne geçmekte.

Ayrıca sabredememe karşı tarafa suçu yıkmaya 
çalışma, kendini sorgulamama gibi nedenleri sıra-
layabiliriz.

Üstüne üstlük çiftlerin baba ve anneleri diğer 
üçüncü şahıslarda işin içine girince her şey bir anda 
kaosa dönüşüyor ve büyük hayallerle umutlarla 
sevgiyle ve o büyük aşkla, başlayan evlilikler bir 
anda boşanmayla sonuçlanıyor. 

Hayattaki en zor şey sorumluluk nedir diye so-
rulduğunda, buna tek kelimeyle EVLİLİK derim ve 
tüm genç kızların çoğunun hayali sıcak bir yuva ku-
rabilmek.

Ama hiç bir şeyin gerçekten göründüğü gibi taze 
ve rahat olmadığını görüyor insan bir şeylerden 
ders almak için illa ki hata yapmak gerekmiyor.

Yuva kurmak ve güzel bir hayatı paylaşmak en 
büyük istek iken birden bire bu bir boşanmayla son 
bulabiliryor. 

Evlilikte madalyonun iki yüzü var, ne yazık ki eski 
40 50 yıllık evlilikleri teğet geçiyorum çünkü eskiye 
dayalı her şey sağlamdı ama şimdi devir değiştikçe 
teknoloji arttıkça aşklar, sevgiler yapaylaştı çünkü 
bir uğraş bir çaba gerekmiyor artık her şey elinin 
altında bir tek devir değişmedi insanlar da değişti 
başta şartlar değişti, beklentiler fazlalaştı ve haliyle 
evlilik olayı zaten ağır bir yükken daha bir yük olma-
ya başladı ve insanların tahammülü bittikçe en ufak 
zorluk karşısında çekip gidebiliyor ve boşanabiliyor.

E ne oluyor? Eğer çocuk varsa olan maalesef 

çocuklara oluyor ve sevgisiz ve gönlü kırık bir nesil 
yetişiyor. 

Evlilik denen kutsal müessesede (Sözüm ona ) 
maalesef herşey var,dik yokuşlar,zor günler,iflaslar, 
dul kalma ihtimali başkasına aşık olma ihtimali yok-
sulluk anlaşamamazlık ailelerle olan çekişme ço-
cuklar, hele bir de hayırsızlarsa 3. şahsiyetler ve en 
önemlisi karşındaki insanın gercek yüzünü görme.

Şöyle bir söz vardır insanın gerçek yüzü öfkele-
nince ortaya çıkar, evet bu söze katılmamak elde 
değil. Bir diğer konuda imzayı attıktan sonra eşlerin 
birbirine karşı gerçek tutumları ortaya çıkmakta. 
Elbette birbirine tutkuyla aşık çiftler bu konuda ha-
riçler. Onların gerçekleri anlama ve görmeleri için 
daha çooook zaman geçmesi gerekir.

Eğer eşler birbirine karşı güven duyuyorlarsa ne 
ala. Ancak böyle değilse evlilik bir nevi esaret ben-
ce “tapusunu aldım benimsin artık” düşüncesi oluş-
makta. Aşırı kıskanlıklar ve sahiplenicilik. 

Diğer yandan feministim deyip hem kocasına 
konuşma hakkı vermeyen ezen ve söz söyletmeyen 
hem de çatır çatır koca parası yiyen zalim kadınlar 
da var. İşte tam bir baş belası o tip kadınlar kendisi 
bir hiçken adamın statüsünden yararlanan kadınlar-
da, mesela hiç düşünüyorlar mi acaba, bir gün bu 
düzen sona erebilir. Eşim başka birine gidebilir, beni 
bırakabilir ya da iflas edebilir işte biz kendisi bir hiç-
ken erkeğe bel bağlayan kadınlar, diyoruz bunlara.

Kadın dediğin güçlü olmalı her şeyi başarabilme-
li üretmeli erkeğe yetişebilmeli ipleri eline almalı 
ama hakkıyla yapmalı bunları sadece, 

Erkeğin elinin altındaki temizlikçi köle aşçı ve ço-
cuklarının annesi vazifesini üstlenmemeli sadece, 
yoksa daha çok boşanmalar artacak maalesef.

İnsanlar bireysel yaşama alışkanlıklarını arttırır-
sa artık evlilik tarihe karışacak. Bu ülkelerin nüfusu-
nun azalması anlamına da gelmekte. 

Herşeyin hayırlısı hayırlısıyla olsun...

EVLİLİKLER BİTİYOR? NEDEN?

Eliza Poyraz

D E N E M E
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Size çiçeklerden bahsedeceğim. Ama renk-

lerinden kokularından değil. Lezzetlerinden ve 
içerdikleri vitaminlerden…

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

Karahindiba… Üflemeye doyamadığımız çi-
çek. 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 satır-
ları 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-

şem bir bitki… Vanilyalı dondurma ile tükete-
bilirsiniz.

Kuşburnu denilince aklımıza hemen kuş-
burnu çayı gelmeli. Sağlıklı olduğunu herkes 
bilir. İçinde C vitamini bulunduran güzel bir 
çiçek…”

Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Yiyecek 
bir şey kalmadı da, çiçekleri yemeye mi baş-
ladınız? Yakında taşların tadına bakmaya kal-
kışırsanız, 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: “Çi-
çekleri yemeyiniz!” çünkü şu saatten sonra 
çiçekleri ezmeye değil, yemeye başlayacağız.

Tamam şifalı olabilir, faydaları saymakla bit-
meyebilir… Yine de çiçekleri yemeye nasıl kıyı-
labilir? Arıların rızkına göz koymayın. 

LÜTFEN! ÇİÇEKLERİ YEMEYİN!!!

İnsanlar fantazilerini gitgide çoğaltıyorlar. 
Maddi imkânlar genişledikçe garipliklerde ar-
tış gösteriyor. Rengiyle, kokusuyla dünyamızı 
süsleyen o güzelim çiçeklerin bir gün soframız-
da yiyecek olarak önümüze çıkacağına rüyam-
da görsem inanmazdım…

ÇİÇEKLERİ YEMEYİNİZ!
Büşra VELA

G E N Ç  K A L E M L E R
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Ege Üniversitesi’nden (EÜ) 4 bilim insanı 
bir araya gelerek yeni bir ürün geliştirdi. Yara 
tedavisinde etkili olan jel, yaranın olduğu böl-
geye sürülüyor ve kişinin kendi hücreleriyle 
birleşerek yeni bir deri tabakası oluşmasını 
sağlıyor. Ürün, yaraları zor iyileşen diyabet 
hastalarının yanı sıra tüm yaraların tedavisin-
de uygulanıyor.

Yaraları iyileştiren yeni ürün, Ege Üniver-
sitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser 
Özgen Özer, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakülte-
si Farmöasötik Teknoloji Anabilim Dalı öğretim 
üyeleri Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Doç. Dr. 
İpek Eroğlu ve Arş. Gör. Dr. Sakine Tuncay Tan-
rıverdi tarafından geliştirildi.

“5 ÜLKEDEN PATENT ALDI”

Prof. Dr. Özgen Özer sadece hammadde 
arayışı için 8 ay boyunca yoğun uğraş verdik-
lerini belirtti ve “Ürünün içinde bulunan in-
san derisinin bileşenlerinden oluşan dermal 
matriks ve mikropartiküler yapı iyileşmeyi 
hızlandırıyor. Dermal matriks için dayanıklılık 
analizleri yaptık. Anabilim dalımızda bulunan 
aletlerimizi kullanarak ürünün ne kadar daya-
nıklı olduğunu test ettik. Hayvan çalışmaları ve 
salınım yaptık. Sonucunda olumlu yanıt aldık” 
dedi. 

Çalışmaların ardından Türkiye’de ve dün-
yada patent almak için başvurularda bulun-

duklarını söyleyen Prof. Dr. Özer, “Ürünün 
patentini almak için Türkiye dışında 5 ülkeye 
başvurduk. Buralardan ürün için patent aldık” 
diye konuştu.

2014 yılı boyunca Sağlık Bakanlığı başta ol-
mak üzere pek çok kurum ve kuruluşa sunum 
yaparak buluşlarını anlatan Prof. Özer, “Sunum 
yaptıktan sonra ürünün içeriğinin iyi olduğunu 
anlayan yatırımcıların ilgilendikleri en önemli 
şey, ürünün pazardaki başarısı oldu” dedi ve 
şöyle devam etti: 

“ÜRÜN, YARALARIN HIZLA İYİLEŞMESİNİ 
SAĞLIYOR”

“İnsan derisinin kendi bileşenlerinden olu-
şan süngerimsi ve ağsı yapı iyileşmeyi sağlı-
yor. Yara üzerine koyulan ürün, bir süre sonra 
kendiliğinden yok oluyor ve yara bölgesindeki 
hücrelerden sağlıklı doku oluşumunu sağlıyor. 
Dünyada toplam 50 milyon hasta özellikle, di-
yabetik ayak yarası ve yatak yarası için etkili 
bir tedavi bekliyor. Ayrıca ürünün avantajları 
oldukça fazla. Ürün yaranın hızlı iyileşmesini, 
yarada yok olmayı ve yaranın şeklini almayı, 
şeffaflık ve tedavi izlenilebilirliğini ayrıca evde 
kolayca uygulama yapılmasını sağlıyor.” 

Ürün, EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomü-
hendislik Bölümü Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen ‘Laboratuvardan Rafa Ürün Öyküsü’ 
isimli bir konferasta tanıtıldı.

Harika PINARBAŞI

Ege Üniversitesi’nde yaraları iyileştiren 
ürün geliştirildi

64



sirdergisi.com
Nisan 2019 / Receb   1440

SIR

D E N E M E

          Ethem Efendi Sokağı yine hareketli. 
Bisikletleriyle yarışan çocuklar,  kendileri gibi 
kilolu pazar arabalarını sürükleyen teyzeler, 
karşı komşudan yoğurt mayası almış, evine dö-
nen kadın. Kediler, bir miktar süt için yüksek 
sesle miyavlayarak kavga ediyor. Süt kabı ters 
dönüp dökülüyor. Belli ki onların rızkı değil..Bir 
martı yerden ekmeği kaptığı gibi havalanıyor. 
Rahmetli eşinden kalan bakkal dükkanını aç-
mış Neriman Hanım. Ağır hareketlerle kapısı-
nın önünü süpürüyor. 

Dokuz numaralı binanın giriş katındaki İrfan 
Bey’in penceresi açık. Radyoda AlâaddinYa-
vaşça’nın hicaz şarkısı çalıyor.’’ Artık Bu Solan 
Bahçede Bülbüllere Yer Yok’’. Bir yandan şarkı-
yı mırıldanırken, bir yandan da camın önünde-
ki sardunyaları suluyor.

Sokağın sonuna doğru ilerliyorum. Beyaz 
ferforje cam yarı açık. İçeriye bahar rüzgarı 
doluyor. Apartmanın kapısı her zamanki gibi 
açık. Merdivenlerden bir kat aşağıya iniyorum. 
Cıvıl cıvıl sesiye karşılıyor beni Seda’nın an-
nesi. Mutfakta kaynayan çayın kokusu buram 
buram. Hemen oturacak bir yer açıyor. Hal ha-
tır sonrası, ikram için kalkıyor yanımdan. Zira 
onun evinden bir şey yiyip içmeden ayrılmak 
imkânsız. Çaylarımızı içerken günlük koşuştur-
masını anlatıyor, sonra ben anlatıyorum. Mu-
habbeti çok tatlı, kalbi gibi.

Seda, ismine muhalif, sessiz. Gözleri kâh 
tavanda, kâh bizde. Ama neler gördüğünü yal-
nızca Allah bilir. Onun yaşam alanı yatağı. 17 
yıldır annesinin tükenmez sevgisi onu hayata 
bağlayan. Öyle bir insan düşünün ki, anneliği-

nin yanı sıra, doktor, psikolog, hemşire. Tanı-
dığım en müstesna insanlardan. Seda, konuş-
maktan, yürümekten, kendi başına hareket 
etmekten yoksun. Zihni ve fiziği durgun. Ender 
de olsa ev halkına biraz tepki verebiliyor. Erkek 
kardeşi de ablasına pek düşkün. Kapının sesini 
hissettiğinde birinin geldiğini anlayıp o yöne 
çeviriyor bakışlarını. Kardeşi, sevgiyle kucaklı-
yor onu. Kokluyor, öpüyor.

Annesi her bayram yeni pijamalar alır Se-
da’ya. O kimsenin elini öpmeye gidemez. Bay-
ram şekeri yiyemez. Bayram harçlığını tükete-
mez. Eş dost, akraba ziyarete geldiklerinde, 
yeni pijamalarıyla karşılar misafirleri. Odadaki 
kalabalık ve ses bazen soluk alışını zorlaştırır. 
Zira bir bebekten daha hassatır bedeni. Ara 
sıra tekrar eden nöbetleri gelir. 

Bir akşam yine hastalanan Seda’yı babası 
hastaneye götürdü. Günlerce bitmeyen tetkik 
ve tedavilerden sonra evlerine döndüler. An-
nesi, banyosunu yaptırıp, tertemiz yatağına 
yatırdı. Eve gelmenin huzuruyla deliksiz uyudu 
Seda. Normal zamanlarda her gece sabaha ka-
dar uyumazdı. Tabii annesi de. Uykusuz geçen 
tam on yedi yıl.

O yıl bayram Seda’lara gelmedi. Yepyeni 
pijamalar gardıropta onu beklerken, o beyaz 
elbisesini giyip, cennete gitti. Yüzünde tebes-
süm, acıları bitmiş... 

Özdemir ailesine bir melek misafir oldu ve 
zamanı dolunca asıl mekânına göçtü. Orada 
anne babasına ve kardeşine şefaat ederek te-
şekkür edecek.

SEDA’NIN  BAYRAMLIK  PİJAMALARI  

Nazmiye Gül KÖSE
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Genç yazarları bünyesinde bulunduran Acemi Edebiyat Dergisi bu sa-

yısında da dopdolu. Azerbaycanlı şairlerden Adile Nezer, İntigam Yaşar 
ve Nurafız dergide 
güzel şiirleriyle yer 
aldılar ayrıca Ahmet 
Demir, Hızır İrfan 
Önder, Harika Ufuk,       
Cemal Karsavran, 
Duygu Diyarbakır, 
Murat Halıcı ve Fer-
hat Nitin de bu sa-
yıda yer alan diğer 
şairlerden. Arzu Ay-
tur, Yılmaz İmanlık, 
Erhan Tığlı, Abdul-
kadir Özcan, Yusuf 
Yılmaz, Dilek Yüksel, 
Tuğba Tari ve Deniz 
Orallı ise öyküleriy-
le, Fatma Türkdoğan 
ve Göksel Erkılıç ise 
deneme tadındaki 
güzel eserleriyle bu 
sayıya katkı sağladılar. Son olarak sürrealizmi anlatan kısa bir yazısı ile 
Serpil Tuncer de bu sayıya katkı sağlayan yazarlardan… Keyifli okumalar… 
(Tanıtım Bülteninden)

Acemi Aktüel Edebiyat Dergisi

Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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Y E M E K

5 dal ince pırasa yeşillikle-
riyle birlikte

1 tane orta boy havuç

1 tane kapya biber

2 tane yumurta

1 çay bardağı kadar beyaz 
peynir veya lor peyniri (arzu-
nuza göre başka çeşit peynir-
de ilave edebilirsiniz )

1/2 çay bardağı yoğurt

Z.yağı , zerdeçal , tuz , pul 
biber ve çörek otu

Yapılışı

Pırasaları ince ince doğra-
yalım havuç ve kapya biberi-
de doğrayalım .

Pırasa ve havuçları bir kap-
ta tuz ile biraz ovalım çok fazla ezmeden kapya biber , pul biber , zerdeçal, z.yağı, 
yoğurt , yumurta ve peyniri ilave edip iyice karıştıralım .

Yağlı kağıt serdiğimiz küçük boy fırın kabına hafif bastırarak yerleştirelim üze-
rine çörek otu veya susam serpelim önceden ısıtılmış fırında 170 derecede 40 
dakika pişirelim sağlıklı böreğimiz hazır .

Afiyet olsun ...

Arzu KOÇAK

Pırasa böreği

Arzu’nun Mutfağı
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İslamofobi / İslam karşıtlığı  tarihte adı konul-

mamış,  tarihsel  bir serüveni bulunmamaktadır. 
Müslümanların, Hristiyanlar için mücadele edilmesi 
gereken dini-siyasi düşman haline gelmesi, İslâm 
hâkimiyet alanının genişlemesine dayanmaktadır. 
Sömürgecilik faaliyetleri ve ucuz işgücü temin edil-
mesi arzusu sonucu,  Müslümanların Batı’ya göçü,  
Müslümanlar  ve Hristiyanlar arasında fiili yakınlaş-
ma ihtimalini  doğurmuştur. Ancak toplumun maddi 
seviyesi düşük kesimini oluşturan, yaşam şartlarının 
daha ucuz olduğu bölgelerde gettolaşarak yaşayan, 
daha çok hizmet sektöründe çalışan Müslümanlar 
ile Hristiyanların yaşadığı  toplumda, eşitliğe da-
yalı bir ilişki olmadığı gibi, bir süre sonra göç ettik-
leri ülkeye dönmeyip de, Batı’da kalan Müslüman 
nüfus, Batı toplumu için bir yük, bir çatışma aracı, 
dönüştürülmesi gereken bir kitle olarak görülmeye 
başlanmıştır. Hiç şüphesiz, bu kriz de İslamofobi/
İslâm karşıtlığını pompalayan bir diğer etki olarak 
kayıtlara geçmiştir. İslamofobi;  artık  günümüz-
de  sadece  Avrupa’da değil, neredeyse   dünyanın 
birçok  yerinde  yaygınlaşmıştır. Bunun en  güncel  
örneği  ise,  son birkaç  gün  içinde   yaşanan  Yeni  
Zelanda  olayıdır. 

Yeni Zelanda’ da  saldırı...

40  bine  yakın   Müslüman nüfusu  olan Yeni 
Zelanda’ da   geçtiğimiz günlerde  İslam karşıtlı-
ğı  adına  çok  kötü  bir durum   yaşanmıştır. Ül-
kenin  Christchurch  kentindeki  iki camide  cuma  
namazı  çıkışı  bombalı bir saldırı  yaşanmıştır. 
Düzenlenen silahlı saldırılarda 49 kişi hayatını kay-
betmiştir. En az 20 kişinin yaralandığı açıklanmıştır. 
Saldırılarla ilgili olarak üç kişi gözaltında tutulmak-
tadır. Baş zanlının 28 yaşındaki Avustralya vatan-
daşı Brenton Tarrant olduğu açıklanmış  ve  polis 
tarafından etkisiz  hale getirilmiştir. Saldırıda en 

dikkat çeken olaylardan biride hücum yeleği giyen 
saldırganın üzerindekilerde ve ağır makineli tüfek-
lerde  Nazi-Faşizm amblemleri  dikkat çekmiştir.                                                                                                                                   
Yeni Zelanda  Başbakanı  Jacinda Ardern,  El Nur ve  
Linwood  Cami’lerini  hedef alan saldırıları  ‘’terör 
saldırısı’’ olarak nitelendirdi. Ardern, ‘’ bu, Yeni Ze-
landa’nın  en  karanlık  günlerinden  biri  olacak, ’’ 
demiştir. Cumartesi günü bir basın toplantısı daha 
düzenleyen Başbakan Ardern, baş zanlının ülkede 
yasal bir şekilde silah edindiğini söyledi ve “Silah 
yasaları değişecek” açıklaması  yapmıştır. Saldırı-
ların ardından ABD ve AB’deki bazı kentlerde ca-
milerin önündeki güvenlik önlemleri artırılmıştır.                                                                                                                     
Şimdilik  saldırıya  dair   detaylı  başka bir açıklama  
bulunmamaktadır. Tarrant’ın hakim karşısına çıka-
cağı  5  Nisan tarihinde  vereceği ifade neticesinde  
ve  Yeni Zelanda  Emniyet Genel  Müdürlüğü’nün   
yapacağı  geniş çaplı  bir soruşturma sonrasında  
olayın   yeni  bir   boyut  kazanacağını   söylemek  
mümkündür.  

SONUÇ 

Arder  bu  olayı  şöyle dile getirmiştir: 

Bu gece evlerinizde beni dinliyor ve böyle bir 
şeyin burada nasıl olabildiği sorusuna cevap arı-
yorsanız, biliniz ki biz Yeni Zelanda olarak nefret 
ehline güvenli bir liman teşkil ettiğimiz için hedef 
alınmadık. Bu eylem için seçilmemizin sebebi ırk-
çılığın kabul gördüğü ve  aşırılığın barınabildiği bir 
yer olmamız değil. Tam aksine; öyle olmayışımızdan 
ötürü seçildik bu eylem için.

Bazen bir felaket karşısında bir jest, bir el, kaş, 
bir göz hareketi, çoğu zaman da bir söz bütün yara-
lara merhem gibi gelir. Jacinda Arder’in bu katliam 
karşısındaki sözleri, başörtüsü, okuduğu hadis de 
bize böyle geldi. Güzellik  kurtaracak  dünyayı …

Nefise BAYGÜT

İSLAMOFOBİK BİR  OLAY: YENİ ZELANDA 

G Ü N C E L
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Ayhan VEYSİOĞLU

Fazileti ve faydaları :
Her gün 100 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” ism-i 

şerifini okumaya devam edenin rızkı bollaşır ve zen-
ginleşir.

Her gün 110 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” zikri-
ne devam eden herkes tarafından sevilir, ilimde ve 
mesleğinde ilerler.

232 kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” ism-i şerifini 
okuyan ilimde ilerler ve bu nimetlerle ödüllendirilir.

5 vakit namazdan sonra 110 kere ” Ya Aliyy cel-
le celâlühû ” zikrine devam eden ömrü boyunca 
kimseye muhtaç olmaz ve her türlü kötülüklerden 
korunur.

Birbirine küskün eşler yenen yemek üzerine 100 
kere ” Ya Aliyy celle celâlühû ” okuduktan sonra bu 
yemekten yerse barışırlar ve yuvalarına huzur gelir.

Borcu olanların, işi bozulanların 100 kere ” Ya 
Aliyy celle celâlühû ” zikrine devam etmeleri halin-
de borçlarını ödemesi kolaylaşır, işleri yoluna girer.

Zillet ve hakaretten kurtulmak ve ilahi yardım ile 
insanların gözünde büyük görünüp sözlerinin kabü-
lü için, “Ya Aliyyü Celle Celalühü” diyerek 110 kere 
okunur.

Yazılarak küçük çocuk üzerine asılırsa çocuk sağ-
lıklı büyür. Gurbete giden kişi üzerine alırsa; sela-
metle döner. Fakir kişi üzerine alırsa inşallah zengin 
olur.

Bu ismin zikrini devam eden kimse,her yerde ve 
her işte sevilen,sayılan ve aranan bir kimse olur. An-
cak dikkatli olmak gerekir zira yükseldiği mevkinin 
kıymetini bilemeyip, şükrünü eda edemeyip, ismin 
zikrini terk eden kimse, bir daha düştüğü yerden 
eski makamına ulaşamaz.

Her gün namazlardan sonra (110) defa okumayı 
adet edinen kimseyi Cenabı Hakk, her türlü zillet 
ve meskenetten beri kılar. Kendisine ilim kapıları-
nı açar. Kalbinde hikmet pınarlarını kaynatır. Onu 
gören kimseler muhabbetinden dolayı ona boyun 
eğerler. Bütün isteklerini severek yaparlar. Herkes 
tarafından çok büyük sevgi ve mehabbet görür.

Aliyy ism-i şerifini zikrederken “Aliyyül azıym” 
suretinde zikretmek hem dualarının çabucak kabul 
olunmasına, hem de matlup ve muradlarının kat 
kat üstünde nimetlerin verilmesine sebep olur.

Okumayı adet edinenlerin ahlakı düzelir, insan-
lara şirin görünür.

Okumayı adet edinenler, hikmetten konuşur.
İlmin derinliklerine nüfuz eder. Görenlerinmuhab-
betini celb eder. Kısmetinde darlık olanın okuması 
bir iksirdir. Kötü komşu veya kötü arkadaşı olan, 
onların ıslahları için okumaya devam ederse, Allah 
onların ahlaklarını düzeltir.

El-Aliyy

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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Şemseddin SABRİ

Önceki yazılarımızda Nasreddin Hoca fıkralarının 

her birinin, mizahi olduğu kadar felsefi bir boyutu-

nun bulunduğunu belirtmiş ve bunu açıklamak için 

her birini bir başlık altında açıklamıştık. Buna yazı 

dizisi olarak devam edeceğiz:

MUHABBET EDERKEN KUSUR ARAMAMALIYIZ

Hoca; bir gün, karısına:

- “Hatun” demiş, “Şu bizim komşu, çarıkçı, Meh-

met Ağa’nın adı neydi?”

- “Kendin söyledin ya, efendi” demiş karısı, 

“Mehmet Ağa.”

- “Canım, dilim sürçtü işte... Ne iş yapar diyecek-

tim.” demiş Hoca.

- “A efendi…” demiş karısı, “…kendin, çarıkçı de-

medin mi?”

- “Anlasana işte…” demiş Hoca, “…nerede oturu-

yor demek istedim.”

- “Efendi, bugün sana ne oluyor?” demiş karısı: - 

“Komşu” dedin ya...

Hoca birden sinirlenmiş:

- “Aman be karı... Seninle de bir türlü konuşul-

maz ki!”

Köken olarak “Hayvan” kelimesi, “Hayat”tan ge-

lir, yani canlı demektir, o yüzden insana “Konuşan 

Hayvan” derler. İnsan, eşiyle-dostuyla, çevresiyle 

konuşmak ister; bu, insan için adeta bir ihtiyaçtır. 

İster sosyal medya deyin ister geçim zorlukları is-

ter apartman hayatı vs.; 7’den 77’ye insanlar, artık 

birbiriyle konuşmaz, görüşmez, muhabbet edemez 

oldular. Bir araya geldiklerinde de konuşacak konu-

ları, siyasi görüş ayrılıkları ve farklı yaşam biçimleri 

nedeniyle seçemez hale geldiler. Nitekim; yukarı-

daki fıkramızda da Hocamız, muhabbet ederken 

yapılan gafların, karşı tarafın kusur bulup yüzüne 

vurmak yerine hoşgörü ile karşılamasını öğütle-

mektedir. O yüzden “Maksat, muhabbet olsun!

“ALLAH BİR KAPIYI KAPARSA, BİN KAPIYI DA 

AÇAR.”

Bir zaman, Hoca’nın iki yüz akçe parası kaybol-

muş. Bulunması için dua etmeye başlamış. O sıra-

da; Akşehir’in zenginlerinden birinin bindiği gemi, 

yolda fırtınaya tutulmuş. O da: “Eğer sağ salim 

memleketime varırsam, Hoca’ya iki yüz akçe vere-

ceğim” diye adakta bulunmuş.

Adam kurtulup gelmiş, Hoca’yı bulup söz verdiği 

parayı vermiş.

Hoca, bir süre düşündükten sonra: “Allah’ım, bu 

ne dolambaçlı yol! Bu parayı ben nerede yitirdim, 

sen bana nerede buldurdun! İşine gerçekten de akıl 

sır ermiyor” demiş.

İnsanlar, maddi kayıpları için, değil Allah’a isyan 

etmek, belki ondan hayırlısını istemek ve öyle dua 

etmek gerekir. Yukarıdaki fıkrada olduğu gibi; Hoca 

hiç beklemediği yerden kaybettiği paraya kavuşma-

sı kadar, Hocanın kaybettiği 200 akçe, belki ihtiyaç 

sahipleri tarafından kullanılacaktır. O nedenle; ata-

larımızın dediği gibi: “Allah bir kapıyı kaparsa, bin 

kapıyı da açar.” demeli, meşru çabalarımız sonuç 

vermezse O’nun (cc) takdirine rıza göstermemiz ge-

rekmektedir.

NASREDDİN HOCANIN MİZAHİ FIKRALARININ
 FELSEFİ İZAHI -V

D E N E M E

70



sirdergisi.com
Nisan 2019 / Receb   1440

SIR
Yusuf GÖK

Araç yollarındaki asfalt renklerin , bariyerlerin ve BEYAZ şeritlerin rengi kilo-
metrelerce AYNI RENKTEDİR.Belli BİR KM’den  sonra, GÖZÜN GÖRDÜĞÜ, BEY-
NİN YORUMLADIĞI RENKLER aynı olduğu için beyin yorumlamayı bırakmakta 
ve uyumaya başlamaktadır. Ancak önündeki araba frene bastığı zaman, beyin 
önündeki aracın stop park ampulünün rengini kırmızı görünce  irkilmekte ve 
şoförün ayağı frene gitmektedir. Yol şeritlerinin rengi belli bir kilometreden son-
ra beyazdan, sarıya, sarı RENKTEN turuncu renge geçiş yaparak. Beynin böylelik-
le UYUKLAMASINI önlenmiş olacak ve  trafik kazalarını en aza indirebiliriz. Alış-
kanlıklar aklın önüne geçmiş ise,; beyin emreden değil alışkanlıklara itaat eden 
olur.BEDEN ALIŞKANLIKLARININ Hizmetçisi konumuna gelir. AKIL ortalıktan yok 
olur Ve insan robotlaşarak uyumaya başlar.Gözün gördüğü beynin yorumladığı 
HERŞEYİ RABBİM saatlik, günlük ve aylık olarak değiştirerek beynin dinç kalma-
sını sağlayarakaklı hep ön planda tutmaktadır.

TRAFİKTE BEYNİN UYUMASI

D E N E M E
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Yazar: Yasemin Küçük & Erdal Arslan

Yayınevi: Uyanış Yayınevi

Sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, sıfır iş kazası, sıfır meslek hasta-
lığı hedefine ulaşabilmek için iş sağlığı ve güvenliği eğitim çalışmalarına erken 
yaşlarda başlamak gerekir. Güvenli davranış kültürünü çocuklarımıza anaoku-
lundan itibaren eğitimin tüm aşamalarında verebilirsek ancak o zaman, ileriki 
yaşlarında, sahada davranışa dönüştüğünü görebiliriz.

İlköğretim çağındaki çocuklarımıza farklı bir bakış açısıyla iş sağlığı ve güven-
liği bilinci oluşturan, okulda iş sağlığı ve güvenliği alanında ilk ve tek kitap olma 
özelliği ile “Tehlike Savaşçıları” kitabı yazarlarına teşekkür ediyor, çalışmalarını 
destekliyoruz.

Elif Bayhatun

Yeni Yüzyıl Üni-
versitesi

Gaziosmanpaşa 
Hastanesi

İş Güvenliği Uz-
manı

(TanıtımBülteninden)

Tehlike Savaşçıları
Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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Hadim’e ilk gidişim tam elli yıl önce-

si bir güz günüydü. Bahçelerde avarların 

toplandığı, bağların bozulduğu, sokak ara-

larında pekmez ocaklarının yandığı bir güz 

günü. Aşağı Hadim’li yaşıtlarımızla hemen 

kaynaşıvermiştik. Geceleri pekmez ocak-

larının başında muhabbet ediyor, köze 

patates gömüyor, taze pekmezle kavut ka-

rıyorduk. Gündüz bahçelere iniyor dalında 

kalmış domatesleri, sarı yaprakların ara-

sında kalmış cevizleri, omcalarda kalmış 

üzüm cıngıllarını topluyorduk.

Yollar yola benzemezdi, Eğistenin başın-

da bir araç gözükse aşağıdaki o geçesiye 

beklerdi. Eğisteden aşağı inmeye başladı-

ğımızda nasıl şaşırdığımı bu gün gibi hatır-

lıyorum. Bütün yamaçlar bağdı. Sonraki 

yıllar nazar mı değdi, onulmaz bir kıran mı 

girdi, bütün bağlar yok oldu. 

Bağ bozumu şenlikleri yapılan Hadim’de 

sonraki yıllar, şenliklerin adı bile değişti, 

kiraz şenliği oldu. Sonraki yıllar dostluklar 

dostlukları doğurdu, hiç ilgimi kesmedim 

Hadim’den. Kimi zaman bir şenliğe git-

tim, kimi zaman cennet gibi bir koyağında 

kamp yapmaya. 

Cenneti hayal etmeye çalışanlara bu 

sözüm, boşuna uğraşmayın Hadim’e gi-

din. Adım attığınız her yerde cennetten 

bir parça çıkar karşınıza. Eğiste Deresi’nin 

başına vardığınızda Toroslar’ın o görkemli 

güzelliği seriliverir önünüze. Göksu kavak-

ların, söğütlerin arasında nazlı nazlı akar, 

BENİM HADİM’İM
Oğuz ZEKi

G E Z İ
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bereket saçar çevresindeki bahçelere. Asıl 

güzelliğini otuz kilometre aşağılarda sergi-

ler Göksu. Yerköprü Şelalesi ülkemizin en 

güzel yerlerinden biri, bir düdenin içinde 

kaybolan Gök Dere beş yüz metre sonra 

ortaya çıkıverir. Asıl şelaleyi ise Çakallar 

köyünün altındaki kayalıklardan fışkıran 

Karasu oluşturur. Çevredeki bahçelere, 

bağlara bereket saçan Karasu az ötede 

görkemli bir şelale oluşturur. 

Dedemli yaylalarından, Geyik Dağının 

eteklerinden başlar Taşeli Platosu. Geyik 

Dağının eteğindeki Eğri Gölde bir gece 

kamp yapmanın güzelliğine doyum olmaz. 

Şafak yeri ağarmaya başladığında, gör-

kemli Geyik Dağının görüntüsü göle düşer. 

Kırmızının bütün tonlarıyla dağın yansı-

masını izlersiniz, sadece izlemek de değil, 

gün doğup gelirken ki doğanın türküsünü 

de dinlersiniz. 

Doğurgan bir anadır Geyik Dağı. Ku-

zey yamaçlarından Hadim Göksuyu çıkar, 

güney yamaçlarından Ermenek Göksuyu 

çıkar, deli dolu akarak Silifke yakınların-

da buluşurlar ve Akdenize kavuşurlar. Bir 

Yerköprü Şelalesi de Ermenek yakınların-

da vardır. Bu iki ırmağa yöre halkı değişik 

adlar verir, kimi Göksu der, kimi Gök Dere.

Ermenek Göksuyu, Hadim’in güneydeki 

son köyü olan Beyreli’nin önünden akar 

gider. Gevne vadisidir burası ve ülkemizin 

pek az yerinde bulunan kırmızı benekli 

alabalık bu vadide bulunur. Hala bulunur 

mu bilemiyorum, Beyrelinin alt tarafına 

yapılan baraj çevrenin doğal yapısını nasıl 

etkiledi, bilemiyorum. Vadinin keşşefli, Ali 

Efendi gibi yörük yaylalarıyla doludur. Bey-
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reliler ise benim de her sene bir kere kamp 

yaptığım Kocaalan yaylasına çıkarlar.

Hadim, bir din alimi olan Hadimi Haz-

retleri’nden almış adını ama geçmişi çok 

eskilere dayanır. Bolat Yaylası’ndaki antik 

ören yerleri, tiyatrosu, geçmişin bir müh-

rü gibi durur yaylada. Hadim insanı kadar 

sıcakkanlı, akılcı, sorunlar karşısında yıl-

mayan, çözüm bulan pek az insan vardır 

sanırım. Bağcılık ölmeye yüz tutunca kiraz 

üretimine geçmişler. Şimdi, Çaldağının 

eteklerinden Dedemli’ye kadar her taraf 

kiraz bahçeleriyle dolu. Arazi yüksek oldu-

ğu için kiraz haziran sonlarında olgunlaşı-

yor. Belde insanı ürününü daha iyi bir fiya-

ta satmak için uğraş veriyor. Birleşerek bu sorunu altetmeye çalışıyorlar, bu amaçla 

Hadim Tarımsal Kalkınma Kooperatifini 

kurdular.

Dedemli sapağından Beyreliye doğru 

giden yolun iki geçesinde göçer yörükler 

yaylaya çıkıyorlar. Aşağı Hadim’in yaylaları 

ise bomboş, içimi acıtan şey de yıllar önce 

binlerce koyun ve keçinin olduğu bu yayla-

ların bomboş kalması.

Kamp yapmaktan keyif aldığım yerler-

den biri Çaldağının kuzeyindeki kiraz bah-

çeleri. Gerçi çoğu zaman kendi çadırımı 

kuruyorum ama burada bahçesi olan bü-

tün dostlarımın kapılarının açık olduğunu 

da biliyorum.
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Sosyal adalet, yargı adaleti ve ahlaki adalet kav-

ramlarıyla beraber aile hukukunda da bir adalet 
sistemi vardır. Bunun için eşlerin “iki kişilik” düşün-
mesi gerekir. Tarafların kendi yaşantılarını hem iste-
dikleEvlilikte adalete dikkat!ri gibi şekillendirmeye, 
hem de evliliği sürdürmeye çalışması aile hukukunu 
bozar. Bu nedenle evlilikte olaylara bir hâkim, bir 
savcı, bir avukat gibi yaklaşmamak; haklının ortaya 
çıkması için çalışmak gerekir. Aile içerisinde genel 
olarak görülen sorunların kaynaklarından biri, an-
ne-eş arasındaki çekişmelerdir. Böyle durumlarda 
olayları tarafsız değerlendirmemek, karşı tarafta 
haksızlığa uğrayacağı duygusu uyandırır ve kavgaya 
sebep olur. Bunun engellenmesiyse, anne ve eşte 
haksızlığa uğramayacağına dair güveni sağlamak ve 
taraflara adilce yaklaşmakla mümkün olur. Bunlar 
sağlandığı takdirde aile hukukundaki olası birçok 
sorun engellenmiş olur.

Sevgi ve adaletin dengede durması, eşler ara-
sındaki ilişkilerde çok önemlidir. Eşler arasında kav-
gaya sebep olan kayınvalide vakalarında, tarafların 
empati kurmaları ve durumu olumlu hale getirmek 
için çabalamaları gerekmektedir. Herkesin birden-
bire olgun ve mükemmel hale gelmesiyle de, kav-
ga etmek ve tavır almakla da sorunların çözülmesi 
mümkün değildir. Erkeğin annesine fazla düşkün 
olması, eşinin kayınvalidesine olan tavrının olum-
suz yönde şekillenmesine, onun kusurlarını sürekli 
dillendirmesine sebep olabilir. Bu durum, aile için-
de büyük kavgalar çıkmasına yol açar. Erkeğin bu tip 
olaylar karşısında olumlu tavırlar takınması, anne-
sinin onun hayatındaki yerini ve eşiyle olan ilişki-
sindeki olumlu etkilerini eşine anlatması sorunların 
çözümlerini kolaylaştırabilir.

İdeal eş olarak tanımlayabileceğimiz erkekler, 
genellikle annesiyle ilişkileri iyi olanlardır. Annesini 
seven bir erkek, eşine karşı davranışlarında sevgi 

dolu olur. Bu, iyi bir özelliktir; ancak erkek, evlendik-
ten sonra annesini uzaktan sevmeyi başarabilmeli, 
eşiyle annesi arasındaki ilişkilerinde bir denge kura-
rak istisnai durumlar dışında öncelikli olanın yuvası 
olduğunu bilmelidir. Kadın da evi sevimli ve çekici 
hale getirmeli, evdeki huzuru sağlamak için çalış-
malıdır. Kadının davranışlarının olumlu olması ha-
linde, kayınvalide de gelininin oğlunu mutlu etmeye 
çalıştığını görerek ona karşı olumlu tavırlar sergiler. 
Şunu bilmeliyiz ki bir konuda ne istediğimizden çok, 
arzu ettiğimiz şeyi nasıl istediğimiz önemlidir.

Adalet: İş Hayatının Vazgeçilmez Erdemi

Adaletli olmak, çalışanın kuruma sadık olması 
için çok önemlidir. Kurumlarda sadakat çalışmaları 
yapılır ve bu çalışmalara kurumda çalışanlar katılır-
lar. Dış müşteriler ürünleri alan kişiler, iç müşteriler 
ise kurumun kendi elemanlarıdır.

Kurumsal sadakat çalışmalarında, çalışanların 
kurumdan üç temel beklentisi tespit edilmiştir. Bi-
rinci sırada kişinin o kuruma severek gelmesi ve 
kendisini orada güvende hissetmesi; ikinci sırada 
kişinin “Patron kızdı, beni atacak” kaygısı yaşama-
ması ve haksızlığa uğramayacağına dair kuruma gü-
ven duyması; üçüncü sırada ise ücret gelmektedir. 
İnsanların şu anda devlet kurumlarında çalışmak 
istemelerinin bir sebebi de bu kurumlarda gele-
cek kaygısının olmamasıdır. Bu kaygı, tembellik gibi 
olumsuzluklara da neden olarak üretimin düşmesi-
ne sebep olur. Bu noktada dengenin sağlanması ve 
kurumun adil bir şekilde yönetilmesi çok önemlidir. 
İdeal kurum yönetiminin nasıl olduğu konusunda 
bilgi vermek üzere yönetim danışmanlıklarının ku-
rulmasının sebebi budur. İdeal kurum yönetiminde; 
kurumsal sadakat, kurum kültürü ve kurum kimli-
ğinin oluşturulması gerekir. Kurum kültürü, kurum 
kimliği oluşurken, kişilerin kuruma aidiyet duygu-

Evlilikte Adalete Dikkat!
Prof. Dr. Nevzat TARHAN

P S İ K O L O J İ
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sunu daha çok hissetmeleri, onu benimsemeleri ve 
kurumdaki değerleri savunmaları için çok önemli-
dir. Bunların bir kurumda var olması, çalışanların 
daha verimli olmalarını ve daha az hata yapmalarını 
sağlamaktadır. Bu şartların sağlanması için yönetici-
lere büyük görev düşer.

Eski tip yöneticilikte liderlik vasfı ön plandaydı. 
Bu tip yöneticiler, risk alan ve yatırım yapan kişi-
lerdi. Bilimsel yöneticilikte ise herkesin kendisini 
şirketin ortağı gibi hissedebilmesi sağlanır. Bu tarz 
yönetimlerde katılımcılık vardır.

Katılımcılığın Adaletteki Önemi

Kişi, katılımcılığın söz konusu olduğu bir kurum-
da “Benim fikrim burada önemli ve ben değerliyim” 
duygusunu taşır. 1996 yılında Türkiye’ de yapılan 
Habitat toplantısında, daha önce hükümetin ka-
tılımcısı sayılan sivil toplum örgütleri, hükümetin 
ortağı olarak kabul edildi. Ortaklık söz konusu ol-
duğunda kurumlar, devleti kendi malı gibi korur. Bu 
gibi kurumlar, hükümeti seçip iktidara gönderdik-
ten sonra onu unutmamalı, yaptıklarını daima sor-
gulamalıdır. Adaletsizliği önlemenin başka bir yolu 
yoktur. Diktatörlerin ortaya çıkmaması, zulmün ve 
zalimlerin hüküm sürmemesi için insanların kesin-
likle sivil toplum örgütleri halinde örgütlenmesi ve 
yönetenleri sorgulaması gerekir.

Türkiye’de örgütlenme kültürü pek gelişmemiş-
tir. 5-6 milyonluk nüfusu olan Danimarka’da yak-
laşık 30-35 milyon derneğin olması, bir tek kişinin 
5-6 derneğe birden üye olduğunu gösterir. Bu, biz-
deki dernekleşme zayıflığının kanıtı niteliğindedir. 
Derneklerde daha önce hükümet komiserleri var-
ken, yeni uygulamalarla bu kurumların önü açıldı. 
Önceleri devletin güven duymadığı kurumlar olan 
derneklerin, yeni kriterlere göre (AB kriterleri) dü-
zenlenmesi, bu güven problemini de çözecektir.

Yüceltilmiş Gücün Adalete Etkisi

Bir toplumda benmerkezciliğin yüceltilmesi, in-
sanın yalnızca kendini önemsemesinin doğru oldu-
ğuna inanıp, “bencil birey” haline gelmesine sebep 
olur. Bugün Batı toplumunda güç, yüceltilen bir kav-
ramdır. Gücün ve güçlü olmanın yüceltilmesi, zayıf 
olanın ezilmesine neden olur.

Özellikle kapitalist sistemden sonra güç oldukça 
yüceltildi; hastalar ve yaşlılar başta olmak üzere za-
yıf insanlar mağdur oldu. Gücün bu şekilde yücel-
tilmesi adalete ve dolayısıyla da hukuka zarar verir. 
Bugün Batı toplumlarının aksine Doğu toplumları 
adaleti daha fazla yüceltmektedir.

Gücün yüceltildiği yerde adalet ve hatta hukuk 
kuralları ikinci plana atılır. Hukuk, kanunların koru-
duğu; vicdan ise ahlaki değerlerin koruduğu menfa-
attir. Yani hukukta kanunlar belirlenir ve zayıf olanın 
hakları korunmaya çalışılır. Ancak bu, vicdan için 
geçerli değildir.

Evrenin Yaratılışındaki Adalet

Akıl yürütme yöntemlerine göre değerlendirdi-
ğimizde, evrendeki kötülüklerin varoluşunun haklı 
ve mantıklı sebeplerinin olduğunu görebiliriz. Çün-
kü varoluş, yalnızca içinde bulunduğumuz anı kap-
samaz, aynı zamanda bir sonsuzluk da vardır. Eğer 
sonsuzluk olmasaydı büyük bir haksızlık söz konusu 
olurdu.

 Bazı insanların doğumdan itibaren sakat ve ku-
surlu olmaları bize yarışın adaletsiz başladığını dü-
şündürebilir. Fakat insanı değerli kılan şey amaca 
uygun olarak davranması ise, yaratılıştaki eksiklik 
kendisi için avantaja dönüşebilir. Şayet insan ama-
cını şaşırmazsa, onun eksikliklerle dünyaya gelmesi 
adaletsizlik olmayacak; hedefe giderken farklı bir 
metot seçmesi gerektiğini gösterecektir. En sonun-
da, saflaşma ve olgunlaşma içerisinde o da diğer in-
sanlarla eşitlenecektir. İnsanlar, niyet ve çabalarıyla 
hayatın sonundaki noktaya ulaşırlar.

Evrende her şey bir sebebe bağlanmıştır. İnsa-
nın değeri de sebepleri algılamasına göre değiş-
kenlik gösterir. Yapılan bir çalışmada, katılımcılara 
ellerinde bulunan kitapların çok kıymetli olduğu ve 
hatta harflerin altın ve gümüşle yazıldığı söylenmiş-
tir. Daha sonra, katılımcılardan bu kitabı okumaları 
istenmiş ve kitap hakkında yazacakları rapora göre 
sınıfı geçip geçmeyeceklerinin belli olacağı bildiril-
miştir. Katılımcılardan bazıları kitabın yaldızlarına 
bakmış, kimileri ise nasıl yazıldığını anlamaya ça-
lıştığı halde yazıyı okumamıştır. Evrenin niçin var 
olduğunu unutup, nasıl var olduğunu araştırmayı 
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önemli bulan kişiler, yaptıklarının amaca uygun ol-
madığını fark edememişlerdir. Bu kişiler kitabın dış 
görünüşüyle ilgilense de, asıl olan kitabın verdiği 
mesajdır.

Evrendeki kitaba baktığımızda da varlığı sorgula-
mamız gerekmektedir. Fakat materyalist filozoflar, 
her türlü bilim dalında teorik bilgiyle oynamaları-
na rağmen; inceledikleri konunun neden öyle ola-
bileceği sorusunu sormadıkları ve baktıkları yerde 
sadece nasıl sorusunun cevabını aradıkları için pek 
çok şey yarım kalmıştır. Bunlar, hayat yolunda bü-
tünü görememekten kaynaklanan eksik bakışla iler-
lemişlerdir.

Bizler, insan olarak küçük zekâmızla kozmik zekâ-
yı anlamaya çalışırız. Ancak insanın rehber olmadan 
Yaratıcı’yı ve yaratılışı anlamaya çalışması, karınca-
nın fili anlamaya çalışması gibidir. Bu esnada bize 
yardımcı olacak olanlar peygamberlerdir. İnsanlık 
için gelen peygamberlerin sözüne kulak verenler, 
bir dış gücün, kozmik zekânın olması gerektiğini fark 
etmişler ve bunu anlamlı bularak özgür iradeleriyle, 
varoluşa dair iradeyi onaylamışlardır. Bu da dinlerin 
bu noktadaki rolünü ve ona tâbi olmanın gereklili-
ğini gösterir.

 Varoluşun anlamlı olabilmesi için sonsuzluğun 
ve yüksek, büyük bir egonun olması gerekmekte-
dir. Büyük ego ve sonsuzluk varsa, varoluşa ilişkin 
her şey yerli yerine oturacaktır. Ancak sonsuzluğu 
ve bir dış gücü kabul etmediğimiz takdirde evrende 
her şey bir kaosa dönüşecektir. Çünkü evrende bü-
yük bir enerji vardır ve bizler bu büyük enerji içinde 
yer almaktayız. Buna rağmen, her an her şey ola-
bilir. Çünkü kaos teoreminde her an her şeyin alt 
üst olabilme ihtimali vardır. Böyle ince işleyen bir 
orkestrada, orkestra şefini kabul etmezsek, bozuk 
bir sesin her an her şeyi bozabileceğini de kabul 
etmemiz gerekir. Eğer orkestranın kendi kendine 
kontrolsüz bir şekilde çaldığını düşünürsek, her an 
bir kaos yaşanması ihtimali vardır. Belirsizlik teorisi 
bu sebeple anlamlıdır.

Bir kelebek, evrende rüzgârın yönüne göre iklim-
leri değiştirebilir. Düzen, binlerce senedir bu şekilde 
sürdüğüne göre, bir dış güç, hareketlere müdahale 

ederek sistemdeki büyük dengeyi bozacak bir şeyin 
yapılmasına izin vermemektedir. Evren, görünmez 
bir müdahale ile varlığını devam ettirmektedir. 
Onun bu kadar muntazam bir şekilde işlemesi tev-
hidi göstermektedir. Böylece kuantum fiziği aracılığı 
ile bütünle, diğer şekilde de tevhid ile bağlantılı bir 
evren görmek mümkündür. İlahi isimler bu noktada 
kendini göstermektedir.

 DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIK

 “Hiç kimsenin doğru yolu izlemekle, yolunu şa-
şırıp kaybolduğunu görmedim.” Bu söz eğitimcilerin 
çocuğa dürüstlüğü anlatırken söyledikleri bir söz-
dür. Doğru yolu izlerken neyin doğru, neyin yanlış 
olduğunu belirleyen rehberler vardır. Bu rehberler; 
biyolojik eğilimler, kişinin vicdanı ve toplumun çiz-
diği sınırlardır.

Adalet bölümünde de vurguladığımız gibi, ada-
let ve dürüstlük birbirini tamamlayan değerlerdir. 
Çocuklar üzerinde yapılan deneyler, adil paylaşım 
eğiliminin doğuştan geldiğini doğrular niteliktedir. 
Freud’un çok doğru tanımladığı vicdan kavramı, 
toplumun, egomuzun bir bölümünü geliştirmesi 
ile ilgilidir. Hangi normların ahlaki olduğunu, toplu-
mun kültürel standartları belirler.

Ahlaki vicdanın oluşması suçluluk ve pişmanlık 
duyguları ile yakından ilgilidir. Dürüst bir davranı-
şın arkasında ahlaki vicdan her zaman olmayabilir. 
Ahlaki vicdanı olmayan dürüst davranış, satın alı-
nabilen bir vicdanın göstergesidir. 100 lira rüşveti 
reddeden ama 100 bin lira rüşvet karşılığında dire-
nemeyen memur bu tipe uyar.

İnsanoğlu hatalı bir davranışı haklı ve mazur 
göstererek bahaneler bulmaya her zaman hazırdır. 
Küçük bir hata başka bir hatayı davet eder. Bunun 
için, dürüstlüğün taviz vermeye tahammülü yok-
tur. İlkelerden taviz vermek, onların zamanla yok 
olmasına sebep olur. Tekrarlar alışkanlığa dönüşür 
ve doğal kabul edilmeye başlanır. Rüşvet almayan 
kişiye “Namussuz herif, verdiğim parayı almadı” de-
nildiğini duymuşsunuzdur. Herkeste olması gereken 
bir değer olan dürüstlüğün günümüzde “meziyet” 
haline gelmiş olması düşündürücü değil midir?
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Şamil İmamoğlu
ANA KUCAĞI
“Çocuğun ilk muallimi anasıdır.”
Risale-i Nur’dan
“Anne sözü dinlemek, insana peygamber hırkası giy-

dirir.”
Veysel Karanî
 “Bu kadar sıkıntı ve meşakkatle aradığımı anamın rı-

zasında buldum.”  
Beyazıd-ı Bestemi Hz.leri 
“Yüz adam bir barınak kurar, ama onu ancak bir kadın 

yuvaya dönüştürür.”
Çin Atasözü  
“Annenin kucağında uyumak, kralın yatağında yatmak-

tan emindir.”
Estonya Sözü
“Karpuz kökünde büyür.”
Atasözü  
ANNE ÖĞÜDÜ
Köylü kadın, kızına şöyle demiş:  
- Kızım, varken yokluk günü için yiyecek sakla! Ambarı, 

çuvalı doldur. Çünkü köydeki dere her zaman akmaz.     - 
Şirazlı Sadi

ŞEFKATİN KARŞILIĞI
Bediüzzaman Hazretleri, anne şefkatinin bu dünyada 

bile karşılıksız kalmayacağını şu örnekle anlatır:
“Bir vakit ihtiyar bir kadının sekiz oğlu varmış. Her bi-

rine mevcut sekiz ekmekten birer ekmek verdi. Kendine 
kalmadı. Sonra, her birisi ekmeğinin yarısını ona verdi. 
Onun ekmeği dört oldu…”

Latif Nükteler: 46
DİZELERİN DİLİ
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar, 
Gecenin ardında yine gece var; 
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar, 
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim! 
                                                 Necip Fazıl

ANNE KALBİ
Delikanlı, katı yürekli bir kızı sevmiş ve onunla evlen-

mek istemişti. Ancak kız, korkunç bir şart ileri sürerek:
- Senin sevgini ölçmek istiyorum, dedi. Bunun için de 

köpeğime yedirmek üzere bana annenin kalbini getirecek-
sin.

Delikanlı, tüyleri ürperten bu teklif karşısında ne ya-
pacağını şaşırmış ve uzun bir tereddütten sonra hislerine 
mağlup olup, annesini öldürmeye karar vermişti. Annesi, 
belki de durumu fark ettiği için oğluna fazla direnmedi. Ve 
çocuk, onu öldürerek kalbini bir mendile koydu.

Delikanlı, kızın isteğini yerine getirmiş olmanın he-
yecanıyla yolda koşarken, ayağı bir taşa takıldı. Kendisi 
bir tarafa, mendil içindeki kalp bir tarafa fırladı. Canının 
acısından, ağzından ister istemez “Ah anacağım!” sözleri 
döküldüğünde, annesinin tozlara bulanan ve hâlâ soğu-
mamış olan kalbinden bir ses yükseldi:

- Canım yavrum, bir yerin acıdı mı?
HACDAN SONRA   
Kadın, kocasına hep:
- Canım, ciğerim, kocacığım… gibi iltifat kelimeleriyle 

seslenirmiş. 
Yakınları, hayranlıkla takip ederlermiş bu uyumlu çifti.
Bizimkiler hacca gitmişler. Memlekete döndükten son-

ra o sıcak sözleri kullanmaz olmuş hanım. Beyi sebebini 
sormuş. Hacı hanımın cevabı dikkate değer:

- Ben hacıyım bey. Artık yalan söylemeyeceğim.   
İŞİN SONU
Çocuğun elinde iki elma vardır.  
- Elmalardan birini bana verir misin? der, annesi.
Çocuk, elmanın birini ısırır. Sonra diğerini… Anne, şa-

şırır ve öylece kalakalır. Ufaklık elmalardan birini uzatır:
- Al anne! Bu daha tatlı…
Hikâye bize: İşin sonunu düşünmeden karar verme-

meyi anlatıyor. Hele olay anne ve yavrusu arasında geçi-
yorsa…

GECE BESTESİ  
Mahir DUMAN

N O S TA L J İ
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1966 Konya Kadınhanı doğumlu olan Mustafa 

Yıldızdoğan, çiftçi bir ailenin yedi çocuğundan bi-

risidir.

16 yaşında bağlama ile başlayan şiirleri, beste-

leri, ilk albümü olan “Doğuyoruz Ufuklardan” ile 

başlamıştır. 1992 yılında “Üşüyorum” adıyla, 1993 

yılında “Türkiyem” ve 1995 yılında Selçuklu Müzik 

ile son çalışması Han Duvarları oldu. 1996 yılın-

da ilk müzik şirketine ayrılıp Yılmaz Akbaş sahibi 

olduğu Akbaş Müzik ile anlaşarak transfer olmuş 

ve 1997 yılında “Yandı Yürekler Yandı” adıyla çık-

tı. 1998 yılında “Bu Vatan Kimin” , 1999 yılında 

“Mektup” adıyla, 2000 yılında “İnsanlar” ve 2001 

yılında son çalışması “Sevmeyen Bilmez” adıyla 

çıktı. Akbaş Müzik ile ayrılarak kendi şirketini MYD 

Müzik kurdu ve “Artık Kafaya Takmam” ilk çalış-

ması oldu. 2003 yılında “Biz Bu Hallere Düşecek 

Adam Mıydık?”, 2004 yılında “Karşılıksız Sevme-

dik Mi?”, 2005 yılında “Satan Satana”, 2007 yılın-

da “Ankara’ya Yağmur Yağacak”, 2008 yılında “Şa-

hit”, 2009 yılında “Senin İçin ve “, 2012 yılında “O 

Gün” adıyla çıktı. MYD Müzik ile sanatçıları Meh-

met Borukcu, İbrahim Dülger, Ali Kınık ve Kaya Ka-

mil Kaya birçok sanatçıları yer aldı. 2013 yılında 

“Gurbet Türküleri” albümü 2014 yılında Son Albü-

mü “Nadas” ile devam etmektedir. Ülkücü ve Türk 

Milliyetçisi kimliğiyle bilinen Yıldızdoğan, Milliyet-

çi Hareket Partisi’nin seçim müziklerini yapmakta-

dır. Özellikle “Türkiyem” ve partiye ithafen yaptığı 

“Harekete geçmek lazım” adlı eserleri Türkiye ge-

nelinde çok popüler olmuştur. Ahmet, Gülsüm ve 

İrem isimli üç çocuk babasıdır.

Mustafa Yıldızdoğan

MÜZİK

Tugay ALKAN
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TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

 Nisan 2017 Cumartesi/4 Receb 1438-
2 Nisan Pazar/5 Receb– Van’ın Ermeni İşgali’n-

den Kurtuluşu (1918)
3 Nisan Pazartesi/6 Receb- Koca Sinan Paşa’nın 

Vefatı (1596)/ Nisan Yağmurları
4 Nisan Salı/7 Receb– NATO’nun Kuruluşu 

(1949)
5 Nisan Çarşamba/8 Receb- Plevne Kahramanı 

Gâzi Osman Paşa’nın Vefatı (1900)/ Maraş’a İstik-
lâl Madalyası Verilmesi (1925)

6 Nisan Perşembe/9 Receb- Orhan Bey’in Bur-
sa’yı Fethi (1326)/ Anadolu Ajansı’nın Kuruluşu 
(1920)

7 Nisan Cuma/10 Receb- Hazret-i Hasan’ın Ve-
fatı (669)/ III. Selim’in Tahta Çıkması (1789)

8 Nisan Cumartesi/11 Receb- Şer’iye Mahke-
meleri’nin Kaldırılması (1924)

9 Nisan Pazar/12 Receb- Mimar Sinan’ın Vefatı 
(1588)/ Prut Seferi (1711)/ Mora Seferi (1770)

10 Nisan Pazartesi/13 Receb– Şair Nâbî’nin Ve-
fatı (1712)/ Emniyet Teşkilatı’nın Kuruluşu (1845)

11 Nisan Salı/14 Receb- Hazret-i Hasan’ın Do-
ğumu (624)/ Otlukbeli Zaferi (1473)/ Şanlıurfa’nın 
Fransız İşgali’nden Kurtuluşu (1920)

12 Nisan Çarşamba/15 Receb– Abdülhak Ha-
mid Tarhan’ın Vefatı (1937)/ Tarihçi İsmail Hami 
Danişmend’in Vefatı (1967)

13 Nisan Perşembe/16 Receb- 31 Mart Hâdi-
sesi (Rûmî Takvime göre, 1909)/ Lâle Mevsiminin 
Başlaması

14 Nisan Cuma/17 Receb- Galata Köprüsü’nün 
Hizmete Girmesi (1912)/ Kutlu Doğum Haftası (14-
20 Nisan)

15 Nisan Cumartesi/18 Receb- Fâtih Câmii’nin 
İbadete Açılışı (1470)/ Titanik’in Batışı (1912)/ 
Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu (1931)

16 Nisan Pazar/19 Receb– Şeyhülislam İbn-i Ke-

mal’in Vefatı (1534)
17 Nisan Pazartesi/20 Receb- Kurtdereli Meh-

met Pehlivan’ın Vefatı (1939)/ Turgut Özal’ın Ve-
fatı (1993)

18 Nisan Salı/21 Receb- Uhud Gazvesi ve Hz. 
Hamza’nın Şehâdeti (625)/ Hz. Muâviye’nin Vefatı 
(660)/ Manisa Mesir Şenlikleri

19 Nisan Çarşamba/22 Receb- Kırşehir Depre-
mi (1938)/ Hindistan ile Pakistan’ın Ayrılışı (1947)

20 Nisan Perşembe/23 Receb 1437– Peygam-
ber (s.a.v)’in Doğumu (Milâdî, 571)

21 Nisan Cuma/24 Receb- Muhammed İkbal’in 
Vefatı (1938)/ Cevher Dudayev’in Şehâdeti (1996)

22 Nisan Cumartesi/25 Receb- TCDD Genel Mü-
dürlüğü Kuruluşu (1924)/ Raman Dağı’nda (Bat-
man) Petrol Bulunuşu (1940)

23 Nisan Pazar/26 Receb- Mîraç Kandili/ 
TBMM’nin Açılışı (1920)/ Millî Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı

24 Nisan Pazartesi/27 Receb- Molla Fenârî’nin 
Doğumu (1356)/ 31 Mart Ayaklanması’nın Bastı-
rılması (1909)

25 Nisan Salı/28 Receb- Kânûnî’nin Almanya 
Seferi (1532)/ Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu 
(1962)

26 Nisan Çarşamba/29 Receb– Hudeybiye Gaz-
vesi (628)

27 Nisan Perşembe/1 Şaban- II. Abdülhamid’in 
Tahttan İndirilmesi (1909)

28 Nisan Cuma/2 Şaban– Çanakkale’de I. Kirte 
Zaferi (1915)

29 Nisan Cumartesi/3 Şaban– Kûtü’l-Amâre Za-
feri (1916)

30 Nisan Pazar/4 Şaban– Gazneli Mahmud’un 
Vefatı (1030)

Ünzile YILDIRIM
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ANNECİĞİM
Anneciğim,
Sen benimle oldukça,
Ben çok sevineceğim,
Sayende Rabbimi tanıdıkça, 
Seninle övüneceğim.

Anneciğim,
Yedi yaşındayım, biliyor musun? 
Bizim için “namaz platformu” 
Kurulmuş anlıyor musun?
Ben de gitmek istiyorum,
İzin verebiliyor musun?

Anneciğim,
Sen bana alıştıkça 
Ben çok ümitleneceğim, 
Sayende dersime çalıştıkça,
Seninle neşeleneceğim.

Oğuzcan Kemâlî
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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T Ü R K Ü

YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ

Kırmızı Gül Her Dem Olsa

Kırmızı gül her dem olsa 
Her dertlere derman olsa 
Gülüm olsa yarim olsa 

Padişahtan ferman olsa 
Herkes sevdiğini alsa 

Gülüm alsa yarim alsa 
Dağlar sizde neyim kaldı 
Yavrum kaldı yarim kaldı 

Kırmızı gülün goncası yar goncası 
Ben severim yar incesi bel incesi 

Garip gönlüm eğlencesi 

Dağlar sizde neyim kaldı 
Yavrum kaldı yarim kaldı

Bingöl

Ahmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

Miray ATİŞ 

Yusuf ATİŞ Merve ATİŞ

Esma Nur ATİŞ
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştır-
ma Kurumu) Ekim 1967’den beri yayımlanan aylık popüler 
dergisi (Ortadaki resim). 2) Katı halden sıvı hale geçme. 
- Suçlu sanılarak hakkında ceza davası açılan sanığın, yar-
gılama sonunda suçsuz bulunması. 3) İkiyüzlü. – Kuruş’un 
simgesi. – Mağara, vahşi hayvan barınağı. 4) Lahza, en kısa 
zaman parçası. – Doğum yaptıran kadın. 5) Bahçe, bağ, 
tarla sulamak ereğiyle, içinden su akıtılmak için toprağı 
kazarak açılan su yolu. - Orijinal açılımı “Profesyonel ol-
maya Aday Futbolcu” olan gençlerin oynadığı lig. 6) Aylık. 
– Kalıtım, soyaçekim. 7) Latince “karşı, zıt” anlamına gelen 
ön ek. 8) Su, ab. – Asker. 9) Toz zerreciklerinden oluşan, 
çizdiği yerde iz bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kaya. 
– Yasaklama. 10) İnce perde veya örtü. - Bilginler, yazarlar, 
sanatçılar kurulu. 11) Namaza çağrı. – Tedavi etme. – İla-
ve, yama. 12) Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktar-
maya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş 
boru. - Makas veya zamk kullanmaksızın kâğıt bükerek 
Japon usulü hayvan şekilleri yapma sanatı. 13) Atom ağır-
lıkları farklı fakat kimyasal özelliği aynı atomların kararlı 
veya radyoaktif biçimleri. – Yabancı. - Tarih öncesinden 
günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür 
değerlerini temsil eden eser veya kalıntı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) İzmir’in Bergama ilçesinde 1936 yılından beri hiz-
met veren Kültür Bakanlığı’na bağlı bir arkeoloji ve et-
nografya müzesi. 2) Olağandan büyük. – Güzel, göze hoş 
görünen. – Sevgide üstün tutulan, muazzez. 3) Layık ve/
ya yakışır olma durumu. - Bir şehrin veya yörenin elektrik 
akımını sağlayan transformatör kuruluşu. 4) Kutsal inanç, 
itikat, inan. - Bir çıkar karşılığı, uzlaşarak bir iş yapma, al-
datma. - Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı. 5) Bir 
mastar eki. – Baryum’un simgesi. – Numara’nın kısaltılmı-
şı. 6) Yankı, akis. 7) Bulut (Osmanlıca). - Avrupa’da soylu 
kimselerin oturduğu, çevresi hendek, sur ve kulelerle çev-
rili konak. 8) Mühendislerin kullandığı cetvel türü. – Yöne-
tim. 9) Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar. - Kumda bir-
takım çizgiler çizerek fala bakma. 10) Kışın yağar. - Açılımı 
“Metal Active Gas” olan bir kaynak çeşidi. 11) Sodyum’un 
simgesi. – Salgın hastalık. – Favori. 12) Saygınlık, prestij. 
– Bir nota. -Bir tembih sözü. 13) Egoistik, benlik duygusu 
içinde. – Peşin para, akçe.
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Eylerim naz niyaz Settâr’a hergün her gece 
Cümle dertlilere çâre vere hergün her gece

İyd oldu âleme geldi şâdan günü geldi büsbütün
Hamdüllillah giymişem ben kara hergün her gece

Kimi atlas libas giyer giyer gezer al ile 
Emri ile giymişem ben kara hergün her gece

Cümle kuşlar hep yuvasın işli işin arzular 
Çünki hasret olmışam ben yâre hergün her gece

Bakâ mülkinden kıl vasl-ı Mustafa’nın aşkına 
Gitti gayri girmez ele ara hergün her gece

Sâdıkanı ahbâblarım yetişir bir âb ile 
Şüphesiz yandı bu Hasan nâra hergün her gece

Aşık HASAN ( Zeyni )

Eylerim Naz 

B E R C E S T E
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