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SIR
Kıymetli dostlarım israf tedavi edilmesi ge-

reken bir rahatsızlıktır. Tüketim çılgınlığına son 
vermek için aşağıdaki yazıya bir göz atalım. 
Lütfen.

EY ÂDEMOĞULLARI! (Allah’a) kulluk olsun 
diye yapıp-ettiğiniz her işte kendinize çekidü-
zen verin 23; [serbestçe] yiyin için, fakat saçıp 
savurmayın: (çünkü) kuşku yok ki, O savurgan-
ları sevmez! A’râf Suresi 31. Ayet

Evrendeki hızlı nüfus artışı ; 7,6 milyar dü-
zeyinde olan kişi sayısı 2050 yılında yaklaşık 
2.4 milyar insan daha artacak. Bu sonuç,  glo-
bal gıda üretiminde ortalama yüzde 65-70’lik 
bir artışın gerçekleşmesi anlamına gelmekte-
dir. Bununla beraber, ekilebilir tarım arazileri 
ise hızla eksiliyor. İnsanlığı korkutan bu durum 
karşısında çözüm, gıda israfına son vermemiz.

Halbuki günümüz evreninde üretilen gı-
daların üçte biri ya eriyor ya da israf ediliyor. 
2025’e geldiğimizde bu oranın yüzde 45’e ulaş-
ması tahmin ediliyor. Sadece Avrupa’da her yıl 
90 milyon ton gıda israf ediliyor ve bu israfın 
yüzde 55’e varan oranı evlerde.

T.G.D.F. (Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Der-
nekleri Federasyonu) nin  açıklamasına göre 
ülkemizde israfın boyutu yıllık 214 milyar lira-
ya ulaşıyor. Türkiye’de her yıl üretilen 49 mil-
yon ton meyve ve sebzenin yüzde 25 ila 40’ı 
üretim, dağıtım ya da tüketim aşamasında 
kaybediliyor. TGDF, ekmekte de ciddi bir israfın 

yaşandığına dikkat çekiyor. Türkiye’de günde 
4,9 ekmek, yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılı-
yor. Bu rakam, Ankara’nın nüfusuna yakın…

Ülkeler bazında bazı önlemler alındı ve ku-
rallar konuldu. 2016 Yılından başlayarak Fran-
sa, marketlerin gıda maddelerini çöpe atmala-
rını yasakladı.

Raf ömrünün bitmesine az zaman kalan 
ürünlerin gıda bankaları vasıtasıyla ihtiyaç sa-
hiplerine dağıtılması mecburiyetini getirdi.

Biz Müslümanlar olarak israfın doruğunda-
yız. Açlıkla mücadele eden , boğuşan ülkelerin 
kahir ekserisi de Müslüman Ülkeler, en azın-
dan biraz sıkılıp utanıp din kardeşlerimiz için 
en azından israfı terk edelim.

Not: Yazımı da kısa tuttum , örnek olması 
açısından zamanınızı fazla almamak adına ve 
çok yer işkal etmemek arzusuyla. Saygılar.

E D İ T Ö R’ D E N

Bu Gidiş Nereye ?
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

Özlem YAŞAR

Mehmet DİKMEN

Sadettin TURHAN

Sezayi TUĞLA

Said DAYIOĞLU

Ülkü KARA

Onur KARAKOÇ

Sencer  OLGUN

04

18

14

20

22

06
07

08
10

12

Türk Devleti-1

Kendimle Röportaj

İç Savaş Çıkartmak İsteyenler 
Nasıl Engellenecek?

Biz Bu Değiliz

NEZAKET ÜZERİNE 40 MADDE
Yaşamı kolaylaştırmak

Son Çığlık

Nobel Ödülü Kazanan Türk 
Ekonomist

Müslümanın Zengin Olması 
Yanlış Değildir

Hz. Peygamber’in İklimin Geleceğine 
Dair Bilimsel Bir Mucizesi

Dış Ticaret Müsteşarlığı(DTM) Hibe 
Destekleri - 2

M. Tunahan PINARBAŞI

Akif CEMİL

Ayhan ÖZCİMBİT

Mustafa ASAF

Oğuz ERGÜNGÖR

Mecbure İnal VELA

Sabit OSMANOĞLU

Mehmet DİKMEN

Ahmet ALTUN

İbrahim BİÇER

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: 2148-8401
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 
Ocak 2019   Yıl: 4 Cilt: 3 Sayı: 31 
ISSN : 2148-8401

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

ABONE: Yıllık 180
Yurtdışı: 40 USD - 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
Ocak 2019 / Rebiülahir  1440

SIR
26

30
27

32

39

38

34
36

37

24

46

47

48

68

51
56
60
66

44

45

40
43

Hayvanlara Yapılan İşkenceler ve Onlarla 
İlgili Hadisler

Yıldız Düşüklüğü

Okumak Ayrıcalıktır

Yalnızlaşmak

Mondros Sonrası İstanbul’un İşgali 
ve  İşbirlikçiler - 3

Assassin’s Creed Odyssey

Venom

Çizmeyi Aşanlar

İzafiyet Teorisi

Güç ve Onur Sadece Allah Taraftarlarına aittir

Rheinmetall MG

Çini Tarihine Işık Tutan Müze

SpaceX Uzaya İlk Askeri Uydusunu Gönderdi

Adım - Adım Para Biriktirmek ve Fakirlikten Kurtulmak

Yemen Krizinin Seyri

Zor Kolay

Ticarette İslam ve Kapitalizm

Deizm Safsatası

46’buçuk

Oryantiring

Geçmiş Olsun

Taassup veya Fanatik
İrfan ÇETİN

Gülşen ÖZCİMBİT

Sencer OLGUN

Eda ÇAVDAR

Erdoğan ASLIYÜCE

Sabit OSMANOĞLU

Batuhan PINARBAŞI

Onur TAŞKIRAN

Sezayi TUĞLA

M. Batuhan PINARBAŞI

İsmihan Meryem BOYRAZ

Emrullah ÇINAR

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Kıvanç KARADAĞ

Mehmet ŞAHİN

Yavuz Selim PINARBAŞI

Nefise BAYGÜT

Danişmentoğlu

Onur KARAKOÇ

Said DAYIOĞLU

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Ülkü KARA

Recep İNCECİK

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

3



sirdergisi.com
Ocak 2019 / Rebiülahir  1440

SIR

TÜRK DEVLETİ-1
1. Hükümdarın Görevleri

İslam öncesi hükümdarların birçok görevi var. 

Bunlardan bir tanesi Orduya komutanlık etmek, 

kurultaya başkanlık etmek, açı doyurup çıplağı giy-

dirmek. (Sosyal Anlayış)

2. Hükümdarın Unvan Ve Sembolleri

Otağ (Çadır), Nevbet (Davul), Kılıç, Yay,Kemer 

(Kur), Kamçı (Berge), Ordu, Toy (Ziyafet), Örgin 

(Taht), Kotuz (Sorguç), Han, Hakan, Yabgu, Kağan, 

İlteber, İlteriş, İdikut, Erkin, Tangu, Şanyü

3. Gök Tanrının Hükümdara Verdiği Yetkiler

Hükümdarlar başa geçerken kut anlayışına göre 

başa geçer. Gök Tanrı tarafından bir hükümdara ve 

ailesine devleti yönetme yetkisini veren anlayıştır. 

Veraset anlayışı belirsizdir. Taht kavgaları bize zarar 

vermiştir. Gök Tanrı 3 tane hükümdarlık alameti 

vermiştir;

Kut: Siyasi, Küç: Askeri (Askeri olarak donatılı-

yor.), Ülüş: Ekonomik

4. İkili Teşkilat (Federatif Devlet Anlayışı)

Devlet Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılır. Doğu 

merkezdir. Batıda Hakanın kardeşi vardır. Buna 

Yabgu unvanı verilir. Bu sistemin zararı var mı? Bir 

devletin iki tane hükümdarı olmaz. Çin karışırsa 

Doğu ve Batı birbiriyle savaşır. İkili teşkilat Asya Hun 

Devleti hariç diğer devletlerde görülmüştür. İlk ikili 

teşkilat Asya Hun Devletinde görülmüştür. Burada 

bir çelişme var. Çünkü Asya Hun Devletinde üçlü 

teşkilat uygulanmıştır. Merkez, Doğu ve Batı.

5. Kurultay

Diğer adlarıyla Toy veya Kengeş’dir. Devletin en 

önemli organlarından bir tanesi devleti yönetmekle 

beraber tabi Hakan sınırsız yetkiye sahip değildir. İs-

lam öncesi Türk hükümdarları sınırsız yetkiye sahip 

değildir. Hükümdarların yetkilerini kısıtlayan iki şey 

var;

Kurultay, Töre

Kurultayın Özellikleri

Sadece danışma meclisi demek değildir. Gerek-

tiğinde hükümdarı görevden alma yetkisi vardır. 

Bazen danışma bazen karar organıdır.

Katılan tüm üyelere “Toygun” denir.

Hakan, Hatun, Boy beyleri, ileri gelenler, Komu-

tanlar ve Hanedan üyeleri kurultaya katılırlar.

Kurultayda her şey konuşulur. Din, Sanat, Savaş 

gibi konular görüşülür. Din adamı üye değildir.

Töreleri değiştirir. Yazısız kurallardır. Hakan de-

ğiştirir. Hakanın isteğiyle. Töreye Hakan uymazsa 

kurultay görevden alır.

Kurultay genel isimdir. Boylara göre adı değişir.

6. Devlet Görevlileri

Apa: Sivil Yönetici, Tudun: Vergi Memuru, Tutuk: 

Askeri Vali, Tarkan: Komutan, Subaşı: Oğuzlarda 

Komutan, Buyruk: Bakan, Böri: Köktürklerdeki Ka-

ğan, Muhafız Birliği, Nazır: Bakan, Bitigci (Tamgacı) 

: Yazıcı, Otacı: Hekim-Tabip, Ağılığ: Hazineden So-

rumlu, Yargucı: Yargıç-Hâkim, Tigin: Hükümdarın 

Oğlu, İnanç (İnal-Ataman) : Tiginlerin, Eğitiminden 

Sorumlu, Şad: Hanedan Üyesi Komutan

SOSYAL HAYAT

G Ü N D E M

M.Tunahan PINARBAŞI

4



sirdergisi.com
Ocak 2019 / Rebiülahir  1440

SIRGöçebe toplumlarda insanların savaşçılık özellik-

leri daha fazladır. Çünkü göçebe insanlar çadırlarda 

yaşarlar. Dışarıdan gelen saldırılara açık durumda-

sın. Bundan dolayı kişi hayvan saldırılarına, düşman 

devlet saldırılarına karşı hazır olmalı. Bu toplumla-

rın mimari eser verme olanağı yoktur. Yazı geç kul-

lanılır. Hapis cezaları kısa olur. Çünkü 10 gün sonra 

nereye gideceğin belli değil aynı yerde durmuyor-

sun. Sanat eserlerinde hayvan üslubu kullanılır. Ve 

bu eserler taşınabilir malzemelerdir. Halı, Kilim, 

İğne Oyası gibi. Bu toplumların bir diğer özelliği sı-

nıf ayrımının görülmemesidir. Doğal olarak kölelikte 

yoktur. Tek eşlilik vardır. Anneye Ök denir. Düğün-

lere Töğün denir. Halkın kaldığı çadırlara Yurt adı 

verilir. Yurt tutma adı buradan gelmektedir. Çin ile 

ticaret yapılır. Çin’den ipek alınır karşılığında canlı 

hayvan verilir.

Anne: Öğ, Türün: Düğün, Baba: Kong, Şölen: 

Halk Eğlencesi, Monogami: Tek eşlilik, Yurt: Çadır 

(Halka ait olan çadır), Oğuş (Aile), Urug (Sülale), Boy 

veya Bod (Boy), Bodun (Millet), İl (Devlet)

HUKUK

Yazısız hukuk kuralları var ve buna töre adı ve-

rilir. Töreler değişir peki nasıl? Kurultayın kararıyla 

ama bunu kabul ettirecek olan hakandır. Hakanın is-

teğiyle kurultayda değişir. Değişmez maddeleri var 

mıdır? Dört tane vardır. Göçebe yaşam hukuk sis-

temine de etki etmiştir. Hapis cezaları genelde kısa 

olmuştur. 10 günü geçmemiştir. Bazı suçların cezası 

idamdır. Mesela tecavüz, barış zamanı birine kılıç 

çekmek, casusluk yapmak gibi. Hırsızlık yapmak, 

sövmek, kavga etmek gibi suçlara 10 gün kadar ha-

pis cezası verilir. Kısasa kısas da vardır.

Tüz: Halk ile devletin karşılıklı olarak görevlerini 

bildiren yazısız sözleşmeye verilen isimdir. Aynı tö-

reye benziyor ama töre yaptırım gücü olan kurallar-

dır. Ama Tüz’de öyle bir şey yoktur.

Yargucı: Yargıç

öre: Yazısız hukuk kurallarıdır. Hakanın isteğiyle 

kurultayın kararı ile değiştirilir. İlk dört madde de-

ğişmez.

Könilik: Adalet, Uzluk: İyilik, Oksızlık: Bağımsızlık
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R Ö P O R TA J

Akif  CEMİL

KENDİMLE RÖPORTAJ

   YAZAMAZ’IN TEKİYİM

Akif CEMİL

- Kendini ne zannediyorsun?

- Yazar.

Ama aslında çok yazamaz biriyim. Yazar 
yazamaz.

- O zaman ne yazar?!

- Doğru!

Onun için köy köy dolaşıyorum.

- Yazmak ya da yazmamak.

Bütün mesele bu mu?

- Yazıyorum öyleyse yaşıyorum.

- Herkes yazıyor?!. Bırak bu işleri!

- Şimdi çalıştığım yerin adı bile YAZGAN.

Nasıl vazgeçerim yazmaktan...

Sen vazgeçebiliyor musun sormaktan :)

- Haklı mısın?

- Hak bilir!

Cenab-ı Hak

cevab-ı hakka

muvaffak

eylesin.

- Yazmak bağımlılık mı?

- Otuz yıl önce başladı bu serüven.O 
zamanlar otuz tabi. Yaş ta otuz. Her türlü 
yazıyoruz. Sen az yaz, öz yaz dedi Hüseyin 
Abi. Derginin Düşünceler sayfasında ya-
yımlamaya başladı. Bazen resimli söz ola-
rak çıkıyordu. O zaman twitter yoktu tabii. 
Şimdi herkes yazıyor... Ben kelimelerle oy-
nuyorum. Atasözleri, vecizeler hakikatleri 
formüle eder. Akılda kalıcı hale getirir. Bir 
kitaplık sözü öz’etler.

......

- Son özün?

-Huzur, insanlar huzurlu olsun için hu-
zursuz olmakta...
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13-20 Ocak arasında iç karışıklıkları baş-

latmayı planlıyorlar..
ABD, NATO, İsrail ve ülke içindeki yandaşları Tür-

kiye’nin Kuzey Suriye’deki harekatını engellemek 
için ellerinden gelenleri yapmaktalar.

- Bazı astrologlar Astrolojiyle alakalı olmadığı 
halde ülke aleyhine kargaşa çıkartarak yalan yo-
rumlar yazmaktalar ve halkı umutsuzluğa ülkesine 
güvenmemeye itmekteler.

- #BendeKürdüm hastag’iyle şu an kampanya 
başlatıldı. Sakarya’da Kürtçe konuştuğu için Muşlu 
aileyi öldüren katilin Sakarya’yı iyi bilen biri ola-
rak söylüyorum (FETÖ tarafından tutulmuş kiralık 
Karlow Cinayeti katili gb) katil olabilir. Bunun iyi 
araştırılması gerekmekte. Şu an PKK HDP FETÖ DH-
KP-C  MLKP yandaşları teröristleri Sosyal Medya 
üzerinden bende Kürdüm kampanyası başlattılar 
ve ortamı ciddi manada germekteler. Germeye ve 
ilerde Kuzey Suriye operasyonunu da engelleme 
amacındalar.

- Metin Akpınar ve Müzdat Gezen’in de bu ça-
banın dışında görmek mümkün değildir ve birileri 
onlara 2019 da Darbe olacak gazı vermekteler. İç 
savaş kıvılcımları çakılmaya devam edilmekte. Ola-
bildiğince sancılı bir 2019 yapma gayretini Yalancı 
taraftarı oldukları sahte Astrologlarla yapmaktalar, 
yetmedi sanatçı bozuntularıyla, yetmedi Sakar-
ya’daki Fetöcü milititanlarının bir tanesini hapisane 
ye yollayarak, EzJiKurdım BendeKurdüm kaşımaları 
ile başladılar.

Değerli halkımız!!!
Lütfen oyuna gelmeyiniz ve aşağıdaki unsurları 

dikkate alınız ve lüğtfen bu yazıyı paylaşınız....
1- Yalancı bazı ülke düşmanı astrologlar (Aslında 

Astro Tetikçiler) ezberci ve her biri birbirinin dedi-
ğini kopyala yapıştır yapmakta. Bu nedenle Militan 
Astrologları da kesinlikle uyarmalısınız. 2010dan 
beri durmadan ülke aleyhine kışkırtıcı şeyler söyle-
diler. İç savaş çıkartma gayretlerini kendiniz gördü-
nüz. Bunların çağrılarına ve yorumlarına inanmayı-
nız.

Ben tek başıma mücadele eden bir astroloğum 
bu konuda. İslam astrolojisi konusunda beni dinle-
yen bir çok insan onlardan nefret ediyorlar kızıyor-

lar 2010dan beri bana yorumlarımdan dolayı teşek-
kür etmekteler.

2- Sakarya’daki Katilin tüm telefon numaraları 
yakınlarının telefon numaraları kimi aramış konuş-
muşlar sonuna kadar izlenmeli. Buradan çok pis 
kokular gelmekte çünkü bu saldırı normal bir sal-
dırı değil mutlaka Karlow cinayeti gibi FETÖ nün işi 
olduğunu düşünmekteyim ve bu cinayet KARLOW 
cinayetinin halk içinde ayaklanmaya yönelik başka 
bir boyutu olması kuvvetle muhtemel...

3- Suriye’de Kuzeyde YPG yi korku salmış durum-
da ve şu anda Türkiyenin saldırmaması için bu sal-
dırıyı geciktirmek için ellerinden gelen herşeyi yap-
maktalar. Bu nedenle, Suriye konusunda harekatta 
gecikilmemeli. Bu harekat geciktikçe Türkiye ciddi 
manada tehdit altında. Mosadın CI6 nın CIA’nın 
ülke içindeki işbirlikçileri ve Terör örgütleri sözde 
sanatçılar Fetöcü katiller hep beraber harekete 
geçtiler. Bunun önünün alınması için daha sıkı bir 
takip gerekmekte ve operasyon önce Afrin ve Halep 
arasında  kalan az bir parça toprak olan alanında 
YPG’den temizlenmesiyle ve Mümbiç’e girilerek ha-
rekat başlamak zorunda. Amerikan Güçleri ilk önce 
Mümbiç’den çekilmeye zorlanmalı. Dediğim gb bu 
harekat geciksin daha fazla geciksin diye Yabancı 
İstihbaratçılar içerideki uzantıları sonuna kadar iç 
savaşı kaşıyacaklar. Sakaryadaki katil mutlaka ko-
nuşmalı FETÖ ile alakası ortaya varsa çıkartılmalı..

4- Fetöcüler, PKK’dan daha tehlikeli. Çünkü bir 
PKK’lı en fazla CHP ye sızabilir ama bir Fetöcü her-
yere sızabilir. Bu yüzden ne olursa olsun Devletin en 
büyük önceliği terör örgütleri içinde (pirincin için-
deki gibi) beyaz görünümlü taştır çünkü dişi onlar 
kırar.

Ayhan ÖZCİMBİT

İÇ SAVAŞ ÇIKARTMAK İSTEYENLER 
NASIL ENGELLENECEK?

M A K A L E
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K A PA K

İnsanoğlunun hayatta yaptıklarına bak-
tığımız zaman gerek sosyal ilişkilerde ge-
rekse diğer ilişkilerde samimiyet oldukça 
önemlidir. Yani herhangi bir ortama girdi-
ğimiz zaman, konuşmasında, tavırlarında 
samimi olmayan insan kendini belli eder 
ve bu hiç hoş karşılanmaz. 

Hal böyle iken manevi olarak da Al-
lah’a karşı hem duygularımızda hem iba-
detlerimizde samimiyetsiz olmak Allah’ın 
hiç hoşuna gitmez. Şimdi  Aristo mantığı 
ile hareket edelim dersek bu önermenin 
sonu “Allah’a aslında inanmıyoruz”a kadar 
gider. Zira ya inanmıyoruz ya riyakârız.

Ben çok iyi öğrenciyim deyip her sınav-
dan düşük alan, iyi güreşçiyim deyip de 
her maçta yenilen biri bize ne kadar inan-
dırıcı geliyorsa ki örnekleri çoğaltabiliriz 
işte o vakit bizim de ben iyi Müslümanım 
dememiz o kadar doğru ve inandırıcı olur. 
Ki değil zaten. Ben Müslümanım deyip 
Rabbinin hiçbir dediğini tam yapmayan 
bizler nasıl oluyor da Müslüman oluyoruz. 
Kimlikte Müslüman yazmakla biter mi bu 
iş ?! Eğer bazı şeylerin gereklerini yerine 
getirmiyorsan sen o değilsin demektir.

Kalkıp bir Hristiyan’dan daha heyecan-
lı isen Noel için, ben Müslümanım deyip 
gezmeyeceksin ortalıkta. Sabaha kadar 
içip sızıyorsan ben Müslümanım demeye-
ceksin. En azından samimi olmuş olursun. 
Çocuklarımız, gençlerimiz ve hatta büyük-
lerimiz dinden o kadar uzaktalar ki anlat-

maya utanıyor insan. Bilet kuyruğundaki 
kapalı kardeşim, sayısal vs oynamanın 
haram olduğunu bilmediğini söylüyor. Suç 
muhakkak onun olduğu kadar anne-baba-
sınındır da. Zira ben kadınım, deyip babası 
yaşındaki adamın üstüne merkep misali 
anıran da bizim yetiştirdiğimiz gençler. 
1400 yıl önce piyango mu vardı diyen aklı 
kendisinden üç metre geriden gelen de 
bizim yetiştirdiğimiz gençler. 18-19 yaşın-
da yapılan evliliğe karşı çıkan fikir ve akıl 
fukaraları, beynine zekât düşmeyenler o 
yaşa kadar     8-10 sevgili çürütmelerine 
ses etmezler. Fuhşiyatın, ahlaksızlığın li-
selere kadar indiği şu zamanın sorumlusu 
yine bizleriz. Kendi ellerimizle yaptık. Ma-
lesef sonuçlarına da katlanacağız.

Böyle samimiyetten uzak, seni yaratan, 
varlık sebebin olan Rabbine karşı iki yüzlü 
olmak elbette hoş değildir. Bizler edebi, 
adabı çoktan terk etmişiz de haberimiz 
yok. 

Hz. Ali:
“Şayet insanlar edebin ne kadar önemli 

olduğunu bilse Allah’tan rızık yerine edep 
isterlerdi.” buyurmaktadır. Hal böyle iken 
kendimize çeki düzen vermemiz gerek, 
kendimiz olmamız gerek. Zira biz bu deği-
liz. Bizler yüzlerce yıl Din-i Mübin-i İslam’ın 
sancaktarlığını yapmış bir toplumuz.

Hülasa ya biz, biz olacağız yahut yok 
olacağız.

Biz, olmak ümidiyle… Vesselam.

Mustafa ASAF

BİZ BU DEĞİLİZ
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SORMA 

Sorma ne haldesin,
Sensiz geçecek ikinci günün arifesindeyim
Bin ömür gitti bir ömrümden 
Değişti lügatimiz, ayrılık girdi 
Ceylan gözlerine can verdiğim canan
Şimdi hangi yüreği yandırır bakışın

Kim siler yüzündeki incileri
Soğuk bir eylül yağmurunda
Elinden tutan olur mu
Tahtakale yokuşunda
Martılar susar, ağlamaya başlar deniz
Ellerim yüzüne hasret
Yüreğimi sorma
Gidip de hangi zalime mazlum oldun

Uyanınca bir gün çırılçıplak 
Ağarır usuldan gök yüzü 
Bir acı özlem duyuyorum 
Söylenmemiş şiirler durur dilimde 
Tenim donmuş, farkında değilim
Ve yaşayacak ruhlar var bedenimde

Mustafa Asaf
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Yaşamı kolaylaştırmak ve ilişkileri dü-

zenlemek açısından nezaketli olmak 
önemli. Ne-zaket ilişkilerde ince, zarif ve 
ölçülü olmaktır. Nezaket kurallarına uy-
mak, kibar olmak belirsizliği azaltır ve is-
tikrar sağlar. Nezaket gerektiren durumla-
ra dair 40 madde:

1. Arkanızdan gelen biri varsa kapıyı tu-
tun ve bekleyin, yüzüne bırakmayın. Sizin 
için kapıyı tutan birine teşekkür edin.

2. Tanımasanız da asansörde, sosyal 
alanda yakın mesafede selam verin ve size 
verilen selamı alın. Size selam verenlere 
projektör görmüş tavşan gibi bakmayın.

3. Dinleyin, dinliyor-MUŞ gibi yapma-
yın.

4. İnsanların sözünü kesmeyin, zaruri-
yetten olursa ‘’kusura bakmayın’’ diyerek 
lafa girin.

5. Birisi hapşırdığında ‘’iyi yaşayın’’ de-
yin, herkes bundan hoşlanır.

6. Yolculuk için yan yana oturduğunuz 
insanlardan bir selamı esirgemeyin, çay 
kahve alacaksanız ikram teklif edin.

7. Bir davet alırsanız icabet etme duru-
muz yoksa ,kibarca gelemeyeceğinizi bil-
dirin.

8. Esnerken agzınızı kocaman açıp ‘’hu-
uuuuuuuu’ diye bir ses çıkarmak yerine 
ağzınızı kapatıp daha usturuplu olun.

9. Toplulukta yemek yerken ‘’şarp şurp, 
hüpürt höpürt’’ sesler çıkarmayın.

10. Bir şey rica ederken, LÜTFEN deme-
yi öğrenin, yapıldığında TEŞEKKÜR etmeyi 
bilin.

11. Ne kadar samimiyet olursa olsun 
ziyaret edeceğiniz kişiyi arayıp bilgilendi-
rin. Çat kapı samimiyet gösterme yöntemi 
değildir.

12. Davet edilmediğiniz toplantılara 
iştirak etmeyin. Davet edilmediğiniz için 
küsmeyin de.

13. Sizin için yapılan irili ufaklı her detay 
için teşekkür edin. Her şey için topluca de-
ğil, her biri için tek tek teşekkür edin.

14. Trafikte yayalara karşı, diğer sürü-
cülere karşı anlayışlı olun, durum uygunsa 
yavaşlayıp yol verin. Kabalaşmayın.

15. Elinde bir ağır çantayı taşımakta 
zorlanan insana, bebeği ile xray den geçe-
cek kadına kısacası zorlanan herkese hızır 
olun.

16. Gebelere, yaşlılara, bebekli kadın-
lara, engellilere ve hastalara öncelik ver-
mek, yardımcı olmak, iki elimiz kanda olsa 
şarttır.

17. Her tanışmada, takdimde karşınız-
dakinin kim olduğu fark etmeksizin mut-
laka ayağa kalkın.

Oğuz ERGÜNGÖR

NEZAKET ÜZERİNE 40 MADDE
Yaşamı kolaylaştırmak

M A K A L E
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18. Bir hediye kabul ettiğinizde alan ki-
şiyi mutlu ve motive edecek tepkiler verin.

19. Hediye alana ‘’ay ne gerek vardı, 
inan evde bir sürü var bundan gibi’’ şeyler 
söylemeyin.

20. Randevularınıza zamanında gidin, 
sizi bekleyen birileri varsa önemseyin.

21. Söz verdiyseniz tutun.

22. Birisi sizi evine davet edip ağırladı 
ise siz de benzer bir teklifte bulunun. Evi-
nin kapılarını açanı evde ağırlamak gere-
kir.

23. Yatılı misafirlikleri birkaç günden 
uzun tutmayın.

24. Son dakikada plan değiştirmeyin, 
hele bunu daha iyi bir alternatif yakalayın-
ca hiç yapmayın.

25. Telefondaki özel görüşmelerinizi 
umuma açık alanlarda, toplu taşımada, 
açık ofislerde cümle aleme duyurmayın.

26. Hemen en küçük hadiseyi krize çe-
virip, arıza çıkarıp, kavga etmeyin, had bil-
dirme meraklısı olmayın.

27. Size iltifat edilirse ‘’her zamanki ha-
lim’’ gibi gereksiz kibir yerine. ‘’Çok nazik-
siniz’’ diyerek tevazuuyla kabul edin.

28. İnsanlara iltifat edin ama iltifatta öl-
çüsüz ve samimiyetsiz olmayın.

29. Zahmet ettin, sıkıntı oldu, bizim için 
yoruldun tarzı geri bildirimler her yere gü-
zel gider.

30. Gelirinizi, sosyal statünüzü göster-

mek amaçlı açık veya kapalı mesajlar ver-
meyin.

31. İnsanlarla tanışır tanışmaz sosyo 
ekonomik durumunu anlamaya çalışan 
sorular sormayın, gerek yok.

32. Ayıp olmasa neden boşandın? Ayy 
peki neden evlenmedin? Kocan çocuk is-
tiyor mu? Gibi özel sorular sormayın. Ayıp 
olur.

33. İnsanlara yaşı ve maaşı sorulmaz. 
Ne güzel laf değil mi? Üzerine tek kelime 
kelama hacet kalmamış.

34. Hitaplar mesela; ‘’ Yengeye selam’’ 
yerine ‘’Hanımefendiye selamlar’’ demeyi 
tercih edin.

35. Tanıştığınız dakika insanlara sen de-
meyin, siz ile başlanır zamanla gerek olur-
sa sene dönülür.

36. Konuk olduğunuz bir yerde ‘’Burada 
sigara içiliyor muydu’’ diye sormayın, ka-
palı ortamlarda sigara içilmez.

37. Bir eve davet edildiyseniz küçük de 
olsa bir hediye ile gidin, evde yapılmış bir 
kek bile çok hoş olur.

38. Toplum içinde kulağa fısıldamak, 
elini ağzına kapatıp konuşmak diğerlerini 
tedirgin eder, yapmayın.

39. Oturuş şekliniz kalitenizi ortaya ko-
yan önemli bir göstergedir.

40. Hastalık, taziye, evlilik, nişan, bebek 
sahibi olma gibi hadiseler insanların ba-
zen ziyaret yada telefon bekledikleri olay-
lardır. Bizdeki ‘’hatır, gönül bilmek’’ lafı 
tam da bunlar için söylenmiş olsa gerek.
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Sizin kalbinize hiç diken batmış mı-

dır? Çıkarmaya uğraştıkça bu dikeni, 
dal budak salmış, yapışmış mıdır can 
evinize?

Dikeni sökeyim derken, kalbiniz sö-
külmüş müdür damla damla? İğneyi 
de çuvaldızı da kendinize batırdınız mı 
hiç?

Siz yanan, kavrulan alnınızı avuç-
layıp, hayal bulvarlarında yalnızlığı 
adımladınız mı? Kaldırım taşlarını, me-
zar taşlarına benzete benzete, bir ölü 
kadar hissettiniz mi yalnızlığı hiç? Ve 
gece yatağınıza, mezarınıza uzanır gibi 
uzandığınız oldu mu?

Odalar dolusu yalnızlığı hiç yaşadınız 
mı? Bulunduğunuz  odanın kapısını ka-
patarak, yalnızlığınızın hacmini daralt-
mayı denediğiniz oldu mu?...

Aydınlık, karanlığı eritirdi içine aldı 
mı... O geceki kadar eritememişti ay-
dınlığı, karanlık... Nereye baktımsa ka-
ranlıktı, zifiri karanlık, kuyular dolusu 
karanlık... O gece, gökyüzüne açılan 
kuyulardı apartmanlar. İçlerinde içip 
eğlenen, ağlaması gerekirken, geçen 
ömrü hesabına, bomboş ellerini aça-
rak kahkahalar atan canlı cenazelerdi 

insanlık.. Birer kuyu değildi beklide, 
birer tabuttu apartmanlar.

Bir yerlerden, bir şeyler kopuyordu. 
Muallakta sallanıyor gibiydi dumanlı 
başlar. Bir şeyler süratle uzaklaşıyordu, 
bizi terk ediyordu süratle bir şeyler.

Dualar ediyordu kuytularda birileri.. 
Kurumuş dudaklarıyla, sessiz ve içine 
kapanık:

Bizi bırakma Allahım! Düşeriz, da-
ğılırız, mahvolur, perişan oluruz…Sen 
bırakırsan bizi, kimler kaldırır?

“Allahım! Sen güzellikte, kemalde, 
olgunlukta sonsuzsun; biz de eğrilikte, 
sapıklıkta sonsuz bir haldeyiz.

Ey Kerem sahibi! Şu bir avuç kötü 
kişinin eğriliklerini, günahlarını sonsuz 
lütfunla, ihsanınla ört! 

Bizim ömrümüz boş yere harcandı 
gitti. Ömür elbisemizden tek bir iplik 
kaldı, o da kopmak üzere; biz büyük bir 
şehir idik, yıkıldık, harap olduk, ancak 
bir duvarımız kaldı.

Ey büyükler büyüğü, ey Sahibimiz! 
Şu artakalanı esirge, muhafaza et, 

SON ÇIĞLIK

H İ K AY E

Mecbure İnal VELA
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koru! Koru da şeytanın canı büsbütün 
sevinemesin.

Bizim için, bizim hatırımız için de-
ğil, günahkârları, sapıklığa düşenleri 
arayıp kayırdığın o kadim lütfun hakkı 
için!”

O gün, ruhları kararanlar, vitrinleri-
ni, evlerini, sokaklarını aydınlığa boğ-
muşlar, kapılarının önünü ışıklandır-
mışlardı rengârenk ampullerle.

Öte yandan, kış daha bir yerleşmişti, 
çaresizliği yudumlayan insanların ikli-
mine. Gökten yıldızların kayması gibi 
süzülüyordu dünyanın başka diyarla-
rında, hayat ağaçlarından yapraklar. 
Ölüm karşısındaki çaresizliklerini fısıl-
darcasına seriliyorlardı toprağın ılık si-
nesine, benizleri sapsarı.

Kara bulutlardı bize, karlı dağlardan 
kalan. Kahkahalar ayyuka çıkıyordu, 
feryatlar öte yanda. Ve ölüm sarmaşık-
tı, hayatın dallarında.

Son çığlık gibi uzanırken minareler 
gökyüzüne, zembereği mi boşalmıştı 
zamanın? Beş vakte riayet edenlerin 
sayısı niçin bu kadar azdı? Hristiyan-
ların en kutsal bayramı Noel’e icabet 
edenlerin sayısı neden bu kadar çok-
tu? Bir yerlerde bir şeyler alt üst mü 
olmuştu?

“Hayır, hayır. Rabbin hakkı için on-

lar seni aralarında hakem tutmadıkça, 
sonra da verdiğin hüküm karşısında 
hiçbir iç burukluğu duymadan tama-
men teslim olmadıkça Mü’min ola-
mazlar.” (Nisa,65)

Müslüman coğrafyalar kan ağlıyor-
ken, hiçbir iç burukluğu duymaksınız, 
Hristiyanın bayram kutlamalarına iş-
tirak etmek hangi vicdana sığar ki Ya 
Rasulallah! İslam olmak ayrı, teslim ol-
mak ayrı mıdır Ya Rasulallah!

Suçluyuz biliyorum Ya Rasulallah! 
Suçunun farkında olabilmek meziyet 
midir?

Bizleri bağrına basacak “Ümme-
tim!” hitabına layık görecek misin? 
Sen “Ümmetim! demeyeceksen bile, 
beni mesut edebilen tek şey, kendimi 
“ümmetin” olarak düşünmemdir Ya 
Rasulallah! Affet bizi, gücenme bize, 
bağışla bizi! Affedilmeye layık olma-
yanları da affetmeyi seversin, bilirim.

Sensiz tutunduğumuz dallardan yı-
lan düştü

İlkin karardı yollar, sonra heyelan 
düştü

Güvenilen dağlara kar yağdı birer 
birer

Sensizlik diyarından püsküllü yalan 
düştü..

13
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Mehmet DİKMEN

Evet, bir Müslümanın zengin olması 
değil, parasını nasıl kazandığı ve onu Al-
lah yolunda nasıl harcadığı mühimdir. Bu 
konuda Hz. Cabir’in, Efendimizden nak-
lettiği bir olay, mü’minlerin zengin olmak 
ve zengin kalmak isteklerine izin ve onay 
vermesi yönünden çok önemlidir:

“Bir gün Allah Resûlü’nün yanında bu-
lunuyorduk. Adamın biri, elinde yumur-
ta büyüklüğünde bir altınla çıkageldi. Ve 
Efendimize dedi ki:

-Ey Allah’ın Resûlü, bu altını bir maden-
de buldum. İhtiyaç sahiplerine vermeyi 
düşünüyorum. Bunu al. Benim, dünyalık 
hiç malım yoktur ama bunu da kendime 
istemem. 

Allah Resûlü, adamın bu teklifinden 
hoşlanmadı. Ona hiç cevap vermeyerek 
yüzünü çevirdi ve verdiği altını almadı.

Adam, Peygamberimize önden yaklaşa-
mayınca, sağından gelmeyi denedi. Aynı 
sözleri söyledi. Allah Resûlü, ona yine yüz 
vermedi.

Adam bunun üzerine, Efendimize sol 
tarafından yaklaşmaya çalıştı. Aynı sözleri 
tekrarlıyordu. Efendimiz yine ondan yüz 
çevirdi.

En sonunda adam, Efendimize arkasın-
dan gelip teklifini yeniledi.

Efendimiz, ısrarın bu kadarına ilgisiz 

kalmayı doğru bulmadı. Adamın uzattığı 
altını eline aldı. Ama hiç beklenmedik bir 
şekilde ona altını geri fırlattı. Sonrasında 
Allah Resûlü, bu kızgınlığının sebebini şöy-
le açıkladı:

-Biriniz sahip olduğu bütün malını bana 
getiriyor ve bunu bağışlamak istiyorum, 
diyor. Elinde hiçbir dünyalık kalmadığı için, 
sonrasında da oturup halka avuç açıyor. 
İhtiyacını dilenerek karşılamaya kalkıyor.

Allah için maldan yapılan bağışların en 
hayırlısı, kişinin zengin olarak ihtiyaçlarını 
rahatça karşılar hale geldikten sonra, ihti-
yaç fazlası olan malından sadaka verme-
sidir.”

(Ebu Davud, Zekat 39)

***

Allah Resûlü’nün adamın getirdiği altını 
almayıp ondan yüz çevirmesinde büyük 
bir mesaj vardır. Çünkü bu tarz hayrı red-
dedici davranmak, Allah Resûlü’nün pek 
yaptığı bir davranış değildir. 

Allah Resûlü, aslında adamın Allah 
yolunda bağış yapma niyetinden yüz çe-
virmemiştir. Adamın İslam’ı yanlış anla-
yışından, yanlış bir uygulamaya yol açma-
sından yüz çevirmiştir. Şöyle ki:

İslamiyet, dünyayı tamamen terk et-
mek, malının tümünü Allah yolunda har-
cayıp bitirmek, zengin olmayı ve zengin 

Müslümanın Zengin Olması Yanlış Değildir!

K A PA K
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kalmayı yanlış bulmak değildir. Çünkü bu 
anlayış, hayatın doğal akışına, insanın ya-
pısına aykırıdır. Fıtrata uygun olmayan bir 
davranıştır.

Dünyada çalışmayı terk eden veya elin-
deki tüm malını Allah yolunda harcayıp 
zenginlikten kurtulmak isteyen kimseye, 
hayatta yaşadığı sürece, artık bir tek yol 
kalmaktadır. O da ihtiyaçlarını karşılamak 
için insanlara el açıp dilenmektir. Veya in-
sanların onun haline acıyıp kendiliklerin-
den yardım yapmalarını beklemektir. 

İster dilenmek, isterse kendine acındı-
rarak yardım beklemek olsun, her iki hal 
de, Allah Resûlü’nün getirdiği ve topluma 
benimsetmek istediği din anlayışına aykı-
rıdır. Ve insanlara da yanlış örnekliktir.

Zira Allah Resûlü, Müslümanların, 
onurlarını ve şereflerini koruyarak hayat 
yaşamalarını, mü’minlere gaye yapmıştır. 
Onurlu ve şerefli yaşamanın yolu ise, ki-
şinin kendi alın teriyle servet kazanması, 
kimseye el açıp muhtaç olmadan hayatını 
sürdürmeyi istemesidir.

Allah Resûlünün din anlayışında dilen-
ciliğin ve tembelliğin, insanların eline ve 
vereceği şeye göz dikmenin yeri yoktur. 

Zengin olmak ve zengin kalmak, uygunsuz, 
kaçınılması gereken bir davranış değildir.

Olayda geçen adam, Allah ona dünya-
sına faydalı olarak bir serveti nasip ettiği 
halde, buna şükredip ihtiyaçlarını onunla 
karşılayacak yerde, yanlış bir din anlayışı 
ile, Allah’ın ona sunduğu lütfu ve ihsanı 
tamamen Allah yolunda harcamaya kal-
kışmıştır. Dince en büyük bağışın insanın 
kendinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşıla-
mak için harcama yapmak olduğu gerçe-
ğinden gaflet etmiştir.

Allah Resûlü, onun bağışını, verdiği al-
tını kendisine geri fırlatarak reddederken, 
aslında onun düşünce ve niyetini reddet-
miştir.

Adam, eğer bulduğu altının sadece üçte 
birini getirip bağışlamak isteseydi, muhte-
melen Allah Resûlü onun bu teklifini kabul 
edecek, onu da büyük bir sevapla müjde-
leyecek idi. Çünkü zengin bir mü’minin 
malından yapacağı hayır ve bağış, onun 
servetinin 3’te 1’inden fazla olmamalıdır. 
Kalan üçte ikiyi, kişi kendinin ve ailesinin 
ihtiyaçları için koruma altına almalıdır. Al-
lah Resûlünün zenginlere, yapacakları ha-
yır ve bağışlar da önerdiği ölçü budur.
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İlmin aydınlattığı, irfânın nurlandırdığı, firâsetin 

yön verdiği, azim ve gayretin bereketlendirdiği bir 
ömür… Akl-ı selîmle atılan isabetli adımları, Zevk-i 
selîmle şekillenen muhteşem hizmetleri, Azm-i kavî 
ile ulaşılan âlî hedefleri ile ölümsüz eserler bıra-
kan, İslâm’ı teblîğe adanmış, Şerîate vakfedilmiş bir 
ömrü ile olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan; 
kâli hâline râm olmuş bir şahsiyyetti.

O, mümin-i kâmil firâseti ile bakmış, ellerden 
değil gönüllerden tutmuştur. Dilden değil yürekten 
konuşmuş, kulaklara değil ruhlara hitâb etmiştir…

Bıraktığı eserlerle, vaaz ve konferanslarıyla, ce-
maati ve sevenleri ile Onu “Ölmeyenler” kervanına 
katan ihlâsı, aşkı ve teslimiyetidir.

EĞİTİM – ÖĞRETİM HAYATI
1940lı yıllarda, çocuk yaşlarında ilim tahsiline 

başlamıştır. Çok kısa zamanda hocası Hacı İsa Rûhî 
Bolay’ın takdirini kazandı. Dört yıl süren talebeliğin-
de sarf, nahiv, usûl, mantık, belâğât v.b. ilimleri tah-
sil etti. Hacı Veyis Zâde Mustafa Efendi’den ahlâk 
ilmi, Berîka; Hacı Haydar Efendi’den kıraât ilimleri 
okudu. Hacı Hâkî Efendiden farsça öğrendi.

Bir yandan talebeliğe devam ederken diğer yan-
dan hafızlığa çalıştı. Tahsil ve askerlik sebebiyle ya-
rım kalan hıfzını, askerlik dönüşü tamamladı. “Her 
gece beş ham ezberler, onu sabah namazında mih-
rabda okurdum.” diye söylediği nakledilir.

Yine talebelik yıllarında, on dokuz yaşlarında 
devrin Manevî büyüklerinden Mahmûd Sami Ra-
mazanoğlu Efendi’ye intisâb ederek  manevî dersini 
aldı. Üstadının sevgisini rûhuna, bütün benliğine 
öyle bir nakşetti ki, o ulvî, yüce ve âlî nakış, hayatı 
boyu ne silindi, ne soldu, ne de değişikliğe uğradı.

“Âşıklar Sultânı” Hazreti Pîr’in aşk yolu, Onun 
da yolu idi. Zira “nakşî” olduğu gibi aynı zamanda 
“mevlevî” de idi. O da Mevlânâ gibi Kur’an’ın kölesi, 
Muhammed Muhtâr’ın yolunun tozu idi, toprağı idi.

İRŞAD VE TEBLİĞ AŞKI
1950 yılında resmî göreve, vaizliğe başladı. Genç 

ve heyecanlıydı, güzel konuşuyordu. Konuşmaları 
ruhlarda inkılâba sebep oluyordu. Çünkü söyledik-
leri ile bizzat amel etmekte, yaşadıklarını cemaati-
ne anlatmaktaydı. İlim sahibiydi, büyük cemaatler 
saatlerce onu dinliyor, kimse sıkılmıyor, bırakıp 
gidemiyordu. Zira insanı hayran bırakan bir üslu-
bu vardı. Üzerinde ricâlullahın himmeti, ümmetin 
duâsı vardı. Bu iki büyük nimete mazhar olmuştu. 
Yirmi yedi mayıs ihtilalinde her şeye rağmen bir tek 
vaazından geri kalmadı. Bir dostu Mahmûd Sâmî 
Ramazanoğlu Efendi’ye “Efendim Tahir Hoca karde-
şimiz çok sıkıntılı günler geçirdi ancak hamdolsun 
bir şey yapamadılar.” deyince, Sâmi Efendi: “-O, Al-

lah için konuştu.” buyurmuşlardır.
Tebliğleri fasılasız devam etti. Camiler doldu 

taştı. Salonlarda on binlere hitâb edildi. Rasûlullah 
-Sallâllahü Aleyhi ve Sellem-’in ravzasında, Beytul-
lah’ın gölgesinde vaaz şerefine erişti. Cennet vata-
nı karış karış gezdi. İrşâd faaliyetleri Avrupa’ya dek 
uzandı. Avrupa’dan vatana gelen on binlerce konuş-
ma bandı, binlerce insanın hidayetine vesile oldu.

SULTAN’ÜL VÂİZÎN
1945’ten sonra askerlik dönüşü, eski garaj ci-

varındaki Boncuk Camii’nde imamlığa başlamıştır. 
Konya Müftülüğünde vaizlik ve müftülük görevle-
ri almıştır. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Ahmet 
Hamdi Akseki’nin Konya’ya gelişinde vaazını dinle-
diği Tahir Hoca, yapılan bir imtihanla 1951 yılında 
Konya merkez vaizliğine tayin edilip, 1965 yılında 
da Konya müftüsü oldu.

1965’de Denizli’de başlayan salon konuşmala-
rıyla tanınmaya başlayan Büyükkörükçü’ye, 1960 
– 70’li  yıllarda Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kayseri, Ma-
latya, Maraş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas gibi 
merkezlerdeki çeşitli camilerde verdiği vaazlara 
ilgi her geçen gün arttı. Yedi yıla yakın devam eden 
müftülük döneminden sonra kendi arzusu ile tekrar 
kısa bir süre vaizlik yaptı ve 1973 yılında emekliye 
ayrıldı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra tekrar Kapu Ca-
mii’ne dönerek 2000 yılına kadar vaaz verdi.

5 Mart 2011 günü 06:00 sularında tedavi gör-
düğü Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 86 
yaşında vefat etmiştir.

ESERLERİ
Hakîkî Vechesiyle Mevlâna ve Mesnevî
İslâm’da Edeb
Mevlânâ ve Mesnevî gözüyle Peygamber Efen-

dimiz
Mübarek Ramazan ve Oruç
Müslüman Peygamberini tanımalısın

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCAEFENDİ

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

Geçen yazımızda Nasreddin Hoca fıkralarının 
her biri mizahi olduğu kadar felsefi bir boyutu-
nun bulunduğunu belirtmiş ve bunu açıklamak 
için her birini bir başlık altında yayınlamaya baş-
lamıştık. Bu ve gelecek yazılarımızda devam ede-
ceğiz:

“İNSAN, ALEMDE HAYAL ETTİĞİ MÜDDETÇE 
YAŞAR”

Yahya Kemal Beyatlı’nın Vala Nurettin’e (Va-
la’ya) ithafen yazdığı aşağıda yer alan son dize-
sinin Deniz Türküsü adlı şiirinin son cümlesinde 
dediği gibi; “insan hayatta hayal ettiği müddetçe 
yaşar.”

“Girdiğin aynada geçmiş gibi diğer küreye,
Sorma bir saniye, şüpheyle sakın: Yol nereye?
Ayılıp neşeni yükseltici sarhoşluktan,
Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan!
Duy tabiatta biraz sen de ilâh olduğunu!
Ruh erer varlığın zevkine duymakla bunu.
Çıktığın yolda bugün yelken açık, yapayalnız,
Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervasız
Yürü! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar!
İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.”
Bu itibarla; her yıl, -fıkrada geçen Akşehir’de 

düzenlenen- Nasreddin Hoca’yı Anma Şenlikle-
rinin başlangıcında, sembolik olarak göle maya 
çalma fıkrasında bize hayal gücümüzü motive 
eden esprili ama hayati bir öğüt yer almaktadır:

Nasreddin Hoca azığını heybesine koyup yola 
çıkmış. Öğlen vakti Akşehir gölü kenarında, bir 
ağacın altında oturmuş. Ekmeğini, zeytinini ve 
bir çanak yoğurdunu gölgede keyifle yemiş. Yo-
ğurt çanağını gölde çalkalarken birisi görüp sor-
muş.

- “Ne yapıyorsun Hoca?”
-”Göle maya çalıyorum” demiş Hoca.

Adam üstelemiş:
- “İlahi Hoca, göl maya tutar mı hiç?”
-”Ben de biliyorum tutmayacağını, ammaaa 

ya tutarsa!...”
“YA HAYIR SÖYLE YA SUS!”
Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edilen bir hadis-

te Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle 
buyurmaktadır: “Allah’a ve ahiret gününe inanan 
kimse ya hayır konuşsun ya da sussun” (Tirmizî, 
Kıyamet 51). Muhakkaktır ki, sosyal bir varlık olan 
insanın konuşma ihtiyacı vardır. Ancak; Peygam-
berimizin yukarıdaki öğüdünde belirtildiği üzere, 
insanın konuştuğu zaman hayırlı ve faydalı şekil-
de konuşması, aksi takdirde susması gerekir. Hat-
ta; atalarımızın, hem bu hadisi teyit ve tekit eder, 
hem de Nasreddin Hocanın aşağıdaki fıkrasında 
hindiye papağandan daha fazla fiyat biçmesine 
dayanak olacak şekilde bir sözü bulunmaktadır: 
“Söz gümüşse, sükut altındır.”

Nasreddin Hoca pazarda dolaşırken, bir papa-
ğanın on iki altına satıldığını görünce şaşıp kala-
rak yanındakilere sormuş:

- “Bu kuş neden bu kadar para ediyor?”
- “Bu papağandır” demişler, “konuşur.”
Hoca doğru evine gitmiş. Hindisini koltuğu-

nun altına alıp pazara getirmiş.
- “Kaça hindi?” diye sormuşlar.
- “On beş altın” demiş Hoca.
- “Bir hindi on beş altın eder mi?” demişler.
- “Görmüyor musunuz!” demiş Hoca; “yum-

ruk kadar papağanı on iki altına satıyorlar.”
- “Onun marifeti var, insan gibi konuşur. Ya se-

ninki ne yapar?” diye sormuşlar.
- “O düşünmeden konuşur” demiş Hoca; “Bu 

da insanlar gibi düşünür.”

NASREDDIN HOCANIN MİZAHİ FIKRALARININ
 FELSEFİ İZAHI -II

K A PA K
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Malumunuz; Nobel Ödülleri, her yıl şu dal-

larda verilir: Edebiyat, Fizik, Kimya, Tıp, Ekono-
mi ve Barış. Nitekim; Nobel Ödülü, 27 Kasım 
1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde Sto-
ckholm’de (İsveç) açıklanan vasiyetnamesiyle 
Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin ver-
diği, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek 
amacını taşıyan bir ödüldür. Esasen 1895 yılın-
daki Vasiyetnamede Nobel ödülü verilecek 5 
alan yer alıyordu: “Ardımdan bıraktığım gayri-
menkulümün ve servetimin tamamı aşağıdaki 
şekilde dağıtılacak:

Kapital emniyeti, bir şekilde bir fonda top-
lanmalıdır. Bu fonun faizi, her yıl insanlık için 
en büyük katkıda bulunmuş kişilere dağıtılma-
lıdır. Bu faiz, 5 ana bölüme ayrılmalı ve aşağı-
daki şekilde tevzi edilmelidir:

Bir bölüm; FİZİK sahasında, en büyük keşfi 
yapan fizikçiye verilmelidir.

Bir bölüm; KİMYA sahasında, en büyük keşfi 
yapan kimyacı verilmelidir.

Bir bölüm; FİZYOLOJİ ya da TIP sahasında, 
en büyük keşfi yapan kişiye verilmelidir.

Bir bölüm; EDEBİYAT sahasında, en büyük 
keşfi yapan kişiye verilmelidir.

Bir bölüm; milletler arası BARIŞ ve KARDEŞ-
LİK için, en büyük çalışmayı yapan fizikçiye ve-
rilmelidir.”

Başta beş dalda verilen ödüllere 1968 yılın-

da İsveç Bankası, Alfred Nobel anısına bir de 
“Ekonomi ödülü” eklendi. Dolayısıyla; 1969 
yılından itibaren verilmeye başlanan Nobel 
Ekonomi Ödülünü alan ekonomistlerin çalış-
maları incelendiğinde, özellikle, ekonomi bili-
mini ekonometri, istatistik ve matematik kul-
lanarak geliştirmeye yönelik çalışmaların ödül 
aldığı görülmektedir.

Bu itibarla; yazıma koyduğum sürpriz baş-
lığın üç nokta ile belirttiğim kısmına bir Türk 
ekonomistin ismini eklemeyi ne kadar ister-
dim. Ancak; o kısmı bir soruya çevirmek iste-
dim: “Nobel ödülü kazanan Türk ekonomist 
neden yoktur?” Oysa; Türk milleti olarak, ne 
zaman bir aile meclisinde, kıraathanelerde, 
kafeteryalarda, hatta 2 kişi bir araya gelsek, 
Türkiye ekonomisinden başlayarak hükümet 
devirip hükümet kurarız. Bu kadar üretken ve/
ya verimli bir alanda; peki, Nobel ödülü kaza-
nan bir ekonomistimizin olmadığının nedeni 
başta belirtilmiştir. Çünkü; ekonomi, bir sosyal 
bilim dalı olmasına rağmen, olayları sadece 
sözel, sözcüklerle açıklamak ve yorumlamak-
la yetinmez, istatistik ve matematiği kullanan 
sayısal, ekonometrik model ve analizler kulla-
nılır.

Diğer taraftan; Orhan Pamuk, 12 Ekim 2006 
tarihinde Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanarak 
Nobel Ödülü kazanan ilk Türk olarak tarihe 
geçmiştir. 2015’te ise Aziz Sancar, hücrelerin 
hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve gene-

NOBEL ÖDÜLÜ KAZANAN TÜRK EKONOMİST…

Sabit OSMANOĞLU

E K O N O M İ
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tik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştır-
maları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü 
kazanan 2. ve son Türk olmuştur. Ancak; bu 
ödüle ABD’li Paul Modrich ve İsveçli Tomas 
Lindahl ile birlikte layık görülen Dr. Sancar, 
halen “University of North Carolina, School 
of Medicine”de (Kuzey Karolayna Üniversite-
si, Tıp Fakültesi) araştırmalarını sürdürmek-
tedir. Bu yüzden; Nobel ekonomi ödülü ka-
zanabilecek ilk aklıma gelen Türk ekonomisti 
de, dünyanın bir numaralı üniversitelerinden 
Massachusetts Institute of Technology (MIT, 
Massachusettes Teknoloji Enstitüsü) Depart-
ment of Economics’de (Ekonomi Bölümü) 
Uygulamalı Ekonomi (Applied Economics) pro-
fesörü Daron Acemoğlu’dur. Buna; Prof. Ace-
moğlu’nun James Robinson ile birlikte, 2012 
yılında yazdığı “Why Nations Fail: The Origins 
of Power, Prosperity and Poverty” ve Türkçe-
mize “ULUSLARIN DÜŞÜŞÜ – GÜÇ, REFAH VE 
YOKSULLUĞUN KÖKENLERİ” olarak çevrilen ki-
tabı en önemli bir örnek ve gerekçedir. Bunun-
la birlikte; 2017 yılı veriyle 186 üniversitenin 
Ekonomi Bölümlerindeki akademisyenlerin de 
Nobel Ekonomi Ödülü alacak, ekonometri ile 
desteklenen çalışmalar gerçekleştirmesi de 
muhakkak ki yüksek temenni ve arzumuzdur.

Son olarak; 2018 yılında Nobel ekonomi 
ödülü, 2 ekonomist tarafından paylaşılmıştır. 
Bu arada; Nobel ekonomi ödüllerinde, eko-
nomik olayları sosyal süreçlerle açıklamayı 
işleyen araştırma ve çalışmaları tercih etmek, 
daha çok rağbet kazanmıştır. Şöyle ki; 2018 
Nobel Ekonomi Ödülleri, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin (ABD) Yale Üniversitesi’nden 
William Nordhaus ve New York Üniversitesi’n-
den Paul Romer’e verildi. William Nordhaus’a 
ödülü, “iklim değişikliğinin genel denge yakla-
şımı içerisinde modellenmesi”; Paul Romer’in 
ödülü ise, “yenilikçilik ve araştırma-geliştir-
meye dayalı bilgi ekonomisi ve büyüme mo-
dellerine katkıları” üzerine sunulmuştur.  Her 
iki ekonomistin araştırmalarının ortak nok-
tasının, ekonomik modellere sosyal süreçle-
ri işleyerek, uygulanabilir iktisadi politikalar 
üretmek olduğu anlaşılmaktadır. Umarım; bu 
süreci Türk ekonomistler, sosyal çalkantıların 
eksik olmadığı Türkiye ekonomisinden ilham 
alarak Nobel Ekonomi Ödülüne aday olabile-
cek, ekonometrik modellerle desteklenen nice 
araştırma ve modellerle katkıda bulunur ve bir 
sonraki ekonomi konulu yazımızda, 2019’de 
Nobel Ekonomi Ödülü kazanan bu araştırma 
ve çalışmayı anlatırız.
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Buharide yer alan bir hadis-i şerifte Hz. 

Peygamber buyuruyor ki, ‘Arap toprakla-
rı, daha öncede olduğu gibi tekrar, nehir, 
bağ-bahçelerle yem yeşil olmadan kiya-
met kopmayacaktır.’  Hadisin günümüze 
bakan yönü.

ABD’nın OHAYO Üniversitesi çevre bili-
mi uzmanları, Tsunami depreminden  son-
ra Yemen’de yaptıkları inceleme ve araş-
tırma neticesinde,  Tsunami depreminin 
yol açtığı değişiklikler sebebiyle Yemen ve 
Arap yarımadasının, 5 bin yıl öncesinde 
olduğu gibi, tekrar Hint okyanusundan ge-
lecek olan yağmur yüklü rüzgarlara sahne 
olacağını ifade ettiler.

Mayis 2005 te Yemendeki çalışmalarını 
tamamlayan, arkeolog, Jeolog ve çevre bi-
lim Uzmanlarından oluşan bir grup Ame-
rikalı bilim insanı, gelişmiş teknolojik araç 
ve gereçlerle yaptıkları inceleme sonuç-
larına göre, 5-10 bin yıl önce, Hint Okya-
nusu’ndan, Yemen ve Arap yarım adasına 
yağmur yüklü rüzgarlar esiyormuş, böl-
gede insanlar bağ bahçe içinde istıkrarlı   
ve refah içinde bir hayat yaşamışlardır.. 
Ancak yaklaşık 5 bin yıl önce, rüzgarların 
yönü aksı istikamette değişti, rüzgarlar 
yarım adadan Hint Okyanusuna doğru es-
meye başladı, bölge eski yağmurlar almaz 
oldu ve bölgede  kuraklık baş göstererek 
çölleşmeye yol açtı.

Ohayo Üniversitesi Çevre bilim başka-
nı Oches Rick, konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada şunları ifade etti:’Elde ettiği-
miz bütün veriler, bulgular gösteriyor ki, 

Yemen halkı, 5 bin yıl önce, parlak bir dö-
nem yaşamış, tarım ve ziraat mühendisli-
ğini bilmişler. Arazı sulaması için açılan su 
kanalları ve su derelerini keşif ettik. Dünya 
coğrafyasında ve ikliminde meydana gel-
mekte olan değişimler, bölgenin tekrar 
eski yağmurlu haline geleceğini gösteri-
yor.’ Bu da Tsunami veya deprem gibi bir 
takım tabiat olaylarıyla rüzgarların  yönü-
nün değişeceği ve denizden karaya esecek 
olan rüzgarların oluşması karaya yağmur 
getirecek böylece hadiste, iklimin geleceği 
ile ilgili olarak verilen haber, mucizevi bir 
şekilde gerçekleşecektir.

ABD’li uzmanlar bu bilimsel gerçeği or-
taya atarken Hz. Peygamberin 1400 sene 
önce, söylemiş olduğu, Arap yarımadası-
nın daha once olduğu gibi, yağışların olu-
şacağı, nehirlerin  akıp, bölgenin tekrar 
yemyeşil, bağ-bahçe haline gelmeden ki-
yametin kopmayacağını bildiren hadisin-
den belki haberleri yoktu. Yemenli alim, 
Abdulmeci  Zindani, söz konusu hadisi, 
konusunda uzman tanınmış 14 bilim ada-
mına anlatınca, hepsi dehşet ve şaşkınlık 
içinde, bir insanın bunu bilmesine imkan 
olmadığını, bunun ancak vahy ile bilinebi-
leceğini itiraf etmişlerdir. Bir kısmı da Lai-
lahe illellah demenin zamanı geldi diyerek 
İslama girmişlerdir.(almokhtsar.com)

İklim değişmesinin en önemli sebeple-
rinden biride ‘küresel ısınma’ olayıdır. 

Küresel ısınmanın bilinen ve fark edi-
len felaketlerin yanı sıra, dünyada yeni bir 
eko-denge kuracağını, küresel iklim karı-

Dr. Ahmet ALTUN

HZ. PEYGAMBER’İN İKLİMİN GELECEĞİNE DAİR
BİLİMSEL BİR MUCİZESİ

İ L A H İ YAT
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şıklığının çevreye endirekt de olsa olum-
lu etkileri olacağını savunan uzmanlar 
da var. Bilim adamları küresel ısınmanın 
gezegeni ısıtarak yağmurları artıracağı-
nı ve bunun sonucu olarak da yeryüzün-
de yeniden bitkilerin yeşereceği, yeni bir 
eko-dengenin kurulacağını savunuyorlar. 
Ancak, bilim insanları yağmur artışına 
paralel gerçekleşen orman artışının, in-
sanların dünyaya verdikleri zararı telafi 
edemeyeceğini, kentleşme ve endüstriyel 
kirlenmenin tahribatının tamir edilebile-
cek sınırların ötesine geçtiğini de hatırla-
tıyorlar. (ntvmsnbc haber)

Alaska’da araştırma yapan bilim adam-
ları küresel ısınma yüzünden bölgede yeni 
bitki oluşumları ve tundralar görüldüğünü 
söyledi

Havadan çekilen fotoğraflara göre, yeşil 
alan oranı son 50 yılda iki katı arttı. Uz-
manlar kuzeyde çoğalan yeşilliğin, tropik 
bölgelerin de çölleşmesi anlamına geldiği-
ni söylüyorlar.

Araştırmacılar Nature dergisinde yayın-
lanan makalede “Araştrıma alanımız insan 
etkisinin en az olduğu bölgeydi. Böylece 
yeşil alanın artmasını iklim değişikliğine 
bağlayabiliyoruz.

 VE İKLİM DEĞİŞİYOR

Batı Sibirya’yı kaplayan buzulların ta-
rihte görülmemiş hızla erimekte olduğu, 
bunun da iklimin ısınmasını hızlandırabile-
ceği bildirildi. İngiliz New Scientist dergisi-
nin haberine göre, bölgede incelemelerde 
bulunan bilim adamları, gezegenin bu en 
geniş donmuş bölgesinin, 11 bin yıl önce 
oluştuğundan beri ilk defa erimekte oldu-
ğunu ifade edildi. 

Habere göre, yaklaşık bir milyon kilo-
metrekarelik donmuş bölge erirken açığa 

çıkan milyarlarca ton metan gazı atmos-
ferde birikecek, bu da yeryüzünde sera 
etkisi doğurabilecek.

Oxford Üniversitesi’nden Judith 
Marquand başkanlığındaki araştırma eki-
binin değerlendirmesine göre, Batı Sibirya 
buzullarının birkaç yıl önce erimeye baş-
laması geri dönüşü olmayan bir süreç ve 
yeryüzünün ısınmasıyla yakından bağlan-
tılıdir.(vakit,12.8.2005)

Kuzey Kutbu’ndaki buz örtüsü görülme-
miş bir hızla eriyor ve 2070 yılının yazında 
kutupta hiç buz kalmayabilir. Kutuplarda-
ki buzul hareketini takip eden ACIA adlı 
uluslararası kuruluş tarafından 250 kadar 
bilim adamına dört yıl süren bir çalışma 
yaptırıldı. 

Kuzey Kutbu için şimdiye kadar yapılan 
en kapsamlı araştırmaya göre, geçtiğimiz 
30 yılda buz örtüsü yüzde 15-20 oranında 
eridi ve erime giderek artmaktadır.

Kutuptaki ısınma, yerli halka, doğal 
hayata ve ekonomik faaliyetlere zarar ve-
recek. Ancak kısa vadeli de olsa bazı kü-
çük yararlar da sağlanacak. Petrol ve gaz 
depolarına ulaşım kolaylaşacak, ve Kuzey 
Kutbundan geçen deniz seferleri yapılabi-
lecek. 

Hazırlanan rapor, aralarında ABD de 
olan ve kutbu çevreleyen sekiz ülkeye 
sunuldu. Raporda şu cümleler yer alıyor: 
‘Kuzey Kutbu yerküredeki en hızlı ve en 
şiddetli iklim değişikliğini yaşıyor. Önü-
müzdeki 100 yıl boyunca iklimdeki deği-
şimin hızlanması bekleniyor. Bir bölümü 
çoktan başlayan fiziksel, ekolojik, sosyal 
ve ekonomik değişiklikler meydana gele-
bilir.’ (hürriyet,4.11.2004) Bu bağlamda 
2005 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Du-
baide tarihin ilk karının yağdığı basında 
yer aldığı bilinmektedir.
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V. Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Destek-

lenmesi
DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin;
Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları 

markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına 
ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 
20.000USD

 DTSŞ, SDŞ ve şirketler;
Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her 

bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. 
Şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ’ler en fazla 15 adet 
yurtdışı birimi için.

 Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi
Şirketler ile SDŞ’ler tarafından ürünleri ve/veya 

sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araş-
tırması projelerine ilişkin giderleri desteklenir.

Destek Tutarı: Proje başına 10.000 USD
Destek Oranı: %70+10 (Şirketler), %80+10 

(SDŞ’ler)
(Dış Tic. Dış Ticaret Müsteşarlığı’ı tarafından 

belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde 
destek oranı 10 puan artırılır)

Desteklenen Proje Sayısı: Yılda 5 adet (Şirketler), 
Yılda 10 adet (SDŞ)

Desteklenecek Personel Sayısı: En fazla 2 çalışan
DESTEKLENEN HARCAMALAR:
Ulaşım:
Türkiye’den araştırma yapmaya gidilecek ülkeye 

yalnızca bir defalık gidiş ve bir defalık dönüş maliye-
tini karşılamak üzere otobüs, ekonomi sınıfı olmak 
kaydıyla uçak, tren veya gemi bileti ücreti,

·         Gidilen ülkede şehirlerarası ve ülkeler ara-
sı ulaşımda kullanılan otobüs, ekonomi sınıfı uçak, 
tren ve gemi bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Do-
larını, proje başına da 500 ABD Dolarını aşmamak 
kaydıyla araç kiralama ücreti,

 Konaklama:
Gidilen ülkede araştırma yapılırken kalınacak 

süre içinde, şirket başına günlük 200 ABD Doları 
karşılığını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+-
kahvaltı) gideri,

 Satın Alınan Doküman ve Hizmetler: 
Günlük 75 ABD Dolarını proje başına da 750 ABD 

Dolarını aşmamak kaydıyla tercümanlık hizmeti gi-

deri, proje başına 750 ABD Dolarını aşmamak kay-
dıyla araştırmaya yardımcı olmak üzere satın alına-
cak basılı doküman ve yayın gideri,

 Numune Gönderim Giderleri: 
Şirketler tarafından pazar araştırması yapılan 

ülkelere yönelik numune gönderim giderleri (Pazar 
araştırması gidiş tarihinden en erken 1 (bir) ay ön-
ceki veya pazar araştırması gidiş tarihinden en geç 
3 ay sonraki dönemdeki numune gönderimlerini 
kapsar.),

 Başvuru Süresi: En son harcamanın yapılmasın-
dan 6 ay itibaren

Başvuru Yeri: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter-
liği veya İGEME

 DESTEKLENMEYECEK HARCAMALAR
Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı 

gezileri
Fuar, sergi, konferans vb. organizasyonlara katı-

lımlar
Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum 

ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik ola-
rak gerçekleştirilen programlar

 YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLEN-
MESİ

Desteğin Kapsamı: Yurt dışı fuar organizasyonu-
nu düzenlemek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından 
ödenecek katılım bedelinin desteklenmektedir.

 Destek Oranı: %50
Destek tutarı: (Üst limitler)
Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya 

Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 USD
Sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk 

İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 USD
Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iş-

tirak gerçekleştirilmesi durumunda;
Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılım-

cının ödeyeceği boş stand kirasının ve nakliye har-
camalarının % 50’si, 15.000 USD

 
·         Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara birey-

sel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış 
Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand 
kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 

İbrahim BİÇER

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (DTM) 
HİBE DESTEKLERİ - 2

D I Ş  T İ C A R E T
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 Ayrıca:

Organizatör tarafından yurt dışında fuar için ya-
pılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar %75 
oranında;

 
Yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya 

Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 
ABD Dolarına,

 
Sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk 

İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla 
120.000 ABD Dolarına kadar,

 
·         Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve 

sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa su-
nulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa 
istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar 
azami % 75 oranında 80.000 ABD Dolarına kadar,

 Başvurulacak Kuruluş: İhracatçı Birlikleri
 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞ-

MASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE 
TURQUALITY’NİN DESTEKLENMESİ

Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Der-
nekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışın-
da tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcama-
lara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai 
faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaş-

ması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere iliş-
kin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® 
Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt 
dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere 
ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve 
tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü 
faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olum-
lu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilme-
si için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği 
her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanma-
sı amaçlanmaktadır.

Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir 
proje ile doğrudan Müsteşarlığımıza müracaat ede-
ceklerdir. “TURQUALİTY®” ibaresinin kullandırılma-
sı hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık 
firmalarının raporlarını talep edebilir.

 Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği 
veya Kons.

Başvuru Mercii: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)

Başvuru Süresi: 6 ay

Yararlananlar: İhracatçı Birlikleri, Üretici Der-
nek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faali-
yette bulunan şirketler

Destek Oranı: Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri 
%80)

Destek Süresi:

4 Yıl (Marka Destek Programı)
 
·         5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)
 Desteğin Kapsamı:

I. İhracatçı Birliklerinin;

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve 
reklam harcamaları en fazla 250.000 USD

II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin;

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve 
reklam harcamaları en fazla 100.000 USD

III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin;

İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan marka-
ları ile ilgili olacak.
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Daha önce bacakları kesilen köpek var-

dı işkence edilen kediler köpekler en son-
da Bir papağan ve oda bu gün (20 Aralık 
2018 itibari ile) ölmüş. Bir hayvan sever 
olarak bu duruma aşırı üzülüyorum ve ha-
tırlatmak istediğim şeyler var hepimiz için 
geçerli olan. Yavrularının arkasından çırpı-
nan kuşu görünce, “Yavrularını alarak bu 
hayvanın canını kim yaktı? diye soran bir 
Peygamberimiz var bizim...

Enam Suresi 38. Ayette Allah, “yeryü-
zünde yürüyen hayvanlardan, iki kanadıy-
la uçan kuşlardan ne varsa (4 ayaklı) hiçbir 
hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş 
yoktur ki; sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz 
kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Onlar 
sonra Rabblerinin huzurunda toplanırlar.” 
buyuruyor. Ve buna benzer başka ayetler-
de var.

Uzun uzadıya anlatmak yerine özetle-
mek istiyorum. Bu ayet bize hayvanların 
haklarını açıkça hatırlatması bakımından 
oldukça önemli. Zira Müslümanların ya-
şamlarını şekillendiren çerçeve içinde 
bahsediyor bu ümmetten. Dolayısıyla her 
Müslüman hayatını organize ederken, 
hayvanların haklarını gözetmeyi de gö-
revleri arasına almalı. Rabbimiz, Kur’ân-ı 
Kerîm’de yeryüzünü, bütün canlılar için 
yarattığını, dünyadaki her canlının onda 
hakkının bulunduğunu söylüyor. 

Yine bazı surelerin isimlerinin de hay-
van isimlerinden konulduğunu biliyoruz, 
Bakara (sığır, inek), En’âm (evcil hayvan-
lar), Nahl (bal arısı), Neml (karınca) ve Fîl 
(fil) sureleri gibi. Tüm bunlar, insanların 
tüm yeryüzünün tek kullanıcısı gibi ha-
reket edemeyeceğinin göstergeleri. Hay-
vana karşı acımasızlık sayılan konunun, 
sadece hayvanı öldürmekle sınırlı kalma-
yacağını düşünmek zor değil. İşkence et-
mek, gücünün üstünde çalıştırmak da aynı 
şekilde değerlendiriliyor. İbn Huzeyme’nin 
Sehl bin el-Hanzaliyye’den rivayet edildiği-
ne göre Peygamberimiz, çok zayıf bir deve 
görünce üzülmüş, sahibine “Bu dilsiz hay-
vanlar hakkında Allah’tan korkun!” buyur-
muştur. Koyun ve keçilerin tüm sütünün 
sağılmamasını isteyerek, kuzulara da bı-
rakılmasını söylemiş, hayvanlar arasında 
düzenlenen dövüş ve güreşleri de yasak-
lamıştır. 

Günümüzde özellikle köpek dövüşü ve 
Horoz dövüşleri ilk aklıma gelenler. Boğa, 
Deve güreşleri. Mesela bir kedi ya da kö-
peğin sevimli küçük yavruları olur ve alıp 
götürürüz onları sevmek için şirin geldik-
leri için. Ama orda bir annesi var ve anne 
olanlar evladından ayrılmanın ne demek 
olduğunu iyi bilirler ve şayet annesi öl-
memiş bakacak durumdaysa alınmasının 
doğru olmadığını düşünüyorum (Kişisel 
fikrim).

İrfan ÇETİN

HAYVANLARA YAPILAN İŞKENCELER VE 
ONLARLA İLGİLİ  HADİSLER

D İ N
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vanlarla ilgili birde onu anlatayım size kı-
saca. Osmanlı’da, muhtaç durumda olan 
insanlar için aş evleri açılır, insanların dı-
şında kedi ve köpekler de doyurulurdu. 
Hayvanlara bakılması için uşak tutulur, 
maaş verilir, fırıncılara ve kasaplara, kö-
pekler için aylık para verilirdi. Sokak hay-
vanlarının beslenmesi için, bir de meslek 
oluşmuştu bu mesleğin adı Mancacılık. 
Mancacı, kedi köpek yiyeceği demek olan 
mancayı satar dileyen mancacıdan aldığı 
yiyecekleri hayvanlara verir, dileyen pa-
rasını verir mancacı onların yerine sokak 
hayvanlarını düzenli olarak beslerdi. Dol-
mabahçe’de kuş, Üsküdar’da kedi hasta-
neleri, cami ve mezarlıklardaki suluklar, 
kuş evleri, sonbaharda geri dönemeyen 
ve yardıma muhtaç leylekler için açılmış 
dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Bur-
sa’daki Düşkün Leylekler Evi, Osmanlı 
Devleti’nin, hayvanlara verdiği önemin en 
güzel örnekleridir. 

Kısa tutayım yazıyı dedim ama yine uza-
dı sanırım. Av meraklısı da değilim bir canlı 
hayvana atış yapmış değilim asla yapmam 
yapamam. Diyeceğim odur ki bu kadar 
Peygamber efendimizin gösterdiği yol var-
ken hadisler netken Allah’ın yarattığı her 
canlının yaşamak hakkı olduğunu bilmeli, 
Onlara vicdanlı davranmalıyız. Hayvanlar 
hakkında bu kadar hassas bir yaklaşımın 
olması Sahabelerin dikkatini çekmiş ve 
“Ey Allah’ın elçisi, bize hayvanlara yaptığı-
mız iyilikten dolayı da sevap var mı” diye 
sormuşlar. Hz Peygamber Efendimiz “Evet, 
can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap 
vardır” yanıtıyla tüm Müslümanları, hay-
vanlara iyilik yapmaya ve haklarına riayet 
etmeye davet etmiş oluyor. Burada bir 
parantez açmak istiyorum Hayvanların dili 
yok bizlere muhtaç bunun için öne çıkar-
dım bu konuyu fakat her canlı Çok özeldir 
İnsanoğlu da çok kıymetlidir ve aynı şeyler 
onlar içinde geçerlidir özellikle yaşlılar, ço-
cuklar ve  kadınlar içinde geçerli yazdıkla-
rım.
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Yıldız düşüklüğü kişinin doğum haritasında bi-

rinci ev de denilen yere bizi disipline eden, zorluk 
yaşamamıza etkisi olan gezegenlerden birinin gel-
mesinden dolayı, yine Doğum haritasının zayıf ol-
masından dolayı olur. Böyle bir haritaya sahip kişi 
daha çok hayatın başlangıcında zorluklar, gecikme-
ler yaşar. Muhtemelen baba ya da anneden ayrı 
kalabilir geçici bir süre ya da tamamen. Baba ya da 
anneden ayrı kalmasa bile yine bir takım zorluklar 
problemler yaşayabilir. Bunda doğum haritasının 
genel konumu da önemlidir ancak yine de bu du-
rum çoğu zaman kişinin içe dönük, sessiz, kendi ha-
linde tavırlar sergilemesine sebep olur. Sık sık tem-
bellik, halsizlik, hiç bir şey yapmak istememe gibi 
ruh hallerine bürünebilir.

Birinci evdeki zorlu gezegenin etkisinden dolayı 
kişi hayatında da yine zorlanmalar yaşayabilir. Ener-
jisinin düşük olduğunu düşünür, disipline olmakta 
zorlanabilir. Dediğim gibi doğum haritasında diğer 
kısımlar da parlak değilse kişinin vasat bir hayat sür-
mesi işten değildir.

Böyle bir haritaya sahip biri ya da bir yakını bir 
şekilde bunu fark eder sebebini öğrenirse en azın-
dan düzeltmek için bir şeyler yapabilir. Kişinin ka-
pasitesine göre bir yaşam yolu çizilebilir, düzeltme 
için yardım ve destek alınabilir. Doğum haritasına 
uygun meslek, hobi ve yaşayacağı şehir seçimi de 
bu desteklerdendir. Aynı zamanda manevi olarak 
yapması gerekenler de yıldız düşüklüğüne çok iyi 
gelecektir.

Bir de halk arasında bir tabir vardır “yıldızım dü-
şük, yıldızım düştü kendimi iyi hissetmiyorum” gibi. 
Aslında bu durum da kişinin olumlu güzel enerji-
sinden dolayı nazara uğramasından ya da transit 

gezegen hareketlerinden dolayı enerji düşüklüğü 
yaşamasından ileri gelir. Gezegenler sürekli hareket 
halindeler ve bu hareketleri herkes için farklı etkiye 
sebep olabiliyor. Gerek hareketleri gerekse birbirle-
riyle yaptıkları açıların derecelerinden dolayı zaman 
zaman da yıldız düşüklüğü olabiliyor. Yani hassas, 
kırılgan, olumsuz enerjilere açık hale gelebiliyoruz.

Bu gibi durumlarda kişi, abdest almak, toprağa 
basmak, çocuklarla muhatap olmak, çocuk resmine 
bakmak, dua okumak, açık havada yürümek gibi 
aktivitelerden uygun olduğunu yapmalı. Toprak, su, 
açık hava çok rahatlatır sanki özüne dönmektir. Ço-
cukların saflık, masumiyet dolu enerjisi de bir nevi 
ateş elementinin zıddıdır. 

Nazar bilinen ve ağır etkisi olan bir negatif ener-
jidir. Kişinin aurasının zayıf anından faydalanarak 
olumsuzluklar yaşamasına sebep olabilir. Fiziksel 
olarak da bu durum hissedilir. Baş ağrısı, göz ağrı-
sı ve tüm vücutta kırgınlık gibi bir ağrı olabilir. Bu 
durumda kişi kendine dua okursa ya da başka biri 
okursa çok fazla esneme olur. Esnemeler hafifleye-
ne kadar okunmalıdır. Ayrıca az miktarda lavanta 
yağı koklamak da rahatlamaya yardım edecektir.

Nazar ya da kötü olumsuz enerji kişiyi ruhsal 
yönden de daraltır. Bu tür olumsuz enerjilere ma-
ruz kalan kişi kendini yorgun, halsiz, isteksiz hisse-
der. Yaşam enerjisi gerek nazardan, gerekse zorluk 
veren gezegenin olumsuz etkileri yüzünden daralan 
kişinin yapacağı dua (Felak, Nas, Ayetel Kürsi, Üç İh-
las bir Fatiha) ve Esmalarla (Basıt, Aziz, Muiz, Hay, 
Kaviy,  Fettah,  vb) Allah’tan yardım dilemelidir. Ay-
rıca canlı, neşeli, enerjik, pozitif düşünün insanlarla 
vakit geçirmeli onların bu güzel enerjilerinden fay-
dalanmalıdır.

Gülşen ÖZCİMBİT

YILDIZ DÜŞÜKLÜĞÜ

A S T R O L O J İ
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Gitgide daha güç, keyifsiz, zor ve yorucu 

hale gelen iyilik, güzellik, huzur, mutluluk an-
ları…

Oysaki hayatımıza mutluluk veren şeyler 
çok küçük parçalardır. Küçücük bir iyilik, tatlı 
bir tebessüm, güzel bir bakış, iyi dilekler ve 
dualar… Bunları yapabilmek neden zorlaşıyor, 
neden insanlar bu kavramlardan uzak ve mah-
rum yaşıyorlar, teknoloji yüzünden mi ?

Bilim ve teknoloji insan hayatını kolaylaş-
tıran ve zenginleştiren bir alandır. Bu konuda  
bir çok şeyi elimizin tersiyle itemeyiz. Bir çok 
ihtiyacımızı buradan karşılıyor ve çoğu bilgiye 
buradan ulaşıyoruz. Hayatımızı kolaylaştırdığı 
kesin. Dünyanın öbür ucunda olsa da sevdik-
lerimizi bize kavuşturduğu, buluşturduğu da 
kesin.  Maalesef yanı başımızdaki insanlardan 
da uzaklaştırdığı da oluyor. Bu biraz da kendi 
üzerimizde ki hakimiyetimizin azlığı ile alakalı.

İçten içe yalnızlaştığımız günlerde sebebini 
bir çok şeye bağlasak da bulunduğumuz du-
rumdan memnun olmaya çalışmalıyız. Kimse 
başkasının hayatını yaşayamaz. Biz hayatımızı 
kolay mı yoksa mutlu mu yaşamak istiyoruz? 
Bence hayatın kolay yaşanması mutlu yaşan-
masının da sebeplerinden, zorlaşması da ka-
ramsarlığın ve mutsuzluğa gitmenin sebeple-
rinden.

Gelecek ile ilgili yapılan sohbetlerde  ka-
ramsar bakış açısı olumsuz bir etki veriyor. 
Bir de isteklerimizin artması ve çabalarımı-
zın azalması da çok etkiliyor. Sosyal sitelerde 

paylaşılan güzel ve rahat yaşam tarzı kolayca 
hedeflerimiz arsına girerken bu hedefleri ulaş-
manın yolları ve yapılan mücadele es geçiliyor 
ve emeksiz hedef boş bir hayal olarak kalıyor 
bu da ister istemez üzüntü ve karamsarlığa se-
bep oluyor.

Geçmişte yaşanan güzel zamanların özlemi 
bizi kendine çekiyor. Çünkü bilmiyoruz onların 
kazandıkları bu değerler için feda ettikleri şey-
leri. Yaşını almış insanlar bunu daha net algı-
lıyor. Teknoloji ile doğan nesil bunun farkında 
bile olmayacak çünkü insana ihtiyacı olmaya-
cak.

Yalnızlaşmamak için hayat şartlarımızı sü-
rekli iyileştirmeye çalışmalıyız. Bunu gerçekte 
kim olduğumuzun farkına vararak bulabiliriz. 
Daha huzurlu ve anlamlı bir yaşam sürmek 
için daha huzur veren ve anlam içeren şeyler 
düşünmeliyiz. Herkes mutluluğu kendi içinde 
bulabilir. Gerçek huzur ve mutluluk dış çevre-
lerden etkilenmeyendir. Kendimizi seversek, 
özgüven umut verirsek huzur sağlarız. Özgür 
bir akıl sevginin ne olduğunu netleştirir, özgür 
ruh huzurun ne olduğunu bilir ve özgür insan 
kendi dünyasında mutlu olur.

Kalbinin boşluğundan dolayı yorgun düşen 
her zaman şüpheler içinde yaşar, her daim 
elinden kaçırdığı şeyler için iç çeken insan hu-
zura kavuşmakta  zorlanır.

Öyleyse yüzümüzü Allah’a çevirelim  elimiz-
deki güzelliklere şükrederek yeni güzellikler 
için mücadele edelim…

Eda ÇAVDAR

YALNIZLAŞMAK

D E N E M E
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SIREL-AZİM;Büyüklüğünün sınırı,emsali,ölçüsü 
olmayan,kendisine büyük ümitler beslenen.
Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mu-
kaddes,her şeyden ulu,herkesten yüce,çanı 
büyük,azametli.

Namazda gerek rükuda gerekse secdeleri-
mizde Allah’ı tesbih ederken,bu anlamda tes-
bih eder,”Sübhane Rabbiye’l-Azim;Allah’ım!-
seni tesbih eder ve noksan sıfatlardantenzih 
ederim;senin şanın ne yücedir”.veya “Sübha-
ne Rabbiye’l-A’la;Allah’ım! Seni tesbih eder 
ve noksan sıfatlardan tenzih ederim;sen ne 
yüce,ne ulusun..” deriz.

Ebced değeri ve Zikir saati:Bu mübarek is-
min zikir adedi(1020) dir.Zikir saati Utarit,gü-
nü Çarşambadır.

Özellikleri ve bazı Faydaları:

EL-AZİM; ismini,şartlarına uygun bir şekilde 
her gün sabah namazından sonra (1024) defa 
zikredenler huzur ve mutluluk,yüksek makam 
ve mevki,şan-şöhret elde ederler.Kısa zaman-
da emsalleri arasında fark edilir hale gelirler.
Herkes tarafından sevilir ve sayılırlar.

Bir hastaya (1010) kere okunsa eceli gelme-
mişse şifa bulur.

Usülüne uygun zikredenleri Cenab-ı Hak,-
korkup çekindiği şeylerden koruyup kurta-
rır,umdukalrına ihsan eder.

Her sabah devamlı olarak(120) defa “YA 
AZİM” isimini zikreden,halk arasında itibar gö-
rür.herkes tarafından sevilir ve sayılır.Bütüm 
insanların nazarında önemli ve kıymetli bir in-
san haline gelir.

Gümüş bir yüzük üzerine yazıp parmagında 
taşıyam ve devamlı olarak bu mübarek ismi 
zikreden kimsenin istediği şeyleri Allah verir.
Kadri kymetli olur.

EL-AZİM

E S M A - Ü L  H Ü S N A

Nazmiye Gül KÖSE
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“Sır”dergisinin kıymetli  yayın, yazar 

ve okur kadrosuna en içten saygı ve 
sevgilerimi sunarak başlamak istiyo-
rum bu ilk yazıma.

Ev hanımlarından sık sık duyduğu-
muz “bugün hangi yemeği yapsam” 
derdi, biz yazarlarda da “bu hafta han-
gi konuyu ele alsam” şeklinde kendini 
gösterir çoğu zaman.

Bu dergideki ilk yazıma son günlerde 
çokça kafayı taktığım önemli bir mese-
leyi dile getirerek başlamak istiyorum. 

Bunca kitaplara, gazetelere ve tek-
nolojiye rağmen toplum olarak okuma 
alışkanlığında hâlâ son sıralarda yer 
aldığımızı siz de az çok duymuş ya da 
okumuşsunuzdur. Ben, bu acı gerçeği 
ilk öğrendiğimde inanmakta bayağı 
zorlandığımı söyleyebilirim. Bir zaman-
lar tüm dünyaya ilim ve irfan yayan bir 
toplumun mirasçıları olarak bu sonuç 
karşısında ne kadar ezildiğimi kelime-
lerle anlatamam! Avrupa dünyasının 
Rönesans ve Aydınlanma dönemlerine 
damgasını vuran bizler şimdi ne oldu 
da okuma alışkanlığında sonlarda yer 
almaya başladık? Bu soruyu hiç sorduk 
mu kendi kendimize? Toplumsal ihti-
yaçlarımız mı değişti yoksa dini değer-

lerimiz mi?    

Bu soruya geniş bir perspektiften 
bakmanın daha isabetli olacağını dü-
şünüyorum: 

Âlemlere rahmet olarak gönderilen 
Hz. Peygambere gelen ilk vahyin “Ya-
ratan Rabbinin adıyla oku!” diyerek 
başladığını hepimiz az çok biliyoruz-
dur. Peki ya, okuma yazma bilmeyen 
bir peygamber için Alak Suresi’ndeki 
“Oku!” emri neye işaret ediyordu?

Bu ayetlerin tefsirlerine baktığımız-
da Cenâb-ı Hakk’ın; Hz. Peygambere 
ve onun şahsında bütün Müslümanları 
okumaya, öğrenmeye, öğretmeye ve 
dolayısıyla ilimde ve itikatta ehilleşme-
ye teşvik ettiğini rahatlıkla anlayabili-
yoruz. Bizi yaratan Yüce Allah, fıtratı-
mıza en uygun olan önceliği ilk vahiyle 
bize emrettiğine göre okuma ve öğ-
renme konusundaki bu tembelliğimizi 
neye borçluyuz acaba?

Sahabe döneminde ilkel koşullarda 
işlenmiş deri, beyaz taş, deve ve ko-
yunların kürek kemikleri, tahta parça-
ları, hurma ağaçlarının yaprakları, ku-
maş ve bez parçaları gibi malzemeler 
üzerine yazılan yazıları okuyabilmek 

OKUMAK AYRICALIKTIR
Sencer OLGUN

D E N E M E
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için birbiriyle yarış eden o mübarek in-
sanların yolundan giden bizler; bunca 
teknolojik imkânlara rağmen şimdi ne 
oldu da okuma alışkanlığında son sıra-
larda yer aldık? 

Bu konuyla ilgili TÜİK verileri üze-
rinde yaptığım küçük bir araştırma so-
nucunu sizlerle paylaşmak istiyorum: 
2016 yılı TÜİK verilerine göre Türk in-
sanı günlük kitap okumaya sadece bir 
dakikasını ayırıyor. Buna karşılık tele-
vizyon izlemeye ortalama altı saatini, 
internete ise üç saatini harcıyor. Başka 
bir değerlendirmeye göre Türk vatan-
daşının ihtiyaç listesinde kitap okumak 
235. sırada yer alıyor. Kitap okuma 
oranı baz alınarak yapılan bir araştır-
maya göre en fazla kitap okuyan ülke-
lerin başında, yüzde 21 ile Fransa ve 
İngiltere geliyor. Ardından, yüzde 14 
ile Japonya, yüzde 12 ile ABD, yüzde 
9 ile İspanya yer alırken Türkiye’de bu 
oran binde bire kadar düşüyor. 

Zümer Suresi 9. ayetin mealinde 
buyrulduğu gibi “Bilenlerle bilmeyen-
ler hiç bir olur mu?” ya da Taha Suresi 
114. ayetin mealinde belirtildiği gibi, 
“Rabbim! Benim ilmimi artır. “ şeklin-
deki ayetlerle emrolunmuş bir ümmet 
olarak “okumak” için daha neyi bekli-
yoruz?

Toplum olarak okuma alışkanlığın-
da yüksek oranlara ulaşabilmek için 
herkes taşın altına elini koymalıdır. 
Özellikle ailelere ve öğretmenlere bu 
konuda çok büyük görevler düşmek-

tedir. Medya sektöründe hizmet veren 
radyo ve televizyon kanalları da bu ko-
nuda üzerlerine düşen sorumlulukları 
yerine getirmelidir. Sırf reyting uğruna 
gün boyu dedikodunun, şiddet ve her 
türlü rezaletin sergilendiği kanallarda 
artık çok ciddi kültür programlarına 
yer verilmelidir.  Dizi veya sinema film-
lerindeki karakterlerin ellerinde alkol 
ve sigaranın yerini artık fikir, roman ve 
hikâye kitapları almalıdır. Ev ortamın-
da aile bireylerinin ellerinde cep tele-
fonları değil bizi toplumca feraha er-
direcek kitaplar bulunmalıdır. İktidarı 
ve muhalefetiyle tüm siyasetçilerimiz, 
aydın geçinen sanatçılarımız, sivil top-
lum liderlerimiz okuma alışkanlığını 
geliştirmek adına bu millete en kısa 
zamanda rehberlik etmelidir.

Kıraathanelerde, kafelerde, oyun 
parklarında, dernek ve vakıf gibi sivil 
toplum kuruluşlarında, spor salonla-
rında, hastanelerde, AVM’lerde , kı-
sacası topluma açık olan her yerde 
okuma programları düzenlenmelidir. 
Başta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkla-
rı olmak üzere birçok kurum ve kuruluş 
bünyesinde okuma alışkanlığını teşvik 
edecek yarışmalar ve çeşitli etkinlikler 
düzenlenmelidir. Daha da ötesi tüm 
milletçe bir an önce “okuma seferber-
liği” düzenlenmelidir. Okuma alışkan-
lığında Afrika ülkelerinden bile geri 
kaldığımız şu son yıllarda bu tembelliği 
bir an önce aşamazsak toplumca ceha-
let yığınları olup kalırız. 

31



sirdergisi.com
Ocak 2019 / Rebiülahir  1440

SIR
İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ 
Şüphesiz ki bilmeniz gereken 13 Kasım 1918 
İstanbul’un Emperyalistler tarafından işgal 
edildiği kara günün başladığı gündür.
İşgal altındaki iki cemiyetten kısaca bahs ede-
lim mi?
-Karakol Cemiyeti: Milli Mücadele’ye en büyük 
hizmet, düşman işgali altındaki İstan-bul’dan 
Anadolu’ya silah, cephane ve mücadelecilerin 
kaçırılmasını sağlamasıdır.
-İngiliz Muhipleri Cemiyeti:1   Milli Mücade-
le’ye düşman İşgal Kuvvetleri ile Damad Fe-
rid Hükümeti ve suç ortakları İngiliz Muhipler 
Cemiyeti gibi haince plan ve faaliyetleri günü 
gününe Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına 
(Karakol Cemiyeti tarafından) haber vermesi-
dir.2  Kurucular arasında Halide Edip (Adıvar), 
Yunus Nadi Abalıoğlu, Said Molla, Hafız İsmail 
Efendi, Rıza Tevfik (Bölükbaşı) Miralay Sâdık, 
Şeyhülislam Mustafa Sabri, Evkaf Nazırı Vasfi 
Hoca, Yaver-i Has Kiraz Hamdi Paşa, Dahiliye 
Nazırları Adil ve Mehmet Ali Beyler, Çerkez Ra-
gıb listede ilk ikisi hariç vatan haini olarak yurt 
dışına kaçmış veya çıkarılmıştır.3 
İŞBİRLİKÇİLER
Hürriyet ve İtilaf Partisi ile Kürdistan Teali Ce-
miyeti arasında 22 Aralık 1918’de yapılan an-
laşmada tarafları temsil eden isimlere bakar-
mısınız?
• Hürriyet ve İtilaf Partisi adına:
-Konya Mebusu Zeynelabidin 4

1 İngiliz Muhipleri Cemiyeti; 4 Aralık 1918
2 Fethi Tevetoğlu; Milli Mücadele yıllarındaki 
Kuruluşlar, T.T.K. Yay., Ankara-1988, s.17
3 Tevetoğlu, a.g.e, s.131
4 Zeynelabidin; 150’liklerden Mülkiye ve Aske-

-Karesi Mebusu Vasıf
-Mustafa Sabri 5 (Şeyhül İslam)
• Kürdistan Teali Cemiyeti adına:
-Seyyit Abdülkadir6  Şemdinan aşireti
-Mehmet Ali
Bu anlaşmada Anadolu’da bir özerk Kürdistan 
kurulması
“Çoğunlukla Kürt kavminin oturduğu mem-
leketle, siyaset yönünde islam Halifeliğine ve 
Osmanlı Saltanatına bağlı olmak şartıyla, bü-
tün halkın çoğunluğunca seçilen bir yönetimin 
başkanlığı altında özerk bir yönetime sahip 
olacaktır.” 7

BABANZADE AHMET NAİM KİMDİR?
Babanzade Ahmed Naim Efendi hakkında bil-
giniz varsa kısaca bahs edermisiniz?
Ahmet Naim; Babanzade Zihni Paşa (1850-
1929)’nın üç oğlundan birisidir.
-Ahmet Naim (1872-1934)
-İsmail Hakkı (1876-1913)
-Hüseyin Şükrü (1890-1979)
Ahmet Naim, G.S. Lisesi ile Mülkiye mektebin-
de okudu.
1895’de G.S. Lisesinde Arapça hocası, 1908’de 
Maarif Nezaretinde Yüksek tedrisat umum 
müdürlüğünde, Telif ve Tercüme Dairesinde, 
Maarif Meclisi üyeliğinde bulundu. Ayan Aza-
riye’den 26.sıra.
5 Mustafa Sabri; Osmanlı Şeyhülislamlarının 
178-179-180-184. cüdür. Şeyhülislamlık görevine dört 
defa gelmiş, Türklükten istifa etmiş, 150’liklerin 9.cusu-
dur
6 Seyyid Abdülkadir (1851-1925) 1879’da 
Osmanlı Devletine isyan den Nakşibendi tarikatının 
Mevlana Halidi Bağdadi koluna bağlı Şeyhi Ubeydullah’ın 
oğlu.
7 Bilal H. Şimşir; Kürtçülük 1787-1923, Bilgi 
Yayınevi, İstanbul-2009, III. Bsk, C.I, S.312

Erdoğan ASLIYÜCE

Mondros Sonrası İstanbul’un İşgali 
ve İşbirlikçiler - 3

TA R İ H
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lığı yaptı. Arapçadan yaptığı çevirileri “Bedaii 
Arap” başlığı altında Servet-i Funun dergisinde 
yayınlandı.
1908’den sonra “Sebilüe reşat” güya İslamcılık 
yaparken Türk Düşmanlığını körükledi. Hatta 
“İslâmda dava-yı Kavmiyet” (1913) isimli ese-
rinde Milliyetçiliğin batıdan gelme oldu-ğunu 
iddia etti.
• 2 Ekim 1908’de KÜRT TEAVÜN CEMİYET’ini
-Babanzade Ahmet Naim
-Şeyh Ubeydullahın Oğlu Abdülkadir (Şemdi-
nan Aşireti)
-Bedirhanilerden Mehmet Emin Ali Bedirhan 
beraber kurdular
Herkes bilir ki Osmanlı Devleti’ne isyan eden 
dört aşiret vardır. Bunlar Babanzâde, Be-dir-
han, Barzan ve Şemdinan’dır.
• Babanzadeler de 1806-1808 ve 1818’de is-
yan etmişlerdir.
“Babanzade Ahmet Naim, Halveti tarikatına 
mensup birisiydi. Fatih türbedarı Amiş Efen-
di’nin hem damadı, hem de müridiydi.
Darülfünun’da rektörlük yapan Babanzade 
Ahmet Naim Bey Üstad Masondu. Bir dönem 
Darülfunun’da rektörlük yapan son Şeyhülis-
lam Musa Kazım Efendi de 33. Dereceden MA-
SON’du.(Akgül-464) 8

-1033’den Bu Yana-
Ta 1033’de Endülüste halifeliğini ilân eden III. 
Abdurrahman’a elçi göndererek. Türklere kar-
şı ittifak teklif eden Doğu Roma İmparatoru 
Konstantinos (913-959) itibaren düşmanlık 
devam ediyor.
-Haçlı Seferleri-
1096 yılında başlayarak 1270 yılına kadar tam 
170 yıl devam eden Haçlı savaşlarında bin-ler-
ce Türkü kebab yapılarak yediklerini bile giz-
lediler.
Şark Meselesi
Şark meselesi ve hasta adam pisikolojisiyle 

8 Ahmet Akgül; Kripto Yahudiler ve Pakraduni-
ler, Toğan Yayınları, İstanbul-Şubat-2011, s.464

Devletimiz Osmanlıyı tarih sahnesinden sil-
dik-ten sonra Anadolu topraklarının her köşe-
sini Emperyalistlerin İşgal ettiklerini bile nere-
deyse unuttuk…
Anadolu
Tarih koyunca Anadolu coğrafyasının zayıf ola-
na hayat hakkı tanımadığını iyi bilmeliyiz.
Geçmişteki terör olaylarını bir kenara koyarak 
sadece
7 Haziran 2015’den sonra başlayan saldırılara 
bir göz atalım:
20 Temmuz 2015’te Şanlı Urfa’nın Suruç ilçe-
sinde 34 vatandaşımızın katledildi.
10 Ekim 2015’te Türkiyemizin kalbi Ankara’da 
102 vatandaşımız katledildi.
Kısaca mübarek vatanımız cenaze namazı kılı-
nan, cenaze duası okunan bir görüntü içe-ri-
sinde…
Uyan, Türk Milleti uyan son Vatan’ına sahip 
çık..
 1908 MECLİS-İ MEBUSAN’I
10 Temmuz 1908’de İstanbul gazeteleri başla-
rına taş düşmüş gibi millet, vatan ve hürriyet 
sözcüklerini neden kullandılar?
-Sultan II. Abdülhamid’in9  Meclis’i Mebusan’ı 
açmaya karar verdiği haberinde millet, vatan 
ve hürriyet kelimeleri geçmiştir.
-Teşkil edilen Meclis-i Mebusan’da yani Millet-
vekillerinin dağılımı nasıldı?
275 Milletvekilin’den
142’si Türk
60’ı Arap
25’i Arnavut
23’ü Rum
12’si Ermeni
5’i Yahudi
4’ü Bulgar
3’ü Sırp
1’i Ulah

9 34. Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid 31 Ağus-
tos 1876-27 Nisan 1909 tarihleri arasında 32 yıl, 7 ay, 26 
gün padişahlık yapmıştır.
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Ne hikmetse bazıları “çizme aş-

mayı” kendilerine meslek edinmişler 
adeta. Söylemleriyle, tavır ve davra-
nışlarıyla çizmeyi aşarlar. Bu çizme 
aşmada amaçlar farklı farklı olabilir. 
Birileri sırf gösteriş için, birileri gün-
deme gelmek için, birileri kaos ortamı 
oluşturmak için, birileri de plânlı bir 
şekilde düğmeye basarak mesaj ver-
mek için çizmeyi aşarlar. Papa ve paşa 
gibi ağzından çıkanı kulağı duymayan 
“aymaz” çizmeyi aşanlar da var. Hep-
sinin kendine göre az-çok bazı çıkar-
ları vardır mutlaka. Bunlar, birilerinin 
piyonları veya emir kullarıdır genel-
likle. Ben, “çizmeyi aşma” deyimin-
den de biraz bahsetmek istiyorum;

Bir ressam, yeni sergisini açmıştır. 
Davetliler oldukça kalabalıktır. Hay-
ran hayran resimlere bakan enteller 
zaman zaman eleştiriler de yaparlar. 
Çizmeli bir süvari resmi önünde, eleş-
tirel bir pozisyonda duran adam re-
simde kusur bulmaya çalışır. O sırada 
adamın yanına gelen ressam, resmi 
beğenip beğenmediğini sorar ukala-
mıza. Adam, çizmelerin hatalı resme-
dildiğini söyler, peşinden resimdeki 
diğer kusurlara geçer. Ressam, diğer 

davetlilerin yanında bozulmak iste-
mediğinden, kısa yoldan işi bitirmeye 
çalışır ve adama sorar:

—Af edersiniz beyefendi, sizin mes-
leğiniz nedir?

—Ben çizmeciyim efendim.

“O halde, lütfen çizmeyi aşmayın.” 
Diyerek muhatabını susturur ressam.

Ülkemizde ne hikmetse çizmeyi 
aşanlar o kadar çok ki, üzerine vazi-
fe olan da, olmayan da burnunu bazı 
işlere sokuyor. Herkes haddini bile-
rek vazifesini yapmalı. Birileri kalkıp 
bazılarını pohpohlar. Onlar da kendi-
lerini özel görevlendirilmiş kurtarıcı 
zannederler. Memleket batıyormuş 
da bunlar kurtaracak. İnsan bu kadar 
aymaz olamaz. Zavallı Yalancı pehli-
vanlar. Ahh, perde arkasındaki kuk-
la oynatıcıları bir görebilseler, belki 
piyonluktan kurtulurlar. Ama hayır, 
bu piyonlar oynatılmayı sevdikleri 
müddetçe kuklalıktan kurtulamazlar. 
Çözüm, çizmeyi aşmayarak birileri-
nin piyonu olmamakla mümkün olur. 
Kuklaları ancak bu şekilde etkisiz kı-
labiliriz.

Sezayi TUĞLA

ÇİZMEYİ AŞANLAR                                                                                                                

M A K A L E
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HADDİMİZİ BİLELİM

Yükseklerde uçmayıp birazcık alçalmalı,

Bu mübarek günlerden bol bol feyiz almalı,

Bir yoksul kapısını yardım için çalmalı,

            Hep beraber ağlayıp, hep beraber gülelim,

            Çizmeyi aşmayarak haddimizi bilelim.

Değerlendirmek lazım her dakika, her anı,

Güneydoğu kan ağlar, yok terörün amanı,

Zaman, dostluk-kardeşlik, zaman birlik zamanı,

            Bir şehit ailenin gözyaşını silelim,

            Çizmeyi aşmayarak haddimizi bilelim.

Vazifenizse şayet, o işlere karışın,

Hayırda, hasenatta yorulmadan yarışın,

Küskünlük de ne imiş, sarılın ve barışın,

            Ekmeği bölüşürken eşit eşit dilelim,

            Çizmeyi aşmayarak haddimizi bilelim.

Sezayi TUĞLA
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İzafiyet Teorisi (Özel Görelilik Kuramı), 

1905 yılında Albert Einstein tarafından 
“Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üze-
rine” ve “Bir cismin atıllığı enerji içeriği 
ile bağlantılı olabilir mi?” başlıklı maka-
leyle açıklanan bir fizik kuramıdır. Kura-
ma göre, bütün var lıklar ve varlığın fizikî 
olayları izafidir. Zaman, mekan, hareket, 
birbirlerinden bağımsız değildirler. Aksine 
bunların hepsi birbirine bağlı izafî olaylar-
dır. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekan 
hare ketle, hareket mekanla ve dolayısıyla 
hepsi birbiriyle bağımlıdır. Bunlardan hiç-
biri müstakil değildir. 

  Albert Einstein

 “Zaman ancak hareketle, cisim hare-
ketle, hareket cisimle vardır. O halde; ci-
sim, hareket ve zamandan birinin diğerine 
bir önceliği yoktur. Galileo’nin Görelilik 
Prensibi, zamanla değişmeyen hareketin 
göreceli olduğunu; mutlak ve tam olarak 
tanımlanmış bir hareketsiz halinin olama-
yacağını önermekteydi. Galileo’nin ortaya 
attığı fikre göre; dış gözlemci tarafından 
hareket ettiği söylenen bir gemi üzerinde-
ki bir kimse geminin hareketsiz olduğunu 
söyleyebilir”

Özel görelilik, kendi zamanı için inanıl-
ması güç pek çok öngörülerde bulunmuş-
tur, bunlardan en önemlileri:

1- Cisimler hızlandıkça zaman cisim için 
daha yavaş akmaya başlayacaktır, ışık hızı-
na ulaşıldığında zaman durmalıdır.

2- Cisimler hızlandıkça kütlelerinin bir 
kısmı kinetik enerjiye dönüşür, durağan 
kütleye sahip cisimler hiçbir zaman ışık hı-
zına erişemeyeceklerdir.

3- Cisimler hızlandıkça hareket doğrul-
tusundaki boyları kısalmaya uğrayacaktır.

4- Hiçbir cisim ışık hızından hızlı gide-
mez.

İZAFİYET TEORİSİ
M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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Yaşamını Kuranın aydınlığında biçimlendir-

meyen toplumlarda yaşayan insanlar, cahiliye 
toplumu içerisinde menfaatlere dayalı geniş 
çevreler edinebilir çok sayıda sahte dostluklar 
kurabilir, bir çok maddi imkanlara sahip olabi-
lirler. Allah’ın elçileriyle bildirdiği öğretisinden 
uzak olan toplulukların sayıca çok olmasına 
aldanabilir, “güç kazanırız” mantığıyla bu tarz 
kişilerle dostluklarını ilerletebilirler. Kendile-
rince kuvvet ve onurun – İlahi öğretiden uzak, 
kötü ahlaklı ve basit karaktere sahip insanlar-
dan oluşsa da- çoğunluğa uymakla elde edi-
lebileceğini zannedebilirler ve bu anlayışın, 
önem vermedikleri ilahi öğretiyle tamamen zıt 
olmasına da aldırış etmezler.

Allah aşağıdaki Ayetlerinde asıl izzet ve şe-
refin iman edip Müslüman Ahlakı’nı yaşamak-
la ve böyle insanlarla dostluklar kurmakla ka-
zanılacağını bildirmiştir: 

“Onlar, Mü’minleri bırakıp Kafirleri dostlar 
(veliler) edinirler. ‘Kuvvet ve onuru (izzeti)’ 
onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz, ‘bütün 
kuvvet ve onur,’ Allah’ındır.” (Nisa Suresi, 139) 

“…Oysa izzet (güç, onur ve üstünlük) Al-
lah’ın, O’nun Resûlü’nün ve Mü’minlerindir...” 
(Münafikun Suresi, 8)

Allah’tan gereği gibi korkan ve dünyada de-
nenmekte olduğunun bilincinde olan samimi 
bir Müslüman ise tüm çıkarlarını ve elindeki 

imkanlarını kaybetmek uğruna da olsa bu batıl 
anlayışın sürmesine destek veren bir insan ol-
mayı kabul etmez. Kendisini, şartlara ve çevre-
sine uyum sağlama gibi bir mecburiyet içinde 
hissetmez. Aksine Allah’ı razı edecek şartlar 
ne ise bunları oluşturma çabasında olur. Çün-
kü bu insan, imanın kendisine kazandırdığı eş-
siz ve yüksek anlayışıyla doğruyla yanlışı ayırt 
edebilir ve yanlış yaşam biçimini tercih eden 
insanların sayıca kalabalık olmasından etkilen-
mezler. İmanın oluşturduğu şuurla vicdanını 
dinler ve Allah’ın sonsuz gücünün farkına va-
rarak dünya yaşamının amacının sadece Al-
lah’ın rızasını kazanmak olduğunu anlar ve ne 
kadar kalabalık olursa olsun cahiliye toplumu-
nu, -imtihan ortamı için hazırlanmış- bir gölge 
varlık olarak görür. 

Bu onurlu ve ihlaslı karakterin karşılığı ola-
rak Allah, Salih Müslümanları hem dünyada 
hem de ahirette mükafatlandıracağını ayetler-
de şöyle bildirir: “İman edenler, hicret eden-
ler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla 
cehd edenlerin (çaba harcayanların) Allah 
Katında büyük dereceleri vardır. İşte ‘kurtu-
luşa ve mutluluğa’ erenler bunlardır. Rableri 
onlara Katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu 
ve onlar için, kendisinde sürekli bir nimet bu-
lunan Cennetleri müjdeler. Onda ebedi kalıcı-
dırlar. Şüphesiz Allah, büyük mükafat Katında 
olandır.” (Tevbe Suresi, 20-22)

İsmihan Meryem BOYRAZ

GÜÇ VE ONUR, SADECE ALLAH 
TARAFTARLARINA AİTTİR.

D E N E M E
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Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin 
çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde 

olduğu hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve ken-
di amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın 

hikayesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz 
hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir or-

ganizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle 
birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla 

ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sırada-
ki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol 

altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir 
yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi 

için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır...

Marvel çizgi roman evreninin ezeli 
kötülerinden Venom’un beyaz perde 

uyarlaması olan filmde Venom’a 
Tom Hardy hayat veriyor. 

Filmde 4 Oscar adaylığı 
bulunan Michelle Willi-

ams, 2 Oscar adaylı-
ğı bulunan Woody 
Harrelson, Altın 
Küre adayı Rüz Ah-

med, Jenny Slate de 
yer alıyor.

Onur TAŞKIRAN

S İ N E M A
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Assassin’s Creed Odyssey
İlk piyasaya sürülme tarihi: 5 Ekim 2018  
Motor: Anvil
Yayıncı: Ubisoft
Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, 

Nintendo Switch, Microsoft Windows
Geliştiriciler: Ubisoft Quebec, Ubisoft 

Montreal, Ubisoft Singapore
Türler: Aksiyon Rol Yapma Oyunu, Gizli-

lik Oyunu, Açık dünya
 Odyssey, milattan önce 480’de; meş-

hur 300 Spartalı’nın muzaffer komutanı 
Leonidas’ı kontrol ettiğimiz bir savaş sah-
nesi ile başlıyor...

 Hikaye hakkında detaylı bilgi verme-
yeceğim çünkü Odyssey’i diğer Assassin’s 
Creed oyunlarından ayıran en temel şey 
rpg türüne yaklaşılması olmuş. Mekanikler 
ve oynanış bakımından serinin bir önce-

ki oyunu olan Assassin’s Creed Origins’le 
neredeyse aynı diyebilirim. Odyssey’de 
benim en çok hoşuma giden şey oyunun 
sonunun bize bağlı olarak değişmesi oldu. 
Oyun, verdiğimiz kararlar, kurduğumuz di-
yaloglar ve özgür eylemlerimiz sonucunda 
şekilleniyor. Odyssey hakkında söylenecek 
sayfalarca şey var, biz en önemli noktalar-
dan bahsettik. Gelelim oyunun artı ve ek-
silerine:

Artılar:
+Atmosfer ve dünya tasarımı
+Grafik
+Uzun oynanış süresi
+ Müzikler

Eksiler:
-Dövüş Mekanikleri
-Seviye sistemi uğraştırıcı

BATUHAN 
PINARBAŞI

V İ D E O  -  O Y U N
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(NEREDEN NEREYE GELDİK, NE KAZANDIK NE 

KAYBETTİK)

Anadolu’da lakaplar isimden önce verilirdi, ço-

cuğun marifetine göre. Osmanlıdan da öte Türk-

lerin göçebe hayatından kalma bir gelenek olsa 

gerek. Muhtemelen tarlada tapanda çalışan halk 

en uygun ismi verme anını gözlüyordu. Çoğu ana-

lar çocuğunun ne zaman emeklemeye başladığını 

bile fark etmeden çocukları ayaklanıveriyordu. O 

sanıyordu ki; bebek beşiğinde, höllüğün içinde, 

mışıl mışıl uyuyor. Oysa aslan parçasının adı çoktan 

konmuş nerdeyse toyu vuruluyor… Bir müjdedir; 

verilmek üzere anaya, ona ulaşmadan daha dağ taş 

ahali duyuyor;

_ Fadimeana! Fadimeana! Senin oğlan KÜLCÜ 

olmuş. 

Ne umuyor, ana yüreği ne buluyor. Şaşkın şaşkın 

bakakalıyor müjdeciye. Gerçek adı konulana kadar 

bu adla kalacak öyle mi? Hatta gerçek adla anılma-

yıp bu ad bir de üzerine yapışıverirse ömrü billah 

gerçek addan önce gelecek. Susuyor, soramıyor. 

Sormaya fırsat vermemiş müjdeci, açıklama yapıyor 

nefes nefese kalmış haliyle. Nerden buluyorsa o ka-

dar nefesi? Makinalı tüfeği atar gibi tar tar tar tar 

bir çırpıda bitiveriyor anlatılacaklar…

Öyle ya köyde kirazı kulaklarına taka taka yiyen   

çocuğun adı KÜPELİ, bağıra bağıra konuşan Hasan’ın 

BOR BOR, cüce, çelimsiz olan Müslüm’ün ÇÖRDÜK, 

çok yiyen sarı Hasan’ın asıl  lakabı  da DOYMAZ Ha-

san değil mi? Küle bulananın da adı KÜLCÜ olacak 

elbet şaşılacak ne var?

İçten içe kendine soruyor; bu çocuk ne zaman 

büyüdü de emeklemeye başladı ki küllüğe gitsin, 

evde gören ilk büyük( baba, amca, dayı, nine) de bu 

adı versin. Allah Allah! Olacak şey değil, diyor ama 

bereket yanmamış diye teselli buluyor ana yüreğin-

de…

Buraya kadar anlatılan halamın güya görücü usu-

lü evlendiği,  gerçek adını nikâh kıyılırken öğrendiği 

emmioğlu Külcü lakaplı kahkahası göğü yıkan, alın-

ganlığı ile meşhur Cemal eniştemin lakap geçmişi.

Şimdi ismimiz konuyor hemen… Moda neyse 

ona uyuluyor, revaçta ne varsa ona tapılıyor ade-

ta. Konulan ismi idrak etmeden yaşayıp gidiyoruz. 

Gerek duymuyoruz sorular sormaya! Nedendir? 

Niçindir? Ne demektir? Nasıldır? Umurumuzda 

değil! İsimler karakterin yansıması oysa. Bu konu-

da olabildiğince bilinçli olmak gerekirken  ‘’salmışız 

çayıra Mevla’m kayıra’’ hallerimiz münferit, sıradan 

ve hatta masumane attığımızı sandığımız adımların 

faturasını bize çektiriyor. Günümüzün gençliğine de 

her yönden olumsuzluğa davetiye çıkarılmış bir fır-

sat doğuyor adeta. 

 Başımızı kaldırmadan geçiştirici cevaplar bulu-

yoruz ayağımıza kadar hizmet getiren anamıza bile.. 

Şimdinin modası da bu! Öyle ya çok meşgulüz! Tek-

noloji ilerlemiş, başından ayrılamıyoruz...

Dün tarlada çalışanların hayaliydi okuyup adam 

olmak! Köyün sefilliğinden, toprağa köleliğinden 

kurtulmaktı en büyük dertleri. Kölelikler boyut de-

ğiştirdi, zaman ve mekân değiştirdi. Üstelikte çoğa-

larak, hızla yayılarak ne yazık ki! Adı hep aynı kaldı 

Ülkü KARA

GEÇMİŞ OLSUN

D E N E M E
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KÖLELİK! Kimse farkında değil.

Hayalleri vardı Fadimeana’nın..Hiç tasalanmadı 

bile, canı sağ olsun yeter dedi, bir bir sıraladı hayal-

lerini ( eşinin, dostunun, tüm köylünün de hayalleri 

bunlardı, adı gibi emin) içten içe…

_ Ne olurdu sanki? Bir makina çıksa da şu kara-

basandan kurtulsak, 

_ Ne olurdu sanki? Nohut oda bakla sofa da 

olsa, kendi evim olsa, çocuğumun başında dursam, 

emeklediğine, yürüdüğüne, ilk ‘’ANNE’’, ‘’BABA’’ de-

yişine şahit olsam,

_Ne olurdu sanki? Şu yollar yapılsa da her gün 

şehire insem; ( Dağ tepelerinin ardında yurt yuva 

kuranlar, kışın kar bastırınca yılın ilk altı ayı hasret 

kalır şehir bildikleri küçük ilçenin her bir şeyine, 

özellikle de fırından çıkmış puf puf somun ekmeği-

ne)

_Ne olurdu sanki? Elektrik oluverse evlerinde. 

Şehirlilerin evlerini süsleyen yıldızlar gibi ne hoş 

parlıyor o ışık da kör olmayası en zifiri gecede bile…

( Ortanca kızı Işık’ın adını sırf bu yüzden zor bela 

büyüklerini ikna ede ede  koymadı mı zaten.. Bir 

tek ona geçti hükmü diğerleri lakaplı bu değil çok 

şükür )

_ Ne olurdu; su için sırtında tıkırı, elinde bakracı 

ile yarım saat gidişi, yarım saat gelişi, sıra beklemesi 

de en az bir saat süren köy çeşmesine gitmesi olma-

yıverse… Düğmeyi çevirince akıveren o sular bizim 

evlerimize de geliverse,

_ Ne olurdu geceleri ilk akşamdan yatacağımı-

za(Köylü insanın gün doğmadan kalkmasının sırrı 

gün battıktan hemen sonra yatmasındadır. Lüküs 

lambası, gazı olan nadir köylü evlerinde geç yatılır, 

o da misafirden, misafire… Hizmet bitip tükenmez 

köylü evlerinde. Misafire hürmet, yedirmek içirmek 

nam saldırır, her yaptığı şerefine şanına…)  Ne var-

dı sanki şu yolu izi bilinmez köylük yerde yurt yuva 

kuracaklarına  şehirde , çekirdek ailesiyle çekirdek 

çıtlatarak, aylak aylak dolansa, ev ahalisi anne baba 

ve çocuktan ibaret olsa, kah o kanepeye kah bu ka-

nepeye uzansa, televizyon karşısında kaygısız, kasa-

vetsiz uyuyakalsa!!! 

Tek hayali çocuklarının geleceği olsa, tek derdi 

ise ölüm, onlarda olsun varsın nasılsa herkesin başı-

na gelecekse denmez ki buna zulüm.

Ne olurdu… Ne olurdu… Ne olurdu…

O ki ALLAH, her şeye gücü yetendir, işitendir, 

kime ne murat ederse onu verendir. 

1_ Önce Patoz geldi sonra döver biçer:

Düven, karasaban tarihe karıştı bir at, bir eşek 

yeter oldu.  Bir de sağılır iki inek bağlanmışsa her 

eve.. ’’Öküz öldü mertlik bozuldu’’ İnsana da hay-

vana da ihtiyaç kalmadı. Nicedir kalplerini şehir 

sevdası sarmış olanlar vardı, onlara da fırsat doğdu 

böylece…

Köyden bıkanı şehir aldı…

Hayretler içerisindeyim oysa şimdi. Dünkü öz-

lemlerim geleceğimi zehirledi. Etrafımdaki herkes 

kaybettiklerinin peşinde… Organik yaşam ve orga-

nik gıda adına tüm kaybettiklerimizi ilk bulduğumuz 

yere doğru yolcuyuz her ne hikmetse… Ne Allah’ın 

tokadına karşı durulur ne de O’nun hikmetinden 

hesap sorulur, bu böyle biline… Somundan bıkıp 

mis gibi doğal karabuğday unlu yufkaya bile hasret 

kaldıysan, zamanında kim bilir ne dedin hatırla da 

vur diline… 

Şehirde her şey hazırdı. Git pazara al, git marke-

te al. Kartın varsa hiç hesap etme… Yavaş yavaş ipin 

çekilir fark edemezsin, ama öyle ama böyle nasıl 

olsa ödersin bir şekilde her yol açık! Kampanyalar, 

reklamlar, hep senin için var ya zaten bulursun bir 

yolunu nasılsa. Şehirde imkân çooook, köylük yer 
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gibi kıtlık yooook… Hem köyde reçberlikte çalışan 

insan şehirde aç kalır mı? Tırnağıyla toprağı kazıya 

kazıya gelmiş bu yaşa, ne iş olsa yapar nasılsa.

Yüklendikçe yüklenir; şehirli, paralı kodamanlar, 

köylü adamın omuzlarına… Köylü gocunmaz… Ba-

basının emir uşağı olmaktan yeğdir, elin emir uşağı 

olmak güya! Şehrin ne çilesi varsa göğüsleyecek, 

kendi okumadıysa çocuklarını okutacaktır hayal bu 

ya…

Diğer yandan dişini tırnağına takar, saçını sü-

pürge eder çocukları için evde analar da… Tek emir 

veren kocasıdır, o çoktan razı buna canı gönülden… 

Onu hayallerine kavuşturan eri ne der ise emir te-

lakki eder, yapmaya koyulur aniden.( Anadolu ter-

biyesi almış analarımızdı onlar, şimdi eser yok o 

itaatten, ekonomik gücü geliştikçe çığırdan çıkmış 

deli danalar gibi şimdi çalışan kadınlar!!!)Emir de 

emir olsa hiç yüksünmez ki o zaten… Okuyan çocu-

ğa köle olmaktan, hele de çocuk kendi çocuğu ise o 

gönüllü zaten böyle köleliğe dünden… Ne demişti 

eşi sahiden;

_ onlar okuyacak, gerekirse sen evde, ben dışar-

da onların kölesi olacağız hanım.

Anaların evlatlarına köleliği; ergenlikte, üniver-

sitede, evlenirken ve hatta evlendikten sonra da 

devam eder.(ergenlikte okuyor diye, üniversitede 

hem okuyor hem gurbette diye, evlendiğinde mad-

di destek gerek diye, evlendikten sonra torun baka-

rak _başka kimseye güvenemem anne_ dedi diye)

Bilgisayar başındaki çocuğun önüne yemek 

getirir anne… Dışarda kötü arkadaş edineceğine 

gözümün önünde dursun, bir zarar gelmesin ye-

ter ki ona, tek yanımda olsun ben onun seve seve 

kölesi olurum… Asıl her an her saat her saniye kul 

olmamız gereken ALLAH iken, üstelikte hiç bitip 

tükenmeyen, gelip geçmeyen, yegâne güç O’nda 

iken, dün de bugün de yarında ezelden beri ebede 

kadar yanımızda olan VAR iken gelip- geçiciye, gi-

dip- gelmeyene, silip- sevmeyene, hiçbir şeye gücü 

yetmeyene bu kadar tamah neden?  Çocuğuna 

taparcasına hizmet eden annelerin hazin sonuna 

medyalarda birçok kez şahit olmuşuzdur. 

Çamaşır makinasının bile yeni yeni çıktığı, ge-

nelde zengin evlerini süsleyen bir zamanda koskoca 

üniversiteli kızına ‘’çamaşırlarını sen yıkama getir 

ben elde yıkarım’’ diyen anneler, çocuklarını bilgi-

sayara mahkum yetiştiren annelere bıraktı yerini…

ayaklarına yemek götürüyor, çocuğun o bilgisayar-

dan başını kaldırıp da bir ‘’ sağ ol anne ‘’ demeye-

ceğini bile bile..

Ekonomisi düzeldi, tarlaya tapana, düvene sa-

bana kul olmaktan kurtuldu, çocuklarına kul oldu 

anneler…

Teknoloji o kadar sardı ki her yanımızı bir kaplan 

pençesinde can çekişiyor gibiyiz. Saymakla bitme-

yecek meşguliyetlerimizin her biri teknoloji menşeli 

bir yığın alet edevatla ilgili… Bugün bilgisayar ba-

şında ayaküstü atıştırdıklarımız yarın bir yutumluk 

kapsüllere bırakacak kendini deniliyor. 

Hareketsizlikten alınan kilolar köylü hayatının 

özentiliği ile son buluyor… Dün neler oluyor, neler 

dönüyordu insan beyninde bugün her şey tersine 

dönüyor… Bugün elimizden bırakamadığımız güya 

akıllı telefonlar yarın elimizden kaçırdığımız gençli-

ğimizi ve sağlığımızı maalesef geri veremiyor.

Her şey tersine dönüyor… Kul olmayı becereme-

yince kül olmak yeğleniyor… Keşke ‘’kül’’ ‘’külcü’’ 

kelimesi lakap olarak kalsaydı da; kendi ellerimizle 

yetiştirdiklerimizin, ürettiklerimizin, hatta format 

atıp program yüklediklerimizin kölesi olmasaydık.

ASIL KUL OLMAMIZ GEREKENİ UNUTUP, AYAK-

LARININ ALTINA KUL OLDUKLARIMIZIN ELİNDE 

SAVRULUP KÜL OLMASAYDIK.  ARTIK BİRÇOK ŞEY 

İÇİN ÇOK GEÇ. GEÇMİŞ OLSUN. 
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Recep İNCECİK

İnançlı olmak kadar güzel bir şey yok. Ben ve 
biz sevgisi, ben ve bizlerin inançlarını, düşünme 
tarzlarını, bakış açılarını, yaklaşımlarını, örfünü, 
kültürünü sevmek iyidir, güzeldir. Kötü olan; 
bencil(l)ik ve bizcilik yapmak, bütün bunları 
başkalarına dayatacak kadar bağnazca tutum 
sergilemek.

Üstad Neci Fazıl: “Sakın yobazı, bir davaya, 
onun en mahrem çilelerini çektikten sonra kıl 
ve nokta feda etmeksizin emirlere sımsıkı bağ-
lanan ulvi adam sanmayınız! Yobaz, her saha-
da, asla anlayamadığı ve iç yüzünü göremediği 
tecelliler karışında papağan gibi hep aynı aksü-
lamelleri gösterip Nuh diyen, fakat Peygamber 
demeyen; ve insanda en büyük İlahi nimet, ruh 
ve fikri, bekçi sopası, tulumbacı narası ve yurya 
çığlığıyla boğmaya kalkışan, böylece inanışları 
kör ve havasız nefsaniyetine indiren insan kılıklı 
insan tersidir. Yobaz, sadece Allah’ı bulmak için 
düşünmeye, ürpermeye ve kıvranmaya memur 
insanoğlunun en büyük düşmanıdır; ve en sefil 
hayvanlar arasında bile bir eşi bulunmaz esatiri 
hayvandır.” der.

Yobaz insan taassup sahibidir. Taassup zan-
nedildiği gibi sadece dinle ilgili bir kavram da 
değildir. insanlar her konuda taassup sahibi ola-
bilirler. Derin taassuba batmış ateist olabileceği 
gibi putperest, Hristiyan, x partili, bilim adamı 
veya Kemalist de olabilir.

Kelimenin asab ile asabiyet (kavmiyetçilik) 
ile rabıtalı oluşu üzerine, kendine, kavmine, 
aidiyet hissettiği yapıya duyulan aşırı bağlılık; 
fanatizm.

Başlangıçta “kabile taassubu” anlamında 
kullanılan asabiyet, zamanla daha geniş bir et-
nik ve siyasal içerik kazanırken Batı dillerinde 
“fanatizm” Türkçe’de “bağnazlık” kelimesiyle 
karşılanan taassup din, düşünce, siyaset, milli-
yet gibi birçok alanda koyu bir muhafazakârlığı, 
değişik anlayışları aşağılayıp yok etme eğilimi-
ni, farklılıklara karşı katı  bir hoşgörüsüzlüğü 
ifade eden bir terim haline gelmiştir.

Ben fanatik insanlarla asla tartışmaya gir-
miyorum. Tartışmaya girdiğimde kavga çıkıyor. 
Çünkü derdi doğruyu, haklıyı bulmak değil; 
kendi savunduğunu sana dayatmaktır gayesi.

Bunlar kendi gibi düşünmeyene öfkelenirler.

Bir âyette geçen “hamiyyete’l-câhiliyye” 
sözü taassuba yakın bir anlam içermektedir. 
“İyilik ve takvâ üzerinde yardımlaşın, kötülük 
ve düşmanlık yönünde yardımlaşmayın” meâ-
lindeki âyetle tartışmaların doğru bilgilere, ka-
nıtlara, aydınlatıcı kaynağa dayandırılması ve 
güzellikle yapılması gerektiğini, dinde zorlama 
olamayacağını (el-Bakara 2/256) bildiren âyet-
lerde dolaylı biçimde taassup reddedilmek-
tedir. Elmalılı Muhammed Hamdi, son âyetin 
insanları zorla bir dine sokma çabasını yasakla-
ması yanında hürriyet alanına giren konularda 
kimseye baskı yapılamayacağı anlamına geldi-
ğini belirtmektedir. Atalarının yanlış inançlarını 
ve hayat tarzlarını körü körüne sürdürerek hak 
dine karşı direnen inkârcıların tutumlarını anla-
tıp eleştirme bağlamında taassuba işaret eden 
ifadeler birçok âyette yer almakta, insanlar dü-
şünerek ve bilerek inanmaya çağrılmaktadır.

Taassup Veya Fanatik

D E N E M E
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harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı 
yapılan bir spor. Farklı arazi koşullarında yapılabil-
se de, genellikle ormanlık arazide yapılması tercih 
edilmektedir. Çoğu ülkede federasyonlar halinde 
örgütlenmiştir ve belirli kurallar çerçevesinde ger-
çekleştirilir.

Oryantiring kelimesi, İngilizce orienteering ke-
limesi aracılığıyla, İsveççe orientering kelimesin-
den dilimize geçmiştir. İlk resmi faaliyet 1918’de 
İsveç’te Albay Ernst Killander tarafından yapıldı. O 
tarihten sonra ilgi hızla arttı ve ülkedeki en yaygın 
sporlardan biri halini aldı. Uluslararası Oryantiring 
Federasyonu 1961 yılında kuruldu. Oryantiring gü-
nümüzde pek çok ülkeye yayılmış bir kitle sporudur. 
İsveç’teki O-ringen faaliyeti her yıl onbinlerce spor-
cuyu bir araya getirmektedir

Türkiye’de oryantiring

Türkiye’de oryantiring, 1970’lerden beri silahlı 
kuvvetlere bağlı kurumlar ve diğer kamu kurumları 
bünyesinde yapılmaktadır.[3]. 1999’da İstanbul ve 
Ankara’da halka açık oryantiring grupları kurulmuş 
ve faaliyete başlamıştır.[4] Türkiye’de resmi örgüt-
lenme çalışması 2001 yılında başlamış ve 2002 
yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dağcılık 
Federasyonu’na bağlı Oryantiring Asbaşkanlığı ku-
rulmuştur. Asbaşkanlık 2004 yılında İzcilik Federas-
yonu’na bağlanmıştır[5]. 2006 yılında bir Oryanti-
ring Federasyonu kurulması kararı alınmış[6] olup, 
28 Mart 2006 tarihinde İzcilik Federasyonu’nundan 
ayrılan[7] Oryantiring, 19 Haziran 2006 tarihinde 

kurulan Oryantiring Federasyonu’na bağlanmış-
tır[8]. 2006 yılının son dönemlerinde özerliğini is-
teyen Federasyon, 2007 mart ayında birinci genel 
kurulunu yaparak özerk federasyon olmuştur

Türkiye’deki en önemli oryantiring faaliyeti, 
uluslararası katılıma sahne olan İstanbul 5 Gün ya-
rışmalarıdır

Kurallar

Oryantiringde sporcular kendilerine verilen ya-
rışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere 
sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. Kont-
rol noktalarında turuncu-beyaz bayraklar bulunur. 
Yarışmacılar bayrağın yanındaki zımbayı ellerindeki 
fişe basarak kontrol noktasına ulaştıklarını kanıtlar-
lar. Bazı yarışmalarda zımba ve kontrol kartı yerine 
elektronik bir sistem de kullanılmaktadır. İki hedef 
arasında hangi yolu izleyeceğine yarışmacı kendi 
karar verir. Amaç hedefleri en kısa sürede tamam-
lamaktır. Tüm hedeflere ulaşamayanlar genellikle 
diskalifiye edilir. Yarışmacıların birbirini izlememesi 
için genellikle birkaç dakika arayla çıkış verilir. Yarış-
macılar parkur boyunca karşılaşsalar dahi birbirleri-
ni izlemeleri yasaktır.

Oryantiring

Emrullah ÇINAR

S P O RS P O R
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Germiyanoğulları Beyi 2. Yakup Çelebi tarafın-

dan 1411-1412 yıllarında yaptırılan, mülkiyeti Va-
kıflar Genel Müdürlüğüne ait Paşamsultan Mahal-
lesi’ndeki İmaret Mescidi, 1999 yılında Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca restore edilerek “Çini Müzesi”-
ne dönüştürüldü. 

Müze, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bu-
luntuların da aralarında olduğu yaklaşık 500 eser-le 
ziyaretçilerini çininin tarihi gelişimine tanıklık etti-
riyor.

Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, yaptığı 
açıklamada, Kütahya’nın adeta çininin başkenti ol-
duğunu belirterek müzenin ülkenin çini tarihine ışık 
tutan önemli bir merkez söyledi.

Müzede çok değerli eserlerin sergilendiğini ak-
taran Türktüzün, “Sergilenen eserler Kütahya ve 
İznik çinilerinden oluşmaktadır. Tamamı el sanatı 
çinilerdir. Sergilenen en eski eserler ise Selçuklu 
dönemine ait 700 yıllık çini kalıntıları. Konya’daki 
Selçuklu döneminden kalma Kubadabad Sarayı ka-
zılarında çıkan çini kalıntıları ile Topkapı Sarayı’ndan 

getirilmiş 16. yüzyıla ait Osmanlı döneminden kal-
ma İznik çinileri burada sergileniyor. Diğer eserler 
ise son yüzyıla ait çiniler.” dedi.

Türktüzün, son yüzyıla ait çini eserlerin büyük 
kısmının Kütahya’nın en eski çini imalathanelerin-
den Azim Çini Fabrikası’nın sahibi Rifat Çini tarafın-
dan bağışlandığını ifade etti.

İznik ve Kütahya çinilerinin 14. yüzyıldan itiba-
ren aynı dönemde yapılmaya başladığını ve günü-
müze kadar geldiğini hatırlatan Türktüzün, şöyle 
devam etti:

“Kütahya ve İznik çinileri birbirinden farklı özel-
liklere sahip. İznik çinileri saraya yönelik ya-pıl-
mıştır. Kütahya çinileri ise ağırlıklı olarak halkın 
kullanım eşyasına yöneliktir. Çinicilik faaliyetleri 
geçmişten günümüze kadar devam ettirilmektedir. 
Aynı zamanda günümüz çini ustaları aracılığıyla da 
gelecek nesillere aktarılmaktadır. Kütahya’da birçok 
aile çinicilikten geçimini sağlamaktadır.”

Anadolu Ajansı

Çini Tarihine
 Işık Tutan Müze

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K Ü LT Ü R  -  S A N AT
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Uyruğu: Batı Almanya
Tasarlandığı tarih: 1958
Ağırlık: 10 kg – 27 kg
Namlu uzunluğu: 565mm
Mühimmat: 7.62x51mm NATO
Atış hızı: 1000-1300 mermi/dk
Etkili menzil: 200-1200 m
MG3 hava soğutmalı,7.62 x 51mm çapında mermi kullanan Alman yapımı genel amaç-

lı makineli tüfektir. II. Dünya Savaşı’nda kullanılan MG42’nin geliştirilmesiyle yapılmıştır. 
1950’lilerin sonlarında Alman Ordusu, hizmetine kabul etmiştir. Standart ayağı ile kullanıl-
dığında hafif makineli, sehpaya monteli olarak kullanıldığında ise ağır makineli rolünde kul-
lanılabilir. 122 cm uzunluğunda, azami menzili 4000m, tesirli menzili 1200 m’dir. Merminin 
namludan çıkış hızı 820m/sn’dir.MG3 ve türevleri Dünya’da 30’dan fazla ülkenin ordusu,ta-
rafındankullanılmaktadır. İtalya ve İspanya (MG42/59), Pakistan(MG1A3), Yunanistan, İran, 
Sudan ve Türkiye tarafından lisans altında üretilmektedir. Batı Almanya Nato üyesi olduktan 
sonra 7.92x57mm mauser fişeği kullanan MG42’leri 7.62x51mm standart Nato fişeğine göre 
modifiye etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Uzun menzili ve 
güçlü fişekleri sayesinde Türk ordusu mensuplarınca “Karayılan” olarak adlandırılmıştır. Eski 
imal tarihli MG3’lerin fazla tutukluk yapmasına rağmen tahrip gücü ve hassas nişan alma gibi 
özellikleri sayesinde hala sıkça kullanılmaktadır.

Rheinmetall MG3
Kıvanç KARADAĞ

S İ L A H
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ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ilk 

kez askeri navigasyon uydusu taşıyan bir roket gönderdi. 

ABD Hava Kuvvetleri için GPS III uydusu taşıyan Falcon 9 roketi, yaklaşık bir 
haftalık gecikmenin ardından sabah saatlerinde Florida’daki Cape Canaveral 
Hava Üssü’nden uzaya fırlatıldı. 

Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD’nin Uluslararası Uzay 
İstasyonu’na “ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu” olma özelliğini taşı-
yor.

SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu 
gönderdi

Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD’nin Ulusla-
rarası Uzay İstasyonu’na “ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu” 
olma özelliğini taşıyor.

Mehmet ŞAHİN

T E K N O L O J İ
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Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K

Kıymetli dostlarım; kazancınız ve 
harcamalarınız elbette  sizin uhte-
nizde ama burada kısa tiolarla sizle-
re biraz olsun faideli olmayı amaç-
ladım.

1. Bütçe planlaması yapın. Her ay 
elinize geçen parayı ve harcama ka-
lemlerini not ediniz.

2. Çocuklarınıza  bütçe yapmala-
rını öğretiniz.

3.  Harcamalarınızı gruplandırın. 
Her gruba ne kadar harcadığınızı 
yazınız. Fazla olanı belirleyiniz.

4. Harcamalarınıza sınır koyunuz. 
Ayda 300 TL giyim, 1 kez sinema 
gibi.

5. Alış-veriş yaparken 15 saniye 
kuralını uygulayınız. İhtiyaç-alım.

6. Bağımlıklarınızı gözden geçiri-
niz.

7. Nakit para kullanımını minimal 
yapınız.

8. Market alış-verişlerine gider-
ken kendinize ihtiyaç listesi yapınız. 
Aç karnına kesinlikle gitmeyiniz.

9. Alacağınız beyaz eşyaların A sı-
nıfı olmasına dikkat ediniz. Elektirik 
tasarrufu açısından.

10. Telefonlarda bedava zaman 
dilimlerini takip ediniz, cepte en uy-
gun paketi satın alınız. İnternet pa-
keti içinde geçerli.

11. Tatilinizi önceden planlayın. 
Erken rezervasyon indirimlerinden 
yararlanınız. İhtiyaç hissetmezseniz 
kesinlikle çıkmayınız.

12. Bankacılık işlemlerinizde in-
ternet bankacılığını kullanınız. Daha 
az masraf ödersiniz hem de zaman 
kaybetmezsiniz.

Adım - Adım Para Biriktirmek 
ve Fakirlikten Kurtulmak
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ternetten satışa çıkarınız. Ya da ih-
tiyaç sahiplerine veriniz.

14. Yakın mesafelere yürüyerek 
gidiniz. Sağlık açısından spor yap-
mış olursunuz.

15. Borcunuz varsa hemen borç 
kapatma planı yapınız. Nereye ne 
kadar borcunuz var, faiz oranı ne? 
Biliniz, yazınız.

16. Hedefleyerek, aylık kazancını-
zın %15 ni biriktiriniz. Lüks olan har-
camaları kısmak bunu sağlar.

17. Kredi kartlarınızı zamanında 
faiz binmeden ödeyiniz.

18. Gelirinizden az harcayınız .

Kendinize göre yaşayınız. Çevre-
nizdeki insanlara ve yaşamlarına 
takılmayınız. Unutmayınız; kazanan 
siz olduğunuz gibi harcayan da siz 
olmalısınız. Lüks tutkunu olmak , 
moda ve marka saplantısı sizi borç-
lu, bitmiş bir birey haline getirir. Si-
zin dışındakilerin ne dediği ne dü-
şündüklerinin hiç bir önemi yoktur. 
Magazin ve medyanın süslü dün-
yası, reklamlar hep bizlerden daha 
fazla sömürmek amaçlıdır.

Hesaplı iktisatlı güzel- biriktirmiş- 
günler dileğimle. Saygılar.
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İyi Değilim

İyi değilim
dilimin ucuna gelipte söyleyemediklerim

ve senin sustukların
lal olmuş bir dilin çırpınışları

ve gözlerinde saklı yitik kelimeler
anlamı kalmamış bir çaba

sürüklüyor bizi sonsuz bir ummana
ve yalnızlık vurunca kıyıya

anlıyorum ki ben iyi değilim
iyi olmayacağım

yalnızlığımın hamalı oluncaya dek
gel al beni bu yalnızlık kıyısından

otur yanı başıma
ve sor bana ‘nasılsın’diye

iyi olmasam da 
iyiyim diyeceğim sana

Nilüfer KAYA
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İçinde yaşadığımız bu dünya sadece fiziksel 

olarak değil aynı zamanda kanunlarıyla da biz-
leri sınırlamaktadır.  Hem maddesel varlığımız 
ve hem de aynı zamanda bütün benliğimizde 
taşımakta olduğumuz bilincimiz iki kutup ha-
linde bu dünyaya ait kanunlar tarafından en 
küçük bir boşluk olmaksızın kontrol edilmek-
tedir.  Bütün bu kontrol evrenin tamamında 
devam etmektedir. İnsan zekasının ulaşabildiği 
her yerde, bütün gözlemleri tutarlı yapan işte 
bu kusursuz kontrol dür. Evrenimiz bunu bü-
yük bir kolaylıkla, her an kusursuz olarak ger-
çekleştirmektedir.

Evren sadece madde demek değildir.  Bir 
bakarsınız maddedir,  bir süre sonra enerjiye 
döner.  Evet; madde ve enerji birbirine dönü-
şebilmektedir. İşte bu fizik kanunlarının en te-
mel bilgilerinden biridir.  Üstelik te böylesine 
kolaylıkla gerçekleşebilen bütün bu reaksiyon-
lar bilinen evrenin tamamında aynı kanunlarla 
gerçekleşmektedir.  Aksi halde bilim diye bir 
şeyden bahsedemezdik. 

Bu sonsuz gibi görünen evren için çok kolay 
bir iştir. Ama nasıl?

Madde ve enerji durmadan bir o yana bir 
bu yana; enerjiler maddeye maddeler enerjiye 
dönmektedir. Tıpkı güneşteki patlamalar gibi, 
maddeden enerji çıkar bir yandan, başka yer-
lerde de enerjiler yoğunlaşıp maddeye döner. 
Karadelikler gibi. 

İşte tüm bu işleri kontrol etmekte olan ka-
nunlar vardır.  Bunlar soyut kavramlardır. Me-
sela matematikte 2+2=4 gibi… Çok basit gözü-
ken soyut kavramlar iki ucundan bütün evreni 
yakalamış gibidir. Adeta iki parmak arasına sı-
kışmış  aciz bir varlık gibidir bu uçsuz bucaksız 
evren.  Basit bir soyut matematik tarafından 
sonsuza giden varlıklar kolaylıkla kontrol edil-
mektedir. 

Şimdi teraziye koyduğumuzda insanın kont-
rol etmeye çalıştığı bu koca evren… 

Nasıl olabilir ki? Biz sadece oyun oynayan 
çocuklara benziyoruz. Ulaştığımız bütün o kar-
maşık matematikle ve icat ettiğimiz her şeyle 
beraber evrenin matematiğine bakıyorum 
da; aynı terazinin iki kefesine koyabilmek için 
daha çok çalışmalıyız.  Belki o zaman bir şeyler 
olabilir mi?

İnsan olmak her şeye rağmen güzeldi.  
Umutsuzca bu evrenin kusursuz matematiğine 
kafa tutanlara rağmen, sabırla çok çalışarak 
ulaşılması imkansız gibi gözüken ufuklara bak-
malıyız…

Evrenimizin iki matematiği bir oluncaya ka-
dar sabretmeliyiz. 

Bizim için zor olan herkes için zor değil. 

Kendi zorluklarımızdan kurtulmak için bi-
lenlerin kolaylıklarını istemeliyiz. 

Hiç unutmayalım ki çok daha büyük mate-
matikler hiç durmaksızın çalışıyor bizim için.  

Doğru şekilde ve doğru yerden istemesini 
bilelim yeter belki de… 

Danişmentoğlu

ZOR VE KOLAY

D E N E M E
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Cuma günü okunacak dualar geri çevrilmez ve kabul olur. Kimin her ne 
derdi, hastalığı, isteği varsa bugün cuma vakti dua etsin.

Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya 
Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve 
bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade 
edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni 
haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin 
ile bana senden gayrisini unuttur.

Bunun dışında her gün sabah akşam besmele ile birlikte 19 defa şu dua-
yı okursanız rızık sıkıntısı çekmezsiniz ve rızkınız artar : “Bismillahirrahma-
nirrahim. Ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün Ve terzüku 
men teşaaaü bigayri hısaab.”

Cuma Günü Okunacak  Dua

S I R L I  D UA L A R
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HOŞGELDİN 2019

Her yeni yıl bir başlangıçtır,

Olumlu bitirmenin yarısıdır.

Şenlik yapmak da anlamsız,

Gam ve keder de anlamsız.

En iyi karşılamak yeni yılı,

“Lafla peynir gemisi yürümez”,

Dünkü (2018’de) yanlışlarımızı

İnceleyip düzeltmemiz gerekir,

Neyse doğrularımız, listelenir.

Yeni yıla (2019) bir bir hedefler koruz,

En önce ve önemlisinden başlayarak,

Neresi zor, nedir yapılması gereken,

“İmkânsız zaman alır, zoru yaparız” de,

Yeni yılı böyle karşıla, umut ve azimle!

Israr ve istikrarla hedeflerini izle & güncelle,

Listemizdir bizim, yeni yılı en iyi karşılamak…

Sabit OSMANOĞLU
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Nihat ÖZBİLEK

Doğan, TOFAŞ’ın ürettiği modelidir. Arabanın tarihi Fiat’a dayanır. Türk markası olan TOFAŞ 
şasiyi satın alıp biraz modifiye yaparak 1982-2002 yılları arası TOFAŞ tarafından üretilip Türki-
ye’de satıldı. Tofaş Doğan Tofaş tarafından 2002 yılına kadar üretilen Türk otomobilidir. Station 
wagon olan Kartal modelinin sedanı, Şahin’in üst donanımlı modelidir. Murat 131’in devamıdır.
Tofaş Doğan’ın ilk modellerinde; elektirikli cam, far fıskiyesi gibi parçalar yoktu; ama diğer mo-
dellerde bu parçalar da eklenerek otomobil daha iyi bir hale geldi. Türkiye’de üretimi bitmiş olan 
Doğan’ın sadece 1.6 litre, 4 silindirlik motor seçeneği vardır. 6 değişik modeli vardır.

Şahin’den farklı olarak kapı ve koltuk döşemeleri, elektrikli camla ön camlar, jant çapı, araç 
rengine boyalı sisli tampon, hidrolik direksiyon , alttan torpidolu göğüs, araç rengine boyalı ay-
nalar, far çıtaları, direksiyon yükseklik ayarı ve 1996 sonrası hidrolik direksiyon ve direksiyon 
yükseklik ayarı, arka koltuk başlıkları, daha kalın kasa, 1998’e kadar olan SLX’lerde çelik jant 
özellikleri vardır. Doğan 1.6. i.e. versiyonunda yeniden kapaklı jantlara dönülmüştür ve depo sol 
tarafa alınarak aracın bagaj hacmi genişletilmiştir. Tüm i.e. Şahin ve Doğan’lara metalik renk se-
çeneği gelmiştir. (Metalik gri ve Barok kırmızı.) Türkiye’de 1978-2003 yıӀӀarı arasında üretiӀmiştir. 
2002 yılında şasisi Holland Car tarafından satın alınıp DOCC model ismi ile Etiyopya’da 2005-
2010 yılları arasında üretilmiştir.

O T O M O T İ V

Tofaş Doğan
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Osman NUR

Gerçek tasavvuf nedir?

Gerçek ve doğru tasavvuf insanı Allah’a 
ve cennete doğru götürür. Tasavvuf takva-
lı yaşamdır. Bu da imrenilecek ve övgüye 
değer bir harekettir. Tasavvufa giren in-
sanlar günahlardan son derece sakınırlar 
hatta mekruh ve mubah olan şeyler kar-
şında bile dikkatli olurlar. Gayeleri sadece 
Allah’ın rızasını kazanmaktır. Onlar için 
nefsin, insanların istekleri ve kınamaları 
onları Allah rızasından ayırmaz.

Dünya makamına hiç değer vermezler. 
İnsanlardan bir şey istememeye son dere-
cede dikkat ederler. İnsanlara yardım et-
meyi de ibadet aşkıyla yaparlar. Bir insana 
yardımcı olmayı  arzu ederler ve yaparlar.

İbadete çok düşkün olurlar. Beş vakit 
farz namazlara ilaveten sünnet namazları-
nı da aksatmadıkları gibi, her zaman nafile 
namazları kılarlar. Zekâtlarını verir, ayrıca 
bolca sadaka da verirler. Hac ve oruç iba-
detlerini de aksatmazlar aynı zamanda 
nafile hac yapıp ve nafile orucu çokça tu-
tarlar.

Tarikat ehli az yer, az uyur, az konuşur, 
çokça ibadet eder, dilini devamlı zikirle 
meşgul eder. İlahilerden daha çok Kur’an 
okurlar, peygamberimizin hayatını ve ha-
dislerini okuyarak dini bilgilerini artırırlar. 
Ahlaken de güzel ahlak sahibidirler, dilleri-
ni küfür, sövme, yalan, gıybet gibi kelime-

lerden korurlar.

Bir şeyhe bağlanırlar, devamlı onunla 
beraber olup ondan ilim, takva dersleri 
alırlar. Şeyhleri müritlerinin nefsi arzula-
rını dizginlemeleri için nefis terbiyesi ile 
onları eğitirler. Tasavvufta şeyhler mürşidi 
kâmil olarak bilinir, ona son derecede bağ-
lı kalırlar. Onun İslam’ı daha iyi anladığı, 
daha iyi yaşadığı, sözlerinin tavsiyelerinin 
İslam’a son derecede uygun olduğuna ina-
nırlar. Şeyhler böyle olmak zorundadırlar 
yoksa müritlerini yanlış yola sevk ederler.

Bu kadar güzellikleri bir arada bulundu-
ran tasavvuf veya tarikatlara imrenilmez 
mi? Her Müslüman keşke ben de bunlar 
gibi Allah adamı (güzel bir kul) olsam de-
mez mi? Tabii ki tasavvuf veya tarikatta 
nefsin terbiye edilmesi, nefsi arzuları sus-
turma zor bir şey olduğu için her Müslü-
man bu takvalı yaşamaya güç yetiremez. 
Bir tarikata girip, o tarikattaki insanları 
kardeş bilip daima onlarla beraber olmak 
arzusu içinde olurlar. Tarikat veya tasavvuf 
kardeşliği otokontrolü sağladığından gü-
naha pek düşülmez.

Müslümanlığın özü veya gerçeği eh-
lisünnet inancı ve yaşayışıdır. Yukarıda 
bahsedilen konuların hepsini ehlisünnet 
inancı onaylar. İşte ehlisünnet itikadının 
onayladığı bu tarikat veya tasavvuf hayatı 
gerçek ve doğru hareketlerdir.

TASAVVUF, TARİKAT, EHLİSÜNNET 
VE HURAFELER

D İ N
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Onur KARAKOÇ

Mülk sahibi yalnızca Allah’tır.Onun 
yeryüzündeki  Halife’si olan insan, bu 
mülkü Allah yolunda ve adaletli bir şe-
kilde evirip çevirmekle yükümlüdür. 

Roma hukukunda ise “Mülkü  iyiye 
kullanma veya kötüye kullanma hakkı 
insanın keyfiyetine bırakılmıştır “ anla-
yışıyla taban tabana zıt olduğuna dik-
kat edelim. 

Demek istiyorum ki , eğer tek mülk 
sahibi Allah ise ve insan Halife sıfatı ile 
bu mülkten sorumlu bir yönetici ise 
insanoğlu Allah’ın iradesini ve toplu-
mun öncelikli çıkarlarını bir yana bıra-
kamaz! 

Allah’ın mülkünü sırf kendi menfaati 
için kullanamaz! 

Böyle bir haksızlığı işleyemez ! 

O mülkü israf da edemez.Zira israf , 
Allah’a ve topluma karşı bir hırsızlıktır. 

İslam dünyasında  ticarette yüzyıl-
lardır aşırı hoşgörülü bir anlayış aldı 
başını gitti. Ticaretin ve pazarların ge-
lişmesi , çoğalması gitgide müslüman-
ları faiz , sömürü ve kur düzenine mah-

kum haline getirdi. 

İbni Haldun mukaddimesinde bu ko-
nuya şöyle açıklık getiriyor ; 

“Allah her türlü servet birikiminde 
ölçü olarak kullanmak üzere , değer 
ölçüsü olarak iki madeni , yani altın ve 
gümüşü yarattı.Bu durumda diğer tür 
malların elde edilmesinin gayesinde 
bu iki kıymetli maden vardı.Diğer tica-
ret mallarının tabi olduğu , altın  ve gü-
müşün hiçbir zarar görmediği  , pazar 
kurlarının çalkantılarından yararlana-
rak onlar bu gayelerini gerçekleştirdi-
ler. Altın ve gümüş her türlü kazancın 
, her türlü servet ve mülk edinmenin 
temelidir.”

Bizler günümüzde Kur’an’daki faiz 
ve sömürü  yasağından tam anlamıyla 
çok uzaklarda bulunuyoruz.

Mülkiyet , Kur’an’da , sadece Allah’a 
ait malın idaresinde bir sorumluluk 
olarak görmüş , tam aksine Roma Hu-
kuku ve  kapitalist  Batı , mal sahibinin 
keyfine bırakmış bir hak olarak gör-
müştür.

Müslümanlar,  Batı ile uzun süreli 

TİCARETTE İSLAM VE KAPİTALİZM 

K A PA K
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neticesinde Kuran’ın mülkiyet anlayı-
şından giderek uzaklaşması  İslam Ale-
mi’ni Batı sömürgeciliği karşısında çok 
zayıf ve dayanaksız bir duruma düş-
müştür. 

Batı artık masadaki oyununu değiş-
tirmişti.Sömüreceği ve asimile ede-
ceği ülkeri önce dolar kuru üzerinden 
kendilerine mahkum ediyor sonra ise 
iktisadi , siyasi ve dini anlamda iste-
diklerini yerine getiriyor.Bu ekonomik 
köleliğe karşı çıkan ve ekonomik gücü 
olan ülkelere ise boyunduruk vurama-
dığı için o ülkenin liderlerine her türlü 
oyunu oynuyor ! Eğer bu oyunları da 
netice vermezse işte o zaman darbe 
yaparak yönetime el koyuyor ! Dolayı-
sıyla temel gayeleri sömürü ve hiç bit-
meyen hırslarıdır. 

Kızılderili Atasözü hakikati çok güzel 
anlatıyor ; 

Bir suda iki balık 
kavga ediyorsa oradan 
beş dakika önce uzun 
bacaklı bir İngiliz geç-
miştir... 

Fransızlar ve İngiliz-
ler başta olmak üzere 
Avrupa sömürgecilerin 
karşılıklı ihtirasları için 
bütün insanlığı iştah-
ları ve kuvvet oranla-
rına göre parça parça 
böldüler.Böldükleri 

zamanda en zengin tabakalarla ken-
dilerine “işbirlikçiler” buldular.Bu “iş-
birlikçiler” sömürü düzeninin ticaret 
yoluyla girmelerini, sanayilerini yerleş-
tirmelerini ve pazarlarını yaygınlaştır-
maları kolaylaştırarak zenginleşmeye 
hazırdılar.

Batı öyle bir sistem kurdu ki ; toplum 
sadece bir iş düzenidir , bir çalışma ku-
ruluşudur.Bu toplumda insan yalnızca 
üretici, tüketici ve sırf şahsi çıkarı için 
iş yapan varlıktır anlayışını önce aklı-
mıza sonrada ruhumuza işledi! İnsanın 
ilahi boyutunun körelmesi , her türlü 
mutlak değerlerin inkarına yol açtı. 

Netice olarak , insani birliğin ve mut-
lak değerleri kabul etmenin tek daya-
nağı olan İslam’ı reddetmiş olduğu için 
, geriye sadece fertlerin , grupların ve 
milletlerin hakimiyet hırslarının , zevk 
ve ihtiraslarının , büyüme tutkularının 
vahşice , gaddarca ve kanunsuzca bir-
biriyle çarpışmaları kalır. 
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01.01.2019 Ocak Ayı başladı. Sizler ile bu 

ay bir damla sudan bahsetmek istiyorum. Aklı-
mın erdiği, kalemin yazdığı kadar bir dedim. Yıl 
BİR ile başlar, insanoğlu da Bir damladan hayat 
bulur, can bulur.

BİR=SIR ‘ına ermek için damladan bu kai-
nata göz açan bizler ilerleyen zamanda Toprak 
ANA’da beslenip bir bakış açısına dikkat ede-
lim. 

OCAK ayı soğuk ve sert! O zaman neye dik-
kat etmemiz gerekir, bilmek lazım.  BİR seni 
sana anlatır. Mücadele etmeyi öğretir RAB-
BİM.  Bir değil mi o izin vermese yaprak düşer 
mi. Dal sallanmadan o bir damla su babada 
gizli iken anne onu alır toprak gibi besler bu 
kainata yetiştirir. O zaman bizler evlatlarımıza 
güzel örnek olalım. Evlatlar bize ödül, özenle 
ilgilenelim. Sevgi ile saygıyı aşılayalım. Alım 
gücü kuvvetlidir. Yokuşu onlara öğretelim. İniş 
kolaydır karlar lapa lapa yağarken. O güzellik 
arasındaki sevgiyi bulalım. 

Unutmayalım her çocuk damlanın bir ikra-
mıdır. Rabbim bizleri imtihan eder. Kimine kız, 
kimine erkek kimine de hiç!. O zaman uyan-
malıyız. Bu armağan bize bir lütuftur. Sevelim 
hoş tutalım. Ocak ayında tüten sobadaki du-
man içinde yanan ateş ve o sıcacık sevgi gibi 
onları incitmeden yarınlara yetiştirelim. Biz bu 

vatanı onlara teslim ederken, gözümüz açık 
göçmeyelim bu alemden. Yalan dünya oyalar 
bizi bilelim emi?

Yarınlar yorsa da bilin sizler bu vatanın özü-
sünüz. Sahip çıkın canlarım diyebilelim.  Bizler 
çocuklarımıza hiçbir zaman senden adam ol-
maz diyerek biz onları adam edemeyiz. Unut-
mayın; her çocuğun rol modeli Anne ve Ba-
basıdır. O zaten başarılıdır. Bakmasını bilirsek 
bizler güzel bir tablo olalım. İşte bir damla su 
şekil alırken sert başlar orada mücadele; bu 
aleme gelmek için çabalar hücreler. Geri  ken-
di daima ileri işte başarı fark edene. Bir damla 
suyu görün bu aleme gelmek için başladı baba 
ve anne, şimdi roller sizde. Mutluluk kaynağı 
anne ile aşk ve birlik içerisinde varım dedi biz-
lere. Bakın o damla neler başarıyor. 

Biz kelimeleri iyi seçelim. O çocuk adam ol-
mayacak ise siz sorun kendinize siz ilginizi ona 
noksan sunuyorsanız. Bilinçli ve yetiştirme 
atağımızda noksanlık yok mu sorun kendinize.  
Yüreğinde sevgiyi barındıran herkes bu yokuşu 
aşar….

Dostluk ailede çınar gibidir. Elele verince 
el ele destek veriri meyvesi olmasa da gölgesi 
yeter. Çınar gibi boy atar yavrunuz. Geleceğe 
o da Rabbimin ödülü bizlere. O damla neler 
yapmaz ki bilseniz hadi bir şeyler yapalım.  Gü-

Necibe  AKÇA KOCATOP

S I R DA Ş

YENİ YIL ANALİZİ
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lücükler ile dolu olsun güzel olsun emi… Zor 
olmasa gerek. O vakit güzel bir şey söyle dilin 
dönmüyorsa güzel bir şeyler yaz. Olmadı mı? 
Bilgi dağarcığın zayıfsa güzel bir bakışla ocak 
ayına ve yeni yıla güzel düşünce ile başla hep 
güzel olsun. Fazla vakit yok çünkü insana. Şah 
damarından yakın olan ölüm her yaşta yakla-
şan bir Azrail aracı gelir çat kapı.  Selam olsun 
gönlü güzel insanlara. İçinde kin olmayan her 
şeyi Rabbi için yapanlara. Seven sevilen sev-
meden sen sevilemezsin bilesin. Ocak ayı o 
soğuğu üşütür seni şömine gibi sıcak ve yedi 
veren gülleri gibi kokacak kardan adam yapsak 
sevgi ile erise havuç burnunda hatıra kalacak. 
Bütün engelleri aşar bilesiniz birlikten kuv-
vet doğar. Tek el ile alkış olmaz, o bir damla 
su nelere kadirmiş. Mutlu olmak için sen sen 
ol kalbini ısıtan o Ayet ( Sabır ve Şükür Sab-
ret ) Allah gönlüne göre verecek. Bir insanın 
yüreğinde ne kadar umut varsa o kadarsın bu 
alemde. Az şikayet çok şükür seni mutlu eder 
bilesin. Kendine verdiğin değer seni mutlu 
eder aç gözünü seyreyle. Fedakarlığı kendine 
ve sevenlere sun ki 24 saat değil 12 ay değil ya-
rınlar seni üzmesin. Bazen söylenecek çok şey-
ler varken bile sus sen. Susmak boyun eğmek 
değil, Tevekkülün ilk adımıdır. Unutma ki sen 
sustukça ilahi adalet kazanır. Güçlü olmasan 
da öyle görün. Unutma düşen yaprağa basan 
çok olur. Ödün vermek bile bir yere kadar. Tek 
taraflı olmamalı. Üzülürsün. Uçan kuş bile çift 
kanatlıdır. Onun için bir damla su mücadelesi 
şöyle demeli. Neydim ne olacağım. Umut ile 
pes etmemek lazım. Babadan anneye hücre-
leri sollayıp dünya gözünü açan insanoğlu bak 
üç günlük dünyaya dün bugün yarın bitti. Dün-

ya Bir gün o da bugün! Sen sana lazımsın yere 
düşmeden tutun sevdiklerinizi. Çünkü toprak 
vermiyor geri. İmtihandayız daima üzenlere 
kızmamak lazım kul piyondur sır alemi böyle 
her şeyi hoş görmek emir oldu bizlere, böyle 
aşılır engebeli yollar. Dinlersen dinlenirsin ço-
rak tarlada buğday arama ot biter gerçi onu da 
insanoğlu buğday başağı gibidir. İçleri boşken 
başları havada, içleri doluyken başı edeple 
eğilir. Sır dolu gönlü Rabbini severken sevgiliyi 
beklemeli ilk ay gibi işte. Şimdi bir damla su 
dile geldi. Mücadele ile o su şenlendirdi her 
yeri. O da buldu benim gibi sır gemisini. 

Ben kim miyim? Söyleyim….

Gönül gözü gördü mü sır alemini bilmek la-
zım ben kimim  diyen sorana…

Sevmesini bilmeyen yürek olur mu?

Yüreğini sunmasını bilene kıymetli olur.

Savaşmasını bilene zaferim ben

Duymasını bilene ses

Çekmesini bilene nefes olurum.

Gitmesini bilene hedefim

AH! Değerimi bilene can olurum.

Yaşamasını bilene kol kanat

Hayat Ben yürekliyim. Yüreğimin karşılığın-
da yürekli bir dost isterim.

Benle sırdaş olacak  bazı arkadaş, kardeş 
gibidir. 

Sevelim görelim yeter ki.

Babaların itibarı en büyük servettir. Bilelim. 
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Son dönemlerde meşhur bir lakırtı 

var; “bize Kuran yeter, Hadis ve Sün-
nete ihtiyacımız yok” diye. Bu söylem 
ve oyun, Müslümanı yalnızlaştırıp yoz-
laştırmak için üretilen oyunların yeni 
olmasa da güncellenip yeniden saha-
ya sürülmüş son sürümlerinden biri-
dir. Nabza göre şerbet vermesini bilen 
sömürü baronları karanlık hedeflerini 
süslü lafların ardına gizlemeyi çok iyi 
bilmektedirler. Demokrasi, insan hak-
ları, özgürlük, hürriyet gibi janjanlı laf 
ve sloganlarla gelip parçaladıkları İs-
lam Medeniyeti’ni, Deizm ile dinsizleş-
tirmek istiyorlar. Böylece olası bir uya-
nışın önüne geçip kendileri için çalışan 
gönüllü köleler yetiştirecekler…

Deizm safsatasının ülkemizde aldı-
ğı mesafeyle alakalı başımdan geçen 
bir olayı nakletmek istiyorum. Yapımı 
devam etmekte olan inşaat çalışma-
mız sırasında şantiyemizin yakınındaki 
İmam hatip lisesinin müdürü bizi ziya-
ret etmiş ve çayımızı içmişti. Okuldaki 
bazı eksiklikler için bizden yardım isti-
yordu. Bunları yerinde görüp yapabile-
ceklerimizi değerlendirmek için biz de 
onu ziyaret edip biraz sohbet etmek is-
tedik. Odasında başka öğretmenlerde 
vardı ve benim girişimle kestikleri soh-
betlerine kaldıkları yerden devam et-
meye başladılar. Bir süre onları dinle-

dim. Birinin hararetle savunduğu şey, 
artık hadislerin hükmünün kalmadığıy-
dı. Aynı hocanın, 1400 sene evvel çöl 
şartlarında cereyan eden olaylar ve bu 
olaylara bağlı olarak söylenmiş hadis-
lerin günümüze bir faydası olmayacağı 
yönünde iddiası vardı. Hatta diyordu ki 
Kütüb-i Sitte de dahil tüm hadis kitap-
larının uydurma hadislerle dolu olma 
ihtimali var. Bu sebeple genç dimağlar 
hadis ve sünnetle uğraşmadan doğ-
rudan doğruya Kuran okuyarak dinini 
öğrenmeli…

Bir çay içip kalkmak için geldiğim 
mekânda bir anda kendimi sohbetin 
ortasında buluverdim. Kalkıp gidemez-
dim zira bu, memleketin dibini oymak 
anlamına gelen bir akımdı ve bunu din 
eğitimi veren bir okuldaki hocalar söy-
lemekteydi. -Dedim size bir soru sora-
bilir miyim? -Tabi, buyurun sorun dedi. 
Odadakilerin meraklı bakışları bir anda 
bana yönelmişti

- Dedim madem kitap okumak ilim 
tahsili için yeterli o zaman size ne ih-
tiyaç var. Bırakın kitapları öğrencilerin 
önüne okuyup âlim olsunlar

- Ama o başka bu başka dedi. Bura-
da farklı branşlarda eğitimler veriliyor 
ve bunun altyapısını oluşturmadan 

Said Dayıoğlu

DEİZM SAFSATASI

S E N T E Z
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insanları bu konuda bir başına bıraka-
mazsınız.

- Yani, alt yapı ve yeterli donanım la-
zım diyorsunuz değil mi dedim

- Evet diye cevap verdi.

- Peki branşlara ayrılıp basitleştiril-
miş ilimleri öğrenmek için dahi yeterli 
altyapı ve donanım lazım diyorsunuz 
da tüm zamanlara ve tüm ilimlere şa-
mil Kuran’ı anlamak için hiç bir donanı-
ma gerek olmadığını düşünüyorsunuz.

Sonrasında orada cereyan eden ko-
nuşma ve anlattıklarımın özeti şöyley-
di; Günlük hayatta dört yüz kelimeye 
indirgenmiş bir dille 600 bin kelimelik 
Arap lisanını anlamaya çalışmak abes-
le iştigal değilmidir. Evet illaki herkes 
kapasitesi ölçüsünde istifade edebilir 
ama günümüzdeki indirgenmiş dağar-
cık ve kelime sayısıyla değil anlamlan-
dırmak meal bile çıkaramazsınız. 2 GB 
hafızalı bir telefona 500 GB’lık dosya 
yüklemeye çalışan adamın haline dü-
şersiniz.  

Bir diğer konu da şu ki siz 11 kişilik 
bir takıma bile bir teknik direktör tu-
tup kucak dolusu para verirken milyar-
larca insanı hocasız bırakalım diyorsu-
nuz. Bu, saflık değilse art niyettir. Allah 
aşkına, siz hiç kitap okuyarak yüzme 
öğrenen birini gördünüz mü?...

Bu anlatı ve sorulardan sonra o hoca 
ve müdür dâhil tüm dinleyenler, bizi 
düşürmek istedikleri durum ne kadar 
tehlikeli diyerek fert fert herkesin uya-
nık olması gerektiğini söylediler.

Bu yaşadığım olay, münferit bir olay-
dı ve dilimizin döndüğünce müdahil 
olduk ama televizyon ve çeşitli medya 
organlarında afişe edilen fikirlerin al-
tında da bu sinsi plan var. Özellikle de 
Müslüman görünümlü papazlar eliyle 
ülkenin dibi oyuluyor. Taslaman, Oku-
yan, Ebu Hanzala ve İslamoğlu gibi ze-
vatlar eliyle bu zehir pompalanıyor. La-
kin kimse sormuyor, bize Kuran yeter 
diyen bu zatlar neden tefsir de dâhil 
olmak üzere yüzlerce kitap yazıyorlar?

Sözün özü şu ki hasbelkader insan 
olmuş bir yığın papaz, insan kalmak-
ta zorlanıyor. İnsani öz üzerindeyken 
yapamayacaklarını yüce değerlerden 
sıyırılarak yapmak istiyorlar.

Deizm mana olarak; mantık ve do-
ğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağı-
nı oluşturduğu dinsel bilgiye, dolaysız 
bir şekilde sadece akılla ulaşılabileceği 
ilkesini esas alan bu sebeple vahye da-
yalı dinlere karşı çıkan tek tanrı inancı 
olarak tanımlanır.

Bu da gösteriyor ki ülkemizde yapıl-
maya çalışılan şey tam olarak budur. 
İnsanlar öncelikle peygamber ve varis-
lerinden uzaklaştırılacak sonrasında da 
vahiy inkâr edilip güya mantığa dayalı 
yeni bir din anlayışı yerleştirilecek...

Rabbim muhafaza etsin.

Not: Nasıl bir okul öğretmensiz ol-
mazsa din okulu da peygamber ve 
onun sünnetine göre yaşayan alimler 
olmadan olmaz olamaz.
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Sabahın ilk saatleriydi. Bir tırtıl, var gücüyle otla-
rın arasından ilerlemeye çalışıyordu. Önceki akşam 
yağan iri yağmur damları ona değerek dengesini 
kaybetmesine sebep olmuştu. Ağaçtaki yeşil yap-
raklara tutanamayıp ağacın dibindeki çimenlerin 
üstüne düşmüştü. Tüm geceyi bir kır çiçeğinin di-
binde saklanarak geçirmişti.

Uzaya büküle, terin gölün içinde ağaca yaklaştı. 
Hemen bir yer bulup kozasını örmek zorundaydı. 
Yavaş yavaş ağacın gövdesinden tırmanmaya başla-
dı. Vakit epey ilerlemişti. Ağacın dallarına ulaştığın-
da biraz soluklanmak için durdu. Az ileride çimenle-
rin üstünde salınan tavus kuşu gözüne takıldı. Ne de 
güzeldi. Kuyruğunu yalpaze biçiminde açmış, renkli, 
göz göz desenli tüylerini   arada kımıldatıyor, ben 
bu ormanın en güzeliyim diyordu. Tırtıl bir kendine 
bir ona baktı. Kendinin kıvrım kıvrım, yumaşacık bir 
vucudu vardı. Derince bir iç çekti. İçinden benim 
de kanatlarım olsa keşke, benim de renklerim olsa, 
oradan oraya uçabilsem diye geçirdi. Tavus kuşu ağ-
lamaklı bir şekilde kendini seyreden tırtılı farketti. 
Ona yaklaşıp, birkaç kere daha tüylerini açıp kapat-
tı. Tüm güzelliğini meydana çıkarıp, 

-Adın ne Tırtıl kardeş, kim korkuttu seni böyle, 
neden soldu rengin?  Bembeyaz kesilmişsin. Gün 
boyu yerlerde sürünüyorsun. Yazık küçük bedenine.

Tırtıl,  burnu bir karış havada, kendini beğenmiş 
bu kuşa cevap vermedi. Çok güzel görünüyordu 
ama anlaşılan iyi niyetli bir kuş değildi. Sorusuna 
cevap alamayan tavus kuşu bu sefer daha yumuşak 
bir sesle sözlerine devam etti.

-Söyle adın ne? Haydi in ağaçtan, seni başımın 
üstüne çıkarayım. Gün boyu gezelim.

-Adım Şen Tırtıl. Yok gelemem, işim çok. Kozamı 
örmek zorundayım.

-Öreceksin de ne olacak! Boşuna vakit kaybı.  
Gel beraber gezelim, hem sana tüylerimden birini 
veririm.

-İstemem

-Neden benimle arkadaş olmak istemiyorsun? 

Tavus kuşu bunu o kadar ince, ağlamaklı bir ses-
le söylemişti ki Şen tırtıl bu güzel kuşa neredeyse 
hayır diyemeyecekti. Dinlendiğim yeter deyip baş-
ladı kaldığı yerden dallara tırmanmaya. Kaşla göz 
arası da yaprakların arasında kayboldu.

Tavus kuşunun niyeti, güzelliğiyle tırtılı kandırıp 
onu öğle yemeği yapmaktı. Tırtıl bunu fark etmese 
de içinden bir ses oyalanma haydi kozanı öreceğin 
yeri seç, çabuk kozanı ör diyordu. Kalbinin sesini 
dinleyerek acele uygun bir yer bulup kozasını ördü. 
Yeni evinin içinde derin bir uykuya daldı.

Bir kaç hafta sonra kozanın içinden bir kelebek 
olarak çıktı. İpek kanatları o kadar güzeldi ki üzerin-
deki renklere hayran kalmamak mümkün değildi.  
Tavus kuşunu tekrar gördü. Bir başka böceği kan-
dırmakla meşguldü.  Çayırlıkta geziniyordu. O da 
etrafında uçtu. Tavus kuşu onu görünce kanatları-
nın rengine vuruldu. Kendisinden güzel bir canlının 
çayırlıkta uçmasını çok kıskandı. Gözlerini ondan 
ayıramadı. Uzaktan seslendi:

-Siz kimsiniz acaba?

-Ben Şen Tırtıl’ım.

Şen Tırtıl oradan oraya uçarken tavus kuşu ağzı 
açık onu seyretti. Kıskançlıktan olsa gerek, kendi 
renkleri  gün geçtikçe soldu. Bir daha hiç kimsenin 
dış görünüşü ile alay edemedi. 

Ç O C U K

ŞEN TIRTIL
Emine Yılmaz Dereci
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Herkesin hayalleri vardır. Bazıları gerçek 

olur, bazıları ise olmaz. Elif’in de vardı bir ha-
yali. Büyüyünce yazar olmak istiyordu. Kitap-
lara olan merakı ve yazı yazma hevesinden 
dolayı ailesi de onu destekliyordu.

Yine bir gün masasına oturmuş bir şeyler 
karalarken, yaptığı resim, camdan gelen tıkır-
tılarla yarıda kalmıştı. Cama döndüğünde, bir 
kuş gördü ve irkildi. Kuş cama vurmayı kesmiş-
ti.

Hayvanlara olan sevgisinden dolayı, içinden 
o kuşla sohbet etmek isteği geçti Elif’in. Camı 
yavaş hareketlerle açtı. Kuşa seslendi:

“Merhaba tatlı kuş! Sen buralarda ne arı-
yorsun? Yolunu mu kaybettin?”

“Ben Elif adında bir kızı arıyorum. Onun 
yazar olma hayallerini gerçekleştirmesine yar-
dımcı olacağım.”

“Aaa! Gerçekten mi? Ben Elif tatlı kuş. Seni 
buraya kim gönderdi?”

“Arkadaşlarım, senin yazarlığa olan mera-
kından bahsettiler. Camın önünden geçerken, 
yazdıklarını okumuşlar ve çok beğenmişler. 
Kralımız Tayyar, sana ilham vermem için beni 
görevlendirdi. Ben ilham kuşuyum.”

“Tanıştığıma memnun oldum ilham kuşu.”

“Ben de memnun oldum. Bundan sonra 
her gün sana bu saatte uğrayacağım. Buradan 
hikâyeler anlatacağım. Sen de bu anlattıkları-
mı not alacaksın. Ve büyüdüğünde, bu notlar 
senin yazarlık için atacağın ilk adımların ola-
cak. Kabul mü?”

“Kabûl ilham kuşu. İlk hikâyeni anlatmaya 
başlayabilirsin. Ben de not almaya hazırım..”

İlham kuşu başladı anlatmaya. Elif’de not 
almaya…

Aradan bir hafta geçtiğinde, Elif not almak-
tan sıkıldığını hissediyordu. Alacağı notları hep 
yarınlara erteliyordu.

İki dostun her gün ki buluşmaları henüz bir 
ayı doldurmamışken, ilham kuşu bazı günler 
gelmemeye başladı. Sonra ki günlerde ise, ar-
tık gözükmüyordu.

Elif, ilham kuşunun bir işi çıkmış olabilece-
ğini düşünerek kendini avutuyordu. Aradan 
aylar geçerken, ilham kuşunun geleceği yoktu. 
En sonunda Elif ondan ümidini kesti.

Elif, ilham kuşundan son bir hikâye dinle-
meyi, onun anlattığı güzel cümleleri not alma-
yı çok istiyordu. Ama artık çok geçti. Sevimli 
kuşun kendisine sunduğu imkânı değerlendi-
rememiş olmanın pişmanlığı içindeydi.

İlham kuşu, Elif’ten ayrıldıktan sonra çoook 
uzaklara uçtu. Yazar olmak için sabır gösteren 
yeni çocuklara uçtu. Çoook uzaklarda kendine 
başka pencereler buldu…

İLHAM KUŞU
Büşra VELA

G E N Ç  K A L E M L E R
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İngiliz bilim insanları, beyin hücrelerinin bo-
zularak hastalığa yol açmasını durduracak yeni 
bir ilaç geliştirdi. İlacın A vitamini bakımından 
zengin olan Brüksel lahanası ve havuçtan elde 
edildiği belirtildi

250 bin dolar bütçeli iki yıllık bir proje çalış-
masından sonra sentetik A vitamini geliştiren 
uzmanlar Alzheimer, Parkinson ve motor sinir 
hastalığını tedavi etmeye bir adım daha yak-
laştıklarını açıkladı. 

Vücut tarafından parçalanarak sinir siste-
minin gelişmesinde hayati rolü olan retinoik 
aside dönüşen A vitaminin Brüksel lahanası ve 
havuçta bol miktarda bulunduğu belirtildi.

OLUMLU GELİŞMELER KAYDEDİLDİ

İngiltere’nin en eski üniversitelerinden olan 
Aberdeen ve Durham Üniversitesindeki araş-
tırmacı ekibin başkanı Peter McCaffery “Alz-

heimer hastalarının tedavisinde kullanılacak 
bir ilaç geliştirme yolunda ilerliyoruz” dedi. 
McCaffry işlerinin erken safhada olmasına 
rağmen sinir hücrelerini koruyacak yeni ilaçlar 
üretme konusunda olumlu gelişmeler kaydet-
tiklerini söyledi.

ÖLÜMCÜL OLABİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Retinoik asidin rahimde insanların göz ve 
beyninin oluşumda önemli etkisi olduğu be-
lirtildi. Retinoik asidin büyüme, duyular, hare-
ketler ve beyin aktivitesinde önemli rolü olan 
sinirlerin oluşmasında etkisinin devam ettiği 
belirtildi.

Alzheimer ve Parkinson’a benzer durumla-
rın bu sinirlerin bozulması tarafından tetiklen-
diği, beyin etkinliğini azalttığı, kasların kontrol-
süz hareketine yol açtığı ve ölümcül olabildiği 
belirtildi.

Harika PINARBAŞI

Alzheimer’ın ilacı 
Brüksel lahanası ve havuç
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PEYGAMBERİM

Gül gibiydin sana bakılırken;
Ya onlar kördü ya da cahil!

Sen ümmetinin Peygamberiydin,
Ama bazıları bunu bilemediler.

Sen iyiydin, Leheb kötü,
Sen şükredendin, cehil ise nankörlük..

İnananlar kıymetini bildi,
İnanmayanlar cennete veda etti.

Esma Nur Şemin
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46’buçuk, herhangi bir zümrenin veyahut da boyalı basının kara para aklamak adına 

meydana getirmiş olduğu bir oluşum değildir. 

46’buçuğun omurgasında; fikri namus, vicdan, adalet ve evrensel değerler yatmak-
tadır. 

46’buçuk, Kültür, Sanat ve Edebiyat dünyamızın, Türkiye’den dünyaya açılan pence-
residir. 

Ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan, kutuplaştırmayan, yok saymayan, herkesi olduğu 
gibi kabul edebilen herkese, kapımız sonuna kadar açıktır. 

Ne diyor 46’buçuğun en genç kalemi Rozâ Yaren:

“Herkesi bir saymak, herkesi yok saymaktan farklı değildir.”

Türkiye’nin tüm renklerini bir arada bulacağınız bu dergi, tüm insanlığa ışık ve umut 
olsun.

46’buçuk
Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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Y E M E K

Malzemeler

1/2 çay bardağı az kırılmış çiğ 
fındık

1/2 kuru çekirdeksiz üzüm

1buçuk s. Bardağı tam buğday 
unu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı zencefil

2 yemek kaşığı tereyağı ( veya 
z.yağı )

1 paket kabartma tozu

6 adet çekirdeği çıkartılmış 
etli hurma (ılık su ile ıslatıp eze-
lim) ( isterseniz 1 çay bardağı toz 
şeker veya 3 y.kaşığı bal )

1/2 s.bardağı süt

2 tane büyük boy yumurta

Yapılışı

Un , zencefil , tarçın ve kabartma tozunu karıştıralım, üzüm ve fındık içini ilave edip 
karıştırıp kenarda bırakalım .

Yumurta ve hurmayı ( veya şeker ) iyice çırpalım pürüzsüz olana kadar karıştıralım.

Süt ve Tereyağı ilave edelim çırpmaya devam edelim biraz daha çırpalım , un karışı-
mını ilave edip iyice karıştıralım .

Yağlı kağıt serdiğimiz baton kalıba spatula ile yayalım, üzerine fındık serpelim önce-
den ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirelim ...

Afiyet olsun .

Arzu KOÇAK

Fındık ve Üzümlü 
Kek
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Arap  Yarımadası’nın  en fakir ülkesi Ye-

men, 2015’e büyük  bir krizle girdi.           Ül-
kenin  kuzeyindeki  Şii  Husi  hareketi Eylül  
2014’te  başlayan ayaklanmasının sonu-
cunda ülkeyi  neredeyse  tamamen ele ge-
çirmiştir. Uluslararası   toplumun  Cumhur-
başkanı  olarak kabul   ettiği  Mansur  Hadi 
ise  ülkeden  kaçmak  zorunda kalmıştır.                                          

Yemen  krizinde  rol  alan  aktörler  ara-
sında  Husiler  ve   Cumhurbaşkanı  Ha-
di’nin  yanı sıra,  El- Kaide’den İran’a, Suudi  
Arabistan’dan  eski devrik lider  Abdullah 
Salih’e kadar  çok  sayıda  isimlerde   bu-
lunmaktadır. Yemen’ deki  iç savaşa  özel-
likle  Suudi Arabistan  ve müttefikleri  ile 
birlikte  İran’ın  müdahil  olması  olayı  için-
den  çıkılmaz  bir  duruma  sürüklemiştir. 
Savaşın aslında iki aktörü var; biri Suudi 
yönetimi diğeri ise İran. Bu iki devlet ye-
rel müttefiklerini kullanarak birbirlerine 
karşı savaşı devam ettiriyorlar. Sonucun-
da ise  Yemen  de  feci bir insanlık dramı 
yaşanıyor. On binlerce sivil hayatını kay-
bederken yüzbinlerce Yemenli yaşadıkları 
yerleri terk etmek zorunda kalıyor. Krizin 
daha da kötü tarafı ise, neredeyse 18 mil-
yon insanın açlık tehlikesi ile karşı karşıya 
kalmasıdır.

22 yıllık katı oligarşik Abdullah Salih 
rejimini yıkmaya yönelik halk hareketleri 
ile daha doğrusu Arap Baharı’nın etkisiyle 
başlayan isyan, giderek Suriye ve Libya’da 
olduğu gibi bir iç savaşa dönüştü. Abdullah 
Salih, iktidardan gitti ama ne Yemen rejimi 
değişti ne de halklara bir özgürlük verildi. 
Abdullah Salih’in yerine geçen Mansur 
Hadi de tıpkı kendinden önceki devlet 
başkanı gibi ülkeyi bir kaosla yönetmeyi 
deneyerek arkasına da Suudileri ve Birle-
şik Arap Emirlikleri’ni aldı. Abdullah Sa-
lih’in diktatörlük rejiminin arkasında öyle 
veya böyle farklı siyasi kesimlerin bir ittifa-
kı söz konusuydu. Şimdi öyle bir birliktelik 
olmamakla birbirlerini öldürmek için çaba 
harcayan Sünni ve Şii milislerle birlikte El 
Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerin uzantıları da 
bulunmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri 
de, Yemen iç savaşında Suudi Arabistan’la 
hareket ederek son iki yıldır sahada daha 
fazla görünür hale gelmeye başlamıştır. 
Suriye’de İran’a karşı savaşı kaybeden Su-
udi Arabistan özellikle BAE’nin desteği ile 
Yemen’deki varlığını korumak istemekte-
dir. Bu iki iç savaş baş aktörü  devletin dı-
şında ABD de yoğun desteğini göstererek 
yerel unsur Husilere, bölgesel güç İran’a 
karşı savaşmaya devam ediyor.             

Nefise BAYGÜT

YEMEN KRİZİNİN SEYRİ

G Ü N C E L
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Yemen’in  stratejik  önemini  görmez-
den  gelmek   mümkün değildir.  Kızıldeniz  
ve  Hint  Okyanus’unun  giriş  kapısı  nite-
liğindedir.   Kızıldeniz  ve  Hint  Okyanus’u-
nun  güvenliği  ancak  Yemen’de  hakim 
olmakla  mümkün  olabilir. Peki   neden  
bu  hakimliği   Yemen  halkı  üstlenmek   
yerine,  oraya  nüfuz  etmek  isteyen  böl-
gesel   güçler  bu   hakimliğe   sahip  olmak  
istiyorlar?  Aslında  bu  bölgesel  bir  konu 
da  değil. Şüphesiz  ABD  ve İsrail’in de bu  
savaşta  dolaylı  ya da dolaysız  etkileri  bu-
lunmaktadır. İsrail bile Kızıldeniz’deki var-
lığının, Yemen’de kontrol sağlamaya yö-
nelik olduğunu düşünüyor. Kızıldeniz’deki 
askeri gemilerin varlığı Suudi’den çok ABD 
ve İsrail’in menfaatlerini daha iyi korundu-
ğunu göstermektedir.                

Bölgedeki  asıl  güç  İran’dır.  İran  bu  
gücü  Husileri   kullanarak elde etmiş, hem  
Şii  milisleri  hem de Sünni  Yemen  halkının  
unsurları  tarafından  desteklenmektedir. 
Ama  İran’ın  anlamak  istemediği  durum 
şu ki  iç  savaşı  kim  kazanırsa  bölgede  
kimsenin  varlığının  kalıcı  olmayacağıdır.     

SONUÇ

Peki  Yemen halkı  için  bu  iç savaş, kıtlık 
ve  kaos  ortamı  daha ne  kadar devam 
edecek?   Bu içler acısı  durum  ülkeyi  bir  
bölünmeye  götürür mü?  Yemen  için teh-
like  çanları  çalıyor. Maalesef  30   yıl önce  
olduğu  gibi  Yemen’in  tekrar  bir  bölünme   
yaşama  olasılığı   mümkün  görünüyor. 
Çünkü Kuzey ve Güney Yemen’de mezhe-

bi farklılıklar iç içe girmiştir. Her iki tarafta 
da Sünniler ve Şiiler bulunmaya devam 
edecek birbirlerine karşı düşmanlıkları 
dayanılmaz hale gelecektir. Yemen’deki 
iç savaşın sona erdirilmesi ve krizin atla-
tılmasının ön-celikli yolu tarafların ikna 
edilmesinden geçmektedir. Aslında  bu  
arabuluculuğu  Türkiye üstlenebilir. Tür-
kiye,  artık  bölgede sözü dinlenmesi ge-
reken bir ülke konumuna gelmiştir. Suudi 
Kralı Selman da bu gerçeğin farkında olup 
Türkiye’nin çabası ile Yemen savaşını dur-
durmak isteyecektir. Çünkü;  Suudi yöneti-
mi hem İslam dünyasında hem de ulusla-
rarası arenada bozulan imajını düzeltmek 
niyetinde olacaktır. Düzeltmenin de en ko-
lay yolu, Yemen’den ve Türkiye’nin arabu-
luculuğundan geçmektedir. Görünen o ki  
tek başına  Suudi  Arabistan’ı  ikna etmek  
yeterli  gibi  durmuyor. Bu  konu da  İran’ın 
da ikna edilmesi   gerekmektedir. İkna  sü-
reci bayağı  bir  zor  olacak dibi  duruyor.  İş 
işten  geçmeden  diğer  ülkeler  ve özellikle  
Türkiye  barış  diplomasisi  için  ellerini  ça-
buk  tutmalıdırlar. Yemen  krizi, ivedilikle  
çözülmelidir. 
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Ludwig van Beethoven ( Doğum: 17 Aralık 
1770, Ölüm: 26 Mart 1827 ) Klasik dönemden 
romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı 
sağlamış ve gelmiş geçmiş en ünlü ve en et-
kileyici bestecilerden biri olarak kabul edilen 
Alman piyanist ve besteci. 9 senfonisi, 5 pi-
yano konçertosu, 32 piyano sonatı, 16 yaylı 
dörtlüsü ve hayatı boyunca yazdığı tek opera 
olan Fidelio en çok bilinen eserlerindendir.

Almanya’nın Bonn şehrinde doğan ve çok 
küçük yaşlardan itibaren müziğe karşı olan 
yeteneği babası ve ilk müzik öğretmeni olan 
Johann van Beethoven tarafından fark edilen 
Beethoven daha sonra besteci ve orkestra şefi 
Christian Gottlob Neefe ile çalışmalarına de-
vam etmiş, 21 yaşında Viyana’ya yerleşmiş ve 
orada Joseph Haydn ile çalışmış aynı zaman-
da virtüöz piyanist olarak şöhret kazanmış, 
ölene dek Viyana’da yaşamını sürdürmüştür. 
Yirmili yaşlarının sonlarına geldiğinde işitme 
sorunları yaşamaya başlamış ve hayatının 
son zamanlarında neredeyse tamamen sağır 
olmuştur. 1811 yılında 41 yaşında orkestra 
şefliğini ve halka açık konserler vermeyi bı-
rakmış fakat beste yapmaya devam etmiştir. 
En çok takdir edilen eserlerini hayatının son 
15 yılında bestelemiştir.

Çocukluğu
Beethoven’ın kendisiyle aynı adı taşıyan dede-

si Ludwig Van Beethoven (1712–1773) Belçika’nın 
Mechelen kentinde doğduktan sonra 20 yaşında 
Almanya’nın Bonn kentine taşınır ve bir sarayda bas 
koristi olarak iş bulmasının ardından 1761 yılında o 
sarayın Kapellmeisterı olarak atanır ve Bonn’un seç-
kin müzisyenleri arasına girer. Ludwig’in tek çocuğu 
olan Johann van Beethoven (1740–1792) babası 
gibi Bonn’da aynı sarayda tenor olarak çalışır ve ay-
rıca klavye ve keman dersleri verir. 1767’de Johann 
Heinrich Keverich (1701–1751)’in kızı olan Maria 

Magdalena Keverich (1746-1787) ile evlenir.

Beethoven Bonn’da gerçekleşen bu evlilikten 
sonra dünyaya gelen yedi çocuktan ikincisidir. Bu 
evlilikten doğan yedi çocuktan sadece Beethoven 
ve diğer iki kardeşi Kaspar Anton Karl van Beetho-
ven ( 1774 - 1815 ), Nikolaus Johann van Beethoven 
( 1776 - 1848 ) hayatta kalır. Beethoven’ın gerçek 
doğum günü hakkında kesin bir bilgi olmamasına 
rağmen vaftiz ediliş tarihi kilise kayıtlarına 17 Ara-
lık 1770 olarak geçmiştir. O dönemlerde yeni doğan 
bebekler doğdukları günden bir gün sonra vaftiz 
edilirler ve bu yüzden Beethoven’ın doğum günü 
ailesi ve öğretmeni Johann Albrechtsberger ( 1736-
1809 ) tarafından 16 aralıkta kutlanır.

Beethoven’ın ilk müzik öğretmeni babasıdır. 
Daha sonra Gilles van den Eeden’den organ ve aile 
dostu olan Tobias Friedrich Pfeiffer’den klavye ders-
leri alır. Aynı zamanda Franz Rovantini’den keman 
ve viyola dersleri alır. Beethoven 5 yaşından itiba-
ren çok yoğun müzik dersleri almaya başlar klavye 
öğretmeni Pfeiffer bazen onu gece yatağından kal-
dırarak zorla dersler verir. Johann van Beethoven 
Mozart’ın babası olan Leopold Mozart’ın oğlu ile 
birlikte çıktığı turnelerden ve başarılarından haber-
dardır. Bu onlarla aynı yolu izlemeye başlar Beetho-
ven ilk halka açık konserini 1778 yılında henüz yedi 
yaşında iken verir. 1779 yılında Beethoven Christi-
an Gottlob Neefe’den ilk bestecilik dersleri almaya 
başlar. 1783 yılında Christian Gottlob Neefe’nin 
yardımıyla Beethoven ilk bestesini yayınlar (WoO 
63 klavye varyasyonları) daha sonra Beethoven 
Neefe’nin asistanı olarak çalışır. 1784 yılından itiba-
ren ilk parasını asistanlıktan kazanmaya başlar. İlk 
3 piyano sonatı ( Kurfürst ) 1783 yılın’da yayınlanır. 
Beethoven’ın bu muazzam yeteneği başpiskopos 
Maximilian Friedrich tarafından fark edilerek maddi 
ve manevi yönden desteklenir.

O sıralarda baş gösteren aydınlanma çağı ve 
masonluk Beethoven’ı derinden etkiler Neefe ve 
Beethoven’ın çevresindekilerin çoğu aydınlanmış-
lar ( Order of the Illuminati ) üyesidir. 1787 yılında 
Beethoven, Mozartla çalışmak umuduyla Viyana-
ya gider fakat varışından 2 hafta sonra annesinin 
hastalığını öğrenir ve geri döner Beethoven aynı 
yıl içinde annesini kaybeder ve babası alkolik olur. 

Ludwig van Beethoven

M Ü Z İ K
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sorumluluğunu almak zorunda kalır ve 5 yıl boyun-
ca Bonn’da kalmaya karar verir. Bu sıralarda Franz 
Wegeler ile tanışır ve onun sayesinde o zamanın 
seçkin ailelerinden olan von Breuning ailesi ile ta-
nışır. Beethoven sıkça von Breuning ailesinin evine 
ziyaretlere gider ve çocuklarına müzik dersleri verir. 
Bu sıralarda Almanyanın soylularından Count Fer-
dinand von Waldstein ile tanışır ve ondan maddi 
destek görür. Daha sonra Beethoven onun adına 
bir sonat yazacaktır. Beethoven 1789 yılında baba-
sının alkolizm bataklığına düşmesinin ardından ya-
sal yollara başvurarak babasının maaşının yarısının 
kendine ödenmesini sağlar bu sayede ailesine des-
tek olabilecektir. Aynı zamanda seçkin sarayların 
orkestralarında viyola çalarak ailesine maddi katkı 
sağlamaya devam eder, Bu sayede Mozart’ın ope-
ralarıyla tanışır ve ünlü flüt virtüözü Anton Reicha 
ile arkadaşlık kurar.

Viyana Kariyeri
1792 yılında Viyana’ya giden Beethoven klasik 

müziğin ünlü bestecisi Joseph Haydn’ın yanında 

çalışmaya başladı. Jo-
seph Haydn kısa süre-
de Beethoven’ın üstün 
yeteneğini fark etti ve 
her konuda ona destek 
oldu. Beethoven, baş-
larda besteci olarak de-
ğil piyanist olarak adını 
duyurdu. Daha sonra 
yaptığı bestelerle kla-
sik müziğin 19. yüzyılın 
sonuna kadar yaşayan 
tüm müzisyenleri etki-
ledi.

Beethoven’ın dokuz 
senfonisi, beş piyano 
konçertosu, bir keman 
konçertosu, bir piya-
no, keman ve çello için 
üçlü konçerto, otuz iki 
piyano sonatı ve birçok 
oda müziği eseri bulun-
maktadır. Sadece bir 
opera, Fidelio, beste-
lemiştir. İlk senfonisini 
1800 yılında yapmıştır. 
3. senfonisini, Eroica 
olarak da bilinir, Napol-

yon’a Avrupa’ya demokrasi getirdiği için adamıştır. 
Ancak daha sonra Napolyon kendini İmparator ilan 
ettiğinde bu adamayı geri almıştır. 9. senfoni ise en 
çok bilinen ve bugün Avrupa Birliği marşı da olan en 
çarpıcı senfonisidir.

Beethoven çok titiz çalışan bir müzisyendi. Müzi-
ği, ifade gücü ve teknik olarak çok üst seviyedeydi. 
Beethoven, Haydn ve Mozart’tan devraldığı pren-
sipleri geliştirdi, daha uzun besteler yazdı ve daha 
tutkulu, dramatik eserler oluşturdu. Özellikle Op. 
109 piyano sonatıyla Klasik müziğin Romantik Dö-
nemi’ni başlatmıştır.

Yaşamı boyunca sağlık problemleri çeken Be-
ethoven 1801’de işitme problemleri yaşamaya 
başlamış ve 1817’de tamamen sağır olmuştur. Bu 
dönemden sonra sağırlığı müzik yaşamını hiçbir şe-
kilde etkilememiştir. 9. senfoniyi sağırlık dönemin-
de bestelemiştir.

1827 yılında 56 yaşındayken dünyaca tanınan bir 
besteci olarak siroz hastalığı nedeniyle vefat etmiş-
tir ve cenazesine otuz bine yakın insan katılmıştır.
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Eyüp Dostları Vakfı

Kendilerini rahmet ve saygıyla andığımız iki 
Eyüplü dost Halit Gürdeniz ve Dr. İdris Ündeş’in 
1989 yılındaki buluşmaları, Eyüp Dostları Vakfı’nın 
ilk kuruluş temelini oluşturmaktadır. Aynı yıl, eski 
Eyüplüler; Emekli Koramiral Sabahattin Ergin, Sa-
lih Gürsel ve Yıldırım Gökçen’in katılımı ile oluşan 
Eyüp Dostlarının ilk nüvesi, dostluk buluşmalarının 
Eyüplülere duyurularak geleneksel hale getirilmesi 
kararını almışlardır.

Böylece, 1989 yılında Sarıyer Orduevi’nde 20 
Eyüplü dostun katılımı ile ilk toplantı yapılmış ve 
özellikle Eyüp’e dair anılarının yaşandığı bu dostluk 
buluşmaları 1995 yılına kadar bu şekilde devam et-
miştir. Birkaç yıllık suskunluğun ardından, 1998 yı-
lında Halit Gürdeniz’in girişimleri ile Kasımpaşa Or-
duevinde yeniden biraraya gelen Eyüplü Dostlar’a; 

Emekli Orgeneral Mehmet Önder, Turhan Doğu ve 
topluluğun en genç üyesi Şener Türkmenoğlu da 
katılmıştır.

Bu güçlü birliktelik sonrasında Eyüplü Dostlar’ın 
kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi için çalışma-
lar, topluğun önderleri; Halit Gürdeniz, Sabahattin 
Ergin, Mehmet Önder ve Turhan Doğu’dan gerekli 
öneri ve onaylar alınarak Şener Türkmenoğlu tara-
fından başlatılır.

Bu buluşma ile birlikte daha sistematik bir ha-
berleşme ağının kurulması, buluşmalara katılan 
Eyüplü Dostların sayısının artmasını sağlamış ve Şe-
ner Türkmenoğlu’nun kişisel çabalarının da bir so-
nucu olarak, 2007 yılında 225 Eyüplü Dostu buluş-
turarak, tarihindeki en fazla katılımcıya ulaşmıştır.

K Ü LT Ü R
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Giderim

Mecalim sükût gayrı yutar demem sözümü
Defineni teperim, ben azlarla giderim

Sandıktaki yüzümden çıkarmam kem gözümü
Soyunup siyahımı, beyazlarla giderim

Aynalardan geçerim, eskitmem dem yüzümü
Zemheriye atsan ne, ben yazlarla giderim

Sarmaşırım laleye, yan düşürmem düzümü
Pullarım yaldızları, al nazlarla giderim

Hüznü sarıp pâyeme ertelemem çözümü
Sövüp saymam sen gibi niyâzlarla giderim

Bırakırım ahsene gönlümdeki közümü
Gürültüne istisna, ben sazlarla giderim

Ulu orta yutarım geri kalan tozumu
Sevdama mütevellit yâr hazlarla giderim

Kinime kurban etmem paylaştığım kozumu
İçimi serin tutar ayazlarla giderim

Isıttım güneş vakti arta kalan buzumu
Hevâna vebal katar, hicâzlarla giderim.

Sâye (Gölge)
Ayfer Yıldız

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 Ocak Çekoslovakya; Çek Cumhuriyeti ve Slo-
vakya olarak ayrıldı (1993)

1 Ocak Takvim ve saatte yapılan değişiklik yürür-
lüğe girdi (1926)

1 Ocak Küba’da Fidel Castro’nun Zaferi (1959)

1 Ocak İngiltere’nin, AET’ye resmen katılışı 
(1973)

1 Ocak Yunanistan’ın AET’nin 10. üyesi oluşu 
(1981)

1 Ocak Yeni Türk Lirası’na (YTL) geçiş (2005)

2 Ocak Güney Afrikalı Dr. Christian Barnard’ın, 
ilk defa insandan insana kalp naklini başardı (1968)

2 Ocak Kanuni’nin Rodos’u fethi (1523)

2 Ocak Basın İlan Kurumu Kuruluş Yasası çıkar-
tıldı (1961)

3 Ocak Küba ile ABD arasında diplomatik ilişkile-
rin kopması (1961)

4 Ocak Osmanlı – İsveç Savunma Antlaşması’nın 
imzalanması (1740)

4 Ocak Hastalık sigortasının kabulü (1950)

5 Ocak Osmanlı – İngiltere arasında Çanakkale 
(Kal’ayı Sultaniyye) Antlaşması’nın imzalanması 
(1809)

6 Ocak Eski Dışişleri bakanlarından Tevfik Rüştü 
Aras’ın ölümü (1972)

6 Ocak 4. Mehmet’in Edirne’de ölümü; yerine 2. 
Süleyman’ın tahta çıkışı (1693)

6 Ocak İngiltere’nin, Çin Halk Cumhuriyeti’ni res-
men tanıması (1950)

7 Ocak Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın ölümü 
(1858)

7 Ocak Demokrat Parti kuruldu (1946)

8 Ocak Hirfanlı Barajı’nın hizmete girişi (1960)

9 Ocak 4. Murat’ın tahta çıkışı (1640)

9 Ocak Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğre-
time başladı (1936)

9 Ocak Osmanlı Hükümeti`nin, Kırım’ın işgalini 
resmen kabul ettiğini içeren belgeyi Rus Elçisi Bol-
gokof’a vermesi (1784)

10 Ocak Osmanlı Devleti ile Rusya arasında “Yaş 
Barış” Antlaşması’nın imzalanması (1792)

10 Ocak Teşrinievvel, Teşrinisani, Kanunuevvel 
ve Kanunusani aylarının isimlerinin; Ekim, Kasım, 
Aralık ve Ocak’a çevrilmesi (1945)

10 Ocak 1. İnönü Zaferi (1921)

10 Ocak Türkiye’nin 3. Uydusu Türksat 2A, Gü-
ney Amerika’nın Fransız Guyanası’nda Bulunan 
Kourou Üssü’nden, Arien füzesiyle uzaya fırlatıldı 
(2001)

11 Ocak Hz. Muhammed’in Mekke’yi Fethi (630)

11 Ocak Yüzbaşı Mustafa Kemal’in, Harp Akade-
misi’nden mezun oluşu (1905)

12 Ocak  Mareşal Fevzi Çakmak’ın emekliye ay-
rılması (1944)

12 Ocak Osmanlı Mebusan Meclisi’nin son top-
lantısı (1920)

13 Ocak Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın kuru-
luşu (1986)

14 Ocak Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın 

Ünzile YILDIRIM
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ölümü (1923)

14 Ocak Milli mücadele kahramanlarından Orge-
neral Asım Gündüz’ün ölümü (1970)

15 Ocak İsrail Askerlerinin Mescid-i Aksa’yı bas-
ması (1988)

16 Ocak 3. Sultan Murat’ın ölümü; 3. Mehmet’in 
tahta çıkması (1595)

16 Ocak İran’da Devrim; Humeyni’nin dönüşü ve 
Şah’ın kaçışı (1979)

17 Ocak Körfez Savaşı’nın başlangıcı (1991)

17 Ocak Ankara’da ekmek vesikaya bağlandı 
(1942)

18 Ocak Çırağan Sarayı yangını (1910)

20 Ocak İlk Teşkilatı Esasiye Kanunu (ANAYA-
SA)’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul 
edilmesi (1921)

20 Ocak Darülaceze’nin kuruluşu (1895)

21 Ocak İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun kuruluşu 
(1946)

21 Ocak Padişah 3. Mustafa’nın ölümü; 1. Abdül-
hamit’in tahta çıkışı (1774)

21 Ocak Rodos’un fethi (1522)

22 Ocak Baytar Mektebi (Veteriner Fakülte-
si)’nin açılışı (1842)

22 Ocak Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye seferi 
(1517)

22 Ocak Çin’de Mao Tse Tung’un, Kızıl Ordu’yla 
Pekin’e girişi (1949)

23 Ocak İttihatçıların Babıali baskını (1913)

23 Ocak Vietnam’da barış (1973)

24 Ocak Yirminci yüzyıla damgasını vuran Churc-
hill’in ölümü (1965)

25 Ocak Sırp Sındığı zaferi (1364)

25 Ocak İdi Amin’in Uganda’da darbeyle iktidara 
gelişi (1971)

26 Ocak General Kazım Karabekir’in ölümü 
(1948)

26 Ocak Karlofça Barış Antlaşması’nın imzalan-
ması (1699)

26 Ocak John Baird tarafından televizyonun ica-
dı (1926)

27 Ocak Osmanlı Devleti’nin kuruluşu (1299)

27 Ocak Hatay Antlaşması’nın imzalanması 
(1937)

27 Ocak Fransa’nın, Çin Halk Cumhuriyeti’ni res-
men tanıması (1964)

28 Ocak Mülkiye Mektebi’nin açılışı (1854)

28 Ocak Uzay Mekiği Challanger’in havada infi-
lak edişi, ABD’ nin uzay programlarının büyük sek-
teye uğraması (1986)

29 Ocak Atatürk’ün, Latife Hanım ile evlenmeleri 
(1923)

29 Ocak 18 Ocak’ta, Fransa Parlamentosu’nun 
kabul ettiği sözde ermeni soykırımını tanıyan yasa 
tasarısı, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ta-
rafından onaylandı (2001)

30 Ocak Hindistan’ın kurucusu Mahatma Gan-
di’nin öldürülmesi (1948)

31 Ocak Türk Eğitim Derneği’nin (TED) kuruluşu 
(1928)

31 Ocak Suriye ve Mısır’ın birleşmesi (1958)

31 Ocak Türkiye’de ilk kez, Mehmet Bin Mustafa 
(Vanlı)’nın kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) 
adlı sözlüğün basılması (1729)
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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

Genç Osman Türkü

Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak

Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Bağdadın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor Kars’tan

Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Bağdadın kapısın Genç Osman açtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı

Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Askerin ucu göründü Van’dan
Kılıcın kabzası görünmez kandan

Bağdadın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman of of

Osman Şevki Uludağ
Aydın 

Ahmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

Ege İŞÇİ / İSTANBUL
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Kamu malını özel kuruluşlara ya da kişile-
re satarak kamu sahipliğinden çıkarma işi (Or-
tadaki resim). 2) İstanbul’da bir semt. - Yünün 
dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş. 3) 
Tantal’ın simgesi. - Bir şeyi istediği gibi kullan-
ma yetkisi, kullanım. 4) Üfleyerek bulunduğu 
yerden uzaklaştırmak. - Bir şeyi duyurmak 
veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın gö-
rebileceği yere aşılmış, genellikle resimli duvar 
ilanı. 5) Alfabenin son harfinin okunuşu. – Eski 
Mısır’da bir Tanrı. 6) Genellikle giysilerin kırı-
şıklıklarını gidermek için bunların üzerinden 
geçirilen kızgın demir araç. – Bir tembih sözü. 
7) Niyobyum’un simgesi. – Terbiye edici anla-
mında Allah’ın bir ismi. 8) Veri. 9) Ön çalışma. 
- Kurçatovyum’un simgesi. 10) Sodyum’un 
simgesi. – Dul kadınlar. – Bilinmeyen tarih için 
kullanılan sözcük. 11) Belirti, iz, işaret. – Teda-
vi etmek. 12) Kasa başında oturarak para alıp 
kasa fişi veren kimse. – Akdeniz bölgesine has 
bitki örtüsü.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Ulusal güvenliği ilgilendiren gizli işlerde 
kullanılmak üzere ilgili yetkililerin buyruğuna 
verilen para. 2) Düşkünlük, eksiklik, yetersiz-
lik, zayıflık, dayanamama. – Tayin etme. 3) 
İlaç, deva, çare. - Olması istenilmeyen olaylar-
dan doğan ruh tedirginliği, teessür. – Favori. 
4) Sıvı ölçü birimi. - Orkestrada vurmalı çalgı 
takımı, davul. 5) Amerikyum’un simgesi. – Oy. 
6) Boynun arkası. 7) Beyaz. – Bir renk. 8) Doğu 
Anadolu ile Azerbaycan’da çalınan bir çalgı 
türü. – Halk dilinde köpek. 9) Aklama, temize 
çıkarma. – Mikroskop camı. 10) Esirgeyen, acı-
yan, çok merhametli anlamında bir erkek ismi. 
– Amaç, gaye. – Su, ab. 11) Tüzel kişiliği olsun 
olmasın bir ekonomik etkinlik birimi, şirket. – 
Küçük, minik. 12) İlave, ulama. – Art düşünce. 
– Bir sayı.
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İlik düğmesi çözülmez 
Uyhu sındı göz sözülmez 
Ağızda şeker ezilmez 
Bal dudağı emsin deyü

Al yanağa bal mı çaldın 
Aklımı başımdan aldın 
Şefinem engine saldın 
Yâre vâsıl olsun deyü

Gidip yolcusın karşular 
Açılmaz oldu çarşular 
Ekşimez oldu turşular 
Maya küpde kalsın deyü

Gidüp karşılamaz yolu 
Böyle mi olur güzel huyu 
Yârim verir zevke suyu 
İçip yârım kalsun deyü

Ak ele kına yakınır 
Görünce benden sakınır 
Çıkar dört yana bakınır 
Genç yaşında ölsün deyü

Oturmuş karşıdan bakar 
Aşıkı ma’şuka yakar 
Hasan âh idip gögsün kakar 
Tez ateşe yansın deyü 

Aşık HASAN

İlik Düğmesi
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