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SIR
İdealizm; felsefede bir akımın adıdır.

Varlığı düşünceye bağlayan felsefe görrüş-
lerinin genel adıdır yani dünyayı ve varoluşu 
düşünceye öncelik vererek açıklar bu akıma 
göre nesneleri yaratan düşüncedir..

Maddeyi yaratan ruh diye adlandırır.

Basitçe şu soruyu sormalıyız; maddemi 
önce vardı, düşüncemi?

İdealizm düşüncenin önce var olduğunu 
savunur. Madde önce vardı sonra düşünce va-
roldu fikrini savunmayada materyalizm denir.

Felsefedeki idealizm ile günlük dildeki ide-
alizm aynı şeyler değildir. Gündelik yaşamda 
kullandığımız bu kelimenin anlamı kendini bir 
fikre,davaya adayan yani bir ideale adayan kişi 
anlamında idealist kavramı kullanılır.

İdealist Olmak ve Açılımı

Sağlığın ilk basamağı kişinin kendisini bilip 
tanımasıdır. İnsanın bilmesi gereken ilk şey, 
kendini  tahlil, analiz etmesidir. Aksi halde kişi 
kendine karşı bir tür körleşme yaşayacak ve 
hep hatalı kararlar verecektir.

“Realist, aktivist ve idealist… Bu üç kavram 
psikolojik bütünlük içinde bireyin yaşamında 
yer bulan benlik türleri. Yani kişinin ego ha-
ritasında gerçek (realist), aktivist ve idealist 
benlikler bulunuyor.

“Gerçek (realist) ben”, kişinin olumsuz yön-
leriyle birlikte mevcut durumudur.

“Aktivist ben” ise gerçekle ideal arasında 
yaşamaya çalıştığı bendir. Ego haritasında ger-

çek-hayal sınırlarını doğru çizebilmek, insanın 
her zaman başararamayacağı zor bir durum-
dur.

Bir insan; çok idealist olabilir. Ama reali-
teden kopar. Yahut da çok realist olur, bu kez 
ideallerinden vazgeçer, tutucu olur ve aktivist 
değildir, yani; yaptığı işleri eyleme geçireme-
yebilir. Bu üçünün arasında denge kurmayı ba-
şarabilmelidir.

İdealist (kişide) ben önemli. Kişi yüksek 
idealleri olmadan, kendini motive edemez. 
Kendini harekete geçirebilmesi için muhakkak 
yüksek hedeflerinin olması, yüksek idealleri-
nin olması ön şarttır.

İnsanın aynaya (içine) bakması , mukayese-
ye ihtiyacı vardır. Şahıs özeleştiri yapabilirse, 
deneme-yanılmaya ihtiyaç duymadan sonuca 
ulaşabilir.  Bu aynı zamanda vakit kazancı sağ-
lar.Psikolojik sağlığın ilk basamağı kişinin ken-
dini bilip tanımasıdır. İnsanın bilmesi gereken 
ilk şey kendini analiz etmektir. Aksi durumda  
birey kendine karşı bir tür körleşme yaşayacak 
ve hep hatalı kararlar verecektir.

Kıymetli dostlarım idealizm bir tutkudur. 
İçinizdeki bu tutku hiç bitmesin , birbirinizi 
sevmeniz dileğimle. Çünki buda bir idealizim-
dir. Saygılarımla.

E D İ T Ö R’ D E N

İDEALİZM
Yavuz Selim PINARBAŞI
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TÜRK DEVLETİ-2
ORDU

Mete Hanın kurmuş olduğu onluk sistemi önem-

lidir. Üzengi nedir? Üzengi atlara asılan ve ata bin-

dikten sonra ayağı kaplayarak kitleyen alete denir. 

Peki ne gibi yararı var? At üzerinde denge ve güç 

almanı sağlıyor. Konserve yapımını ve Üzengiyi Av-

rupalılara ve Dünyaya öğrettik. Batıya ceket ve pan-

tolon giyimi de Türklerden Avrupa’ya geçti. Islıklı 

oku Mete Han bulmuştur. Turan, Kurt Kapanı, Pusu, 

Hilal ve Sahte Ricat taktikleri düşmanın durumunun 

öğrenilmesi amacıyla gönderilen keşif birliğinin 

adına da “Yelme” denir. Yelme Osmanlı Devletinde 

“Akıncılar” adını alır. Düşman sayısı kaç, önemli si-

lahları nedir gibi bilgileri öğrenirler. Göçebe yaşam-

dan dolayı ordu millet anlayışı vardır. Savaş zamanı 

Kadın, Erkek ve Çocuk herkes askerdir. Ücretli askeri 

bulunmaz. Hazarlar, Peçenekler, Uzlar, Kıpçaklar üc-

retli askerlik yapmıştır.

Genel Olarak Ordunun Özellikleri

Ücretli asker değildir. (Hazarlar, Peçenekler, Uz-

lar, Kıpçaklar hariç)

Ordu Millet anlayışı vardır.

Savaş öncesi düşmanın durumunun öğrenilmesi 

amacıyla gönderilen keşif birliğine “Yelme” adı ve-

rilir.

Mete Hanın tahta çıktığı tarik Kara Kuvvetleri Ko-

mutanlığının kuruluş yıl dönümüdür.

Onlu sistemi Mete Han bulmuştur.

Konserve ve üzengi yapımı ile Türkler Dünyayı 

etkilemiştir.

Ceket ve pantolonu Avrupa’ya öğretti.

Onlu Sistemin Özellikleri

On bin – Tümen – Tümen başı

Bin – Tabur – Bin başı

Yüz – Bölük – Yüz başı

On – Takım – Onbaşı

Savaş Taktikleri

Turan

Hilal

Sahte Ricat ve

Kurt Kapanıdır.

BİLİM, SANAT VE SPOR

Göçebe toplum olsa da bilimsel faaliyetler var-

dır. Neden? Çadırın içinde soba var yaz aylarında 

soba kaldırılır ve o delik olduğu gibi duru. İnsanlar 

gece yıldızları incelemişler. Türkler bir takvim ya-

pıyor. Göcebe yaşamın etkisiyle hayvan isimleriyle 

adlandırılıyor. Günümüzde Çin ve Moğolistan’ın 

takvimidir.

12 Hayvanlı Türk Takvimi – Güneş Esaslı

Hicri Takvim – Ay

Celali Takvimi – Güneş – Ömer Hayyam (Babür 

ve Büyük Selçuklu)

Rumi Takvim – Güneş – Osmanlı Devleti Ticari 

Amaçla

Miladi Takvim – Güneş – Türkiye

Sanat Dalları Dokumacılık, Çadırcılık, Kilim ve 

Halıcılık göçebe yaşamın etkisiyle gelişiyor. Dün-

ya tarihinin en eski halısı Türklere aittir. Asya Hun 

Devletinden kalma Pazırık Halısı. Madencilikte Altın 

adam zırhı. Minyatür Uygurlar. Bozkırın kuyumcula-

rı İskitler. Resim sanatı gelişmiş ve bununla uğraşa-

G Ü N D E M

M.Tunahan PINARBAŞI
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na “Bedizci” denir. İslam öncesinde Tezhip kitapları 

süsleme sanatı yoktur. Hat sanatı, cam süsleme 

sanatı, ebru yoktur. Heykel (Balbal) (Göktürk ve Uy-

gurlar). Uygurların geliştirmiş olduğu sanat eserleri 

“Talas Savaşı” ile Orta-doğu ve Avrupa’ya taşınmış-

tır. İskit ve Hunlardan kalma eserler “Ermitaj” mü-

zesinde sergilenir.

DİN VE İNANIŞ

Türklerin ilk dini “Gök Tanrı” dinidir. Savaşlar-

la, ticaretle diğer dinleri de benimsemişlerdir. Gök 

Tanrı, Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet, Budizm, 

Maniheizm ve Şamanizmdir.

İnanışlar

Doğalar kültü (inanç): Doğadan (Ay, Güneş gibi) 

bazı şeylerin bizden üstün olduğuna inanıyoruz.

Atalar kültü: Öldükten sonra yaşam, Atalarımızın 

bizi yukarıdan izlediği inancı.

Yer, Gök ve Su inancı

Totemizm: Ongunluk.

Atanın öldükten sonra yaşadığına, yukarıdan 

izlediğini biliyoruz ve rahat hareket edemeyiz. Ulvi 

ihtiyaçları ölüm ve doğum günlerinde iki kez ziyaret 

ediliyor. Bu ziyaretlerde kurban kesiliyor. Eti ziyaret-

çilere, ruhu da ölen kişinin ruhuna veriliyor. Su kay-

naklarını çok iyi koruyorlar. Herkesin bir totemi var 

mıdır? Maçlarda gol olsun diye yapılan hareketler. 

Taşlara inanç var. Bir çok taşın manevi maddi yararı 

vardır. Akik taşı gibi inanmak önemlidir.

Yuğ: Cenaze Töreni

Eşük: Kefen

Kam(Baksı): Din Adamı

Tamu: Cehennem

Uçmağ: Cennet

Kült: İnanç

Sagu: Ağıt

Balbal: Mezar Taşı (Bengütaş)

Kurgan: Mezar

Ölümden sonra yaşama inancı ne gösterir? Bal-

bal taşları. Kurgan da at, değerli eşyaları ve mum-

yalama var. Mete ömrü boyunca üç tane düşman 

öldürüyor olsun. Mezarının yanına üç heykel diki-

liyor. Taşlar yontuluyor. Gök Tanrı derki; Atın var 

mı, silahın var mı, eşyaların var mı ve balbal taşları 

da dirilecek. Balbal, Kurgan, Tamu, Uçmağ gösterir. 

Ama “Yuğ” göstermez. Tunceli yöresinde Akkoyun-

lu ve Karakoyunlulara ait balbal taşları var.
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ABD Emperyalizmini ayakta tutan en önem-

li ülke Suudi Arabistan ve onun Petrol ve Hac 
gelirleri. Yıllardan beri Suudi Arabistan ABD’ye 
bitmek tükenmek bilmeyen kaynak aktarımı 
yapmakta. Ümmetimizin tüm gelirleri Bank Of 
America’ya gitmekte. ABD bu bankadaki para-
ları Suud’dan faizsiz olarak almakta zaten geri 
vermemekte ve buradan İsrail’e ve ABD Silah 
şirketlerine inanılmaz kaynak aktarımı yap-
makta (Bkz Last Days of America adlı Kitap).

ABD bir türlü doymayan canavara benziyor, 
trilyonlarca dolar borcu var ama dolar basma 
gücü ve Suudi Arabistanın zenginlikleri saye-
sinde güçlü bir şekilde ayakta durmaktadır. 
Amerika’nın 1979’da İrandan çekilmesi en 
büyük darbe idi. İran’a yaptırımların nedeni 
tamamen petrol. Bunu herkes biliyor. Libya’yı 
ele geçirdi ve Petrollerini AB ile beraber sö-
mürmekte. Libya düştü maalesef. Suriye’de  
de inanılmaz pislikler yaptı. DEAŞ’ı İngiltere ile 
beraber kurup tüm Avrupa ve dünyadan Terö-
ristleri Suriye’ye taşıdı. BOP siyaseti gereğince 
burada İsrailin uydusu PKK devleti kurmaya 
çalıştı ama Rusya’ya tosladı. Türkiye’de bu ABD 
siyasetlerine tamamen yüz çevirdi.

İran, Venezuelladan sonra petrolü ele geçi-
rilecek diğer ülke. Orta Asya’da Kazak Petrol-
lerini ele geçirdi. Kazak Petrollerini işleyenle-
rin çoğu Fethullah Gülen okullarında okumuş 
olan Mühendisler. Kazak İstihbaratında da Fet-
hullah Gülen’in adamları var. Dersane sistemi 
Kazakstanda da olduğu için Gülen bu sayede 
yargıdan polise, askeriyeden bürokrasiye Ka-
zakistanı ele geçirmiş durumda ve adamları 

hazır bekliyorlar Kazakistan’ı koparmak için. 
ABD, Venezuella, İran ve Türkiye’den sonra 
önce Kazakistan sonrada ÇİN’i daha fazla he-
def alacak. Yeşil Kuşak Projesi Türkiyede bitmiş 
gibi görünmekte ama asla bitmedi. Türkiyede 
geleneksel cemaatlerin bazıları ABD veya Bri-
tanya ile çalışmaya devam etmekteler. Fetö ve 
Adnan Oktar deşifre olanlar ya diğerleri?

Peki, Rusya etrafında olan bitene karşı ses-
siz mi duracak? Hayır. Rusya ABD’nin bu haya-
sızca akınlarına karşı kendisine kurulan Suriye 
başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki tuzakla-
rı en ileri füze sistemleriyle vurabilecek güce 
erişti ve ABD siyasal olarak yayılırken Rusya 
Askeri Füze teknolojisinde ABD’yi geçmiş du-
rumda. İsterse ABD’yi yerle bir edebilecekken 
kendisini en gelişmiş füzelerle savunabilecek 
durumda.

Ya Türkiye? Yaklaşan seçimler var. Türkiye 
2010 dan beri ABD ve uşaklarına karşı bağım-
sızlık savaşı vermekte ve gücü gittikçe azal-
makta. ABD’nin de gücü azaldı. Yıprandı.

Trump önce Kudüsü başkent ilan etti şim-
dide Venezuella’ya Guaido adlı kendi ajanını 
başkan ilan etti. Seçim yapmadan yetkisi ol-
madan tamamen askeri gücün sayesinde iste-
diği saçmalığı yapmakta. Yaptıkları ABD içinde 
de sinir bozmakta. Duvar örmeler hükümeti 
dükkan gibi kapatmalar vb.

Trump’ın bir sonraki delilikleri Diclenin adı-
nı beğenmeyip Mississdicle yapabilir mi? Ya 
da Türkiye’nin Başkenti Ankarayı beğenmeyip 
İzmir’i Başkent ilan edebilir mi? Ya da daha ile-
ri gidip Selahaddin Demirtaş’ı Başkan da ilan 

Ayhan ÖZCİMBİT

VENEZUELLA’DAN SONRA HANGİ 
ÜLKEDE SIRA? TRUMP VE SİYASETİ

S İ YA S E T
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herşey beklenir.

Türkiye Venezuella’ya sahip çıkmakta çok 
ama çok geç kaldı. Venezuella’nın nerede ol-
duğunu konuştuğu dili bilmeyen bürokratların 
doğru bir danışmanlık yapması zaten bekle-
nemezdi kaldı ki ülkemizde de sıkıntılar çoktu. 
Chavez döneminde Venezuella’ya sahip çıkıl-
saydı Libya’da Kaddafi’ye destek olunsaydı bu 
günlere gelinmezdi. ABD tek tek ele geçiriyor 
Petrol çeşmelerini.

Bu saatten sonra yapılacak şey fazla değil 
ama olasılıkları iyi hesaplamak gerek. Türkiye, 
Rusya Federasyonu, Çin, Hindistan olabildiği 
kadar saflarını sıkı tutmak zorunda bundan 
sonra. Şurası açık ki Amerika, Venezuella’dan 
sonra sırasıyla İran’a ve Türkiye’ye Katar’a 
yüklenecek. Doları Petrolle güçlendirmek is-
temekte.

Buna karşı yapılması gerekenler.
      Siyasal olarak olabildiğince Rusya ve Çin 

ile Ekonomik ilişkiler güçlendirilmeli. Pekin İs-
tanbul Hızlı Tren Yolu hızla yapılmalı.

      Çin Rusya ve Türkiye elektirikle giden 
arabaları ortak yapmalılar. Petrole bağımlılığı 
azaltmalılar.

      Ortak para Birimini çıkartıp kendileri ve 
Orta Asya Cumhuriyetleri’nin kullanılması sağ-
lanmalı ticarette. Avro ve Dolara bağlılık azal-
tılmalı olabildiğince.

      Rusya Federasyonu kendi Füze Kalkanına 
dostları Türkiye, İran ve Çin’i de dahil etmeli.

      Türkiye’de Amerikan Casusu bazı cema-
atlere operasyon düzenlenmeli çünkü ülkeyi 
Amerikaya ilk önce bunlar satarlar eskiden de 
iş birliği içindeydiler ve hala Fatih’te gizli gizli 
CIA Ajanlarıyla görüşüyorlar….

      Venezuella’ya acil Askeri üs kurulma-
lı ve ülke petrollerinin tamamı ABD’nin eline 
geçmeden Maduro burayı Rusya Çin ve Türk 
Şirketleri’ne satmalı derhal hemde…

      Rusya Çin ve Türkiye Venezuella için top-
lantılar yapmalı. Ülkenin ihtiyacı olan ürünler 
acil sağlanmalı. Guaido adlı CIA Ajanı daha faz-
la deşifre edilmeli.

Eğer bunlar yapılmazsa sırayla önce Vene-
zuella, sonra İran, sonra Türkiye sonrada Orta 
Asya’da Kazakistan, Çin’in Uygur Bölgesi daha 
fazla karıştırılarak ABD yönetimi veya Ajan 
Başkanlarına geçer…

Allah Korusun….
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K A PA K

İdeoloji terim olarak birden farklı 
mana ihtiva etse de aslında temel ola-
rak “fikir” anlamında kullanılmaktadır. 
İlk olarak 18. Yüzyılın sonlarında bu ta-
birin kullanıldığını görmekteyiz.

Günümüze kadar birçok farklı an-
lamda kullanılagelen bir kelimedir ide-
oloji. Bunlardan en kötüsü de elbette 
Marksist İdeoloji’dir. Bazı kaynaklar 
ideoloji ve ideolojileri birbirinden fark-
lı anlamlandırsa da aslında ikisi de ay-
nıdır.

Temelde belki iyi bir düşünce yahut 
faydalı olması ümidiyle türetilmiş olsa 
da günümüzde maalesef pek de iyi 
manada kullanılmamaktadır. Zira ne-
rede kötü bir fikir varsa adına şu veya 
bu ideoloji denilmiştir. Aslında ideoloji 
asli olarak fikir anlamında kullanılırsa 
muhtemelen daha kabul edilir bir te-
rim olur günümüzde.  

Nihayetinde burada benim daha çok 
dikkatimi çeken şudur ki ; son zaman-
larda bazı kendini bilmezlerin İslam’ı 
da bir ideolojiymiş gibi lanse etmeye 
çalışmalarıdır. Sonu “izm” ile biten bir 
şey değildir İslam.

Sonradan türemiş olan Selefilik ve 

Vehhabilik gibi düşünceler İdeoloji ka-
bul edilebilir. Fakat İslam asla bir ideo-
loji değildir. Haliyle sonradan türemiş 
veya türetilmiş bir fikir değildir. 

Bazı ben yaz(maz)arım diyenlerin İs-
lam’ı bir ideoloji gibi tanımlamalarına 
anlam vermek çok zor. Yazılarına bak-
tığınız zaman, İslam’a ideoloji demek 
ile dememek arasında fark olmadığını 
söylerler. Madem o kadar zekiler, o za-
man demeyiversinler. Madem arada 
fark yok. Değil mi?

İdeolojiler sonradan türetilmiş şu 
veya bu şahsın ortaya attığı kendince 
fikirlerdir. Oysa İslam’ı bu sınıfa dahil 
etmek son derece abesle iştigaldir. Da-
hası İslam bir fikir değildir. Sonradan 
türe(memiş)tilmemiştir.

Yani macera aramanın lüzumu yok-
tur. Hele de İlahiyat Fakültesi bazı öğ-
retim üyesi alim (!) hocalarımızın bu 
kıymetli (!) fikirlerini kendilerine sakla-
maları toplumun hayrına olacaktır.

Hülasa İslam, İslam’dır. İslam’ın fark-
lı anlamlarda telaffuz edilmeye ihtiyacı 
da yoktur zaten.

Vesselam…

Mustafa ASAF

Marksist İdeoloji ve İslam
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ŞAİR

Bir gece yarısı, ağzında tütün
Elinde kalem, yırtık kağıt 
Hasret yağmurunda yorgun, mecalsiz 
Benzi kül, dilinde sükut 
Ölümden medet uman 
Yüreği koca bir cehennem 
Yalnızlığı göçmen kuşu kadar 
Yolunun sonu karanlığa çıkan 
Her günahın peşinde 
Sonsuz nedametle dolaşan
 Ömrü üç mevsim 
Kısmetine ayrılıklar çıkmış 
Gözlerinin feri sönmüş 
Soluklandığını sanıp da 
Ecel gelmeden ölmüş 
Bir can görürsen tenhada 
İşte gördüğün şairdir

   Mustafa ASAF
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“Kendine usta diyebilmen için; önce us-

tanı geçeceksin sonra seni geçecek bir öğ-
renci yetiştireceksin.” — Japon Atasözü —

Büyük bir Japon bilgesi kumlar üzerin-
de oturmuş meditasyon yaparken adamın 
biri ona yaklaşır ve şöyle der:

- “Beni öğrencin olarak kabul et.”

Bilge parmağıyla kumlar üzerinde düz 
bir çizgi çeker ve şöyle der:

- “Kısalt!”

Adam avuçlarıyla çizginin yarısını siler. 
Bilge der ki:

- “Git, bir sene sonra tekrar gel.”

Bir yıl geçer. Bilge yine bir çizgi çizer ve 
der ki: “kısalt!”

Adam bu kez çizginin yarısını avucu ve 
dirseğiyle kapatır. Bilge gene kabul etmez 
ve der ki:

- “Git, gelecek sene yine gel.”

Gelecek yıl olur, Bilge tekrar kumların 
üzerine bir çizgi çeker ve adamdan onu kı-
saltmasını ister. Bu kez adam der ki: - “Bil-
miyorum” ve bilgeden cevabı kendisine 
söylemesini rica eder.

Bilge çizginin yanına daha uzun bir çizgi 
çizer ve der ki: - “Şimdi kısaldı.”

Bu hikaye Japon kültüründe ilerleme-
nin yolunu gösteren sırlardan biridir.

Düşmanlığa ve diğer insanlarla boğuş-
mana hiç gerek yok, çünkü olgunlaşıp 
ilerlemenle onlar kendiliğinden yenilgiye 
uğrarlar.

Oğuz ERGÜNGÖR

BİR JAPON BİLGİNİNDEN DERS

D E N E M E
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Yaşlılıkla birlikte tüm vücut fonksi-

yonlarında olduğu gibi cinsellikte de 
doğal bir yavaşlama ve düşme mey-
dana gelir. Erkekte penis yapısında 
değişiklikler, sertleşme süresi ve kali-
tesinde azalma, cinsel istekte değiş-
meler görülür. Ayrıca sinir sistemin-
de, damarlarda,  hormon dengesinde 
meydana gelen değişimler ile şeker 
hastalığı, kalp-damar problemleri ve 
bunların tedavisinde kullanılan ilaçlar 
da cinsel fonksiyonları olumsuz etkile-
yebilir. Ancak bu değişimler cinselliğin 
bittiği anlamına gelmez.

Kısacası gençlik yıllarında hızlı ve sık 
ereksiyon olabilmesine rağmen yaşlı-
lıkta bu güçleşir, seyrekleşir. Bu yüzden 
kaliteli bir cinsel yaşam için öncelikle 
sevgi, saygı ve anlayışa dayalı bir be-
raberliğin önemli olduğunu belirtme-
liyiz. Tatminkâr, doyurucu, kaliteli ve 
sevgi dolu bir birliktelik durumunda 
cinsel ilişkiden alınan tatmin üst dü-
zeyde olacaktır.

Bu yüzden eşler arasındaki sevgi, 
saygı ve uyum cinselliğin sağlıklı olarak 
sürdürülebilmesi için de çok önemlidir.

Peygamber Efendimiz bir hadisle-
rinde, “Evlilik dört sebeple yapılabilir: 
Soyu, güzelliği, zenginliği ve iyi huyu 
için. Siz iyi huylusunu tercih ediniz” 
buyurmaktadır.

Gerçekten özellikle yaşlılık dönemin-
de güzellik, soy ve zenginliğin  önemi 
kalmamakta; iyi huy evliliğin mutluluk 
ve huzur içinde devamı için ön plana 
çıkmaktadır. Yaşlı evli kişi sevdiği, de-
ğer verdiği ve aynı zamanda kendisini 
seven, sayan, değerli olduğunu hisset-
tiren, fedakârlıkta bulunmaya hazır ve 
sorumluluk taşıyan, onunla evli oldu-
ğuna hep şükreden, şefkatli ve merha-
metli yani kısacası iyi huylu eşine karşı 
ilgi ve cinsel istek duyar. Onunla birleş-
mekten de zevk alır, mutluluk duyar ve 
kaliteli tatminlik hissini doyurur.

Sefa SAYGILI

YAŞLILIKTA CİNSEL YAŞAM

P S İ K O L O J İ
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Çarşıya her çıkışımda, dünyevi hırsımı 

kışkırtan, duygularımın kontrolünü elim-
den alan bir şaşaa, bir debdebe ile karşı-
laşıyorum. Vitrinlere gözlerim kamaşarak 
bakarken hep annemin sözünü hatırlıyo-
rum: 

“Dünyayı nasıl da süslemişler.”

Parası olanlar, çılgınlar gibi alış-veriş 
yaparken, parası olmayanlar, aç kedinin 
kasap vitrinindeki ciğere dolanışının boy-
nu büküklüğü ve mahzunluğu içinde iç 
geçire geçire seyrediyorlar vitrinleri. Çok 
görülmemeli, hakikaten dünyayı öylesine 
allayıp pullayarak gözümüze hatta gönlü-
müze sokuyorlar ki, bu yalancı panayırın 
ortasında kişinin hasta denecek derecede 
ve tam arzu edilen biçimde bir tüketim çıl-
gını, bir alış-veriş hastası olmaktan başka 
çıkar yolu kalmıyor. Süper marketler de 
zaten insanın bu zaafını, bu hasta yanını 
keşfedip sömürerek büyüdüler, birer dev 
haline geldiler. Neticede de sokak arala-
rında zar zor geçinmeye direnen bakkalla-
rı birer ikişer yuttular, yok ettiler.

Dünyanın böylesine süslenmesinde, 
sahte ve geçici güzelliklerle bezenmesin-
de bir kasıt yok mu? Güzele meftun olan 
insanın bu arz karşısında talepten uzak ve 
duyarsız kalamayacağı iki kere ikinin dört 

ettiği kadar kesin ve kaçınılmaz. Artık her 
şeyimiz dünyaya dair, yani yalana matuf.

Sadece dış unsurlar mı? Artık iç dina-
miklerimizin hedefi de kısır ve yalana yö-
nelik. Ümitlerimiz, hayallerimiz, idealleri-
miz, üzüntü ve sevinçlerimiz; kısacası her 
şeyimiz aldatıcı, gelip geçici ve yalan olan 
dünyaya dönük.

Bizi bizden alan, insanı asıl olması ge-
reken vaziyetlerden uzaklaştırıp sefih, sefil 
ve rezil durumlara düşüren bu dünya-pe-
restlik toplumsal huzuru, sosyal barışı 
ve mutluluğu da zedeliyor maalesef. Zira 
fertler bazında kalmıyor dünya-perestlik. 
Toplumlar olarak bu illetin, bu marazi has-
talığın tesiri altına girdik. 

Şimdi dünyalık bir takım çıkarlar uğru-
na, bir takım ufak hesaplar uğruna insan-
lar birbiriyle didişir, birbirinin gırtlağını 
sıkar hale geldiler. Hatta bazılarında bu 
marazi duruş o boyutlara ulaştı ki, sırf 
dünyalık hesaplar için kardeş kardeşi vur-
maktan, kırmaktan, incitmekten, hatta öl-
dürmekten çekinmez oldu.

İnsanlar birbirinin dostu olmalıydı, bir-
birinin kurdu oldu. Parası olan, tüketebi-
len, içindeki manevi boşluklardan doğan 
bozuk psikolojiyi tatmin amacıyla sürekli 

ÖLÜMÜ UNUTTURANLAR 

M A K A L E

Mecbure İnal VELA
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SIRtüketmekte… Parası olmayan, tüketeme-
yen ise, televizyon ekranlarından, dükkan 
vitrinlerinden, süpermarket broşürlerin-
den gördüğü, gözünün kamaştığı fakat 
ulaşamadığı, sefasını süremediği dünya 
karşısında kendini yemekte, tek kelimeyle 
tükenmekte. Ya da kredi kartıyla alış-veriş 
yapa yapa ödeyemeyeceği kredi  borçları 
altına girmekte, uykuyu kendine haram 
etmekte..

Bülbülü altın kafese koymak, onu mutlu 
eder mi? Şimdi tüketebilen de mutsuz, tü-
ketemeyen de.. Zira insan olarak, gerçek 
maksuda erme yolunda değil bu çabaların 
hiç birisi.. Hedefini şaşırmış ok misali, ser-
seri mayın misali mutluluk reçetelerinin 
peşine düşmüş, başını taştan taşa vur-
makta insan.

Ölümü unutmak, hesaba çekileceği-
ne inanmamak insanın mayasını, netice-
de ahlakını bozar. Arzuladığı bir dünyayı 
elde etmek için mütecaviz tavırlar içine 

girmekte bir beis görmez. Bu insan artık 
bencildir, hodgamdır, hırs, haset, yalan, 
hile... gibi insan nefsine has her türlü kötü 
huya sahiptir. Patlamaya hazır bir bomba 
gibi pervasız, korkusuz dolaşır ortalıkta. 
Öldürmekten, tahrip etmekten, yakıp yık-
maktan asla çekinmez.

İnsan yalancı dünyada kalmak üzere ya-
ratılmamıştır. O, dar kalıplara, sınırlı ufuk-
lara, fani güzelliklere aldanacak, kendisine 
sunulan yalancı oyuncaklarla avunacak bir 
yapıya sahip değildir. İnsan ebede namzet 
yaratılmıştır, ruhta ebedidir. Beden yalan-
la ve geçici heveslerle bir nebze mutlu 
olabilir, bir müddet oyalanabilir. Fakat ruh 
öyle değil. Onu geçici olana razı etmek, 
ona sınırlar çizmek, onun fıtratına, kimya-
sına aykırı bir hareket olur. İşte bu aykırı 
hareketi hayatlarına şamil kılan toplumlar 
şimdi histeri nöbetleriyle sarsılıyorlar.

Ölümü unutturanlar dünyayı ebedileşti-
remediler..
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Mehmet DİKMEN

Günümüzde sıklıkla, “Kur’an bize yeter”, 
denilerek hadislere ve sünnete muhalefet 
edildiğini görüyoruz. Bu iddia sahiplerinin ni-
yet ve düşünceleri farklı farklı olabilir. Ama 
özellikle bunlar içinde bazı kötü niyetlerin ol-
duğu kanısındayım. Örnek vermek gerekirse 
bu tarz tartışmalar:

 Hadis ve sünnet ışığında şekillenen gele-
neksel İslâm anlayışını, sanki Kur’an’a zıtmış 
gibi gösterip, zihinlerde bugüne kadar hiç kim-
se İslâm’ı doğru anlayamamış vehmini uyan-
dırmak, böylece geçmiş din büyüklerine olan 
itimat ve bağlılığı sarsmak,

 Kur’an’ı çağın getirdiği bazı felsefî ve sosyal 
şablon ve sloganlara uygun şekilde yeniden 
yorumlama yoluna gitmek,

 Dini sorumlulukları, İslâm’ın emir ve yasak-
larını, çağdaş yaşayışa paralellik arz eder şekil-
de güncelleyip, kolaylaştırmak,

 Kendilerini, İslâm’ı hurafe ve rivayetlerden 
kurtarıp yeniden yapılandıran bir çeşit müced-
ditler gibi topluma lanse etmek ve kabul ettir-
mek gibi pek çok amaca hizmet etmektedir. 

Kur’an, elbette İslâm dininin temel kaynağı 
yani bir nevi anayasası hükmündedir. İnsanoğ-
lunun manevî saadet ve huzuru için gerekli 
olan her türlü inanç esasları, ibadet emirleri, 
toplum kaideleri, hukuk müeyyideleri, teferru-
ata girilmeden genel hatlarıyla Kur’an’da orta-
ya konulmuştur.

Kur’an’da ortaya konan bu genel esasların, 
nasıl uygulanacağını Hz. Peygamber (a.s.m.) 

bizzat yaşayarak göstermiştir. Fiilleriyle, halle-
riyle, sözleriyle izahsız kalan meselelere açık-
lama getirmiş, hayatıyla örnek olmuştur.

Hz. Peygamberin bu örnek hayatına sün-
net-i seniyye denir.

Kur’an ve onun hayata uygulaması sayılan 
sünnet, ashap devrinden başlayarak tüm za-
manlarda Müslümanların dini ihtiyaçlarını kar-
şılayan temel kaynak olmuştur. Her hüküm, bu 
iki temel kaynağa bakılarak ortaya konmuştur. 
Zaman içinde, elbette Kur’an ve hadiste açıkça 
yer almayan olaylar ve meseleler ortaya çık-
mıştır. Bu meselelere çözüm ise yine Hz. Pey-
gamberin tavsiyesi doğrultusunda, Kur’an ve 
hadisin hükmüne zıt olmamak kaydıyla, örf ve 
adetler de nazara alınarak, içtihad denen akıl 
ve kıyas yoluyla halledilmeye çalışılmıştır. Ve 
işte mezheplerin ortaya çıkışı da, bu gibi icti-
hadi konularda olmuştur.

Bu konuda Muaz b. Cebel’den şöyle bir ha-
dis nakli yapılmaktadır:

Rasulüllah (s.a.v.) beni Yemen’e vali olarak 
gönderdiği zaman bana:

— Önüne bir dava getirildiği zaman nasıl 
hüküm verirsin? diye buyurdu. Ben:

— Allah’ın Kitabı’yla hükme bağlarım, de-
dim. Efendimiz (a.s.):

— Allah’ın Kitabı’nda bir çözüm bulamaz-
san, ne yaparsın? diye sordu. Ben:

— Allah Resulü’nün sünnetiyle hüküm veri-

KUR’AN SÜNNETİN İNKARINA 
ALET EDİLEMEZ!

İ L A H İ YAT

14



sirdergisi.com
Şubat 2019 / Cemaziyelevvel  1440

SIR

rim, dedim. Efendimiz (s.a.v.):

—Allah Resulü’nün sünnetinde de bir çö-
züm yoksa ne yaparsın? buyurdu. Ben de:

—Kendi görüşümle içtihad ederim; mesele-
yi yüzüstü bırakmam, dedim. Bu cevap üzerine 
Rasulüllah (s.a.v.) göğsüme vurarak:

—Resulü’nün elçisini, onun razı olduğu şey-
de muvaffak kılan Allah’a hamd olsun... diye 
hamd etti. (Ebu Davud, Ekdiye, 11)

Bu hadis, Allah’ın kitabında açık hükmü 
bulunmayan meselelerde, Resulü’nün sünne-
tiyle hüküm vermenin meşru olduğunu ifade 
etmektedir.

Kur’an ve sünnet esas alınmak suretiyle, ic-
tihadi faaliyetler, her devirde devam etmiştir. 
Bu sayede. İslâmî hayat şekillenmiş, gelenek-
sel bir hal almış; günlük olaylar ve davranış-
lar, en ufak teferruatına kadar dinde yerini ve 
hükmünü bulmuştur. Ne var ki, zaman içinde 
İslâmî hayata çeşitli hurafeler, bid’atlar, yanlış 
telakkiler de karışmıştır. Bu yanlış telakki ve 
hurafelerle mücadele etmenin yolu, eğitim-
den geçmekledir. Çünkü bu hurafeler, halk 
arasında bilgisizlik yüzünden kendine yer edin-
miştir.

Bediüzzaman hazretlerinin ifadesiyle, in-
sanlara “doğru İslâm’ı” ve “İslâmiyet’e layık 
doğruluğu” anlatmak gerekmekledir. Yoksa, 
bu yanlışları diline dolayıp sünneti bütünüyle 
inkar etmek, mezhepleri reddetmek, Kur’an’ı 
yeniden yorumlayıp yepyeni bir din anlayışı 
ortaya koymaya çalışmak, iyi niyetle kabil-i te-
lif bir durum değildir.

Hadisler, Kur’an’ın yerine geçmek, Kur’an’da 
olan hükümlerin zıddına hüküm koymak için 
rivayet edilmemiştir. Bilakis hadisler; Kur’an’ı 
en iyi bilen, vahyin mübelliği olan Resul-i Ek-

rem (s.a.s.)’in bir nevi Kur’an tefsiri ve açıkla-
masıdır. Nazarî hükümlerin, hayata geçirilme-
sidir.

Bu konuda şu nakil ile sözlerimizi bitirelim.

Beyhakî, İmran b. Husayn’dan (r.a.) şunu ri-
vayet eder:

İmran (r.a.) şefaattan bahsetti. Cemaatten 
bir adam söze karışarak:

— Ya imran! Sen, bize Kur’an’da delilini bu-
lamadığımız birtakım hadislerden bahsediyor-
sun, dedi. Bu sözü duyan İmran (r.a.) kızdı ve 
adama:

— Sen Kur’an’ı okudun mu? diye sordu. 
Adam:

— Evet, dedi. İmran (r.a.):

— Peki, söyle bakalım: Sen, Kur’an’da yatsı-
nın farzının dört, akşamın üç, sabahın iki, öğle 
ve ikindinin dört rek’at olduğuna rastladın mı? 
diye sordu. Adam:

— Hayır, dedi. İmran (r.a.):

— Siz, bütün bunları kimden alıp öğ-
rendiniz? Siz bizden, biz de Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’den öğrenmedik mi?

Allah Teala, Kur’an’da: “Beyt-i atîki (Kabe’yi) 
tavaf ediniz.” (Hacc, 29) buyurmaktadır. Peki, 
Kur’an’da: “yedi defa tavaf ediniz, Makam-ı 
İbrahim’in arkasında iki rek’at namaz kılınız,” 
diye bir emir bulabilir misiniz?

Bütün bunlar, hadisle sabittir. Allah Tea-
la’nın, Kitabı’nda: “Peygamber size neyi ver-
diyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan 
da kaçının” (Haşr, 7) buyurduğunu duymadınız 
mı?
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Ebu’l Vefa kimdir, 

Ebu’l Vefa, Matema-
tik ve astronomideki 
hizmetleriyle ilim ta-
rihinde unutulmazlar 
arasında yerini almış-
tır .Onu, gerek klasik 
ve gerekse modern 
matematik konula-
rında gördüğümüz 
birçok trigonometrik 
kavram, tarif, teo-
rem ve formülleri ilk 
defa ortaya koyan bir 
Müslüman bilgin ola-
rak tanıyoruz. Yazdığı 
eserler, yüzyıllarca 

hem İslam dünyasında, hem de Avrupa’da kaynak 
kitaplar olarak kabul edilmiştir.

Ebu’l Vefa el-Buzcani, 10 Haziran 940 tarihinde 
İran, Buzgan’da doğmuştur. Tam adı ‘Ebu el-Ve-
fa Muhammed bin Yahya bin İsmail bin el-Abbas 
el-Büzcani’dir.

İlim tahsiline amcasının yanında başlamıştır. 959 
yılında Bağdad‘a gitti ve ölene kadar da orada kaldı. 
Şerefüddevle’nin sarayında yaptırdığı rasathanede 
çalışan alimIer arasında yer aldı. Matematik başta 
olmak üzere, ömrünün büyük kısmını astronomik 
gözlemler yapmak, eser telif etmek ve ders ver-
mekle geçirdi.

Ebu’l vefa matematik ve özellikle trigonometri 
üzerinde çalışmalar yaptı. Trigonometrinin altri-
gonometrik ilişkileri ilk defa ortaya koymuştur. Bu 
oranlar günümüzde aynen kullanılmaktadır. Bat-
lamyus‘un ve Diophantus‘un eserlerini inceleyip 
açıklamış, astronomi sahasında ise Ay’ın hareketleri 
üzerine çalışmalar yapmıştır.

Yıldızların eğimlerinin kesin ve doğru bir şekilde 
ölçülebilmesi için bir duvar oktantı geliştirdi. başka 
trigonometri çizelgelerinde hesaplamalar yapmak 
için gelişmiş metotlar üretti ve küresel trigonomet-
rideki bazı problemlerin çözümü için yeni yöntem-
ler keşfetti.

Ebu’l vefa, 1 Temmuz 998 tarihinde 58 yaşında 

Bağdat’ta ölmüştür.
Ebu’l Vefa’nın matematik tarihinde ortaya koy-

duğu ilk trigonometrik özdeşliklerden bazıları şun-
lardır: 

Sin(a+b) = sin (a)cos(b)+cos (a)sin(b) 
cos (2a) = 2sin² (a) 
sin(2a) = 2sin (a)cos(a)

küresel trigonometride sinüs teoremini de aşa-
ğıdaki gibi açıklamıştır: 

(Sin(A))/(sin (a)) = (sin(B))/(sin (b)) = (sin(C) )/( 
sin (c))

Ebu’l Vefa, Habeş el Hasib ve El Mervezi gibi 
önemli matematikçileri izleyerek tanjant ve sekant 
fonksiyonlarını tanımladı. Sekant kaşifi olarak ge-
nellikle Copernicus bilinirse de ünlü bilim tarihçile-
rinden Monte Candon ve Carra de Vaux’un araştır-
maları sonucu bu buluşun Ebu’l Vefa’ya ait olduğu 
tespit edilmiştir.

Ay üzerindeki bir kratere O’na ithafen Abul Wafa 
adı verilmiştir.

Kitapları :

– Kitab’ul Kamil: Trigonometri ve astronomiden 
bahseden meşhur eseridir. Birinci bölümde yıldızla-
rın hareketinden önce bilinmesi gereken meseleler, 
ikinci bölümde yıldızların hareketlerinin incelen-
mesi, üçüncü bölümde yıldızların hareketlerine arız 
olan şeyler anlatılmaktadır. Eserin yazma bir nüsha-
sı Paris National Kütüphanesi’nde 1138 numarada 
kayıtlıdır. Ese 

– Kitab’un fi Amel-il Mistarati ve’l Pergarvel 
Gunye

– Kitabab ma Yahtacu-İleyh-İl-Küttab vel Ummal 
min İlm-il-Hisab

– Kitabün Fahirün bil Hisab
– Kitab’ün fi’l İlmi Hisab’il Musellat
– Kitab’ün fi’l Felek
– Kitab’un Zic-iş Şamil
– Kitab’un fi’l Hendese
– Kitab’ul Medhal ila Aritmetik
– Tefsir-ii Harezmi fi Cebri ve’l Mukabele

Ebu’l Vefa

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

“Ey iman edenler, Allah’tan korkun. Günahlarını-
za tövbe edin. Kötülükten, çirkinlikten ve fuhşiyat-
tan uzak durun. Adaletli olun, dürüst olun komşuya, 
yakın akrabaya iyilik edin. Ana ve babalarınızı küs-
türmeyin”.

İnsani yönlerinizi melekleştirmek için ilim ve 
irfan meclislerinde bulunun. Ayaklarınız hak için 
yürüsün. Elleriniz hak için tutsun. Diliniz hak için 
konuşsun. Gözleriniz hak için baksın. Evlatlarınıza 
Allah’ı ve Resul’ünü anlatın. Mâlâyâni ve lâubâ-
li hareketlerden kaçının. Şımarıklardan ve haddi 
aşanlardan olmayın. Hakkı ve hakikati tavsiye edin. 
Yaratılan hiçbir şeye zulüm etmeyin. Nefsin ve Şey-
tan’ın tuzaklarına dikkat edin. Arkadaşınızı iyi seçin. 
Zira arkadaş sizi hem Cennet’e hem Cehennem’e 
götürür. Sağlık ve sıhhat Allah’ın en büyük nimeti-
dir, bunları koruyamayan hayatın hiçbir evresinde 
başarıyı yakalayamaz. Elinizde imkân varken Allah 
Yolu’nda olun. “Bu gün yarın yaparım” diyenler hep 
aldandılar. Allah’ın emirlerine ve yasaklarına uyun. 
Doğru da olsanız yemin etmekten sakının. Sakın 
fakirin ve yoksulun emeğini yemeyin, yedirtmeyin. 
Sevgiyi, saygıyı temsil edin. Aza kanaat edin ki Rah-
man ve Rahim  olan Allah size çok versin. Kabir ziya-
reti yapın, zira o size akıbetinizi ve hakikatinizi an-
lamanızda rahmet olacaktır. Kur’ân okuyun, Kur’ân 
okumak Rahman ve Rahim  olan Allah’ın yardım ve 
inayetini almanıza vesile olacaktır. Bilmediğiniz bir 
konuda bilirkişilik yapmayın.

“Ey iman edenler şüphesiz ki sizin Allah indinde 
en hayırlı ve sevgili olanınız. Ahlakça en güzel olanı-
nız ve Allah’tan en çok korkanınızdır”.  Ey Allah’ım 
rahmetini üzerimize yağdır. Bizi nasihat alanlardan 
eyle.

KOŞUN!.
DURMAK RAHMETİ TIKAMAKTIR.
BU BÜYÜK BİR VEBALDİR

Kâinatın rengi Rahman’ın nazarı ile tat verir, 
O’nun nazarı, melekleri zikrullah’ta sabit kılar. Nur, 
elbette tamamlanacaktır. Kırılmalar başlamıştır, kâi-
nat büsbütün yangın yerine dönmüştür.

Bir taraftan Şeytaniyet ayyuka çıkmış, diğer ta-
raftan masum çocuklar açlıktan ve kıtlıktan ölmeye 
başlamıştır. Bir taraftan Peygamberin hadiste bu-
yurduğu gibi ‘’Kıyamete yakın bir zamanda çok ma-
sum insan öldürülecek’’. Libya, Irak, Ürdün, Mısır, 
Afganistan, Suriye, Türkiye ve buna benzer birçok 
ülkede Peygamber hakikati ve ahir zaman gerçeği 
su yüzüne çıkmıştır.

Ey insanlar Allah’tan korkun ve O’na layıkıyla 
kulluk edin. Ey insanlar, Kur’ân’ı tanıyın, Peygambe-
re itaat edin, sadıkları tanıyın, tanıyın ki felah bu-
lasınız. Artık kaynak bir noktadadır, artık dayanak 
tamam olmaktadır. Artık kurtuluş imanı muhafaza 
edip rahmet ve merhametle Yüce Yaratana vuslat 
sevkiyle nefes almaktadır. Dünya ve nimetleri geçici 
ve fanidir, asıl olan uhrevi âlemin ebedi nimetleridir. 
İslam’a, Peygambere ve bu mübarek Din-i Mübin’e 
yardım edenleri Hak Teâlâ rahmetiyle kuşatacaktır. 
Sakın ola ki âfâkî ve boş sevdalara aldanmayasınız.

Sakın renginizi ve tadınızı kaybetmeyesiniz. Dur-
mak rahmeti tıkamaktır, bu büyük bir vebaldir. Ko-
nuşmak, hakkı susturmak, bu da bir vebaldir. Hak 
konuşun, ikilik macerasında hep bir birlikte kurtu-
lalım.

DİLİNİZ HAK İÇİN KONUŞSUN

Sadettin TURHAN
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Gerçi; Cemil Meriç’in “Bu Ülke”sinde 

geçen: “İzm’ler idrakimize giydirilen deli 
gömlekleri. İtibarları menşe’lerinden geli-
yor. Hepsi de Avrupalı.” cümlelere rağmen 
başlığı “Yaşasın Hümanizm!” diye seçme-
min elbet bir sebebi var, bir değil belki, 
birkaç sebebi var:

Hümanizm, köken olarak “Human” yani 
“İnsan” sözcüğünden gelmektedir ve “İn-
sancılık” demektedir. Esasen, bir akım ola-
rak tarihi bir geçmişi vardır. Batının karan-
lık Orta Çağ’dan kurtulup bilim, sanat ve 
kültürde Aydınlanma Çağı olan Rönesans 
Çağında gelişen Hümanizm’in ilk belirtile-
ri XIV. yüzyılın başlarında İtalya’da görül-
meye başlamıştır. İtalyan asıllı sanatçılar 
Dante (1321), Petrarca (1374) ve Boccacio 
(1375), hümanizm ve Rönesans’ın ilk müj-
decileridir. Bu sanatçılar, hümanist dü-
şünce ve Rönesans hareketini başlatmaya 
muvaffak olmuşlardır, İtalya’dan sonra XV. 
yüzyılda İspanya, Portekiz, Fransa, İngilte-
re ve Almanya’ya sıçrayan hümanizm ve 
Rönesans, bu ülkelerde de birbirine çok 
yakın anlayış içinde hayat bulmuştur. Bun-
ca açıklamaya rağmen ben, Hümanizm’i 

akım olduğu için, anlamı itibarıyla Yunus 
Emre’nin şu eşsiz sözüne olan uyum ve 
uygunluğu için seviyorum: “Yaratılanı hoş 
gör Yaradan’dan ötürü!”. Yine Cemil Me-
riç’in ifadesiyle; “İnsanlar sevilmek için 
yaratıldılar, eşyalar ise kullanılmak için. 
Dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevil-
meleri ve insanların kullanılmalarıdır.”

Diğer taraftan; benim anladığım “Hü-
manizm” ile, Cemil Meriç’in kastettiği 
veya “deli gömlekleri” diye betimlediği 
“İzm’ler” farklı olsa gerektir. Mesela; ilk 
“izm”, iktisat tarihinde Adam Smith’in 
1776 yılında yayınlanan “Ulusların Zengin-
liği” kitabında, ekonomide hiçbir devlet 
müdahalesine gerek duyulmadığı, “Bıra-
kınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler” (La-
issez-faire, Laissez-passer) ile başlattığı 
Klasik Ekonomi modeli ve acımasız “Ka-
pitalizm”dir. 1818’de Almanya’da doğmuş 
Karl Marks da, “Das Kapital” (Sermaye) 
kitabını yazarak kapitalizme karşılık, eko-
nomide devlet müdahalesini ve mülkiye-
tin mutlak sahipliğini savunmuş ve adına 
“Komünizm” denmiştir. Devlet müdaha-
leciliğine benzer bir “izm” de “Faşizm”dir. 

YAŞASIN HÜMANİZM
Sabit OSMANOĞLU

K A PA K
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Faşizm; ilk olarak İtalya’da Benito Musso-
lini tarafından oluşturulan, otoriter devlet 
üzerine kurulu bir radikal milliyetçi siyasi 
ideolojidir. Tarihte Faşizm ile anılan ikinci 
isim Alman Adolf Hitler ise kendi hareke-
tini “Nasyonal Sosyalizm” olarak adlandır-
mıştır. Öyle ki; “Nazi” kelimesinin açılımı 
irdelenecek olursa, Almanca “National 
sozialist” kelimelerinden geldiği görülür. 
Bu arada, bir başka “izm” olarak yukarıda 
geçen “Sosyalizm”, “Komünizm”in yumu-
şatılmış, devletin sosyal işlev ve görevine 
vurgu yapan bir “izm”dir. Gerek inanç ge-
rek siyaset alanında özgürlüğü savunan, 
bireyin önemini vurgulayan “Liberalizm” 
de, yine yukarıdaki iki aşırı uç ortasında 
bir “izm”dir. Bununla birlikte; başta dev-
let olmak üzere, bütün baskıcı kurumları 
zorla ve şiddetle ortadan kaldırmayı öne-
ren öğreti “Anarşizm”, adeta şeytanı Tanrı-
laştıran “Satanizm”, gayrimeşru bir amaç 
da olsa başarmak için her şeyi yapmayı 
meşru ve mubah gören ve adını tarih ve 

politika biliminin kurucusu sayılan Nicco-

lo Machiavelli’den alan “Makyavelizm”, 

dinlerin Tanrıdan gelmediğini, fakat din-

lerin tanımları dışında başka bir Tanrının 

var olduğunu savunan, evreni ve insanları 

yaratıp sonra kendi hallerine koy verdiğini 

iddia eden “Deizm” ve daha nicesi, Cemil 

Meriç’in “deli gömlekleri” dediği “izm”ler 

olarak sayılabilir.

Sonuç olarak; Cemil Meriç’i eleştirmek 

tabii ki haddime olamaz, onun yazdıkları-

na ve/ya yaptıklarına benim hayallerim ve 

ufkum bile ulaşamaz ama “deli gömlekle-

ri” olarak saydığı “izm”ler içinde bile olsa 

“hümanizm”i, yani “insancılık”ı ayrı olarak 

görüyorum. Nitekim; işte, insanı dil, din, 

ırk, cinsiyet, sosyal statü, etnik kimlik vb. 

gibi konulara bakılmaksızın sırf insan oldu-

ğu için sevme ve herkese eşit değer verme 

felsefesi olarak onu kabul ederek, “Yaşa-

sın Hümanizm!” diyorum.
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Şimdiki gençler harika. Hiçbir dönemde 

çocuk, anne-babaya, öğrenci öğretmene 
karşı bugünkü kadar becerikli ve bilgili ol-
mamış. Roller değişmiş gibi. Bilgi ve tek-
noloji bombardımanı altında olduğumuz 
günümüzde, gençler daha başarılı. Araba, 
telefon ve internet konularında gençler 
hatta çocuklar, birçok anne-baba ve öğ-
retmenden bir adım önde. 

İşte gençlerin, ailelerin ve ülkenin ge-
leceği, gençlerimizin, beceri ve kabiliyet-
lerini keşfedip geliştirmek yönlendirmek 
faydalı hale getirmek anne-baba ve eği-
timcilere düşmektedir. Uzmanlara göre 
çocukların becerilerini ortaya çıkarmak 
için onlara yaşlarına göre sorumluluk 
vermekle olur. Onun için onlara yerinde, 
zamanında ve ihtiyaç kadar sorumluluk 
verilmeli.  Sorumluluk çocuğun kabiliyet 
ve becerilerinin ortaya çıkmasına bir ve-
siledir. Başarması durumunda çocuğun 
kendine güveni artacak, güç kazanacak ve 
zoru başaracaktır. 

Anne-baba- öğretmen çocuğun neye 
yatkın olduğu ve sahip olduğu becerile-
rini, gözetmeli ve bu becerilerin ortaya 
çıkmaları için, yaşına ve yatkın olduğu 
konularda, uygun zaman ve mekanlar-
da sorumluluk vermeli. Sıkılma belirtileri 
gösterdiklerinde veya işleri baştan savma 
yapmaya başladığında görev değişikliğine 
gidilmeli. Çocuğu üst üste başarısızlığa 
sevk edecek gücünün üstünde sorumlu-
luklar verilmemeli. Çocuk sürekli motive 
edilmeli, umutlandırılmalı ve ona büyük 
hedefler göstermeli. Asla beceriksizlikle 

suçlanmamalı, eleştirilmemeli, yargılan-
mamalı, Aksi takdirde çocuk, cesaret, ye-
tenek ve öz güvenini kaybeder, geleceği 
kararır.

Meslek seçiminde çocuğun ilgi duyduğu 
alanlar ve yetenekleri esas olmalı, anne- 
babanın tutku, arzu ve istekleri değil. 

Baktınız ki, çocuğun dinleme, anlama 
ve kavrama yeteneği yüksek bu demektir 
ki, bu çocuk okuyup bilim adamı olabilir. 
Veya çocuğun alış-veriş ve ticarete kabi-
liyeti var, o zaman ticarete yönlendirilir. 
Veya sanata yatkın, o takdirde sanata yön-
lendirip ona göre eğitime tabi tutulmalı. 
Veya yönetim ve organizasyon becerileri-
ne sahip o takdirde de o yönde bir eğitim 
verilmeli. Hz. Peygamber 

 “Çalışınız kim ne iş için yaratılmışsa o iş 
kendisine kolaylaştırılır.”(Müslim) diyerek 
bu gerçeğe, işaret etmektedir. 

“Üzeyr Garih’in Oğlu “ Örneği 

Bir TV programında, Çin’in başkenti 
Pekin’de yapılan Dünya Genç Girişimciler 
Yarışması’nda 1 milyar dolarlık ‘‘Alkent 
2000’’ toplu konut projesiyle 78 ülkeden 
95 genç girişimci arasında birinci olan 
Musevi iş adamı Üzeyr Garih’in Oğlu İzzet 
Garih’i dinliyordum. Diyor ki, “Ortaokul 
ikinci sınıfa geldiğimde babam harçlığımı 
kesti. “Kendi harçlığını kendin kazan dedi.” 
Ben de su satmaya başladım, sonra bir ar-
kadaş buldum bu işi ortak yaptık ve para 
kazanmaya başladık, bu çok hoşumuza 
gitti. Hafta sonu, yaz tatilinde farklı işler 

Dr. Ahmet ALTUN

ÜLKE GELECEĞİ İÇİN GENÇLERE 
SORUMLULUK VERELİM

İ L A H İ YAT
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yaptım, ABD’de Michigan Üniversitesi’nin 
Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdim. 
Master’ımı yine aynı üniversitede inşaat 
işletmeciliği alanında yaptım. İş hayatıma 
inşaat mühendisi olarak devam ettim. İn-
şaat ve proje işlerine ağırlık verdim, geliş-
tirdim sonra söz konusu toplu konut proje 
yarışmasına katıldım ve projem birinciliğe 
layık görüldü. Bunu babamın küçük yaş-
ta iken bana sorumluluk verip çalışmamı 
sağlamasına borçluyum.”

İslam dini, insanda var olan becerileri 
ortaya çıkarıp geliştirmek için münbit bir 
arazı gibidir.

Hz. Peygamber ferasetiyle ashabının 
saklı, kabiliyet ve becerilerini ortaya çı-
karıyordu. Eğer Peygamber efendimizin 
terbiyesi olmasaydı, Hz. Ebubekir’in doğ-
ruluğu, Hz. Ömer’in adaleti, Hz Osman’ın 
hayası, Hz. Ali’nin cesaret’i, Amr bin As’ın 
komutanlık dehası ortaya çıkmayacaktı. 
O çocukların kabiliyetlerini fark eder ve 
onlara, günümüzde 100 kişinin altında 
kalkamayacağı büyük sorumluluklar ve-

rirdi. Mesela hicret gecesinde, öldürülme 
ihtimaline rağmen çocuk yaşta olan Hz. 
Aliyi yatağında yatırmıştı. Yirmi yaşındaki 
Üsame bin Zeydi, içinde Hz. Ebu Bekir, Hz. 
Ömer ve Hz. Osman’ın bulunduğu orduya 
komutan tayin etmişti, Zeyd bin sabitin 
hafizasına güvenerek ona İbranice ve Sü-
yanice öğrenmeyi emretmişti. O da bu iki 
dili 17 gün gibi kıssa bir zanmanda öğren-
mişti.

İşte, Tabiinlerden İbni Sirinin kızı, 12 ya-
şında iken Kur’an’ı ezberlemiş ve tefsirini 
öğrenmişti. Babası zaman zaman onun bil-
gisine başvururdu.

İslam tarihine baktığımızda, görüyoruz 
ki, İslam, toplumun bütün kesimlerine, 
efendi- köle, fakir- zengin, büyük küçük 
farkı gözetmeksizin hepsine eşit adil dav-
ranarak insanlığın mertebesini yükselt-
miştir. İşte Hz. Ömerin oğlu Abdullah’ın 
kölesi Nafi’ hadiste, Hz. Peygamber’in 
Amcasının oğlu Abdullah’ın kölesi İkrime 
tefsirde önemli birer kaynak olmuşlardır.
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Bilindiği üzere, 23/03/2017 tarih ve 30016 

sayılı Resmi Gazete’de 2017/9962 sayılı “İhra-
catçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine 
İlişkin Esaslar Hakkında” Bakanlar Kurulu Kara-
rı yayımlanmıştır.

 Söz konusu Karar ile;
 1. Son üç takvim yılı itibariyle,  yıllık orta-

lama aşağıda belirtilen tutarda ihracat yapan;                                                                                            
a.    10 Milyon Dolar arasında olan firmala-

rın 1 (bir),                                                            
b.    25 Milyon Dolar arasında olan firmala-

rın 2 (iki),
c.    50 Milyon Dolar arasında olan firmala-

rın 3 (üç),
d.    100 Milyon Dolar arasında olan firma-

ların (4) dört
e.    100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 

5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport ve-
rilebilecektir.

 2.  Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl 
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 
affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliliğine 
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullan-
ma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca dev-
letin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara 
üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irti-
batlarının bulunmaması kaydıyla, iki yıl sürey-
le hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar 
uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek 
durumda bulunanların eş ve çocuklarına hu-

susi damgalı pasaport verilmez.
3.  Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma 

yetkilileri de gerekli şartları karşılamaları kaydı 
ile İhracatçı Birliğine üye olduktan sonra husu-
si damgalı pasaport alabilecektir.

4.  Hususi Damgalı Pasaport alabilecek fir-
malar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış 
ticaret istatistikleri esas alınarak T.C. Ticaret 
Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

5.  Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) sta-
tüsüne haiz aracı firmalar üzerinden yapılan 
ihracat işlemleri, DTSŞ tarafından Yeminli Mali 
Müşavir tasdikli olarak aracılık edilen ihracat 
tutarının beyan edilmesi şartıyla, firmanın 
ihracatı kapsamında değerlendirilecektir. Söz 
konusu ihracatlara ilişkin bildirim işlemlerinin 
her yılın 15 Şubat tarihine kadar aşağıda yer 
alan ihracatçı beyan formu ile Genel Sekreter-
liğimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

6.  İhracat yapan firmaların sahipleri, ortak-
ları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport 
verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir 
tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sa-
hipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi 
damgalı pasaport verilebilir.

 7.  Hususi Damgalı Pasaport müracaatını 
yapacak firma, T.C. İçişleri ve T.C. Ticaret Ba-
kanlığınca müşterek belirlenen ekteki talep 
formu ve aşağıda listelenen belgeleri hazır-
layarak üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel 
Sekreterliği’ne elden veya kargo/posta yoluyla 
sunacaktır. İhracatçı Birliği tarafından doğrulu-
ğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu 
İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya 
yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından 
imzalanması sonrasında şahsen Bölge Müdür-
lüklerinin onayına sunulacaktır. Bölge Müdür-

İbrahim BİÇER

İhracatçıya Yeşil Pasaport 
İşlemleri Hakkında

D I Ş  T İ C A R E T
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lüğünce onaylanan form İl Nüfus Vatandaşlık 
Müdürlüğü’ne şahsen başvuru için firma yet-
kilisine teslim edilecektir.

8.  Hususi Damgalı Pasaport alabilme şart-
larını taşımadığı tespit edilen veya şartlardan 
birini kaybettiği anlaşılan yetkili 15 gün için 
pasaportunu iade etmekle yükümlüdür. İade 
ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmedi-
ği tespit edilen firma yetkililerine 10 (on) yıl 
müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

9.  Hususi damgalı pasaport 2 yıl süre ile ge-
çerli olacaktır.

İhracatçı Birliklerine Başvuru Esnasında İs-
tenen Belgeler:

1. Dilekçe, örneği
2. Talep Formu
3. Firma sahibi veya ortağı için;
Firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını 

gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi, 
ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Müdür-
lüğünden alınan yazı,

Anonim şirket yapısına sahip tüzel kişilerin 
hisselerinin devredilmesi suretiyle ortaklık ya-
pısının değişmesi halinde, firma sahibi veya 
ortağı olduğunu gösterir pay defterinin ilgili 
sayfalarının ve pay devrine ilişkin yönetim ku-
rulu kararının aslı ve noter onaylı örnekleri.

4. Firma çalışanı için başvurunun yapıldığı 
tarih itibarıyla geçmişe dönük üç (3) aya ait 
SGK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak ka-
bul edilir.),

5. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin 
geçerli noter onaylı imza sirküleri aslı ve foto-
kopisi

6. Nüfus cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti kim-
lik kartının okunaklı fotokopisi

Müracaat Sahibi İhracatçı Firma Tarafından 
Dikkat Edilecek Hususlar:

Form, müracaat sahibi tarafından eksiksiz 
olarak doldurulur. Form elektronik ortamda ya 
da okunaklı olmak şartıyla el ile doldurulabilir.

Formun doldurulmasını müteakip formda 
yer alan “fotoğraf” kısmına fotoğraf yapıştırı-

lır. Forma yapıştırılacak fotoğrafın biyometrik 
olması zorunlu değildir. Ancak Emniyet Mü-
dürlüğüne yapılacak başvuruda formla birlik-
te ibraz edilecek 2 adet fotoğrafın biyometrik 
(cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve 
ICAO Standartlarına uygun) olması zorunludur.

Formun formatı kesinlikle değiştirilmez.
Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olma-

lıdır.
Form doldurulurken, formun arka yüzünde 

yer alan hususlar dikkate alınır
Formda “Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhu-

riyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer alan 
bilgilerde kısaltma yapılmaz.

Müracaat sahibi Nüfus Cüzdanına sahipse, 
formda yer alan “Seri No” satırına nüfus cüz-
danının ön yüzünde “SERİ” satırında yer alan 
1 harf ve 2 rakam ile “No” ibaresinden sonra 
belirtilmiş olan 6 haneli rakamın yazılması, 
“Geçerlilik Tarihi” satırının boş bırakılması, 
“Veren Makam” satırına Nüfus Cüzdanının 
arka yüzünde yer alan “Verildiği Yer” kısmında 
yer alan bilginin yazılması gerekmektedir.

Müracaat sahibi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 
Kartına sahipse, formda “Nüfus Cüzdanı/Tür-
kiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmın-
da yer alan tüm bilgilerin eksiksiz doldurulma-
sı gerekmektedir.

Form üzerinde silinti, kazıntı ve karalama 
yapılmaz.

Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak 
doldurularak imzalanan form, firmayı temsil 
ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da im-
zalanır.

Formda yer alan “Düzenleme Tarihi”, “Fir-
manın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek 
Toplam Yetkili Sayısı” ve  “Mühür” kısımları 
kesinlikle doldurulmaz.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ya-
zılan dilekçede, belirtilen alanlar eksiksiz dol-
durulmalıdır.

Eksik belge ile müracaat edilmesi halinde 
başvuru işleme alınmaz.
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İstanbul’daki birçok cami ihtişamı ve kubbe-

leriyle göz kamaştırır. Ama aralarında öyle bir 
tanesi var ki bilindik camiler gibi değil, kubbesi 
yok, minaresi de sonradan yapılma. İstanbul 
Karaköy Vapur İskelesi’ni geçtikten sonra sola 
sapınca, Kemankeş Caddesi üzerinde yer alan 
Yeraltı Camii namı diğer Kurşunlu Mahzen’den 
söz ediyoruz. Kadir Gecesi, Eyüp Sultan Cami-
si’nden sonra en çok ziyaret edilen ikinci me-
kan Yeraltı Camii. 

Aslında cami olarak yapılmış bir yapı de-
ğil. Hikayesi 570 Yıllarına dayanıyor. Doğu Bi-
zanslıların düşman gemilerinin Haliç’e girişini 
engellemek için Galata-Sirkeci arasına çektiği 
zincirin bir ucunun bağlandığı Kulesi’nin mah-
zeniymiş. Ayrıca da Bizans zindanıymış (Ha-
pishane) İstanbul’un fethi sırasında da Haliç’i 
kapatan zincirlerin bu mahzene bağlandığı 
söyleniyor. 

Fetih’ten sonra da Sultan-ı Mahzen olarak 
anılmaya başlanmış, cephane deposu, su sar-
nıcı olarak kullanılmış. 1756 yıllarında Osmanlı 
tarafından camiye çevrilmiştir. 700’lü yıllarda 
Emeviler Mesleme bin Abdülmelik komuta-
sındaki İslam ordusuyla İstanbul’u kuşatmak 
ve Hz Peygamber Efendimiz’n “İstanbul’u fet-
heden komutan ne güzel komutandır, onun 
askerleri ne güzeldir.” övgüsünü alabilmek için 
İstanbul’u fethedip Bizanslılar’dan almak için 
kuşatmaya gelirler. (Bu arada kısaca Emeviler 
kimdir sorusunun da cevabı: Emeviler Dört 

Halife Dönemi’nden (661) sonra Müslüman 
Arap devleti’ne egemen olan hanedandır. Hz. 
Ali’nin 661’de öldürülmesinden sonra başa 
geçen Emeviler, 750’de Abbasiler tarafından 
yıkılıncaya kadar hüküm sürdüler. Emevi Ha-
nedanlığı Kurucusu Muaviye, Mekkeli Kureyş 
Kabilesi’ne bağlı Ümeyye Ailesi’nden gelir) 

Burada önemli bir bilgi vermek istiyorum. 
Arabistan’dan gelen bu Emevi İslam orduları 
3 ayrı güzergahtan İstanbul’a ulaşmaya çalış-
mışlar. Birincisi İç Anadolu-Konya üzerinden, 
deniz yoluyla Kıbrıs üzerinden ulaşmaya ça-
lışanlar varmış (Bunun en önemli kanıtı Kıb-

İrfan ÇETİN

İSTANBUL KARAKÖY’DEKİ YERALTI CAMİİSİ’NİN 
ÖNEMİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

G E Z İ
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rıs Rum kesimindeki Efendimiz’in Halası’nın 
kabridir) Diğeri de Sahil şeridinden ulaşmaya 
çalışmışlar. İslam Orduları 700’lü yılarda İstan-
bul’a giriş yapıp Galata çevresinde konuşlandı 
ama zor günler onları bekliyordu. Çetin çatış-
malardan sonra Bizans’a esir düşenler büyük 
işkencelere maruz kaldılar. Süfyan Bin Uyeyne 
kuşatma sonlanıp ordu geri çekilirken Bizans’a 
esir düşer. Bizans Kulesi’nin zindanına hapse-
dilir, susuz bırakılır. Zindanda gördüğü işken-
celer sonucu şehit olur. Mahzene gömülüp 
kabrin bulunduğu kapı kurşunlanarak kapatılır. 
O günden beri de Kurşunlu Mahzen olarak da 
anılırmış. 

1750’lerde mübarek kişilerin burada gö-
mülü olduğunu mekanın faziletini zamanın 
Padişahı I. Mahmud’a bildirirler. Padişahın 
görevlendirdikleri kişiler Kabirleri bulur ve bu-
lununca Sultan artık buranın cami yapılmasını 
emreder. Padişah mahzenin üstündeki yazlık 
köşkünü de hürmetten dolayı terk edip mah-
zeni camiye çevirmiş. 

Bu Mahzende Emevi İslam Ordusu’ndan 
Peygamber efendimizin rızasını almak için 
gelip şehit düşen 3 önemli isimlerin kabir ve 
makamları var. Üç türbeden biri kesinleşmiş 
bir kabir. Camiye girince sol tarafta yer alan 
Süfyân Bin Uyeyne’nin türbesi. Sahabe-i Ki-

ram’dan olan Veyh Bin Hüşeyre’nin kabrinin 
veya makamının da cami girişinin karşısında 
sol tarafındadır. Yine sahabeden olan Amr 
bin As’ın ise makamı burada. Peki bu isimleri 
önemli kılan ne? Amr Bin As,  A.S. Müslüman 
olmadan önce Habeşistan’a hicret eden Müs-
lümanların iadesini Habeş Kralı Necaşi’den is-
teyen kişi. Müslüman olduktan sonra ise Hz. 
Ebubekir döneminde Güneydoğu Filistin’i, Hz. 
Ömer zamanında da Filistin’in tamamını feth 
etmiş bir kumandan. Kısa sürede İskenderi-
ye’yi teslim alarak Mısır topraklarına hakim 
olan Amr bin As, Mısır fatihi olarak anılmaya 
başlar. 40 küsur hadis-i şerif rivayet etti. Cami-
deki makamının, anısına yapıldığı söyleniyor. 
Vehb bin Hüşeyre, Hz. Muhammed’in (s.a.v) 
“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fethe-
den komutan ne güzel komutan, onu fetheden 
ordu ne güzel ordudur” hadisinin güzelliğine 
erişmek için diğer sahabe ve tabiinler gibi İs-
lam ordusuna katıldığı ve kuşatma esnasında 
ön saflarda şehit düştüğü rivayet ediliyor. Ka-
biri camide bulunuyor. İslam dünyası da her 
bir sahabeye büyük önem ve değer verir; hem 
yaşantılarından ders çıkarır hem de kabirlerini 
ziyaret eder. 1756’dan beri camide yer alan üç 
türbenin ziyaretçisi de hiç eksik olmuyor. Bize 
de dua kısmet oldu çok şükür.
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Evimiz kutsal sayabileceğimiz mekanla-

rımızdandır. Aile olgusu kültürümüzde çok 
önemli ve aile olmak için içinde yaşayaca-
ğımız bir eve ihtiyacımız var. Evlerimizde 
mutlu huzurlu vakit geçirmek için evimizin 
enerjisi de olumlu olmalı. Evimizin ener-
jisini olumlamak için yapmamız gereken 
şeyler var. Feng Shui öğretileri de bu ko-
nuda gayet güzel tavsiyelerde bulunuyor. 
Aslında biraz düşününce kendimizin de 
bulabileceği tavsiyelerde var.

Yoğun iş temposundan gelip evde de 
boğulmamak için evimizi dinlendirici şe-
kilde dizayn etmek, rahatlatıcı noktalara 
dikkat etmek çok yerinde olacak.

Öncelikle duvarların boyasının beyaz ya 
da çok açık tonlarda olması daha rahatla-
tıcı. Eşyaların kombininde  tek renk yerine 
birbiriyle uyumlu renkler ya da perde, kır-
lent, halı gibi eşyalarda zıt renkleri de kul-
lanmak eve daha canlı bir hava verecek.

Antre evin önemli kısımlarından çünkü 
ilk giriş ilk intibayıı burası veriyor. Misafir-
lerimiz için  buranın temiz, düzenli ve hoş 
olması önemli zira tozlu, dağınık, kötü gö-
rünümlü antre kendimizi bile iter eve gire-
ceğimiz gelmez.  Giriş olduğu için pozitif 
enerji de bu girişi kullanacak ve onu da 
kaçırmamak lazım.

Az eşya olması evde rahat ve huzur için 
çok önemli. Yazar şair İsmet Özel “Kullan-
madığımız her şey taştır” demiş. Kullan-
madığımız eşyalarımızı temizleyip ihtiyacı 
olanlara vermek ya da ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmak üzere belediyelere ulaştırmak 
bizi hem fazla eşya yükünden kurtaracak 
hem de birilerini sevindirme mutluluğu 
yaşatacak.

Eski, kırık, dökük, çatlak eşyaları atma-
yı da öğrenmeliyiz. Çatlak eşyalar mikrop 
tuttuğu gibi negatif enerji de tutar. Çün-
kü çatlamak ya da kırılmak için bir sertliğe 
maruz kalmıştır zaten. Yine kuru çiçekler 
toz ve de olumsuz enerji tutar onları da 
atmak gerekli. Plastik çiçeklerde toz tutar 
onları da ya sık sık temizlemeli ya da kul-
lanmamalı.

Mecburiyet yoksa  ikinci el eşya alma-
mak lazım. Daha önce kullananların ener-
jileri o eşyalara sinmiş oluyor dolayısı ile 
o enerji  bizim evimize de geliyor. Ancak 
antika değerinde eşyalar, bakırlar, tablolar 
gibi eskiliği ile de kıymetlenen eşyalar için 
de negatif enerjileri varsa diye enerji te-
mizlemesi yapılmasında fayda var.

Sevmediğimiz birinden gelen hediye 
eşyayı, bizim için kötü anısı olan eşyayı 
da tutmamalıyız. Eşyaların bize hissettir-

Gülşen ÖZCİMBİT

EVİMİZE POZİTİF ENERJİ 
YÜKLEMEK

A S T R O L O J İ
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dikleri çok önemli. Bize olumsuz  anıları 
hatırlatan eşyalar da negatif enerji taşır ve 
mutsuz olmamıza sebep olur.  

Negatif enerjiden kurtulmak için evimi-
zi düzenli olarak temizlemeliyiz. Tozlu kirli 
kısımlar çok fazla negatif enerji tutmakta. 
Evimizi her gün havalandırmalıyız. Yatak 
altlarını ya da etrafı hava akışını engelle-
yecek şekilde tıklım tıklım doldurmamalı-
yız. Sürekli temiz hava sirkülasyonu hava-
daki olumsuz enerjiyi de alıp götürür. 

Odalarda kaya tuzu ve ya  ametist taşı 
bulundurmak çok önemli. Kaya tuzu yoksa 

küçük bir tabağa koyacağımız  normal tuz 
da olur. Parça halindeki kaya tuzunu ya da 
ametist taşını toprakta gömülü bekleterek 
arındırmalıyız normal tuzu da döküp yeni-
sini koyabiliriz.

Çiçekler gerek canlı oluşları gerekse 
renk ve kokuları ile birer pozitif enerji kay-
nağıdırlar. Ancak çok daha etkili olanları 

evde bulundurmakta yarar var. Nasa’nın 
da yaptığı araştırma da rahatlatan çiçek-
lerden bazıları Paşa çiçeği, Areka, Yelken 
çiçeği üstelik bu çiçekler yatak odasında 
bile bulundurulabilir çünkü gece de oksi-
jen üretiyorlar.

Evde Kuran dinlemek negatif enerjiyi 
uzaklaştırır ve pozitif enerjiyi arttırır. Üzü-
cü olmayan müzik dinlemek de evimize 
olumlu enerji verir. Çok yüksek sesli ol-
mayarak rahatlatıcı müzikler hem evimize 
hem de bize iyi gelecektir. Tütsü yakmak, 
adaçayını tütsü olarak yakıp evde dolaştır-

mak negatif enerjiyi uzaklaştırıp evimizin 
pozitif enerjisini arttırır. Lavanta kaynatıp 
kokusunun evi dolaşması da negatif ener-
jiyi uzaklaştırır.

Evimiz en mahrem, en özel yaşam yeri-
miz olduğu için kaliteli bir hayat için evimi-
zin enerjisini de pozitif olarak yükseltmek 
bize çok çok iyi gelecektir.
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SIREl-Ğafûr (c.c.) esmasının manası : Kullarının gü-
nahlarını affeden, çok bağışlayan, mağfireti bol ve 
sonsuz olan, kullarının günahlarını çokça bağışlayan 
demektir.

Fazilet ve faydaları :
*Her gün 1286 kere ” Ya Ğafûr celle celâlühû ” 

zikrine devam eden kötü huylarından kurtulur, gü-
nahları af olunur.

* Baş ağrısı çekenlerin ” Ya Ğafûr celle celâlühû 
” ism-i şerifini okumaya devam ederse şifa bulup 
iyileşir.

* Zulmünden korkulan kimsenin yanına gider-
ken 1286 kere ” Ya Ğafûr celle celâlühû ” ism-i şerifi 
okunursa o kişi hiçbir kötülük yapamaz.

* Cuma namazından sonra 100 kere ” Ya Ğafûr 
celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan Allah-u Tea-
la’nın bağışlamasına nail olur.

* Dargınları barıştırmak için 1286 kere ” Ya Ğafûr 
celle celâlühû ” okunduktan sonra dua edilirse, dar-
gın kişiler en kısa sürede barışırlar.

* Derdi olanın kâğıt üzerine üç satır halinde ” Ya 

Ğafûr diye yazıp kaplayarak üstünde taşıyan bu der-
dinden kurtulur.

* El-Gafur ism-i şerifi, mağfirete nail olmak, ba-
ğışlanmak, korkulardan emniyet, büyüklerin gazap 
ve kızgınlıklarını söndürmek için, “Ya Gafur Celle 
Celalühü” diyerek 1286 kere okunur.

* El-Gafur ism-i şerifi, ateşli hastaya 3 defa yazı-
lırsa hasta iyi olur biiznillah.

* Ölümü zorlaşan, ölüm anında dili tutulan ve 
şehadet kelimesi getiremeyen ağır hastalara El-Ga-
fur ism-i şerifi ve seyyidü’l istiğfar yazılırsa; hemen 
dili çözülür ve ölümü kolay olur.

* Fakirlikten kurtulmak için okunması tavsiye 
edilmiştir.

* İç alemini karışıklıktan kurtarmak isteyen bu 
mübarek ism-i şerifi okumayı adet edinmelidir.

* Her farz namazın peşinden okumaya devam 
edenlere ruhaniler gelerek dilek ve hacetlerini gi-
dermek için yardımcı olurlar.

* İki dargını barıştırmak için niyet edilerek yazılır. 
Barışmak isteyen üzerinde taşır.

El-Gafûr

E S M A - Ü L  H Ü S N A

Nazmiye Gül KÖSE
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Müslüman olanlar dininde de samimi olmalı. Bir 

müslüman için dininden daha önemli bir şey ola-

maz. Dini inancı daima en öncelikli olmalıdır. Şayet 

ikinci, üçüncü hatta daha aşağı seviyede olursa o in-

sanın Müslümanlığı sorgulanır. Böyle olup da müs-

lüman olduğunu söyleyen yok mu? Var, hem de çok 

var.

Dinin insanlara kazandıracağı veya kaybettirece-

ği şey çok büyüktür. Ebedi saadet veya ebedi ceza 

ve acılar bu dinde samimi olmamıza bağlıdır. İslam 

dinini en öncelikli tutmayan veya her şeyden üstün 

görmeyenler bu imtihanı kaybeder ebedi cehen-

nemlik olurlar. İslam dinini en öncelikli ve en üstün 

görenler de ebedi cennetlik olurlar. Bu kadar önem-

li olan şeyi iyi öğrenmemek samimiyetsizlik değil de 

ya nedir?

Samimi olarak dinin bir hükmünü hatırlatıldı-

ğında bin dereden su getirip kendini haklı çıkaran 

insanlara çok rastlamışınızdır. Bazen insanımıza 

dindar olup olmadığı soruluyor, hemen “dindarım” 

cevabını veriyor. Birkaç soru daha sorulduğunda sa-

dece Cuma namazına gittiği anlaşılıyor veya rama-

zanda oruç tuttuğu anlaşılıyor. Müslümanım diyen 

insanımız niye dinini en iyi  veya her şeyini öğren-

mek istemez bu hiç anlaşılır gibi değil! 

Müslüman, kendine İslami bir konu hatırlatıl-

dığında köze basmış gibi bağırarak hopluyor. Niye 

böyle yapıyor? Çünkü dininde samimi değil. Bunlar 

dini kendisi için bir aksesuar olarak görüyorlar. Biri 

çıkıp Allah’ı inkâr etse ona ilgi duyuyorlar, kendile-

ri de inkâr etmek istiyorlar. Ama çok zaman akılları 

buna müsaade etmiyor. Çünkü akıl Allah’ın varlığını 

inkâr edemiyor. Bakmayın siz ateistlerin tanrı yok-

tur dediklerine. Onlarda gayet iyi biliyorlar da itiraf 

etmiyorlar. Bakın bunlar her şeyin yaratıcısı ola-

ra Allah demeyip doğa diyorlar. Allah yerine doğa 

demeleri de onların Allah’ın varlığına inandıklarını 

ortaya koymaktadır. Bunlar Allah’a karşı sorumlu ol-

mak istemediklerinden akıllarını susturuyorlar.

Bir müslüman bilmelidir ki İslam’dan daha güzel 

ve doğru bir din yoktur. İslam insanların uydurduğu 

ideolojilerden çok daha mükemmeldir. Bütün ide-

olojiler yanlıştır. Fakat birçok müslüman olduğunu 

söyleyen insanlar, ideolojisini dininden üstün görü-

yor. Dinine laf söyleyen veya dinine hakaret eden 

insanlara karşı bir tepki göstermez fakat ideolojisi-

ne sevdiği insana bir laf atılsa şiddetle karşı çıkıyor. 

Bu dinde samimiyetsizliğin bir örneğidir.

Daha somut örnek verecek olursak dine alterna-

tif fikirler üreten, dini emirler yerine başka öneriler 

yapan ideolojik sahiplerine daha çok sahip çıkılıyor. 

Bunlar dinde samimiyetsizliğin bir örneğidir. Nedir 

bu ideolojiler işte buraya bilerek yanmıyorum, bili-

yorum ki bu ideolojilerden birini benimseyenler he-

men bütün güçleriyle karşı çıkacaklardır. Çok merak 

ediyorsanız çevrenizde olan insanlar sorun. Kimisi 

…cı, kimisi …cı, kimisi …ist, kimisi…ist. Bu ideolojile-

rin İslam ile alakaları yoktur, ne mutlu bunun fakına 

varanlara!

İSLAM VE SAMİMİYET - 1

D İ N
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Kamuoyu, İstanbul’da beklenen büyük depremle 

ilgili yazılıp çizilen senaryolardan az çok haberdardır. 
İstanbul’da yaşayanlar bu haberlerden bir hayli endişe 
duyarlarken bu coğrafyanın dışında kalanlar ise yaşa-
dıkları yerin kıymetini daha fazla hissetmişlerdir. Hangi 
coğrafi konumda bulunursak bulunalım Türkiye’de her 
an her zaman depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini 
bilmemiz lazım. Özellikle de merkezi ve yerel yöneticile-
rin bu konuda daha bilinçli olmaları elzemdir.

Türkiye’deki depremlerin tarihçesini ve dağılışını az 
çok bilmek deprem konusunda bilinçlenmemize büyük 
yarar sağlayacaktır. Bu sebeple bilimsel kavramlara ve 
detaylara fazla girmeden Türkiye’nin bulunduğu dep-
rem kuşağı hakkında siz değerli okurlarımızı bilgilendir-
mekte fayda var.

Bilindiği gibi üzerinde yaşadığımız yerkabuğu, Dün-
ya’nın en dış katmanıdır. Bu katman, derinliği 100 km 
arasında değişen irili ufaklı on iki levhadan oluşur. Lev-
halar, manto adını verdiğimiz yarı akışkan özellikteki 
ateşli bir katman üzerinde yüzer haldedir. Levhaların 
bu hareketliliğinin sebebi mantodaki sıcaklık ve basın-
cın etkisiyle oluşan konveksiyonel akımlardır. Hareket 
halindeki levhaların bir kısmı birbirine yaklaşırken bir 
kısmı da birbirinden uzaklaşır. Bazı levhalar ise birbiri-
ni sıyırarak yatay yönde yer değiştirir. Bu nedenle lev-
ha sınırları; yerkabuğunun titreşimleri olarak bilinen 
depremlerin en sık görüldüğü alanlardır. Levhalardaki 
bu hareketlilik, levha sınırlarında farklı derinliklerde 
ve uzunluklarda kırılmalara yani fay hatlarına sebep ol-
maktadır.

Türkiye’nin kuzey yarısı, Avrasya adı verilen büyük 
bir levhanın güney sınırında yer alırken güney yarısı ise 
Arabistan ve Afrika levhaları üzerinde bulunmaktadır. 
Binlerce yıldır ülkemizi kuzeye doğru iten Arabistan ve 
Afrika levhaları, Anadolu Yarımadası’nın birçok yerinde 
fay hatlarına sebep olarak Türkiye’yi bir deprem havza-
sına dönüştürmüştür. Bunun sonucunda ülkemiz; ku-
zeyde Kuzey Anadolu Fay Hattı, batıda Batı Anadolu Fay 

Hattı, doğuda da Doğu Anadolu Fay Hattı olmak üzere 
üç tarafı fay hatlarıyla çevrili bir jeolojik yapı haline gel-
miştir.

Türkiye’nin kuzey yarısının da içinde yer aldığı Av-
rasya levhası, güneydeki Arabistan ve Afrika levhalarına 
göre daha hareketsizdir. Bu durum Arabistan ve Afrika 
levhalarıyla kuzeye itilen Türkiye’nin, Kuzey Anadolu 
fayı boyunca batıya doğru kaymasına sebep olmaktadır. 
İşte bu yüzdendir ki Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda tespih 
tanelerine benzer nitelikte dönüp dolaşan yüzlerce hat-
ta binlerce depremin yaşanması kaçınılmazdır. Güney-
deki levhalar aracılığıyla Türkiye’nin, kuzeye doğru itil-
mesi aynı zamanda Batı Anadolu ve Doğu Anadolu fay 
hatlarında da benzer hareketliliğe yol açmaktadır. Ülke-
mizde yaşanan bütün bu sismik hareketler Türkiye’nin 
bir deprem ülkesi olduğunun en açık göstergesidir.

Ülkemizde son yüzyılda yaşanmış depremlerin veri-
lerine dayanılarak şu sonuçlara ulaşmak mümkündür: 
Yaklaşık 5 şiddetindeki depremlere hemen her yıl defa-
larca rastlanabilmektedir. Ortalama 6 veya 6,5 şiddetin-
deki depremler 10 yılda bir görülebilirken 7 şiddetinde-
ki depremlere her 20 yılda bir rastlamak mümkündür. 
Aşağıdaki tabloda ülkemizde görülen 7 şiddetindeki 
depremlerin son elli yıllık tarihleri gösterilmiştir:

Tarih Yer Şiddet
23.03.1970 İzmir/Gediz 7,2

24.11.1976 Van/Muradiye-Çaldıran 7,2

17.08.1999 Kocaeli/Gölcük 7,8

09.11.2011 Van 7,2
 İstanbul için beklenen büyük depreme gelince bu dep-
remle ilgili zaman aralığının gittikçe daraldığı uzmanlar 
tarafından belirtilmektedir. Bu konuda İTÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’ün “Marmara’da büyük dep-
remin tekrarlama periyodu iki yüz elli yılda bir olmakta-
dır. Marmara Denizi’nde en son 1766’da görülen dep-
rem sonrası için iki yüz elli yıllık zaman dilimi ise 2016 
yılında doluyor.” şeklindeki açıklamaları beklenen dep-

BÜYÜK DEPREME HAZIR MIYIZ?
Sencer OLGUN

D E N E M E
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remin her an gelmek üzere olduğunun apaçık delilidir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. 

Şükrü Ersoy da,  Naci Görür’ün düşüncesine katıldığını 
şu sözleriyle belirtmektedir: “Naci Hoca ciddi bir bilim 
adamıdır ve sözlerini, uyarılarını ciddiye almak gerekir.”

Marmara’yı çok yakından takip eden Prof. Dr. Doğan 
Kalafat ise yaptıkları araştırmalar neticesinde; bekle-
nen büyük İstanbul depreminin gerçekleşme oranının 
2030’a kadar % 64, 2040’a kadar % 75, 2070’e kadar % 
91 olduğunu belirtmiştir.

Uzmanların bu açıklamaları doğrultusunda bekle-
nen büyük İstanbul depreminin geç kaldığı kanısına bile 
varabiliriz. Gönül ister ki ne İstanbul’da ne de dünyanın 
hiç bir yerinde deprem olsun. Lakin bu konuda doğru 
olan şey; gerekli tedbirlerin alınıp gerisinin Allah’ın tak-
dirine bırakılmasıdır. 

Büyük İstanbul depremiyle ilgili İTÜ Jeofizik Mühen-
disliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şefik Ergeç ise bu konu-
ya bakış açısını şöyle dile getirmiştir: “Bundan bir süre 
öncesine kadar İstanbul’u etkisi altına alabilecek, belki 
tamamen yok edebilecek bir deprem olasılığı sebebiyle 
diken üstündeydik. Neyse ki, geçtiğimiz yıllarda meyda-
na gelen irili ufaklı birkaç sarsıntı ile şu an için bu teh-
like tamamen komşu illere dağılmış durumda. Özellikle 
Yalova, Tekirdağ, Çatalca, Kocaeli, gibi bölgelerin tama-
men dümdüz olacağını öngörmekle beraber, İstanbul’da 
ciddi bir hasar meydana gelmeyeceğini düşünüyoruz.”

1999’dan bu yana ülkenin çeşitli yerlerinde meyda-
na gelen depremler sayesinde Marmara Denizi’nin al-
tındaki fay hattının tamamen İstanbul dışına kaydığını 
ifade eden Prof. Dr. Ergeç, İstanbul’da beklenen büyük 
depremle ilgili görüşlerini şu sözleriyle desteklemiştir: 
“Belki ufak çaplı depremlerde beş on sayıda vatanda-
şımızı kaybetmiş olabiliriz fakat ne mutlu ki bize, bu 
sallantılar İstanbul’u Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndan ne-
redeyse tamamen kurtarmış durumdadır. Tabii her şey 
bu kadar toz pembe de değil; çevre illerde ölü sayıları-
nın yüz binlerle ifade edilecek olması İstanbul halkının 
moralini ciddi ölçüde olumsuz etkileyebilir. Şimdi bazı 
arkadaşlarımız beni felaket tellallığı ile suçlayacak ama 
kimse kusura bakmasın, birilerinin çıkıp bunları söyle-
mesi gerekiyordu.”

Prof. Dr. Şefik Ergeç’in İstanbul için söylediği bu söz-
ler İstanbulluları sevindirmiş olsa bile bu durum Türki-
ye’nin deprem gerçeğini yok saydıramaz. Çevre illerde 
yüz binleri bulabilecek ölüm ihtimali için ülkemizin, tüm 

kurum ve kuruluşlarıyla şimdiden seferber olması ge-
rekmez mi?

Beklenen Marmara depremiyle ilgili en son haber 
20 Aralık 2018’de Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Erdal Şahan’dan geldi: “Marmara Bölgesi 
içerisinde Çınarcık civarında 7 ve üzeri büyüklükte dep-
rem üretecek şekilde gerilim, stres birikmiş durumda.” 

Yukarıdaki bilgiler dikkate alınarak konumuz özet-
lenecek olursa; çok aktif bir Akdeniz Deprem Kuşağı 
üzerinde yer alan ülkemiz, her an büyük bir depremle 
karşı karşıyadır. Türkiye nüfusunun ve sermayesinin, 
ayrıca yetişmiş insan gücünün üçte birinden fazlasının 
Marmara’da olduğu düşünülürse olası büyük bir dep-
remde kayıplarımızın nelere mal olacağını anlamak için 
kâhin olmak gerekmez. Böyle bir depremin ülkemizi en 
az yirmi yıl gerilere götüreceğini unutmamak gerekir. 
Beklenen bu deprem ister İstanbul’da isterse başka bir 
şehrimizde olsun on binlerce kişinin ölümüne sebep 
olacağı tahmin edildiğine göre çok acil ve köklü tedbir-
lerin alınması gerekmez mi? Bu bağlamda ilk akla gelen 
öneriler şunlardır:

1. Türkiye’nin “deprem gerçeği” hem iktidarın hem 
muhalefetin hem de tüm sivil toplum kuruluşlarının bi-
rinci meselesi olmalıdır.

2. Can ve mal kaybı çok yüksek olabilecek semtlerde 
“kentsel dönüşüm”  projeleri bir an önce hayata geçiril-
melidir. Bu semtlerdeki riskli binalar boşaltılarak içinde-
ki aileler sağlam binalara taşınmalıdır.   Ayrıca yine bu 
bölgelerdeki yıkılma riski yüksek olan sağlık ve eğitim 
kurumları ile tehlikeli iş ve sanayi merkezleri acilen baş-
ka yerlere kaydırılmalıdır.

3. Olası bir depremde yıkılma riski yüksek olan köp-
rü, tünel ve viyadük gibi önemli ulaşım noktalarının 
depreme dayanaklılığı arttırılmalıdır.

4. Kamu spotu gibi yayınlar aracılığıyla kamuoyu bi-
linçlendirilmeli, uygun zaman ve mekanlarda deprem 
tatbikatı yapılarak halkın bu konudaki dikkati daima 
canlı tutulmalıdır.

5. Kriz anında büyük önemi olan iletişim ağlarının 
depremden zarar görmemesi için tüm tedbirler alınma-
lıdır.

6. Akut ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarının olası bir 
depreme anında müdahale edebilmelerini sağlayacak 
gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmalıdır.
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Günümüzün en çok tartışılan konuların-

dan olan Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) ko-
nusunu, Temel Araştırma, Uygulamalı Araş-
tırma, Projelendirme, Geliştirme, Tasarım 
ve Prototipleme Süreçlerinden oluşan bir 
şirket fonksiyonu olarak değerlendirebiliriz. 

Ar-Ge, şirketlerimiz için bir büyüme ens-
trümanıdır. Şirketlerin temel varoluş sebebi 
doğrudan doğruya büyümedir. Dahası, bü-
yüme beraberinde kârlılık, sürdürülebilirlik 
gibi bir dizi ilişkili konuyu da getirir. Bu ba-
kış açısıyla Ar-Ge’nin hem sürdürülebilirlik 
hem de kâr marjlarının korunması nokta-
sında, şirketlere büyüme desteği verdiğini 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun da ötesinde, 
varlığını sürdürmek isteyen şirketler ürünle-
rini çeşitlendirmek, yeni ürün ve servislerle 
pazara çıkmak zorundadırlar. Dolayısıyla Ar-
Ge, yeni ve özellikle katma değerli ürünlerin 
ve servislerin tasarımlanması bakımından, 
bütün büyüme odaklı şirketler için olmazsa 
olmaz bir ihtiyaçtır. Sözgelimi ilk ürünü ile 
piyasaya çıkan ve bu ürünü kitleselleştire-
rek yayan, hatta ürünü belli bir pazar doy-
gunluğunu ulaştıran şirket, şayet ikinci bir 
ürünü yoksa, hızla kâr marjlarının eridiğini, 
cirolarının azaldığını ve pazarda pay kaybı-
na uğradığını görecektir. Bir ürün büyüme 
ivmesini yakaladığında, ikinci bir ürünün ça-
lışmasını yapmayan şirketler, hep bu durum-

da kalırlar. Buna karşın ilk ürününü pazarda 
tutundurmaya başlamasıyla beraber ikinci 
ürünün çalışmasını yapan ve ilk ürün pazar 
doygunluğuna erişip de kâr marjları ve ci-
roları azaldığında, ikinci ürünü ile bu açığı 
kapatan şirketler, sürdürülebilirlik yolunda 
ilk adımlarını atmışlardır; bunu üçüncü ve 
dördüncü ürün ile diğerleri izler.

Başarılı imalat şirketleri incelendiğinde, 
bunların her geliştirdikleri yeni ürün aile-
sinde, ürün çeşitlemesi yaptıkları ve her 
segmentteki ürünlerine de sürekli yenilerini 
kattıkları görülür. Ürünlerine bu şekilde ino-
vasyon yoluyla yeni özellikler ve yeni fonk-
siyonlar katan şirketler, bundan ciddi an-
lamda avantaj sağlamaktadırlar. Zira pazar 
bizlerden sürekli ürünlerin yenisini ve daha 
iyisini talep etmektedir. Bu noktada Ar-Ge 
yoluyla inovasyon, şirketler için olmazsa ol-
maz bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.

Ar-Ge Merkezi, inovasyon için altyapı sa-
yılabilecek bir unsurdur, ki bunun üst yapısı-
nı da strateji ve pazarlama oluşturur. Altya-
pıda ise, ürünü fikirden ve konseptten alıp 
prototipe kadar götürecek olan Ar-Ge çalış-
malarıdır. Yani bir bakıma Ar-Ge, imalatta ve 
servis sektöründe, kuvveden fiile geçmek 
amacıyla yapılan çalışmaların tamamını kap-
sar. Ar-Ge’nin girdisi konsept raporu, çıktısı 

Ar-Ge ve Devlet Teşvikleri
Prof. Dr. B. Aykut ARIKAN

A R A Ş T I R M A
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ise prototip ve patenttir; dolayısıyla Ar-Ge 
yapan şirketler net bir şekilde daha fazla 
ürün ve servis tasarımlar ve daha fazla sayı-
da patent üretirler. Bunun yanı ısıra, tabii ki 
entelektüel mülkiyet havuzları da bu oranda 
büyür.

Devletimiz Ar-Ge’yi, KOSGEB veya TÜBİ-
TAK gibi devlet kurumlarının yanı sıra, Kal-
kınma Ajansları gibi yerel unsurlar kanalıyla 
da ciddi anlamda teşvik etmektedir. Bura-
da çok önemli olduğunu düşündüğüm bir 
nokta var: devletimiz Ar-Ge’yi istihdam ve 
vergisel teşvikler bir yana, doğrudan nakdi 
hibelerle de teşvik etmektedir. Yani, devlet 
teşviklerin yanı sıra, doğrudan parasal kay-
nakları da hibe yoluyla aktarmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapar-
ken özellikle Ar-Ge Merkezleri üzerinden 
“Yerinde Ar-Ge” konseptini ciddi anlamda 
teşvik etmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge konu-
su, Ar-Ge Merkezleri yoluyla, “Yerinde Ar-
Ge” yapılarak, ya da üniversitelerle işbirliği 
yoluyla, Teknoparklarda yapılabilecek bir 
konudur. Teknoparklar, işin özünde, üniver-
site mensuplarının, yani öğretim üyelerinin 
veya lisansüstü öğrencilerin akademik çalış-
malarını ticarileştirebilecekleri mekânlardır. 
Şirketlerin de teknoparklarda zaman zaman 
yer açtığını görüyoruz. İşin doğrusu, bu her 
şirket için uygulanabilir bir çözüm değil. Zira 
bazı şirketlerin Ar-Ge için oldukça kapsamlı 
bir mekâna ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. 
İşte tam da bu ihtiyaçtan dolayı, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti “Yerinde Ar-Ge” kav-
ramıyla, özellikle 5746 sayılı yasayla Ar-Ge 
Merkezi kurulmasını teşvik etmektedir. Bu 

teşviklerin 2016 yılından sonra hızlandığını, 
yeni teşvik paketleri ve yeni teşvik unsurla-
rıyla desteklendiğini ve sonuçta şirketler için 
mükemmel bir hale geldiğini görüyoruz. 

Ar-Ge Merkezi için ortalıkta dolaşan bir 
dizi, Şehir Efsanesi de diyebileceğim, hurafe 
var. Bunları da ne yazık ki, benim derslerde 
Çantacı olarak tabir ettiğim zevat yayıyor. 
Örneğin “15 tane mühendisi alacaksınız, bir 
odaya kapatacaksınız, burada kendi başları-
na evrenin sırrını keşfedecekler” gibi saçma 
sapan kurgularla karşılaşıyoruz. Daha iki gün 
önce görüştüğüm bir müşterimiz, “Hocam, 
bana Ar-Ge için 15 mühendis lazım, sende 
de o kadar mühendis yok dedikleri için ben 
bu işten vazgeçmiştim” dedi. İşin doğrusu, 
bu tür şehir efsanelerine kesinlikle inanma-
mak lazım. Kanunda birazdan açıklayacağım 
gibi mühendis bile yazmıyor.

Devletimizin Ar-Ge Merkezi kurulması 
noktasında, şirketlerden beklediği üç temel 
husus var: birincisi bir Ar-Ge kapasitesini or-
taya koyabilmesi. Bu da şirketin varsa geç-
mişte elde ettiği patentler veya devletten 
aldığı TÜBİTAK-TEYDEB, KOSGEB ve benzeri 
projeler yoluyla oluyor. Şirket Ar-Ge yapmak 
istiyor ama geçmişinde herhangi bir patent 
veya proje yoksa, o zaman Devletimiz şirket-
ten stratejik bir vizyon istiyor. Bu stratejik 
vizyon beraberinde, stratejik hedeflerin ger-
çekleştirilmesi için yapılması planlanan pro-
jeleri de getiriyor. Zira, bu strateji ile, strate-
jik hedefler ve projeler çift yönlü hizalanma 
yoluyla ortaya konduğunda, istenen Ar-Ge 
kapasitesi kanıtlanmış oluyor. 
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Bu yazımda, toplumsal yaralarımızdan 

sadece birine, fakat önemli olan bir konu-
ya değinmek istiyorum. Görgü Kuralları. 
Nam’ı diğer; Adab-ı Muaşeret.

Toplumun ihtiyacı olan, ama insanlar-
daki “ene”nin ağır basmasıyla bir türlü 
“egoizm”in pençesinden kurtulamayan 
“Adab-ı Muaşeret” ne yazık ki, bencilliği-
miz yüzünden uygulanamıyor.

Hepimizde, bencillik az veya çok mutla-
ka var. Her birey, bu bencilliği en aza indir-
gemeye çalışırsa toplumsal kucaklaşmanın 
sağlanacağı inancını taşıyorum. Tepeden 
tabana herkes biraz hoşgörülü olsa, çözü-
lemeyecek problem yoktur aslında.

İnsanların kendilerinde hak olarak gör-
dükleri uygulamalar, birilerini rencide 
ediyorsa, burada biraz fedakârlık gösterip 
bazı haklarımızdan feragat etmemiz gere-
kiyor. Tali yoldan bir türlü anayola gire-
meyen bir araca, anayoldaki bir sürücünün 
nezaket göstererek yol vermesi de bir hoş-
görüdür. Bunun aksi haklı olmakla birlikte 
bir kabalıktan ibarettir. Oruç tutmayan bir 
kişinin yemesi, içmesi her ne kadar şahsi 
hakkı olsa da, oruçluların karşısında, gör-
gü kurallarına uyarak su bardağını nazikçe 
dudaklarına götürüp suyunu yudumlama-

sı, adab-ı muaşeretle hiçbir şekilde bağ-
daşmaz. Buna, “Müslüman mahallesinde 
salyangoz satmak” denir. Globalleşen dün-
yada örf ve adetler insanları rencide etme-
yecek şekilde uygulanmalıdır. Her toplu-
mun vazgeçilmez örf ve adetleri vardır. 
Dünya barışı, yasaklarla sağlanamaz, ama 
hoşgörüyle bu barışı sağlamak mümkün-
dür.

İnsanlara tepeden bakarak yapmacık 
hareketlerle hoşgörü gösterilmez. Bu dav-
ranışlar, içimizdeki “ego”yu yok ederek, 
samimi olarak uygulamaya konulmalı. 
Aksi halde kaş yapayım derken göz çıkarı-
rız. Yakınlaşalım derken, itici olduğumuzu 
fark edemeyebiliriz. Ama kendimizi kar-
şımızdakinin yerine koyarak düşünürsek, 
gerçekleri daha iyi anlarız. Uzun Hasan, 
Fatih Sultan Mehmet’e bir kutu hediye 
gönderir. Kutuyu açtıkları zaman içinden 
akrep, çıyan gibi zehirli ve zararlı haşaratın 
çıktığı görülür. Fatih, karşılık olarak Uzun 
Hasan’a bir kutu dolusu mücevher gönde-
rir.  Yakınları Fatih’e sorarlar; “efendim, 
muhatabınız size hakaret edercesine zararlı 
şeyler göndermişken, siz ona değerli hedi-
yeler gönderdiniz. Bunun hikmeti nedir?” 
fatihin cevabı gayet manidardır; “herkes, 
kendisinde mevcut olanı yansıtır.”

Sezayi TUĞLA

ADAB-I MUAŞERET

M A K A L E
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SEVELİM, SEVİLELİM

Zıtlaşmayı bırakıp, fikirde birleşelim,

Hep el ele vererek serpilip, gürleşelim,

“Birlikten kuvvet doğar” ilkesiyle çalışıp

Şu küresel dünyada zirveye yerleşelim.

Kim farklı düşünürse, biz saygılı olalım,

Ne kadar ters olsa da, ortasını bulalım,

Atalarımız cihan devletini kurmuştu,

Geçmişimize bakıp biraz ibret alalım.

Adalete sarılıp, zulme sırt çevirelim,

Haksızlıkları görüp, birlikte devirelim,

Adab-ı muaşeret ilkemiz olsun bizim,

Fani olan dünyada sevelim, sevilelim.

                           

                                         Sezayi TUĞLA         
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Akhilleus ile kaplumbağa bir gün yarışmaya 

karar verirler. Akhilleus Yunan mitolojisinin en 
büyük kahramanlarından biridir. Babası yarı 
insan yarı tanrı Teselya kralı Peleus, annesi ise 
Thetis adlı bir deniz tanrıçasıdır. (Homeros’un 
Troya savaşını anlattığı İlyada’da önemli rolleri 
vardır.) Akhilleus henüz bir çocukken bile bir 
ceylanı yakalayabilecek kadar hızlı, bir aslanı 
öldürebilecek kadar güçlüdür. Zenon, kaplum-
bağaya olabildiğince uzak bir örnek seçmek 
istemiş olmalı ki kendisinden bir asır önce ya-
şamış olan Antik Yunan masalcısı Ezop’un kap-
lumbağa ve tavşan fablındaki tavşanın rolünü 
paradoksunda hızlı Akhilleus’a vermiştir.

Akhilleus kaplumbağadan çok daha hızlı ko-
şacağını düşündüğü için kaplumbağaya avans 
verir. Yarış başlar:

Zenon der ki, “Akhilleus kaplumbağanın 
başlama noktasına vardığında, kaplumbağa 
önde başlamış olduğu için bir miktar daha yol 
almış olacaktır. Akhilleus kaplumbağanın aldı-
ğı yolu tamamlamak için her zaman bu yolun 
önce yarısını koşmak zorunda değil midir? Ve 
her yarı yolu tamamladığında, kaplumbağa 
daha da ilerlemiş olacağından bu sonsuza ka-
dar devam eder ve Akhilleus asla kaplumbağa-
ya yetişemez.”

Akhilleus ve Kaplumbağa
Paradoksu

M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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“Bağnazlık”, yeterli bilgi ve araştırmaya 

sahip olmayan insanlar tarafından çoğu 
zaman İslam’la bir tutulur. Oysa, Kur-an’da 
anlatılan İslam ve bağnazlık birbirinden 
tamamen farklı ve birbirine aykırı iki ayrı 
dindir. 

Bugün Müslüman aleminin büyük bö-
lümünde yaşanan dinin adı her ne kadar 
İslam olarak bilinse de gerçekte bu tama-
men hurafelere dayalı, Kuran’dan ve Pey-
gamberimiz (sav)’in anlattıklarından çok 
uzak bir anlayış ve yaşam şeklidir.

İslam dininin tek gerçek ve geçerli kay-
nağı Allah’ın Kitabı Kuran olduğu halde 
Müslümanların çoğu, Kuran’la tamamen 
çelişen sonradan imal edilmiş hadislere 
inanmayı ve bunlara dayanan Kur-an’a 
zıt dini yaşamakta ısrar etmektedirler. 
Peygamberimizin Kuran’a zıt beyanlarda 
bulunmasının imkansızlığının Kur-an’daki 
ifadelerle sabit olduğundan da habersiz-
dirler çünkü Kur-an’ı, yine Kur-an’ın ifade-
siyle iyiden iyiye okuyup düşünmemişler-
dir.

Sâd, 29 : “(Bu Kur’an,) Ayetlerini, iyiden 
iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri 
öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz müba-

rek bir kitaptır.”

Oysa Peygamberimiz (sav) de Kur-an’ı 
uygulamış, Kur-an’ı anlatmış, Kur-an’a 
uyulmasını emretmiş ve “Sünnetinin Kur-
an olduğunu” bildirmiştir.

Bağnaz din anlayışının ise binlerce fark-
lı kaynağı vardır. Bu geçersiz kaynakların 
başlıcaları: Peygamberimiz’e iftirayla atfe-
dilen yüzbinlerce uydurma hadis... İslam 
alimi olarak tanıtılan bazı kişilerin din adı-
na ürettikleri uydurma kural ve yasaklar, 
(İyi ve Kur-an’a uygun konuşanları tenzih 
ederim) yanlış Kuran yorumları... Hurafe-
lere, batıl örf, adet ve geleneklere dayalı 
yanlış inanç, hüküm ve uygulamalar... 

Kur-an, insanların din konusunda sade-
ce Kur-an’dan sorumlu olduklarını açıkça 
haber verdiği halde bir kısım Müslüman-
lar bunu görmezden gelmeye devam et-
mektedir.

“Ve şüphesiz o (Kur’an), senin ve kav-
min için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) 
sorulacaksınız.” (43/44)

İsmihan Meryem BOYRAZ

BAĞNAZLIK (DİNİ )VE KUR-AN’DAKİ DİN

D E N E M E
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Karısının ve çocuklarının öldürülmesiyle 
intikam yolculuğuna çıkan Frank Castle’ın hi-
kayesini odağına alan Marvel’s The Punisher’da 
Castle, New York’un yeraltı dünyasına dair karanlık bir 
komployla yüzleşecek. İntikam için çıktığı bu yolda “The 
Punisher”a dönüşen Castle, artık sadece kendi ailesi-
ni değil, çok daha fazla insanı etkileyen adaletsiz-
likleri çözmek için göreve hazır!

Onur TAŞKIRAN

S İ N E M A 
D İ Z İ
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Metro Exodus  
İlk piyasaya sürülme tarihi: 15 Şubat 2019  
Motor: 4A Engine
Geliştirici: 4A Games
Tür: Birinci şahıs nişancı
Yayıncı: Deep Silver
Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, Mic-

rosoft Windows

Metro Exodus, Metro: 2033 ve Metro: Last 
Light’tan sonra gelen, serinin üçüncü oyunu. 
Artyom ile olan macera iki oyunda da olduğu 
gibi bu oyunda da devam ediyor. Fakat üçüncü 
oyunda, diğer oyunlar gibi oyun boyunca Art-
yom Moskova metrosunu gezmeyecek, hayat 
macerasını yer üstüne taşıyacak.

2036 yılında geçen oyunda Artyom Mos-
kova metrosundan çıkar ve buradan uzakla-

şıp yeni bir hayata başlamak istemektedir. 
Bu sebeple Spartan Koruyucuları’yla beraber 
Doğu’ya doğru giden bir trene binip uzun bir 
yolculuğa koyulur. İlk durağı Volga Nehri olan 
Artyom burada ileride ana istasyonumuz ola-
cak olan Aurora ismindeki trene denk gelir. Bu 
trenle birlikte Artyom toplam bir sene sürecek 
bir maceraya daha atılır.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10
İşlemci: Intel Core i4400 veya denk bir iş-

lemci
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 670 / GTX 1050 / 

AMD Radeon HD 7870
Ekran Kartı Belleği: 2 GB
Direct X: 11 / 12

BATUHAN 
PINARBAŞI

V İ D E O  -  O Y U N
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Hoca;
‘’Kanımca kültür aktiviteleri atılımı; gör-

sel, işitsel, sosyal aksiyon olmaktan öteye 
geçememiş, anlaklara açmazlığın aldatısı 
olarak yerleşmiştir.’’

Ne anladık şimdi bu cümleden?
Hiç bana sormayın.
Elinde mikrofon olan sözüm ona yüksek 

tabaka müdavimlerinin özellikle bilinçli 
olarak anlaşılamamak üzere kurdukları 
amfi adaptasyon turlarına maruz kalma-
yan yoktur. Bu tip söylemleri dinlerken 
sırtımda kırkayaklar cirit atıyor. Beynim 
karıncalanıyor. Kalbime inen balyoz dar-
beleri şakaklarımı infiale hazır mayın tar-
lasına çeviriyor. Türkçe adına ürperiyor, 
atalarımın kemiklerinin sızladığını hissedi-
yorum. 

Beyin göçümüzün güya temsilcileri aldı 
bu dili kültürel etkileşim adına Türk Cum-
huriyetleri’ne gitti. 

Kim bilir ne kadar şaşırdılar. 
Onlar ‘’karındaşım, soydaşım ‘’ diye 

karşılarken biz böbürlene böbürlene işit-
sel, görsel, yazınsal nutuklar attık.

İki sorum var:
Birincisi; ACABA HANGİ TARAF UTANDI?
Biz alkış beklerken çekik gözlü ablak ya-

naklı soydaşlarımızın yanakları kızardı.
Akabinde Atabarı’nı barla karıştıran 

gençler türettik. İnanılır gibi gelmiyor ama 

bunlar yirmi yıllık öğretmenlik hayatımda 
bizzat şahit olduğum hazin gerçekler maa-
lesef… Üzülerek söylemeliyim ki  örnekleri   
çoook…  Tarih dersinde Cebeli Tarık Boğa-
zı’nın stratejik önemini soran öğretmene 
ciddi ciddi  sinema artisti Tarık Akan’ dan 
bahseden, İstiklal Marşımızı ağzındaki sa-
kızı yaydıra yaydıra çiğneyerek güya oku-
maya çalışan öğrencilerle karşılaşmak ve 
bu nesil ile   geleceğimize Türkçeyi nasıl 
miras bırakacağımızı düşünmekten kendi-
mi alamıyorum. O da yetmezmiş gibi şim-
di bir de okumuş güya ‘’hoca’’ tayfasının 
dilindeki Türkçemizin can çekişmesi be-
nim kaygılarımı daha da büyütüyor. Üni-
versitelerde (asla Türkçe’de olmayan)–sel, 
-sal   eklerine ve daha birçok uyduruk keli-
melere Türkçe’mizi istila ettirdik.     Resto-
ranı, cafeyi lokantaya tercih ettik. Ayağım 
memleket topraklarında gezerken başım 
göğe bakmaya utandı. Her başımı çevir-
diğimde gözüm Mc Donal’da, Hilton’a, 
hotele takıldı. Kültürel yozlaşma aşısı öyle 
tuttu ki;

Sokaklarımızın, caddelerimizin tabe-
laları uzun bir süre İngiliz istilasında idi,  
şimdi Suriye istilasında…

Ne biz gençliğin dilinden anlar olduk ne 
de onlar bizim dilimizden. Tabela dilinden 
anlayan var mı onu da biliyorum. 

Sebepleri öldürdük, cevapları yanıta 
boğazlattık. İmkânları imkânsızlaştırıp 

Ülkü KARA

UYDURMA DİL

D E N E M E
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olanak yaptık. Hadi bu maya tuttu diye-
lim… Ya hayatın mayası!!! Gerçek hayatın 
Hay’dan geldiğini unuttuk, basından, ya-
yından, politikadan, artistten,  aktristen, 
aktivisten yaşamın kıyısından köşesinden 
güya nabzını tuttuk. Velhasıl kaynağı ner-
den bilinmez bir istismarcılıkla gençliği iyi 
uyuttuk. Kültürel yozlaşmanın en ön saf-
hasına bağdaş kurup oturdu anadilimizin 
pişkin sabotajcıları.  Neden, yanıt, yaşam 
gibi zımbırtılar yetmedi de,  bir de her on 
yılın yakasına yapıştırılan kedi miyavlama-
larına benzer sesler icat ettik.

80’ lerde çüzzz, çav, hellolar, 90’larda –
sel, -sallarla herıldlar, herıld yaniler,

2000’lerde her derde deva  ‘’yani’’leri 
tükettik, teknolojinin etkisiyle  ‘’okey, by, 
slm, mrb’’ gibi tuhaf sesleri evimizin baş-
köşesine buyur ettik. 

İkinci sorum; CEVAP KELİMESİNİ TANI-
MAYAN, HAYATI ANLAMAYAN MI VARDI 
ACABA?

Öyle zamanlar oldu ki güzel ülkemde 
kavramların ardına düşüp kavga ettik. Fi-
kirlerimiz kavram maskesinde karnavala 
dönüştü. En saf, en asil mirasımızı; firavu-
nun ekmeğine yağ sürercesine katlettik.  

Bu durumu, geç bulup çabuk kaybettiği-
miz yakın geçmişimizin eşi bulunmaz fikir 
adamı Cemil Meriç,  BU ÜLKE kitabındaki 
‘Argo’ başlıklı yazısında Uydurma dil ile 
argo dili karşılaştırırken, argoya bile bir 
itibar gömleği giydirebilmiş lakin uydur-
ma dile uygun bir libas biçememiştir.   En 
sonunda karar kıldığı tespit içimi acıtsa da 
bu yazdıklarımı destekler niteliktedir.   Ya-
şadığı dönemde şahit olduklarının günden 
güne artarak günümüze çok acı sirayet et-
miş olması içler acısıdır.   İçimi ‘cız ‘ettiren 
tespiti şöyledir:

‘’ Argo, kanundan kaçanların dili. Uy-
durma dil, tarihten kaçanların… Argo, 
korkunun ördüğü duvar; uydurma dil şu-
ursuzluğun. Biri günahları gizleyen peçe, 
öteki irfanı boğan kement. Argo, yaralı bir 
vicdanın sesi; uydurma dil hafızasını kay-
beden/kaybettirilen bir neslin. Argo, her 
ülkenin; uydurma dil, ülkesizlerin. ‘’

Ancak parantez içinde ünlemi ile anıl-
maya müstahak sözüm ona ilerici yarım 
yamalak aydınlar!

Evet siz… Bu hezimeti başka yerlerde 
arama zahmetine girmeyiniz…

Güzelim Türkçeyi  siz mahvettiniz.
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Yusuf GÖK

Alışkanlıklar aklın önüne geçmiş ise, Be-
yin emreden değil alışkanlıklara itaat eden 
olur. Beden alışkanlıklarının esiri olup, akıl 
ortalıktan yok olur ve insan vakit daralma-
sı yaşar.

Beyin bir kürek, akıl ise bir dümendir. 
sen çektiğin küreğe değil, gittiğin yola ba-
kacaksın                                                   

Sağır dilsizin halinden, dilsizde sağırın 
halinden anlamaz

Ağacın yapraklarına gözle bakıp kalben 
ibret almayıp, yalnız yaşamaya çalışan in-
sanlar, dikenli çalılar gibidirler

Kalem ,virgülle düşünceyi ayırıp, doğru-
nun, yanlışın sonuna kurşun yerine nokta 
koymaktır.

Kalıplaşmış kalplerin yaşantısı sıradan-
dır.

Çevresini aydınlatmayan karanlıklara 
mahkum olur.

Aynı hareketi tekrarlayan insanlar vakit-
lerini daraltır.

Suskunluk bulaşı hastalığa dönüşmüş-
se toplumlarda, aklın geri dönüşümü kül 
olur.

Yazarların haykırışına kulak veren top-
lumlar, İtibarlarını yükseltirler.

Saat çarkına benzemeyen toplumların, 
merhametleri de eksik olur.

Aklın yolunu kaybetmiş insanlar. Dün-
yada ayakta uyku halinde yürürler.

Ölüm kendini bulmaktır. Sen bulmayın-
ca kendini.Yaradan buldurur kendini

 İnsan yoldaşını göremez taki bedeni 
ceset olana dek…

Gayesi olmayan insan, bedeni hükmet-
meyen yatalak insan gibidir.

Zaman bize mukaddes bir emanet. 
Ölüm ise bize sunulan en tatlı ikramdır.

Kıvılcımsız beyinlere kıvılcım vermek 
bilginin zekatıdır.

 Zafer ümidi gayretle kovalayanların, 
yenilgi ise ümidini korkarak, korkutana 
teslim edenlerindir

Kelime bilgisi olmayan insanların yapa-
cağı iştişare kavgadır.

Sizin ezberiniz çocuklarınıza bırakacağı-
nız en büyük mirastır.

Eğri akıl ile dünyaya iki gözle bakmak, 
KARANLIKTA IŞIKSIZ KALMAYA BENZER

Şehirlerde değişmeyen mimari, renkler, 
ağaçlar, insanın beyninde bir mermidir.

Siz biz olmadan, bizde siz olmadan, sizi 
bize sizide bize bırakmazlar.

İnsan doğduğu ve alıştırıldığı şekilde ya-
şar. Araştırdığı şekilde can verir.

Yusuf Gök’ten Gönül Sözleri 1

D E N E M E
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Manevi tasarrufun peşinden koşma-
yanlar. Laz u güzaf peşinde koşarlar.

Demiri elle çelik yapamadığın gibi, ka-
lıplaşmış insanları da sözle yola getire-
mezsin.

Sessiz bir sürünün önünden yürümek-
tense, YILDIRIM GİBİ GÜRLEYEN TOPLU-
LUĞUN PEŞİNDEN KOŞMAK SİZİN İÇİN 
DAHA EFTALDİR.

Korkunu korkutmadan, Korkunuzu ye-
nemezsiniz.

Korku bir öğretidir atalardan kalan

Körelen akıl, beynin içinde yer almaz

Arkadaş aklın yansımasıdır

Muhakeme yapmayan topluluklar, mık-
natısın iki artı kutbu gibidirler.

 Ulaklık sazda bir teldir. Teli çalan ise 
başkasıdır.Siz tele değil çalana bakacaksı-
nız                            

 Kusurlu bir insana kusursuz bir kimlik 
kazandırmak için gayret sarfedenler, kendi 
kusurlarının farkında değildirler.

Düşünmeyen koşmaya çalışan, düşü-
nüp de yürüyenden daha ileri gidemez

Ufak ayrıntılara önem vermeyenler, bü-
yük işlerde başarıyı yakalayamaz.

Dertlere derman olacaklarına, kalplere 
yara açanlar, açtıkları yarada iltihap olarak 
yaşarlar.

Subjektif düşüncelerini objektif düşün-
celere çevirmeyenler, kendi çizdikleri yo-

lun yanlış olduğunun farkına bile varmaz-
lar

Bugünkü doğrularımız yarın ki yanlışla-
rımızın delilidir.

37. İnsan içindeki sırrı dışarıya yaşarken 
çıkartamayan aciz bir varlıktır

Sakınılan söz insanın içinde bir yanar-
dağ oluşturur.

Yanlışı doğruya götüren süreç denen-
miş tecrübelerdir

Tekrar edilmeyen bilgi akılda körleşir

 Delilik en erdemli bir yaşayış biçimidir.

Ey hipotalamus getir misketlerimi bana, 
hayallerimi çaldınız ama anılarımı asla ça-
lamayacaksınız.

Alışkanlıklar aynı maddesiz uyuşturucu-
dur.

Sonunuzu bildiğiniz hikayenizin senar-
yosunu iyi yazın

Bu dünyada senaryosu bize ait filmin fi-
güranlarıyız. Filmin senaryosunu  Kur’an-a 
göre yazmayan bilsin gideceği yeri…………

Görüntünün aslı mahiyetinde gizlidir

Gören kör olmaktansa, kör olup görme-
yi tercih ederim

Özünü kaybedersen çözümü bulmazsın

Bedenini zamana teslim edenler. Daki-
kaya yenik düşerler

Kelimeler fikir hazinesinin anahtarıdır
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insan vücudunun yeteneklerini en verimli 
şekilde kullanıp, sınırlarını da zorlayarak, 
hızlı ve etkili biçimde hareket etme sana-
tıdır. Daha doğrusu sporudur. Günümüzde 
şehir sporu olarak anılmaktadır. Kısaltılmış 
haliyle “PK” olarak da rastlanılabilir.

Sporun kurucuları Fransa’da yaşayan 
David Belle ve bir grup arkadaşıdır. Av-
rupa’da müthiş derecede popülerleşmiş 
olan Parkour ülkemizde yeterli ilgiyi şu 
an için görebilmiş değildir. Öyle ki pro-
fesyonel olarak yapan sadece 2 kişi vardır 
Korkutucu gelebilir ya da sakatlanma riski 
yüksek denilebilir. Fakat bu sporun için-
de olanların belirttiği üzere sakatlanma 
ihtimaliniz yolda yürürkenki sakatlanma 

ihtimalinizden daha azdır. Çünkü yete-
neklerinizi, sınırlarınızı keşfetmişsinizdir. 
Neler yapabileceğini bilmek insana güven 
vermektedir.

“Aslında Le Parkour her zaman vardı. 
Biz buna sadece bir isim verdik.Bizim ya-
rattığımız bir şey değil. Biz sadece onun 
varlığını bulduk.Taş devrinden beri Le Par-
kour vardı. Avlanmak kaçmak veya kovala-
mak için insanlar koşturuyorlardı…” 

Parkour

Emrullah ÇINAR

S P O R
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Kütüphaneler, mimarinin görsel olarak en harika eserleri olabilir. Ama dünyanın en 

güzel kütüp-hanelerinden birine yakın bir yerde yaşamıyorsanız, bulunduğunuz yerdeki 
bölgesel kütüphane mükemmel bir tasarıma sahip olmasa da bazı küçük yaratıcı doku-
nuşlar içerebilir. İşte, yaratıcı zekâdan nasibini almış eğlenceli kütüphaneler...

Ntv

Dünyanın Farklı Yerlerinden 
Eğlenceli Kütüphane Manzaraları 

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K Ü LT Ü R  -  S A N AT
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Uyruğu: İsrail
Namlu uzunluğu: 460mm
Ağırlık: 3.950 kg
Mühimmat: 5.56x45 mm NATO
Atış hızı: 900 mermi/dak
IMI Tavor TAR-21, IMI (Israel Military Industries) tarafından tasarlanıp üretilen, ismini İsrail’in Tavor 

dağından alan bir piyade tüfeğidir. İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan M16, M4 ve IMI Galil 
piyade tüfeklerinin yerini alması amacıyla üretilmiştir. İlk olarak 2003 yılında 15000 adet civarında 
üretilmiştir. Hindistan tarafından 20 milyon dolarlık anlaşma yapılmış olmasının yanında, hali hazırda 
Hırvatistan tarafından test edildiğine yönelik söylentiler vardır. İlk prototip 1998 yılında üretilmiş ve 
2002 yılına kadar test edilmek üzere orduya tevdi edilmiştir. Test sonuçları İsrail ordusu tarafından 
oldukça memnuniyet verici bulunmuştur. Tam bu sırada ABD tarafından komik denecek bir fiyatla ol-
dukça fazla sayıda M4’ün İsrail’e verilmiş olması IMI Tavor TAR-21’in geliştirilme aşamasında bir miktar 
yavaşlamaya yol açmıştır. Kovan atım boşluğunun kolaylıkla yer değiştirilebilmesi ile hem sağ hem sol 
elini kullanan atıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Silah, nerdeyse tüm batılı ülkelerce kullanılmakta 
olan 5,56 mm NATO mühimmatı kullanmaktadır. Hafif kavisli şarjörü 30 fişek kapasitelidir. Şarjörleri 
M4 şarjörleri ile aynıdır ve STANAG’a uygundur. Birçok parçasının polimerden üretilmiş olması ciddi 
derecede hafiflik kazandırmıştır. Klasik nişangah yerine lazer noktalayıcı, MARS veya MEPRO nişangah 
sistemleri ile donatılmıştır.

IMI Tavor TAR-21
Kıvanç KARADAĞ

S İ L A H
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Çift ayaklı bir robot, uzak bir gezegenin yüzeyinde yürüyebilir. Sensörleriyle çevreyi 

tarayıp, elde ettiği verileri Dünya’ya gönderebilir, gevşek kayalara güvenle inebilir fakat 
tüm bunların gerçekleşmesine daha çok fazla zaman var.

Northeastern Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği departmanında 
asistan profesör olan Alireza Ramezani, bizi bu geleceğe bir adım daha yaklaştırıyor.

İsmi kısaca LEONARDO (LEg ON Aerial Robotic DrOne) olan bir robot, günümüzdeki 
birçok robotun sahip olmadığı yeteneklere sahip: yürüyebilmek ve uçabilmek.

Ramezani “Başlangıçta, kaşif tasarlama amacıyla geliştirilmişti. Sistemin ayaklı hare-
ketliliği ve hızlı hava hareketliliği, otonom keşifler yapmak için birleştirildi” diyor.

Leo, yaklaşık 75 cm uzunluğunda, karbon fiber bir gövdeye sahip ve sadece 2.7 kg 
ağırlığında. Ayrıca her iki tarafında da iticileri bulunuyor. İticiler, istikamet belirlemek 
için kullanılabilse de uçmak için de kullanılabiliyor.

Ramezani “Amacımız, quadcopter 
(dört pervaneli robot helikopter) yap-
mak değil. Amacımız, bacaklarını kal-
dıraç olarak kullanabilecek ve iticilerini 
zıplama kapasitesini artırmak için kul-
lanabilecek bir robot yapmak” dedi. 
Ayrıca, iticiler dengesiz yüzeylerde ro-
botun dengede kalmasına ve düşme-
mesine yardım edebiliyor.

“Mühendislikte mükemmelliği yakalamak için doğaya bakabilirsiniz ve birçok şey öğ-
renebilirsiniz” diyen Ramezani “Yaptığım tasarımlarda bana ilham veren şey bu” dedi.

Ramezani, asla düşmeyen, zorlu arazi koşullarında ilerleyebilen hatta uçabilen ve zıp-
layabilen robotların, ileride keşifler için kullanılabileceğini söylüyor.

Bilim İnsanları, Uçma ve Yürüme 
Yeteneğine Sahip Bir Robot Geliştirdi

Northeastern Üniversitesi’nden Alireza Ramezani, ilerideki keşiflerde 
kullanılabilecek, hem yürüyen hem de uçabilen robot geliştirdi.

Mehmet ŞAHİN

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

K A PA K

   Aziz dostlar her düşünen insanın bir 
fikri tarzı ve düşünce yapısı vardır. Zaman 
içerisinde bunları ya geliştirir ya da kısır 
bir döngüye dönüştürür. Konumuza ede-
biyatımızın ve fikir dünyamızın duayenle-
rinden birinin sözüyle başlayalım: İsim Si-
yasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, 
bir hükûmetin, bir partinin, bir grubun 
davranışlarına yön veren politik, hukuki, 
bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşün-
celer bütünü

“Bir başka milletin ideolojisini benim-
semenin, topyekûn intihar veya cinayet-
ten başka bir şey olmadığından haberleri 
yok.”  - Semiha Ayverdi “İdeoloji”

İdeoloji Tanımı

Siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluş-
turan, bir hükümetin, bir partinin, bir top-
lumsal sınıfın davranışlarına yön veren 
politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, 
moral, estetik düşüncelerin bütünü.  İde-
oloji, düzenlenmiş, yapılanmış bir fikirler 
bütünüdür

İdeoloji sözcüğü,  Destutt de Tracy tara-
fından 18. yüzyılın sonlarında, 19. yüzyılın 
başlarında “fikirler bilimi”ni tanımlamak 
amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. İdeo-
loji sözcüğünün birçok farklı kullanımı ve 

tanımı mevcuttur.Bunların önde gelenle-
rinden biri de marksist ideoloji tanımıdır 
ki, genel ideoloji tanımından farklıdır.

İdeoloji Kapsamı

İdeoloji ; fikir (idée) demektedir. İdeo-
loji, bir bütün, bir teori, bir sistem, sadece 
bir zihniyet oluşturan fikirlerin tümüdür.

Idéologie kelimesi, Fransız İhtilali süre-
cinde Antoine Destutt de Tracy tarafından 
ilk kez kullanıldı, ve ilk tüzel kullanışı 1796 
yılında idi. De Tracy’e göre, idéologie keli-
mesi yeni bir “fikir bilimi”, yani bir fikir-o-
loji’yi kastetti. Aydınlanma Çağı’nda tipik 
olan akılcı bir şevk ile, de Tracy objektif 
olarak fikirlerin kaynaklarının bulunması 
imkânsız olmadığını ve bu yeni bilim dalı 
gelecekte biyoloji ve zooloji gibi istikrarlı 
bilim dallarıyla aynı statüyü paylaşacağını 
inandı. Ek olarak, her inceleme türünün 
temeli fikir(ler) olduğuna rağmen, de Tra-
cy’e göre ideoloji bilim dalların en önem-
lisi olarak kabul edileceğini ileri sürdü. 
Ancak de Tracy’nin sonsuz emellerinden 
ziyade, bu terimin özgün anlamı atide kul-
lanımına çok az etkisi olmuştur.

İdeoloji Teoremi

İdeoloji, bilincin ortaklaşılan bu biçimi-
nin edinilmesinde ortak olan ögenin ne ol-

İdeoloji Döngüsü
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duğunu açıklaması 
gereken bir kuram-
dır. Bunu sağlayan 
ilişki biçimi, yani or-
taklaşılan yaşamın 
biçimi üzerinden 
girişilen hemen her 
teorize etme çaba-
sı, belirli bir toplu-
luğun ya da grubun 
ideolojisini tanım-
layan dinamiklerin, 
genel olarak idelo-
jinin dinamiklerine 
yayılması yanlışı ile 
ortaya konulmuş-
tur. Bunun birinci 
ve en genel nedeni, üzerinde ortaklaşılan 
bir ideoloji tarifinden yoksun oluşumuz-
dur. Sosyoloji bilimi, gerçekte topluluk ve 
birey arasındaki bağları araştırdığı ve çö-
zümlediği her noktada genel ideolojinin 
özel bir neticesini açığa çıkarmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken husus ideoloji 
ile ideolojilerin birbirine karıştırılmama-
sı gereğidir. İdeoloji bu ayrımda belli bir 
düşünce formunu ya da bilinç biçimini 
gösterir buna karşılık ideolojiler ise, belirli 
bir anlamda bir araya toplanmış ve çeşitli 
toplumsal grupların kendilerini ifade et-
mek için oluşturdukları fikirler-değerler 
kümesini dile getirir. Ayrımı netleştirmek 
için birincisini ideoloji, ikincisini ise politik 
ideolojiler olarak anlamakta yarar  vardır.

Kuramsal alanda, ideoloji teorisi olarak 
bilinen bir bölge mevcuttur. ideolojinin ta-

nımlanmasından işleyiş mekanizmasının 
belirlenip ortaya konulmasına ve bu yön-
de diğer düşünce biçimlerinden ayrımlan-
masına kadar, çeşitli konu başlıkları bu te-
orik alanın içeriklerini oluşturur. Kapsamı 
dolayısıyla ideoloji teorisi oldukça zorlu 
bir alandır ve bu konuda ortaya konulan 
çalışmalar her zaman çok katmanlı olmak 
durumdadır. ideoloji teorisinde, bir yanda 
epistemolojik problemlere diğer  yandan 
da değer-yargıları alanına bağlı olarak tar-
tışmalar yürütülmektedir. Çeşitli ideoloji 
teorileri mevcut olmakla birlikte, en genel 
anlamda ideolojiye iki yönlü bir yaklaşımın 
şekillenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bun-
lar pozitif ve negatif ideoloji anlayışları-
dır. Pozitif anlayış ideolojiyi olumlu olarak 
anlayıp onu yadsımazken, negatif anlayış 
onu bir yanlışlık meselesi olarak değerlen-
dirip yadsır ve ona karşı dogruluğu çıkarır. 
Saygılarımla.
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İyi Değilim

Bilgi doğada var olan;
Hiç durmaksızın çalışan;
Kusursuz bir matematik işleyiş tir. 

Biz anlamasak ta her şeyi ölçüp biçen bir 
durumdur. 

Anlamaksa bize ait bir durum...

Var olanı idrak etmek...
Farkına varmak…
Tartmak…

Kaza ve kader gibi.   
Son söylenecek söz en önce var olanı an-

lamaktan ibarettir. En sonunda gelinen nokta 
aslında en başında var olandan ibarettir. Bizim 
henüz ulaşabildiğimiz bir yer düşünelim; bu 
yer aslında her şey başladığı anda var olmuş 
bir yerdir. Sadece gelişimi farklı olabilir.  Bi-
raz karışık oldu, bu durumu sadeleştirmeliyiz. 
Ama nasıl?

Büyükler bu durumu ağaç ve çekirdek ör-
neği ile anlatmışlardı. Küçücük bir incir çekir-
deği düşünelim. Her bir incir meyvesi içinde 
binlerce çekirdek olabilir. Küçük ve sert incir 
çekirdeklerinin her biri bir ağaç meydana geti-
rebilecek kabiliyete sahiptir.  Her ağaç binlerce 
incir meyvesi üretebilecek kabiliyettedir. Böy-
lece sayısız incir ve çekirdek arka arkaya aynı 
ağaçtan meydana çıkacaktır. Ve her çekirdek-
ten de ağaç çıkabileceğini rahatlıkla söyleye-
biliriz. 

Kafamızı karıştırabilecek pek çok sorular 
üretebiliriz, ama bunları boş vermek lazım. İki 
kutuplu hayat içerisinde yaşadığımız bu “halk 
aleminde”, yada bir başka terminoloji ile mad-
desel varlık alanı içerisinde pek çok karmaşa 
var gibi görülmektedir. Bu durum, iki kutuplu 
oluşumuz, ilk bakışla kafa karıştırıcı geliyor 
olabilir. Gene de en kestirme bir deyişle ha-
yatın kaos olduğunu söyleyenlerin dediği gibi 
değildir. Hayat bir kaos değildir.   Hatta iki ku-

tuptan oluşan varlık alanı dahi, göründüğü ka-
dar kaotik değildir. Bu materyal evrenin içinde 
her şeye nüfuz etmiş kusursuz bir matematik 
hiç durmaksızın çalışmaktadır.  Her şey ve her 
hareket kusursuzca takip altındadır. 

İki akıl var bu alemde, biri bizim olduğunu 
sandığımız; diğeri bizim ait olduğumuz iki akıl.

Varlık bizim aklımızdan çıkmadığına göre, 
bizim aklımız varlıktaki akıldan çıkmış olmalı… 

Şimdi incir çekirdeğini yeniden teraziye ko-
yalım. Küçücük bir incir çekirdeğinin kaç tane 
ağaç üretebileceğini düşünelim. Bu ağaçların 
kaplayacakları alanları, tüketebilecekleri su 
miktarını, kullanabilecekleri mineralleri hesap 
edelim. Biz bunları tam olarak bilemeyiz. Ama 
varlığın aklı her bir incir çekirdeğinin tam bir 
kusursuzlukla farkında. İşte bu kader olmalı. 
Kader incir çekirdeğinin içinde yazılı olan o bil-
gi olmalı. İncir çekirdeğinin varlığı onun muh-
tevasında bir bilgi olarak saklı. Muhteva içerik 
demekse eğer, biz sadece maddesel muhte-
vayı anlamamalıyız, aynı zamanda matematik 
muhtevayı da göz önünde bulundurmak zo-
rundayız. Bütün muhtevanın nasıl çalışacağını 
belirleyen bir yazılım her ne kadar soyut olsa 
da, en az maddesel içerik kadar önemli ve hat-
ta belki ondan çok daha belirleyici bir konum-
da olmalıdır.  

İşte bu durum bana kader bahsini hatırlatı-
yor. Kader belki hiç olmazsa bir yönüyle, doğa-
da kusursuz olarak çalışmakta olan bütün ka-
nunları göstermekte. Yani gravitasyon kanunu, 
yada kuantum fiziğinin kanunları gibi sayısız 
kanunlar bu alemin kaderini belirliyor. Daha 
sade bir deyişle anlatmak istersek, en küçük 
varlıkların, atom denilen o küçük kütlelerin ve 
hiç kütlesi olmayan enerjilerin, yahut maddey-
le enerji arasındaki her şeyin çalışmasını kont-
rol eden kanunların varlığı bize kader bahsini 
hatırlatıyor. 

Daha da basit söylemeye çalışalım. Yerçe-
kimi kanunu var. Bize böyle öğretildi, işte bu 
yerçekimi kanunun varlığının kanıtı bir şeyi eli-

Danişmentoğlu

BİLMEK-ANLAMAK VE KAZA-KADER…

D E N E M E
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nizden bıraktığınızda onun yere düşüyor olu-
şuyla ispatlanıyor demektir. Yer çekimi varsa 
yere düşer. Olmasaydı uzaya saçılırdı. Yada ay 
dünyanın uydusu ve ayın da bir yerçekimi var. 
Eğer ayın yerçekimi dünyanın yerçekiminden 
daha büyük olsaydı her şey aya düşebilirdi. 

İşte bu kanun bir kaderdir. Biz buna yer çe-
kimi kaderi desek belki daha anlaşılır olur.

Eğer yere düşmüşseniz bu bir kaza olur. 
Çünkü yer çekimi kaderi var ve siz yanlış bir 
duruştan dolayı pek ala bu kaderi yaşayabilir-
siniz. Yaşarsanız kaza, henüz yaşamamışsanız 
kader. 

İncir çekirdeğine dönelim; çekirdeğin için-
de bir kader saklıdır.   Eğer çekirdekleri top-
rağa bırakırsanız, sularsanız, güneş yeterliyse, 
o zaman bir kaza gerçekleşecektir. Çekirdekler 
ağaç olur, ağaçlar meyve verir, meyvelerde de 
çekirdekler saklıdır. Ve bunların hepsi son de-
rece iyi korunan  matematik kanunlar olarak 
saklanmaktadır. Kader böyle bir şeydir işte. 
Kader gizlidir. Her şeyin çekirdeğinde onun ka-
deri saklıdır. Şartlar oluşunca kaza ortaya çıkar. 

Elhasıl kader, kazadır ve kaza kaderde sak-
lıdır. 

En basiti bu dur. Ama ne kaza basittir ne de 
kaza…

İki akıl var bu alemde, bizim olduğunu 
sandığımız akıl cüz dür, asıl akıl onun kaynağı 
olan…

Ve iki kader vardır bu yüzden, biri halk ale-
minin kaderi; diğeri emir aleminin kaderi…

Emir aleminin kaderi asıl olandır ve bu varo-
luş biçiminin kaderi ondan çok küçük bir cüz…

Halk aleminde çatışırken görünen yanılgıla-
rın emir alemindeki barışına bir bakmalı. 

Hak ve hakikat görmek böyle bir şey, ve ka-
derde saklı kazalar sır...

İnciri incirle tartmazlar, birde zeytin var. 
Kaderden kaza çıkar, kazalardan kaderler...
Kaza ve kader bilmek ve anlamak gibidir. 
Siz anlamasanız da bilgi bilenindir. 
Bilenler de bilmeyenlerle bir olmaz…
Herkes bir şeyler bilebilir, ama her şeyi bi-

lenle hiçbir şey kıyaslanamaz.
Bu yüzden kendini bilmek, kaderi bilmek, 

kazayı bilmek; çok zordur. 
Ve sadece kadere iman değil, kaza ve kade-

re inanmak emir olunmuştur…
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Sıkıntılı anlarda okunan ve kişinin moralini bir anda mucizevi biçimde 

yükselten etkili bir lafızdır. İslam dünyasındaki en yaygın dualardan biridir. 
Al-i İmran suresinin 173. ayeti kerimesidir. Peygamberimiz ve ashabı her 
sıkıldıklarında bu duayı okurlardı. Surenin Arapça okunuşu şu biçimdedir:

“Hasbinallahü ve nimel vekil”

Anlamı “Allah bize yeter.” biçimindedir. Allah’ı tek dayanılacak güç ola-
rak belirlemesi ve başka bir varlığa ihtiyaç duyulmaması duanın faziletini 
artırmaktadır.  Bu duanın ezberlenerek gün içinde sık sık tekrar edilmesi 
çok olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Sıkıntı Anında Okunacak Dua

S I R L I  D UA L A R
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AYRILIK
Yazıtlar karanlık kalıyor beyaz sayfada ..

Umutsuzluk dipleri yaşatıyor..
Hayal bile kurmak zor geliyor insana..

Sonbahar hüznü bu olsa gerek..

Bir kuşun civiltisiyla uyandım serap..
Gözlerim kapandı karanlık bir rant..

Bu rant ki kalbin ruha oyunu..
Kalp ki batdıkça ruhu karartti..

Serap dedikleri bu olsa gerek..
Bana tasa bana dert keder biter..

Toprağı bereketli iklimden..
Sonbahar bitiyor kışa hazırlık..

Ruhumun hediyesi bana ayrılık..
Azrail tatdirir mı bilmem bu acı ..

Beden ayrılıyor ruh çeker sızı..
Tırnağımı koparsaydı kerpeten..
Titremezdi zannederim ruhumu..

Bir bakış ki aldı aldı beni benden..
Bir tebessüme mahkum oldu beden..

Kış biter yaz biter..
Gün gelir geçer..

Ruhumda bu sızı kaç bahar geçer ..
Kasımın yaşattığı sızı ne zaman biter..

Bakışlar samimi ruhlar kirlendi..
Bedenim sahiiydi canım titredi.. 
Bir BAKIŞ ki aldı beni benden..
Zannederim yaratıcının lütfu..

Cehennemde çektiğim sızı..
Dünyada nakş oldu ..

Bana mükâfat..
Kıyma bu ruhuma..

Oku murabba..
Tenimde sana dair tek sızı..

Yönetiyor aklı vücud harapta..

Süleyman ŞAHİN
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Nihat ÖZBİLEK

Yepyeni Corolla ile tanışmaya hazır mısınız? 
Dünyanın en çok tercih edilen otomobili Co-
rolla, daha prestijli tasarımı, en ileri teknoloji 
ve güvenlik donanımları ve hibrit motor seçe-
neği ile 14 Şubat’ta sizlerle olacak. 

Hibrit hiç bu kadar keyifli olmamıştı
Toyota Hybrid, üstün yakıt tasarrufu ile 

mümkün olan en düşük emisyon değerlerini 
bir araya getiriyor. Yeni Corolla Hybrid, 1.8 lit-
re hibrit motoruyla keyif verici, sarsıntısız ve 
rahat bir sürüş sağlarken, kendi kendine şarj 
olduğu için hiçbir zaman fişe takmanız gerek-
meyecek. Sürüş bu kadar keyifli olduğunda, 
Toyota Hybrid’i seçen dünya çapında 13 mil-
yona yakın, Avrupa’da ise 2 milyon kişiye katıl-
manın zamanı gelmiş demektir.

Yeni Corolla, yeni renk seçenekleri ile dik-
katleri üzerine toplayacak. Yeni jant tasarım-
ları ile çekici görünümünü tamamlayan Yeni 
Corolla aracın prestijli tasarımını daha da ön 
plana çıkartıyor. Ön ve arka kısımda geniş ve 
güçlü bir duruş sergilerken, baskın ön ızgara ve 
zarif LED farlar ile göz kamaştırıyor. Bu etkile-

yici dış görünüm, üstün kalitedeki şık iç mekan 
ile tamamlanıyor

Toyota New Global Architecture (TNGA), 
araçları tasarlama ve geliştirme şeklimizi kök-
ten değiştiriyor. Böylece hep daha üstün ve 
güçlü araçlar üretmek, daha güvenli, daha şık 
ve sürüşü daha keyifli hale getirme görevimizi 
yerine getiriyoruz.  Ağırlık merkezinin yere ya-
kın olması sürüşün tüm özelliklerini iyileştirir-
ken, gelişmiş süspansiyon sistemi de son dere-
ce sarsıntısız bir sürüş sağlıyor. Sürüş konumu 
son derece doğal, en uzun yolculuklarda bile 
yorgunluğunuzu azaltacak şekilde optimize 
edildi.

Yeni Corolla, yeni TNGA platformu üzerinde 
geliştirilen ilk Corolla olma özelliğini taşıyor. 
Böylece aracın temel, önemli öğelerini mü-
kemmel hale getirdik ve deneyimi bir bütün 
olarak iyileştirdik. Farkı hissetmeniz çok kolay 
olacak. Yeni Corolla konfordan ödün verme-
den mükemmel yol tutuşuyla denge sağlaya-
rak, zahmetsiz ve tatmin edici bir sürüş dene-
yimi sunuyor.

O T O M O T İ V

Toyota Hybrid
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Onur KARAKOÇ

Milletleri millet yapan, sahip oldukları kültürler 
ve değerleridir. Yeryüzünde ne kadar millet varsa, 
o kadar da milli kültür vardır. Her milli kültür; diğer 
milli kültürlere göre din, dil, örf, adet ve coğrafya 
olarak farklılıklar göstermektedir. Milleti ortaya çı-
karan ise bu farklılıklarıdır ve bu farklılık ise yara-
tılışımızın özünde mevcuttur. Objektif olarak baktı-
ğımızda farklılıklarımız aslında bizler için büyük bir 
avantajdır. Dezavantaj değildir! 

Milletler; milli varlıklarını, kültürlerini, dillerini 
kendinden sonra genç nesillere aktardığı ve yaşat-
tığı müddetçe var olma hakkına sahiptirler. Bugün 
tarihin tozlu sayfalarını çevirdiğimizde isimlerine 
rastlayıp fakat varlığını devam ettiremeyen çok 
sayıda milletler görmekteyiz. Lidyalılar, Babilliler, 
Asurlular vs. bunlara birkaç örnektir. Tarihte millet 
kimliğini devam ettiren ve ısrarla koruyan, milli var-
lığının devamı için özen gösteren en çarpıcı millet 
Yahudilerdir. Bir milletin milli varlığını ve bağımsız-
lığını devam ettirebilmesi için en önemli şartı mil-
li kimliğini koruması ve nesillere aktarmasıdır! Bu 
konuyu yaşadığımız ülkemizde ele alırsak durum 
hiç iç açıcı değil! Türkiye’de 1839 Tanzimat Ferma-
nı ile başlayan “Batılılaşma” özentisi yönünü yanlış 
çizmiştir! Batının ilim, teknik ve çalışmasını örnek 
alacağı yerde Batının örf, adet ve eğlence yaşantı-
ları örnek alınmıştır. Örnek alınan bu durum maale-
sef milli kimlik bunalımına yol açmıştır. Fakat bunun 
önüne geçilmemesi durumunda zamanla devam 
eden bu durum milli kimliğimizin, kaybolan millet-
ler gibi mezarlığa gömülme tehlikesi ile karşı karşıya 
getirecektir! Son yıllarda toplumumuzda moda ha-
line gelen yer, şahıs, işyeri isimleri Batıya özenilerek 
yabancı kelimelerden seçilmesi bunun en çarpıcı 
yönüdür. Dolayısıyla isimlerdeki değişiklik; inanç, 
kültür ve davranış tarzındaki değişikliklerin netice 

olarak ideoloji değişikliğinin apaçık göstergesidir.

Başarıya ulaşmak ve milli kimliğimizin nesiller 
boyu devam etmesini istiyorsak; milli şuurumuzu 
canlandırmamız lazımdır! Milli şuurun canlanma-
sındaki en önemli etken çalışmak, üretmek ve bun-
ların yanında ahlak ve maneviyatımızın olmasıdır. 
Tarih boyunca nice cephelerde mücadele eden ec-
dadımız milli ve manevi değerlerine sahip çıktılar. 
Allah da onlara muzafferiyetler nasip etti. Çanakka-
le’de denizin kenarında abdest alan bir asker gören   
komutan: “Asker ne yapıyorsun deyince efendim bi-
razdan savaş olacak ve ben şehit olacağım Rabbimin 
huzuruna abdestsiz çıkmak istemiyorum.” demiştir. 
Bu milli ve manevi değerlerimize sahip olan ecda-
dımız bütün dünyaya karşı dik durmuş, başarılı ol-
muş ve bir karış toprak vermemiştir. Gençlerimizin 
ilimden, bilimden uzaklaştırıp üretmeyen sadece 
tüketen bir hale gelmesinin en büyük nedenlerin-
den biri de milli kimliğimizin zayıflamasıdır? Millet 
olarak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalı-
yız! Tarihe ve Dünyaya yön veren dedelerimizin ev-
latları olarak giyim, kuşam, eğlence ve lüks hayatta 
değil; bilimde, teknolojide ve eğitimde yarışmalıyız! 
Bütün dünyanın gözleri üzerinde olduğu ve hayran 
kaldığı ülkemizde çok çalışıp vatanımızı, milletimizi 
ileri seviyelere ulaştırmalıyız!  

Bir milletin serveti sadece iktisadi, ekonomi ve 
tabii kaynakları değildir! Bu kaynak ve olanaklar 
güçlü bir millet için çok önemlidir. Fakat sadece bu 
kaynaklar yeterli değildir! Milletlerin esas gücü ve 
serveti sahip oldukları milli ve manevi değerleridir. 
Milletimiz; İstiklal Harbini milli varlığını ve bağım-
sızlığını devam ettirmek için vermiştir. Anlaşılan o 
ki milli kimliğimize; maddi, manevi ve kültürümüze 
vurulan bu darbelerden korunmak için yeniden bir 
İstiklal Harbi verileceği görülmektedir!..

MİLLİ KİMLİK 

D E N E M E
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Ortada mahalli idare seçimleriyle ala-

kalı ve dış siyasetle ilgili birçok fikir ve yo-
rumlar dolaşıyor. Hem Sol Kemalist hem 
de Milliyetçi, Muhafazakâr yorumları in-
celedim. Kemalist yorumlardan bahset-
meyeceğim. Çünkü birçoğu dayanağı ol-
mayan yalan yanlış haber ve yorumlarla 
dolu. Adam bir paylaşım yapmış ve bin-
lerce kişi beğenmiş, binlercesi de yorum 
yapmış ama kimse haberin niteliği veya 
doğruluğuyla ilgilenmiyor. Yeter ki düşün-
celerine uygun bir paylaşım olsun.  Ortak 
paydaları “Erdoğan düşmanlığı.” Şu kada-
rını söyleyeyim, “Atatürk acıkınca yemek 
yerdi.” desen “Vay be. Atama bak.” diye-
cekler. Hani şu cinci hocaların peşine ta-
kılan ve kendilerini ehli tarik zannedenler 
gibi. Muhafazakâr ve milliyetçi yorumlarsa 
çeşitli… Ama bunlardan en yaygın olanı, 
Muharrem İnce’nin kısaca; “Ankara, İstan-
bul, Bursa ve Adana’yı alırsak erken seçim 
isteyip Ak Parti iktidarından kurtuluruz.” 
sözleri etrafında şekilleniyor. Aman dikkat 
edelim bu gerçekleşmesin, bindiğiniz dalı 
kesmeyin gibi yorumlar da belki bunun için 
yapılıyor. Hani haksız da sayılmazlar. Lâkin 
zannımca bu, küresel baronlar için sonraki 
tercih olacak. Çünkü yeni seçimde, 7 Ha-
ziran seçimleri sonrası yaşananlara bakıp 
1 Kasım’da oyunun rengini değiştirenle-
ri gördükleri için erken seçim yerine çift 
başlılık için uğraşıp yönetimsel bir zafiyet 

oluşturmak gibi farklı bir yol izleyecekler.
Venezuela’da yaşananlar ve ülke içinde 

cereyan eden bazı olaylar bize, ülkemiz ve 
dünyadaki olaylar silsilesine küresel bir 
bakış açısıyla bakmamızın gerekliliğini ha-
tırlatıyor.

Devlet başkanlığını %63 gibi yüksek 
bir oy oranıyla almış olsa da meclis arit-
metiğinde yeterli çoğunluğu sağlayama-
yan Maduro Yönetimi, kısa zamanda zora 
sokuldu. Eee bunun ülkemizle ne alakası 
var diyebilirsiniz. Çünkü hâlihazırda Cum-
hur ittifakı meclisin çoğunluğunu elinde 
bulunduruyor.  Lâkin önümüzdeki seçim-
ler, ülkemizde de Venezuela benzeri bir 
durumun yaşanmasına sebep olabilecek 
sonuçlara gebe. Eğer seçim sonucunda 
Cumhur İttifakı elindeki büyükşehirlerden 
birkaçını kaybedecek olursa ya da oy ora-
nı %50’nin altında kalırsa; gerekli ortamın 
oluşmasını bekleyenler hareketlenecek. 
Nasıl ki bir virüs yıllarca uyku hâlinde bek-
ler ve vücut zayıf düştüğünde canlanıp 
tahribata başlarsa, öyle.

Millî görüş çizgisinden gelen ya da bi-
zim öyle olduklarını zannettiğimiz, Ak Par-
ti içindeki küskünler, Partiden uzaklaşan 
veya uzaklaştırılanlar… vb.  gerekli ortam 
oluştuğunda önlerine sürülecek birinin 
arkasına takılmaya namzet olmanın öte-
sinde pür dikkat ve hazır bir şekilde bek-
leşmekteler. Zaten son bir iki yıldır bunun 

      VENEZUELA’DA YAŞANAN OLAYLAR 
TÜRKİYEDE DE YAŞANIR MI?

Said Dayıoğlu

G Ü N C E L
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mişte çeşitli makamları işgal eden Gül ve 
Davutoğlu gibi birkaç kişinin Anadolu’da 
bununla ilgili yoğun görüşme trafiği içeri-
sinde oldukları söyleniyor. Doğudaki bazı 
aşiretler de dahil birçok noktada parti kur-
dukları takdirde destekleneceklerine dair 
teminat aldıkları yönünde haberler var. 
İşin ilginç ve konumuzla alakalı olan yanı 
ise hâlihazırda meclisten 50’ye yakın mil-
letvekilinin kurulacak yeni partiye geçme-
ye hazır olduklarına dair haberler gitgide 
çoğalıyor. Yani Cumhur ittifakının meclis-
teki çoğunluğunu daha genel seçimlere 
4 yıl kala kaybetmesi ihtimali söz konusu. 
Ak parti bazı il ve ilçelerde açılım yapaca-
ğım diye çok esnek adaylar gösterdi ki bu, 
istenmeyen olaylara çanak tutabilecek ni-
telikte.

Peki bu senaryo gerçekleşir ve Venezu-
ela örneğindeki gibi bir çift başlılık ortamı 
oluşursa neler olabilir:

• Hükumetin hazırlayacağı hiçbir 
bütçe meclisten geçemeyeceği için yatı-
rımlar durur

• Eli zayıflayan hükümet yeni eko-
nomik saldırılar karşısında çaresiz kalır

• Ekonomik olarak sıkışan halk, 
özellikle de esnaf isyan noktasına getirilir

• Gezi olayları benzeri sokak göste-
rileri yeniden tertiplenerek ülkede kaos 
hakimmiş gibi bir algı oluşturulabilir

• Seçilecek yeni meclis başkanı 
Cumhur başkanını tanımadığını söyleyebi-
lir

• Amerika ve Avrupa’dan ardı ardı-
na meşru devlet başkanının meclis başka-
nı olduğuna ve Cumhur başkanının derhâl 
çekilmesi gerekliliğine dair açıklamalar ge-
lebilir

• Bu gerçekleşmezse Venezuela’ya 
yapılan ambargolara benzer ambargo ve 
yaptırımlar başlayabilir vs. vs. vs.

Şaka şaka, bunların hiçbiri olmaz. Çün-
kü bize çocukluğumuzda öğretildiği gibi 
bir Türk on düşmana bedeldir, onun için 
korkmaya gerek yok, herkes keyfine bak-
sın.
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Bu ay konum sevgi, büyük nimettir kimin 

elinde heba – kimin elinde vefa imiş. 

Öncelikle güzellik dolu ve vefalı dostlar ile 
olmanızı dilerim. Vefasız olan bu âlemde ilgi-
sizlikten ve sevgisizlikten doğar. Önce bizler-
de vefa olmalı karşıdan beklemeden üzenler 
kıranlar olacak sen hiç pes etmemelisin emi? 
Sen tam vefa beklediğin can dediğin dostum 
deyip bağrına bastığından vefa beklersin; da-
raldığın anda elinden tutsun, bağrına bassın 
vefayı. Dikkat sen karşıdan bekliyorsun, sevgili 
seni olduğun gibi sevmeli, olmadı mı? Al ceketi 
uzan yollara gitmek istiyorsan çok uzaklara… O 
yollar insanların yokluğunda kıymetini bilmesi 
için, sen vefayı kendinde araman için mesafe-
ye ihtiyaç duyarsın, tekrar kendin için.

Vefalı insanların yükü ağıdır. Vefalı olmayı, 
vefasızdan öğrenmek gerek. Her yarayı sevgi 
sarar. Eğer hayatını değiştirmek istersen ve-
falı bir hal ile hayatını bir akış istersen sevgini 
sen sevgiliye vermek istersen aynaya bak sen 
! Seni tanı yeter. En güzel ibadet kendine hiz-
met en kötü ibadet kendine eziyet bil! Yeter 
hayatta siz siz olun daha kıymetli bir vefalı sev-
gili ararsanız imanlı bir gönül ile ve Allah Diyen 
dilinize sarılın. Rabbinize o sizde. Sizle vefa 
başlar o bedende. Kendinize vakit ayırın ve 
sizi sevenlere darda kalsanız da bir vefalı dost 
gelir hayran olup sizdeki sevgiye uzağı yakın 

eder. İşiniz kolay sıkıntını alır gider işte vefalı 
dost odur! Kaldır semaya başını aç ellerini O 
duyar. Sen vefa onda bilesin emi ? Seni kudreti 
ile ayakta tutan, sana her şeyi sunan o vefa-
lı gizli gizli seni gözeten vefalı o sevgili gerçek 
dosttan ve güzel insanlardan aşkı sana sunan 
O Efendiye sen vefalı ol! Ver herkese sen Hak 
ettiğini. Sana verdiği güveni zedeleme. Allah 
bilir, O görür, sana senden yakın o. Rızkını ve-
ren iki elinin iki yağının tutmasına sana güç 
veren vefalı var ya… İmtihan yollarında yürür-
ken sen ona sığın sabırla bekle. Ümidini kesme 
kimse senin aslında nasıl olduğunu bilemez, 
ön yargı ile yaklaşırlar. Yorarlar seni, vefayı 
senden beklerler. Ver sen de ne olur. Veren el 
alan elden önde gider bilesin. Darlıktan sonra 
ferahlık var bilesin. Yusuf gibi sabret sabırla, 
sabırla bekle O bilir, O görü, iyi günleri sunar 
kendine güven yeter. Başkalarını memnun 
etmek seni yorsa da Rabbim Seni sevindirir. 
Ne yaparsan Allah için yap! Düşünme vefada 
onda.  Vefasızda arama elin kalbide, Toprak 
bedeni alır, gönül sende, AŞK sende. Ver sen 
onu hak edene. İşte gül yine de. Gülmekten 
vazgeçmez şükürde daim o duyar seni. Gül şü-
kür makamı; anlatır sana aşkı sevgiyi; o halde 
gülsün yüzün gönlün coşsun seviyorum deme-
yi ihmal etme. Hayat çok kısa erteleme vefayı 
ararken yorma kendini üzülme güçlü ol! Bazen 
boş ver bazen hayır de. Kendi içinden tertemiz 
bir iyilik ve sevgi fışkırır. Doldur o gönlünü aşk 

Necibe  AKÇA KOCATOP

S I R DA Ş

VEFA
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ile. Hani bir ses istersin sen, uzaklardan vefalı 
bir dosttan, o selam gelir unutulmamışım der-
sin. Güle oynaya bakın yarına dualarımızı eksik 
etmeyelim geceleri ellerimizi daralmış dostlar 
için açıp yalvaralım Allah’a. Yıldızlar şahittir 
bu yakarışlara. Şu günler ferahlatır gönülleri 
vefalı dar gününde sana elini uzatan gün ge-
lir yaşarsın. Asla dediğin gerçeği damla damla 
işler o sevgili. Susarsın buldu beni dersin o ve-
falı sevgili kendini anlatma sen başkaları bilir 
seni gün, ay, yıl biter; bak! Ömür geçip gider, 
su gibi. Sürprizlerle mucizelerle dolu yıllar 
güldürsün seni şimdi. Sen de geçmişi sırtın-
dan silkele! Keşke ile öldürme kendini inancını 
yitirme! Sen de değiş, sen de iste, kendinden 
vaz geçme! Kolay değil şimdi yeni bir sayfa aç 
geleceğe. Gül geç, sen düne! 

Hayatta seni sevene sana yardım edeni 
unutma vefalı odur bil emi? Zor gününde kal-
binde ki o sevgiyi, gözlerinde ki sana verdiği 
önemi, senin için yaptığı her fedakârlığı sen 
görsen yeter. Hayatın neler getireceği hiç belli 
olmaz. Nefesin ve sana ihtiyacı olan sevdikle-
rinizin kıymetiniz bilin. Vefa sizde gizli biliniz.

 Kendinize zaman ayırın, daha fazla okuyun, 
bir hobiniz olsun geçmişi bırakın besmele dili-
nizde zikir olsun. Bilgi, sevgi, şefkat ikramınız 
olsun; o zaman ulaşılır insan olmanın erdemi-
ne. Kendinden kendine bazı insanlar bilin size 
hediye dikkat edin sizlerde sıkıntına ortak olur 
haliyle. Hayat demirden leblebi insan kendi 
içinde savaşıyor. Çözüm gene sizde. İnsanı altı 
şey yorar: Şöhret, gıybet, servet, şehvet, ha-
set, nefret. O zaman bunlardan Rabbim bizi 
uzak eylesin. 

Sen seni seveni sevindir o da seni sevindir-
sin vefa budur bilesin. Vefalı olmak ister isen, 
tebessüme devam et. Bedava vereni üzmez, 
alanı mutlu eder. Beynimize devamlı iyi ha-
yaller ile dolduralım, gönül kırmayan dostlar 
ile halden anlayan sevgili ile sevgililer mutlu 
olsun. Derin sıkıntılı anda gelen vefalıdır. İyilik 
gemisidir sır doludur. Onlar sizi bilin başarıya 
destek olan sırdaşlarla gelecekte kendinize 
güven veren candan kişiler ile siz siz olun ve-
fayı görün. Gönül bahçesi sevgi ile açar, gözler 
mutluluk saçar. Görün, fark edin, sevginin ol-
duğu her yerde hayat vardır. Ne olur önce siz 
kendi kıymetinizi bilin insanın insandan başka 
ne dostu nede düşmanı vardır. Sevildikçe ki-
birlenme, sevmek de sevilmek de imtihandır 
bilesin. Her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusu-
nu verir. Unutma fazla değer başını yere eğer 
vefasızlık bu olmalı.

BU SÖZLER İLE SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLU 
OLSUN!

En zor gününde yanında olanlara en güzel 
gününü hediye et. Bu ay Şubat;  sevgililer gü-
nünü içinde sunmuş. Vefalı sevgiliyi bulunca 
sıkıca sarılın,  bırakmayın insan olmanın ilk şar-
tı vefalı olmak ise, sevin seveni el ele göz göze. 
El sende bilesin, gül sende bilesin. Her an im-
tihan, ağlasan da gülsen de dardayım deme. 
Vefa sun O sevgiliye senin için ne güzel bir yol 
açılır geleceğe. Toprak gibi sevildikçe bire bin 
verir. Hayat öyle bir sır ki ! açmaz dediğin çiçek 
de açar, gitmez dediğin dertler gider, ömür bir 
ün biter, hayat sır dedik ya önce şükür sonra 
sabır, sonrada inanmak gerek. Bir insanın kal-
binde ne kadar güzellik varsa o kadar ummanı 
geniştir. Her şey gelip geçici bil YETER !

59



sirdergisi.com
Şubat 2019 / Cemaziyelevvel  1440

SIR
Cumhur ALTINELLİ

KALBİM
Canım sevdam kalbim benim,
Her zaman sevgim benim,
Yürek ışığım gülüm benim,
Daima kalbim canım benim,

Hayat belki kısa üzülme sen,
Her zaman yanında,hayatında ben,
Muhtaç olma İnşaAllah yabancıya,
Daima kalbim canım benim.

Kalbin sanki ürkek bir kuş,
Yoksa bir parçasımı canımın,
Sana hiç olmasın hüzün,
Daima kalbim canım benim.

Yanlışların eksiklerin olmaz mı sanki,
Ben öğretirim yavaş yavaş,
Sen dik yürü her zaman,
Daima kalbim canım benim.

Adın Selin ve Selin,
Allah nasip etsin sevgim sonsuz,
Hep birlik de bir ömür olsun,
Daima kalbim canlarım benim.....
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Özlem ALTINELLİ

CANIM

Canım kokun gülüm benim,
Yanakların al al benim,
Sevgin her zaman içimde,
Canım,canım benim.

Sakın gözyaşın olmasın,
Ayakların yorulmasın,
Üşümesin küçücük kalbin,
Hayat seni yormasın.

Derler ise seni düşünen,
Bu kadar olur mu diye,
Her zaman yanımda olan,
Bitanem canım annem de.
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SIR ÇOCUK

 Koca sınıfın içi sessizdi. Öğrencilerin tümü 
ellerinde bir kağıt bir kalem resim çizmeye ça-
lışıyorlardı. Her zamankinden daha istekli re-
simlerini yapıyorlardı. Öğrenmeleri onlara, ya-
pılan en güzel resmi hep beraber seçeceklerini 
ve bir yarışmaya göndereceklerini söylemişti. 
Yarışmanın ödülü ise bilgisayardı.

Hülya ile Hasan yan yana oturuyorlardı. 
Hülya sınıfa yeni gelen bir öğrenciydi. Öğrenci-
leri ve öğretmenini  pek tanımıyordu. Bu güzel 
kızın bu gün sınıfta ikinci günüydü. O da diğer 
arkadaşları gibi resim yapmaya çalışıyor, yap-
tığı resmi beğenmiyor, sürekli yaptığını siliyor-
du. Resmini yarışmaya göndermek istiyordu. 
Bilgisayarı vardı ama bu yarışmayı kazanmak 
onu çok mutlu edecekti.  Ailesi onunla gurur 
duyacaktı.  Bunları düşünürken yan gözle de 
Hasan’ı takip ediyordu. Hasan ise o kadar gü-
zel bir manzara resmi yapmıştı ki şaşırmıştı. 
Kendi resim konusunda yetenekliydi ama bu 
çocuk gerçekten çok daha yetenekliydi. Hasan 
resmini bitirip eline başka kağıt aldı. Ona da 
küçük bir kuş çizmeye başladı. Bütün çocuklar 
resimlerini boyuyorlardı. Hasan’ınsa böyle bir 
telaşı yoktu. Bu şekilde resmi yarışmaya katı-
lamazdı. Oysa en güzel resim onun yaptığıydı. 
Hülya sordu:

-Resmini boyamayacak mısın?

-Hayır.

-Peki neden?

Hasan yavaşça Hülya’ya yaklaşıp,

-Boyam yok, annem ay başında alacak, 
dedi.  

Şaşırmıştı Hülya. Belli ki Hasanlar fakirdi. 
Bir süre düşündü. Sıranın üstündeki boya ka-
lemlerine baktı. Çeşit çeşitti. Eline sarı bir boya 
kalemi alıp Hasan’ın resmindeki güneşin üstü-
ne yarım bir çember çizdi. Artık güneş gülüm-
süyordu.  Diğer boya kalemlerini de Hasan’ın 
önüne koyup,

-Hadi, süre azalıyor, resmini boyaman la-
zım, dedi.

Hasan gülümseyerek boyaları aldı. Resmini 
alelacele boyadı. Boyaları geri verirken de Hül-
ya’ya teşekkür etti.

Öğretmen bütün resimleri topladı. Sınıfça 
en güzel resim Hasan’ın resmi seçildi. Hasan 
çok mutluydu. Hülya da öyle.

Öğretmenleri onlara bakıp,

-İkinizin de yüzü pırıl pırıl, güneş gibi, ne 
güzel, dedi. Çünkü iki  çocuğun yüzünde koca-
man gülücükler vardı. Acaba elinde olanı pay-
laştıkça insanların yüzüne,  kocaman gülücük-
ler mi yerleşiyordu? Seyretmeye doyulmayan 
tatlı gülücükler…

Ç O C U K

KOCAMAN GÜLÜCÜKLER
Emine Yılmaz Dereci
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Plüton, Clyde Tombaugh tarafından 1930 

yılında keşfedilmiştir.  Bu gezegenin güneş et-
rafındaki bir turu yaklaşık olarak 248 yıl sür-
mektedir. Yörünge hızı ise saniyede 4666 kilo-
metredir. Kütlesi 1305x10’dur.

Plüton oldukça soğuk bir gezegendir. Yüzey 
sıcaklığı yaklaşık olarak -238 derecedir. Plü-
ton’un yüzeyinin %98’lik kısmını nitrojen buz-
ları oluşturmaktadır. Çapı yaklaşık olarak 2370 
kilometredir.

Bu kadar çok özelliğe sahip olmasına rağ-
men Plüton gezegen sayılmamakta… O, tıpkı 
evin en küçük çocukları gibi markete, bakka-
la, çöp atmaya gönderilir. Ama adamdan say-
mazlar… Plüton’u da gezegenden saymıyorlar. 
Onun da duyguları var. Kendi halini, bir de 
onun dilinden dinleyelim:

Plüton: Ben bir gezegenim. Neden anlamak 
istemiyorsunuz ey insanlar! 2006 yılından beri 
bana baskı uygulanıyor. Yok ben gezegen de-
ğilmişim! Bir kere ben sizden kat kat büyüğüm, 
tamam mı? Bir de utanmadan bana ‘cüce ge-
zegen’ diyorlar. Önce kendinize bakın! Hepi-
mizi Allah c.c. yarattı. Benim diğer gezegen-
lerden ne eksiğim var? Sırf küçüğüm diye beni 
gezegenden saymamak ha? Bir de ablalarıma 
abilerime soralım bu konuyu. Bakalım onlar ne 
diyecekler…

Neptün: Plüton’u çok iyi tanırım. Kendisi 
uyurken ona ben masal okurum. Onu çok se-
verim. Plüton’u gezegenden saymamaları beni 
üzdü.

Uranüs: Neptün bana, Plüton’la aralarında-
ki dostluğu anlatırdı. Eğleniyorlarmış baya… 

Tabi siz bilmezsiniz, ben Neptün’le kankayım. 
Plüton’la takılmaya başlayınca… Tamam, kabul 
ediyorum kıskandım. Kankamı geri istiyorum! 
Dava açacağım, eminim güneş bunu halleder. 
Tabi dilekçem halkama takılmazsa…

Satürn: Benim için problem yok.

Jüpiter: Her geçen gün azalıyoruz. Yakında 
insanlar dünyayı da gezegenden saymayacak-
lar.

Mars: Dünya benim kankam. İçindeki ar-
kadaşlar, yani insanlar bizim kardeşimizi yok 
sayamazlar!

Dünya: Mars sonuna kadar haklı... Üzerim-
deki imha düzenekleri her geçen gün beni yok-
luğa götürüyor. Tabi kardeşlerimi de…

Venüs: Plüton’u pek tanımam ama üzücü 
bir durum.

Merkür: Aynı muameleyi ben görmem 
umarım.

Güneş: O fazla küçük, onu göremiyorum..

Ay: Ben sadece dünyanın uydusu olduğumu 
biliyorum.

Plüton: Yaaa! Herkes beni çok seviyor; in-
sanlar dışında…

PLÜTON NEDEN KÜSTÜ
Büşra VELA

G E N Ç  K A L E M L E R
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S A Ğ L I K

Baş ve boyun kanseri hastalarının üçte biri 
PIK3CA mutasyonu taşıyor. PIK3CA adı verilen 
bozuk gen diğer kanser türlerinde de bulu-
nuyor. Araştırmaya göre düzenli aspirin veya 
ibuprofen kullanımı, bu bozuk gene etki ede-
rek baş ve boyun kanserinden ölüm riskini 
%78’e kadar azaltıyor.

Araştırmacılar, 5 yıl boyunca baş ve boyun 
kanseri hastalarının hayatta kalma oranlarını 
inceledi. Sonunda aspirin ve ibuprofen gibi     
steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçların 
günlük kullanımının baş ve boyun kanseri has-
talarının üçte birinden fazlasında başarılı ol-

duğunu buldu. Hastaların tamamında PIK3CA 
mutasyonu vardı.

Tümörleri operasyonla alınmış 266 hasta-
nın incelendiği araştırmada, hastaların %73’ü 
sadece aspirin kullandı. Aspirin kullanmayan 
hastalara oranla, 6 ay düzenli olarak aspirin 
kullanan hastaların hayatta kalma oranlarının 
daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, çalışmanın henüz başlangıç 
aşamasında olduğunu ve bu yöntemin bir te-
daviye dönüşmesi için daha fazla klinik deneye 
ihtiyaç olduğunu belirtti. 

Harika PINARBAŞI

Aspirin baş ve boyun kanseri
 hastalarına çare olabilir
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Her gün sahile gidip
Beklemek döner mi diye

Umutla el açıp
Yalvarmak nedir?

Bilir misin?
Geçmişin sancısı
Geleceğin ümidi
Sararken şimdiyi

Ayakların kesilirken 
Düşlemek nedir?

Bilir misin?
Bir yanımı kaplamışken bulutlar
Diğer yanımı ısıtmışken umutlar

Dalgaların şarkısıyla
Türkü söylemek nedir? 

Bilir misin?
Sensiz

Her gün bir bıçak gibi
Kesti maviden ümit elbisemi

Her hain darbe
Sırtımda sanki

Rüzgar,
Her esişinde

Kulağıma her fısıltısında
“Bekle gelecek o”
Deyişi ne demek 

Bilir misin?
Hades “At kendini suya” derken

Atlas diyor “Yapma” 
“Ağır olsa da”

“Ben taşırım yüreğini”
“Ver elini”

Gelir misin? 

Ayhan ÖZCİMBİT

BİLİR MİSİN? GELİR MİSİN?
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REFİK DURBAŞLI BİRKAÇ FOTOĞRAF / Turgay 

Fişekçi
ŞAİR OLACAKLARA BAZI ÖĞÜTLER / Nâzım Hik-

met
NÂZIM HİKMET’İN EDEBİYAT SOHBETLERİ / 

Mehmet Perinçek
ŞAİR OLMAKTAN DAHA YÜZ KIZARTICI BİR ŞEY 

YOK” / Elizabeth Bishop
AMERİKAN YAŞAMI ÜSTÜNE / Joyce Carol Oa-

tes
LİSE YILLARI / Adnan Özyalçıner
SAKLIYOR MUSUN? / Akgün Akova
OKUMA GÜNLÜĞÜ / Eray Canberk
TÜRKİYE TOPRAKLARINDA / Ozan Çınar
BODRUM GÜNLÜKLERİ / Uğur Kökden
VENEDİK TACİRİ’NDE DİN ÖĞESİ / Can Albayrak
ŞİİR VE ANTİKOMÜNİZM / Roni Margulies
NÂZIM’IN ŞİRDEN VE İNSANDAN HARİTASI / Ahmet Antmen
NÂZIM HİKMET’İN 75. DOĞUM GÜNÜ (21 Ocak 1977) / Hüseyin Erdem
Şiirleriyle, Ahmed Arif, Cevat Çapan, Ahmet Telli, İsimsiz,
Hakan Savlı, Tuna Kiremitçi, Elizabeth Bishop, Max Jacob, Ferruh Tunç,
Gökçenur Ç., Çağla Meknuze, Aytekin Karaçoban, Murat Çelik,
Kenan Sarıalioğlu, Zarife Biliz, Naile Dire, Emin Kaya.
Öyküleriyle, Cemil Kavukçu, Fadime Uslu, Sena Keskin,
Ayça Erkol, Remzi Karabulut, Doğuş Benli,
Gamze Erkmen, Derman Arıbaş Önoğlu,
Hakan Sipahioğlu, Naki Selmanpakoğlu.
(Tanıtım Bülteninden)

SÖZCÜKLER DERGİSİ
 77. SAYI (OCAK-ŞUBAT 2019) Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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Y E M E K

1 s. Bardağı z.yağı

1 s.bardağı yoğurt

1s.bardağı toz şeker

1 tane portakal kabuğu rendesi

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 yumurta sarısı

3 s. Bardağı un

1 çay bardağı dövülmüş fındık içi

Yapılışı

Un ,kabartma tozu , portakal ka-
buğu rendesi ve fındık içi hariç tüm 
malzemeleri iyice karıştıralım .

Kabartma tozu ve karbonatı ek-
leyelim karıştıralım unu ilave dip 
elimize hafif yapışan hamur haline 
getirelim ,

Fındık içi ve portakal kabuğu 
rendesinide ilave edip yoğuralım ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım .

Sarısını kullandığımız yumurtanın beyazını başka kapda çırpalım kurabiyelerimizi 
önce yumurta beyazına ve toz şekere batıralım bu şekilde aralıklı olarak tepsiye dizelim 
önceden ısıtılmış fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirelim .

Afiyet olsun .

Arzu KOÇAK

Portakalallı fındıklı 
anne kurabiyesi
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Moskova’da gerçekleştirilen görüşmede 

Suriye’de ki olayların detaylarının yanı sıra iki  
ülkenin bizatihi ikili ilişkileride ele alınmıştır. 
Görüşmeye  dair iki ülke başkanları  da açık-la-
malarda  bulunmuşlardır.  

Erdoğan’ın açıklamaları: 
‘’ Erdoğan; turizm sektörü açısından Türki-

ye’yi  ziyaret eden turistlerin  sıralamasında   
Rus turistlerin  birinci  sırayı aldığını  ve bu artış 
eğiliminin devam ettiğini  söylemiştir. Geçen 
se-ne 6 milyon Rus misafir ülkemize gelmiştir. 
Vize muafiyeti halklarımızın kaynaşmasını çok 
daha güçlendirecektir. Akkuyu, Türk Akım pro-
jeleri emin adımlarla ilerlediğini ve  2019 ‘un 
çok özel bir yıl olacağını belirtmişlerdir.  Türki-
ye ve Rusya’da karşılıklı olarak kültür ve turizm 
etkinliklerini gerçekleşti-receklerdir.’’

‘’ Suriye sorununda ise;  İdlib mutabakatı ve 
arazi gelişmeleri gözden geçirilmiştir. ABD’nin 
çekilme kararı, Türkiye ve Rusya işbirliği Suri-
ye’nin barış, güvenlik ve istikrarı açısından bir 
mihenk taşıdır. Bu yüzden  Rus dostlarımızla 
koordinasyonu güçlendirmeliyiz. Bölgeden  
DA-EŞ başta olmak üzere  YPG/ PYD gibi  birçok  
terör örgütününde temizlenmesi gerekmekte- 
dir. ‘’ 

Putin’in açıklamalarında ise:
‘’ ABD  askerlerinin  Suriye’den  çekildiğini  

olumlu  bir karar  olarak karşılarken, bu duru-

mun bölgeye olan etkileri  konuşulmuştur. Tür-
kiye  ile Suriye sonrasında da iş birliği içinde 
olunması gerekliliğini  belirtmiştir. Enerji ala-
nında stratejik politikalar gerçekleştirilecektir. 
Bizim ortak fikrimiz bütün teröristlerle birlikte 
mücadele etmektir. Bu konuda görüşlerimiz 
örtüşmektedir,’’ şeklinde açıklamalarda bu-
lunmuştur. 

SONUÇ
Türk-Rus işbirliğini dinamitlemeyi hedefle-

yen terör örgütlerine karşı ortak bir mücade-
lenin  varlığı söz konusudur. Alınan kararların 
biran önce uygulanması gerek- mektedir. Bil-
hassa Anayasa Komitesi’nin kuruluş sürecinin 
en kısa zamanda tamam-lanması aciliyet ar-
zetmektedir. Görüşmelerde özellikle ilgili kişi-
lerin  müşterek çalış-malarıyla bu konuda ciddi  
anlamda bir  mesafe alınacaktır. Suriyeli mül-
tecilerin geri dönüş konusunu da değinilmiştir. 
Yaklaşık 4 milyon mülteciye kucak açmış bir 
ülke o-larak bu konu Türkiye’yi ilgilendirmek-
tedir.

İşbirliğimizi gerek ikili temaslarla gerekse 
Astana formatındaki görüşmelerle sür-dür-
memiz gerekmektedir. Önümüzdeki ay sayın 
Ruhani’nin de katılımıyla yeni bir üçlü zirve 
Rusya’da gerçekleşecektir. Türkiye  ziyaretinin 
ve alınan  kararların her iki  ülkenin  de menfa-
atine yönelik olacaktır. 

Nefise BAYGÜT

ERDOĞAN VE PUTİN  
GÖRÜŞMESİNİN  DETAYLARI

G Ü N C E L
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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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Şemseddin SABRİ

Önceki yazılarımızda Nasreddin Hoca 
fıkralarının her birinin, mizahi olduğu ka-
dar felsefi bir boyutunun bulunduğunu 
belirtmiş ve bunu açıklamak için her birini 
bir başlık altında açıklamıştık. Buna yazı 
dizisi olarak devam edeceğiz:

İNSANA SAYGIDA DIŞ GÖRÜNÜŞE VERİ-
LEN ÖNEM VE ÖNCELİK

“Akşehir’in beyleri Hoca’yı yemeğe da-
vet etmişler. Hoca nereden bilsin; davete, 
günlük kıyafetiyle katılmış. Katılmış ama 
ne “Hoş geldin!”, ne “Sefa getirdin!” diyen 
var. Herkes, allı pullu kıyafetlilere el pençe 
duruyormuş. Hoca, bir koşu evine giderek, 
sandıktaki işlemeli kürkünü giyip yemeğe 
geri dönmüş. Az evvel “Hoş geldin!” bile 
demeyenler, önünde yerlere kadar eğil-
mişler. Hoca’yı, yere göğe sığdıramayıp 
başköşeye oturtmuşlar. Kuzunun en ha-
sını önüne koymuşlar. Herkes, Hoca’nın 
yemeğe başlamasını bekliyormuş. Hoca, 
bir taraftan kürkünün kolunu sofrada sal-
lamaya, bir taraftan da “Ye kürküm ye, ye 
kürküm ye!” demeye başlamış.

– İlahi Hoca, demişler, kürkün yemek 
yediğini kim görmüş?

Hoca taşı gediğine koymakta gecikme-
miş:

– Kürksüz adamdan sayılmadık… İtibarı 
o gördü, yemeği de o yesin.”

Buradan alınacak ders, yüzyıllar geçse 
de maalesef değişmiyor. Örneğin; özellik-
le ve genellikle Ramazan ayında 5 yıldız-
lı otellerde verilen iftarlarda buna tanık 
oluyoruz. O iftarlarda yoksul ve muhtaç 
insanların davet edilmesi gerekirken, ih-
tiyacı olmayan son derece pahalı ve şık 
kıyafetlerle zengin insanlar buluşuyor ve 
sorduğunuzda Allah’ın rızasını elde et-
meye çalıştıklarını iddia ediyorlar. Diğer 
taraftan; yine genellikle gösteriş ve rek-
lam amacı güden belediyelerin ve hayır 
organizasyonlarının iftarlarında da, otel-
lerle anlaşmak ve kapalı ve sağlıklı alanları 
tercih etmek yerine, oruç tutan insanları, 
açık alanlarda kalitesiz menü ve donanım-
da iftar yemek zorunda bırakıyor.

Aynı zamanda; “Harabat ehlini (ha-
rap görünüşlü kişileri) hor görme Şakir 
(oğlu*), Defineye malik viraneler vardır” 
demiş Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazret-
leri, giyimi-kuşamına bakarak insanları 
değerlendirenler, nice define karakterde 
insanları incitmekle kalmıyor, belki kendi-
sine ilmi ve ahlaki açıdan çok şey kazandı-
racak onlardan istifade edemiyor.

RIZASI OLMAYAN BİR TALEBİ KİBARCA 
REDDETMEK

Komşusu; bir gün, Hoca’dan urganını 
(yâni kalın ipini) istemiş.

NASREDDİN HOCANIN MİZAHİ FIKRALARININ 
FELSEFİ İZAHI -III

D E N E M E
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Hoca, içeriye girip çıkmış.
- “İp boş değil” demiş ve devam etmiş: 

“…kadınlar üstüne un sermişler.”
Komşusu:
- “Bu nasıl iş efendi?” demiş hayretle: 

“…hiç ipe un serilir mi?”
- “Serilir” demiş Hoca ve sebebini açık-

lamış: “… vermeye gönlün olmayınca, ipe 
un da serilir komşum.”

Burada; Hocanın: “Vermiyorum, baş-
ka kapıya!” diye sert ve kaba bir şekilde 
komşusuna cevap vermek yerine, kibarca, 
esprili bir şekilde karşılık vermesi, sosyal 
ilişkilerimizde bize önemli bir örnek ol-
maktadır. İnsanlar, birbirinden gördüğü 
100 davranıştan 99’u iyilik, 1’i kötülük 
(veya bu örnekte olduğu gibi talebinin kar-
şılanmaması) olsa, 99 iyiliği bir anda unu-
tur ve o 1 kötülüğü büyütürler. Bu açıdan; 
insanlar, her davranışlarında kalp kırma-
dan, gönül incitmeden birbirlerine karşılık 
vermeli ve yaklaşım sergilemelidir. Ayrıca 
çok sevdiğim bir atasözü vardır: “Bin dost 
az, bir düşman çok!” Bu itibarla; dost ka-
zanmak yetmiyor, sayıca (nicel olarak) çok 
daha az da olsa düşman kazanmanın be-
deli, nitel olarak dost kazanmaktan daha 
fazla olabiliyor.

(*) https://www.kulturportali.gov.
tr/turkiye/erzurum/kulturatlasi/bra-
him-hakki-hazretleri-ve-sakir-ile-zakir

İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Şakir ve 
Zakir adında iki oğlu vardır. Hasankaleliler 
her ikisine de sonsuz saygı ve sevgi du-
yarlar. İbrahim Hakkı’nın küçük oğlu Zakir, 
yavaş yavaş itibarını kaybetmeye başlar. 
Son derece dindar olan Hasankale halkı, 

Zakir’in her zaman meyhaneye gitmesine 
çok kızar olmuşlar. Zakir, gününün büyük 
bir kısmını meyhane köşelerinde geçi-
rir. Şakir ise, tıpkı babası gibi son derece 
dindardır. Bu sırada garip bir olay olur. 
İbrahim Hakkı Hazretleri, Zakir’in meyha-
ne borcunu ödemek üzere meyhaneci ile 
görüşür. Meyhaneci, İbrahim Hakkı Haz-
retleri’ne der ki, “Zakir’in hiçbir şekilde 
bana borcu yoktur. Sebebine gelince, Za-
kir sabahtan gelir oturur, akşama kadar 
şarap içer. Ertesi günü gelince, onun şarap 
içtiği fıçıyı dolu bulurum.” Bu cevabı alan 
İbrahim Hakkı Hazretleri, Zakir’in artık bir 
ermiş olduğuna kanaat getirir. Bir gün İb-
rahim Hakkı Hazretleri, oğullarını imtihan 
etmeye karar verir. Sabah namazından 
önce iki oğlunu da yanına alarak kaleye çı-
kar. Tan zamanı burcun önünden tam otuz 
iki tane güvercin geçermiş. Bunlar kırklar-
dan olan perilermiş. İbrahim Hakkı önce 
büyük oğlu Şakir’e dönerek, “Oğlum Şakir 
kendini burçtan aşağı at” der. Şakir korkar, 
babasının isteğini yerine getiremez. İbra-
him Hakkı Hazretleri daha sonra küçük oğ-
luna döner, aynı teklifi ona da yapar. Zakir, 
hiç gözünü kırpmadan babasının sözünü 
dinler ve kendisini kalenin burcundan aşa-
ğı atar. Tam o esnada otuz dokuz güvercin 
peyda olur. Bu otuz dokuza bir de Zakir 
ilave olur, kırk olurlar. Böylece Zakir kırk-
lara karışmış olur. İşte o zaman; İbrahim 
Hakkı Hazretleri, diğer oğlu Şakir’e döne-
rek şöyle söyler: “Harabat ehline hor bak-
ma Şakir, Defineye malik viraneler var.” O 
günden sonra kırklara karışmış olan Zakir’i 
kimseler göremez.
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Vadedilmiş takdir edilmiş bir ömür  ol-

madığı halde ve her an hayatimiz an be an 
yaratıldığı halde ömür ve zaman algısında 
hata ederek sanki bizler hep yaşayacakmı-
şız ve bir diğerleri gibi 70 80 100 yıl ya-
şayacağınız vehmıne kapılıp her an ölme 
ihtimalimizi unutmamıza ve hep yaşaya-
cağımız duygusuyla hareket etmemizin 
cok ağır sonuçlarını yaşayabiliriz. Teveh-
hüm-ü ebediyet duygusunun devaminda 
bizi ölüme karşı gaflete düşüren şeytan 
bununla yetinmeyip dünya hayatının ge-
regi bize bitmez tukenmezlik hırs tamah 
mal evlat ve dunya sevgisini de içinde 
vermektedir. Zaman ve ömür algısının bo-
zulmasıyla lezzet ve haz bağımlılığı  ölüm 
ve ahirete karsi gafleti hesabı  ve hesaba 
çekilme kaygısını yok ederek ölçüsüz dav-
ranma ve fravunlaşmayı hayatın kalitesini 
artırma benlik enaniyet bencillik duygu-
larını öne alma ve hayatın esası yapma, 
dünyevileşme ahiret ve akibetten gafletle 
haram helal hassasiyetini kaybedip hak ve 
hukukları ihlal cesareti aymazlık  sorum-
suzluk duyarsizlik ve anlık hazların meftu-

nu bağımlısı olmayi getirir. Fıtratın gercegi 
ise bu vehim ve zanlara zıttır.  Yaradılış 
ölçüleri ve bize tarif edilen istikametli ve 
kaliteli dogru olan ise bundan cok uzak-
tır.  Seytan herzamanki gibi gorunen bili-
nen yollardan degil, bizim göremediğimiz 
bakış açımızın dışında kalan alanlarda 
yaptıgı operasyonlarla tabiri caizse iman 
izan algı duygu uzerinde derin hasarlara 
sebep olmustur.  Bunun bariz bir örneği 
ise “ev akmayalım da kirada mı gezelim?” 
Araba almayalım mı dunyalığımız olmasın 
mı evlâtlarımızın geleceğini geleceğimizi  
emekliliği düşünmeyelim mi gibi sorularla 
kendimizi elimizde olmadan sormak du-
rumunda kalıyoruz. Halbu ki hal ve haki-
kat bunun cok ötesindedir. Tevehhüm-ü 
ebediyet tu’l-u emeli, tu’l-u emel hubbu 
cah ı, hubbu cah hırsı tamahı arzuyu, şeh-
vet ve hazcılığı doyumsuzluğu tatminsizli-
ği dengesizliği basite almayı hafife almayı  
inkârcılığı isyanı ve imânsızlığı getirir.  Za-
man mefhumundaki algı bozukluğunun 
kaçınılmaz sonuçları bunlar ve cok daha 
fazlasıdır. Vesselam

Şeytan ve Tûl-i Emel
Ayhan VEYİSOĞLU

İ L A H İ YAT
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Yazar: Oğuzhan Uğur

Kitap adı: 67

Gördüğü ile gerçekte olması 
mümkün olmayan bir uyuşmazlık 
vardı aynanın köşesinden yansıyan 
görüntüsü ile arasında.

Normal bir hayatı olan, nor-
mal bir hayatı olduğunu düşünen 
adamdı. Ailesiyle birlikte gidecek-
leri tatil için çıktığı yol, O’nu haya-
tının yolculuğuna sürükledi. Kabus 
ve gerçeğin, gerçek ve pişmanlığın 
iç içe geçtiği bir yolculuğa....

Geçirdiği trafik kazasının ardın-
dan kendini hiç bilmediği bir yerde 
bulan; adını, mesleğini, ailesini ve 
en önemlisi kendini bilmeyen bir 
adamın hikâyesi.

Kimsin sen? Kimsin oğlum sen? 
Lan ben kimim?! Bu ne LAN! KİM-
SİN SEN?!

İnsan azat edebilir mi kendini 
kendi azabından? Üstelik her adım-
da kendini keşfettiği bu yolculuğun 

sonu kaçmak istediği gerçeklere çı-
kıyorsa...

67, hakikatin göz ardı edilen kı-
yılarında, varoluş sancılarının tam 
ortasında, sahici, sarsıcı ve sürük-
leyici bir hikâye. Oğuzhan Uğur’dan 
iddialı bir ilk roman...

67Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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Neşe cadımı Bolay köyünün yayla-

sında tanımıştım. Yaylanın bir ucunda 
tolları vardı. Yoksul bir aileydi. Beş/
on koyunlarıyla yaylaya çıkmışlardı. 
İlkokul sona gidiyordu Neşe. Tolun alt 
ucunu taşla çevirip küçük bir ağıl yap-
mışlardı. Annesi ağılın içinde koyun 
sağıyordu. Birkaç kare fotoğraf çektik-
ten sonra tolun girişindeki gölgeliğe 
çöktüm. 

Hünerli elleriyle çay yapıp geldi 
Neşe. Bir yandan konuşturmaya çalışı-
yordum. Ailesi izin verirse okuyacağını 
söylüyordu. 

Bolay Yaylası Taşkent ile Sarıveliler 
yolu üzerinde bir vadinin yamacınday-
dı. Günümüzün Karacaoğlan’ı dediğim 
Hacıahmet Kıraslan’ı da bu yaylada 
tanımıştım. O İzmir’de yaşıyor, bahar 
yaylaya geliyor, güz aylarına kadar 
oturup gidiyordu. Yayladakilerin çoğu 
da onun gibiydi. Köyden yaylaya çıkan 
birkaç aile vardı. Onlardan biri de Ne-

şe’nin ailesiydi. 

Rahmetli belediye başkanı Gazi Gü-
ner sayesinde tanımıştım Hacıahmet 
abiyi. O yıllardan sonra da dostluğu-
muz devam etti. Onun hep gurbet 
kokan şiirlerini, sohbetini dinlemeye 
doyamazdım.

Çalı olarak epeyce kitap toplamış-
tık. Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlko-
kulunda görevli öğretmen arkadaşım 
Müşerref Hanım bu tür çalışmaları-
mızı biliyordu. Okul olarak bir şeyler 
toplayıp, köye öğrencilerle birlikte git-
meyi önerdi. Köy ve şehir çocuklarının 
kaynaşmasını, arkadaş olmalarını çok 

BOLAY’LI 
ÇOCUKLARLA Oğuz ZEKi

G E Z İ
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önemsiyordu. Kıs bir sürede epeyce 
kitap ve kırtasiye malzemesi toplan-
mıştı.

Köye gitmek için kararlaştırdığımız 
günü Gazi Beye bildirdim. 

Şehir çocuklarının arabadaki coşku-
ları görmeye değerdi. Günlerdir kendi-
lerini bu güzel yolculuğa hazırladıkları 
belliydi. 

Köye vardığımızda bütün çocuklar 
okulun önüne toplanmış bizi bekliyor-
lardı. Başlarında da okul müdürü ile 
Gazi Bey vardı. Getirdiğimiz armağan-
ları teslim ettikten sonra genişçe bir 
salonda toplandık. Sıraları yemek ma-
sası olarak donatmışlardı. Bir köy evin-
de olabilecek her şey vardı sıraların 
üzerinde. Neşe cadım hiç ayrılmıyordu 
yanımdan. Köy ve şehir çocukları he-
men kaynaşıvermişlerdi. Çaylarımızı 

yudumlayıp Ayboğazı Şelalesine doğru 
yola düştük. Bu güzel gezi köy çocuk-
larının şehirli arkadaşlarına bir arma-
ğanıydı. Bolay Yaylasının önünden akıp 
gelen ırmak Ayboğazında bir şelale 
oluşturduktan sonra Boğaziçi Beldele-
rine bereket saçarak akar, Göksu Irma-
ğına kavuşur.

Şelaleye doğru inerken Neşe yanı 
başımda yürüyordu. Hemen arkamız-
da da okul müdürü ile Gazi Bey geli-

yorlardı. Bir ara Neşe elimi tutarak, en 
büyük isteğim ne biliyor musun Zeki 
Amca? Dedi. Sonra benim konuşmama 
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fırsat vermeden, Mevlana’yı görmek 
istiyorum, dedi. Göreceksin, dedim 
saçlarını okşayarak. Peşimden gelen 
Gazi Beye dönerek, başkanım duydun 
mu? Diye sordum.

Bahar gelsin, havalar güzelleşsin, 
göndereceğim sizi, dedi Gazi Bey.

Köyden ayrılırken hepsinin birer iki-
şer arkadaşı olmuştu. Karşılıklı adres 
alıp veriyorlardı. 

Mayısın ilk haftasında bir otobüs 
dolusu öğrenci başlarında öğretmen-
leriyle geldiler. Eski Garajda karşıladım 
onları. Hepsi çok heyecanlı, çok se-
vinçliydiler. Neşe Cadım hep yanı ba-
şımdaydı. Müthiş mutluydu.

Başta Mevlana Dergahı olmak üze-
re bütün müzeleri dolaştık. Alaattin 
Tepesinde kısa bir dinlenmeden sonra 
Müşerref Hocanın öğrencileriyle bu-
luşmak üzere Sille Barajına doğru yola 
düştük. 

Bu kere azıkları Müşerref Hocanın 
öğrencileri getirmişlerdi. Oyun, soh-

bet, eğlence derken zamanın 
nasıl geçtiğini fark etmemiş-
tik bile. Ayrılık saati geldiğin-
de çocukların kimi hüzünlü, 
kimi ağlamaklıydı.

MERAKLISINA NOT; İz-
mir’den varlıklı bir arkada-
şım Neşe Cadımı okutmak is-
tedi. Üniversiteyi bitirinceye 
kadar her şeyini üstlenecekti 
fakat aileyi ikna edemedik. 

Cadımı bir daha görmek kısmet olma-
dı, çoktan çoluk çocuğa karışmıştır.
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Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Anksiyeteyi an-

lattı. ‘Kibir, öz beğenidir. Bencil insanlar 
bu yüzden mutlu olamıyor. Çünkü insanın 
psikolojik doğası yalnız yaşamaya göre 
odaklanmamıştır.’

Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile modern çağın 
popüler hastalığı anksiyeteyi ve insanların 
mutsuzluklarını konuştuk. Tarhan, “Kibir, 
öz beğenidir. Bencil insanlar bu yüzden 
mutlu olamıyor. Çünkü insanın psikolo-
jik doğası yalnız yaşamaya göre odaklan-
mamıştır. İnsan ancak sosyal yapının bir 
parçası olursa mutlu olabilir. Bu özellikle-
ri nedeniyle insan muhakkak yalnızlığını 
giderme arayışındadır. Ve kendisine bağ-
lanacak nesneler arar. İnsanın mutlu ola-
bilmesi için kişinin kendisini tanıması ge-
rekiyor. Öz beğeni de şu vardır; kişi kendi 
kusurlarını görmez. Sadece iyi taraflarını 
görür ve kendisini çok önemser.” diyor.

İNSANIN GÜNLÜK YAŞAMI

Toplum için anksiyete bozukluğu po-
püler bir hastalık haline geldi. Bu artışlar 
neden kaynaklıyor? Yüz sene önceki insan 
ile şimdiki insanın günlük yaşamında çok 
fark var. Yüz sene önceki insanın günlük 
yaşamını düşünün; komşusunun kızıyla 
evleniyordu, babasının işini yapıyordu. Ve 
sakin bir hayatı vardı Günümüzde gece ve 
gündüz döngüsü bile değişiyor. Geceler 
şu anda gündüz gibi... İnsanların zihinsel 

yükü ile hayattan beklentisi de arttı.

YAĞMUR EKTİ, FIRTINA BİÇİYOR

Beklenti düzeylerinin yükselmesiyle 
beraber sosyal dayanaklar azaldı. Bunun 
üzerine de insan yalnızlaştı, yalnızlaştık-
ça da anksiyete ortaya çıktı. Bu durum 
modem yaşamın bir sonucudur. İnsanlar 
kapital sistemin çalışma tarzının bedelini 
ödüyor. Çünkü kapital sistem ne diyor; 
rekabetin içerisinde üreteceksin. İnsanlar 
bunu kendine amaç edindi. Küçük ve sıra-
dan şeylerden mutlu olmayan insanlar ol-
dular. Modernizm bunun için yağmur ekti, 
şu anda fırtına biçiyor.

UYKUYU RAKİP OLARAK GÖRÜYOR

Peki insanlar anksiyeteden nasıl kurtu-
labilir?

İnsanlar, kendini yönetme becerisi ka-
zanmalıdır. Google kendi içerisinde bir 
laboratuvar kurdu. Adına da “İkna labo-
ratuvar”ı diyorlar. Burada insanları, bizi 
daha çok kullanmaları gerektiğine nasıl 
ikna ederiz, diye konuşuluyor. Sosyal med-
ya kendisine rakip olarak sadece uykuyu 
görüyor. Bir insanı uykusuz bıraktığımız 
derecede başarılıyız, diyorlar. İnsanlar ço-
cuklar gibi yataklarda telefonla oynuyor-
lar. Bu durum toplumun kaygı seviyesini 
yükseltti. Çünkü insanların birbirine olan 
ilgisi azaldı. Kaygının düzelmesini istiyor-

Bencil insanlar
 mutlu olamıyor

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

P S İ K O L O J İ
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sak, önce nedenini bilmemiz gerekiyor.

KÜÇÜK ÇOCUKLARDA BİLE ANKSİYETE 
GÖRÜLÜYOR...

Evet, kaygı bozuklukları iki türlüdür. 
Birincisi basit kaygı yani stres dediğimiz. 
Stres; akut stres ve kronik stres olarak 
ayrılır. Akut streste, bir şok olayı sonrası 
yaşadığınız durumdur. Anksiyete vücut 
bütünlüğümüzün bozulmasına karşı ruh 
yapımızın verdiği tepkidir, insanın bir yer-
de anksiyetesi varsa psikolojik dinamikle-
rinde yolunda gitmeyen durumlar vardır. 
Akut streste de anksiyete hissedebilir ve 
bunu yönetebilirsiniz. Stres, yok edilmesi 
gereken bir durum değildir, yönetilmesi 
gerekir.

KONTROL EDEBİLEN STRES İYİDİR

Stres güzel bir şey midir?

Kontrol edebildiğin stres faydalıdır. 
Kontrol edilemeyen stres zararlıdır. Stresi-
ni kontrol edebilen bir insan, korkmasın. 
Çünkü kontrol edilebilen anksiyete dikkati 
ve öğrenme hissini arttırıyor. Gamsız in-
san, tembel insandır. Amaca yönelik kont-
rol edebilen bir kaygı varsa bu bir anksiye-
tedir. Kişiyi üretken ve verimli yapar.

KENDİNİZİ DEĞİŞTİRİN

İnsanlar anksiyeteyi yok etmek yerine 
bunu mutluluğa dönüştürebilir. Modern 
çağın stresini yönetebilmek içim klişe bir 
lafım var; “Dünyayı değiştirmek yerine 
kendinizi değiştirin” insanlar bu iki sloganı 
uygulasın, mutlu olabilir.

“KENDİNİ KIŞA HAZIRLA”

“Özgüvenli olmak iyidir ama fazla öz-

güven kibre kaçar” derler ya da mütevazı 
insanlar öz-güvensiz gibi anlaşılır. Bu kav-
ramlar arasındaki farklar ya da benzerlik-
ler nelerdir?

Kibir, öz beğenidir. Bencil insanlar bu 
yüzden mutlu olamıyor. Çünkü insanın 
psikolojik doğası yalnız yaşamaya göre 
odaklanmamıştır. İnsan ancak sosyal ya-
pının bir parçası olursa mutlu olabilir. Bu 
özellikleri nedeniyle insan muhakkak yal-
nızlığım giderme arayışındadır. Ve ken-
disine bağlanacak nesneler arar. İnsanın 
mutlu olabilmesi için kişinin kendisini ta-
nıması gerekiyor. Öz beğeni de şu vardır; 
kişi kendi kusurlarını görmez. Sadece iyi 
taraflarını görür ve kendisini çok önemser.

KİBİRLİ İNSANLAR KENDİNİ DEĞİŞTİR-
MEZ

Özgüveni olan kişiler, olumlu ve olum-
suz yönlerini görürler. Ama olumluya yö-
nelik yaşarlar. Anadolu’da bir söz var ya 
“Kendini kışa hazırla” diye kendini kışa 
hazırlayacak ama kışı beklemeyeceksin. 
Hep yazda yaşayacak gibi yaşamakta doğ-
ru değil. İnsan için yaz da olur kışta... Bu; 
sen kışa göre hazırla kendini ama kış bek-
lentisiyle yaşama, anı yaşa, tarzındaki bir 
yaşam biçimidir. Kibirli insanlar, kendileri-
ni değiştirmez.

Özgüveni olan bir kişi eleştiri olduğu 
zaman o eleştiriyi alır, eleştiriye açıktır. 
Özgüvensiz insan eleştiriye açık değildir. 
Özgüveni olan kişi girişimcidir ataktır, he-
saplanabilir risklere girer. Kibirli insanda, 
zihinsel körlükler oluşuyor. Özgüveni olan 
kişi, sınırını bilir ve hakkını kimseye yedir-
mez. Böyle bir insan mutlu olabilir. Alçak-
gönüllü olmak ise düşük gönüllükle kar-
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şılaştırılabiliyor. Alçakgönüllü yani tevazu 
sahibi; kendi sınırlarını bilebilen kişidir. 
Diğer insanlardan kendini ne eksik görür 
ne de büyük görür.

PAZARLAMA TEKNİĞE DİKKAT EDİLMELİ

Son zamanlarda psikoloji eğitimi alma-
dan insanlara yönlendirmeler yapanlar 
var. Kendilerine yaşam koçu diyorlar. Bu 
konuda insanlara neler söylemek istersi-
niz?

Bir insan tecrübesiz ve eğitimsiz bir ki-
şiden rehberlik alırsa, sosyal ilişkileri bo-
zuluyor. Yaşam koçu olan kişilerin bazıları 
birkaç tane kitap okuyarak, hitabet gücüy-
le insanları etkiliyorlar. Bu bir pazarlama 
tekniğidir. Bu yüzden yaşam koçu ya da 
kişisel gelişim uzmanlığı eğitimini alma-
mış kişiler bu işi yaparsa, çok sakıncalıdır. 
Çünkü insana negatif yönlerini göstermi-
yorlar; sen çok iyisin, sen çok başarılısın, 
seri yaparsın gibi söylemlerle insanı yanıl-
tıyorlar Daha sonra insan yalnızlaşıyor. 0 
an ki yapay mutluluk, yerini depresyona 
bırakıyor Eğitimli kişiler yaparsa çok fay-
dalı. Bu teknikler aslında insanı başarıya 
doğru götürür.

İnsanlar mutsuzluktan dert yanıyor. 
Bunu bazen hepimiz yapıyoruz, insanlar 
neden mutsuz ve psikolojide mutsuzluk 
kavramı nasıl açıklanır?

Mutsuzluk, depresyonun ön belirlisidir 
ve kişinin mutlu olmayı kaçırması duru-
mudur. Yüzü gülmeyen ve hep bir savun-
ma halinde olan insanlar var. Mutsuzluk 
arttığı zaman depresyona dönüşüyor. İn-
sanlara şunu soruyoruz; son zamanlarda 
kendini mutlu hissettiğin zaman mı çok 

yoksa mutsuz olduğun zaman mı? Bir in-
san mutlu hissettiğim zaman çok diyorsa 
olumluya daha yakın.

MUTLULUK İÇ NEDENLERE BAĞLI

Mutsuzluk diyorsa, depresyona daha 
yakındır. Bu yüzden mutsuzluk depres-
yonun öncüsüdür. Kişinin hayatı es geç-
mesidir. Mutsuz insan, hayatı kayıp yaşar. 
Mutlu olmayı başaramayan insan sahip 
olduklarının da kıymetini bilemeyen in-
sandır. Mutsuz insanların, yaşam felsefe-
leri yanlıştır. Mutluluk dış nedene bağlı ol-
maz, iç nedene bağlı olur. Küçük şeylerden 
mutlu olabilmeyi başarabilmek önemlidir. 
Mesela 90 yaşındaki kadına sormuşlar; 
mutlu olmayı nasıl başarıyorsun? Çalışma-
yan organlarımı değil çalışan organlarımı 
düşünüyorum’, demiş.

MODERNİZMİN SON SIĞINAĞI

Uzmanlar çocuk yetiştirme konusunda 
6 yaşın çok önemli olduğu söylüyor. Siz de 
bu alanda önemli çalışmalar yapıyorsu-
nuz, bu konu hakkında neler söyleyebilir-
siniz?

Ebeveynler iyi bir çocuk yetiştirmek is-
tiyorlarsa, onlar için iyi bir ortam oluştur-
maları gerekiyor. Evde gerginlik varsa ve 
ebeveynler mutsuzsa bu evde iyi bir ço-
cuk yetişmez. Onun için önce çocuğa evi 
sevdirmek gerekir. Evi sevimli bir ortam 
haline getirmek gerekir. Modernizme kar-
şı son sığınak ailedir. Toplumun sosyal du-
varları yıkılmıştır. Çocuk yetiştirmede ge-
leneksel çözümler yeterli olmuyor. Gerekli 
durumlarda uzmanlardan yardım alınma-
lıdır. Anne ve babanın kendini geliştirmesi 
gerekiyor.
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Johann Sebastian Bach (21 Mart  28 Temmuz 

1750) dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi 
ve orgcudur. Bach köklü Alman stillerini özellikle 
İtalya ve Fransa gibi dış ülkelerden aldığı ritimlerin, 
formların ve yapıların adaptasyonu ve kontrpuan, 
armoni, müzikal motiflerin organizasyonundaki 
ustalığıyla geliştirmiştir. Bach’ın besteleri Bran-
denburg Konçertoları, Goldberg Varyasyonları, Si 
minor Missa, 2 Çile, ve 200 tanesi günümüze kadar 
ulaşmış 300’den fazla kantatayı kapsamaktadır. Ba-
ch’ın müziğine teknik hakimiyeti, artistik güzelliği, 
entelektüel derinliği sayesinde büyük saygı duyul-
muştur. Bach 19. yy.’da müziğinin tekrar çalınmaya 
başlaması ve ilginin tekrar canlanmasına kadar ken-
di döneminde büyük bir besteci olarak bilinmemiş 
ancak kendisine bir orgcu olarak büyük saygı duyul-
muştur. Bugün en büyük bestecilerden biri olarak 
kabul edilir.

Hayatı
Johann Sebastian Bach, 21 Mart 1685’te doğdu, 

dokuz yaşındayken annesini, on yaşındayken de ba-
basını kaybetti. Bunun üzerine abisi olan Orgcu Jo-
hann Christoph Bach, öksüz kalan kardeşini büyüt-
me görevini üstlendi. Johann S.Bach, Lüneburg’daki 
Mattehaus Kilisesi’ne soprano olarak girdiğinde 
henüz 15 yaşındaydı. O sırada besteci Georg Böhm 
Lüneburg’da Johannes Kilisesi’nin orgculuğunu 
yapıyordu. J.S.Bach bu ustadan çok yararlandı. Ba-
ch’ın org için yazdığı ilk eserlerde Böhm’ün etkileri 
görülür.

J. S. Bach bilgisini arttırmaya o kadar hevesliydi 
ki Lüneburg’da bulduğu olanaklarla yetinemeyerek 
büyük bestecilerin eserlerini dinlemek için Ham-
burg’a kadar yürüyerek yolculuk yapmayı göze aldı 
ve orada Brunckhorst’un yönettiği saray müzisyen-
lerini dinleyerek sanat gereksinimini karşılamaya 
çalıştı.

1714’te usta bir orgcu olarak açılıp birçok kente 
gitti ve bu yolculuk sırasında Prusya’nın Kassel ken-
tinde bir dinleti verirken bir eserinin pedal melodi-
sini olağanüstü çaldığından dinletide bulunan ve bir 

süre İsveç kralı olan Hessen dükü Friedrich kendin-
den geçercesine coşarak parmağındaki değerli yü-
züğü çıkarıp Bach’a hediye etmiştir.

Bach Weimar’da iken Marchland adında Paris’li 
bir usta orgcu ve klavsenci Almanya’da bir dizi din-
letiler veriyordu. Bu kişi fazlaca övünen ve parlak 
çalmak haricinde yüzeysel bir çalış biçimi olan bi-
riydi. Dresden’de saraylılar önünde bir klavsen 
dinletisi vererek o denli büyük başarı kazanmıştı 
ki yüksek bir ücretle sarayda tutulması istenmişti. 
Saray görevlilerinden Volumier adında bir Belçika-
lı Bach’ın üstünlüğüne inandığından Parisli ustayla 
boy ölçüşmek üzere Bach’ı çağırttı. İki usta arasın-
da yarışma yapılacağı halka duyuruldu. Fakat Bach 
yarışma yerine geldiğinde rakibi Marchand’ı orada 
göremedi. Çünkü adamcağız başına gelecekleri 
önceden değerlendirip kaçmıştı! Bu olaydan sonra 
Bach’ın onuru ve ünü bir kat arttı. Ama kendisi her 
türlü gösteriş eğiliminden uzak, alçak gönüllü bir 
insan olduğundan dolayı bu olaya önem vermedi. 
Hatta bu olaydan söz ederek kendisini kışkırtmaya 
çalışanlar olduğunda Bach hemen sözü başka konu-
ya kaydırır, Marchand olayını kapatırdı.

Bach 1717’de Samuel Drese’den açılan Weimar 
sarayı kapel ustalığına kendisinin getirilmeyişine 
çok sinirlendi ve öfkesini o kadar şiddetle açığa vur-
du ki Weimar dükü onu dört hafta hapsetti.

Köthen (1723)
Bundan sonra Bach yine 1717 yılında Anhalt 

dükü Leopold’un Köthen’deki sarayında oda müziği 
şefi oldu. Köthen’de org bulunmadığı gibi koro da 
yoktu. Yalnız orkestra ile oda müziği grupları vardı. 
Bundan dolayı Bach yalnız orkestra ve oda müziği 
eserleri bestelemeye başladı. Zaten yaşamı boyun-
ca aldığı çeşitli görevler hep onun müzik yaratıcılığı-
nı etkilemiş ve kendisi hangi görevde bulunuyorsa 
orada eline geçen olanaklara göre eserler bestele-
miştir. İşte Bach’ın en önemli eserleri arasında ka-
bul edilen Brandenburg Konçertoları bu sıralarda 
yazılmış eserledir.

Johann Sebastian Bach

MÜZİK

Tugay ALKAN
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Leipzig’deki Thomas Okulu ve kilisesinin kantoru 

ya da başka bir deyişle koro şefi ve öğretmeni olan 
Johann Kuhnau 1722’de öldü. Açılan kantorluk için 
başvuran altı kişi arasında Georg Philipp Telemann 
kilise yönetim kurulunca ötekilere yeğlenerek oy-
birliği ile seçildi. Fakat Telemann bu görevi kabul 
etmedi. O zaman Bach’ın adı ileri sürüldü. Ama 
kurul ölen Kuhnau’nun öğrencilerinden Cristoph 
Gaupner’in atanmasını uygun gördü. Gaupner, Dar-
mstadt dükünün sarayında müzik yöneticisiydi. Dük 
onun ayrılmasına kesinlikle izin vermeyince Tho-
mas kilisesi ile okulun arasında bir yarışma yapıldı. 
Bu yarışmada Bach başarı gösterdiyse de yönetim 
kurulu Gaupner’den ümidi kesmediğinden birkaç 
ay daha beklemeyi yeğledi. Sonunda Gaupner’den 
kesin ret yanıtı geldi. Bunun üzerine kurul “en iyi 
müzisyenleri elde etmeye olanak bulamadığından 
dolayı orta nitelikli müzisyenlerden seçmek zorun-
da kaldığını” belirterek Bach’ın atanmasını onayla-
dı..

Oysa Bach da Thomas kilisesinin kantorluğuna 
pek teşne değildi. Dostlarından Georg Erdmann’a 
yazdığı bir mektupta, daha yüksek bir konumu olan 
kapel ustalığından kantorluğa geçmenin pek hoş bir 
şey olmadığını yazıyor. Bu konuda etken olan neden 
çocuklarının öğrenimi idi.

Bach’ın Thomas kilisesi kantorluğuna atanması 
sırasında bu kilise yangında yanmış olan eski St. Bo-
nifaz kilisesinin yerine yapılmış yeni bir yapı idi. El-
bet orgu da yeniydi. (Şu anda yaklaşık 300 yıllık olan 
bu org kullanılmamaktadır. Yalnız bazı parçaları anı 
olarak saklanmaktadır.)

St. Bonifaz okulu 1212 yılında kurulmuştu. Bu 
okulun yönetimi 1543’de kent yönetim kuruluna 
geçmiştir. Bach’ın kantorluğa atanması sırasında 
yönetim kurulu, rektör, rektör yardımcısı kantor ile 
beş kişiden oluşuyordu. Rektör ile kantorun konut-

ları okul içindeydi. Kantor dört sınıfın öğrencisi ile 
ilgilenirdi. Bu dört sınıfta 55 öğrenci vardı.

Bach Thomas Okulu’ndaki öğrencilere Perşembe 
dışında her gün toplu olarak koro dersi verirdi. Per-
şembe günü ise öğrenciyle birlikte kiliseye giderdi.

Leipzig’deki kiliselerin koridorlarına Thomas 
Okulu koro sağlardı. Bundan başka Thomas ile Ni-
kolai kiliselerinde orkestra eşlikli dinleti geleneği 
vardı. Her iki kilisenin birer orgcusu bulunuyordu. 
Thomas kilisesindeki koro ve orkestrası kantor yö-
netirdi. Olağan Pazar günleri mutlaka iki kiliseden 
birinde kantat seslendirilirdi.

Bach kantorluk görevinden başka bir de Thomas 
Okulu’nun dördüncü ve üçüncü sınıflarına Latince 
dersi vermekle yükümlüydü. Ayrıca üniversitenin 
resmi törenlerinde akademik müzik şefi olarak ka-
tılmak, okulun belli öğrencilerine olağan koro der-
si dışında org, klavsen, keman öğretmek de onun 
görevleri arasındaydı. Bunca çalışmaya karşın eline 
geçen para çok azdı.

Son Hastalıkları ve Ölümü (1750)

Leipzig’e döndükten sonra Sebastian Bach’ın 
gittikçe artan hastalıkları kendisini de yakınlarını da 
endişelendirmeye başlamıştı. Özüne karşı pek sert 
davranan Bach ilk sıralarda bu rahatsızlıkları iki kat 
etkinlikle alt etmeye uğraştı. Fakat bu sefer ilaçlar 
yetersiz kalıyordu. Hele gözlerinden çok rahatsızdı. 
Eskiden beri miyop olan gözleri fazla çalışmaktan ve 
notaları kopyalamaktan yorulmuş, yavaş yavaş gör-
mez olmaya başlamıştı. 1749’da gözlerine yapılan 
ameliyat başarısızlıkla sonuçlanarak tamamen kör 
olmasına yol açtı.

Bach’ın körlüğü cesaretini, sabrını ve dinsel 
inancını hiç sarsmadı. O yine çalışmalarını sürdü-
rüyordu. Gözlerinden dolayı karanlık bir odada kal-
maya mahkûm olmasına karşın damadı ve çömezi 
Altnikol’a son koral’ini söyleyip yazdırıyordu. Bu 
koral “En büyük sıkıntılara düştüğümüzde” (Wenn 
wir in höchsten Nöthen sein BWV 641) sözleri ile 
başlıyordu. Bach ölümünün yaklaştığını hissedince 
o koralin başına “Tanrım işte katına çıktım” tümce-
sini yazdırmıştır.

Gerçi ölümünden yaklaşık on gün önce gözleri 
yeniden görmeye başladıysa da bu iyileşme pek 
geçici kaldı. Sonunda yüksek ateşle bir inme geldi 
ve yapılan sağaltım yarar sağlamayarak 28 Temmuz 
1750 akşamı saat dokuza çeyrek kala, Sebastian 
Bach 66 yaşında hayatını kaybetti.
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TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 ŞUBAT Sinema’nın İcadı (1895).

1 ŞUBAT Ayasofya Camii’nin Müze Oluşu 
(1935) .

2 ŞUBAT İbrahim Paşa Komutasındaki Mı-
sır Ordusunun Kütahya’ya Kadar i lerlemesi 
(1833) .

3 ŞUBAT Kıbrıs Türk Havayolları’nın, Türki-
ye-Kıbrıs Seferin Başlaması (1975).

3 ŞUBAT İlk Uzay Gemisi’nin Ay’a İnişi 
(1966).

3 ŞUBAT Yaser Arafat’ın Filistin Kurtuluş 
Örgütü (FKÖ) Liderliğine Getirilişi (1969) .

3 ŞUBAT II. Murat’ın Ölümü (1451).

4 ŞUBAT Balkan Paktı’nın İmzalanması 
(1934) .

5 ŞUBAT Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Ana-
yasa)’nın İkinci Maddesinde Değişiklik Yapı-
larak Altı Ok’un Konulması:“Türkiye Devleti, 
Cumhuriyetçi, Milliyetçi Halkçı, Devletçi, Laik 
ve İnkılapçıdır. Başkenti Ankara Şehridir” 
(1937).

6 ŞUBAT Sultan II. Ahmet’in Ölümü ve Şeh-
zade II. Mustafa’nın Osmanlı Hükümdarı Ola-
rak Tahta Çıkması (1695).

7 ŞUBAT Türk Kadınlar Birliğinin Kurulması 
(1924).

8 ŞUBAT Sultan 4. Murat’ın Ölümü ve Sul-
tan İbrahim’in Tahta Çıkması (1640) .

9 ŞUBAT Avusturya’nın Osmanlı Devleti’ne 

Savaş İlan Etmesi (1788).

10 ŞUBAT Sultan 2. Abdülhamit’in Ölümü 
(1918).

11 ŞUBAT Adalet Partisi Kuruldu (1961).

12 ŞUBAT Yeni Türkiye Partisi Kuruldu 
(1961) .

12 ŞUBAT Türkiye Emekçi Partisi Kuruldu 
(1975).

13 ŞUBAT Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin 
Kuruluşu (1975) .

14 ŞUBAT Telefonun İcadı (1876).

14 ŞUBAT  Yeni Balkan Paktı Ankara’da İm-
zalandı (1953) .

15 ŞUBAT İzmir Eski Eserler Müzesi’nin 
Açılışı (1927).

15 ŞUBAT Küresel Isınmaya Karşı “Ulus-
lararası Kyoto İklim Sözleşmesi” Yürürlüğe 
Girdi. 1997 Aralık Ayında Japonya’nın Kyoto 
Kentinde Oluşturulan ve 187 Ülke Tarafından 
İmzalanan “BM İklim Değişikliği Çerçeve Söz-
leşmesi”ne İlişkin Protokole Göre, Ülkelerin 
Sera Gazı Emisyonlarının İndirilmesi Hedefle-
niyor (2005).

16 ŞUBAT Türk Hava Kurumu’nun Kuruluşu 
(1925).

16 ŞUBAT SSCB’nin Desteği ile Kuzey Ko-
re’de “Halk Cumhuriyeti” nin Kuruluşu (1948) 
.

16 ŞUBAT “Ankara Şehremaneti Kanunu” 

Ünzile YILDIRIM
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TBMM’de Kabul Edildi (1924).

16 ŞUBAT Terör Örgütü PKK’nın Elebaşı 
Abdullah Öcalan, Kenya`nın Başkenti Nairo-
bi`de Yakalanarak Türkiye`ye Getirildi (1999).

17 ŞUBAT “Türk Medeni Kanunu”nun Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde Kabulü (1926) .

18 ŞUBAT Fatih Sultan Mehmet’in Tahta 
Çıkması (1451).

18 ŞUBAT Türkiye’nin NATO’ya Girişi 
(1952).

18 ŞUBAT Petrol Ofisi’nin Kuruluşu (1940).

18 ŞUBAT Yunanistan’ın NATO’ya Girişi 
(1952) .

19 ŞUBAT Kıbrıs’ın Bağımsızlığına İlişkin 
Türk - Yunan Konferansı (1959) .

20 ŞUBAT Boğaziçi Köprüsü’nün Temel 
Atma Töreni (1970).

20 ŞUBAT İşçi Sendikaları’nın Kuruluşu 
(1947).

20 ŞUBAT Güney Afrika Devlet Başkanı 
F.W. Klerk, İlk Kez Siyahların da Görev Aldığı 
Kabineyi Açıkladı (1993).

21 ŞUBAT Ankara Hükümeti’nin Londra 
Konferansı’na Katılışı (1920) .

22 ŞUBAT Menemen’in İşgali (1919).

22 ŞUBAT Harp Okulu Komutanı Albay Ta-
lat Aydemir ve Arkadaşları Hükü-
met Darbesine K alkıştılar. Olay, 
Kısa Sürede Bastırıldı. Katılan Su-
baylar Emekli Edildi (1962) .

24 ŞUBAT Fransa’da Geçici Bir 
Hükümet Kurularak II. Cumhuri-
yetin İlan Edilmesi (1848).

24 ŞUBAT Napolyon Bona-
part’ın Gazze’yi İşgali ve Akka’yı 
Kuşatması (1798).

24 ŞUBAT Şehzade Cem’in Ölümü (1495).

24 ŞUBATn Türkiye-Irak arasında “Bağdat 
Paktı”nın İmzalanması (CENTO), daha Sonra 
İngiltere, İran ve Pakistan Üye Olarak, ABD’de 
Gözlemci Olarak Katıldı (1955) .

25 ŞUBAT Rusların Osmanlılara Karşı Savaş 
İlan Etmesi (1711).

25 ŞUBAT “Çoruh” İlimizin “Artvin” 
Adını Alışı (1950).

25 ŞUBAT Varşova Paktı’nın Feshi 
(1991).

26 ŞUBAT II. Osman’ın Saltanat Tahtı-
na Çıkması (1618) .

28 ŞUBAT Islahat Fermanı’nın İlan 
Edilmesi (1856).

28 ŞUBAT ATATÜRK’ün İstanbul’un 
Fahri Hemşehrisi Oluşu (1927) .

28 ŞUBAT İstiklâl Marşı Bestecisi Zeki 
Üngör’ün Ölümü (1958).

28 ŞUBAT İsveç Başbakanı Olof Pal-
me`ye Suikast (1986).

28 ŞUBAT Körfez’de Ateşkes İlanı 
(1991).

28 ŞUBAT NATO, Tarihinin İlk Saldırısı-
nı Sırplara Karşı Gerçekleştirdi (1994) .
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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

İki Keklik Bir Kayada Ötüyor

İki keklik bir kayada ötüyor
Ötme de keklik derdim bana yetiyor

(Aman aman yetiyor)
Annesine kara da haber gidiyor

Yazması oyalı kundurası boyalı
(Yar benim aman aman yar benim)

Uzun da geceler yar boynuma sar benim
(Aman aman sar benim)

İki keklik bir dereden su içer
Dertli de keklik dertsizlere dert açar

(Aman aman dert açar)
Buna kara sevda derler tez geçer

Yazması oyalı kundurası boyalı
(Yar benim aman aman yar benim)

Uzun da geceler yar boynuma sar benim
(Aman aman sar benim)

İki keklik bir kayada yaslanır
Teke de bıçak gümüş kında paslanır

Bir gün olur deli de gönül uslanır
(Uslanır aman aman uslanır)

Yazması oyalı kundurası boyalı
Uzun da geceler yar boynuma sar benim

(Aman aman sar benim)

Mustafa Sarı
Balıkesir

Ahmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

Mehmet Fatih ÇELİK & Pervin ÇELİK
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Karşılığı “uluslararası” demek olan, Marksist litera-
türde “Devletlerin proletaryasının (emekçi sınıfının) katıl-
dığı uluslararası topluluk” için kullanılan sözcüğün Türkçe 
okunuşu (Ortadaki resim). 2) Esirgeyen, acıyan, çok mer-
hametli anlamında Allah’ın bir ismi. - Gıda endüstrisinde 
üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya 
çıkan veya atılan maddelerin tamamı. – Mesafe. 3) Tür-
kiye Futbol Federasyonu tarafından Spor Toto Süper Lig 
2019 sezonuna adı verilen, soyadı Küçükandonyanis olan 
efsane futbolcunun adı. – Serbest bırakma, özgür kılma. 
4) Yüce, yüksek. - Karı ve kocanın, mahkeme kararı ile 
birbirinden ayrılması. 5) “Bay” anlamına gelen İngilizce 
“Mister” sözcüğünün kısaltılmışı. – Komşu bir ülkemiz. 6) 
Faiz, ürem, getiri. – Baba veya annenin annesi. 7) Haberci, 
haber veren kimse. – Bir hitap sözcüğü. 8) Litrenin kısaltıl-
mışı. – Bir göz rengi. 9) Din uğruna, kutsal savaş. – Kırmızı. 
10) Uyuşturucu bir ilaçla veya enjeksiyonla, vücudun bü-
tününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, 
duyum yitimi. – Veri.11) Uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çe-
vik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan. 12) Dolaylı anlat-
ma. – Ruh. - Çevreyle patolojik ilgisizlik, çevreyle anormal 
derecede ilgisizlik, duyarsızlık.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun li-
deri ve Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Osman Bey’in 
babası. 2) Sodyum’un simgesi. - Ülkenin beğenilen insanı 
anlamında bir erkek adı. 3) Sıvıları alçak yerlerden çekme-
ye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç. - İnsanın 
düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yar-
gılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, 
dirayet, zeyreklik, feraset. 4) Zeybek. - Oynayıp dans et-
meyi meslek edinmiş kadın. 5) Bir futbol kulübümüzün 
kısaltılmışı. – Ulusal yayın kuruluşumuzun kısaltılmışı. 
6) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü olarak bilinen ulus-
lararası savunma örgütünün İngilizce adı North Atlantic 
Treaty Organization’ın kısaltılmışı. – Anadolu’da yaşamış 
eski bir uygarlık, Hititler. 7) Od. – Kadın. 8) Yan yana, art 
arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi, seri. – Mağara. 
9) “Yaka” sözcüğünün ünsüz harfleri. – Bir harfin farklı bir 
okunuşu. 10) Annelerin en talihlisi, Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’in (sav) annesi. - Toplum töresine uygun dav-
ranma, terbiye. 11) Teori, kuram. - “Acaba, sahi, bulunabi-
lir” şeklinde bir sözcük. 12) Güneydoğu Asya ülkelerinden 
biri olan Myanmar’da (eski adı Burma’da) Müslümanların 
çoğunlukta olduğu ve zulüm gördüğü bir eyalet. - Tanrı’nın 
sevgi ve ilgisinden yoksun olma, beddua. 13) İslam’dan 
önce Arapların Kâbe’de bulunan önemli putlarından biri. 
- Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık.
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Getir ki mu mini bilem 
Ben ana olayım gulam 
Uç kişiye verme selam 
Biri hâin biri fâsık
  Bir bî-namaz 
  Bir bî-namaz.
Kul olanlar bilir Hakı’ın 
Kendini nadandan sakın 
Uç kişiye olma yakın 
Biri müfsid bir münafık
  Bir de gammaz 
  Bir de gammaz.
Şâir şi’irin îcat eyle 
Dil milkini âbat eyle 
Şu üç şeyi mûtat eyle 
Biri hilim bir sabır
  Bir oku-yaz
  Bir oku-yaz.
Nasip et mü’min kullara 
Bakmaz mısın bülbüllere 
Dâim ezber et dillere 
Biri şükür biri zikir
  Bir de niyaz 
  Bir de niyaz. 
Cefâya dûş etme seri 
Fuhuş işden sen ol beri 
Hasan üçten durma geri 
Biri hıdme biri huşu
  Bir de namaz 
  Bir de namaz.

Aşık HASAN

Getir ki
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