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SIR
Latife: güldürmek, eğlendirmek için söylenen 

söz, güzel şaka. Latife latif olmalıdır.
Tebessüm  insan fıtratının bir gereğidir. Ancak 

yerini ve miktarını iyi bilmek gerekir. Ölçüye dikkat 
edilmelidir. Ne eksik ne de fazla olmalıdır. Resûl-i 
Ekrem (sas) dünyaya, ancak, hak ettiği kadar de-
ğer biçmiş, asıl olan “âhiret hayatı”na gönül bağla-
mıştır. Bir beşer olmasına rağmen olaylara verdiği 
tepkilerde daima ölçülüdür. O (sas) dünya hayatına 
dair mevzularda genellikle tebessümü tercih eder-
di. Gülmesi  ( asla kahkaha attığı görülmemiştir ) ise 
âhirete yönelik işlerde idi. Dünya bir hayal, bir rüya 
kadar geçicidir. Onun varlığı daimi değilken sevin-
menin de üzülmenin de itidal üzere olması yerinde 
değil midir?

Peygamber Efendimiz (sas), kendisi şaka yaptığı 
gibi ashabının yaptığı şakalara da mukabele  ederdi.

İnsanlık tarihindeki on büyük hitabetin başında 
Hz. Muhammed’in  (sas ) Veda Hutbesi gelir . Zira 
belağat ve hitabet hususunda kavmi, kişiliği ve Nü-
büvveti sayesinde yeryüzünde en başta idi. Konuş-
malarını muhataplarının gözüne bakarak, tebessüm 
içerisinde iki üç kez tekrar ederek ve alçak sesle  ör-
neklerle süsleyip bazen de  mizahi anlatırdı.

Efendimiz küçüğünden büyüğüne toplumun her 
kesimi ile şakalaşmıştır. Hz. Enes (ra), çocukluğun-
da Peygamberimizin (sas), yanına gelip oturduğu-
nu ve O’nun kendisine “iki kulaklı” diyerek şaka 
yaptığını anlatır. Bir başka rivayetinde ise yaşlı bir 
kadının Rasûlullah’a (sas) gelip cennete gidebil-
mek için kendisine dua etmesini istediğini belirtir. 
Allah Rasûlü’nün ona: “Hiçbir yaşlı kadın Cennet’e 
girmeyecektir!” demesi üzerine kadın üzülür ve ağ-
lar. Efendimiz bunun üzerine kadını teselli ederek 
cennete yaşlı hâli ile girmeyeceğini, gençliği ile bu 
nimeti tadacağını ifade eder.

Efendimiz(sas)’in şakalarındaki maksat, sadece 
gülmek değildir. O (sas) güldürürken düşündürmeyi 
bizlere öğretmiştir. İdrak sınırlarının zorlanması sa-
yesinde zihni gelişimlerin ve derinliklerin yakalana-
cağını göstermiştir. Şakanın anlaşılan ilk manasının 
altında gizli ve ince manaların da var olabileceğini, 

bu sebeple hemen tepki göstermek yerine şaka ile 
ilgili tefekkür etmek gerektiğini, mizah yolu ile biz-
lere anlatmıştır.  Bunları büyük bir nezaket içerisin-
de uygulamıştır.

Ashab, Rasûlullah’a: “Yâ Rasûlallah, sen bizimle 
şakalaşıyorsun!” demişti. Rasûlullah (sas): “Ben, 
şaka bile olsa sadece doğruyu konuşurum; hak-
tan başka bir şey söylemem.” buyurmuştu.  O’nun 
yüce ahlâkının bir tezahürü olarak şakalarında dahi 
doğrudan ayrılmadığını görüyoruz. Ümmetine bu 
hususta örnek olan Sevgili Peygamberimiz (sas) 
bunu uygulamakla yetinmemiş, ashabını da doğru-
luk konusunda teşvik etmiştir. “Şaka bile olsa yala-
nı terk edene cennetin ortasında bir köşkü garanti 
ediyorum.” diyor Peygamberimiz. Ancak, herkes 
tarafından bilinen gerçekler, muhatabın belki ilk 
anda farklı anlamasına sebep olabilecek bir ifade ile 
zikredilmektedir. Hz. Enes (ra) anlatıyor: “Bir adam 
Peygamber(sas)’e gelerek: ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Beni 
bir deveye bindir!’ dedi. Rasûlullah da: ‘Ben seni 
devenin yavrusuna bindireceğim!’ buyurdu. Adam: 
‘Ya Rasûlallah, ben deve yavrusunu ne yapayım, 
ona binilmez ki!..’ deyince Hz. Peygamber: ‘Her 
deve, bir devenin yavrusu değil midir?’ buyurdular.

Görüldüğü gibi aziz dostlar şaka , espri ve mizah 
anlayışımızı doğruluk ve haktan ayrılmadan , karşı 
tarafı incitmeden yapabileceğimiz halde  ( misal Hz. 
Peygamber ) tersini tercih edebilir; bel altı ahlak dışı 
ve incitici  ( Eşek Şakası ) yapıp dostluklarımızı zede-
ler yakınlarımızı kaybedebiliriz. 

Günlük yaşantımızda her davranışımız vasati ve 
ölçülü olmalıdır. Gönüller alalım dostluklar kazana-
lım.

Ecdadımız bu hususa çok ihtimam göstermiştir. 
Tebessümlü mizahi günleriniz olsun. Saygılar.

E D İ T Ö R’ D E N

LATİFE ANLAYIŞIMIZ 
VE Hz. MUHAMMED

Yavuz Selim PINARBAŞI
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M.Tunahan PINARBAŞI

Süleyman Demirel ya da tam adı ile Sami 
Süleyman Gündoğdu Demirel (1 Kasım 1924, 
İslamköy, Atabey – 17 Haziran 2015, Ankara), 
Türk siyasetçi ve devlet adamı, Türkiye Cum-
huriyeti’nin 9.Cumhurbaşkanı. Bundan önce, 
1965–1993 tarihleri   arasında yedi farklı hükû-
mette toplam 10 yıl 5 aylık bir süreyle başba-
kanlık görevinde bulundu. Ayrıca, 1964’ten 
1980 yılına kadar Adalet Partisi, 1987–1993 
yılları arasında ise Doğru Yol Partisi genel baş-
kanı olarak görev aldı.

Demirel, siyasi kariyeri boyunca birçok ilki 
gerçekleştirdi. Türkiye’nin çok partili sisteme 
geçtiği 1946’dan sonraki dönemde, kurduğu 
7 hükûmetle en çok hükûmet kuran siyaset-
çi, Türk siyasi tarihinde İsmet İnönü ve Recep 
Tayyip Erdoğan’dan sonra en uzun süre görev 
yapan başbakan, 41 yaşında başbakanlık kol-
tuğuna oturan en genç başbakan, 40 yaşında 
parti genel başkanı olan en genç politikacı 
ve 30 yaşında bir kamu kurumuna atanan en 
genç genel müdür rekorlarını kırdı.

17 Haziran 2015’te, tedavi gördüğü hasta-
nede solunum yolu enfeksiyonuve kalp yet-
mezliği nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybet-
ti. Ölümü üzerine Türkiye’de 17–19 Haziran 
tarihleri arasında ulusal yas ilan edildi.

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslam-
köy’de Hacı Yahya Demirel (1893-1972) ile 
Hacı Ümmühan Demirel’in (1902-1979) oğlu 
olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini doğduğu 
köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyonka-
rahisar’da bitirdi. 1949’da İstanbul Teknik Üni-
versitesi İnşaat Fakültesindenyüksek inşaat 
mühendisi olarak mezun oldu. 1948’de babası 
Hacı Yahya Demirel’in yeğeninin kızı Nazmiye 
(Şener) Demirel’le evlendi.

1962’de siyasi yaşama atılarak Adalet Par-
tisi’ne (AP) girdi. Aynı yıl yapılan I. Kongre’de 
genel idare kuruluna seçildi. AP’lilerin af kam-
panyası sonucunda eski cumhurbaşkanı Celal 

Bayar’ın 22 Mart 1963’te şartlı olarak serbest 
bırakılmasının ardından Ankara’da meydana 
gelen olaylar sırasında AP genel merkezinin 
saldırıya uğraması üzerine aktif siyasetten 
çekildi. Demirel’in bu tavrı yıllar sonra parti 
içindeki muhalifleri tarafından, “şapkasını alıp 
kaçtı” ya da “şapkasını bırakıp kaçtı” diye aley-
hinde propagandaya dönüştürüldü.[12]

Haziran 1964’te AP Genel Başkanı Ragıp Gü-
müşpala’nın beklenmeyen ölümü üzerine baş 
gösteren parti içi bunalım sırasında yeniden 
siyasete döndü. 28 Kasım 1964 tarihinde yapı-
lan Adalet Partisi genel kongresinde Sadettin 
Bilgiç, Tekin Arıburun ve Ali Fuat Başgil’in de 
yarıştığı seçimde 1679 oydan 1072’sini alarak 
genel başkan seçildi.İsmet İnönü hükûmeti-
nindüşürülmesinden sonra Şubat 1965’te Suat 
Hayri Ürgüplübaşkanlığında AP, Yeni Türkiye 
Partisi(YTP), Cumhuriyetçi Köylü Millet Par-
tisi (CKMP) ve Millet Partisi (MP) katılımıyla 
kurulmasını sağladığı 29. Türkiye Cumhuriyeti 
koalisyon hükûmeti’nde TBMM dışından baş-
bakan yardımcısı ve devlet bakanı olarak görev 
aldı. Aynı yıl babası Yahya Demirel memleketi 
Isparta’nın İslamköy beldesinde belediye baş-
kanı seçildi.[14]

1965 genel seçimlerinde, Yeni Türkiye Par-
tisi’nin silinmesiyle Demokrat Parti (DP) çiz-
gisinin tek mirasçısı durumuna gelen Adalet 
Partisi aldığı %52,8 oy ile tek başına iktidar 
oldu. Demirel de bu seçimlerde Isparta millet-
vekili olarak ilk kez TBMM’ye seçildi. 27 Ekim 
1965’te, 27 Mayıs sonrasının ilk koalisyonsuz 
hükûmeti olan 30. Türkiye Cumhuriyeti Hükû-
meti’ni kurdu ve Türkiye’nin 12. başbakanı 
oldu.

Süleyman Demirel; İsmet İnönü, Celal Ba-
yar ve Ragıp Gümüşpala gibi Kurtuluş Savaşı 
kahramanlarının yavaş yavaş siyaset arenasın-
dan çekildiği bu dönemde “Cumhuriyet Kuşa-
ğı” olarak bilinen 1920’lerde dünyaya gelmiş 
siyasetçilerin ilk örneklerindendi.

K A PA K

Süleyman Demirel
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AP hükûmetinin işbaşı yapmasından kısa 

süre sonra, Süleyman Demirel’in karşılaştığı 
ilk kriz, 27 Mayıs 1960’ta devlet başkanlığı-
nı, 1961 Anayasası’nın kabul edilmesinden 
sonra da cumhurbaşkanlığını üstlenen Cemal 
Gürsel’in, sağlık durumunun görevini sürdür-
mesine engel olduğu yolundaki rapor üzerine 
cumhurbaşkanlığının sona ermesiydi. Ordu 
komuta kademesini altüst ederek yapılan ve 
üzerinden henüz altı yıl geçmiş olan 27 Mayıs 
Darbesi’nin Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içinde-
ki etkilerinin sürdüğü bir ortamda TSK içindeki 
güç dengelerini çok iyi bilen ve bu nedenle çok 
önemli bir konumda olan Genelkurmay Başka-
nı Orgeneral Cevdet Sunay, Demirel tarafından 
ordunun AP’ye karşı olan tavrının yumuşatıl-
ması için cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. 
15 Mart 1966 tarihinde kendi isteği ile emekli 
olan ve kısa süre sonra kontenjan senatörü 
yapılan Sunay, 28 Mart 1966’da Türkiye Büyük 
Millet Meclisitarafından Türkiye’nin beşinci 
Cumhurbaşkanı seçildi.

İktisadi durumun bozulması, Türkiye tari-
hindeki en büyük işçi eylemlerinden biri olan 
15-16 Haziran 1970 Olayları, Türk lirası’nın 
değerinin yüzde 66 oranında düşürülmesi (10 
Ağustos 1970), 68 öğrenci olayları ve grevler 
karşısında Demirel, 1961 Anayasası’nı suçlaya-
rak bu anayasayla ülkenin yönetilemeyeceğini 
savundu. Bu konuyu da kullanan Millî Demok-
ratik Devrimciler 1971 yılında 9 Mart darbe 
teşebbüsüne kalkışınca 12 Mart muhtırası ile 

hükûmet istifaya zorlandı. 
Aynı gün Demirel istifa etme-
siyle Nihat Erim hükûmetiku-
ruldu. Anayasa’da Demirel’in 
istediği yönde değişiklikler 
12 Mart döneminde gerçek-
leştirildi, o da parti başkanı 
olarak “partilerüstü” deni-
len hükûmetleri bakan ve-
rerek destekledi. Bir yandan 
da parlamentodaki gücüne 
dayanarak askerî kesim kar-
şısında üstünlük elde etme-
ye çalıştı. 1973 ilkbaharında 
CHP ile anlaşarak Genelkur-
may Başkanı Faruk Gürler’in 
cumhurbaşkanı seçilmesini 
önledi. Bu göreve, iki parti-

nin de üzerinde anlaştığı Fahri Korutürk geti-
rildi.

13 Mayıs 2015 tarihinde böbrek yetmezliği, 
kalp yetmezliği ve akut solunum yolları enfek-
siyonu sebebiyle Güven Hastanesi’ne yatırılan 
Demirel, 17 Haziran 2015 günü, saat 02.05’te 
solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği 
nedeniyle aynı hastanede hayatını kaybetti. 
19 Haziran 2015’te Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’deki devlet cenaze töreni ile Kocatepe Ca-
mii’ndeki dini törenden sonra Demirel’in naaşı 
memleketi Isparta’ya götürüldü. Naaşı ertesi 
gün memleketi Isparta, İslamköy’deki anıt me-
zar olarak tahsis edilen yerde toprağa verildi.

Ödülleri

Polonya Beyaz Kartal Nişanı, 28 Ekim 1993

Hırvatistan Kral Tomislav Grand Madalyası, 
Zagrep 7 Temmuz 1994 (Türkiye ile Hırvatistan 
Cumhuriyeti arasındaki dönemin dış ilişkilerin-
de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in barış, 
istikrar ve işbirliğinin yararına yönelik dış po-
litikası, iki ülke ve iki halkın karşılıklı yararına, 
Hırvatistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 
dostane ilişkiler kurmak ve geliştirmeye yöne-
lik katkıları adına verilmiştir.)

İtalya Liyakat Nişanı, 7 Ekim 1996
Estonya Terra Mariana Haç Nişanı, 1997
Romanya Romanya Yıldız Nişanı, 1999
Gürcistan Altın Post, 1999
Almanya Liyakat Nişanı, 6 Nisan 2000
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Tutulmalara karşı elimiz kolumuz bağlı mı?

Hayır değil. Tutulmalarla alakalı konularda 
eğer farkındalığımız varsa buna göre tedbirli 
davranmamız gerekli. Mesela tutulma bir ki-
şinin 5. evinde yaşanıyorsa kişi çocukları veya 
sevdiği aşık olduğu kişiyle arasındaki diyaloğa 
daha da fazla dikkat etmeli. Bu dönemin has-
saslığını bilerek davranması çok daha uygun 
olur. Özellikle Akşam namazında Vedud es-
ması Rahman Rahim Nur esmaları ile beraber 
dualarda olursa tutulmanın etkisini insan daha 
da az hisseder. Üstelik eğer mümkünse akşam 
namazı esnasında sadaka vermesi de hayır 
kapılarının açılması için çok ama çok önemli. 
İnsan bu dönemde hayırlısını isterse Allahtan 
hayırlı olana da razı olmalı. Ancak elbette in-
sanın hayırlısının ne olduğunu tam anlamıyla 
bilememesi de stres oluşturmaması için en 
önemli ilke “Tüm çabalara ve dualara rağmen 
olmuş olan aslında en hayırlı olandır” şiarın-
dan yola çıkılmalıdır. Burada kilit nokta kişinin 
tutulmanın gerçekleştirği eve göre esma dua 
sadaka çalışmasını beraber ele almasıdır. İS-
LAM ASTROLOJİİ Kitabımda da ve TV ekran-
larında belirttiğim gibi İslam Astrolojisi diğer 
astrolojilerden farklı olarak tespit yanında tav-
siyeler de bulunur ve çözüm önerileri sunar.

TÜRKİYE’ye ETKİLERİ

Ülkemizin haritasında tutulmaların konu-
mu ülkemizin müttefikleri ile olan sorunlarının 
daha da derinleşeceğinin işaretini vermekte. 
Keşke NATO ve ABD Astroloji konusunda daha 
fazla bilgili olsalarda Türkiye’yi daha fazla dış-
lamasalar. Çünkü Türkiye’nin Nato’dan kop-
ması demek dünya dengelerinin tamamen de-
ğişmesi demek. Ayrıca ABD ile olan ilişkilerin 
derin sıkıntıların ABD Ekonomisi ve siyasetine 
de etkisi büyük olacak. 

2 Temmuz GÜNEŞ ve 17 Temmuz AY TUTUL-

MASININ ETKİLERİ

Burcu veya Yükseleni KOÇ olanlara Etkisi: 

Özellikle baba ocağı ve aile ile ilgili konular 
öne çıkacak. Kariyer konularıda da değişiklik-
ler ön planda. Rahman Aziz Muiz Esmaları Yat-
sı ve öğle namazlarında dualarda olmalı. 

Burcu veya Yükseleni BOĞA olanlara Etkisi:

İletişim kardeşler ve eğitim yabancı ülkele-
re gidiş turizm konuları ön planda olacak. Bu 
konularda gelişmeler yeni fırsatlar ortaya çı-
kabilir.  Gece namazında ve Öğle namazında 
Rahman Basir Semi esmaları öne çıkmakta.

Burcu veya Yükseleni İKİZLER olanlara Etki-
si:

Para, kazançlar ve miras davalar vb konular 
ön plana çıkarak beklenen sonuçların alınması 
ortaya çıkabilir. İstişareli ve istihareli eylemler 
daha iyi olacktır. Sabah namazında Gani Basıt 
Fettah esmaları, ikizndi namazında ise Gaffar 
Gafur esmaları ile devam edilmeli. 

Burcu veya Yükseleni YENGEÇ olanlara Et-
kisi:

Genel manada en çok etkilecek burç Yen-
geç. Yengeçler hayatlarında köklü değişiklik-
lere hazır olmak zorundadır. Bu aynı zamanda 
Türkiye Cumhuriyetinide ilgilendirmekte. Yen-
geçler cesur ve mantıklı kararlar almalılar ve 
yollarına devam etmeliler. Korkmak veya geri 
çekilmek sıkıntının devamı anlamına gelebilir. 
Devletinde s400lerden vaz geçmemesi gerek-
mekte. s 400 dost sandığımız müttefiklerimi-
zin ani baskınlarına uğramamak için kesinlikle 
alınmalı ve Akdeniz bölgesine mümkünse KK-
TC’ye yerleştirilmeliler. 

Burcu veya Yükseleni ASLAN olanlara Etkisi:

İç dünyaları ruh dünyaları çok öne çıkacak. 

Ayhan ÖZCİMBİT

2 Temmuz 2019 Güneş ve 17 Temmuz 
Ay Tutulmasının Burçlara Etkisi

A S T R O L O J İ
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Ayrıca iş ve sağlık konularında da köklü kararlar 
almaları gerekecek. İş yerlerinde beklenmedik 
gelişmeler ortaya çıkabilecek. Bu gelişmelere 
karşı hazırlıklı olunmalı. Özellikle akşam na-
mazı Rahman Nur esmalarının yanıdna Şafi ve 
Hafız Selam esmaları çok önemli. 

Burcu veya Yükseleni BAŞAK olanlara Etkisi:

Başak burçları (Tabi dereceye dikkat edil-
meli) bu etkiyi çocukları ve sevgileri sevgilile-
ri veya eşleri ile ve arkadaşları arkadaşlıkları 
üzerinden yaşayacak. Çocukları sevgileri sev-
gilisi evliyse eşi üzerinden ve dostluk ilişkileri 
noktasında öne çıkan gelişmeleri değerlendi-
recekler. Aşk ve sanatsal konularda da tamam 
mı devam mı sorusunun cevabını bulacaklar. 
Soru işaretleri varsa kafalarında tamamen net-
leştireceklerdir.

Burcu veya Yükseleni TERAZİ olanlara Etkisi:

Terazilerde bu tutulmaların etkisini Koçlar 
gibi Kariyer İş değişiklikleri ve Babaocağı Aile 
konuları Taşınmalar ev alma vb konularda ya-
şayacaklar. Yatsı Namazlarınd Rahman Rahim 
Malikül Mülk öne çıkarken Öğlen namazı ön-
cesinde ise Aziz Muiz esmaları öne çıkmakta. 

Burcu veya Yükseleni AKREP olanlara Etkisi:

Tıpkı Boğalar gibi onlarda bu tutulmaların 
etkilerini kardeşler iletişim yurtdışı yabancı 
diller eğitim yurtdışı gezileri gibi konularda 
yeni başlangıçlara merhaba diyecekler veya 
başladıkları işlerde güçlü devamlara cesur 
adımlar atmalılar. Gece namazlarında ve öğlen 
namazlarında Rab Hadi Raşit Basir Semi esma-
ları ile yürümeliler.

Burcu veya Yükseleni YAY olanlara Etkisi:

Yaylar 2015 2017 arasında analarından 
emdikleri süt burunlarından geldi. Budurum 
buzamana kadar devam ettiği yaylarda var. 
Sabah ve İkindi namazları KArim gani Gaffar 
Gafur esmaları öne çıkmakta. Mali konular mi-
raslar gündemde.

Burcu veya Yükseleni OĞLAK olanlara Etkisi:

Oğlaklar bu tutulmalardan oldukça fazla et-
kilenenlerden özellikle yengeçler gibi. Ancak 
oğlaklar daha fazla etkilecekler çünkü Satürn 
ve Plüton yanyana Oğlakları denemekte. Şim-

di bu tutulmalar zaten var olan Dünya eko-
nomisi ve ticaretine yeni darbeler anlamına 
gelmektedir. Bunun da baş müsebbibi 4 Tem-
muzda doğan Yengeç burcu olan ABD. Oğlak-
lar hayatın geneli konusunda 2017 Kasımdan 
beri hayat burunlarından fitil fitil geldi sadece 
Astrolojiyi bilen ve önlemler alan iş adamları 
işlerine devam edebildiler. Bir çokları bu dö-
nemde ya battı yada batış aşamasındalar. Far-
kındalıklı olan ve Astroloji ile yürüyenler bun-
dan daha az zaiyatla kurtulmaktalar. Esmaları 
Basıt Fettah Latif.

Burcu veya Yükseleni KOVA olanlara Etkisi:

Ruh dünyaları ön planda ve sağlık iş yerleri 
ile alakalı konularda yeni başlangıçlar yapma 
ihtimalleri var. Alacakları yeni teklifler umutla-
rını arttırabilir, beklenmedik sağlık problemleri 
ortaya çıkabilir. Şafi Hafız Selam esmaları öne 
çıkmakta....

Tutulmalar önemli ve bir dönemi kapatıp 
yeni bir dönemi açabilirler, yada var olan ko-
nularda yeni bir aşama habercisi de olabilir. 
Tutulmaları toptan kötü göstermek oğru değil. 
Zira Allah nice şer gibi görünen konularda nice 
hayırları ortaya çıkartır. Bizlere şer görünen 
o inçin kayıp sanılan bir şey ilerde iyiki böyle 
olmuş dememize yol açmakta. Bu nedenle Al-
lahtan her zaman HAYIRLI olanı HAYIRLISI ile 
GÖNLÜMÜZCE olmasını ve GÖNLÜMÜZÜNDE 
SONUCU kabullenmesini nasip eylemesini di-
lemeliyiz...
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M A K A L E

Gel gör ki, Rabbim O’na neler verdi, nasıl süsledi 
O’nu.. Ahlâkını güzellikle sardı, müjdeyle, güler yüz-
lülükle benek benek noktaladı…

O’nun tebessümünden ve konuşmasındandır 
sanki.Tek başına bir yerde, O’nu görsen, heybetin-
den 

Sanırsın arkasında asker, asker, asker… bir ordu 
gizli, bir ordu saklı…

Sedefte saklı inci, inciler hep sedefte saklı…

İmam Busîrî-  Kaside-i Bürde

İmam Busîrî’nin dikkat çektiği gibi Peygamber 
Efendimiz (sas) yalnızken bir ordunun başındaymış 
gibi ciddi ve celâlet sahibi idi. Ancak ashabının ya-
nında mübarek yüzünden tebessüm hiç eksik ol-
mazdı. Eşsiz sohbetinde güzel ve latif kelâmın etkisi 
hissedilirdi. Hayatın zorluğu ve ağırlığı içerisinde 
bunalan ruhların ferahlamak için ihtiyaç duyduğu 
mizah ve şaka O’nun hayatında da yerini bulurdu. 
Şakalaşır, kendisine şaka yapılmasına da müsaade 
ederdi. Böylece kimi zaman muhataplarının rahat-
lamasını, kimi zaman da verdiği mesajın en güzel 
şekilde anlaşılmasını sağlardı.

Ashab, Rasûlullah’a: “Yâ Rasûlallah, sen bizimle 
şakalaşıyorsun!” demişti. Rasûlullah (sas): “Ben, 
şaka bile olsa sadece doğruyu konuşurum; haktan 
başka bir şey söylemem.” buyurmuştu. [1] O’nun 
yüce ahlâkının bir tezahürü olarak şakalarında dahi 
doğrudan ayrılmadığını görüyoruz. Ümmetine bu 
hususta örnek olan Sevgili Peygamberimiz (sas) 
bunu uygulamakla yetinmemiş, ashabını da doğru-
luk konusunda teşvik etmiştir. “Şaka bile olsa yala-
nı terk edene cennetin ortasında bir köşkü garanti 
ediyorum.” diyor Peygamberimiz.[2] Peygamber 
Efendimizin (sas) mizah ve şakalaşma anlayışında 
hak asla terk edilmemektedir. Ancak, herkes tara-
fından bilinen gerçekler, muhatabın belki ilk anda 
farklı anlamasına sebep olabilecek bir ifade ile zik-
redilmektedir. Hz. Enes (ra) anlatıyor: “Bir adam 
Peygamber(sas)’e gelerek: ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Beni 
bir deveye bindir!’ dedi. Rasûlullah da: ‘Ben seni 
devenin yavrusuna bindireceğim!’ buyurdu. Adam: 

‘Ya Rasûlallah, ben deve yavrusunu ne yapayım, 
ona binilmez ki!..’ deyince Hz. Peygamber: ‘Her 
deve, bir devenin yavrusu değil midir?’ buyurdular.
[3]

Efendimiz küçüğünden büyüğüne toplumun her 
kesimi ile şakalaşmıştır. Hz. Enes (ra), çocukluğun-
da Peygamberimizin (sas), yanına gelip oturduğu-
nu ve O’nun kendisine “iki kulaklı” diyerek şaka 
yaptığını anlatır. Bir başka rivayetinde ise yaşlı bir 
kadının Rasûlullah’a (sas) gelip cennete gidebil-
mek için kendisine dua etmesini istediğini belirtir. 
Allah Rasûlü’nün ona: “Hiçbir yaşlı kadın Cennet’e 
girmeyecektir!” demesi üzerine kadın üzülür ve ağ-
lar. Efendimiz bunun üzerine kadını teselli ederek 
cennete yaşlı hâli ile girmeyeceğini, gençliği ile bu 
nimeti tadacağını ifade eder.

Efendimiz(sas)’in şakalarındaki maksat, sadece 
gülmek değildir. O (sas) güldürürken düşündürmeyi 
bizlere öğretmiştir. İdrak sınırlarının zorlanması sa-
yesinde zihni gelişimlerin ve derinliklerin yakalana-
cağını göstermiştir. Şakanın anlaşılan ilk manasının 
altında gizli ve ince manaların da var olabileceğini, 
bu sebeple hemen tepki göstermek yerine şaka ile 
ilgili tefekkür etmek gerektiğini, mizah yolu ile biz-
lere anlatmıştır. Üstelik bunları büyük bir nezaket 
içerisinde gerçekleştirmiştir.

Peygamber Efendimiz (sas), kendisi şaka yaptığı 
gibi ashabının yaptığı şakalara da karşılık verirdi. 
“Ashabı ile bütünleşir, onlar neye gülerse Hz. Pey-
gamber de ona gülerdi.”[4]

Bir keresinde Hz. Ebû Bekir başkanlığında saha-
beden Nuayman ve Süveybit’in de aralarında bu-
lunduğu bir grup, ticaret için Busrâ’ya gitti. Nuay-
man bir ara eşyaların başında bekleyen Süveybit’e 
gelip ondan yiyecek bir şeyler vermesini istedi. O 
da: “Ebû Bekir gelmeden önce olmaz!” diyerek iste-
ğini reddetti. Bunun üzerine Nuayman: “Seni kızdı-
racak bir iş yapacağım, haberin olsun!” dedi.  Nuay-
man az ileride bulunan deve tüccarlarına giderek: 
“Benim çok becerikli bir kölem var. Oldukça konuş-
kan bir köledir. Size ‘Ben köle değilim.’ diyerek karşı 
çıkacaktır. Onu satın almak ister misiniz? Eğer alma-

Derleyen: Mustafa ASAF

Efendimizin Şakalaşma ve Mizah Anlayışında Ölçü: 
Latife Latif Gerek
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yacaksanız yanına hiç varmayın, boşuna aranızı boz-
mayın.” dedi.  Tüccarlar: “Onu on deve karşılığında 
alırız.” dediler. Nuayman develeri aldı ve Süveybit’i 
göstererek: “İşte buyurun alın.” dedi. Süveybit her 
ne kadar köle olmadığını ifade etmeye çalışsa da 
tüccarlar onu alıp götürdü. Daha sonra Hz. Ebû Be-
kir eşyaların yanına geldi. Durumu öğrendi. Derhal 
tüccarların yanına varıp meseleyi anlattı. Develeri 
geri verip Süveybit’i kurtardı. Medine’ye dönüşte 
olay Hz. Peygamber(sas)’e iletildi. Efendimiz (sas) 
ve ashabı bir yıl boyunca bu hadiseyi hatırladıkça 
güldüler.[5]

Peygamber Efendimiz mubah işlerde hep hoşgö-
rülü ve müsamahalı olmuş, hayatın neşesini kaçır-
mak yerine hadiseye iştirak etmiş böylece ortamın 
keyfini artırmıştır.

Ebû Dâvûd’da yer alan ve Hz. Âişe(ra)’den gelen 
bir rivayette denir ki: “Rasûlullah (sas) Tebük veya 
Hayber seferinden dönmüştü. Evin ön kısmında bir 
örtü vardı. O sırada esen rüzgâr, oyuncak kızlarımın 
üzerindeki perdeyi aralamıştı. Rasûlullah: ‘Ey Aişe, 
bu da ne?’ dedi. ‘Kızlarım.’ dedim. Bunlar arasında 
parçadan iki kanat eklenmiş bir de at vardı. Pey-
gamberimiz onu göstererek: ‘Aralarında gördüğüm 
şu şey de ne?’ dedi. ‘Bir at.’ dedim. ‘Ya üzerinde-
ki ne?’ dedi. ‘Kanatları.’ dedim. ‘Hiç kanatlı at olur 
mu?’ diye takıldı. ‘Duymadın mı, Hz. Süleyman’ın 
kanatlı atı vardı.’ diye cevap verdim. Rasûlullah diş-
leri görününceye kadar güldü.”[6]

Efendimiz bazen de insanların sergilediği, birbi-
rine zıt durumlara gülmüştür. Bu zıtlıklar içerisinde 
takındığı hoşgörülü tutum bizlere inceden inceye 
dersler verir.

Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: “Rasûlullah (sas)’a bir 
adam gelerek oruçlu iken kefarete sebep olacak bir 
fiilden dolayı ne yapması gerektiğini sorar.  Efendi-
miz azad edecek bir köle bulmasını ister. Adam ‘Ha-
yır bulamam.’ der. ‘İki ay oruç tutabilir misin?’ der. 
Adam: ‘Hayır!’ ‘Altmış fakiri doyurabilir misin?’ der 
ve yine: ‘Hayır!’ cevabını alır. Hurma dolu bir sepet 
getirerek  ‘Öyleyse bunu tasadduk et.’ der. Adam: 
‘Benden fakirine mi vereyim? Allah’a yemin olsun 
ki Medine’nin şu iki kayalığı arasında benden fakiri 
yok.’ cevabını verir. Bunun üzerine Rasûlullah (sas) 
güler ve: ‘Öyleyse bunu ehline yedir.’ buyurur.[7]

Bir başka rivayette de İbn Ömer (ra) anlatıyor: 
“Rasûlullah (sas) Taif’i kuşatınca hiçbir netice elde 
edemedi. Bunun üzerine ‘Yarın yolcuyuz, muhasa-
rayı kaldıracağız.’ dedi. Bu durum ashabın pek ağ-
rına gitti. Peygamber Efendimiz onların dönmek is-
temediğini anlayınca ‘Sabahleyin saldırın.’ buyurdu. 
Saldırıda birçokları yara aldı. Rasûlullah tekrar: ‘Ya-
rın inşallah gideceğiz!’ dedi. Bu sefer askerler mem-

nun kaldılar. Rasûlullah da onların haline güldü.”[8]

Efendimiz (sas) aile içinde şakalaşmalara katılmış 
ve mizahla gelen rahatlamanın yaşandığı ortamları 
teşvik etmişti. Bir gün Hz. Âişe (ra), Efendimiz (sas) 
için bulamaç pişirir. Yanlarında bulunan Sevde Vali-
demize (ra)  de ikram eder; ancak o imtina edince: 
‘Yemezsen yüzüne bulayacağım.’ diye tehdit eder. 
Sevde Validemiz (ra)  yememekte ısrar edince, bula-
maçtan alıp Sevde (ra)’nin yüzüne bular. Efendimiz 
(sas) bu manzaraya güler ve elini Sevde (ra)’nin om-
zuna koyarak: ‘Ne duruyorsun, sen de onun yüzüne 
sür.’ diye buyurur. Sevde (ra) de Hz. Âişe (ra)’ye sü-
rer. Efendimiz (sas) ona da güler.[9]

Gülmek insan tabiatının bir gereğidir. Ancak ye-
rini ve miktarını iyi bilmek gerekir. Ölçüye dikkat 
edilmelidir. Ne eksik ne de fazla olmalıdır. Resûl-i 
Ekrem (sas) dünyaya, ancak, hak ettiği kadar de-
ğer biçmiş, asıl olan “âhiret hayatı”na gönül bağla-
mıştır. Bir beşer olmasına rağmen olaylara verdiği 
tepkilerde daima ölçülüdür. O (sas) dünya hayatına 
dair mevzularda genellikle tebessümü tercih eder-
di. Gülmesi ise âhirete yönelik işlerde idi. Dünya bir 
hayal, bir rüya kadar geçicidir. Onun varlığı daimi 
değilken sevinmenin de üzülmenin de itidal üzere 
olması en güzeli değil midir?

Şakanın ve mizahın esaslarına yönelik olarak 
Efendimizin sünnetinden anladığımız şudur ki; 
şaka, aşırı ve devamlı olmamalı, muhatabı rencide 
edecek bir hususiyet taşımamalıdır. Alay içeren ifa-
deler, iğneli sözler, küçümseme bildiren anlatımlar 
asla Müslüman ahlâkında yer alamaz. Bilakis ince, 
derin ifadeler, güzellik ve hoşnutluk yansıtacak tarz-
da serdedilmeli, gönülden çıkıp söze dökülmelidir. 
Büyüklerimizin bu konuda ortaya koydukları esası 
unutmamak gerek: “Latife latif gerek…”

[1] Tirmizî, Birr 57.

[2] Ebû Dâvûd, Edeb 7,4800.

[3] Tirmizî, Birr 57.

[4] Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatü’s-Sa-
habe, Akçağ yay., 1/26-29.

[5] İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, Akçağ 
yay., 17/497.

[6] A.g.e., 7/145.

[7] Buhârî, Savm 29,31.

[8] Buhârî, Megâzî 56; Müslim, Cihâd 82(1778).

[9] Heysemi, Mecmau’z-Zevâid 4, 315-320.

Yazar: 

Umut AĞBAYRAM

9



sirdergisi.com
Temmuz 2019 - Şevval   1440

SIR
GÜLE GÜL

Ben dargınlığa küsüm
Mesleğim; herkese tebessüm
Öyleyse gülümse gülüm
Surat asmaya ölüm.

Düşmanımız kindir bizim
Sermayemiz bindir bizim
Sevgiyle çoğalır sevgimiz
Muhabbettir rehberimiz.

Sakın kinden nefretten
Beterdir o ifritten
Sevgiye gel ey can sevgiye
Tebessüm en güzel hediye.

Akif CEMİL

D E N E M E
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ŞAKA

Tevazu, alimleri,
التواضع يرفع العلامء

Mal, alçakları yükseltir.
واملال يرفع اللئام

Susmak, hata yapma ihtimalini giderir.
والصمت يرفع الزلل

Utanmak, ahlakı yüceltir.
واحلياء يرفع اخللق

Şaka, derdi ve sıkıntıyı giderir.
والهزل يرفع اللكفة

Akif CEMİL
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“Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir, ey insan 

işte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şey-
dir.” (Kaf, 19)

Ölüm... Doğunca nikahlandığımız en kalıcı 
arkadaşımız.

Ölüm... Hayat boyunca biriktirdiğimiz en 
büyük servetimiz.

Ölüm... Hayatımızdaki en büyük vakıa..

Ve Vakıa suresinden bir ayet: “Hele can 
boğaza gelince o vakit siz görürsünüz. Biz ona 
sizden daha yakınız. Fakat görmezsiniz. İşte 
mademki tekrar dirilerek ceza görmeyecek-
mişsiniz, onu ta boğazınıza gelince cesedinize 
geri çevirsenize.”

Ve o güzeller güzeli, Efendiler Efendisi bu-
yuruyor: “Eğer hayvanlar ölümü sizin bildiğiniz 
gibi bilselerdi siz et yiyemezdiniz..”

Bir defasında Ashabını pürneşe içinde gör-
dü. Konuşuyorlar, gülüyorlardı. Her tarafı neşe 
kaplamıştı. Yanlarına yaklaştı ve şöyle buyur-
du:

“Meclisinizi, lezzetleri bulandırıcı ile bulan-
dırın.”

Sahabe-i Kiram dikkat kesildi. Merak etmiş-
lerdi. Ne olabilirdi? Rasulullah ile gayet rahat 
sohbet edebilen sahabiler sordular:

“Ya Rasullallah, nedir o lezzetleri bulandı-
ran?”

Peygamberimiz (a.s.m.) tek kelime ile cevap 
verdi:

“Ölüm.”

Bir defasında buyurmuştu:

“Ümmetimin üzerine öyle bir zaman gele-
cek ki, beş şeyi severler, beş şeyi unuturlar:

1- Dünyayı severler, ahireti unuturlar.

2- Yaşamayı severler, ölümü unuturlar.

3- Saray hayatını severler, kabri unutur-
lar.

4- Dünya malını severler, hesap vermeyi 
unuturlar.

5- Halkı severler, Halik’ı (yaratıcıyı) unu-
turlar.”

Ashabının ne zaman ölümden gaflet ettiğini 
fark etse, mescide gider, kapının 

çerçevesini tutar, sesini yükselterek üç se-
fer şöyle derdi:

“Ey insanlar! Ey Müslümanlar! Vazgeçilmez 
bir sonuç olan ölüm geldi. Ölüm bütün getire-
cekleri ile geldi. Allah’ın dostlarına rahat, hoş 
ve bereketli neticeler getirdi. O dostlar ebed 
ehlidirler. Arzu ve çalışmaları hep ebed içindir.

Nasıl ki her yolcunun bir gayesi vardır. Ha-
yat yarışına katılan her varlığın da sonu ölüm-
dür. Ya kazanır, ya kaybeder.”

“Yaş otuzbeş, yolun yarısı eder” dese de 
şair, daha yolun başında ansız ve amansız ge-
lir kimilerine ölüm. Kimi, düştüğü yataklarda 
ölümü bir sevgili gibi özleyip beklerken, can 
verme anını bir vuslat anı kabul etse de, vade 
dolmayınca gelmez ölüm. Hastalık, ölümü ça-
buklaştırmaz.

ÖLÜM MÜ’MİNE HEDİYEDİR

M A K A L E

Mecbure İnal VELA
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Ve kimileri:

“Ölecek miyim, tam da söyleyecek çağım-
da,

Söylenmedik sözlerin hasreti dudağımda” 
diye sorsa da aman dinlemez ölüm. Vadesi 
dolana, bir nefes daha aldırmaz, aniden gelir 
ölüm. 

“Ansızın ölüm, mü’min için rahat, fâcir için 
eseftir.”

Her hal-ü kârda önemli olan mü’min olabil-
mek, mü’min ölebilmek...

Bir gün ben de öleceğim. Minarede gıya-
bımda verilecek sala ve sevdiklerim ağlaşa-
caklar. Yıllardır yaşadığım evimden gözyaşları 
eşliğinde, bir daha dönmemek üzere uğurla-
nacağım. Gasilhaneye götürecekler.

Dünyalık elbiseleri çıkaracaklar üzerimden, 
suyumu ısıtacaklar; sanki üşüyecekmişim gibi. 
Son abdestimi aldıracaklar, son yolculuğuma 
çıkmadan. Son elbisemi giydirecekler; dikişsiz 
ve modelsiz elbisemi. Prova da gerekmeyecek 
bu beyaz elbiseye, zira her bedene uygundur. 
Modeli hususunda fikrimi sormayacaklar, bu 
modeli şimdiye kadar giyipte, “giymem!” diye 
itiraz eden olmamıştır, bilecekler... Hem bu el-
bise dünya kurulduğundan beri her insan tara-
fından giyildiği halde, modası hiç geçmemiştir.

Sevdiklerim son defa nazar kılacaklar yüzü-
me, bütün gözlerde yaş olacak.. Sonra musalla 
taşı, akabinde son namaz... “Ey cemaati Müs-
limin, hatunu nasıl bilirdiniz?” diye soracak 
imam efendi. Bilen de bilmeyen de “iyi biliriz” 
diyecek. İyiliklerimden bahsedecekler hep, 
hakkımdaki eleştirileri sonraya bırakarak. Ve 
ebediyen kalacağım evime kadar teşyi eden-
lerin omuzunda son yolculuk... İncitmekten 
korkacaklar beni, hayattayken incitenler bile.

Beni kendi elleriyle kabre indirecekler se-
venlerim. Sağ tarafıma ve kıbleye karşı yatıra-
caklar. Kürek kürek toprak örtecekler üzerime. 
O zaman anlayacağım, iki dünya arası mesa-

fe bir kucak topraktan başka nedir ki? Buna 
rağmen ölümü kendime nasıl da uzak zanne-
derdim. Halbuki işte, ölümü tatmış cansız be-
denimle ve ebedi Dost, hakiki Refik olan Rab-
bimle ben başbaşayım. Hiç bitmez zannettiğim 
dünya hayatı meğer buraya kadarmış...

“Mü’min olan kimse ömrünü tükettiği, ru-
hunu teslim ettiği zaman gök kapılarından 
hiçbir kapı yoktur ki o mü’minin ruhunun ken-
disinden geçmesini istemesin.” (Hadis-i şerif)

“Ey Allah’ın kulları! Ölüme dikkat, ölüme 
dikkat! Ondan kurtuluş yoktur. Ona karşı çıksa-
nız sizi kıs kıvrak yakalar. Kaçsanız peşinizden 
yetişir. Ölüm sizin alınlarınıza bağlıdır. Acele 
edin, acele edin! Ölüme çabuk hazırlanın. Zira 
arkanızda size talip olan hırslı biri var. O kabir-
dir. Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçe 
veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur. 
Haberiniz olsun, o her gün seslenerek şöyle 
der:

‘Ben zahmet eviyim. Ben vahşet eviyim. 
Ben böcek, kurt ve haşerat eviyim.’

Ey Allah’ın kulları! Bugünün arkasında on-
dan daha sıkıntılı bir gün vardır. Bu öyle bir 
gündür ki, o gün gençler yaşlanıverir. Büyükler 
sarhoş hale gelir. O gün emzikli kadın kucağın-
daki bebeğini unutur, kendi başının derdine 
düşer. O gün hamile kadınlar çocuklarını düşü-
rür. İnsanlar sarhoş olmuş görünürler, hâlbu-
ki sarhoş değillerdir. Fakat Allah’ın azabı pek 
çetindir.

Uyanın ey insanlar! Bugünün ertesinde bir 
ateş vardır. Onun harareti pek şiddetli, derinli-
ği çok büyüktür. Zineti demir, suyu irindir.

Ey insanlar! Bugünün ertesinde mü’minler 
için Cennet vardır. Onun genişliği göklerle yer 
arası kadardır. Ve takva sahipleri için hazırlan-
mıştır. Allah bizi de, sizi de acıklı azaptan kur-
tarsın. Bize de, size de Cenneti nasip etsin.”

(Hz. Ali’nin bir hutbesinden)
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Mehmet DİKMEN

İ L A H İ YAT

Bedir savaşında ilk şehid düşen kişi, 
Adiy oğullarından Harise bin Süraka ol-
muşu. Harise’nin düşmana kılıç sallarken 
öldüğü sanılmasın. O, savaş sırasında bir 
ara çok susamıştı. Askerler için yapılmış su 
havuzundan su içmeye çalışırken ölmüştü. 
Düşmanın rastgele attığı bir ok, onu tam 
boğazından vurmuştu. İçeceği bir yudum 
suyu yutamadan, suya hasret hayatına 
veda etmişti.

Şehitler için hayatını kaybetti demek, 
doğru değildir aslında... Çünkü şehitler, 
ebedi hayatı, sonsuz yaşamı bulan kişi-
lerdir. Fani olan yaşayışlarını, baki olan 
yaşayış için feda edenlerdir onlar. Bu fe-
dakarlık onların şahısları için de değildir. 
Milletlerinin canları, malları, namusları, 
kutsalları, bayrakları içindir. Vatan bildik-
leri toprakların yabancı ayaklar altında 
çiğnenmemesi hedefidir. 

Hem onlar ölü değil, diridirler... Kendi-
lerinin öldüklerini hiçbir zaman bilmezler. 
Yaşıyoruz sanırlar. Ruhlarıyla, mutlu, me-
sut bir hayat sürdürürler... Rızıkları cen-
netten gelir. Çünkü Rablerinin özel ikramı-
na nail olan özel kullardır onlar... 

Şehit olmak için, bil fiil savaşın içinde 
olmak da gerekmez. Niyet bile yeterlidir. 
Yolunda olmak da, içinde olmak sayılır. 

Ama ordu içindeki bazı münafıklar, Ha-
rise’yi dillerine dolamışlardı...

-Bir kılıç darbesi bile vuramadan, boş 
yere öldü gitti zavallı. Su içerken tesadü-
fen hayatı bitti, diyorlardı.

Bu acımasızca söylenen sözler, şehit ya-
kınlarını derinden yaralıyordu. Bu sözleri 
söyleyenler, belli ki bunu bilerek yapıyor-

lardı. Şehit yakınlarının rencide olmasını 
istiyorlardı.

Harise’nin hayatta tek bir anacığı vardı. 
Söylenen sözler onu oldukça üzmüş, yara-
sını kanatmıştı. 

Bedir dönüşü, Harise’nin annesi, Pey-
gamberimize gelip acısını şöyle dile getir-
di:

-Ya Resülallah! Bana oğlumun halinden 
haber ver lütfen... O Bedir günü, savaş 
öncesinde serseri bir okla öldürüldü. Halk 
onun için, boşu boşuna öldü gitti diyor-
lar... Eğer o şehid olup cennette ise acımı 
yüreğime gömer, sabrederim. Söylenenle-
re de aldırış etmem, güler geçerim. Eğer 
cennete değilse, bütün gücümle ve iki gö-
zümle ardından ağlarım... dedi.

Peygamberimiz acılı anneye baktı. Söy-
lentilerden çok etkilendiği belliydi. Allah 
Resulünden bir teselli bekler gibiydi.

Efendimiz ona beklediği tesselliyi şöyle 
verdi:

-Ey Harise’nin annesi! Oğlun yalnız cen-
nette değil... (Cennette birbirinden farklı 
derecelerin olduğu nimetlerin bulunduğu 
cennetler vardır.) O, bu cennetlerin hep-
sindedir. (Oğlun bu cennetlerin en yüksek 
mertebelerine ermiştir.) dedi.

Bu müjde, Harise’nin annesine şifa gibi 
geldi. Sevincine artık sınır yoktu. Ayakları 
yerden kesilmişti. Allah Resulüne bu se-
vincini de: 

-Öyle ise oğlum için hiçbir zaman ağla-
mayacağım, diyerek ifade etti.

Bedir’in ilk şehidinin annesi, büyük bir 
neşe ve huzur içinde, şükrederek evine 
gitti. 

ŞEHİD ANASINA
 BİR PEYGAMBER TESELLİSİ
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Şehir içi hız 50 km 

55 km-65 km arası 535 tl ceza
65 km-75 km arası 988 tl ceza
75 km ve yukarısı 5002 tl ceza

hız limiti 80 km istenen yerde
88 km-104 km arası 935 tl ceza
104 km-120 km arası 2488 tl ceza
120 km ve yukarısı 4002 tl ceza

Şehir dışı iki yönlü yol= 90 km
99 km-117 km arası 935 tl ceza
117 km-135 km arası 2488 tl ceza
135 km ve yukarısı 4002 tl ceza

Şehir dışı bölünmüş yol= 110 km
121 km-143 km arası 335 tl ceza
143 km-165 km arası 988 tl ceza
165 km ve yukarısı 4002 tl ceza

Otoban hız 120 km ise
132 km-156 km arası 535 tl ceza
156 km-180 km arası 608 tl ceza
180 km ve yukarısı 4002 tl ceza

Ehliyetsiz araç kullananlar 9.918 TL , 
emniyet kemeri takmayan 1008 TL,
Trafik işaretlerine...zarar vermek, yola 

çöp atmak ve trafiği engellemek gibi dü-
zeni bozan ihlaller, 488 TL

(Alkollü araç kullanmanın 
1. seferinde 1.002 TL, 
2. seferinde .3256 TL,
3. seferinde 4.018 TL)
Alkolmetreye üflemeyi reddetme 9.869 

TL,
Yaya geçidinde yayaya yol vermemek 

678 tl
(Sigortasız araç kullanmak 1008 tl +
Sigorta policesinde yıllık indirim kalkı-

yor.
Her ay için %5 gecikme alınır.
Trafik polisi çekici ile otoparka çeker 

arabayı, 
Çekici ve otopark ücretlerinide alırlar.)
(Muayenesiz araç kullanmak : 935 tl
Ceza kullanan şoföre verilir.
Ayrıca ehliyete 10 ceza puanı
Araç trafikten men edilerek ek33 dü-

zenlenip çekici ile götürmek sartiyla 7 gün 
süre verilir.

Bu 7 gün içinde muayene yatırmaz-
san...)

Ters yönde araç kullanmak 2000 tl
(Kırmızıda geçmek 936 tl
3 kez geçince 15 gün ehliyete el konur.
6 kez geçince 30 gün ehliyete el konur.
7 kez geçince 45 gün ehliyete el konur.)
Cep telefonu ile konuşmak 535 tl
Yaya ve okul8 geçidine, kavşaklara giriş 

ve çıkışta yavaşlamayan 9888 tl
Park yasağını ihlal etmek 709 tl

YENİ TRAFİK CEZALARI
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Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün 
Afganistan sınırları içerisinde yer alan Ho-
rasan Ülkesi’nin Belh şehrinde doğmuş-
tur. Mevlâna’nın babası Belh Şehrinin ileri 
gelenlerinden olup, sağlığında “Bilginle-
rin Sultânı” ünvanını almış olan Hüseyin 
Hatibî oğlu Bahâeddin Veled’tir. Annesi 
ise Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine 
Hatun’dur. Sultânü’I-Ulemâ Bahaeddin 
Veled, bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta 
olan Moğol istilası nedeniyle Belh’den ay-
rılmak zorunda kalmıştır. Sultânü’I-Ulemâ 
1212 veya 1213 yılllarında aile fertleri ve 
yakın dostları ile birlikte Belh’den ayrıldı. 
Sultânü’I-Ulemâ’nın ilk durağı Nişâbur ol-
muştur. Nişâbur şehrinde tanınmış muta-
savvıf Ferîdüddin Attar ile de karşılaştılar. 
Mevlâna burada küçük yaşına rağmen 
Ferîdüddin Attar’ın ilgisini çekmiş ve tak-
dirlerini kazanmıştır. Sultânü’I Ulemâ Ni-
şabur’dan Bağdat’a ve daha sonra Kûfe 
yolu ile Kâ’be’ye hareket etti. Hac farîzası-
nı yerine getirdikten sonra, dönüşte Şam’a 
uğradı. Şam’dan sonra Malatya, Erzincan, 
Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile Lârende’ye 
(Karaman) geldiler. Karaman’da Subaşı 
Emir Mûsâ’nın yaptırdıkları medreseye 
yerleştiler.

1222 yılında Karaman’a gelen Sultâ-
nü’/-Ulemâ ve ailesi burada 7 yıl kaldılar. 
Mevlâna 1225 yılında Şerefeddin Lala’nın 
kızı Gevher Hatun ile Karaman’da evlendi. 
Bu evlilikten Mevlâna’nın Sultan Veled ve 
Alâeddin Çelebi adlı iki oğlu oldu. Yıllar 
sonra Gevher Hatun’u kaybeden Mevlâna 
bir çocuklu dul olan Kerrâ Hatun ile ikinci 
evliliğini yaptı. Mevlâna’nın bu evlilikten 
de Muzaffereddin ve Emir Âlim Çelebi 
adlı iki oğlu ile Melike Hatun adlı bir kızı 
dünyaya geldi. Bu yıllarda Anadolunun 
büyük bir kısmı Selçuklu Devleti’nin ege-
menliği altında idi. Konya’da bu devletin 
baş şehri idi. Konya sanat eserleri ile do-
natılmış, ilim adamları ve sanatkarlarla 
dolup taşmıştı. Kısaca Selçuklu Devleti en 

parlak devrini yaşıyordu ve Devletin hü-
kümdarı Alâeddin Keykubâd idi. Alâeddin 
Keykubâd Sultânü’I-Ulemâ Bahaeddin Ve-
led’i Karaman’dan Konya’ya davet etti ve 
Konya’ya yerleşmesini istedi. Bahaeddin 
Veled Sultanın davetini kabul etti ve Kon-
ya’ya 3 Mayıs 1228 yılında ailesi ve dost-
ları ile geldiler. Sultan Alâeddin kendilerini 
muhteşem bir törenle karşıladı ve Altuna-
pa (İplikçi) Medresesi’ni ikametlerine tah-
sis ettiler. Sultânü’l-Ulemâ 12 Ocak 1231 
yılında Konya’da vefat etti. Mezar yeri ola-
rak, Selçuklu SarayınınGül Bahçesi seçildi. 
Halen müze olarak kullanılan Mevlâna 
Dergâhı’ndaki bugünkü yerine defnolun-
du. Sultânü’I-Ulemâ ölünce, talebeleri ve 
müridleri bu defa Mevlâna’nın çevresinde 
toplandılar. Mevlâna’yı babasının tek vari-
si olarak gördüler. Gerçekten de Mevlâna 
büyük bir ilim ve din bilgini olmuş, İplikçi 
Medresesi’nde vaazlar veriyordu. Vaaz-
ları kendisini dinlemeye gelenlerle dolup 
taşıyordu. Mevlâna 15 Kasım 1244 yılın-
da Şems-i Tebrizî ile karşılaştı. Mevlâna 
Şems’de “mutlak kemâlin varlığını” cema-
linde de “Tanrı nurlarını”görmüştü. Ancak 
beraberlikleri uzun sürmedi. Şems aniden 
öldü. Mevlâna Şems’in ölümünden sonra 

MEVLANA

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

Recep KARA
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uzun yıllar inzivaya çekildi. Daha sonraki 
yıllarda Selâhaddin Zerkûbî ve Hüsamed-
din Çelebi, Şems-i Tebrizî’nin yerini dol-
durmaya çalıştılar.

Yaşamını “Hamdım, piştim, yandım” 
sözleri ile özetleyen Mevlâna 17 Aralık 
1273 Pazar günü Hakk’ ın rahmetine ka-
vuştu. Mevlâna’nın cenaze namazını Mev-
lâna’nın vasiyeti üzerine Sadreddin Konevî 
kıldıracaktı. Ancak Sadreddin Konevî çok 
sevdiği Mevlâna’yı kaybetmeye dayana-
mayıp cenazede bayıldı. Bunun üzerine, 
Mevlâna’nın cenaze namazını Kadı Sıra-
ceddin kıldırdı. Mevlâna ölüm gününü ye-
niden doğuş günü olarak kabul ediyordu. 
O öldüğü zaman sevdiğine yani Allah’ına 
kavuşacaktı. Onun için Mevlâna ölüm gü-
nüne düğün günü veya gelin gecesi mana-
sına gelen “Şeb-i Arûs” diyordu ve dostla-
rına ölümünün ardından ah-ah, vah-vah 
edip ağlamayın diyerek vasiyet ediyordu.

Hz. Mevlânâ’nın Vasiyeti:

Size, gizlide ve açıkta Allah’tan korkma-
yı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşma-
yı, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç 
tutmayı, namaza devam etmeyi, sürekli 
olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratık-
lardan gelen cefaya tahammüllü olmayı, 
aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel dav-
ranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı 
vasiyet ediyorum. İnsanların en hayırlısı, 
insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, 
az ve anlaşılır olanıdır.

“Ölümümüzden sonra mezarımızı yer-
de aramayınız! Bizim mezarımız âriflerin 
gönüllerindedir”

Kaynak : mevlana.com 
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Başlıktaki “Ya Ze’l-uzuneyn” (ey iki ku-

laklı) hitabını ilk kez duyanlar, bu hitabın 
kim tarafından yapıldığını duyduklarında 
muhtemelen şaşkınlıklarını gizleyemeye-
cektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(sav), hane-i saadetlerinde yetişen Enes 
bin Malik’e zaman zaman “iki kulaklı” diye 
hitap ederdi. Nitekim; Peygamberimiz 
(sav), insanlarla zaman zaman şakalaşır, 
ancak: “Ben sadece doğruyu konuşurum, 
haktan başka bir şey söylemem” buyurur-
du. Yani, şaka dahi olsa yalan söylemezdi.

Bunlardan en anlamlısı da belki şu va-
kıadır: Bir gün; yaşlı bir kadın, Peygambe-
rimize (sav) gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! 
Benim için bir dua ediver de Allah beni 
cennetine koysun” dedi. Peygamberimiz 
(sav) de: “Yaşlılar cennete giremez…” şek-
linde cevap verince, kadın ağlayarak geri 
dönüp üzüntüyle huzurundan ayrıldı. Pey-
gamberimiz (sav), bunun üzerine hemen 
çevresindekilere şu açıklamayı yaptı: “Ona 
yetişin de söyleyin; insan, cennete ihtiyar 
değil, gençleşir de öyle girer ve yaşar.”

Bu incelik ve kıvrak zekanın örneklerin, 
Peygamberimizin (sav) hayatında birçok 
kereler rastlamaktayız. Yine: Enes b. Mâlik 
rivayet ediyor: Bir adam, Hz. Muhammed 
(sav)’in yanına geldi, onu devesine bin-
dirmek istedi, Resulullah da: “Biz de seni 
dişi devenin yavrusuna bindirelim” dedi. 

Adam, “Ya Rasûlüllah, devenin yavrusuna 
nasıl bineyim?” diye sorunca, Peygambe-
rimiz (sav): “Bütün develeri dişi deve do-
ğurmaz mı?” buyurdu.

Aynı zamanda; “Fetanet” sıfatı, bütün 
peygamberlerin ortak bir sıfatıdır. Fetane-
tin anlamı, mükemmel akıl ve üstün zekâ 
demektir. Dolayısıyla; peygamberlerin 
efendisi olan Hz. Muhammed (sav) de bu 
vasıf en üst seviyede gerçekleşmiştir. Bu 
konuda; bir örnek olarak, Ebu Hüreyre’den 
(r.a) rivayet edilen bu hadis(e) ne güzeldir: 
Bedevi adamlardan biri, hiddetle ve telaş-
la Resulullah’a (sav) geldi ve “Benim eşim, 
siyah bir çocuk doğurdu.” dedi (yani, bu-
nunla kendisine benzemeyen çocuğun 
annesinden şüphe ettiğini kastediyordu).  
Peygamberimiz (sav), ondan sakinleşme-
sini isteyerek: “Develerin var mı?” diye 
sordu. Adam: “Evet” deyince, “Develerin 
rengi nasıl?” diye sordu. Adam: “Kırmı-
zıdır” diye cevap verdi. Resulüllah (sav): 
“Peki aralarında hiç esmer ve/ya siyaha 
yakın renkte olanları yok mu?” diye sorun-
ca, adam “Var” dedi. Peygamberimiz (sav) 
“Peki, bu renk nereden geldi (veya kırmızı 
develerden esmer tenli bu yavruların ren-
ginin sebebi nedir?)” diye sorunca, adam: 
“Herhalde (atalarından gelen) bir damar 
çekmiştir.” dedi. Bunun üzerine Peygam-
ber Efendimiz (sav): “İşte, her halde senin 
bu çocuğuna da (atalarından gelen benzer 

“YA ZE’L-UZUNEYN” (EY İKİ KULAKLI)

Sabit OSMANOĞLU

K A PA K
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siyah) bir damar çekmiş!” diye buyurdu ve 
çocuğun kendisine aidiyetini inkâr etmesi-
ne izin vermedi.” (Buhari, Hudud 41)

Bunun gibi, Peygamberimizin (sav) bu 
ikna metodu konusunda sosyal ilişkileri-
mize örnek olacak aşağıdaki vakıa ile yazı-
ma son vermek istiyorum. “Asr-ı saadette 
(Mutluluk Çağında) Peygamberimiz (sav), 
ashabıyla (sohbet arkadaşlarıyla) beraber 
bulunuyordu. Bir genç çıkageldi ve çok 
saygısızca: “Ya Resulüllah! Ben falanca 
kadın ile arkadaş olmak istiyorum, onun-
la zina yapmak istiyorum.” dedi. Ashab-ı 
Kiram, bu durumdan çok öfkelendiler. İç-
lerinden gazaba gelerek genci dövmek ve 
huzuru Resulüllah’tan çıkarmak isteyenler 
oldu. Bazıları bağırıştılar. Çünkü; genç, çok 
hayasız konuşmuştu.

Peygamberimiz (sav) ise: “Bırakın o 
genci!” buyurdu. Resulüllah (sav), gen-
ci yanına çağırdı, dizinin dibine oturttu. 
Adeta; gencin dizlerini kendi mübarek di-
zine değdirecek bir şekilde oturttu ve: “Ey 
genç, birinin annenle bu kötü işi yapma-

sını ister misin? Bu çirkin hareket hoşuna 
gider mi?” diye sordu. Genç hiddetle:

“Hayır Ya Resulüllah.” diye cevap verdi. 
Resulüllah: “Öyle ise o çirkin işi yapacağın 
kimsenin evlatları da bundan hoşlanmaz-
lar.” Sonra:

“Peki, bu çirkin işi senin kız kardeşinle 
yapmak isteseler, sever misin?” diye sor-
duklarında genç:

“Hayır, asla!” diyerek hiddetleniyordu.

“Şu halde insanlardan hiç kimse bu işi 
sevmez buyurdu.” Sonra Peygamberimiz 
(sav), mübarek elini bu gencin göğsüne/
omuzuna koyarak şöyle dua etti: “Allah’ım! 
Sen bu gencin kalbini temiz kıl. Namusu ve 
şerefini muhafaza eyle ve günahlarını da 
bağışla.”

Genç, Resulüllah’ın (sav) huzurundan 
ayrıldı. Bir daha günah işlemediği gibi, 
böyle bir kötü düşünce aklından bile geç-
meden yaşamıştır. (Müsned V., 256- 257)
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Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimet-

lerden biri de konuşabilmektir. Hayatın harika-
larından olan konuşmayı insana Allah öğretti. 
“Rahman (Allah), insanı yarattı, ona kendini

ifade etmeyi ve Kur’an’ı öğretti.” (Rahman, 
1-2) Burada Rahman sıfatının kullanılmasında, 
konuşma ile

merhamet arasındaki ilişkiye dikkat çe-
kiliyor. Allah burada 99 isimlerinin arasında 
Rahman ismini tercih etmesinde anlıyoruz ki, 
konuşmanın esasında yumuşaklık, merhamet, 
nezaket ve sevgi gibi duygular olmalıdır. Bu 
gerçek, Kur’an’ın bir çok yerlerinde ifade edil-
mektedir. Allah, Hz. Musa ve Harun’u, azgınla-
şan Firavuna gönderirken onlara diyor ki: “Gi-
diniz, ona (Firavuna) yumuşak söz söyleyin.”(

Taha, 44) Allah, Firavunun yola gelmeyece-
ğini bildiği halde elçilerini yumuşak söz söy-
lemeleri hususunda uyarması, bizler için bir 
derstir. Ne olursa olsun, kime karşı söylenir-
se söylensin yumuşak ve güzel söz söylemek 
Müslüman’ın sıfatlarından biridir. Hz Peygam-
ber de güzel söz söylemenin, tebessüm etme-
nin sadaka olduğunu söylüyor.

Aile içi ilişkilerde de fertlerin bir birleriyle 
diyalogu, mutlu bir aile için oldukça önemlidir. 
Aile ilişkilerinde başarının temeli diyaloga da-
yanır. Bir ailede fertler arasında diyalog kesilse 
yalan, hile, güvensizlik, aldatmalar gibi psi-
kolojik hastalıklar ve problemler ortaya çıkar. 
Bilindiği gibi, iletişim iki kişi arasındaki mesaj 
alışverişidir. Alışveriş bildiğiniz gibi iki yönlü-
dür. Kişiler, birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz 
olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncele-
rini, birbirlerine, söz veya davranışlarla akta-
rırlar.

Her söz ve davranış bir anlam ifade eder. 
Ancak her konuşma iletişim değildir. Mesela; 
anne-babalar çocuklarına emirler verip onla-
rın bu emirler karşısındaki tepki ve davranışla-
rıyla ilgilenmezlerse, burada bir iletişim olmaz.

Aile içi doğru iletişim, problemlerin çözü-
münde en önemli etkendir. Özellikle çocuğun 
dünyasında ailesiyle olan iletişimi büyük önem 
taşır. İletişim kurulamaması; duyguların bastı-
rılması ve sorunların çözülememesi demektir. 
Bir çok anne-baba ve öğretmenler çocuklarla 
iletişim kurmada ve onların sorunlarına çözüm 
getirmede esas görevlerinin onlarla konuş-
mak, öğüt vermek, öneride bulunmak oldu-
ğunu zannederler Halbuki çocuğun sorunlarını 
çözmede gerekli olan, uygun ortamı sağlamak 
ve onu dinlemektir.

Dinlemek çocuğun gelecekte de sağlıklı bir 
iletişim kurabilmesini, kendisine değer verildi-
ğini hissetmesini,

kendine saygısını ve problem çözme davra-
nışını geliştirir. Bunun için çocuklara rahatlıkla 
konuşabilecekleri bir ortam sağlanmalı, eğer 
ortada bir problem varsa o problemin önce-
likle kime ait olduğu bulunmalıdır. Eğer prob-
lem çocukta ise, öncelikle anne-baba çocuğa 
duygu ve düşüncelerini açıklamak için konuş-
ma fırsatı vermeli, onu dinlemelidir. Dinleme 
çocuğa, ana-baba tarafından önemsendiğini 
gösterir, değer verildiğini hissettirir. Özellikle 
çocukla kurulacak tutarlı ve etkili bir iletişim, 
çocuk eğitiminin ve mutlu

bir hayatın temel taşıdır. İletişimde kişiyi 
etkili kılan, insanlarla yapıcı olarak konuşabil-
mektir.

COCUKLARLA İLETİŞİM KURMANIN 
YOL VE YÖNTEMLERİ

Dr. Ahmet ALTUN

İ L A H İ YAT
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İletişimde temel ilkelerden biri de kabul et-

medir. Başkasını olduğu gibi kabul etmek, onu 
gerçekten sevmektir. Kabul edildiğini hisset-
mek, sevildiğini de hissetmektir. Ancak “kabul 
etme” kavramı, karşımızdakinin söylediği her 
şeyi onaylama, ileri sürdüğü fikirlere katılma 
veya tüm yorumlarını

kabullenmeyle karıştırılmamalıdır. Burada 
sözü edilen; düşünce, fikir ya da yorumlarda 
tümüyle zıt kutuplarda bile yer alsak, karşımız-
dakinin duygularını anlama ve saygı gösterme 
çabasıdır. Kişiyi söyledikleri, düşündükleri ve 
hissettikleriyle birlikte bir birey olarak kabul 
etmek, onun bireyselliğine,

farklılığına ve tekliğine saygı göstermek, 
söylediği her şeyi kendi değer sistemimizde 
onaylamamızı ve kabullenmemizi gerektirmi-
yor. Voltaire şöyle der: “Söylediklerini kabul 
edemem, ama konuşma hakkını ölene kadar 
desteklerim.” Başkalarını olduğu gibi kabul 
etmek, ilişkileri kuvvetlendirmede en önemli 
etkendir. Bu nedenle çocuğa yakınlaşırken onu 
ana-baba veya öğretmen olarak olduğu gibi 
kabullenmeli

ve bu haliyle sevdiğini, önemsediğini hisset-
tirmelidir. Unutulmamalıdır ki, çocuğu kendi 
isteklerimiz,

amaçlarımız yönünde programlamak değil, 
çocuğu yetenek ve özelikleriyle yönlendirmek, 
onu eğitmektir. Çocukla iletişim kurmanın en 

etkili yolu onu dinlemektir. Onu DUYMAK değil 
DİNLEMEK önemlidir. Genellikle çocuğu üzen 
ve korkutan kötü duygulardan onu uzaklaştır-
maya çalışırız. Oysa bu, çocuğu daha çok üzer. 
Çocuk hissetmekte ve o an yaşamakta oldukla-
rını karşıdan sözcüklerle duyduğunda rahatlar.

Çünkü bir başkası onun iç dünyasında yaşa-
dıklarını anlayabilmiş ve bunu dile getirmiştir. 
Çocuklara devamlı, uzun ve sıkıcı öğütler ya da 
mantıklı açıklamalar yerine, bir şeyin ne kadar 
çok istendiğini ona hissettirin. Böylece çocu-
ğun gerçeği kabullenmesi kolaylaşır. Günlük 
hayatta gerek ebeveyn-

çocuk, gerekse eğitimci-çocuk alanında yer 
yer mücadele yaşanır. Öyle ki zamanla bu bir 
güç gösterisi savaşına dönüşür. Böylesi durum-
da yapılacak en mantıklı şey “çocuk olsaydım 
böyle bir durumda ben ne yapardım?” soru-
sunu cevaplamaktır. Böylece çocuğun karşısın-
da yer almak yerine, onun yanında yer almış 
olacağız.

İster büyük ister küçük olsun insanlar ara-
sında diyalog kapısı hep açık olmalı. Problemin 
oluşması veya yok olması karşılıklı verilen tep-
kiye bağlıdır. Başlangıcı aynı olan diyalogların, 
verilen tepkilerle farklı sonuçlar verdiği bilin-
mektedir. Onun için “problem yok, problem 
olan şey, olaylara verilen tepkilerdedir” diye-
biliriz.
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“Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğin-

de

Bir kış güneşliğinde

Fakat baktım bu ölüm değil diriliştir

Tabiatı aşan bir bildiriştir

Ne güz ne sarı renk bu göçü anlatır

Bu kan rengi bu kıpkızıl öçü anlatır

Görünüşte kırmızı gerçekte yeşil

Görünüşte öç hakikatte değil

Faninin sonsuzla barışması

Affın mağfiretle yarışması

Yaprağın düşüşü değil bu toprağa”

diyerek ölümü bir diriliş olarak görür Üstad 
Sezai Karakoç ölümü anlattığı şiirinde… Mülki-
ye’den okul arkadaşı Mehmet Şevket Eygi Ağa-
bey de bir ışığa dönüştü bizim için. Yazıları, fikir-
leri, inandığı değerleri ve yaşamıyla…

Şevket Ağabeyi binlerce Müslüman Fatih Ca-
miinden dualarla, tekbirlerle uğurladı son yol-
culuğuna. Allah hepsinden razı olsun. İlk olarak 
babası, sonra annesi şimdi de kendisi ebedi yol-
culuğa aynı mekândan, aynı camiden çıkıyordu.

Hesap gününe hazırlıklı her Müslüman gibi 
ölümü bir son olarak değil başlangıç olarak görü-
yordu. Sohbetlerinde de sıklıkla söz eder, hatta 
her defasında araya kendisiyle ilgili temennisini 
de sıkıştırırdı. Anne ve babasında olduğu gibi Fa-
tih’te bir cenaze namazı vasiyet etmişti:

“1977’de pederim rahmet-i Rahman a ka-
vuştu, cenazesi bir cuma günü, cuma namazını 
müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacaktı. Şeyh 
Mehmed Zahid Efendi hazretlerine gittim, nama-
zı kıldırmasını istirham ettim. Çok mürüvvetli, iyi 
kalpli bir insandı, kabul buyurdular, gelip namazı 
kıldırdılar.

1995’te validem ahirete intikal etti, rahmetli 

oldu. Şeyh Mahmud Efendi hazretlerine rica et-
tim. O da lütfetti, geldi Fatih Camii’ndeki cenaze 
namazını kıldırdı. İnşallah benim de cenaze na-
mazımı hakikî ve icazetli bir şeyh efendi kıldırır.”

Şevket Ağabeyin cenaze namazını icazetli bir 
şeyh yerine Diyanet İşleri Reisi Prof. Dr. Ali Erbaş 
kıldırdı. Namaz sonrası çok anlamlı ve duygulu 
bir konuşma yapan Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, defin işleminin ardından kabir 
başında Yasin-i Şerif okudu, dua etti. Allah ken-
disinden razı olsun.

Cenaze işleri ile bizzat ilgilenen Topkapı Sarayı 
Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaş-
çı’ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a, 
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun 
Yılmaz’a, Prof. Dr. Aydın Gülan Ağabeye, son ana 
kadar kendisine refakat eden genç kardeşlerim 
Mücahit Bayram Işık’a ve Ozan Yıldırım’a ayrıca 
ismini burada zikredemediğim diğer dostlarına 
yakın alakalarından dolayı çok teşekkür ediyo-
rum.

Son yıllarda daha da yakınlaştığımız Şevket 
Ağabeyin son günlerinde de yanında olma bah-
tiyarlığına eriştim. Vefatından bir kaç gün önce 
ise çok güzel, çok bereketli ve küçük dost halka-
mızın yaşadıkça tatlı bir hatıra olarak söz ede-
ceği bir orman gezisine çıktık. Kıymet verdiği 
ve görüşmekten mutluluk duyduğu dostlarının 
yanında 86 yıllık ömrün bakiyesi sohbetler etti, 
tavsiyelerde bulundu ve galiba bir yönüyle de 
farkında olmadan vedalaştı. Tanıyanlar bilirler; 
sohbet ederken hem size anlatır, hem de o an 
orada bulunmayan milyonlarca Müslümana… O 
güzel İstanbul gününde Şevket Ağabey, bir ömür 
derdini hissettiği milyonlarca Müslüman için ko-
nuşuyordu adeta…

1960’lı yıllardan itibaren ülkemizin basın ve 
fikir hayatında önemli misyonlar üstlenmiş ve bir 
kaç neslin yetişmesinde çok etkili olmuş bir isim-
di Şevket Ağabey… Benim tanışıklığım ise 90’lı 
yılların başında oldu. Onun köşe yazılarıyla, ya-
yınladığı kitap ve gazetelerle büyüyen bir kuşağın 

Ölüm Değil Diriliştir

D İ N

Recep İNCECİK
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fikir hayatını şekillendirdiği bir dönemdi. Kendisi 
de Milli Gazetede köşe yazıyor, İstanbul’da gittik-
çe sayıları artan dini ve milli mahfillerde sohbet-
ler ediyordu.

Çevresindeki gençlere tavsiyelerde bulun-
mayı sever, gördüğü yanlışlıklarla ilgili de ikaz 
etmekten kaçınmazdı. Tanışıklığımızın hemen 
ertesinde bir sohbet sırasında o zarif üslubuyla 
beni de ikaz etti. Üniversite yıllarımızda Hilmi Of-
laz sofrasında sıklıkla oturduğumuz için özgüve-
nimiz çok yüksek, iddialarımız ve ideallerimiz de 
büyüktü. Gençliğin verdiği heyecanla, “Türkiye 
nasıl kurtulur” diye başlayıp boyumdan büyük 
laflar ettim yanında… Bunun üzerine “Müsaade 
edersen sana bir ikazda bulunabilir miyim” dedi. 
Ben de, “Hay hay efendim.” dedim.

“Başta; biraz önce yaptığın gibi; ‘bence Türki-
ye nasıl kurtulur’ gibisinden, boyunuzdan büyük, 
içi boş kocaman laflar etmeyeceksiniz.

Osmanlıca bilmeniz gerekir. Okuma yazma bil-
meyen bir cahil gençle işim olmaz.

Musalli olmanız ve namazları başınız takkeli 
olarak kılmanız şarttır.

Büyüklerden fazla konuşmayacaksınız, geve-
zelik ve zevzeklik etmeyeceksiniz.

Kahkaha ile gülmeyeceksiniz.

Kimseye sen demeyeceksiniz, siz diyeceksiniz. 
Büyüklere zat-ı âliniz diyeceksiniz. Onların buna 
ihtiyacı yoktur, sizin böyle demeye ihtiyacınız 
çoktur.

Ekmeksiz yemek yemeyeceksiniz.

Sofradaki nimetlere sanki onlar düşmanınız-
mış gibi saldırmayacaksınız, kibar kibar azar azar 
yiyeceksiniz.

Küçük çay bardağına iki şeker atmayacaksınız. 
İki şekerle çay reçel olur.

Kaynar çayı kısa zamanda içip bitirmeyeceksi-
niz, yudum yudum tadını ala ala, aheste aheste 
içeceksiniz.

Gıybet etmeyeceksiniz.

Hal ve tavırlarınızla, arkanızdan ‘Çok efendi, 
çok kibar, çok görgülü kıymetli bir gençti...’ de-
dirteceksiniz.

Bir konuşursanız iki dinleyeceksiniz. (Hak Tea-
la insanlara bir ağız, iki kulak vermiştir.)

Bu fakir sizin için beyefendi dersem, hemen 
‘Estağfirullah’ diyeceksiniz.

Sofra kurulmasında, çay hizmetlerinde yar-
dımcı olacaksınız. (Söylemeye hacet yok...)

Evime geldiğinizde ‘tuvaletinizi kullanabilir 
miyim?’ Demeyeceksiniz.

Gezerken büyüklerinizin önünde yürümeye-
ceksiniz. Hizmet için önden seğirtebilirsiniz.

Üzerinizde İngilizce yazılı ve resimli tişört ve 
giysi olmayacak.

Her hâlükârda eski İslam Osmanlı İstanbul 
görgü kültür ve ahlakını sergileyeceksiniz.”

Anlamının ve ağırlığının bugün çok daha iyi 
farkına vardığım bu sözlerle irkildim ve kendisine 
teşekkür ettim; “Elimden geldiğince ikazlarınıza 
uymaya gayret edeceğim.” dedim.

Köşe yazısına da konu ettiği bu hayat dersinin 
ardından Şevket Ağabey ile irtibatımız her geçen 
gün artarak kesintisiz devam etti. Sonraki yıllar-
da kendisinin güven ve dostluğunu kazandım. 
Ne zaman görüşmek istesem hemen kabul bu-
yururdu. Şevket Ağabey ile bu yıllarda komşu da 
olduk. Sultanahmet’te ikamet eden üç beş kişi 
arasındaydık.

17 Ağustos 1999 depremi oldu. O günlerde 
herkes dışarıda yatıyor. Şevket Ağabeye de bizim 
Sultanahmet’teki evin yanındaki İskenderpaşa 
Türbesinin bahçesinde bir yatak hazırladık orada 
birkaç gün kaldı. Deprem, Marmara bölgesinde 
büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştu. 
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir akrabası oldu-
ğunu söyleyerek, onun ismini ve evinin adresini 
verdi, durumunu öğrenmemizi istedi. Deprem-
den bir gün sonra Gölcük’e gidip adresinde duru-
munu araştırdık, maalesef hayatını kaybetmişti.

Çeyrek asrı aşan dostluğumuz sırasında pek 
çok hatıramız birikti. Gerek gazetedeki yazıların-
da, gerekse dost meclislerinde şahsımızla ilgili 
güzel sözler söyler, iltifatlar ederdi. Esnaflığımızla 
ve işimizle ilgili değerlendirmelerini ömrüm bo-
yunca gururla hatırlayacağım.

Şevket Ağabey, bir yazı ve kültür adamı olma-
nın öncesinde insan olarak da örnek nitelikte bir 
şahsiyetti. İmkânsızlıklar ve yokluklar içinde çok 
büyük işler gerçekleştirmişti. Genç yaşında mat-
buat hayatına atılmış, bizim inanç ve aslî değer-
ler sistemimizi temel alan gazeteler çıkartmıştı. 
O günün şartları içerisinde hiç kimsenin cesa-
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ret edemediği günlük gazete yayınlamış ve tüm 
engellemelere rağmen vazgeçmemişti. Kadîm 
kültürümüzü ve medeniyetimizi yeni nesillere 
anlatmak yolunda hakkını ödeyemeyeceğimiz 
hizmetler gerçekleştirmişti.

Hayatına dair bir pek çok ayrıntıyı bizzat kendi-
sinden dinlediğim Şevket Ağabey bir yönüyle de 
çok şanslıydı. İyi eğitim için hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmayan bir anneye sahipti. 1933 yılında Ka-
radeniz Ereğli’de doğan oğlunun eğitimine büyük 
bir titizlik göstermişti. Kendisi de eğitimci olan 
annesi, ilkokuldan itibaren onu Galatasaray’da 
okutmuştu. İyi derecede Fransızca konuşan Şev-
ket Ağabey, Galatasaray Lisesinin ardından Anka-
ra’da Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 
Son nefesine kadar eğitimin öneminden bahsetti 
ve hayalini kurduğu İslam Mektebini kuramadan 
bu dünyadan göç etti.

Küçük bir çocukken geldiği İstanbul’u hep 
sevdi, korumak ve yaşatmak için hep titizlendi. 
Galatasaray’ın Ortaköy’deki yatakhanesinden 
gördüğü şehirden hep hasretle söz ederdi, geçen 
yıllarla birlikte yok olan tarihe ise kahrolurdu. 
İstanbul’un hızlı değişimine engel olamadığı için 
büyük üzüntü duymakla birlikte yine de bu tarihi 
şehrin farkına varılmayan güzelliklerinin peşine 
düşerdi. Kendine özgü bir yaşama sanatı vardı ve 
bu açıdan bizim için bir mektep, bir ekol idi.

Şevket Ağabey tüm estetik kaygılarının ve kül-
türel çabalarının yanında dini ve siyasi alanlarda 
tavizsiz görüşlere ve iddialara sahip bir düşünce 
adamıydı. O, kendisine karşı çıkan hatta çok ağır 
sözlerle, yazılarla hücum eden Müslümanlara 
mülâyim bir dille karşılık vermeye dikkat göste-
rir ama dini hassasiyetlerinden asla geri adım 
atmazdı.

Değişen dünya koşullarında bugünden bakıl-
dığında çok farklı değerlendirmeler yapılsa da 
70’li yılların gerçekleri çok farklıydı. Türkiye’nin 
ateş çemberinden geçtiği o yıllar, Müslümanlar 
için büyük bir imtihandı. Ülkede giderek yükse-
len Marksist-Komünist cereyanlara karşı, İstan-
bul’un büyük câmilerinde, ülkenin her yanından 
gelen on binlerin katılımıyla, 50- 60 bin kişilik 
sabah namazlarında veya İstanbul’daki bazı 
gösterilerde halkı uyardığı ve tehlikelere karşı 
uyanık olmaya çağırdığı için ağır suçlamalara ve 
hakaretlere maruz kaldı. Bazı çevrelerce ve hattâ 
bazı Müslümanlarca hak etmediği şekilde itham 
edildi. 1969’daki “Kanlı Pazar” öncesi yazdığı ya-
zıyla kitleleri tahrik ettiği ve olayların müsebbibi 

olduğu ileri sürüldü. Ancak o, “vicdanının rahat 
olduğunu ve o günlerde Hac için Kabe’de bulun-
duğunu, bugün olsa tereddütsüz aynı şeyi yapa-
cağını” pek çok defa bana da anlatmıştır.

Onun bu dünyadan irtihalini duyan bazı çev-
reler, daha cenazenin toprağa verilmesini bile 
beklemeden hakaretlere başladılar. İnsanlık 
onuruyla bağdaşmayacak sözlerle saldırdılar. Bu 
sözler insanlığa da meslek ahlakına da yakışmaz. 
Demek ki, Türkiye’de hâlâ kavga isteyen, eski ya-
raları kaşıyan, kin ve nefretten beslenenler var. 
Onlarla kavga edip, polemiğe girmenin hiç fayda-
sı yok.

Şevket Ağabeyin bu konudaki tavrı netti. Bu 
şekilde kendisine saldıranlara bir gün şöyle bir 
karşılık vermişti: “Bendenizi elbette tenkit edebi-
lirsiniz. Lakin tenkit perdesi altında lütfen gıybet, 
iftira ve hakaret etmeyiniz. Tenkitleriniz gerekçe-
li ve olumlu olmalı. Düşüncelerimi, görüşlerimi, 
teklif ve temennilerimi çürütebileceğinizi sanmı-
yorum. Demagoji, safsata, çarpıtma yaparsanız, 
o başka!

Kaç sene oldu, çok galiz, çok yakışıksız, çok 
haksız, çok seviyesiz bir üslupla saldırmıştınız. 
Size cevap vermemiştim. Sonra ne oldu. Siz rezil 
oldunuz, büyük darbeler yediniz, zarara uğradı-
nız. Ben size bir şey yapmadım. Siz tokat ve sille 
yediniz.

Lütfen tenkit ederken âdil olunuz, insaflı olu-
nuz, hakkaniyetli olunuz. Unutmayınız, benim 
gibi bir Müslümana düşmanlık ve zulmederseniz, 
‘Büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize 
şefkat beslemeyen bizden değildir’ hadisi sizi 
çarpar, zamanı gelince tokat yiyebilirsiniz.”

Üzerinden hayli zaman geçen bu sözlerin mu-
hataplarının kimler olduğu pek çoğunuzun malu-
mudur. Şevket Ağabey, bunları yıllarca uyardı ve 
çok açık ifadelerde yanlış yolda olduklarını yazdı. 
Üstelik de bu uyarılarını en kudretli olduklarını 
düşündükleri dönemlerde yaptı. Yaşananlar onu 
haklı çıkardı ama kaybeden maalesef Türkiye 
oldu.

86 yıllık ömrünü tamamlayıp aramızdan ayrı-
lan Şevket Ağabeyi öyle anlaşılıyor ki, daha çok 
konuşacağız. Ben nefesim yettiğince onu anlat-
mayı, fikirlerini savunmayı sürdüreceğim. Ümit 
ediyorum ki, saçtığı fikir tohumları nesilden ne-
sile aktarılacak ve Müslümanlar için işaret fişeği 
olmayı sürdürecek…
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Mehmet Şevket Eygi’nin ardından...

Tuhaf bir yazı bu, biliyorum. Bir anı ve 
bir borcun ifası bir bakıma.

1975’li yıllar… Bâbıâli’ye yeni girmişim. 
Almanca ve İngilizce’den çeviri-derleme 
haberler yapıyorum.

Sağ-sol mühim değil. Önemli olan ka-
rınca kararınca bir gelir sağlamak. Yeni 
Ortam’dan Ender Erenel Financial Times, 
Orta Doğu’dan Ahmet Güner de Frankfur-
ter Allgemeine takibini benim sorumlulu-
ğuma vermişler.

Bir gün Ahmet Güner aradı. “Bir süredir 
yurt dışında yaşayan bir tanıdık Türkiye’ye 
döndü. Almanca ve İngilizce kitaplar getir-
miş. Yarım gün çalışıp çeviriler yapacak bir 
eleman arıyor” dedi. “İlgilenirsen, Abdür-
rahim seni götürecek.”

Abdürrahim Çokgünğör, Pink Floyd ve 
Bee Gees hayranı uzun saçlı bir Nurcu.

Sultanahmet’e doğru yürümeye başla-
dık Abdürrahim’le. Sormak yolda aklıma 
geldi. “Abdürrahim, kime gidiyoruz biz?”

“Mehmet Şevket Eygi’ye…” dedi.

1967-1971 arası toplu sabah namazla-
rı… Bugün gazetesinde olaylı başyazılar, 
manşetler…

Merak ettiğim için “Dönsek iyi olacak” 
demedim. Gittik.

GERÇEK BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİ

Hayatımdaki en ilginç insanlardan biri-
ni tanıdım. Galatasaray ve Siyasal Bilgiler 
mezunu. Arapça, Farsça, Fransızca, İngi-
lizce ve Almancası mükemmel. Gerçek bir 
son İstanbul beyefendisi.

5 ay çalıştım yanında. 3 kitap tercüme 
ettim. Gazetelerden o günün parası ile 2 
bin 500 TL alırken, o 5 bin TL verdi yarım 
gün için. Bürosunun anahtarını da güvenle 
teslim etti bu süre zarfında.

Bir yanda ate-deist karışımı bir Sultan-
galiyevci genç… Diğer yanda kendi doğrul-
tusunda dindar bir Neo-Osmanlı münev-
veri.

Hiç politika konuşmadık o 5 ay boyun-
ca.

Bir kere şöyle dedi yalnızca:

“Ürettiğin işlerden memnunum. Tek bir 
ricam var senden. Ofise geldiğinde ve ay-
rılırken selâmün aleyküm diyebilir misin 
sakıncası yoksa?”

“Selâmün Aleyküm Şevket Eygi Ağa-
bey…”

Halit Kakınç

Mehmet Şevket Eygi’nin ardından... 

A N I
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‘Şakşuka’ isimli şarkısıyla ha-

fızalara kazınan ve yeni parça-

sı ‘Küresel Isınma’ ile popüler 

olan sanatçı Tarık Mengüç’ü ve 

onu ve sanata, hayata ve gele-

ceğe dair görüşlerini tanımak 

ve öğrenmek üzere bir röportaj 

yapmaya karar verdik. Aşağıda, 

sorularımızı ve verdiği cevapları 

bulacaksınız:

1)	 Tarık	 Mengüç	 kimdir,	

kendisinden	tanıyabilir	miyiz?

19 Ocak 1972’de, İstanbul’da 

doğdum. Dedelerim, Selanik 

kökenli e daha sonra Fethiye 

Köyceğiz’e gitmişler. 20 yıl oldu, evliyim, 

mutlu bir evliliğim var, çok mutluyum. 15 

yaşında Baran adında oğlum, 5 yaşında 

Sevde adında kızım var.

2)	 Siz	sanatın	bir	dalında,	önemli	bir	

sanatçısınız.	 Ülkemizde	 sanata,	 sanatın	

tanıtım	ve	teşvikine	ve	sanatçıya	verilen	

önem	 ve	 değer	 konusunda	 görüşünüz,	

gördüğünüz	eksiklik	ve	olumsuzluklar	ve	

varsa,	düzeltilmesi	ve	geliştirilmesi	adına	

talep	ve	önerileriniz	nelerdir?

Ülkemizde sanata ve sanatçıya saygı ve 

sevgi konusunda; bunu, ben halkımdan 

kat be kat görüyorum ve bilmukabil say-

gı gösterirken, sevgi ve saygı da onlardan 

görüyorum. Fakat; sanatını icra eden, işini 

aşk ile yapan, bu zamanda çok zor. Çocuk-

larımızın sanata ve sanatçıya da saygı gös-

termesi görevi de bize düşüyor. Nedeni; 

eğer biz aile yaşantımız ile kültürümüze 

sahip çıkarak magazin tv sosyal medyada 

gençlerimize adap, edep ve sevgi aşılar-

sak, gençlerimize güzel örnek oluruz. Bu 

gibi durumların temini için; daha çok kül-

Sabit OSMANOĞLU & Sezayi TUĞLA

TARIK MENGÜÇ İLE RÖPORTAJ

R Ö P O R TA J
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tür konserleri vermeli, daha fazla, birçok 

sanatçıyı, konsere gidemeyen halk ile bu-

luşturmalıyız. Türkiye’ye bakınca; devamlı 

aynı sanatçılar ekmek yiyor. Oysa; ekmeği 

paylaşırsak güzeldir, herkesin çoluk çocu-

ğu var. Yıllar önce bu sanat camiasına gi-

rince nasıl yönlendirildiysek, birkaç sene 

öyle devam etti; fakat, artık kendi kararla-

rımı kendim veriyorum ve eğriyi doğruyu 

artık biliyorum.

3)	 Dini	hassasiyetinizi,	dini	gerekle-

ri	elinizden	geldiğince	yerine	getirdiğinizi	

biliyoruz.	 Bireysel	 ve	 toplumsal	 olarak,	

dinin	doğru	ve	yararlı	şekilde	anlaşılması	

ve	dinin	yaşanması	konusunda	görüş	ve	

düşünceleriniz	nedir?

Benim öyle bir kalbim var ki; hayatı, 

insanları, doğayı, yani çiçeği-böceği sevi-

yorum. Sanatımı din ile karıştırmıyorum, 

ibadetimi Allah rızası için yapıyorum. Bu 

dünyada sınavda olduğumu biliyorum ve 

benim çoluk-çocuğumun, ailemin rızkı, 

boğazımdaki iki tele bağlı; şarkı söylüyo-

rum dans ediyorum ve antrenman yapar 

gibi, alın terimle, helalinden paramı kaza-

nıyorum. Ve ben sanatçıyım, din, siyaset 

ve spor ile ilgili herhangi bir tartışmaya 

girmiyorum. Ve ben halkın sanatçısıyım, 

her yerde konser veriyorum.

4)	 Son	olarak,	geleceğe	dair	düşün-

ce	 ve	 planlarınızı	 bizimle	 paylaşır	 mısı-

nız?	Sır	dergisi	okurlarına	mesajınızı	ala-

bilir	miyiz?

Geleceğe plan yapmıyorum; planı sade-

ce Allah yapar. Sadece bir kul olarak; on-

dan istediklerim tabii ki var. Yıllar önce bu 

sanat camiasına girdiğimde, cahilliğimin 

cezasını bir imza atarak ödedim ve Rabbi-

me 20 sene önce sığındım ve O, bana en 

doğru yolu gösterdi ve şimdi ayaktayım, 

Rabbime hamdolsun. Rabbimden isteğim; 

dünyamızda barış ve kardeşçe yaşayacağı-

mız bir Türkiye, herkese sağlık, mutluluk 

ve bereket! Rabbim eylerse, güzel eyler…

Bu	samimi	ve	anlamlı	röportaj	için	çok	

teşekkür	eder	ve	sanat	hayatınızda	başa-

rılar	ve	aile	hayatınızda	sağlık	ve	mutlu-

luklar	dileriz	Tarık	bey!

27



sirdergisi.com
Temmuz 2019 - Şevval   1440

SIR

Osman NUR

Bunlar Kopenhag kriterleri değil, Rabbimizin bize vahyettiği, “elest bezminde” 
kabul ettiğimiz kriterler.

Her biri 2 puandan 100 puan eder. İsterseniz hepimiz bu konularda kendimize 
not verelim ve bakalım ne çıkacak.

Evet, mü’min’lerin Kur’an’da geçen 50 özelliği:

1.	Allah’ın	adı	anıldığında	kalpleri	ürperirler.	/	Enfal-2

2.	Allah’a	asla	şirk	koşmazlar.	/	Furkan-68

3.	Namuslarını	(ırzlarını)	korurlar.	/	Furkan-68

4.	(Hiçbir	türlü)	zinaya	asla	yaklaşmazlar.	/	Mü’minun	-5

5.	Namazlarını	huşu	içinde	ve	doğru	olarak	kılarlar.	/	Mü’minun	2,9

6.	Anne	ve	babalarına	“öf”	bile	demezler.	/	İsra-23

7.	Boş	şeylerden	tümüyle	yüz	çevirirler.	/	Mü’minun	-3

8.	Mallarıyla	ve	canlarıyla	cihad	ederler.	/	Tevbe-5

9.	Asla	zanda	bulunmazlar.	/	Casiye	-24

10.	Cahillerle	asla	tartışmazlar.	/	Furkan-63

11.	Kınayıcının	kınamasından	korkmazlar.	/	Maide-54

12.	Asla	yalan	söylemezler.	/	Mü’minun-8

13.	Emanetlerine	ihanet	etmezler.	/	Bakara-177

14.	Söz	verdiklerinde	sözünde	dururlar.	/	Bakara-177

15.	Zekâtlarını	hakkıyla	verirler.	/	Bakara-177

16.	Yetimin	hakkını	asla	yemezler.	/	Nisa-2

17.	Yolda	kalmışlara	yardım	ederler.	Bakara-177

18.	Kafirlere	karşı	sert,	birbirlerine	karşı	merhametlidir.	/	Fetih-29

19.	İnsanların	kusurlarını	affederler.	/	Al-i	İmran-135

20.	Yalnızca	Allah’a	dayanıp	güvenirler.	/	Tevbe-20

21.	Kâfirler	ile	Allah	yolunda	savaşırlar.	A.imran-28

İYİ BİR MÜMİN OLMA KRİTERLERİ.

İ M A N
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22.	Darlıkta	da	bollukta	da	infak	ederler.	A.İmran-133

23.	Kızdıkları	zaman	öfkelerini	yenerler.	A.İmran-133

24.	Başkalarının	ilahlarına	sövmezler.	En’am-108

25.	Haksız	yere	bir	cana	kıymazlar.	/	En’am-151

26.	Allah’ın	ayetlerini	az	bir	pahaya	satmazlar.	/	Al-i	İmran-199

27.	Hakkı	bile	bile	gizlemezler.	/	Bakara-44

28.	İnananlara	‘sen	mü’min	değilsin’	demezler.	/	Nisa-94

29.	Rasullerden	hiçbirini	birinden	ayırt	etmezler.	/	Bakara-136

30.	Yeryüzünde	alçak	gönüllü	olarak	yürürler.	/	Furkan-63

31.	Ölçüyü	ve	tartıyı	doğru	olarak	yaparlar.	/	En’am-52

32.	Helal	ve	temiz	olan	şeylerden	yerler.	/	Bakara-168

33.	Asla	yalan	şahitlik	yapmazlar.	/	Furkan-72

34.	Dillerini	eğip	bükerek	(geveliyerek)	konuşmazlar.	/	Nisa-135

35.	İnsanlar	arasında	adaletle	hükmederler.	/	En’am-151

36.	Yoksulluk	yüzünden	evlatlarını	öldürmezler.	/	En’am-151

37.	Yeminlerini	hiçbir	zaman	bozmazlar.	/	Nahl-91

38.	Adaklarını	yerine	getirirler.	/	İnsan-7

39.	Allah’ın	ahdini	yerine	getirirler,	anlaşmayı	bozmazlar.	/	Ra’d-20

40.	Yakınlarına	(akrabalarına)	yardım	ederler.	/	Bakara-177

41.	Yolda	kalmışlara	ve	hastalara	yardım	ederler.	/	Bakara-177

42.	Yoksullara	ve	esir	düşenlere	yardım	ederler.	/	Bakara-177

43.	Zorda,	darda	ve	savaş	anlarında	sabrederler.	/	Bakara-177

44.	Verilen	rızıktan	yerli	yerince	harcarlar.	/	Enfal-3

45.	Geceleri	az	uyurlar.	/	Zariyat-17

46.	O	gün	yüzlerindeki	secde	izi	ile	tanınırlar.	/	Fetih-29

47.	İnsanlara	iyiyi	emreder,	kötülükten	de	alıkorlar.	/	Enfal-71

48.	Açıklanınca	hoşlarına	gitmeyecek	şeyleri	sormazlar.	/	Maide-101

49.	Yapacakları	işlerde	kendi	aralarında	danışırlar.	/	Şûra-38

50.	Gerçekten	felaha	kavuşanlardır.	/	Mü’minun-1

Rabbim bizleri bu özellikler ile mücehhez kılsın. Ahirette felaha erenlerden 
eylesin... Âmin...
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Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan 

ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına 
açılma sürecinde firmalarımıza destek sağlan-
masını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla 
sürdürülmektedir. Desteklerde ihracata hazır-
lık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç 
olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

ÇAĞRI MERKEZİ ve BİLGİ KAYNAKLARI

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

KEP ADRESLERİMİZ

T.C. Ticaret Bakanlığı (ekonomi@hs01.kep.
tr), Marmara Bölge Müdürlüğü (marmarabol-
gemud@hs01.kep.tr), İç Anadolu Bölge Mü-
dürlüğü (eb.ankarabolgemud@hs01.kep.tr), 
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü (eb.batianado-
lu@hs01.kep.tr)

İhracatçı Birliklerine ait KEP adreslerine, 
birliklerin internet sayfalarından erişim sağla-
yabilirsiniz.

İşlemlerin düzgün ve hızlı yapılabilmesi için, 
başvurularda konu ve ilgili birimin belirtildiği 
üst yazının (dilekçe) yer alması gerekmektedir.

Belgeler sadece mevzuatta belirtilen başvu-
ru mercii kuruluşun KEP adresine iletilmelidir. 
İhracatçı Birliği veya Bölge Müdürlüklerine ile-
tilmesi gereken belgeler Bakanlık KEP adresi-
ne gönderilmemelidir!

YARDIMCI KILAVUZLAR

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

Bakanlığımıza sunulacak belgelerin elektro-
nik olarak (İmzager-CAdES BES) imzalanması-
na ilişkin KILAVUZ

ELEKTRONİK İMZA HAKKINDA

Elektronik olarak imzalanan belgelerden 
uzantısı “.pdf.p7s” olarak oluşanların dos-
ya uzantısı “.pdf.imz” şeklinde değiştirilerek 
KEP’ten iletilmelidir (Dosya uzantılarını göre-
bilmek için, Denetim Masası > Görünüm Ayar-
ları > Klasör/Dosya seçenekleri menüsünden 
“dosya uzantılarını gizle” seçeneğindeki işaret 
kaldırılmalıdır).

Belgelerin imzalanmasında kullanılacak 
özet algoritmaların SHA-256 veya üzeri olması 
gerekir. SHA-1 veya benzeri eski tipte olanlar 
için doğrulama yapılamamaktadır.

Adobe Acrobat ve benzeri PDF görüntüle-
me programları üzerine atılan imzalarda doğ-
rulama yapılamamaktadır.

Zaman damgası imzaların kabul edilmesi 
noktasında bir gereklillik olmayıp, Anlık İmza 
kullanılabilir. Ancak, doğrulamanın daha üzün 
süre yapılabilmesi için zaman damgası kulla-
nılması önerilmektedir.

KEP ve elektronik imza ile ilgili sorunlarınızı 
bu hizmetleri aldığınız kuruluşlara iletmelisi-
niz.

Ticaret Bakanlığı

İbrahim BİÇER

İhracat Destekleri

D I Ş  T İ C A R E T
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1944 Uluborlu/Isparta’da doğdu. Hava Ast-

subay Teknik Okullar İdari Bölümü 1964 me-
zunudur. 1983 yılına kadar yurt içinde; “ha-
rekât”, “genel sekreterlik” gibi komutanlıkların 
idari/büro vazifesi yanında, 1979-1982 yılları 
arasında, Washington (ABD)’de “İdari Ataşe” 
olarak görev yapmıştır.

1983 ile 2012 arası, Türdav Yayın Gru-
bu’nun yayınları (Cihan, ElitKültür, Karanfil, 
Gelincik markaları ile) Genel Müdür ve daha 
sonra bu görevle birlikte Yönetim Kurulu Baş-
kanlığını yürütmüştür. Aylık SUR ve Yayın Dün-
yamız Dergilerinin, şirket adına sahipliği ve yö-
netimini üstlenmiştir. Devamlı sarı basın kartı 
sahibidir.

Türk yayıncılığına kalıcı çözümler üretmek 
gayesi ile 1991’de Basın Yayın Birliği Derne-
ği kuruculuğunda bulunmuş ve 2001’e kadar 
başkanlığını yürütmüştür. Aynı maksatla, tüm 
yayıncıların; üretim, depo, satış konularını 
kolayca yönetebilmelerini sağlamaya yönelik 
ortak yer temini ve uygun inşaat yapmak ama-
cıyla yapı kooperatifi kurmuş, ancak yer temin 
imkânı bulamadığından, dernek ve kooperatifi 
devretmiştir. TGVT kurucu üyesidir. 

Türk yayıncılığı ile ilgili problemlerin tespi-
ti ve çözümleri hakkında yayınlar yapmıştır. 
Özellikle bu konudaki görüşlerini; 1989 ile 
2012 yılları arası yayınladığı; Türk yayıncılığının 
güncel envanteri anlamındaki periyodik Yayın 
Katalogları aracılığı ile duyurmaya çalışmıştır. 
Yurt dışı yayıncılığı ile ilgili olarak; ABD, İngil-
tere, Mısır, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerin 
yayıncılık ve kütüphanelerinde incelemelerde 
bulunmuş, bazı tespitlerini; hem aylık yayınla-
dığı Sur dergisi ve hem de iki ayda bir yayın-
ladığı yayın kataloğunun “sektörümüz” bölü-
münde, paylaşmıştır.

Birikim ve 
t e c r ü b e l e r i n i 
kaleme alırken, 
ihmal edilen ya-
yıncının eğitimi 
ve konuşlanması 
konularını hep 
g ü n d e m i n d e 
tutmuş... Bunun 
bir göstergesi 
olarak, kitapla-
rın; yazılması, 
tasarımı, üre-
timi, dağıtımı 
ve satışı ile ilgili 
“Adım Adım Yayıncılık” kitabını yazmıştır. Ne-
ticede hedef olarak, “yayın odaklı stratejik bir 
araştırma merkezinin kurulması”nın önemini 
dillendirmeye çalışmıştır. Bu merkezin üret-
tiği güncel bilgilerle gerçekleşen Yayın Kata-
logları (Dijital sorgulaması dâhil) ile Kütüpha-
ne Kurma Servisi faaliyetlerini örnek olarak 
göstermiştir. Ancak hedeflediği bu merkezin, 
tekâmül ve kalıcılığını sağlama, diğer bir ifade 
ile hedeflediği stratejik bilgileri üretme ve is-
tifadeye sunma imkânı bulamadığından, Tür-
dav’daki görevinden ayrılmıştır. Ahmet Vural, 
2012 Kasım ayından bu yana, yeni kitap çalış-
maları ile meşgul olmaktadır.

ESERLERİ:

Adım Adım Yayıncılık kitabından başka; 
Fezada Bir İnsan (Tekâmülün Tahlil Romanı), 
Tekâmül Vardır, Tanrıların Arabaları Ne De-
mektir? Hava dünyası, Maneviyat dünyası, Arı-
ların dünyası, Şekerin dünyası, Dindar Olmak 
Zorunda mıyız? Mutlu bir yaşam için Sonsuz-
luğu Sigortalamak, Mutlu bir yaşam için Dü-
şünmek ve İnanmak gibi kitap ve broşürleri 
yayınlanmıştır.

Ahmet  Vural

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK
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Yusuf GÖK

Durdurun dünyayı toprağın altındakiler kalksın 
Zamanın durduğuna şahit olunsun 
Ölüler konuşsun, diriler dinlesin 
Yaşamın bir sonu gözüksün 

İşte zaman giden, kalan bir tılsımlı yolculuk 
Tutunabilmek için hayata,
Saniye yok, salise yok bir sicim  misali

Ebediyet yok, bu dünyada bilenler için
Hakk’a yürümek mi, uçarak gitmek mi
Düşün bir daha, düşün hayat ne?
Zamanlı bir yolculuk mu
Ahirete  açılan  bir kapı mı? 
BABIÂLİ
Harflerin kelimelere, kelimelerin ise cümlelere dönüştüğü
Nakış nakış cümlelerin kitaba işlendiği
Hayallerin içine sığmazlığın yeridir Bâbıâli
İnsanı insan yapan bir kültürün başkentidir 
Nice kelime cambazlarına mürekkep bile yetiştiremediği
Nice doğrunun yanlışa, nice yanlışın doğruya dönüştüğü
Nice ayrı düşüncelerin aynı mekânda boy gösterdiği yerdir Bâbıâli 
Her düşünce ustasının bir kapı bulabileceği 
Kurşunun kelimelere bıraktığı tek savaş meydanıdır 
Bâbıâli demek insanın şekil ve suretine mana koymaktır
Virgülle düşünceyi ayırıp, doğrunun, yanlışın sonuna
Kurşun yerine nokta koymaktır.
Bâbıâli demek ruhların sesini işitip, kelimelerle derman olabilmektir.

HAYAT NE?

A F O R İ Z M A L A R
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DUA (1)

Hangi ayın ışığı söndü 
Hangi yıldızın ışığı kayboldu 
Hangi sabahın aydınlığı olmadı 
Hangi güneş bugün de doğmam dedi 
Hangi içten duanın kabul olmadığı gün oldu 
Dua, dua, dua… Bütün samimiyetle dua! 
Vatanımıza göz diken hain ve kalleşlere dua 
Allah’ım Kahhar isminle düşmanlarımızı bertaraf eyle!
Vatanımıza göz dikenlere aman verme Yarabbi! 
Bu karanlık günleri aydınlığa çıkar Yarabbi!
Düşmanlarımıza fırsat verme Allah’ım! 
Bizler el açtık duaya…  Kahret düşmanlarımızı Yarabbi! 
Kahret düşmanlarımızı Yarabbi! 
Kahret düşmanlarımızı Yarabbi!
DUA
Allah diyen gönülleri ,Muhammed diyen dudakları 
Sen güçsüz bırakma Allah’ım
Kan dökülerek  alınmış toprakları
Sen yanlız bırakma Allah’ım
Tehlikeye düşen her müslümana 
Koşarak  yardım etmeyi nasip eyle Allah’ım
Minarelerden ezan sesini eksik eyleme Allah’ım 
Gafret uykusuna dalınca bizi sen uyandır Allah’ım 
Senin gücün karşında biz yalnız sana eğiliriz 
Bizi Rab olmayanın önünde eğdirme Allah’ım 
Ruhum şu elbiseye  bürünmüş bedenimdeyken
Bizi abdestsiz ,namazsız ,ezansız bırakma Allah’ım
Tevbesiz, şehadetsiz ruhumu teslim alma Allah’ım

Yusuf	GÖK
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Zaman zaman takıntılarımızın esiri oluruz 

farkında olmadan. Astroloji dalı, bazı kimse-
lerin günlük, hatta saatlik takıntı kümelerini 
oluşturur yaşamının büyük bir kısmında. Çok 
değişik takıntı serpintilerinin yanında büyük 
bir yer tutan rüyaları da gömemezlikten gele-
meyiz herhalde.

İnsanlığın var oluşuyla birlikte, bir gölge gibi 
takipçimiz olan rüya yorumları hepimizin dik-
katini celbetmiştir. Cilt cilt rüya tabir ve yorum 
kitapları, birçoğumuzun evinde başucu kitabı 
olarak yerini muhafaza etmektedir. Bilimselliği 
asla göz ardı edilmemesi gereken bu durum, 
bazı açıkgözler tarafından ekmek kapısı haline 
getirilmiştir. Televizyon ve gazetelerde, bu kö-
şelerin takipçisi olan müdavimlerin sayısı gün 
geçtikçe de artmaktadır. Arz-talep meselesi 
olan bu ilişkiye fazla takılmayacağım. Ancak 
kişilerin akıntıya fazla kapılmamaları için fikir-
lerimi serdedeceğim.

Her görülen rüya tabir edilemeyebilir. Rah-
manî, şeytanî rüyalar olduğu gibi, kişinin gün-
lük yaşamındaki haleti ruhiyesinden kaynakla-
nan rüyalarda yer edinir 
uykularda. Bunlar, çeşitli 
rahatsızlıklardan kay-
naklandığı gibi, zihnimizi 
işgal eden bazı sıkıntıla-
rımızın da eseri olabilir. 
Hatta ve hatta çocuklu-
ğumuzda geçirdiğimiz bir 
travmanın bilinçaltın-
dan uykumuza yansıyan 
görüntüsü de olabilir. 
Bunların, kendini uzman 
sayan laf akrobatlarının 
süzgecinden geçirilerek 

muhataplarına nasıl aktarıldığını varın bir dü-
şünün.

Asıl değinmek istediğim mesele, insanoğ-
lunun kendi aklı, muhakeme gücü ve iradesini 
sağlıklı bir şekilde kullanarak hayatını yönlen-
dirmesidir. Kararsız kaldığı durumlarda istişa-
re, istiharenin önünde yer alır. Her şeye rağ-
men, ille de rüya yorumu diyenler, kendilerini 
bir teste tabi tutsunlar. Kalıplaşmış açıklama 
ve simgelerin dışında, başvurdukları her kapı-
dan aynı rüya için değişik cevaplar alacaklardır. 
Benzer rüyayı gören birkaç kişinin bile rüyaları 
farklı tabir edilebilir. Bu durum kişinin yapısı-
na, yaşına, cinsine, dinine, bulunduğu ortama, 
hatta yediği yemekler ve yattığı zemine göre 
değişiklik arz edebilir. Tabire en yakın rüyala-
rın, Rahmanî rüyalar olduğu da akıldan çıka-
rılmamalıdır.

Tekrarlıyorum, kendi aklımız ve muhakeme 
gücümüz bunların üstündedir. Gerek bu dün-
yada, gerekse öteki dünyada hesaba çekilirken 
rüyalar sorulmayacak. Ama akıl ve muhake-
memizden mutlaka hesaba çekileceğiz.

Sezayi TUĞLA

RÜYA TAKINTILARIMIZ

M A K A L E
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RÜYANIN ETTİĞİ

Rüyaya inanıp işe gitmeyen,
Ardına tekme yer, işinden olur.
Bulduğu işinde sebat etmeyen,
Ağzına yumruk yer, dişinden olur.

Mutfağı tamtakır, boştur tereği,
Bunların hepside rüya gereği,
Arsızca isterse yağlı böreği,
Hanımı terk eder, eşinden olur.

Rüyasında görür, piyango alır,
Amorti de vurmaz, ortada kalır,
Kuru soğan ve ekmeğe takılır,
Değer vermediği aşından olur.

Midesi guruldar, uykusuz gözler,
Bir tas çorba ile ekmeği özler,
Fayda vermez ona ibretlik sözler,
Çektiği, akılsız başından olur.

Allah akıl vermiş, kullanın diye,
Resuller, kitaplar üste hediye,
Rüyaya bağlanır insan ne diye?
Sezayi, kişiye düşünden olur.         
                                         Sezayi TUĞLA         
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Kabak kemane, Türk Halk Müziği’ndeki tel-

li, yaylı ve deri kapaklı sazların tek örneğidir. 
Menşei Orta Asya’ya dayanmaktadır. Kabak 
kemane, Türkiye’de özellikle Batı Anadolu’da 
Ege Bölgesi’nde) yaygın olarak kullanılan bir 
sazdır. Kabak, kabak kemane, rebap (Güney-
doğu Anadolu’da rubaba, Hatay yöresinde 
hegit) ve ıklığ gibi adlar ile bilinmektedir. Orta 
Asya Türkmenlerinin Gijek adını verdiği ve 
Azerbaycan halk müziğinde Kemança adıyla 
kullanılan çalgı da aynı köktendir. Gövdesi ka-
bak veya hindistan cevizi, göğsü deri, iki veya 
üç telli olan bir halk çalgısıdır. Yörelere göre 
farklılık gösterir.

Su kabağı sap kısmından 1/3 oranında kesi-
lir. Bu bölüme tekne adı verilir ve üzeri eskiden 
tavşan, günümüzde ise yürek zarı ile kaplanır. 
Tekne çapı yaklaşık 10-15 cm arasındadır. Tek-
neden sonra sap ve burgular gelir. Gövdenin 
en alt kısmında, çalgıcının kabak kemaneyi di-
zine dayayıp çalması için demir çubuk vardır. 
Bu çubuk aynı zamanda kabak ile sapın birbi-
rini tutmasını da sağlar. Kemane perdesiz bir 
çalgı olduğu için her türlü kromatik ve komalı 
ses elde edilebilir. Ses genişliği, 2,5 oktavdır. 
Kabak kemane geçmişten günümüze kadar 
otantik görünüşünü korumuş bir halk çalgısı-
dır. Türkler kemane ve kemençe kültürlerini 
üç kıta üzerine yaymışlardır. “Iyık” Altaylarda 
“Yançak komus”, Kırgızlarda “Kıl Kıyak”, Türk-
menlerde “Gıcak” gibi isimlerle anılmıştır. Ka-
bak kemane yapılırken Su kabağı yukarı doğru 
incelen boğum altından kesilir ve üzerine yü-
rek zarı veya deri geçirilir. Daha sonra kabağa 
ağaçtan sap (kol) monte edilir. Kemanenin aslı 
üç telli olup, daha geniş ses elde etmek için 
daha sonraları dördüncü bir tel ilave edilmiştir.

Tellerin ses düzeni ise, en kalın telden iti-
baren “LA–RE–LA-RE” şeklindedir. Piyanoya 
göre, “DO–FA–DO–FA” veya “Sİ–Mİ–Sİ–Mİ” 
olan bu akordu yapabilmek için, tellerinin en 
kalın telden itibaren bağlamada kullanılan, 
“Taşlanmış Kalın Sırma” (La) ve “Taşlanmış 
İnce Sırma (Re)” teli, 0.30 (La), 0.20 (Re), nu-
maralı bağlama tellerinin takılması gerekir. Bu-
gün ise, 4 telli kabak kemane ile birlikte, Halil 
Çelik ve Özgür Çelik tarafından yapılan 5 telli 
kabak kemane de kullanılmaktadır. 5 telli ka-
bak kemaneye, 4 telli kabak kemaneden farklı 

olarak bir kalın tel daha ilave edilmiştir. Bu tel 
bağlamada da kullanılan “Bam BamTeli”dir  ve 
5 telli Kabak Kemanenin akordu, “RE-LA-RE-
LA-RE,” piyanoya göre ise, “FA-DO-FA-DO-FA” 
veya “Mİ-Sİ-Mİ-Sİ-Mİ” şeklindedir.[1] 5 telli ka-
bak kemanenin dışında Halil Çelik tarafından 
2000’li yıllardan itibaren üretilen 6, 7 ve 8 telli 
kabak kemaneler de mevcuttur.

2014 yılında ise; ölçüleri, tel numaraları ve 
akord sistemi genç müzisyen Cafer Nazlıbaş ta-
rafından belirlenen 6 telli kabak kemane icad 
edilmiştir. Bu, yapılan ilk 6 telli kemane olup, 
sahibine 6 telli kabak kemane mucidi unvanı-
nı getirmiştir. NAZLIBAŞ icadında klasik kabak 
kemane sesine bir oktav daha eklemiştir. Ke-
maneye bir ince ve bir kalın tel ilave edilerek 
peslerde ve tizlerde daha uç seslere ulaşabil-
mek, daha geniş bir ses aralığı elde edebilmek 
ve böylece daha çok eserin çalınabilmesine 
olanak sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca sesler 
kulağa artık çok daha hoş gelecektir.

Kabağın çapının büyük veya küçük olması 
elde edilecek sesin tiz veya pes olması sonu-
cunu doğurur. İki eşik arası (üst ve alt eşik) 
normal şartlarda 32–33 cm. uzunluğunda ol-
malıdır. Ancak derinin az veya çok gergin ol-
ması bu uzaklığın değişmesinde etkendir. Su 
kabağının yanı sıra dut ağacından da kema-
ne yapılmaktadır. Şu anda kemanede normal 
bağlama telleri (çelik ve sırma) kullanılmakta-
dır. Ancak kemanenin doğal yapısı ile orantılı 
olarak keman telleri de kullanılabilir. Kemane 
at kılıfından yapılmış yay ile çalınır. İyi, kaliteli 
ve gür ses elde etmek için kıllar üzerine reçine 
sürülür. Tizden peste doğru, bağlama ya göre 
1-Re, 2-La, 3-Re, 4-Sol şeklinde (tunere göre 
F,C,F,A#) akort edilir.

Kabak Kemane

S A N AT  TA R İ H İ M İ Z

Emrullah ÇINAR
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Kader konusu tarih boyunca hep tartışılmış-

tır. Günümüzde ise bunu anlamak bilimin ge-
lişmesiyle çok daha kolay hale gelmiştir. Quan-
tum fiziği ile insanlık, madde, zaman ve mekan 
konusunda yepyeni algılara ulaşmıştır. Evet, 
artık kaderi anlamak daha kolay. Bunun nede-
ni zamansızlık ve mekansızlık konusunda daha 
çok bilgiye ulaşmış olmamızdır. Big Bang’in de 
bize kanıtladığı gibi Allah evreni yani zaman ve 
mekanı yoktan var etmiştir. Bunun anlamı Al-
lah’ın uzayın ve zamanın üstünde olduğu yani 
yarattıklarıyla sınırlı olmadığıdır. Materyalist-
lerin anlamadığı konulardan birisi de budur. 
Onlar yaratıcıyı evrende ararlar. Oysa yaratıcı 
evrenle sınırlı olamaz bu, onun yaratıcılık vas-
fına uymaz.

Özetle kader, Allah’ın evreni ve canlılığı, 
geçmiş ve gelecek tüm olayları “tek bir an” 
içinde yaratmış olmasıdır. Bu da evrenin ya-
ratılış anından kıyamete kadar gerçekleşecek 
olan her olayın aslında Allah Katında “yaşan-
mış ve bitmiş” olması demektir. Henüz yaşan-
mamış olaylar “bizim” için yaşanmamış olay-
lardır; Allah için değil. Dolayısıyla Allah için 
geçmiş, gelecek ve şu an hepsi birdir ve her 
şey olup bitmiştir.

Bu bilgiyle evrene baktığımızda tüm tarihin 
aslında tek bir anda mevcut olduğunu görü-
rüz. Örneğin çağlar boyunca yaratılmış tüm 
insanların daha doğmadan yaşamlarının nasıl 
devam edip nasıl sonuçlanacağı bellidir. Bu 

konu her zaman Allah’ın olup bitecekleri ön-
ceden bilmesi şeklinde açıklanır oysa durum 
bundan çok daha ötedir. Bunun anlamı her 
şeyin zaten yaşanmış ve bitmiş olmasıdır. Tıpkı 
bir film gibi.

Evrende yaşanan her şey tek bir anda as-
lında daha doğru bir deyişle zamansızlıkta ya-
şanmış ve bitmiştir. Tüm olup bitenlerin hepsi 
Allah Katında “tek bir an” olarak yaratılmıştır.

Kader gerçeğini Kuran’ın pek çok ayetinde 
görmek mümkündür. Örneğin, “... göklerde ve 
yerde her ne varsa, istese de istemese de O’na 
teslim olmuştur ve O’na döndürülmektedir-
ler.” (Al-i İmran Suresi, 83)

Allah’ın iradesi hiçbir şekilde aşılamaz. Her 
olay O’nun belirlediği kader içinde seyretmek 
zorundadır. O’nun iradesi, O’nun rızası, O’nun 
emri dışında hiçbir şey gelişemez.

“Gaybın anahtarları O’nun Katındadır, O’n-
dan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve 
denizde olanların tümünü O bilir, O, bilmeksi-
zin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıkların-
daki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere 
hepsi (ve her şey) apaçık bir kitaptadır.” (Enam 
Suresi, 59) ayeti ya da “Allah dilemedikçe siz 
dileyemezsiniz.” (İnsan Suresi, 30), “Hiç şüp-
hesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık.” (Kamer 
Suresi, 49) ayetleri de Allah’ın tüm varlıklar 
üzerindeki hakimiyetini ve kaderin işleyişini 
gözler önüne seren diğer ayetlerdendir.

İsmihan Meryem BOYRAZ

KADERİ ANLAMAK ARTIK DAHA KOLAY

D E N E M E
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Filmin	Künyesi
Filmin	Adı:	Warrior
Süre:140	dakika
Senaryo:Gavin	O’Connor	|	Anthony	Tambakis	|	Cliff	
Dorfman	|
YapımYılı	:	2011
Ülke	:	ABD
Dil	:	İngilizce
Müzik:Mark	Isham
Görüntü	Yönetmeni:Masanobu	Takayanagi
Yapımcılar:Lisa	Ellzey	|	John	J.	Kelly	|	Jamie	Marshall	
Firma:	Mimran	Schur	Pictures	|	Lionsgate	|	Solaris
Türü:	Spor,	Dram,	Dövüş
Bütçe:$30,000,000
Hasılat:$13,655,565	Şimdilik	Bu	Kadar...

Filmin	Kısa	Bir	Özeti:

Savaşçı,	Amerikan	spor	drama	filmi	yönetmen-
liğini	Gavin	O’Connor	 ve	başrollerini	 Tom	Hardy,	
Joel	 Edgerton,	 Nick	 Nolte,	 Jennifer	 Morrison,	
Frank	 Grillo	 Savaşçı	 giren	 iki	 yabancılaşmış	 kar-
deşlerin	hikayesini	anlatıyor.	karışık	dövüş	sanat-
ları	 turnuva	ve	fırsatlar	 -	kardeşlerin	birbirleriyle	
ve	 babaları	 ile	mücadele	 ilişkisini	 anlatıyor.	 Film	
eleştirmenlerden	övgü	alan	nadir	filmlerdendir.	

Onur TAŞKIRAN

Dövüşçü - Warrior 



SIR
İlk	Yayınlanma	Tarihi:	26	Ekim	,	2018		
Hikaye:	Dan	Houser;	Michael	Unsworth;	Rupert	Humphries		
Geliştirici:	Rockstar	Games		
Oyun	Moturu:	Rockstar	Advanced	Game	Engine
Ödüller:	The	Game	Award	for	Best	Performance,	

The	Game	Award	for	
Best	Score/
Soundtrack,		
The	Game	
Award	for	
Best	Narrati-
ve,	The	Game	
Award	for	
Best	Audio	
Design.

Platformlar:	
PlayStation	4,	
Xbox	One

Tür:	Aksi-
yon-Macera

BATUHAN 
PINARBAŞI

V İ D E O  -  O Y U N
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Baba bana bir toprak ver. Ne çatısına sığın-

dığın ev, ne de bankada biriktirdiklerin beni bu 
kadar mutlu edebilir. Ev de para da bir miras 
kavgasında gider. Hem kardeşten hem ken-
dimden eder. Baba bana bir toprak ver. Çayır 
çimen papatya, gelincik dolsun. Çok yaşlan-
madan koşup oynayabileyim üstünde. Mey-
venin en doğalına uzanırken ellerim, yapraklar 
arasından süzülen güneşle kamaşsın gözlerim. 
Baba bana bir toprak ver. O Gelincikler ve pa-
patyalar içinde kaybolayım. Ne onları kopar-
maya kıyayım ne de seviyor-sevmiyor fallarına 
heba edeyim. Rengârenk kelebekler konsun 
dallarına, uğur böcekleriyle. “uç uç böceğim 
annen baban nerede” şarkısını söylerken to-
runların, ben çoktan bu dünyaya veda eden 
size, hayır dua edeyim. Baba bana ne para, ne 
pul, ne ev ne araba ver. Baba bana bir toprak 
ver. İsterse avuç içi kadar olsun. Âşık Veysel in 
dediği gibi yaşarken dostum, vefalı yârim ol-
sun, öldüğümde örtsünler üstüme yorgan ol-
sun. Baba bana bir toprak ver. Çocuklarım oksi-
jenle büyüsün. Site içlerine hapsedilmiş demir 
metal yığınlarından salıncaklar çok so-
ğuk. Renkliler ama ruhsuzlar. Baba bana 
bir toprak ver. Dev ceviz ağaçları olsun, 
Kalın dallarına hamaklar kuralım. İğde 
kokusu sarsın baharda dört yanımızı. Er-
guvanlar leylak renginde boğulsun. Ku-
laklarımıza kirazlar asalım piersinglere 
yer kalmasın. Kısa bodur ağaçlar şeftali 
dolsun. Hem biz hem komşu çocuklar 
doysun. Baba bana bir toprak ver. Ta-
vuğum, civcivim solucana koşsun. Doğa 
ilaçtır her derde. Baba bana bir toprak 

ver, çatık kaşlarıma, solgun yüzüme can gelsin. 

Böyle kocaman gülümsetiyorsa yeşil insanı, 
baba bana bir toprak ver, isterse bir avuç ol-
sun.

En güzel miras çocuklarımıza yağmur son-
rası misss kokulu toprak olsun. Baba bana 
bir toprak ver. Sıra servileri mezar taşıma ya-
ren olsun. Olur ya belki su döker tepemizden 
çocuklarımız, torunlarımız... Bir dua edimlik 
gölgeliği olsun. Baba bana bir toprak ver gü-
lümsemem işte böyle kocaman olsun. Tablolar 
bile bıraksın karamsarlığı, inci küpeli kız tablo-
sundaki gülsem mi gülmesem mi diye şaşkın 
bakan kız var ya hani o masum yüzlü kız artık 
böyle gülsün. Baba bana bir toprak ver çocuk-
larımız kahverengini tablolarda değil, toprakta 
görsün.

GELECEĞE BIRAKABİLECEĞİMİZ EN GÜZEL 
İKİ MİRAS; BİRİ GÜZEL AHLAK, DİĞERİ MİS GİBİ 
KOKAN TOPRAK.

Ülkü KARA

BABA BANA BİR TOPRAK VER 

Ö Y K Ü
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Huzur, tek sahana sallanan kaşıklarda imiş.

Çok kabın, çok misafir doyurmadığını, 

İkramı zül gören nesille öğrendim. 

Her kafiyeli söz dizeminin şiir olmadığını 

Sen gidince ben sustum 

Kalem yazarken öğrendim 

Her kahvenin herkesle içilmeyeceğini 

Dost sandığım mecliste 

Kusur azarken öğrendim. 

Sılamın kadrini kıymetini 

Memleket memleket gezerken öğrendim. 

Hasta olunca bir tas çorba kokusunu

Selamlara kilit vuran komşuda öğrendim. 

Her şeyimi sarıp saklardım amma 

Anılarda yaşamak 

Dünyaya hak ettiğinden fazla kıymet vermekmiş 

Elimde kalan son fotoğrafına bakarken öğrendim. 

Sen gidince hiçbir şeyim tam olmadı 

Gezmede tozmada, 

Yemede içmede 

Ağzımın tadı 

Kaçarken öğrendim. 

Heveslerimiz vardı bölük börçük 

Mutlu etmeye yeterdi 

Küçük bir çördük,

Ne umduk, bak ne gördük 

Güvendiğim dağlara kar 

Yağarken öğrendim. 

Geç kaldım birçok şeye

Geç oldu, 

Birçok şeyi,

Geç öğrendim.

“Geç öğrendim, taşın sert olduğunu “

Dost vurunca dert olduğunu 

Sevginin, saygının kıymetini 

İncir çekirdeğine kul azarken 

Öğrendim. 

Emeğin kıymetini verenler anlarmış 

Ürünü tarlada bozarken öğrendim. 

Bak yine bir salâ 

Kulağımı deldi 

Tahta ata kim bilir kim bindi 

Bir elinde sigara, bir elinde tespih 

Daha dün belki külhanbeyi 

Belki de genç irisi bir deli 

Koşuyorum şimdi 

Sağlığın kıymetini 

Dizlerim kanarken öğrendim. 

Oku oku bitmiyor 

Birikmiş kitaplarım 

Doyursam da aç kalıyor dimağım 

Bilginin kıymetini

Üç, beş kitapla

Yarenlik yaparken öğrendim. 

Bugün var yarın yoğum,

Fayda vermez ne sağım, ne de solum

Fikrin kıymetini 

Kutupları soğuk bulunca öğrendim. 

Zaman su gibi akıp geçermiş 

Aklına güvenen 

Düz yolda şaşarmış 

Anın kıymetini 

Avare gezerken öğrendim. 

İnsan ölmüş, nisyan kalmış

Söz uçmuş yazı kalmış 

Çoğu bitmiş azı kalmış 

Dünün kıymetini 

Yazarken öğrendim.

“Ölenle ölünmüyor”

Derlerdi doğruymuş 

Hem acıktım, hem susadım 

Senden sonra yaşarken öğrendim. 

GEÇ	ÖĞRENDİM

 Ülkü KARA 
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H AT I R A

Saat: 22:00

Televizyon kanallarında art arda haberler

Birinci köprü tek taraflı trafiğe kapatılmış

Askerler tanklarla barikat kurmuşlar

Herkesin tahmini bomba ihbarı olması yönünde

Merakla TV kanalları taranıyor

Whatsapp gruplarında bir söylem

DARBE OLUYOR !

İnanılır gibi değil

22:05 Ankara semalarında savaş uçakları alçak 

uçuşa geçti

22:10 Mit binası ve Genelkurmay’a ateş açıldı

22:35 Asker, tanklarla Atatürk Havalimanına 

baskın yaptı

İstanbul ve Ankara’da silah sesleri duyuldu

Korku, endişe ve panik ortalığı kasıp kavuruyor

Ama ‘’Bu millet izin vermez darbeye’’ diye geçi-

riyorum içimden. 

Sokaklar, caddeler, ne yaptığını tam olarak bil-

meyen erlerin kontrolünde tanklarla dolu

Vatandaş, terliğiyle, atletiyle fırlamış sokağa

Konuşarak ikna etmeye çalışıyorlar askeri

23:10 Dönemin başbakanı Binali Yıldırım ordu-

nun içinde bir grubun darbe girişiminde bulundu-

ğunu   

açıklıyor ve vatandaşları meydanlara davet edi-

yor. 

Sokaktaki kalabalık artıyor

Geceliğinin üstüne pardösüsünü geçirmiş teyze-

ler, ellerinde cüzler, camii avlusuna çıkmışlar

Fetih ve Yasin surelerini okuyorlar

Yaşlısından gencine yiğitlik ve cesaret bu milletin 

kanında var.

23:25 Twitter ve facebook kısa süreliğine engel-

leniyor

00:15 TRT’yi basıp, spikere silah zoruyla darbe 

bildirisini okutuyorlar

Selâlar verilmeye başladı

00:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı sokağa ça-

ğırdı ve kendisinin de geleceğini söyledi

Türksat uydusu vuruldu

Ankara Gölbaşı’nda 17 polisimiz şehit edildi

02:50 TBMM’ye dört adet bomba atıldı

Boğaz Köprüsü’nde askere karşı gelen vatandaş-

lara, kadın erkek demeden ateş açıldı

Saatler geçtikçe şehit sayımız artıyor.

Tankları halkın üzerine süren sözde Türk Askerle-

rinin gözleri dönmüş.

Söz konusu vatan olunca, canını vermekten çe-

kinmeyen yüce bir millet var karşılarında

Vatansız hayat olmaz olsun!

Meyhaneden fırlayan birkaç genç: ‘’ Abi darbe 

yapıyorlarmış.’’ Diyerek abdest alıp köprüye koştu-

lar.

Bu asil milletin evlatları, yeniden dirildi.

Kalplerde korkudan eser yok, gözler kararmış…

‘’Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda’’ 

dizeleri canlanmış.

Bayrağını, Kur’an’ını alan sokaklarda

Çünkü vatan namustur, çünkü vatan sevgisi 

imandandır.

İlk Şehidimiz Ömer Halisdemir. 

Ve diğer iki yüz elli yiğidimiz, iki binden fazla ga-

zimiz…

Unutmamak ve unutturmamak vazifemiz

Son söz:’’ Allah bir daha bu millete İstiklal marşı 

yazdırmasın. ‘’

YEDİNCİ   AYIN   ON BEŞİ

Nazmiye Gül KÖSE
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Galatasaray Yönetimi, Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen Emre Mor ile anlaş-

maya vardı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferinin resmen bu hafta dolma-
dan açıklanması bekleniyor.

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo tarafından gözden çıkarılan Emre Mor için 
Galatasaray Yönetimi bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Kariyerinde bir türlü bek-
lenen patlamayı yapamayan 21 yaşındaki futbolcu da Sarı-Kırmızılılar’da forma giymeyi 
çok istiyordu. Menajerlik şirketinin devreye girmesiyle bir anda krize dönüşen Emre 
transferinde ise tüm pürüzler ortadan kaldırılmıştı. Cim Bom şimdi ise milli futbolcu ile 
her konuda anlaşma sağladı.

Sonraki satıştan pay

21 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile arasında tüm pürüzleri halleden Aslan, transfe-
rin resmen açıklanması konusunda geri sayıma geçti. Galatasaray Yönetimi’nin, daha 
önce konuşulduğu gibi Celta Vigo’ya bonservis vermeyeceği ve sonraki satıştan yüzde 
50 pay karşılığında Emre’yi kadrosuna katacağı bilgisine ulaşıldı. Tarafların her konuda 
el sıkışmasının ardından da milli futbolcunun, bu hafta içerisinde Sarı-Kırmızılılar’a imza 
atması bekleniyor.

Kaynak: fanatik.com.tr

Galatasaray transferi bitirdi! 
Emre Mor’da geri sayım

Durmuş KOÇ

S P O R
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Sultan Ahmet Camii, 1609-1617 yılları ara-
sında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından 
İstanbul’daki tarihî yarımadada, Mimar Sedef-
kâr Mehmed Ağa’ya yaptırılmıştır. Cami mavi, 
yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriylebezendiği 
için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi 
de yine mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği 
için Avrupalılarca “Mavi Camii (Blue Mosque)” 
olarak adlandırılır. Ayasofya’nın 1935 yılında 
camiden müzeye dönüştürülmesiyle, İstan-
bul’un ana camii konumuna ulaşmıştır.

Aslında Sultanahmet Camii külliyesiyle bir-
likte, İstanbul’daki en büyük eserlerden biridir. 
Bu külliye bir cami, medreseler, hünkar kasrı, 
arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, 
türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane 
ve kiralık odalardan oluşmaktadır. Bu yapıların 
bir kısmı günümüze ulaşamamıştır.

Yapının mimari ve sanatsal açıdan dikkate 
sayan en önemli yanı, 20.000’i aşkın İznik çini-
siyle bezenmesidir. Bu çinilerin süslemelerin-
de sarı ve mavi tonlardaki geleneksel bitki mo-
tifleri kullanılmış, yapıyı sadece bir ibadethane 
olmaktan öteye taşımıştır. Caminin ibadetha-
ne bölümü 64 x 72 metre boyutlarındadır. 
43 metre yüksekliğindeki merkezi kubbesinin 
çapı 23,5 metredir. Caminin içi 200’den fazla 
renkli cam ile aydınlatılmıştır. Yazıları Diyarba-
kırlı Seyyid Kasım Gubarî tarafından yazılmış-
tır. Çevresindeki yapılarla birlikte bir külliye 
oluşturur ve Sultanahmet, Türkiye’nin altı mi-
nareli ilk camiidir.

Mimari
Sultanahmet camiinin tasarımı Osmanlı 

cami mimarisi ile Bizans kilise mimarisinin 200 
yıllık sentezinin zirvesini oluşturur. Komşusu 
olan Ayasofya’dan bazı Bizans esintileri içer-
mesinin yanı sıra geleneksel İslami mimari de 
ağır basar ve klasik dönemin son büyük cami-
si olarak görülür. Caminin mimarı, büyük usta 
Mimar Sedefkar Mehmet Ağa’nın “boyutta 
büyüklük, heybet ve ihtişam” fikirlerini yansıt-
mada başarılı olmuştur.

Dış
Köşe kubbelerin üstündeki küçük kulelerin 

eklenmesi dışında, geniş ön avlunun cephesi 
Süleymaniye Camii’nin cephesiyle aynı tarzda 

yapılmıştır. Avlu neredeyse caminin kendisi 
kadar geniştir ve kesintisiz bir kemeraltıyla 
çevrilmiştir. Her iki tarafında abdesthaneler 
vardır. Ortadaki büyük altıgen fıskiye avlunun 
boyutları göz önüne alındığında küçük kalır. 
Avluya doğru açılan dar anıtsal geçit kemeral-
tından mimari olarak farklı durur. Yarı kubbesi 
kendinden daha küçük çıkıntılı bir kubbe ile 
taçlandırılmış ve ince sarkıt bir yapıya sahiptir. 

İç
Her katında alçak düzeyde olmak üzere, ca-

minin içi İznik’te 50 farklı lale deseninden üre-
tilmiş 20 binden fazla çini ile bezenmiştir. Alt 
seviyelerdeki çiniler gelenekselken, galerideki 
çinilerin desenleri çiçekler, meyveler ve servi-
lerle gösterişli ve ihtişamlıdır. 20 binden fazla 
çini İznik’te çini ustası Kasap Hacı ve Kapadok-
yalı Barış Efendi’nin yönetiminde üretilmiştir. 
Her çini başına ödenecek tutar sultanın em-
riyle düzenlense de çini fiyatı zamanla artmış, 
bunun sonucunda kullanılan çinilerin kalitesi 
zamanla azalmıştır. Renkleri solmuş ve cilaları 
sönükleşmiştir. Arka balkon duvarındaki çiniler 
1574’teki yangında zarar gören Topkapı Sara-
yı’nın hareminden geri dönüştürülen çiniler-
dir.

İç kısmın daha yükseklerine mavi boya ha-
kimdir, fakat düşük kalitelidir. 200’den fazla ka-
rışık leke desenli cam doğal ışığı geçirir, bugün 
avizelerle desteklenmişlerdir. Avizelerde deve-
kuşu yumurtası kullanımının örümcekleriuzak 
tuttuğunun keşfedilmesi örümcek ağlarının 
oluşumunu engellemiştir. Kur’an’dan sözler 
içeren hat dekorasyonlarının çoğu zamanın en 
büyük hat sanatçısı Seyid Kasım Gubari tarafın-
dan yapılmıştır. Yerler yardımsever insanlarca 
eskidikçe yenilenen halılarla kaplıdır. Pek çok 
büyük pencere geniş ve ferah bir ortam hissi 
vermektedir. Zemin kattaki açılır pencereler 
“opus sectile” adı verilen bir döşeme şekliyle 
dekore edilmiştir. Her kavisli bölüm bazıları 
ışık geçirmeyen 5 pencereye sahiptir. Her yarı 
kubbe 14 pencereye ve merkez kubbe 4’ü kör 
olmak üzere 28 pencereye sahiptir. Pencereler 
için renkli camlar Venedik sinyorundan sulta-
na hediyedir. Bu renkli camların çoğu bugun 
sanatsal değeri olmayan modern versiyonla-
rıyla değiştirilmiştir.

Sultan Ahmet Camii
EMRE TAŞKIRAN

M İ M A R İ M İ Z
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Caminin içindeki en önemli unsur ince işçi-
likle oyulmuş ve yontulmuş mermerden yapıl-
ma mihraptır. Bitişik duvarlar seramik çinilerle 
kaplanmıştır. Fakat çevresindeki çok sayıda 
pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mih-
rabın sağında zengin dekore edilmiş minber 
bulunur. Cami en kalabalık halinde dahi olsa 
herkesin imamı duyabileceği şekilde tasarlan-
mıştır.

Sultan mahfili güneydoğu köşesindedir. Bir 
platform, iki küçük dinlenme odası ve sundur-
madan oluşur ve padişahın güneydoğu üst 
galerideki locasına geçişi bulunur. Bu dinlen-
me odaları 1826’da yeniçerilerin ayaklanması 
sırasında veziriazamın yönetim merkezi oldu. 
Hünkar Mahfili 10 adet mermer sütunla des-
teklenmiştir. Zümrüt, gül ve yaldızlarla süs-
lenmiş ve yaldızlarla 100 adet Kuran işlenmiş 
kendi mihrabı vardır.

Caminin içindeki birçok lamba zamanında 
altın ve diğer değerli taşlarla ve de içinde de-
vekuşu yumurtası ya da kristal toplar buluna-
bilecek cam kaselerle kaplıydı. Bu dekorların 
tümü ya kaldırıldı ya da yağmalandı.

Duvarlardaki büyük tabletlerde halifele-
rin isimleri ve Kur’an’dan parçalar yazılıdır. 
Bunları orijinal haliyle 17. yüzyılın büyük hat 
sanatçısı Diyarbakırlı Kasım Gubari yapmıştır, 
fakat yakın zamanda restore edilmek için kal-
dırılmışlardır.

Minareler
Sultanahmet camii Türkiye’de 6 minaresi 

olan[4] 4 camiden biridir. Diğer 3 tanesi ise 
İstanbul Arnavutköy’de Taşoluk Yeni Camii, 
Adana’daki Sabancı Camii ve Mersin’deki 
Muğdat Camii’dir. Minarelerin sayısı ortaya çı-
kınca sultan küstahlıkla suçlanmıştır çünkü o 
zamanlarda, Mekke’deki Kâbe’de de 6 minare 
bulunmaktadır. Sultan bu problemi Mekkede 
olan (Mescidi Haram) camiye yedinci minare-
yi yaptırarak çözer. 4 minare caminin köşele-
rindedir. Kalem şeklindeki bu minarelerin her 
birinin 3 şerefesi vardır. Ön avludaki diğer iki 
minare ise ikişer şerefelidir.

Yakın zamana kadar müezzin günde 5 kere 
dar sarmal merdivenleri çıkmak zorunda kalı-
yordu, bugün ise toplu dağıtım sistemi uygu-
lanıyor ve diğer camilerce de yankılanan ezan 
şehrin eski bölümlerinde de duyuluyor. Türkle-
rin ve turistlerin oluşturduğu kalabalık günba-
tımı vaktinde, güneş batarken ve cami renkli 
projektörlerle parlak bir şekilde aydınlatılma-
ya başlarken parkta toplanıp yüzünü camiye 
vererek akşam ezanını dinliyorlar.

Cami inşa edildiği dönemlerde uzunca bir 
süre cuma günleri Topkapı Sarayı’ndakilerin 
ibadetlerini gerçekleştirdiği mekân olmuştur.
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SIRS-400 Triumf (Rusça: С-400 “Триумф” NATO kod adı: SA-21 Growler), orta menzilli hava savunma 
sistemi S-300’den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sis-
temidir. S-400, 1979’da S-300’ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980’lerin başında, o zamanki adıy-
la Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından (günümüzde Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi) Sovyetler 
Birliği’nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB’nin dağılması nedeniyle uzun bir döneme 
yayılmıştır. S-400’ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı, daha fazla hedefi aynı anda takip edebilme-
si ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır. S-400’de kullanılan radarlar hafif radar izine 
sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir. S-400 sistemine 
şu ana kadar pek çok devlet ilgi göstermiş olmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye haricinde 
yabancı bir ülkeye satış 

Füzeler
S-400’ün kullandığı füzeler Rus Hava Kuvvetleri’nin mevcut hava savunma sistemlerini azaltma 

programına paralel olarak kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilecek değişik füzelerden 
seçilmiştir.

Orta menzilli 9M96 füzesi aktif radar güdümlü bir füze olup 120 km menzile sahiptir ve hedefi vur-
ma kabiliyeti uçaklara karşı 1 üzerinden 0.9 ve insansız uçaklara karşı 0.8 olarak hesaplanmıştır. Bu fü-
zenin bir üst türevi olan 48N6DM 30 Nisan 2004 tarihinde Kapustin Yar test merkezinde test edilmiştir.

Uzun menzilli yeni bir füze olan 40N6 400 km menzile sahiptir (MIM-104 Patriot ve S-300’ün iki katı) 
ve yarı aktif - aktif güdümle hedefe yönlendirilebilir. Bu füzenin hedefleri AWACS erken uyarı uçakları, 
sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzelerdir. Füzenin hızı olan 4.8 km/saniye (17280 km/saat) aynı 
hızda hareket eden hedefleri vurmasını sağlar.

Radarlar
S-400’ün radarları S-300 sisteminde kullanılan 64N6 ve 76N6 radarlarının gelişmiş bir türevi olan 

96L6’dır. S-400 komuta merkezi aynı anda 6 bataryaya komut verebilir ve her batarya 12 fırlatma ara-
cına komuta eden bir 96L6 radara sahiptir. Bu radarlar hayalet uçak tabir edilen hedefleri izleme ve bu 
hedeflere kilitlenme yeteneğine sahiptir. Gelecekte 96L6 radarların daha da geliştirilmesiyle 500-600 
kilometreye kadar etkili olacakları düşünülmektedir.

S-400
Kıvanç KARADAĞ

S AV U N M A
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A S T R O N O M İ

Diğer İsimleri: M31 veya NGC 224
Dünyaya Uzaklık: 2.537 milyon ışık yılı
Yarıçap: 110,000 ışık yılı
Yaş: 10.01 milyar yıl
Yıldızlar: 1 trilyon
Takımyıldız: Andromeda
Mass: 1,230 milyar M

Spiral bir galaksi olan Andromeda, Dünya’ya en yakın olan galaksidir. İsmini, Dünya’nın gök-
yüzünde gözlemlendiği bölgeden, Andromeda Takımyıldızı’ndan alır. Yaklaşık 4.5 milyar yıl için-
de Andromeda Gökadası ve Samanyolu çarpışması bekleniyor ve sonuç dev bir eliptik galaksi 
olacak. Andromeda’ya M32, M110 ve muhtemelen M33 (The Triangulum Galaxy) dahil 14 cüce 
galaksi eşlik eder.

Andromeda Galaksisi
M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K

Akıl çarşıda pazarda para ile satılmaz. Dün-
yanın en zengini olsan parayla bir zerre akıl 
satın alamazsın. Akıllanmanın, aklını geliştir-
menin bir tek yolu vardır, o da İslamî eğitimdir.  
(Gerçek İslamî eğitim, sahtesi yetersizi değil.)

Doğru, gerçek İslam seni akıllı yapabilir. Bu 
nasıl olur?

1.Bunun için gerçek İslam hocalarından ve 
üstadlarından ders alman gerekir.

2.Bu hocalar, üstadlar, mürşidler insanların 
en akıllısı Muhammed aleyhisselamla irtibat-
lıdır. Üstadları odur. Bu ilmi sana nakl ederler.

3.Aklı geliştirmenin ve olgunlaştırmanın 
kaynağı Allah’ın kitabıdır. Hocaların, üstadların 
ondaki ilimleri nasibin ne kadarsa sana kazan-
dırır.

4.Aklın Kitab ve Nübüvvet nuruyla aydınla-
nınca terakki (ilerleme) başlar.

5.Aklını mantık öğrenerek geliştirebilirsin. 
Mantık doğru düşünmek, doğru ile yanlışı bir-
birinden ayırt etmek, düşünürken yanılmamak 
ilmidir. Mantık sistemlerinin en üstünü İslam 
Mantığıdır. Ehliyetli ve liyakatli hocasını/üsta-
dını bulup bu ilmi tahsil etmelisin.

6.Aklın en büyük aleti ve vasıtası lisandır. Üç 
yüz kelimelik çarşı pazar sokak iletişim diliyle 
aklını geliştiremezsin. On binlerce kelimeden 
ve terimden oluşan zengin edebî lisana vakıf 
olmalısın.

7.Aklın türleri vardır. Şeytanî akla değil, 
Rahmanî akla sahip olmalısın.

8.Aklın ana kaynaklarından biri faydalı ve 
hayırlı kültürdür. Onu edinmelisin.

9.Kültür kuru niyet ve hevesle elde edilmez. 
Ona sahip olmak iğne ile kuyu kazmak kadar 
zordur.

10.Aklın gelişmesi, ilerlemesi, yükselmesi, 
olgunlaşması için irfan sahibi olman gerekir. 
İrfansız akıl yeterli olmaz. Menzile ulaştırmaz.

11.Bugünkü lâdinî eğitim seni akıllı yapmaz, 

aksine aklını köreltir.
12.Paralel ve alternatif bir eğitim alman ge-

rekir.
13.Temel kural: Aklı yetersiz olan ehliyetsiz 

ve liyakatsiz hocalar ve muallimler akıllı öğren-
ciler yetiştiremez.

14.Resulullaha biatli ve onunla irtibatlı ol-
mayan hocalar sana fazla bir şey kazandıra-
maz.

15.Dünya kadar ilmin olsa, onun hayata uy-
gulamazsan akıllı olmazsın, akıllı sayılmazsın.

16.Rahmanî akıl Rahman’a, şeytanî akıl şey-
tana götürür.

17.Kişinin ne mal olduğu, kıymeti, rütbesi, 
derecesi aklından belli olur.

18.Parası, serveti, zenginliği aklından kat 
kat fazla. Yandı o adam.

19.Ehl-i dünyanın akılları kıt ve güdük oldu-
ğu için ahirete sırt çevirmişler, dünyaya dön-
müşler.

20.Akıl dinin kaynağı değildir ama en büyük 
alet ve vasıtasıdır.

21.Şeytanî, dünyevî akıl ne kadar yüksek 
olursa olsun, ebedî mutluluğa değil, ebedî fe-
laket ve hasarete (zarar ziyana) götürür.

22.İcazetsiz hocalar ve muallimler seni akıllı 
yapamaz, aksine akılsız yapar.

23.Kimler akılsızdır: Din sömürüsü yapanlar 
akılsızdır… Arivistler akılsızdır… Ahireti unutan 
ehl-i dünya akılsızdır… Yaşamak için yemeyen, 
yemek için yaşayanlar akılsızdır… Devamlı gıy-
bet edenler, dıştan sofu ve dindar görünseler 
bile süper akılsızdır… Eviyle, yazlığı ile otomo-
biliyle, lüks mobilyalarıyla, cep telefonu ile 
övünenler, böbürlenenler hem akılsız, hem 
beyinsizdir… Dindar geçindiği halde beş yıldızlı 
içkili, fuhuşlu mekânlarda konaklayanlar akıl-
sızdır… İhtiyacının çok üzerinde statü için çok 

MEHMET ŞEVKET EYGİ’NİN SON YAZISI
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akılsızdır… Cemaat tarikat hizip fırka holigan-
lığı militanlığı yapanlar akılsızdır…

24.Akılsız, bilgisiz, yarı cahil kimseler hiz-
met ederken İslam’ın ve tasavvufun içini bo-
şaltır, dine ve Ümmete büyük zarar verir.

25.Dinde reform, yenilik, değişim istemek 
büyük akılsızlıktır. Dinin reforma ihtiyacı yok-
tur, aklı ve kültürü yetersiz Müslümanların re-
forma ve ıslaha ihtiyaçları vardır.

26.Sünneti tamamen veya kısmen inkâr, ret 
ve tekzip etmek büyük akılsızlıktır.

27.İslam feministleri akıllı Müslüman değil, 
akılsız Müslüman’dır.

28.Aklı yeterli Müslüman mutlaka Ümmet 
birliği, ittihad-ı İslam ve İmamet şuuruna sahip 
olur.

29.Kişinin aklını geliştirmek için faydalı, 
hayırlı, nurlu kitaplar okuması gerekir. Böyle 
kitapları okuyanlar akıllanır, okumayanların 
akılları dumura uğrar, güdükleşir.

30.Aklı olmayanın dini de yoktur.
31.Akılsız Müslüman yarı Müslüman’dır.
32.Akılsız Müslüman en başta kendisine za-

rar verir.

33.Bütün İmanî, İslamî, Kur’anî, Nebevî, 
Şer’î hizmetleri; akıllı, kültürlü, ahlaklı, ehli-
yetli, liyakatli, icazetli Müslümanlar görmelidir.

34.Akıllı, kültürlü insanlardan oluşan top-
lumlar dünya işlerini başarı ile tanzim eder, 
görür.

35.Hikmetli söz: Şahsın görünür rütbe-i aklı 
eserinde.

36.Ne garip bir tecellidir ki, Japonya, Yeni 
Zelanda gibi gayr-i müslim ülkelerde, İslam 
dünyasındakinden fazla selim akıl var.

37.Dünyada çeşitli İslam yorumları ve uygu-
lamaları var. Selim akıl, bunlar içinden Fırka-i 
Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat’in en doğrusu 
olduğunu anlar ve onu seçer.

Cenab-ı Hak bize akıl, akl-ı selim, ilim irfan, 
müspet ve faydalı kültür, islamî vizyon nasip 
etsin. Aksi takdirde işimiz çok zordur. Tembel 
tembel armut piş ağzıma düş diye beklemeye-
lim. Aklımızı geliştirmenin, kültürümüzü artır-
manın, ilim irfan sahibi olmanın yollarını ara-
yalım, bulalım, gereken dersleri üstadlarından 
alıp öğrenelim, ne yapmak gerekiyorsa onları 
yapalım.
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Müberra SÜRAT

TÜRK DEVLET GELENEĞİNDEKİ TÖRE 
ANLAYIŞININ OSMANLI HUKUKUNDAKI YERİ- 2

M A K A L E

2.OSMANLI HUKUK SİSTEMİ

Osmanlı hukuk sistemi ikili bir yapıya sahiptir. Bu 
ikili yapı mevzusu daha çok ilahiyatçılar ve tarihçiler 
arası tartışmalı bir konu olur. Genel olarak ilahiyat-
çıların temsil ettiği grup Osmanlı Hukukunun yalnız 
İslâmiyet temelli şer’i hukuktan ibaret olduğunu id-
dia ederken; ikinci grup ise İslam Hukuku yanında 
geleneksel Türk Hukuku etkisiyle meydana gelen 
kısmen laik denebilecek bir hukuk sistemi olduğu-
nu savunmaktadır. Halil İnalcık bu konudaki “Tama-
men özel koşullar altında gelişen Osmanlı devleti, 
şeriatı aşan bir hukuk düzeni geliştirmiştir”1 tespi-
tiyle ikinci gruba dâhil olmuştur. Bu bağlamda Os-
manlı Hukuk sisteminin örfi ve şer’i olmak üzere iki 
kısmından bahsetmemiz mümkündür. 

İslam dini sadece inanç ve ibadet ile ilgili pren-
sipleri ortaya koyan kurallardan ibaret olmamış, 
günlük yaşantının her alanı ile ilgili kapsayıcı düzen-
lemeler getirmiştir. Bunların içerisinde hukuk kural-
ları da bulunmaktadır. 2 Türkler İslâmiyet’in kabulü 
ile beraber  ”şeriat”  şeklinde ifade edilen bu İslami 
hukuk kurallarını da benimsemişlerdir. Kuran, hadis, 
icma, kıyas ve içtihat kaynaklı oluşan şer‘i hukuk; 
kamu hukuku alanı dışında gayri müslimlere uygu-
lanmamış, gayri müslimler özel hukuk alanlarında 
kendi dinsel hukuk kurallarına göre muamele gör-
müştür. Yargı sistemi başında (teorik olarak) ilmiye 
teşkilatının da reisi olan Şeyhülislam olup sistemin 
temsilcisidir. Ancak Şeyhülislamlar yargı yetkisine 
sahip olamadıklarından yargı teşkilatının asıl başı 
kazaskerler olmuştur3. Doğrudan kazaskere bağlı 
olan kadılar ise eyalet, sancak ve kazalardaki mah-
kemelerde hâkimlik görevini görmüştür. 

2.1. ÖRFİ HUKUK 

Osmanlı Devletinde hükümdarın mutlak otorite 
sahibi olması, padişaha her konuda kanun koyabil-
me yetkisi vermiştir. Devlet menfaatlerini koruma 
maksadıyla daha çok kamu hukuku alanında kar-
şımıza çıkan bu kanunlar aslında İslami hukuktan 

1  Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet Hukuk ve 
Adâlet, İstanbul,2017, s.33
2  Halil Cin – Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tari-
hi, Konya 2003s. 57
3   Halil Cin- Gül Akyılmaz , a.g.e.  s. 151-153

bağımsız olarak her alanda kullanılmıştır. Özel hu-
kuka ilişkin kurallar şer’i hukukun asli kaynakların-
da genellikle ayrıntılı olarak düzenlendiğinden4 bu 
alanda da örfi hukukun varlığından bahsetmemiz 
mümkün olmasına rağmen kamu hukukunda oldu-
ğu kadar ağırlığının hissedilmediğini belirtmek ge-
rekir. Nitekim Osmanlı Devletinin içinde bulundu-
ğu şartlar daha çok mâli, askerî ve idârî konularda 
hukuki düzenlemeler gerektirdiğinden bu konular-
da direkt olarak padişah kendi iradesiyle kanunlar 
oluşturmuştur. Tekâlîf-i şer’iyye denilen vergilerin 
devletin giderlerini karşılamaması dolayısıyla çeşitli 
isimlerle örfi vergilerin (tekâlîf-i örfiyye) konması 
buna örnektir.5   

Esasen örfi ve şer’i hukukun uygulanma alanları-
nı birbirinden keskin çizgilerle ayırmak mümkün de-
ğildir. Hemen her alanda iki hukukun varlığı beraber 
görülür. Ancak bazı alanlarda yoğunlaştıklarını söy-
lemek gereklidir ki şahıs, aile, miras, eşya, borçlar 
ve ticaret hukuku İslam hukukunca ayrıntılı biçimde 
düzenlendiğinden bu hususlarda şer’i hukukun hâ-
kimliği söz konusudur. Yine de ihtiyaç dâhilinde bu 
alanlarda örfi düzenlemelerin yapıldığını belirtmek 
lâzımdır. Mirî arazinin tasarruf ve başkalarına devri, 
mukataalı vakıfların tasarruf ve intikali dair esasla-
rın belirlenmesinde örfi hukuktan faydalanılması 
şer’i hukuk sahalarında örfi hukuk düzenlemelerine 
de rastlandığını göstermektedir. Aynı şekilde idare, 
ceza, vergi hukuku gibi kamu hukuku alanlarında da 
örfi hukuk payının çok daha büyük olduğu görülür.6

 Örfi uygulamalar; İslami uygulamadan ayrı ol-
masına rağmen tamamen bağımsız olmamış, İsla-
miyet örfi hukukta bir hassasiyet unsuru olmuştur. 
İki yapının birbiri ile uyum içinde bulunulmasına 
özen gösterilmiştir. Her şeyden önce örfi hukuk 
şer’i hukukun birtakım hükümlerini ortadan kal-
dırmak veya değiştirmek iddiasıyla ortaya çıkma-
mıştır. Tersine, şer’i hukukun tanıdığı yetki çerçe-
vesinde veya genellikle bu hukukun düzenlememiş 
bulunduğu alanlarda hüküm koyması söz konusu 

4  Ömer Lütfi Barkan , “Kanun-name”, MEBİA, 
c. VI., İstanbul 1977, s. 185-187.
5  M. Akif Aydın, , Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, 
2017 s.27
6  M.Akif Aydın, , Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, 
2017,s.76
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olmuştur.7 Sultanlar kanun koyarken İslami hukuk 
çerçevesinden  çıkmamaya özen göstermiştir. Bazı 
hukuki problemlerde şeyhülislâma danışılmış ve 
çoğu zaman fermandan önce fetva alınması gerekli-
liği vurgulanmıştır. Örfi kanunların çıkarılmasındaki 
önemli rollerinden dolayı ”müftî-i kanun” olarak 
adlandırılan nişancıların medrese kökenli olup İs-
lam hukuku öğrenimi görmüş ulemadan seçilmesi 
ve Divân-ı Hümâyun’da şer’i hukukun temsilcileri 
olan Rumeli ve Anadolu kazaskerinin örfi hukuk 
oluşumunda önemli role sahip olmaları iki hukuk 
arasındaki dengeyi göstermektedir. Ayrıca iki hu-
kukun da aynı kaza mercii tarafından uygulanması; 
ayrı mahkemelerin kurulmaması bu dengeyi kanıt-
lar niteliktedir8.  Ancak burada tam anlamıyla bir 
uyumdan bahsetmek pek mümkün değildir. Şeklen 
İslam hukukuna uyulmuş olsa da gerçek manada 
uyulmadığı zamanlar olmuştur. İslam Hukukuna uy-
gun olmamasına rağmen Fatih Sultan Mehmed’in 
vakıf arazi ve mülklerini kamulaştırması; her zaman 
şer’i hukuka uygunluk zorunluluğu aranmadığına 
örnek olarak gösterilebilir.

    Örfi hukukun oluşumundaki en önemli etken 
İslamiyet öncesi Türklerdeki kut inancının İslamiyet 
sonrası Türk Devletlerine de tesir etmiş olmasıdır. 
Asil bir soydan gelmesi gereken Kağana ilahi yolla 
yetki verilmesi; Kağana yüksek bir otorite sağlamış 
ve din karşısında bu kudreti kaybetmek isteme-
yen Osmanlı sultanları da gerekli düzenlemeleri 
yapmaktan geri durmamıştır. Topkapı Sarayı’nda 
bulunan “Arz Kapısı”nın sağ tarafındaki “Şeriyâr-ı 
pür-kerem zıll-ı cenab-ı kibriyâ” (İhsan ve en’am sa-
hibi, Allah’ın gölgesi padişah) .9 yazısından anlaşıl-
dığı üzere İslamiyet öncesi Göktanrıdan alınan kut 
inancı Osmanlılarda da aynı şekilde devam ederek 
yetkinin Allah’tan verildiğine inanılmıştır.

  Türk cihan hâkimiyeti mefkûresi Türk Devlet-
leri tarafından bir vazife addedilmiş10. Tüm dünya 
üzerinde egemen olma ideali yine İslamiyet sonrası 
Türk Devletlerinin de gâyesi olmuş (nizâm-ı mülk) 
ve bu yolda Hükümdarın iradesiyle oluşan kanunlar 
Örfi Hukuku meydana getirmiştir.

  Türk Devlet Geleneği, Türklerin varlığından 
itibaren gerekli değişim ve gelişimlerle devamlılık 
sağlamıştır. İslamiyet öncesi Türklerde hükümdar 
adalet sisteminin en yetkili kişisiydi. Hakan yüksek 

7  M. Akif Aydın, a.g.e. , s.73
8  M.Akif Aydın, a.g.e. , s.74
9  H. Canan Cimilli, Topkapı Sarayı’nın Anıtsal 
Kapılarının İşlev Ve Sembolizm Açısından İncelenmesi, 
İstanbul Üniersitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Doktora 
Tezi,İstanbul,2007, s.176
10  İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstan-
bul, s.244-245

mahkemede başkanlık edip davalara bakardı.11. 
İslâmi dönemde de Türk hükümdarları Dîvânü’ü-l 
Mezâlim adındaki büyük siyasi suçlara bakan mah-
kemelerde adalet dağıtmışlardır ve bu iş çok mühim 
görülmüştür. Normal mahkemelerin çözmekte aciz 
kaldığı meseleler de bu dîvâna yansırdı12 Karahan-
lı, Gazneli ve Selçukluda bulunan bu müessesenin 
görevi Osmanlı’da da Dîvân-ı Hümâyun tarafından 
yürütülmüştür. Dîvân-ı Hümâyuna da II. Mehmed 
dönemine kadar bizzat sultan başkanlık etmiş ve 
burada da mahalinde halledilemeyen davalar, va-
tandaşların şikâyetleri görüşülüp karara bağlanmış-
tır13. 

  İslam âlemine egemen olarak gelen Türkler As-
ya’dan değişmez eski bir devlet anlayışı ve belli Dev-
let gelenekleriyle geliyorlardı.14 Devlet anlayışlarını 
İslamiyet sonrasında dini hukuk ile sentezlemeleri 
dolayısıyla, ilk Müslüman Türk devletlerinden itiba-
ren örfi hukuk var olmuştur. Müslüman olan Cen-
giz Han oğulları dahi, özellikle devlet idaresinde 
töreye itinayla sadık kalmışlardır.15 Ortaçağdaki 
töre ile şeriat çekişmelerine rağmen Anadolu’da, 
özellikle Asya’daki geleneklerine halen bağlı olan 
Uc Türkmen devletlerinde (Osmanlı Devleti dâhil) 
İlhanlı örneğinde olduğu gibi hukuk ve idare alanın-
da Töre, güçlü bir etki yapmıştır.16Bir uc Beyi olan 
Osman Gazi’ye Selçuklu Hükümdarlarının istiklâl 
alâmeti olarak davul ve bayrak göndermesi an’ane-
sinin Gök-Türklerde ve diğer bazı Türk Devletlerinde 
geçerli bir usül olduğu da bilinmektedir.17 Z. Velidi 
Togan’a göre Orhan Bey’in bildiği devlet nizâmı yal-
nız Töre ve Yasaktan ibaretti. Biraz abartılı olmakla 
beraber örfi vergi esaslarının daha bu zamanda var 
olduğu gerçeği vakf ve temlik belgelerinden ortaya 
çıkmaktadır.18Görüldüğü gibi özellikle kuruluş dev-
ri Osmanlı’sında Töre, çok yoğun tesir etmiş iken za-
manla, özellikle 17. Yüzyılda Törenin tesiri oldukça 
azalmış ve şer’i hukuk hayli baskın konuma gelmiş-
tir. Hatta Osmanlı Devletinin İslami Hukuktan ibaret 
olduğunu savunanlar genellikle bu dönem sonrası 
uygulamalarını örnek göstermektedir.

11  Mehmet Şeker, Ortaçağ Türk-İslam Devletle-
rinde Hükümdarın Adalet Sembolü: Dîvânü’l- Mezâlim, 
Humanitas 2017, s.79
12  Mehmet Şeker, a.g.e. , s.80-83
13  A. Mumcu, Hukuksal Ve Siyasal Karar Orga-
nı Olarak Dîvân-ı Hümâyun, Ankara, 1976, s. 71
14  Halil İnalcık,Osmanlı’da Devlet Hukuk Ve 
Adalet,2017, kronik, s.36
15  Halil İnalcık, ayn. eser, s.37
16  Halil İnalcık, gös. yer. 
17  M. Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin 
Osmanlı Müesseselerine Te’siri,1981, İstanbul, s. 37
18  Halil İnalcık,Osmanlı’da Devlet Hukuk Ve 
Adalet,2017, kronik, s.38-39

51



sirdergisi.com
Temmuz 2019 - Şevval   1440

SIR

K U R’A N  B Ü L B Ü L L E R İ

1950 yılında Bursa ili Osmangazi ilçesi Çağlayan 
köyü’nde dünyaya gelmiştir. Beş kardeşin en küçü-
ğü olan Coşar, sesinin güzelliği ve sesini kullanmaya 
olan merakı ile küçük yaşlarda herkesin dikkatini 
çekmiş ve henüz ilkokula başlamadan ezanı ezber-
leyerek her fırsatta yaşadığı köyün minaresine çı-
kıp okumaya başlamıştır. İsmail Coşar, bu yaşlarda 
Kandil günlerinde annesi Edibe Hanım ile radyodan 
Kuran-ı Kerim dinler ve sesini duyduğu hafızların 
“kendisine dost olması” yönünde anne duası alırdı.

Memleketin sıkıntılı süreçten geçtiği dönemler-
de, çiftçilikle uğraşan İsmail Coşar’ın babası Veysel 
Bey, oğlunun maddi sıkıntılardan dolayı okuyama-
yacağı endişesiyle tarlalarında çalışmasından ya-
nadır. Ancak; İsmail Coşar’ ın Kuran-ı Kerim’e olan 
ilgisi ve sesini bu yönde kullanmaya hevesli olması, 
annesi Edibe Hanım’ın onun yanında olmasını sağ-
lamıştır.

İsmail Coşar, bu desteği de arkasına alarak kendi 
köyünün imamı olan Mehmet Atış Efendi’den öğ-
rendiği Kuran-ı Kerim’i ciddi olarak ilerletmek ve 
hafızlık eğitimi almak için dayısı Emin Bey’in yanına 
gitmek üzere köyünden ayrılır. Ancak; dayısı Emin 
Bey yaşının ilerlemiş olmasından dolayı, bu eğiti-
min yarım kalabileceği düşüncesiyle kendisini geri 
gönderir. Ancak Coşar bu yolda eğitim almayı çok 
istemiş ve karşısına çıkan bu ilk zorluğu aşarak belki 
de hayatının en önemli kararlarından birini vermiş 
ve Bursa Ulu Cami’nin yolunu tutmuştur. Yine de 
Coşar’ı büyük bir sıkıntı beklemektedir. Yaşının kü-
çük olması ve yanında birisinin olmaması nedeni ile 
kendisini gösterme fırsatı bulamayacağından, İsma-
il Coşar, çıkış yolu olarak Ulu Cami’de yüksek sesle 
Kuran-ı Kerim okumaya başlamıştır. Ulu Camii Mü-
ezzini Hafız Sabri Bey, İsmail Coşar’ı fark ederek ya-
nına sokulup bir müddet dinler ve “biraz daha sesli 
oku” diyerek Coşar’ın hayatında bilmeden önemli 
bir rol oynamış olur. Bundan sonra İsmail Coşar, 
kalacak yeri de olmaması nedeni ile Ulu Cami’de 
kalmaya başlar.

Bir müddet sonra kendisini merak eden annesi 
Edibe Hanım, İsmail Coşar’ı uzun aramalardan son-
ra Ulu Cami’de bulur. Bu durumdan etkilenen Edibe 
Hanım ve Ulu Camii Müezzini Hafız Sabri Bey, İsmail 
Coşar’ı, birçok din görevlisi yetiştirmiş olan Bursa 
İsmail Hakkı Tekkesi’ne yerleştirirler.

İsmail Coşar, 3 yıl sonra birçok zorluğa rağmen 
eğitimini tamamlamış ve artık Hafız İsmail Coşar 
olarak anılmaya başlamıştır. Artık Coşar’ın annesi 
Edibe Hanım’ın yaptığı dua kabul olmuş, İsmail Co-
şar merakla dinlediği Hafızlarla dost olmuştur.

Askerlik çağına gelen Hafız İsmail Coşar, askerlik 
görevini tamamlamak üzere önce Erzincan’a gider, 
ardından Ankara’ya gelir. İleride tüm Ankara’ya se-

sini duyuracağının işaretini henüz yapımı tamam-
lanmamış Kocatepe Camii minarelerinde ezan oku-
yarak verir.

Askerliğini tamamlayan Coşar, Ulus semtinde 
bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kağnıcıoğ-
lu Camii’ndeki ilk görevine 1972 yılında atanır. 1 yıl 
görev yaptıktan sonra yine Ulus semtinde bulunan 
Hallaç Camii’nde görev yapmaya başlar. Burada da 
2 yıl görev yapar ve ardından, 1975 yılında henüz 
inşaat halinde bulunan Kocatepe Camii’nde Müez-
zin olarak yeni görevine başlar. 2002 yılında imam-
lığa atanan İsmail Coşar, 36 yıldır Kocatepe Camii’n-
de imam olarak görev yaptı. 

İsmail Coşar, görev hayatında birçok ilkleri ger-
çekleştirmiştir. Tüm Türkiye’nin illerini, Avrupa’nın, 
Asya’nın, Uzak Doğu’nun birçok ülkesini ziyaret et-
miş ve buradaki Müslümanlara sesini duyurmuştur.

Bu süre zarfında birçok siyasetçi, bürokrat ve iş 
adamı ile tanışmış, onlarla birçok anıyı paylaşmış ve 
onları son yolculuklarında da Kocatepe Camii İmam 
Hatibi olarak yalnız bırakmamıştır.

İsmail Coşar; Mustafa Kemal Atatürk dönemin-
den sonra, Çankaya Köşkü’nde, Paşa’ nın davetiyle 
Kur’an-ı Kerim okuyan ilk isim olmuştur. Eşi vefat 
eden Kenan Evren, rahmetli eşine mevlid ve Hatim 
okutturur. Hatim duası esnasında da “ben de bir ha-
tim okudum onu da duaya ilave edin” der.

İsmail Coşar, Başbakan Saim Bülent Ulusu dö-
neminde de, Başbakanlık konutunda Kuran-ı Kerim 
okumuştur.

1974 yılında Mevlid Kandili münasebetiyle, Di-
yanet İşleri Başkan Yardımcısı Tayyar Altıkulaç ‘ın 
tertip ettiği, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT ‘nin 
ortaklığı ile Maltepe Camii’nden gerçekleştirilen 
Mevlid merasiminde, Kuran-ı Kerim’in İsmail Coşar 
tarafından okunması televizyonda ilk defa naklen 
yayınlanmıştır.

Halen Kocatepe Camii İmam-Hatibi olarak görev 
yapan İsmail Coşar, evli, iki oğlu ve iki torunu bu-
lunmaktadır.

İsmail COŞAR
Mehmed ALACADOĞAN
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İslam alimlerinin kendi dergahlarında müritlerine ilk öğrettikleri dualardan 

biridir. Kişinin bağışlanmayı dilediği bu dua aslında tövbe duası yerine de geç-
mektedir. Duanın lafızları şöyledir:

“Esteğfirullahel aziymellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etübü ileyh.”

Bağışlanma duası yapıldığı gün oruç da tutulursa inşallah duanın fazileti çok 
daha artacaktır.

Bağışlanma duası

D UA L A R I N  D İ L İ

Ayhan VEYSİOĞLU
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Nihat ÖZBİLEK

McLaren 650S, McLaren Automotive tarafından 2014-2017 yılları arasında üretilen 
süperspor otomobil modelidir. İlk olarak 2014 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmış 
olup MP4-12C temelinde %25 yeni parçalara sahiptir. 

650S, MP4-12C’nin karbon fiber takviyeli plastik şasisini paylaşmakta ve aynı McLa-
ren M838T 3.8 L twin-turbo V8 motor ile güçlendirilmiş olup 641 bg (478 kW; 650 PS) 
ve 680 Nm (500 lb · ft) torka ve yedi ileri çift kavramalı şanzımana sahiptir. 650S, 0–100 
km/h hıza 3.0 saniyede çıkmakta olup son hızı ise 333 km/h’dir (207 mph). 

650S’in daha hafif ve pist odaklı bir modeli olan McLaren 675LT 2015 Cenevre Oto-
mobil Fuarı’nda tanıtılmıştır. 

McLaren 650S

O T O M O T İ V
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Drone’lar, otomobiller, üretim tesisleri ve çok 

daha fazlasında kullanılan sensörler için geliştirilen 
güvenlik teknolojisi siber saldırıları tespit ediyor.

Sensör bazlı otomatik kontrolün drone’lar, araç 
içi cihazlar ve üretim tesisleri gibi günlük uygulama-
larda giderek daha fazla yer bulması siber güvenlik 
alanındaki tedbirlere yönelik ihtiyacı artırıyor.

Ölçüm için çok sayıda sensörü bir araya getiren 
mevcut sensör füzyon algoritmaları her ne kadar 
otomatik kontrol açısından kilit rol üstlense de bu 
algoritmaların güvenlik performansı herhangi bir 
şekilde kanıtlanamıyor.

Mevcut algoritmaların karmaşıklığı ve bir de-
ğerlendirme ortamı yaratmanın güçlüğü nedeniyle 
algoritmaların saldırılara fiilen dirençli olduğu ka-
nıtlanamadığı gibi hangi koşullar altında saldırıların 
görece kolaylıkla başarıya ulaşabileceği de ortaya 
konulamamış durumda.

Günümüzün dijital dünyasında kritik önem ta-
şıyan bu konuya yönelik çözüm geliştirmeyi hedef-
leyen Mitsubishi Electric, siber saldırılar sırasında 
sensör ölçümlerinde meydana gelen tutarsızlıkları 
tespit eden ve bu bakımdan dünyada bir ilk olduğu-
na inanılan bir sensör güvenliği teknolojisi geliştirdi.

Yeni algoritmanın geliştirme çalışmalarına Ja-
ponya Ulusal Araştırma ve Kalkınma Ajansı’na bağlı 
Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Kuru-
luşu (NEDO) tarafından görevlendirilen özel bir bi-
rim tarafından kısmi destek sağlandı. 2020 yılından 
itibaren satışa sunulması hedeflenen teknolojinin 
geliştirme çalışmaları devam ediyor. 

SENSÖR ÖLÇÜMLERİNİN KESİNLİĞİNDEN ÖDÜN 
VERİLMİYOR

Mitsubishi Electric’in yeni algoritması, siber 
saldırıları ölçüm verilerinde yüzde 42’yi aşan tutar-
sızlıklara dayalı olarak belirliyor. Örneğin drone’ları 
hedef alan ultrasonik saldırılarda, yerkürenin çekim 
gücü veya yerçekimi sensör füzyon algoritmasında-

ki ara değerler kullanılarak iki ayrı hesaplama yapı-
lıyor ve iki sonuç arasındaki fark tutarsızlık olarak 
kabul ediliyor.

Bu algoritmada siber saldırılar, drone’ların oto-
matik kontrolünde kullanılan pusula, jiroskop ve 
akselerometre gibi çeşitli sensörlerden alınan öl-
çümler arasındaki tutarsızlıklara dayalı olarak tespit 
ediliyor. Sensör fonksiyon algoritmasının hesapla-
dığı ara değerler kullanıldığı için algoritma kapsa-
mında hesaplama hızından ve sensör ölçümlerinin 
kesinliğinden ödün verilmiyor. 

YENİ DONANIMA GEREK KALMADAN DÜŞÜK 
MALİYETLE MEVCUT SİSTEME EKLENEBİLİYOR

Mitsubishi Electric aynı zamanda anormal sin-
yalleri münferiden drone’ların pusula, jiroskop ve 
akselerometre gibi her bir sensörüne ve ayrıca eş-
zamanlı olarak çoklu sensörlere uygulayan bir ileri 
değerlendirme ortamı oluşturdu. Bu ortam sayesin-
de Mitsubishi Electric, doğal fiziksel fenomenlerin 
yol açtığı sorunlarla siber saldırılardan kaynaklanan 
ölçüm tutarsızlıkları arasında önemli farklılıklar ol-
duğunu teyit etti. Yeni sensör güvenlik teknolojisi, 
herhangi bir donanım eklenmesine ya da modi-
fikasyona gerek kalmadan mevcut sensör sinyali 
işleme devrelerinde ilave yazılımla düşük maliyetli 
olarak uygulanabiliyor olmasıyla da büyük avantaj 
sağlıyor.

Dünyanın İlk Siber Saldırı 
Algoritmasını Geliştirdi

Mehmet ŞAHİN

T E K N O L O J İ
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Devletler yaşadıkları tecrübelerle; Doğu Akde-

niz’e hakim olmadan, dünyaya          hakim  olu-
namayacağı gerçeğini görerek tarih boyunca bu 
bölgeyi tarih boyunca  bir küresel  müdahale alanı 
olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla, Doğu Akdeniz her 
zaman ha-reketli bir bölge olmuştur. Bugün ise, 
Doğu Akdeniz üzerinde küresel jeopolitik müca- 
delede sahne değişmemiş ama aktörler değişmiş-
tir. Doğu Akdeniz’in bir de güncel bir jeopolitik bir 
gücü var ki  20.yy başlarında  petrol ve  21.yy’da ise 
doğalgazın  hayatımıza girmesiyle birlikte, Doğu Ak-
deniz’in yazgısı  da  daha da çıkmaz bir hal almıştır.                                                                                                                                        
Dünyadaki tüm küresel güçler gözlerini  ve dü-
şüncelerini  bu bölgeye çevirmişler aynı zamanda, 
küresel güçler, bölgede bulunan petrol ve doğalgaz 
terminallerine göre Do-ğu Akdeniz  Stratejileri  ge-
liştirmeye başladılar. Dolayısıyla bu durum da, bu 
bölgede tek bir küresel güç hakim olması durumu-
nunda pek mümkün olamayacağını gözler  ö-nüne 
sermektedir. Kısacası, bölgede kurulan ve petrol ve 
doğalgaz boru hatları, Doğu Akdeniz bölgesinin ta-
rihten gelen jeopolitik  ve jeostratejik önemini daha 
da arttır-mıştır. Özellikle de  ABD’nin yapmış oldu-
ğu bir araştırmaya göre, Doğu Akdeniz’in yak-laşık 
olarak 1.7 milyar varil petrol ve 122 trilyon fit küp 
gaz potansiyeline sahip olması ve bu potansiyel  
gücün  bölge ülkelerinin yanı sıra dünyanın önde 
gelen enerji şirket-lerinin ve enerji ihtiyacı yüksek 
devletlerin de dikkatini  çekmeye başlamıştır. Bu 
dur-um da bölgeyi yeni bir mücadele ve kriz haline 
getirmiştir.

Doğu Akdeniz’in  Yaratmış Olduğu Yeni Bir Ge-
rilim... 

Doğu Akdeniz’in yaratmış olduğu yeni bir geri-
lim de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanmıştır. 
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz’deki fa-aliyetlerinin ‘zayıflığının ve 

yalnızlığının’ bir işareti olduğunu söylemiştir. Bir 
Yunan te-levizyonuna konuşan Çipras, Türkiye’nin 
stratejik çıkmazla karşı karşıya kaldığını sa-vundu. 
Yunan başbakan, ülkesinin ve Kıbrıs’ın son yıllarda 
güçlü uluslararası ittifaklar kurduğunu dile getir-
miştir. Türkiye’nin güçlü ittifaklarının bulunmadığını 
söyleyen Çip-ras, “Kıbrıs ve Yunanistan’la farklılık-
larının ikili bir konu olduğu iddiaları kabul edilmez. 
Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) aynı 
zamanda Avrupa Birliği’nin de mün-hasır ekonomik 
bölgesidir. Yunanistan sınırları aynı zamanda AB 
sınırlarıdır.” ifadele-rini kullanmıştır. Yunanistan ve 
Kıbrıs’ın sürekli işbirliği içinde olduklarını kaydeden 
Çipras, Türkiye’nin E-ge’de olası bir ‘sıcak gelişme-
ye’ neden olma ihtimaliyle ilgili, ‘bu-nun hesaba 
katıldığını ve Yunan hükümetinin de bu bağlamda 
hazırlıklı’ olduğunu be-lirtmiştir. 

Peki ya  Türkiye  nasıl bir politika izlemektedir ?                                                                      
Türkiye, Kıbrıs’ta Türklerin Rumlarla eşit haklara 
sahip olduğunu ve adanın zenginlik-lerinden ortak 
faydalanılması gerektiğini belirtiyor. Türkiye sık sık 
bölgede faaliyet yü-rüten enerji şirketleri ile ABD, 
İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelere Rum tara-
fının tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekono-
mik bölgeyi tanımadığını ve Türkiye’nin deniz yet-
ki alanlarıyla çakışan bölgelerde arama ve üretim 
çalışmalarına izin verme-yeceğini dile getiriyor. 
Ayrıca Türkiye muhataplarına, Rum kesiminin ada-
nın tamamını temsil eden bir devlet ol-madığı için 
münhasır ekonomik bölge oluşturma ve ihale et-me 
hakkı bulunmadığını da iletiyor. Öte yandan, adanın 
çakışma olmayan kuzey, doğu ve güney kısımların-
da Rum tarafının fiili durum yaratma olasılığına kar-
şı, Türk tarafın-ca TPAO’ya ruhsat sahaları verildi. 
Böylece Rum yönetiminin adanın tamamını temsil 
etmemesine rağmen bloklar oluşturarak münha-
sır ekonomik bölge ilan etmesine kar-şılık verilmiş 
oldu. Ayrıca  Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Doğu Ak-

Nefise BAYGÜT

DOĞU  AKDENİZ  MESELESİ  
VE JEOPOLİTİK ÖNEMİ

G Ü N C E L
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deniz ile ilgili yaptığı a-çıklamaya tepki göstererek 
“Üçüncü tarafların kendilerini adeta uluslararası 
mahke-me yerine koyarak deniz sı-nırlarının nere-
den geçeceğini tayin etmeye çalışmaları ka-bul edi-
lemez” değerlendirme-sinde bulunulmuştur. Genel 
olarak bakıldığında Türki-ye’nin  Doğu Akdeniz’de 
bir beka meselesiyle karşı karşıya olduğunu söyle-
mek müm-kündür. Gasp girişimlerine Türkiye sessiz 
kalmamaktadır  ve Türkiye’siz bölgede bir a-dım atı-
lamayacağı da aşikardır.

SONUÇ

Bu çerçevede konu, bölge ülkeleri açısından 
üç boyutta ele alınabilir: Kıbrıs sorunu, ulus-la-
rarası hukuk ve enerji güvenliği. Bölgenin ana 
aktörlerinden biri olarak Türkiye de politi-ka-
larını bu üç boyut üzerinden geliştirmektedir                                                                       
Konu Kıbrıs üzerinden değerlendirildiğinde, böyle 
bir kaynağın varlığının adanın genel refahını arttı-
racağı göz önüne alındığında, problemin çözümü-
ne katkıda buluna-bilecek nitelik taşıyabileceğini 
söylemek mümkündür. Fakat Güney Kıbrıs Rum 
Yöneti-mi’nin (GKRY) yaklaşımları değerlendiril-
diğinde, maalesef Kıbrıs sorununa başka bir bo-
yut, yeni bir çö-zümsüzlük eklediği görülmektedir. 
GKRY, İsrail ve Yunanistan’ın Ku-zey Kıbrıs Türk 
Cum-huriyeti’nin (KKTC) haklarını yok sayarak 
hareket etmeleri, bölge-deki en önemli güvenlik 
problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.                                                                             
Uluslararası hukuk açısından konuya bakıldığında, 
Türkiye GKRY’nin tek taraflı ola-rak ve KKTC’nin 
görüşü dahi alınmaksızın ilan ettiği “Münhasır Eko-
nomik Bölge” (MEB) alanında Türkiye’nin ve Kıbrıs 
Türklerinin de hakkı olduğunu savunuyor. Tür-
ki-ye’nin Kuzey Kıbrıslı Türklerin Londra ve Zürih an-
laşmalarından doğan hukuki hakları-nın olduğunu 
ve GKRY’nin tek başına herhangi bir girişimde bu-
lunamayacağını açık şe-kilde bildirmesine rağmen, 
GKRY 2003 yılından beri MEB sınırlandırma anlaş-
maları yapmaktadır. GKRY’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” 
adına Mısır, Lübnan ve İsrail ile “Mün-hasır Ekono-
mik Bölge Sınırlandırma Anlaşması” imzalaması da 
yine hukuksuz gerçek-leştirilen eylemlerden biridir. 
Ayrıca GKRY 2007 yılında ilan ettiği MEB alanını 13 
par-sele bölerek enerji arama faaliyetlerine izin ver-
miştir. Bu durum hem bölge jeopoliti-ğine hem de 
Kıbrıs sorununa yeni bir boyut eklemiştir.

Enerji  konusu ise, Türkiye’yi öncelikle hem 
kendi enerji arz güvenliği hem de enerji ticaretin-
deki konumu itibariyle yakından ilgilendirmektedir. 
Doğu Akdeniz bölgesini 2000’li yıllardan itibaren bir 
mücadele alanı haline getiren temel unsur, bölgede 
enerji kaynaklarının keşfedilmesi, özellikle doğal ga-
zın bulunmasıdır. AB ve Türkiye gibi e-nerjiye ihtiya-
cı olan aktörler için, Doğu Akdeniz enerji kaynakları 
çok daha kritik bir hal almaktadır. Öte yandan sınır-
ları olmamasına rağmen Doğu Akdeniz jeopolitiğin-
de söz sahibi olmak iste-yen ABD, Rusya gibi ülkeler 
de gerek şirketleri gerek söylem-leriyle bölgede 
etkinlik kur-maya çalışmaktadırlar. Bunların yanı 
sıra bölgede birçok enerji şirketi bulunmakta. Doğu 
Akdeniz’de faaliyet gösteren başlıca şirketler ara-
sın-da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 
ABD’li Exxon Mobil ve Nobel, Fransız Total, İtalyan 
Eni, Güney Koreli Kogas, Katar Petroleum, İngiliz BG 
ile İsrailli Delek ve Avner yer almaktadır. Bu denkle-
me Kıbrıs sorunu ve uluslararası hukuk boyutu da 
ek-lenince, bölge hayli karmaşık bir hal almaktadır. 

‘’ Türkiye’nin bölgede varlığı ve gücü kuşkusuz 
tüm Doğu Akdeniz ülkelerinden daha önemlidir.  
Hepsini birbiri ile çarpıp toplayın tek bir Türkiye et-
meyebilir ekonomik ve askeri büyüklük olarak. Ama 
hepsi (şimdi olduğu gibi) arkalarına AB ve ABD’yi 
alıp kar-şınıza çıkarsa güç dengesi ciddi şekilde de-
ğişebilir. Jeopolitik etkiden ziyade kaynak gelirleri-
ni arttırmak sevdasında olan bölge ülkeleri için en 
önemli doğalgaz pazarı, AB pazarlarına boruhattı 
ile erişmek için en elverişli potansiyel transit ülke 
Türkiyedir. Doğu Akdeniz’e en uzun sahili olan da. 
KKTC’yi de eklerseniz ve akıllıca yeni ittifaklar oluş-
turursanız Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in “bölgesel 
süpergücü” olduğunu söylemek abartı sayılmaz. 
Hepsi Türkiye ile ticaret yapmak, etkilesimde bulun-
mak isteyen, tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu 
ülkelerdir. Ve bu durumlar göz önüne alınarak  poli-
ti-kalar oluşturulmalıdır. Türkiye’nin yaklaşımını an-
latmak için güçlü bir stratejik iletişim planı hazırlan-
malı ve yürürlüğe konulmalıdır. Hem Türkiye hem 
de bölgedeki insanla-rın yeni stratejimizi benimse-
meleri, en azından doğru algılamaları, aralarındaki 
bağları güçlendirmeleri için üniversiteler, dü-şünce 
kuruluşları, medya üzerinden ayağı yere basan kap-
samlı iletişim çalışmaları başlatılmalıdır. 
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Baharın	müjdesi	 olan	 Temmuz’dan	 sevgi-

ler,	hayırlı	ve	huzurlu	olsun.	

Sırlarla	dolu	gönlümüz	uzayıp	giden	yaşan-
tımızda	tren	gibi	zikzaklar	çizerek	inişli	çıkışlı	
yokuş	gibi	o	trendeki	yolcular	kimi	güler,	kimi	
ağlar.	O	yokuştaki	insanlar	gibi	hedefe	doğru	
yol	alırlar.	Meçhule	mi	giderler	onlar	da	bil-
mezler.	 Çünkü	 her	 şeyin	 sonunu	 bilen	 Rab-
bim	var.	

Acıları	tatlılar	insanoğlu	için	güzel	tarafları	
olgunlaştırır	 imiş.	Canın	yanar	ve	 sen	anlar-
sın	ki	güvenmek	bazen	yorar.	Tatlı	tarafı	ise;	
bizi	birazda	olsa	şımartır.		Bizler	ilgi	sevgi	gör-
meyi	seven	bir	toplumuz.		Tren	gibi	dedik	ya	
zikzaklı	bu	yollarda	 inenlerle	dolu	hayatımız	
şansımız	 bol	 olsun	 ki	 bizde	 etrafa	 saçalım.	
Geleceğe	 hep	 gelecek	 umut	 olsun.	 Her	 an	
karanlık	 içinde	 sen	 ışık	 olmalısın	 insanlara.	
O	 zaman	 Rabbim	 seni	 de	 fark	 eder	 bilesin.	
Güvenmek	 inanmak	 karşı	 içinde	 umut	 ile	
beklemek	o	 seni	 öyle	 bir	 üzer	 ki…	 Şok!	An-
latamazsın	kimseye,	gömersin	içine	O	bilir,	O	
görür	 beni	 diyerek	 havale	 edersin	 Rabbine.	
Sen	 seyreyle	en	büyük	gönül	bilelim.	 İçinde	
dosttur.	 Can	 arkadaşı	 sığdırandır	 bilir	 ki	 on-
dan	zarar	gelmez.	İster	uzayan	o	trende	başta	
ol,	ister	sonunda	o	seni	finişe	götürür.	

Sadede	niyet	edelim.	Çektiğin	zahmet	bir	
gün	 kolaylaşır.	 Hayat	 hep	 yokuş	 ve	 zikzak	
değildir.	 Yorgun	 olabilirsin,	 hatta	 kırgın	 da!	
Umut	hep	olsun	yarınlara	çöz	kendini	anlat	o	
gönül	dostuna	çocuklaş,	sokul	sen.	Ona	yap	
cilveni	 o	 sarar	 sarmalar	 seni	 bilesin.	 Onda	
ne	büyük	gönül	var.	Annelerden	99	kat	daha	
fazla	sevgi	ile	kollar.	Kim	mi?	RABBİM!	O	öyle	
yüce	 ki	 anlatılamaz.	 Yaşarken	 göreceksin	
hani	derler	ya	“	ALLAH	‘	A	EMANET	“	olunuz.	

Ne	güzel	bizler	için	sözler	o	sana	batan	güneş-
le	 teselli	doğan	güneşle	umut	sunar	bilesin.	
Biz	her	şeyi	halledemeyiz.	Olur	ya,	bir	teslim	
olsak	mahvoluruz,	ağlarız.	Daima	eşler	birbi-
rine	yardım	etmeli	zorluklar	el	ele	aşılır,	bil-
meli	dürüst	olmak	erdemliliktir.	Gönlüm	saba	
bir	çift	sözüm	var	dikkat!	Nefsine	uyma,	iblisi	
sevindirme.	Zordur	belki	hayat	acılarla	dolu	
olsa	da	güzel	yanı	vardır.	Sonunda	bir	umut	
ışığı	 vardır.	 Kırma	 sen	 incinsen	 de	 incitme	
sus.	Seyreyle	iki	göz	ile	başlayan	hayatta		sev-
gi	iki	söz	ile	bitirme.	Sen	kararlı	ol	pes	etme	
gecenin	karanlığı	içinde	sen	aydınlık	ol	insan-
lara	yıldızlar	gibi	ışık	ol.	

Bizlere	 olgunluk	 imtihanı	 hayat,	 bilesin	
kimi	dost	 ile	kimi	düşman	 ile	bazen	de	nef-
sin	ile	çok	seviyorum	dediğin	girer.	Bazen	im-
tihan	 çemberine	 bunlar	 ödül	 imiş;	 Rabbim’	
den	dualar	ve	sabır	ile	seyreyle	rahmetli	İbra-
him		Erkal	Bey’in	dediği	gibi	“	Seyreyle	güzel	
kudretli	 Mevlam	 neler	 eyler.”	 Allah’a	 sığın.	
Allah’u	 Taala	 neler	 eyler	 yeter	 ki	 biz	 teslim	
olalım.	O	bilir	diyebilelim	bazen	çok	şey	var-
ken	susmak	en	güzeli.	Tevekkülün	 ilk	adımı-
dır.	sen	sus	İlahi	Adalet	konuşur	her	zaman.

Can	bula	cananını	Bayram

Kul	Bula	sultanını	ola

Dilde	Rahman	dertlere	derman

Azade	ferman	bayram	ola

O	Bayram	güçlü	ol	kendine

Güven	güne	,

Uyanırken	değerli	olduğunu	hisset!

Yeni	güne	şükret	ki	

Bu	gün	senin	günün	olsun!

Necibe  AKÇA KOCATOP

S I R DA Ş

Sıcaklığın Müjdesi 
Olan Temmuz
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Hayatını	 başkalarını	 memnun	 etmek	 için	
yaşama.	Ya	da	olmuyorsa	karşındakini	zorla-
ma,	ya	kırarsın	ya	kırılırsın.	Çatlayan	bardak	
iz	bırakır,	o	zaman	dikkat	kırmayalım	sevdik-
lerimizi.

Yaşam	treni	bizleri	aldı	götürüyor.	Bu	tren	
hayatımız	 dedik	 ya	 zikzak	 yollar	 aşılır.	 Do-
ğarken	 bindiğimiz	 trende	 anne	 ve	 babamız-
la	 tanıştık,	 istasyonun	 birinde	 onlar	 ile….	O	
zamanlar	 biz	 ile	 seyahat	 edeceklerini	 sanı-
yorduk.	 Oysa	 istasyonun	 birinde	 onlar	 ine-
ceklerdi	 ve	 bizi	 yolculuğumuzda	 yalnız	 bıra-
kacaklardı.	Zamanla	trene	başkaları	da	bindi	
ve	bizim	içim	önemliydiler.	Kardeşlerimiz,	ar-
kadaşlar,	çocuklarımız,	hatta	hayatımızın	aşkı	
bir	çoğu	inmiştir.	Arkalarında	üstelik	de	kalıcı	
bir	 boşluk	bırakarak	 kimisinin	de	 eksikliği	 o	
kadar	 fark	 edilmez.	 Olmuştur	 ki	 yerlerinin	
boşluğunu	bile	fark	edememişsinizdir.	

Bu	 tren	 yolculuğu	 neşe,	 keder	 hayaller	
beklentiler	merhabalar	ve	vedalarla	doludur.	
Burada	 başarı	 tüm	 yolcularla	 iyi	 ilişkilerde	
olmaktır.	 Bunun	 için	 de	 elimizden	 gelenin	
en	 iyisini	 yapmalıyız.	 Ancak	 hepimizin	 karşı	
karşıya	 olduğu	 bir	 muamma	 var.	 Hiçbirimiz	
hangi	istasyonda	ineceğimizi	bilmiyoruz.	İşte	
bunun	içindir	ki	en	iyi	şekilde	yaşamalı	en	iyi	
şekilde	 sevmeli	 af	 etmeli	 olduğumuzun	 en	
iyisini	yansıtmalıyız.	Burası	çok	önemli!	Çün-
kü	trenden	inip	de	yerlerimizi	boş	bırakacağı-
mızda	yaşam	treninde	yolculuğa	devam	ede-
ceklerde	 güzel	 anılar	 bırakmalıyız.	 Öyleyse	
yaşam	treninde	size	iyi	yolculuklar	diliyorum.	

Çok	sevgi	verin	başarı	biçin	son	olarak	da	
trenimde	 olduğunuz	 için	 her	 birinize	 teşek-
kür	 ederim.	 Haaa	 unutmadan	 şahsen	 tren-
den	 inmeye	 hiç	 niyetim	 yok!	 Yine	 de	 ola	 ki	
ineceksem	bilin,	 sizinle	 seyahat	bir	 zevk	 idi.	
İyi	 ki	 binmişsiniz	 bu	 şiiri	 yazan	 ve	okuyan	 “	
CANLAR	“	Tamer	Akman,	Gürşat	Güneş	Bey-
ler	teşekkürler	kaleminize	nefesinize	sağlık.	

Hayat	bu	kadar	kısa	ise	sevgi	olsun	her	an	
ve	kalpte	öyle	güzel	ve	aşk	dolu	olmuş.	

Biz	bunu	bilelim	camdan	olsa	kırılır,	

Demirden	olsa	pas	olur,	

Deniz	gibi	olsun	ummana	açılsın	coşsun	

O	kalp	aşk	verirken	

Sevgiyi	hak	eden	girsin	

Denize	girer	gibi	

Yüzmeyi	bilen	kurtulsun	sevgi	ile,	

Bir	ömür	mutlu	olsun	

Bilmeyen	sizce	malum…	boğulsun!

O	kalp	hak	edene	açıktır.	

Bilmek	gerekir	ise	hayat	bize	neler	veriyor.	
Biz	 hala	 düşünüyoruz.	 Söylediklerimiz	 dü-
şündüklerimiz	duygularımız	 alışkanlıklarımız	
değerlerimiz	ve	karakterimize	dikkat	edelim.	
Kendimizi	mutlu	eden	iyi	hissettiren	en	doğru	
arkadaşı	 bulunca	 sıkı	 sıkı	 sarılın	 lütfen.	 Yaş-
landıkça	 gençleşebilmek	 gençlik	 bir	 hayat	
evresi	değil	bir	akıl	halidir.	Yıllar	cildi	buruş-
turabilir.	 Ancak	 heyecanların	 bitişiyle,	 	 Ruh	
buluşur...

İnsan	kendine	olan	güveni	kadar	genç,

Kuşkusu	kadar	yaşlıdır.

Cesareti	kadar	genç

Korkuları	kadar	yaşlıdır.

Umudu	kadar	genç

Bezginliği	kadar	yaşlıdır.	

Hiç	 kimse	 fazla	 yaşamış	 olmakla	 yaşlan-
maz

İnsanları	yaşlandıran	 ideallerinin	bitmesi-
dir.

Kalbi	sevdikçe,

Neşe	duydukça,

Güzellikleri	fark	ettikçe,

Beyni	yeni	şeyler	keşfettikçe,

HERKES	GENÇTİR.

İnsanlar	yaşadıkça	yaşlandıklarını	sanırlar,	
oysa	yaşamadıkça	yaşlanırlar.	

Kısacası?		

İnsanlar	 yaşlı	 olmaya	 karar	 verdiği	 gün	
YAŞLANIRLAR….
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Yeryüzünde inşa edilen ikinci mabed, Müs-

lümanların ilk kıblesi, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 
miraca yükseldiği kutsal mekan ve Beytü’l Mak-
dis olarak da bilinen Mescid-i Aksâ, şimdilerde 
imdat sirenini çekmiş can çekişiyor …

Peki ya bu mirasın sahipleri olan ve sayıla-
rı neredeyse iki milyarı bulan Müslümanlar ne 
âlemde?  

Basın ve yayın organlarından sizin de takip et-
tiğiniz gibi bir kısmı birbirini boğazlıyor, bir kısmı 
sırf Müslüman oldukları için zulüm görüp inim 
inim inliyor, bir kısmı dünya zevki uğruna batının 
elini eteğini öpüyor, bir kısmı açlıktan ve sefalet-
ten yaşamını yitiriyor, bir kısmı da “bana dokun-
mayan yılan bin yıl yaşasın” deyip olup biten her 
şeye kulak tıkıyor. “Dünya beşten büyüktür!” de-
yip bu zulme karşı koymaya çalışan Türkiye gibi 
bir iki ülkenin ise maalesef tek başlarına güçleri 
yetmiyor.

Oysa dünya Müslümanlarının yanında bir 
avuç kalan Yahudiler, her geçen gün hedeflerine 
bir adım daha yaklaşmış durumdalar. Bizler var 
olan Mescid-i Aksâ’ya sahip çıkamazken onlar, 
asırlar öncesi yıkılmış olan mabedlerini yeniden 
inşa edebilmek için var güçleriyle çaba sarf edi-
yorlar. Çünkü Süleyman mabedi onların olmazsa 
olmazı, dinleri, varlık sebebi, yaşam tarzı, devlet 
politikası… Mescid-i Aksâ’yı en kısa bir zamanda 
yıkıp onun yerine Süleyman mabedini yapabil-
mek için siyasi, askeri, ekonomik ve sosyolojik 
her türlü tedbiri almış durumdalar...  2017’de 
Kudüs’ün, İsrail’in başkenti ilan edilmesiyle hiç-
bir hukuki dayanağı olmayan sebeplerle Mescid-i 
Aksâ Müslümanlardan koparılmaya ve gizliden 
gizliye altı oyulmaya çalışılmaktadır.

Durumun vahametini ve Mescid-i Aksâ’nın 

önemini daha net ortaya koyabilmek için az da 
olsa tarihin derinliklerine inmekte fayda görüyo-
rum.

Asıl adı   Ârâmice Bet Makdeşa, İbranice Beth 
ha-mikdaş ve Arapça  Beytü’l Makdis olan Mes-
cid-i Aksâ“mukaddes ev” anlamındadır. “Aksa” 
kelimesi Arapçada uzak bir mesafe anlamında 
kullanılır. Mabedin Mekke’ye olan uzaklığın-
dan dolayı da mescide bu ismin verildiği rivayet 
edilmektedir. İslam alimleri Kur’an-ı Kerim’de el 
mescidül-aksâ adıyla anılan ve çevresinin müba-
rek kılındığı belirtilen yerin Beytü’l Makdis oldu-
ğu konusunda ittifak hâlindedirler.

Ahd-i Atik’te’ yani Tevrat’ta Beytü’l Makdis’in 
inşa edildiği yerin Hz. Süleyman döneminde ya-
pılan mabedin kalıntılarının bulunduğu mekan 
olarak ifade edilmektedir.  M. Ö. 957 yılında Hz. 
Süleyman tarafından yapıldığı belirtilen Süley-
man mabedinin, paha biçilmez malzemelerin 
kullanılarak yapıldığı büyük bir mühendislik ve 
mimarlık harikası olduğu bazı tarihi kaynaklarda 
mevcuttur. Bu mabed, Hz. Süleyman’dan sonra 
çok defa istilaya uğramış ve birkaç kez de yıkıl-
mıştır. Mabede yönelik en büyük istila ve yıkım 
M. Ö. 586 yılında Bâbil hükümdarı  Nebukadnez-
zar döneminde Kudüs’ün işgali sırasında olmuş-
tur. Bu istilada mabedin tüm kıymetli eşyaları ve 
süslemeleri Bâbil’e götürülmüştür.

Perslerin Bâbil’e hakim olmalarıyla Kudüs’e 
tekrar dönen Yahudiler M.Ö. 515’de mabedi ye-
niden inşa etmişlerdir.

Süleyman mabedinin ikinci büyük yıkımı M.S. 
70 yılında Romalılar tarafından gerçekleştirilmiş-
tir. Bu yıkımdan geriye kalan tek şey “Batı Duva-
rı” adıyla bilinen “Ağlama Duvarı”dır. Bu duvar 
Müslümanlarca “Burak Duvarı” olarak da bilinir.

MESCİD-İ AKSÂ CAN ÇEKİŞİYOR

Sencer OLGUN

D E N E M E
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M.S. 638 yılında Hz. Ömer döneminde Ku-

düs’ün fethinden sonra Beytü’l Makdis’in eski 
kalıntılarının bulunduğu yere Mescid-i Aksâ inşa 
edilmiştir. Ayrıca yine Hz. Ömer döneminde Mes-
cid-i Aksâ’ya çok yakın bir yerde “Muallak Taşı”-
nın bulunduğu yere de küçük bir mescid daha ya-
pılmış ve bu mescid Emeviler Dönemi’nde Halife 
Abdülmelik b. Mervan tarafından büyütülerek 
bugünkü adıyla Kubbetüssahra olarak bilinen 
büyük bir mescide dönüştürülmüştür.

Yahudilerin, Bâbiller ve Romalılar döneminde 
Kudüs’ten kovulmaları ve Kudüs’e özlem duyma-
ları onları siyasi bir harekete yöneltmiştir. Avus-
turyalı Gazeteci Thedor Herzl’in 1896’da yazdığı 
“Yahudi Devleti” fikri Yahudilerin umut ışığı ol-
muş ve 1897’de İsviçre’de ilk kez dünya çapında 
bir “Siyonist Kongresi” düzenlenmiştir. Kongrede 
alınan kararların temelini Thedor Herzl’in  “Ya-
hudi Devleti” fikri oluşturmuş ve “Uluslararası 
Yahudi Siyasi Hareketi” olarak bilinen Siyonizm 
doğmuş ve bu bağlamda Siyonizm’in kurucusu 
olarak Thedor Herzl tarihi kayıtlara geçmiştir.

Siyasi örgütlerini bu düşünce üzerine kuran 
Yahudiler, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin zul-
müne maruz kalınca bu kez mağdura oynayarak 
ABD ve Avrupa’nın da desteğini alıp 14 Mayıs 
1948’de Filistin topraklarında İsrail Devleti’ni 
kurmuş ve Müslüman coğrafyasının tam ortasına 
bir ateş gibi düşmüştür. 

Sakinlerine asırlarca barış ve huzur içerisinde 
manevi bir iklim sunan Kudüs’te  Mescid-i Aksâ 
ve Kubbetüssahra Müslümanlara, Hz. İsa’nın 
çarmıha gerildiği yer olarak da bilinen Kıyamet 
Kilisesi Hristiyanlara, Süleyman mabedinin ka-
lıntıları olan Ağlama Duvarı da Yahudilere ev sa-
hipliği yapmışken şimdi aynı topraklarda Siyonist 
güçler tarafından her gün her geçen saat Müs-
lüman kanı akıtılmaktadır. Amaçları Mescid-i Ak-
sâ’yı yıkıp onun yerine Süleyman mabedini inşa 
etmektir. İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde 
kendi inancı dışındaki inanışları yok sayıp hukuki 
ve insani olmayan girişimlerde bulunarak Orta-
doğu’yu büyük bir felakete doğru sürüklemekte-
dir. Öyle ki Yahudilerin “vaad edilen topraklar” 
şeklindeki söylemleri, şimdilerde Güneydoğuda 
bağımsız devlet kurma hayalleri olan HDP’li ve-
killerin ağızlarından düşmez olmuştur. 

Musevi eskatologyasına göre Mesih’in gel-
mesinden önce “üçüncü tapınağın” inşa edilmiş 
olması gerekmektedir. Bu nedenle Ortodoks ve 
muhafazakar Museviler bir gün “üçüncü tapına-
ğın” yapılacağını ummaktadırlarlar.  Nitekim bu 
inanış tüm Yahudilerce benimsenmiş ve devlet 
politikası hâline getirilmiştir. Bu düşüncelerin 
başını özellikle de İsrail’in kurucusu David Ben 
Gurion’un şu sözleri çekmektedir: “Kudüs’süz İs-
rail’in bir anlamı yok, tapınaksız Kudüs’ün de bir 
anlamı yok.”
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İsrail’in kurucusunun bu hukuksuz sözleri o 
günden itibaren tam anlamıyla bir devlet politi-
kası hâline gelmiştir. Öyle ki İsrail’in temel yasa-
larında, “Kudüs, İsral’in bölünmez başkentidir.” 
şeklinde bir  ifadeye bile yer verilmiştir.

    İsrail’in Konut Bakanı Uri Ariel’in, “Mescid-i 
Aksâ’nın yerine  Yahudi tapınağı yapılması Tev-
rat’ın bir emridir ve hükümet bunu yerine ge-
tirmek zorundadır.” diye basına demeç vermesi 
Yahudilerin Mescid-i Aksâ üzerindeki tüm planla-
rını açıkça ortaya koymaktadır.

Musevi din adamlarından Hahambaşı Mordo-
hay Elyahu bu konudaki niyetlerini tüm Müslü-
manların gözleri önünde şu şekilde dile getirmiş-
tir: “Biz bu camiyi yıkmak onu tamamen buradan 
silmek ve yerine Süleyman mabedini inşa etmek 
istiyoruz.

İsrail’in kuruluş tarihi olarak bilinen 14 Ma-
yıs 1948 tarihinden itibaren Yahudilerin Filistin 
topraklarını planlı bir şekilde işgal etmeye baş-
lamaları, siyonist rejimin Filistin’de çoluk çocuk, 
kadın, erkek, genç, yaşlı demeden her geçen gün 
onlarca insanı katledip soykırımda bulunması ve 
en son 2017 yılında Kudüs’ün ABD tarafından İs-
rail’in başkenti olarak ilan edilmesi işte tüm bu 
inanışın ve politikaların birer sonucudur.

Yaklaşık yetmiş yılda Filistin topraklarının 
dörtte üçünü işgal eden İsrail, Mescid-i Aksâ’yı 
yıkıp onun yerine Süleyman mabedini dikmek 
için fırsat kollamaktadır. Bu konuda İsrail’i korku-
tan ve Filistin’e gerçek manada sahip çıkan tek 
ülke Türkiye’dir. Türkiye, gerek devlet bütçesin-
den gerekse TİKA aracılığıyla Filistin’e doğrudan 
ve dolaylı yollardan olağanüstü yardımlarda 
bulunmuştur. Ancak bu yardım eli sadece dev-
let kurumlarından değil ; tüm siyasetçilerden, 
ekonomistlerden, sivil toplum kuruluşlarından, 
sanatçılardan, yazar çizerlerden de gelmelidir. 
Herkes sahip olduğu yeteneğiyle ve diğer im-
kanlarıyla yardımda bulunmaya çalışmalı ve 
içinde bulunduğumuz günlük meşakkatlerimiz 
bize Filistin davasını unutturmamalıdır. Çünkü o 
kutsal toprakları unutmamız için Yüce Allah, İsra 

suresinin birinci ayetinde bizi mealen şöyle uyar-
maktadır: “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i 
Haram’dan yola çıkararak kendisine bazı mucize-
lerimizi gösterelim diye, çevresini kutsal kıldığı-
mız Mescid- i Aksâ’ya ulaştıran Allah, her türlü 
noksanlıktan uzaktır, O her şeyi işiten ve her şeyi 
görendir.”

İki cihan güneşi ve son peygamber olan Hz. 
Muhammed (s.a.v.) de şu mübarek sözleriyle 
Mescid- Aksâ’ya dikkat çekmiştir: “İbadet için 
şu üç mescide yolculuk yapılır. Mescid-i Haram, 
Mescid-i Nebevi, mescid-i Aksâ’dır.”

Harem-i Şerif olarak da bilinen bu kutsal bel-
denin Siyonistlere karşı korunabilmesi ve Filistin 
halkının güç bulması için tüm Müslümanlara 
çeşitli görevler düşmektedir. Hukuki sınırların 
dışına çıkmamak kaydıyla, yapılan zulümlerin 
basın ve yayın yoluyla deşifre edilmesi, Filistin’e 
düzenli olarak seyahat turlarının yapılması, sivil 
toplum kuruluşları aracılığıyla gıda ve ilaç yar-
dımlarında bulunulması, elçilikler ve diplomatlar 
nezdinde uluslararası lobiler oluşturarak İsrail’in 
saldırgan tutumlarının uluslararası mahkemeler-
de yargılanmasının sağlanması, İsrail ekonomisi-
ni zora sokacak yaptırımların uygulanması, İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın daha işlevsel hâle getirilme-
si, Filistinlilere yapılan zulümlerin sanatın bütün 
dallarında konu edilerek kamuoyu vicdanlarının 
sızlatılması vb. şekillerde eylem ve yaptırımlarla 
İsrail’in saldırgan tutumlarının önüne geçilebilir. 
Ayrıca Filistin Devleti’nin tüm dünya devletlerin-
ce tanınmasını sağlayarak da Filistin siyasetinin 
önü açılabilir.

Sonuç olarak; Mescid-i Aksâ tüm dünyanın 
gözleri önünde yok olup gidiyor. Müslümanların 
ortak mirası olan kutsal ev, yetişkin erkeklerin iyi-
ce azaldığı Filistin’de sadece çocuklar ve kadınlar 
tarafından korunmaya çalışıyor. Yahudiler ise Sü-
leyman mabedini yapmak için yatmış sipere bek-
liyor. Peki ya, biz Müslümanlar neyi bekliyoruz? 
Yarın mahşerde bunu bize Allah hiç sormaz mı?
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Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı 

pilot uygulama kapsamında Tekirdağ’ın 
Şarköy ilçesin-de bebek kütüphanesi oluş-
turuldu.

Tekirdağ’da bulunan “Bebek Kütüpha-
nesi”, Şarköy Halk Kütüphanesinin içeri-
sinde ana sınıfını andıran dizaynı ile hiz-
met vermeye başladı. 

Kütüphanede oyuncaklar içerisinde ki-
taplarla karşılaşan bebekler, erken yaşta 
kitapla tanışma fırsatı buluyor.

Müzik dinletisinin yanı sıra etkileşimli 
kitap okuma, çocukların bedensel, bilişsel, 
sosyal ve duy-gusal yönden gelişimini sağ-

layacak etkinlikler yapılıyor. Yabancı dil ve 
öz bakım eğitimleri veri-liyor, beceri atöl-
yelerinde yetenekleri keşfediliyor.

Kütüphanenin oluşturulmasındaki 
amacın çocukların küçük yaşlardan itiba-
ren kütüphanelere alışması olduğunu an-
latan Barut, şöyle konuştu:

“Burası çocukların kütüphanenin ha-
vasını almaları, büyüyünce de kütüpha-
nelere gitmeleri için bir adım olacak. Kü-
tüphaneye gelen çocuklar kendileri için 
hazırlanan resimli kitaplarla zaman geçirip 
oyun alanlarında eğleniyor.”

Kaynak: AA

Türkiye’nin İlk
 Bebek Kütüphanesi Şarköy’de

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K Ü LT Ü R  -  S A N AT
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S A Ğ L I K

Bu bitkiyi kokladığınızda ne 
olacağını biliyor muydunuz? 

Yapılan bir çalışmada, biberi-
ye koklamanın hafızayı % 75 ar-
tırabildiği bulundu.

Yatmadan önce antep fıstı-
ğı yemek, biyoritmi düzenleyen 
melatonini en çok içeren gıdalar-
dan birini yemiş gibi uyursunuz.

Eğer apandisinize (ekbagir-
sak) özen göstermek istiyorsanız, 
sık sık limonata içiniz.

Duşta okaliptüs yaprakları-
nı astığınız zaman; sıcak sudan 
kaynaklanan buhar, okaliptüs-
teki yağı harekete geçirir ve kan 
hücumunu, baş ağrısını, yangıyı, 
stresi ve kas gerginliğini önler.

Defne yapraklarını yaktığınız 
zaman; onun, kaygıyı giderdiğini, 
yangıyı azalttığını, bağışıklık sis-
temini güçlendirdiğini, kıvraklığı 
artırdığını, solunum sistemini aç-
tığını ve farkındalığı geliştirdiğini 
biliyor muydunuz?

Eğer sadece 3 tane havucu 
ardarda yerseniz; o yediğiniz o 
3 havuç, size 3 mil (yaklaşık 5 
km) yürümeye yetecek enerjiyi 
verir ve havuç; başlangıçta, gıda 
olarak değil, ilaç olarak yetiştiril-
mekteydi.

Harika PINARBAŞI

Şifalı Bitkiler
DUA
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Ey kadir olan Allah’ım... 
Alimlerimize mes’uliyet, 
Halkımıza ilim, 
Dindarlarımıza din, 
Mü’minlerimize aydınlık, 
Aydınlarımıza iman, 
Tutucularımıza kavrayış, 
Kavramışlarımıza tutuculuk, 
Kadınlarımıza bilinç, 
Erkeklerimize şeref, 
Yaşlılarımıza bilgi, 
Gençlerimize, asalet, 
Öğretmenlerimize inanç, 
Öğrencilerimize inanç, 
Uyuyanlarımıza uyanıklık, 
Uyanıklarımıza irade, 
Muhafazakarlarımıza hareket, 
Suskunlarımıza feryat, 
Yazarlarımıza güvenirlilik, 
Sanatçılarımıza dert, 
Şairlerimize şuur, 
Araştırmacılarımıza hedef, 
Tebliğlerimize gerçek, 
Kıskançlarımıza şifa, 
Bencillerimize insaf, 
Sevenlerimize edeb, 
Mezheplerimize vahdet, 
Halkımıza kendini bilme, 
Tüm milletimize samimiyet, himmet, özveri, 
Kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla... 
Amin Ya Rabbel âlemin... 
 
	Dr.	Ali	Şeriati

DUA
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Orhan Veli Kanık
• Orhan Veli: Değişim Arzusunun Şairi / Gon-

ca Özmen
• Her Şey Birdenbire (mi) Oldu?: Garip Şiirin-

de Zaman ve Gelenek / Nazmi Ağıl
• Orhan Veli ve Garip Akımı Üzerine / Abdul-

lah Uçman
• Orhan Veli’nin “Dalga” Başlıklı Şiirini Psika-

nalitik Açıdan Okumak / Ersun Çıplak
• Orhan Veli: Epifani ve Parodi / Bâki Ayhan T.
• Bir Söyleyiştir Orhan Veli / Duygu Kankay-

tsın
• Bugün de Yarın da Orhan Veli / Adil İzci
• Orhan Veli’den Bir Roman Kahramanı Ya-

rat(ama)mak / Ürün Şen-Sönmez
• Orhan Veli’ye Mektuplar
Anıl Cihan / Devrim Horlu / Şeyda Üzer / Nai-

le Dire / Nilgün Emre Oğulcan Kütük

İkiz Roman Kahramanları
• Türk ve Dünya Romanında İkiz Kahramanlar 

/ Gülsün Nakıboğlu
• Ben ve “Öteki”: Mikro Sosyolojik Açıdan 

Modern Öznenin Trajedisi / Zafer Demir
• Palimtekst Bağlamında Dr. Jekyll ve Mr. Hy-

de’ın Öteki İzlekleri / Mesut Koçyiğit
• Sanatçının Genç Bir Şeytan Olarak Portresi 

/ Medeni Yılmaz
• İkiz Aynası / Altay Ömer Erdoğan
• “İnci Gibi Dişler”in İkizleri: Aynıdan Başka-

ya, Birden İkiye / Melike Belkıs Aydın
• Kopyalanmış Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı: 

“Kopyalanmış Adam” / Batıgün Sarıkaya

İsmail Güzelsoy
• Edebiyat, İsmail Güzelsoy ve Ruh Hastası’na 

Dair / Şirvan Erciyes
• Rukas: Kaybın Travması ve Yazmanın Sağal-

tımı / Hamza Kağan

• İyi Yolculuklar İsmail Güzelsoy / Ayfer Feri-
ha Nujen

• Edgar Allen Poe ve Kuzgun’un İzinde Yürü-
yen Bir Roman: Nevermore ya da Değmez / Mü-
nire Çalışkan Tuğ

• İstanbul’da Çıt Yok / Cem Akar
• Hatırla Neyi Hatırlatıyor? -Küçük Bir Politik 

Not- / Fırat Kargıoğlu
• Öncesi ve Sonrasıyla Süslü Hatıralar Sahne-

si’ndeyiz / M. Utku Yeşilöz
• Öksüz Ağaçların Çobanı’nı Çözümleme De-

nemesi / Onur Uludoğan

Serbest İnceleme
• 19. yüzyıl Yunan Edebiyatı’nda İstanbul Ma-

halleleri / Anastasia Tsapanidou

(Tanıtım Bülteninden)

Roman Kahramanları
Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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Y E M E K

1 paket margarin
2 çay bardağı hindistan cevizi
2 çay bardağı pudra şekeri
1 tane kabartma tozu
Yarım çay bardağı süt
2 tane yumurta ( sarısı hamurun içine eklenecek, beyazı dışına kullanılacak )
Alabildiği kadar un eklenir
Yapılışı:
Yumuşak olan margarine un hariç tüm malzemeler eklenir, karıştırılır. Un ilave edilir. 

Ele yapışmayan sert
olmayacak şekilde hamur hazırlanır .
Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlanır. Önce yumurta beyazına, daha sonra 

hindistan cevizine batırılır. Isıtılmış 170 derece fırında 20 dakika hafif pembeleşinceye 
kadar pişirilir.

Afiyet olsun .

Arzu KOÇAK

Hindistan cevizli kurabiye

Arzu’nun Mutfağı
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Bir zamanlar küçücük bir fidandım. Bir sürü ar-

kadaşım vardı ama onlar benden sonra dikildikleri 
için boyları benden küçüktü. Çok mutluydum.

Büyüyüp iki metre boyuna geldim. Her şey çok 
güzeldi. Ta ki etrafı su basana kadar…

Kendimi nasıl olduysa bir anda göletin ortasında 
bulmuştum. Günler boyunca suyun içinde kaldık. 
Arkadaşlarım, boyları benden kısa olduğu için su-
yun altında görünmez oldular. Günler geçerken bi-
rer birer kurudular. Bir tek ben kaldım.

Etrafta hiç bitki yoktu, insan yoktu, hayvan yok-
tu… Çok sıkıcı günler yaşadım. Yapacak hiçbir şey 
yoktu. Tam iki sene böyle geçti.

Birinci sene, hep umutla bekledim. Bir canlının 
gelmesini bekledim. Olmayınca umudu kestim. Hiç 
kimse yoktu hayatımda. Sıkıcı ve bom boştu! Sanı-
rım bundan sonra hayatım böyle geçecekti. 

Gözlerimi kapadım ve uyudum…

O sabah bir sesle uyandım. Etrafımda dönerek 
bağıran bir sesle…

“Vak vak vak!”

Bu bembeyaz bir kazdı. İki sene sessiz sedasız 
bekledikten sonra, nihayet bir canlı görüyordum –
kıyıda kalan ağaçlar ve çiçekler dışında-… Bana doğ-
ru yaklaştı ve selam verdi:

“Merhaba! Ben Babiş… Sürümle beraber buraya 
göç etmeye karar verdik. Önce ben gelip etrafı keş-
fetmek istedim. Burası nasıl bir yer?”

“Merhaba, ben de yalnız ağaç. Tam iki yıldır 
burada yapayalnızım. Herkesten önce de ben bu-
radaydım. Hiçbir problemim olmadı. Sadece biraz 
yalnızım.”

“Burası tam da bize göre! Hem sana da arkadaş-
lık etmiş oluruz.”

“Gerçekten mi?! Çok sevinirim! Lütfen!”

Çok mutlu olmuştum. Eğer buraya kaz sürüsü 

gelirse, insanların da dikkatini çekebilirdi. İnsanlar 
belki kıyıda mangal yakmaya, piknik yapmaya baş-
lardı. Böylece benim yalnızlığım da sona ererdi. Kı-
yıya uzak olsam bile, insanları uzaktan izlemek ve 
kazlarla sohbet etmek eğlenceli olurdu. Ama keşke, 
gece gündüz yanımdan hiç ayrılmayacak bir kom-
şum olsaydı! En büyük hayalim buydu…

Birkaç saat sonra kaz sürüsü geldi. Onlarla tek 
tek tanıştım ve doyasıya sohbet ettim.

Ertesi gün ne oldu biliyor musunuz?! Bir balık, 
suyun altında kalan gövdemdeki oyuğun içine yu-
murtalarını bıraktı! O yumurtalara gözüm gibi bakıp 
korudum. Günler sonra, yumurtalardan minnacık 
balıklar çıktı..

Hayallerim birer birer gerçek oluyordu. İnsanlar 
kıyıda piknik yapmaya, çocuklar top oynamaya baş-
ladı.

Bir gün, bir karabatak çıkıp geldi. Suyun üstünde 
kalan iki dalımdan birine yuva yapıp yapamayacağı-
nı sordu. Bu nazik kuşa, dalıma yuva yapması için, 
mutlulukla izin verdim.

Artık karabatakla zevkli sohbetler ediyoruz. Ba-
zen kazlarda sohbetimize ortak oluyorlar. Dalım-
da yuva yapan karabatak, gölette yüzen balıklarla 
karnını doyuruyor. Kazlar da, kıyıda piknik yapan 
insanların kendilerine attığı çekirdekleri iştahla ka-
pışıyorlar.

Artık çok mutluyum. Tam ümidimi kesmişken, 
hayat bana tekrar gülümsedi. Benim için hayat bitti 
diye düşünürken, her şey yeniden başladı.

Bundan sonra asla ümitsiz olmayacağım ve pes 
etmeyeceğim.

Asla!

KOMŞUM KARABATAK
Büşra VELA

G E N Ç  K A L E M L E R
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Oğuz ERGÜNGÖR

Kendinizi sınırlamayın ve özgürlüğe giden 
yoldan asla şaşmayın!

Felsefe sadece teorik anlamda akademik 
kürsüleri meşgul eden bir uğraş alanı değil-
dir. O, hayatın kendisidir. Hem yerel hem de 
evrensel anlamda huzurun ve zenginliğin kay-
nağını teşkil eder. Felsefe bu anlamda beynel-
milel bir insan varoluşunu önceler. Felsefe her 
yerdedir. Sanat, bilim, eğitim, siyaset gibi bir 
çok alana sirayet etmiş bir disiplindir. Ve adını 
sayamadığımız daha bir çok alana da referans 
olmaktadır.

1. Sorgulamayı ve özgür bir düşünce yapısı-
nı zorunlu kılar.

Sorgulama doğası gereği, doğruyu yanlıştan 
ayırmayı ve her zaman hakikatten yana olmayı 
gerektirir.

2. Analiz yeteneğini ve sezgileri güçlendirir.

Akademi’nin kurucusu Platon’ da aynı şey-
leri söylemiş: Felsefe, doğ-
ruyu bulma yolunda, dü-
şünsel bir çalışmadır.

3. Önsezi yeteneğini ge-
liştirerek insanın başına 
gelebilecek bir çok belayı 
savuşturur.

Örneğin; Nostradamus 
her şeyden önce bir kahin 
değil filozoftu. Yorumlama 
yeteneği ve ileri görüşlülü-
ğünü felsefeye borçluydu.

4. Şüphe ile beslenen bir 
varoluş gerektirir ve bu yüz-
den sürekli irdeleyen birey-
ler yaratır.

Şüphe, doğru bilgiye ulaşmada iyi bir ens-
trümandır.

5. Kendi kendine yetebilen ve kararlar alabi-
len “birey” olmuş insanları topluma kazandırır.

Kurgul felsefenin mimarı Hegel’e kulak ve-
relim: Felsefe, kendini bilinçli hale getiren dü-
şüncedir.

6. Felsefede hoşgörü önemlidir.

Bu husus hem toplumsal hem de siyasal 
anlamda hukuk ve demokrasinin yerleşmesini 
mümkün kılar.

Demokrasinin temelini hoşgörü oluşturur. 
Bu konuda akla gelen ilk filozof Mevlana’dır.

7. Felsefe mücadeleci insanlar yaratır.

Mücadele, bilginin ve özgürlüğün peşinde 
sürüklenmektir.

Kaynak: www.felsefehayat.net

FELSEFENİN İNSAN HAYATI ÜZE-
RİNDEKİ 7 OLUMLU ETKİSİ

F E L S E F E
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Şemseddin SABRİ

Önceki yazılarımızda Nasreddin Hoca fıkralarının 
her birinin, mizahi olduğu kadar felsefi bir boyutu-
nun bulunduğunu belirtmiş ve bunu izah etmek 
(açıklamak) için her birini bir başlık altında açıkla-
mıştık. Buna yazı dizisi olarak devam edeceğiz:

HAMAM BAHŞİŞİ

Nasreddin Hoca bir gün hamama gider. Hamam-
cılar onunla hiç ilgilenmez, eski bir peştamal, yırtık 
bir havlu verirler. Hoca sesini çıkarmaz. Hamamdan 
çıkarken uzatılan aynaya yüklüce bir bahşiş bırakır.

Bir hafta sonra aynı hamama geldiğinde, bu kez 
büyük ikramlar görür, fakat çıkarken aksine pek az 
bir bahşiş bırakır.

- “Efendi…” der hamamcılar: “…gösterdiğimiz o 
kadar ilgiye, saygıya karşılık bu kadarcık mı bahşiş 
verilir?”

- “Bugün verdiğim, geçen haftanın bahşişiydi…” 
der Hoca ve ilave eder: “…geçen hafta verdiğim de 
bugünkü hizmetinizin karşılığıydı. Böylece ödeştik!”

Bu fıkrada örnek hamam olabilir ama kafeterya 
ve restoran vb. ticari işletmelerde hizmet sunumu, 
çok önemlidir. Reklamdan ziyade bir bu tür işlet-
melerin, memnun her müşterinin tavsiye edeceği 
dostları ve çevresi ile tanınması, geometrik bir ar-
tışa neden olması kaçınılmazdır. Genelde; ticarette 
üç şart vardır: Kalite, fiyat ve tatlı dille güler yüz. 
Esasen, sunulan hizmette bu üçü, birbirinden ayrı 
değildir; mutfakta kullanılan malzemenin ve hijye-
nin şeffaf olması ve personelin müşterilere eşit ve 
adil davranması gerekir. Bunların aksine; yüksek 
bahşişle sunulan kaliteli hizmet, belli ve/ya sınırlı 
kesim ve çevrelere cazip gelse de Nasreddin Hoca-
nın yukarıdaki fıkrasında olduğu gibi, onun kıvrak 
zekâsı ile alay konusu bile olabilir.

ÖRDEK ÇORBASI

“Nasreddin Hoca erkenden yola koyulmuş. Ak-
şam hava kararmadan gideceği köye varmak için 

acele ediyormuş. Öğle vaktine yaklaşırken, bir pı-
narın başında durup hem namazını kılmak hem de 
kuru peksimetten ibaret olan azığını yemek istemiş.

Pınara yaklaşırken, yaban ördeklerinin suda 
oynaştıklarını görünce, “Şunlardan bir tanesini ya-
kalayıp kızartıp yesem” diye düşünmüş. Sessizce 
ördeklere yaklaşmaya çalışırken; ördekler, Hoca’yı 
fark edip uçmuş, kaçmışlar.

Hoca pınarın başına oturmuş, çantasından pek-
simetini çıkarmış, suya batıra batıra yemeye başla-
mış. Oradan geçen bir yolcu:

- “Afiyet olsun Hocam, ne yiyorsun?” diye sor-
muş.

Hoca, peksimetini suya batırırken:

- “Ördek çorbası” demiş.”

Bediüzzaman der ki (Mektubat, Yirmi Sekizin-
ci Mektup): “Hırs; şükürsüzlük olduğu gibi, hem 
sebeb-i mahrumiyettir. Şükrün mikyâsı (ölçüsü), 
kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. 
Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsiz-
liktir, haram-helâl demeyip rast geleni yemektir.” 
Muhakkaktır ki; Kuran-ı Kerim’de Allah’ın (cc) bu-
yurduğu gibi (Necm Suresi, 39): “Bilsin ki; insan için, 
kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Bununla 
birlikte; insanın çalıştığından fazlasını beklemesi ve 
hırsa kapılması, yani insanın haram-helal demeden 
kazanmak istemesi de kadere rıza göstermeme-
ye yol açabilir. Dolayısıyla; Nasreddin Hoca, ördek 
çorbası diye suya ekmeği bandırmakla bu kanaati 
gösteriyor ve bu dersi veriyor. Zira; yine Badiüzza-
man’ın cümleleriyle konuyu sonladıralım (Lem’alar, 
2. Lem’a): “Kazâ ve kaderine itirazı işmam eder (his-
settirir) bir tarzda “ah, of” edip şekvâ (şikayet) et-
mek, bir nevi kaderi tenkittir, rahîmiyetini (Allah’ın 
merhametini) ithamdır. Kaderi tenkit eden, başını 
örse vurur, kırar. Rahmeti itham eden, rahmetten 
mahrum kalır.”

NASREDDİN HOCANIN MİZAHİ
 FIKRALARININ FELSEFİ İZAHI -VIII

D E N E M E
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Emine CEYLAN

Cenab-ı Hak buyuruyor:

BismillahirRahmanirRahim
“Kim güzel bir işte) aracılık ederse, ona 

o işin sevabından bir pay vardır. Kim de 
kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o 
kötülükten bir pay vardır. Allah’ın her şey 
üzerine Mukit’tir (her şeyi gözetip karşılı-
ğını verir)“ (Nisa, 85)

Herkese uygun olarak gıdalarını yara-
tan O’dur.

El-Mukit Esmasının Tefekkürü
Çalışmanın, sebeplere sarılmanın iba-

det olduğunu bildiğimiz için çalışacağız, 
çalışırken Rabbimizin rızasını gözetip is-
teyeceğiz. Bize uygun gıdamız bizim göl-
gemiz gibi bizi takip etmektedir Gölgenin 
peşinden gidenler sonuna varamadan 
öldüler.

Midemizi helal ve temiz gıdalar alıp tü-
keterek aklımızı da şeriat ve tabiat ilimle-
riyle,bilgilendirerek,gönlümüzü de Allah 

sevgisiyle gıdalandırmayı Rabbim nasip 
eylesin.Ümmeti Mubine İnşaAllah…

Müslüman Allah’tan başka kulların ih-
tiyaçlarını karşılayan biri, işlerini düzen-
leyip yürüten, onlara azık ve rızık veren 
olmadığını ve en üstün rızkın akıl nimeti 
olduğunu bilmelidir.

Müslüman, gücü yettiğince yakın-uzak 
ve güçlü zayıf ayrımı yapmaksızın muhtaç 
insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalış-
maya çalışalım. Önce yakınlarındaki yok-
sul fakir insanlar eğer yoksa başkalarına 
yönelmesi gerekir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuru-
yor:

“Azık isteyene vermemek, kişiye gü-
nah olarak yeter.”

El-Mukit İsminin Ebced Değeri ve Zikir 
Saati

Zikir Adedi : 550
Zikir Saati : Güneş
Zikir Günü : Pazar

El-Mukît

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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Yazar: Hakan Demir
Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Beşinci Mevsimim Onuncu Köyüm

Değişemedim ben böyledir huyum
Beşinci mevsimim onuncu köyüm
Dert ile dolsa da şu gönül kuyum
Beşinci mevsimim onuncu köyüm

Bağrıma bastığımdır sabır taşım
Doğruyum yalanla hiç olmaz işim 
Ne yazım ne baharım ne de kışım
Beşinci mevsimim onuncu köyüm

Nesim gibi aşk için yüzdüm teni
Dediler ki bu aşk öldürür seni
Kolay kolay çözemez kimse beni
Beşinci mevsimim onuncu köyüm

Bakarsınız ardımdan yana yana
O zaman bu hasret tak eder cana
Varsın yansın sinem gelmeyin bana
Beşinci mevsimim onuncu köyüm

Yazdığım şiirler küsmüş türküye
Niye böyleyim ben bilmem ki niye
Sorarsanız kimsin adın ne diye
Beşinci mevsimim onuncu köyüm

Kaçıyorum bazen güneşten aydan
Ne derseniz deyin atıldım yaydan
Kovsanız da doğruyum dokuz köyden
Beşinci mevsimim onuncu köyüm

Hakan Demir der ki fikrim bir oktur
Benim fikrim kutsaldır yalan yoktur
Kovsalar da tek ülküm doğruluktur
Beşinci mevsimim onuncu köyüm

Beşinci Mevsim Onuncu Köy
Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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Tarihin içinde, uzun bir yolculuğun son du-

rağıdır, Konya.

Bazı duygular, anlar var ki yazmakta zorlanır 
insan, o duyguları, anları yaşamak gerek.

Bir harman ayında Yatağan köyündeyiz. 
Mürsel Dede ve altı arkadaşının konakladık-
ları Erenkilit Dağına çıkacağız. İlk durağımız 
Mürsel Dedenin türbesi. Köyün kenarındaki 
mezarlığın içinde türbe, Bir yayla tolu kadar 
basit bir yapı ama soylu bir tarihin havasını 
daha kapıdan girerken hissettiriyor. Köylüler 
mezarların üzerlerini kırmızı toprakla güzel-
ce sıvamışlar, duvarlarda o zamanların savaş 
aletlerinden bazıları asılı. Mürsel Dede ve yol 
arkadaşları Anadolu’ya gelince Erenkilit Dağını 
mekan eyliyorlar. Yıllar sonra yedi arkadaş da-
ğılıyor, yedi ayrı köy kuruyorlar. Mürsel Dede 
Yatağan köyünü kuruyor. Erenkilit’e doğru 
yürüyoruz, aksakallı ihtiyarlar orakla, tırpanla 
ekin işliyorlar. Temiz giysili, gül yüzlü kızlar iş-
lenen ekinleri harman yerine götürüyorlar ve 
bana öyle geliyor ki hepsi binlerce yıldır hep 
suradaydılar.

Zirveye doğru çıktıkça kara çadırları, kara-
keçileriyle yörükler karşılıyor bizi. Binlerce yı-
lın yolcuları onlar da. 

Derken bir gün ovaya düşüyor yolumuz. 
Ekinler işlenmiş, çöl havası çökmüş ovaya. Çö-
lün ortasında Zazadın Hanı çıkıyor karşımıza 
yıkık, garip, mahzun.

“Bu gariplikte benim de payım var, demek-
ten kendini alamıyor insan. Aynı mahzunluğu 
yaşayan, bir zamanlar insanların konup göç-
tükleri bir sıra han geliyor akla ki bir zamanlar 
Antalya’dan Kayseri’ye kadar binlerce gezgini, 
yolcuyu konuk etmişler. Zazadın Hanı, Kızılö-
ren yakınlarındaki hanlar restore edildi, aya-
ğa kaldırıldı ama Altınapa hanı sular altında 
kaldı. Obruk Hanı da garipti, mahzundu ama 

kurtuldu. Obruk Hanını gördünüz mü hiç? Yapı 
taşlarının yarısı bir önceki medeniyetin eseri, 
Obruk mezarlığının mezar taşları eski saray, 
mabet sütunlarından oluşuyor.

Cumhuriyet’le birlikte varlıklarını hatırladı-
ğımız, ancak son otuz-kırk yıldan bu yana yol, 
su, elektrik gören köylerimiz, geçmişle bağları-
nı en az koparan yerler oldu. Eski güzel göre-
neklerin, geleneklerin, inceliklerin daha uzun 
zaman süreceğini sanmıyorum. En ücra köyle-
re bile televizyonun, akıllı telefonların girmesi 
umutsuz olmamıza yetiyor. 

Geçmiş deyince, köy deyince irkiliyor, ür-
küyor kimileri. Hele bazı aydınlarımız var ki 
iğrenme noktasına getiriyorlar bu irkilmeyi. 

KONYA DAĞ KÖYLERİ 
Oğuz ZEKi

G E Z İ

73



sirdergisi.com
Temmuz 2019 - Şevval   1440

SIR

Onlara göre köy kültürü kaba, köylü görgüsüz.

Öyle incelikler, güzellikler var ki o kaba de-
dikleri kültürün ardında. Hem “ Geçmişi ol-
mayanın geleceği olmaz” sözünü unutmamak 
gerekiyor, bizim geçmişimiz o. Tümden inkar 
yerine binlerce yıldan bu yana süzülüp gelen 
güzelliklerini neden korumayalım. 

Bir nisan ayında Karaman Taşkale’ye git-
miştik. Ertesi gün ulusal bayramdı. Kasabanın 
gençleri binlerce yıldır sergiledikleri köy se-
yirlik oyunlarının hazırlığını yapıyorlardı. Bu 
oyunlardan biri deve oyunuydu. Koç katımının 
yüzüncü günü bütün köylerde düzenlenen bu 
oyuna yalnızca oyuncular değil bütün köylüler 
katılırdı. Hani şehir yerinde ağzımıza sakız et-
tiğimiz “birlik-beraberlik” sözü tam anlamıyla 
yaşanırdı. Sözün kısası toplumsal birliktelik ve 
paylaşmaydı, yeri gelince anlatılacaktır.

Toroslar üzerinde yoksul bir dağ köyüne 
düşmüştü yolumuz. Hiç sakınmadan çaldığı-
mız bir kapıyı güler yüzlü, genç bir kız açmış 
içeri buyur etmişti. Kalabalıktık dışarda duvar 

diplerine, gölgeliklere oturdu arkadaşlar. Kö-
yün muhtarını sormuştuk, meğer muhtarın 
kızıymış, evde ondan başka kimse yoktu, o 
gün öyle güzel ağırlamıştı ki o kalabalık misafir 
gurubunu. Kapıyı çalan konuğu geri çevirmez-
di bizim insanımız, gül yüzlü kız bize çay dem-
lemiş, tepsiler dolusu badem çağlası ikram 
etmişti. 

Her evde ya da mahallede bir konuk odası 
geleneği yaşandığını gördüm ama zaman için-
de kimilerinin yok olup gittiğini de gördüm.

Bataryalı kocaman bir radyomuz vardı. Kö-
yün yaşlıları yatsı namazından sonra bizim ahır 
sekisine doluşur, cep saatlerini memleket saat 
ayarına göre ayarlar, ajans haberlerini dinler-
lerdi. “Yurttan Sesler” programını dinlemek 
istemezlerse koyu bir muhabbete dalarlardı. 
Dün ile yaşanılan an harman olurdu o muhab-
betin içinde.

Yurt kavramını ve sevgisini, Cumhuriyetin 
yarattığı güzellikleri, o yaşlıların muhabbetle-
rini çocuk duyarlılığıyla dinlerken öğrendim. 
Öğretmenimizin bize kitaplardan öğretmeye 
çalıştığı savaşları, savaşları yaşayanlardan din-
liyordum. Yemen’i, Galiçya’yı. Çanakkale’yi, 
Kurtuluş Savaşı’nın o zorlu günlerini anlatı-
yorlardı. Sonra sıra Sarı Paşa’ya, Cumhuriyete 
geliyordu.

Barana gezerlerdi bizden büyükler. Kimi 
zaman imrenir, gecenin bir yarısı kovuluncaya 
kadar mesirelikte bir yer bulup oturur, abilerin 
eğlencelerini izler, anlattıklarını dinlerdim.

Bazı komşu köylerin yolu bizim köyden ge-
çerdi. Otobüs, kamyon ne arasın. Akşam bizim 
köyde konaklar, ertesi sabah gün doğmadan 
yola düşerlerdi şehre gitmek için. Geri dö-
nüşte aynı olurdu. Meğer kendi dağlarından 
kestikleri güzelim meşeleri, ardıçları şehre sat-
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maya götürürlermiş. Kendi köyümün orman-
larının da böyle yok edildiğini öğrenecek, eski 
bir Konya fotoğrafında odun yüklü eşeklerin 
arasında kendi köylülerimi tanımaya çalışacak, 
neden aklı başında bir yetkilinin çıkıp da bu kı-
yıma “dur” demediğini düşünecektim.

Köyümüzün yolu yoktu, ilk greyder geldiğin-
de ilkokul son sınıftaydım, o koca makinanın 
çalışmasını, yol açmasını sevinçle seyretmiştik.

Birkaç yıl sonra steyr kamyonlarla tanıştık. 
Yıllarca, frenleri olmayan, farları yanmayan kı-
rık dökük bir steyrin üzerinde gidip geldik şeh-
re. Kamyona ilkin yükler atılır, yüklerin üzerine 
de insanlar binerdi. Şehre ilk gittiğimde yaylı-
lar vardı sokaklarda ve ilk dinlediğim gramofo-
nu hiç unutmam. 

“Yaylı geldi gapılara dayandı” 

Ne güzel türküydü. 

Ömrü gurbetlerde geçmiş bir köylümüz din-
letmişti gramofonu. Okulun biraz yukarısında, 
küçük bir düzlükte, öğretmenimizin çevresi-
ne toplanıp merakla, şaşkınlıkla dinlemiştik. 
Taş plağın dönüşü ağırlaşınca köylümüz aletin 
zembereğini kuruyor, plak yine çalmaya de-
vam ediyordu.

Siz hiç kış ağılında kalan sürüye saman, sü-
rünün çobanına azık götürmek için karda çığır 
açtınız mı? Çok zordur ama zor olduğu kadar 
da keyifli bir uğraştır. Eşeklerin yüklerini yıkar-
sınız, çobanın azığını çobansalığa yerleştirirsi-
niz, sonra çoban size kuru yalanıların ateşiyle 
bir bulgur pilavı pişirir, tadı damağınızda kalır. 

Şimdi duvarları allı güllü takvimler süslü-
yor. Bu takvimlerde ayı, günü öğrenebilirsiniz 
sadece. Orta yaşın üzerindekilerin ceplerine 
bir bakın, ayrımsız hepsinde bir “Saatli Maa-
rif Takvimi” bulacaksınız. Küçük bir ansiklope-

di gibidir o takvimler. Günümüz insanları için 
o takvimdeki bilgiler gerekli olmayabilir ama 
yaşamını toprakla kavga ederek tüketenler 
için çok önemlidir o bilgiler. Gerçi o insanların 
ceplerinde “Saatli Maarif Takvimi” olmasa bile 
günleri, ayları, mevsimleri bilirlerdi. Hani “rüz-
gardan nem kapmak” diye, bir deyim vardır ya 
onlar da küçük bir esintiden havanın o gün na-
sıl olacağını, çan-kerek seslerinden o sürünün 
kime ait olduğunu, bir tarladan ne kadar ekin 
kaldıracaklarını bilirlerdi.

Toroslarda yoksul ama bilge bir köylüyle ta-
nışmıştım. Cep takvimine kendi günlük yaşan-
tısını, köydeki olayları kaydediyordu. 

Kocamış bir köylü, çoktan toprak olmuş bir 
sevdiği aklına gelse ve ağlasa kimse yadırga-
mazdı. Kocamış biri ölse bunu doğal karşıla-
dıkları gibi geride kalan kocamışlar iddiaya bile 
girerlerdi, sıranın kimde olduğuna dair. 

Köy insanı, kış gelince köyüne kapanır. Dü-
ğünler, baranalar en çok bu aylarda olur. İn-
sanlar en çok bu aylarda görürler birbirlerini. 
“Zemheride yılan deliğinden çıkmaz” derler, 
ama çıkmak zorunda kalırlar. Kış ağılında ka-
lan sürüye yem, saman, çobana azık götürmek 
gerekir. Toklulara, kuzulara, sağmala ayrı ayrı 
bakılacaktır. Bütün bunlar yapıldıktan sonra 
dışardaki tipiye, ayaza inat bulgur pilavı pişe-
cektir. Köyde sobalar yanacak, keçenin üzerin-
de mızmızlanan bebelere mesel anlatılacak, 
metel satılacaktır.

Ne zaman fırsat bulsam dağ köylerinde alı-
rım soluğu. Nere varsam “hısımımız gelmiş” 
diye, karşılar, konuk edip ağırlarlar. Bu yüzden 
anlattıklarım o yörelere dairdir. Yani Seyit Abi-
nin dediği gibi halka dağların hikayesidir bu. 

Sizler de bir gün Gevele’nin eteklerinden 
başlayarak Yatağan, Çakallar, Asarlık, Taşkale 
deyip, demir asa demir çarık düşün yollara. O 
güzel insanların soğan/ekmeklerini bölüşün, 
görün ne kadar mutlu olduklarını.

Bahar diriliş, yaz çalışma, güz toparlama 
mevsimleridir. Kış hem eğlence hem zorlu 
günlerin habercisidir. Mevsimler öylesine iç 
içe geçmiştir ki hangisinden başlayacağını şa-
şırır insan. “Bahar diriliş ayıdır” dedik, haydi 
çiğdemlerin, navruzların açtığı bir bahar günü 
“demir asa demir çarık” düşelim yollara.
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Anacı erkek, babacı kız, ehl-i keyf genç 

modelleri örneklerinin artması “Hata nere-
de?” sorusunu sordurtuyor.

Ergenlik dönemine girilen 10-12 yaşların-
dan olumluluk dönemine geçilen 20-22 yaş 
arasındaki dönem insan hayatınının farklı 
bir dönemidir. Aşağı yukarı 10 yıllık dönem 
delikanlı kız, delişmen erkek davranışı nede-
niyle güzel tuhaflılıklar, şaşırtıcı tepkileri ile 
dikkati çeker. Hatta bazı psikologlar normal 
şizofrenik dönem olarak tanımlarlar bu dö-
nemi.

Çünkü bu yaş dönemi beyin, beden, zihin 
bağlantılarının oluştuğu bir dönemdir. Genç-
lerde mantıksal kararları veren sol beyinle, 
duygusal kararları veren sağ beyin arasında 
ahenkli “network” oluşumu henüz oturma-
mıştır. Beyin ağsal yapısının organize hâle 
gelmesi yıllar alan süreçtir. Hatta “Anacı” er-
kek veya “Babacı” kız çocuklarında bu ağsal 
yapının olgun hâle gelmesi 40 yaşlarını bile 
bulmaktadır. Hatta bazı kültürlerde zevkçili-
ğin yüceltilmesi, ön beyin bölgesindeki yü-
rütücü işlevlerden sorumlu bölgelerin yeter-
li gelişmemesine, dolayısı ile dürtü kontrolü 
bozukluğu olan “hemen şimdici” anlık zevk-
lerin peşinde koşan bir gençliğin yetişmesi-
ne sebebiyet vermektedir. İnsan beyninde 
hayat boyu gelişme gösteren ödül-ceza sis-
temi yukarıda sözünü ettiğim anacı erkek, 
babacı kız ve keyifçi, zevkçi gençler de farklı 
gelişmektedir. Anacı erkek, babacı kız çocuk 
ebeveyni ile sağlıklı ve güvenli bağlanma ve 
ayrışma sürecini işletemez.

Atalarımız “Kız evden gider oğlan elden 
gider” derken aslında yaygın korkuyu ifade 
etmişlerdi. Her insanın çocukluk dönemle-
rinde aile içerisinde ilişkilerde oluşturduğu 
“hayat senaryoları” vardır. Bu senaryolar 
zihnimizin derin kayıtlarında yazılıdır. İnsa-
noğlu hayatın yeni dönemine girdiği zaman 
kazanılmış senaryoları yeni duruma göre 
güncellemesi gerekir. Senaryolar, ilişki bi-
çimleri aynı kalsa bile baş aktörler, oyuncu-
lar değişmiştir. Evden uzak okul hayatı baş-
ladığında hayata yeni oyuncular katılmak 
zorundadır. Evlenildiğinde ata ikiden dörde 
çıkmıştır, kardeş sayısı birden artmıştır.

Okulda yeni iyi ve kötü karakterler kurgu-
ya dahil edilmiştir. Düşünce katılığı ve duygu 
kısıtlılığı olan bu gençler yeni duruma uyum 
sağlayamazlar her şeyi annelerine veya ba-
balarına sorma ihtiyacı duyarlar. Onların 
onayı olmadan karar veremeyen bu genç-
lerde özerklik duygusu gelişmemiştir. Bu 
durumun çaresi gençlerin ve ebeveynlerin 

Gençler Olayları 
Neden Farklı Anlar

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

P S İ K O L O J İ
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karşılıklı ilişkilerine önyargısız bakışı sağla-
yabilmelerindedir.  Gençler anne ve baba-
larına hem bağlı ve saygılı hem de özerk ve 
bağımsız birey olmayı başarmaları için far-
kındalık ve kendini tanımaya yönelik zihinsel 
çabaları yeterlidir. Zihin eğitimlerinde yol 
aldıkça kendilerini gerçekleştirmeyi de ba-
şarabilirler. Zevkçi gençlerin zihin eğitimi ise 
çok daha zordur. Modernizm yağmur ekti, 
fırtına biçiyor. Psikiyatri kongrelerinde aile 
içi şiddetin ve bağımlılığın çok konuşulması 
tesadüf değil.

Gençlerin tek ilgi alanının bilgisayarlar 
olması rastlantı değil. İnsanlarda “ödül yet-
mezliği sendromu” oluştu. Yemeğe doyma-
yan, sevgiye doymayan, lükse doymayan, 

eğlenceye doymayan, estetik tatminsizlik 
içinde hep almak isteyen vermekten hoşlan-
mayan genç tipi özellikle gelişmiş ülkelerin 
düşünürlerini endişelendiriyor. Freud “Haz 
peşinde koşmak yaratıcı faaliyetin en büyük 
kaynağıdır” derken, Adler “Kendi üstünlü-
ğünü isbat etmek yaratıcı faaliyetin kayna-
ğıdır” der.

Yine  Varoluşcu felsefe “İnsan koşulsuz 
özgürdür, bencil dürtüler hayatın anlamını 
oluşturur” derken insanı beyin- zihin denk-
leminde ödül yetmezliği sendromuna soka-
caklarını hiç öngörmemişlerdi. Gençlerimiz 
şunu bilmeli: Sosyal davranışlarımızın te-
melini oluştururken modernizm bizi yanlış 
yönlendirdi. Fakat yeni modernizm ise, yeni 
çözümler sunuyor. O halde gençlerimiz; kısa 
vadeli zevkler yerine orta, uzun vadeli zevk-
leri, parasal, estetik ve cinsel zevkler, or-
gazma ulaşamamanın çığlığı olan gürültülü 
müzik ve çılgın yaşantıya varan hisler yerine, 
merak, hayret, esenlik, kendini gerçekleştir-
mek, sosyal ideallere hizmet etmenin hazzı-
nı öncelikleseler geleceklerine daha çok hiz-
met etmiş olacaklar. Evet gençler! Yeni bilim 
anacı, babacı olmayın ama evden giderken 
elden gitmeyin de diyor. “Evladım ölçülü ol, 
hayatta tadı güzel başka zevkler de var” di-
yen babalarımızın kulakları çınlasın.
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FEDA OLSUN BEDENİM. 

Ben Asım, Ali, Mehmet. Osmanlının torunu. 
Ben çözerim tarihte problemin zorunu. 
Öttüremezsin hain! ithal öten borunu. 
 
Adil olmak yolunda Rabbe yemin edenim. 
Mazlumun hakkı için, feda olsun bedenim. 
 
Ecdadın yadigarı, bu topraklar vatanım. 
Kürt’ü-Laz’ı-Çerkez’i dost, akraba ve canım. 
Tahlilini yapsınlar, hepsi de benim kanım. 
 
Çatında büyükbaban, kucağında bebenim. 
Yediden yetmişe dek, feda olsun bedenim. 
 
Ay yıldızlı bayrağım arşa değin yükselir. 
Biz kahraman milletiz, it sürüsü vız gelir. 
Tek yürek, tek yumruğuz, tokat yiyenler bilir. 
 
Tekbirler eşliğinde darbeye kin güdenim. 
Tank paleti altında, feda olsun bedenim. 
 
Bayrağım tek, hainler gölgesinde ölemez. 
Vatanım bir, hiç kimse asla onu bölemez. 
Bu Devlet’in sırrını satılmışlar bilemez. 
 
Milletimle kolkola bu kervanda gidenim. 
Gönül birliği içre, feda olsun bedenim. 
 
Onbeş Temmuz, tarihe silinmez iz bıraktı. 
Nice vatanseverin su gibi kanı aktı. 
Şehitler ve gaziler, sönmez meşale yaktı. 
 
Mazeret değil bana, nasıl-niçin-neden? im. 
Ben daima hazırım, feda olsun bedenim.

                                         Sezayi TUĞLA         
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YOLLAR VE YOLCULAR     

Şehrin gürültüsünden bıkmış, kalabalıklardan 
usanmışım. Çocukluğumu, çocukluk günlerimi, ço-
cukluğumun geçtiği yerleri özlemişim. Çam ağaçla-
rının ferahlatıcı kokusunu, dallar arasındaki o saklı 
sahnelerinden türlü türlü türküler tutturmuş kuşla-
rın cıvıltılarını özlemişim. Akrabalarımı, köyde kalan 
dostlarımı cidden çok özlemişim. Şöyle bir hasret 
gidermenin tam zamanıdır dedim ve köyümün yo-
lunu tuttum.               

Bir dostumla eski günleri hatırlamak, geçmişimi-
zi yeniden yaşamak için yayla istikametine ilerliyo-
ruz. İşte şu düzlük, atlarımızın dörtnala kalktığı yer. 
Şurası öküz arabasından düştüğüm, küçük yaralan-
malarla ucuz atlattığım yokuş. Bu, dedemle altında 
gölgelendiğim ağaç. Burası, balık tutmak için uğraş-
tığımız dere…         

Bizim köylüler pek hazırcevaptırlar. Yerinde ko-
nuşmayı iyi bilirler. Komşusunun acısını, sevincini 
paylaşmayı da ihmal etmezler. Aslında bu bir gele-
nektir. Bu güzelliklerin okulu da yoktur. Sosyal ilişki-
ler hayat okulunda öğrenilir.     

Epeyce yürüyoruz. Eski zamanlardan haber ve-
ren bir manzara ile karşı karşıyayız. Hacı Ahmet 
Dede, oğlu Hacı İbrahim’le at arabasına ot yükleti-
yorlar. Selâm verip kolay gelsin diyoruz. Bize verdiği 
karşılık pek tatlı oluyor:      

           Bakıyorum gerilmiş yay gibisin

        Tozu toprağa katan tay gibisin

        Katarların altındaki ray gibisin 

         Nereye bu yolculuk Mahir hoca?

       Baksana dağlara yüce yüce

        Okursun her ilmi hece hece

        Yolun açık, gönlün ferah olsun

       Nereye yolculuk Mahir hoca?

Bu sözleri duyanın konuşmaktan çok susmak la-
zım. Bunu becerebilecek miyim? Sanmıyorum.      

Devam ediyoruz yolumuza. Kafam, tam bir fikir 
kazanı. Bir yığın düşünce, küheylanlara binmiş, uç-
suz bucaksız gönül meydanımda dörtnal… Ortalık 
toz duman. Tam yarım saat sonra dudaklarımdan 
şu dizeler dökülüyor:     

Ne de güzel demişsin hacım,

Feda yoluna kardeşim bacım   

Rızasından başka olmasın tahtım tacım

Gidiyoruz, eskiye, maziye doğru.

Geçmiş de yıllarım senelerim 

Zaman bir elek her dem elenirim

Sözü bilmez eveler gevelerim

Taylar da beygir oldu hacım.    

    

Yollar eskisi gibi tozlu değil. Çünkü öküz araba-
ları yok artık. Küçüklüğümün elmaları, armutları da 
yok. Elma, armut, alıç var. Ancak eski tatları yok. 
Belki de ağzımızın tadı kalmadı.         

Çocukluğumuzda taşladığımız ahlat ağaçlarının 
çoğu kurumuş. Oysa ne kadar da cömerttiler. Biz 
onlara taş atardık. Onlarsa bizi meyveleriyle sevin-
dirirdi. Şimdi ne o dağ meyveleri var, ne de taş atan 
çocuklar…              

Yayla yolunda çeşmeler vardı. Onların da birçoğu 
artık akmıyor. Sanki her şey insanlarla var olmaya 
alışmış. Kuşlar bile ötmez olmuş. Şairin dediği gibi:       

“Dünyanın öyle bir baharına vardık ki: 

Bülbül susmuş, havuz tenha, gül bahçesi harap 
olmuş.”              

İşte şurası Yar Dibi… Bizim coğrafyanın en düz 
yolu. Burada ata binmek ne de heyecanlı olurdu. 
Koca Ahlat’ın altında birazcık dinleniyor, eski gün-
leri hatırlıyoruz.             

Ardından yola devam ediyoruz. Son durağımız 
Çatak Deresi. Derenin şırıltısı, kurbağaların sesleri 
hiç değişmemiş. Mütevazı soframıza oturuyoruz. 
Pek de acıkmışız. Son yılların en keyifli gününü kek-
lik kanı çaylarımızı yudumlayarak tamamlıyoruz.        

Eee… şimdi eve dönme zamanı… Hacı Ahmet 
Dedeyle yine selâmlaşmak istiyoruz. Fakat o çoktan 
işini bitirip köye dönmüş. Bilmem gelecek güz yine 
muhabbet edebilecek miyiz? 

Belki… 

Mahir DUMAN

N O S TA L J İ
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Emel Taşçıoğlu (22 Temmuz 1964, An-

kara) Türk Halk Müziği sanatçısı.

Çocukluğu sahnelerde geçen ve küçük 
yaşında «Güney Kardeşler» isimli grubuy-
la sahne çalışmalarını sürdüren Taşçıoğlu, 
saz sanatçısı Yunus Karaca’dan nota ders-
leri almış,[1] babasının da desteği ile Gazi 
Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü-
nü 1985 yılında bitirerek öğretmenliğe 
başlar. Aynı yıl evlenmiş ve kendi soyadını 
taşıyan bir çocuğu olmuştur. TRT Ankara 
Radyosunun açmış olduğu Yetişmiş Sanat-
çı sınavına girer ve başarılı olur, ses sanat-
çısı olarak Ankara Radyosu’nda çalışmaya 
başlar.

Küçük yaşta müziğe olan ilgisi ve yete-
neği ailesi tarafından fark edilen sanatçı, 
beş yaşında babası Ali Rıza Güney, ağa-
beyleri Ekrem Güney ve Ertuğrul Güney 
(TRT Ankara Radyosu Ritim Saz Sanatçısı) 
ile birlikte “Güney Kardeşler” adıyla gerek 
sahnelerde gerekse halk konserleri kaset 
ve plak çalışmalarıyla Türk Halk Müziği ic-
rasına başladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Müzik Öğretmenliği bölümü mezu-
nu olup, öğretmenlik yapmakta iken 1988 
senesinde görevini bırakarak TRT Ankara 
Radyosu’nun düzenlediği sınavı kazanarak 
“TRT Yurttan Sesler Korosu”na katılmış ve 
profesyonel müzik kariyerine başlamıştır. 
Yorumcu özelliğiyle ön plana çıkan Taş-
çıoğlu daha ziyade Orta Anadolu türküle-
rini seslendirir. Bu yöreye ait pek çok tür-
küyü de kaynak kişilerinden derlemiş ve 
notaya almıştır. Bu tür çalışmalarına veri-
lebilecek en önemli örnek Neşet Ertaş’ın 
ünlü “Kesik Çayır” türküsüdür. Babası Ali 

Rıza Güney’den derleyip “Elmalı” türküsü-
nü notaya almıştır.

Uzun süre ses sanatçılığı yaptığı TRT’den 
ayrılarak 2004 yılında ilk albümü Sel Gider, 
Kum Kalır albümünü yayınlamıştır. İsmail 
Derker yönetmenliğinde çalışılan albüm 
toplamda on üç türküden oluşmakta ve 
Sıla Müzik etiketiyle yayınlanmıştır. Sam-
sun, Kırşehir, Diyarbakır ve Rumeli tür-
külerinin hakim olduğu albümde “Bay-
ramdan Bayrama” ve “Efendim” isimli iki 
Kazım Birlik bestesi ve Mustafa Keser’den 
alınan “Yüce Dağ Başında” isimli şarkı yer 
almaktadır.

2011 yılında İz Kalır isimli ikinci albü-
münü yayınlanan sanatçı Ömür Dediğin 
programının aynı isimli fon müziğini ses-
lendirmiştir.

Evli ve iki çocuk annesi olan Emel Taş-
cıoğlu halen TRT Ankara Radyosu’nda gö-
revini sürdürmektedir.

Emel Taşçıoğlu

MÜZİK

Tugay ALKAN

80



sirdergisi.com
Temmuz 2019 - Şevval   1440

SIR

81



sirdergisi.com
Temmuz 2019 - Şevval   1440

SIR

TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1	Temmuz	III.	Ahmet’in	ölümü	(1736).
1	Temmuz	Sultan	 II.	Mahmut’un	ölümü;	Sultan	Ab-

dülmecit’in	tahta	çıkarılması	(1839).
1	Temmuz	Kabotaj	Kanunu	kabul	edildi	(1926).
1	Temmuz	Komünist	Parti’nin	Gorbaçov’un	perestro-

ika	politikasını	onaylaması	(1988).
1	 Temmuz	 Türk	 Ordularının	 Viyana’ya	 taarruzu	

(1683).
1	Temmuz	Napolyon’un	Mısır’ı	işgali	(1798).
1	Temmuz	FKÖ	Lideri	Yaser	Arafat’ın	27	yıllık	sürgünü	

sona	erdi.	Arafat,	Filistin	topraklarına	ilk	kez	ayak	basa-
rak	Gazze’ye	gitti	(1994).

2	Temmuz	Mustafa	Kemal’in	Yunanlılara	karşı	savaşa	
davet	bildirisinin	mecliste	okunması	(1920).

2	Temmuz	Yunanistan	Türkiye’ye	harp	ilan	etti	(1917).
2	Temmuz	Türk	Tarih	Kurumu	birinci	kongresi	(1932).
4	Temmuz	Sultan	Reşat’ın	ölümü	(1917).
4	Temmuz	Barboros	Hayrettin	Paşa’nın	ölümü	(1549).
4	Temmuz	Türkiye’nin	Atina	Büyükelçiliği	Müsteşarı	

Ömer	 Haluk	 Sipahioğlu,	 sabah	 evinden	 işine	 giderken	
uğradığı	silahlı	saldırı	sonucu	hayatını	kaybetti	(1994).

5	 Temmuz	 Milli	 Piyango	 İdaresi	 Genel	 Müdürlü-
ğü’nün	kuruluşu	(1939).

5	Temmuz	Türkiye’nin	50.	ve	ilk	kadın	başbakanının	
oluşturduğu	 SHP-DYP	 Koalisyon	 Hükümeti	 TBMM’den	
güvenoyu	aldı	(1993).

5	Temmuz	Pakistan’da	askeri	darbe;	General	Ziya	Ül	
Hak’ın,	Zülfikar	Ali	Butto’yu	devirmesi	(1977).

6	Temmuz	Mukaddes	Emanetler’in,	Yavuz	Sultan	Se-
lim’e	teslimi	(1517).

6	 Temmuz	 Milli	 İstihbarat	 Teşkilatı	 (MİT)	 Kanunu	
(6.7.1965-No:644)	kabul	edildi	(1965).

7	Temmuz	Kuzey	ve	Güney	Yemen	arasında	iki	aydır	
süren	savaş,	Kuzeylilerin,	Güney’i	yenmesiyle	sonuçlandı	
(1994).

8	 Temmuz	Anayasa’nın	133.	maddesinin	değişikliği,	
TBMM	 Genel	 Kurulu’nda	 kabul	 edildi.	 Böylelikle	 özel	
radyo	ile	televizyon	işletilmesi	ve	kurulması	serbest	bı-
rakıldı	(1993).

9	Temmuz	Kurucu	Meclis’ce	hazırlanan	1961	Anaya-
sası	için	halk	oylaması	yapıldı	(1961).

9	 Temmuz	 Şükrü	 Saracoğlu’nun	 başbakan	 oluşu	
(1942).

11	Temmuz	İngilizler’in	Mısır’ı	işgali	(1882).
12	Temmuz	Türk	Dil	Kurumu’nun	kurulması	(1932).
13	Temmuz	Siyasi	Partiler	Kanunu	kabul	edildi	(1965).
13	Temmuz	Kültür	Bakanlığı	kuruldu	(1971).
13	Temmuz	Osmanlı	Devleti	ile	Ruslar	arasında	“Ber-

lin	Muahedesi”nin	imzalanması	(1878).
14	Temmuz	Uyuşmazlık	Mahkemesi	kuruldu	(1945).
15	Temmuz	Haçlıların	Kudüs’ü	zaptı	(1099).
15	Temmuz	Türkiye,	 İngiltere,	 Prusya,	Avusturya	 ve	

Rusya	Arasında,	 (Osmanlıların	Mısır’ı	 veraset,	 Suriye’yi	
kaydı	hayat	şartıyla	Mehmet	Ali	Paşa’ya	vermesi)	Londra	
Mukavelesi	imzalandı	(1840).

18	 Temmuz	 Büyük	 Millet	 Meclisi’nin,	 Misaki	 Milli	
Üzerine	yemin	etmesi	(1920).

18	 Temmuz	 Ankara	 Etnografya	 Müzesi	 halka	 açıldı	
(1930).

20	 Temmuz	 Kıbrıs	 Barış	 Harekatı’nın	 başlaması	
(1974).

20	Temmuz	Millet	Partisi	kuruldu	(1948).
20	Temmuz	Kuruluş	Yasası	4	Temmuz	1972’de	çıkarı-

lan,	Askeri	Yüksek	İdare	Mahkemesi	Başkanlığı	kuruldu	
(1972).

20	Temmuz	Timur	ile	Yıldırım	Bayezit	arasında	“Anka-
ra	Meydan	Muharebesi”	(1402).

20	Temmuz	Montreux	Boğazlar	Antlaşması’nın	imza-
lanması	(1936).

21	Temmuz	Osmanlı	Devleti	İle	Rusya	arasında	Pasa-
rofça	Antlaşması’nın	imzalanması	(1717).

21	Temmuz	İnsanoğlu	Ay’a	ayak	bastı	(1969).
22	Temmuz	Osmanlı	Devleti	ile	Rusya	arasında	Prut	

Barış	Antlaşması’nın	imzalanması	(1711).
23	Temmuz	Erzurum	Kongresi	(1919).
23	Temmuz	Hatay’ın	Anavatan’a	katılışı	(1939).
23	Temmuz	İkinci	Meşrutiyet’in	ilanı	(1908).
24	Temmuz	Lozan	Barış	Antlaşması’nın	imzalanması	

(1923).
24	Temmuz	Babaeski’nin	düşman	istilasına	uğraması	

(1920).
24	Temmuz	Türkiye	Bilimsel	ve	Teknik	Araştırma	Ku-

rumu’nun	kuruluşu	(1963).
28	Temmuz	Kore’de	savaşın	sona	ermesi	(1953).
28	Temmuz	Birinci	Cihan	Harbi’nin	başlaması	(1914).
28	Temmuz	II.	Mahmut’un	tahta	çıkarılması	(1808).
29	Temmuz	Sultan	IV.	Mustafa’nın,	III.	Selim’i	öldürt-

mesi	(1808).
29	Temmuz	İbrahim	Paşa	komutasındaki	Mısır	Ordu-

su’nun	Osmanlı	Ordusu’nu	kesin	bir	yenilgiye	uğratması	
(1832).

31	 Temmuz	 Piyale	 Paşa’nın	 Cerbe’yi	 ele	 geçirmesi	
(1560).

31	 Temmuz	 İstiklal	 Mahkemeleri	 Kanunu’nun	
TBMM’de	kabul	edilmesi	(1922).

Ünzile YILDIRIM
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Çevre İçin

Ben, insanlardan bir insanım. 
Topraktanım, çamurdanım
Ben, canlardan bir canım.
Önce gönlüme, sonra gönüllere 
Seslenmektir asıl muradım.

Tabiat ananın kucağında,
Bahara kaysın günlerimiz.
Yeşil bir dünyanın ocağında,
Yeşermeye yüz tutsun ümitlerimiz 
İnanç ufkunun doruğunda,
Kanat çırpıp, uçuşsun düşüncelerimiz 
İnsanlığın engin zenginliğinde,
Derinlik kazansın, hayal ve beklentilerimiz 
Anlayış ve hüsnüzan ışığında,
Hakikate bağlı kalsın değerlendirmelerimiz. 
Gözlerimizin, yüzlerimizin aydınlığında 
Eksik olmasın, sevimli, güzel tebessümlerimiz 
Huysuzluk ve kirlilik kötülüğünde,
Çirkinleşmesin ruhlarımız ve beyinlerimiz 
Her canlı varlığı sevme iyiliğinde,
Gelişsin, güzelleşsin birbirimizle ilişkilerimiz
Herkesi ve her şeyi kendi güzelliği şıklığında
Kabullenmek çoşkusuyla beslenmeli hislerimiz 
Birbirimizi yürekten kucaklama aşıklığında,
Muhabbet ikliminde huzur bulsun gönüllerimiz.

Ben, insanlardan bir insanım.
Topraktanım, çamurdanım 
Ben, canlardan bir canım.
Önce gönlüme, sonra gönüllere 
Seslenmektir asıl muradım.

Oğuzcan Kemali
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R

84



sirdergisi.com
Temmuz 2019 - Şevval   1440

SIR

T Ü R K Ü

YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ

Avşar Zeybeği 
Adını sevdiğim Avşar Beyleri
Size bir vezirlik yakışıp duru
Topla dizginini gözet kendini

Karşıda Germiyan bakışıp duru

Avşar beyleri derler bize ezelden
Bülbül yuva yapmış gülden gazelden

Dosta yollayacak güler kalmamış
Bahçemizde zalım düşman gezelden

Avşar beyi der ki gelsin göreyim
O nasıl yiğitmiş ben de bileyim
Armağan isterse canlar vereyim

Candan başka armağanım yok benim

Aşağıdan çıktı Avşar Bey’in kervanı
Aşk ile savrulur güzellerin harmanı

Gençlik elde iken sürün demi-devranı
Kocalıkta demdevran sürülmez Avşar Beyleri

BURDUR

Ahmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİMİZ

Muhammed B. PINARBAŞI- Kayseri
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Karikatür çizen sanatçı, çizer. (Ortadaki resim). 2) 
Omurganın içinde bulunan kanal boyunca uzanan, ak-
maddeyle bozmaddeden oluşan sinirsel doku. – Kışın ya-
ğar. 3) 950 yıl yaşadığı söylenen tufan peygamberi. – Kabul 
etmeme. – Yapı. 4) Türkçe anlamı “Aziz” olan “Saint” keli-
mesinin kısaltması. - Kayakta dengeyi veya hızı sağlamak, 
beyzbol, hokey, kriket gibi sporlarda itmek veya vurmak 
amacıyla kullanılan sopa. - Yuvarlak bir tahta kasnağın bir 
veya iki yanına deriden bir örtü geçirilerek yapılan ve par-
mak vuruşlarıyla çalınan müzik aleti. 5) Tembih sözü. 6) 
Mikroskop camı. 7) Dolaylı anlatma. – Bir nota. 8) Kaval, 
baldır ve uyluk kemiklerinin birleştiği yer. - Etme, işleme, 
yapma. 9) Bir telefon sözü. -  Lahza, en kısa zaman par-
çası. 10) Günde 5 vakit Müslümanların yerine getirmesi 
gereken ibadet. – Evcil bir hayvan. 11) Bir harfin okunuşu. 
- Toprak, üzerinde gezinilen, ayakla basılan taban, zemin. 
– İncil’de geçtiği söylenen Peygamberimiz Hz. Muham-
med’in (sav) adı. 12) 3 oksijen atomundan oluşan mole-
külleriyle renksiz ve atmosferin üst katmanlarında yer alan 
gaz tabakası. - Göz çukuru üzerindeki çıkıntıda kemerli bir 
çizgi oluşturan kısa kıllar. - Türkçesi -bilgisayarlarda- “Giriş 
Yöntemi Düzenleyicisi” olan İngilizce “Input Method Edi-
tor”un kısaltması. 13) Bir kimsenin geçindirmekle, bakıp 
gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, 
mahkeme kararıyla verdiği aylık. - Halk arasında “sulfata” 
olarak bilinen, sıtma tedavisi için kullanılan ve kınakına 
ağacının kabuğundan elde edilen en eski ilaç.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Bir borcun vadesini uzatma, öteleme. 2) Dik duran, 
dikey. - Bir olayın, bir işin olmasına yol açan, bir işi yapan; 
etken. - Sıkıntı verme, sıkıntı çektirme, eziyet, üzme, üzgü. 
3) Tin. - Erkek gibi, savaşta yer alan kadın. – Trabzon’un 
“dertli” bir ilçesi. 4) İridyum’un simgesi. - Nesnelerin gö-
rüntüsünü veren, ışığı yansıtan, cilalı ve arkası sırlı cam. 
5) İcar. – Kuzu sesi. 6) Araç, edevat. – Ön değil; art. 7) Yu-
goslavya tarihinin en etkili şahıslarından birisi olan dev-
let adamı, asker ve yönetici. 8) “Sülük” sözcüğünün son 
iki harfi. - Bir kimseye ya da bir şeye karşı duyulan yoğun 
sevgi ve aşırı bağlılık duygusu. 9) “Kamu Hukuku”nun 
kısaltılmışı. 10) İstanbul’un batısında Küçükçekmece ve 
Başakşehir sınırları içerisinde yer alan semt. – Güvenilir, 
emniyet veren kişi ve/ya yer. 11) Kâfirlerin, önünde ibadet 
ettikleri heykel, put. – Yüksekokul. 12) Seyrüsefer. – Ansı-
zın, birdenbire.
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Bezm o bezm ahbâb o ahbâb ülfet o ülfet değil 
Mey o mey sâki o sâki halet o halet değil

Bir mahalde dün dil-i dildârı gördüm ben yine 
Yâr o yâr âşık o âşık rağbet o rağbet değil

Can u cânân arasında var idi can sohbeti 
Can o can cânân o cânân sohbet o sohbet değil

Hoş değildir dür olalı senk-i râhından başım 
Ser o ser beyin o beyin râhat o râhat değil

Bunca gördük bu fenanın hoş günün nâhoş günün 
Gün o gün saat o saat âdet o adet değil

Ey Hasan bir efendiye bende idin bir zaman 
Şâh o şâh bende o bende himmet o himmet değil

Aşık HASAN ( Zeyni )

Bezm O Bezm

B E R C E S T E
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