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Aziz dostlar, sanatın en popü-
ler dallarından biri olan sinema, 
bakalım nasıl doğuyor? Bulundu-
ğu ilk yıllarından şimdiki yerine, 
sanatın zirvesine olmasına nele-
re borçlu? Sinemanın tarihini bu 
bilgi yazımda irdeliyorum. Güncel 
bir bilgi yazısı olmakla beraber 
yeni eklemeler de var. Sıkmadan 
okumanız açısından anlaşılır bir 

bilgi yazısı olması için gayret ediyorum.

Sinemanın Serüveni

Sanat dalları arasında, yedinci sanat olarak kabul edi-
len sinema, Lumiere Kardeşler, büyük yankı uyandıran 
halka açık ilk film gösterimini gerçekleştirdiklerinde tarih, 
1895 yılıydı.  Sinemanın tarihi, milattan önceye ve “Came-
ra Obscura (karanlık oda)” denilen buluşa dayanıyor. Bir 
kutuya açılan delikten tutulan cismin kutunun diğer tarafı-
na yansımasından ibaret olan Camera Obscura’nın sinema 
büyüsünü başlattığı düşünülür.

Latince ismi “Lanterne magica” olan Büyülü Fener’i 
ise günümüzdeki slayt projektörlerin atası olarak görmek 
mümkündür. Büyülü Fener, 2. yüzyılda Çin’de keşfedilmiş-
tir.  Büyülü Fener, “Thaumatrope” ve biraz daha gelişmiş 
bir hali olan “Phenakisticope”un buluşuna imkân sağladı. 
Bu aletler, bir silindirin etrafına çizilen resimlerin, silindirin 
hızla çevrilmesiyle hareket etmesi prensibine dayanmak-
tadır. Bütün bu birikimler, Thomas Alva Edison’un 1894 
yılında “Kinetoskop”u icatını kolaylaştırdı. Kinetoskop, 
görüntülerin hareketli izlenmesini sağlayan tek kişilik bir 
izleme kabinidir.

Lumiere Kardeşler

Louis ve Auguste Lumiere 
kardeşlerin babası Antoine Lu-
miere, resim öğretmenliğini bı-
raktıktan sonra Fransa Lyon’da 
fotoğrafçılık ve fotoğraf malze-
mesi üretimi yapmaya başladı.  
Ailenin işleri büyüdü ve yüzlerce 
metre fotoğraf kâğıdı üretebilen 

bir fabrikaya dönüştü.  Lumiere kardeşler, üretim süreçle-
rinden çok fotoğrafın kendisine ve hareketli görüntülere 
alâka duymaktaydılar. Babaları, Edison’un Kinetoskop’unu 
eve getirdiğinde iki kardeş merakla bu aleti incelemeye 
başladı. Tek kişilik bir sinema sistemi olarak tarif edilebi-
lecek Kinetopkop’u geliştirmek ve çok sayıda kişinin izle-
yebileceği hale getirmek isteyen kardeşler, kolları sıvadı.

Lumiere kardeşler, görüntü içeren filmlerin kenarla-
rına delikler açıp hareket ettirerek “sinematografı” bul-
dular. Sinematografın önünden saniyede geçen 15 film 
görüntüsü, oldukça gerçekçi görüntü sağlıyordu. Elle 
kurulabilen ve hafif bir alet olan sinematograf, her yere 

taşınabiliyordu.

Fabrikadan İşçilerin Çıkışı Filmi

Lumiere Kardeşler, 1895 yılında Ulusal Sanayi Derne-
ği’nde ilk filmlerini oynattılar. Film, babalarının fabrikasın-
dan işçilerin çıkışını anlatan ve bir dakikadan biraz daha 
uzun süren “Lumiere Fabrikasından İşçilerin Çıkışı” isimli 
filmdi. Sinematografla birçok fotoğraf derneğinde göste-
rimler yapıldı.

İlk Sinema Gösterimi Başlıyor

Lumiere Kardeşler, sinematografla 28 Aralık 1895’de 
halka açık ilk gösteriyi yaptılar. İlk gösteride, “Lumiere 
Fabrikası’ndan İşçilerin Çıkışı, Bebeğin Kavgası, Tuileries 
Havuzu, Bir Trenin Gara Gelişi, Alay, Nalbant, Kâğıt Oyunu, 
Ayrık Otları, Duvar, Deniz.4” isimli filmler gösterildi. Gös-
teri, ücretliydi ve yaklaşık 100 kişi tarafından izlenmişti. 
Özellikle Bir Trenin Gara Gelişi filmi, gerçekçi görüntüleri, 
çekim tekniği ve uygun açı kullanımı nedeniyle izleyiciler-
de olağanüstü etki yaşattı. Birçok kişi, üstlerine gelen tren-
den ürktü, saklanmaya çalıştı. Yoğun ilgi üzerine Lumiere 
Kardeşler, film gösterimlerine devam ettiler. Zamanla film 
gösterimlerinde salonda piyanoyla müzik de yapılmaya 
başlandı. Ancak bir problem vardı, yeni filmlere ve ilginç 
konulara ihtiyaç vardı. Lumiere Kardeşler, yabancı ülkelere 
film çekimi için birçok kişi gönderdiler. Bu kişilerden biri 
de 1896 yılında İstanbul’a gelerek çekim yaptı. Haliç’in 
Panoraması, Boğaziçi Kıyılarının Panoraması, Türk Topçu-
su, Türk Piyadesinin Geçit Töreni, dönemin İstanbul’unu 
gözler önüne serer.  Böylece, Lumiere Kardeşler sayesin-
de elimizde 19. yüzyılda farklı ülkeler, kültürler, insanların 
yaşayışları, kılık kıyafetleriyle ilgili belgesel nitelikte bini 
aşkın film bulunmaktadır. Lumiere Kardeşler, fotoğraf 
ve teknolojik yeniliklere meraklarıyla, bugün büyüklüğü 
milyonlara ulaşan bir sektör haline gelen sinemanın te-
mellerini attılar.Gününüzün  bir sinema tadında geçmesi 
dileğimle. Saygılar

E D İ T Ö R’ D E N

Sinemanın Tarihi
Yavuz Selim PINARBAŞI
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M.Tunahan PINARBAŞI

Tüm dünya pandemiyle uğraşırken başarılı bir şekilde geçirmeyi başaran devletimiz 
aynı zamanda terör örgütlerine göz açtırmamakta. Halkı tehdit eden PKK ve diğer terö-
ristleri etkisiz hale getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe-Kaplan Operasyonunu baş-
latdı. Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri İHA ve SİHA’larla yardı-
mıyla komandoların hava  harekatıyla bölgeye ulaştığı Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK Komuta Kademesi takip ediyor. Harekat öncesinde 
brifingle sahadaki hazırlıklara ilgili bilgi alan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ya-
şar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, hare-
katı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden yönetiyor. İnşallah virüsten beter 
olan bu hain eli kanlı terör örgütlerinden devletimizin kararlılığı ve Cumhurbaşkanımızın 
iradesiyle kurtulup tarihin en karanlık sayfalarına gömeceğiz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 
Pençe-Kaplan Operasyonu'nun Başında

P O L İ T İ K A
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Burhan PINARBAŞI

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sine-
ma salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Bekdik Ma-
hallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinlikte araçlarının içerisinden “Müslüm” filmini izleyen 
vatandaşlara, mısır ve gazoz ikram edildi.

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek için çeşitli etkin-
likler düzenleyen Nevşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği ‘Arabalı Sinema Film Günleri’ ile Nevşe-
hirlileri Türk sinemasının beğenilen filmleri ile buluşturuyor.

Nevşehir Terminali yanındaki Tır ve Kamyon Garajı’nda gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gü-
nünde araçlarını belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park eden 
vatandaşlar, araçlarının içinden Müslüm Gürses'in hayatını anlatan "Müslüm" adlı sinema fil-
mini izledi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlik sırasında araçlarından inmelerine izin verilmeyen 
vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlik Dünya basını tarafından da büyük ilgi 
gördü.

Nevşehir'de "Arabalı Sinema"

K A PA K
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HAYAT KİTAP,  KİTAP HAYATTIR

Hayat uygulamalı bir okul. Okul da bu hayatın içinde. Okumanın öğrenmenin yaşı ve 
sınırı yok.

Ancak günümüzde televizyon internet ve medyanın tesiriyle kolaycılığa kaçıyor zihni-
mizi tembelleştiriyoruz. Aslında bunlar da mükemmel bir şekilde ilme alet edilebilecek-
ken tam tersi insanları tembelliğe sevketmede kullanılıyor. Bir bakıyorsunuz dizimizin 
dibinden ayrılmayanlar dizilerin dibinden ayrılmaz oluveriyorlar.

Kitap okumayı sevdirme adına insanlara sunduğumuz roman ve hikaye kitaplarını da, 
insanları ilmi kitap okumaya sevk etmesi gerekirken çoğunlukla -tecrübeyle sabit- bu 
tür kitaplardan başkasını okumayı külfet haline getiriyor. Aslında roman ve hikayede 
hayat dersleri veriliyor, tecrübeler aktarılıyor, ilim kırıntıları takdim ediliyor. Amma belli 
bir merhaleden sonra ilim öğrenme sevgisine yerini terketmeli. Hakikat kitaplarını oku-
mada bir basamak teşkil etmeli. Ondan sonra da bir dinlenme vesilesi/vasıtası yerini 
almalı.

Nasıl ki televizyonlarda görsel de olsa ilmi programlar sıkıcı geliyorsa kitap okumada 
da eğlenceli olanı seçiyoruz. İnternette de öyle gazetede de... Göze hitap eden şeyleri 
tercih ediyor kolaycılığa kaçıyoruz/alışıyoruz.

Bütün bunlar insana yüzeyselliğe yönlendiriyor. Herkesin ilim adamı olması beklene-
mez elbette. Herkesin bir Fatih olamayacağı, zengin olamayacağı, mutlu olamayacağı 
gibi. Çünkü insanların akıl, zeka, hafıza, zihin, kabiliyet, fıtrat gibi hususlarda değişik 
seviyelerde yaratıldığını biliyoruz. Fakat bu özelliklerin bazıları azami derecede tam ka-
pasite kullanılarak insanlık düzeyinin yükseltilebilmesi mümkündür. Hep tüketici değil 
üretici olmaya gayret edilmelidir. Böyle devirler yaşanmıştır. İlim, teknoloji ve imkanla-
rın bu seviyede olduğu bir zamanda bu en mükemmel şekliyle yaşanabilir.

Bu satırları yazmaya sevk eden öncelikle Kuran'ı baştan sona meali ve tefsiri ile haz-
mederek okuma düşünce ve niyeti oldu. Dinimizin kitabı olmasına rağmen mahiyeti-
ni bilmememiz hakikaten bizi mahçup ediyor. Yüzünden okumayı bile kendimize kalsa 
ihmal ediyoruz. Arkadaşlar arasında paylaşmak suretiyle iştirak-i a'mal nevinden saik 
ve amillerle okumaya çalışıyoruz. Ama sorulsa neresinde ne var bilemiyoruz. Vakit yok 
demeye hakkımız yok. Televizyon izlemeye saatlerini ayıran insan okuma hususunda 
mazeret üretemez, üretmemeli.

Akif CEMİL
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Bu düşünceleri kaleme aldığım vakitlerde cüzümü Mealli Kur'an'dan okuyordum. Ara 
sıra mealine de göz atıyordum. Tevbe suresinin 97- 98- 99 uncu ayetleri birden dikka-
timi çekti. Her ayeti her yönüyle mucize olan Kelamı Kadim'in bu ayetleri, öncesi ve 
devamı, insan psikolojisinin mükemmel bir tahlili niteliğindeydi:

"Bedeviler inkar ve münafıklıkta şehirlilerden daha şiddetli; Allah'ın, Resulüne indir-
diği hükümleri tanımamaya daha yatkındırlar. Allah herşeyi bilir, tam hüküm ve hikmet 
sahibidir.

-Kimi bedeviler, Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar; bundan kurtul-
mak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına gelsin! 
Allah her şey gibi onların söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir.

-Kimi bedeviler de Allah'ı ve ahireti tasdik eder. Allah yolunda harcamasını, Allah'a 
yakın olmaya ve Resul'ünün dualarını almaya vesile sayar. İyi bilin ki bu, onlar için Al-
lah'a yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmet diyarı olan cennete yerleştirecektir. Çünkü 
Allah Gafûr'dur Rahîm'dir. Onlar oraya ebediyen kalmak üzere gireceklerdir. İşte en bü-
yük mutluluk en büyük başarı."

Ardından bir Hadis kitabından tefe'ül  yaptığımda ise şu hadisler çıktı:

-"Herşeye varmak için bir yol vardır. Cennetin yolu dîni bilgilerdir.

-Herhangi bir kavim, kabile ve topluluk, Allah'ın evinde toplanır da Allah'ın kitabını 
okur ve birbirlerine öğretirse üzerlerine sekinet iner. Allah onları rahmetiyle örter, me-
lekler onları kuşatır ve Allah onları katındakilere yücelerde anar.

-Hayırlınız Kur'anı öğrenen ve başkalarını öğretendir.

İşaratül İ'cazı açtığımda ise Carlyle'ın şu sözü ile karşılaştım:

-"Kuran'ı bir kere dikkatli okursanız, O'nun, hususiyetlerini izhara başladığını görür-
sünüz.

Kur'an serapâ samimiyet ve hakkaniyetle doludur."

Evet herkese açık ve her yaşta müdavimleri bulunan Kur'an ve Nübüvvet mektebi, 
bütün bir hayatı içine alır ve bütün bir hayat boyu da devam eder. Her yer bu mektebin 
sınıfları ve her fert de bu irfan ocağının ya muallimi veya bir talebesi olmalıdır. 
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“Allah’ın yarattıklarının ilki kalemdir. Ona ‘yaz’ buyurmuş, o: ‘Ne yazayım?’ diye sor-
muş da: ‘Olacakları yaz’ buyurmuş.. Ve kalem kıyamet gününe kadar olacakları yazmış-
tır.” İnsanlığın kaderini yazmıştır...

Adem (a.s.), Rabbinden öğrendiği “kelimeler”le birlikte yeryüzüne indi. Adem’i me-
leklerden ayıran en mümeyyiz vasfı, Rabbinin ona bellettiği kelimelerdi, başka bir de-
yişle “eşyanın isimleri”...

     * * *

Adem’in dünyaya indirilişinin üstünden yüzyıllar geçti. Ve ȃlemlere rahmet olarak 
yeryüzüne şeref veren bir insan, bir Nebi (s.a.v.) gönderildi. “Oku!” diye emredildi 
O’na, Cebrail dudağından: “Oku!”

 Ve O (s.a.v.) okudu:

“Elif Lam Ra. Bu bir kitaptır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü 
ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.” (İbrahim, 1)

Kelimeler eşsiz bir dizilişle ard arda gelerek “ayet” oluştu. İnsanlığın kararan kalpleri-
ni hidayet nuruyla aydınlattı, yıkadı, arındırdı ayetler... İnsanlık, O’nun (s.a.v.) öğretileri 
doğrultusunda “okudu”!

“(Kur’an) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikirdir.” (Mü’min, 54)

     * * *

Rabbimizin subuti sıfatlarından biri de Kelam’dır. Yani konuşmak… O’nun konuşması, 
kullarının konuşması gibi değildir. Ses ve harf cinsinden konuşmaz. Gönderdiği kitaplar 
vasıtasıyla, görevlendirdiği Peygamberler vasıtasıyla, melek Cebrail vasıtasıyla konuşur. 
Emirlerini, yasaklarını bildirir kullarına…

Bunun yanında, her bahar yeniden dirilen tabiatın her bir ağacı, her bir çiçeği, her 
bir böceği Rabbimizin kelamı gibidir. Sayfa sayfa açılarak, insanoğlunu kendine hayran 
bırakan o neşvü nema, yüce Allah’ın esmasını konuşur bize.

 Aylayana, bilene;

 Anlayabilene…

KELİME

M A K A L E

Mecbure İnal VELA

8
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Bir nice zaman geçti aradan, kılıçla harp etme devri kapandı, kalemle savaş verme 
devrine erdi yüzyıllar. “Kelime”nin, kılıçtan keskin olduğunu öğreninceye dek, birçok 
tecrübe yaşadı tarih.

Kimi şairler, edipler, muharrirler, kelime isimli ateşli silahı kullanmanın erbabı oldu. 
Kelimelerle insan öldürmekten, ocak söndürmekten, ebedi hayatlara dahletmekten 
haz duyar hale geldi. Halbuki, kelime öyle bir iksirdir ki; bir ömrü, bir tek kelime işitebil-
menin hasreti ile tüketti niceler.

Kimi gün hikmet libasına kuşandı kelime. Estetik kazandı, gönüller fethederek asırlar 
aştı, bugüne ulaştı; Yunusça...

 Bazen ümit oldu, hayat sundu insana bir tek kelime.

 Bazen kahır oldu, kurşun misali saplanıp insanın yüreğine, öldürdü bir kelime...

Bazen de, ağzından kaçırdığı bir serseri kelimenin, ömrü boyunca kölesi oldu insan... 
Sarf ettiği o kelime yüzünden, bir ömür pişmanlığın narına yandı.

Edebi yitirince nice edipler, hayra karşı şerle ittifak kurdu; güzele düşman, çirkine ve 
batıla hizmetkar kılındı kelimeleri.

     * * *

Kelime vardır, ardınca giden insanı ebedi saadet diyarına iletir. Bir nice kelime ise, 
aldananlar güruhunu cehenneme sürüp götürür ardınca.

  “Kelime”den mürekkeptir ayet. Gök ayet, yer ayet, bahar ayet, yaz 
ayet... düşen kar taneleri, yağmur damlaları birer ayettir... Bu bakımdan, ne var ise yer-
yüzünde, bir bağı mutlak vardır “kelime” ile...

  “Göklerde ve yerde nice ayetler vardır.” (Yusuf, 105)

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündünüz ard arda gelişinde, 
insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle 
yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üterip yaymasında, rüz-
gȃrları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde 
düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.”

Yeryüzüne gelip geçmiş bütün edipler bir araya toplansa, ne kadar kalem varsa yer-
yüzünde hepsini bir araya getirse, bütün kelimeler emrine verilse, ömrünü, Rabbimin 
ayetlerini yazmakla geçirse; kalemler tükenir, kelimeler tıkanır, edipler yaşlanır; ayetler 
tükenmezdi:

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi misli deniz de 
yedekte bulunup yazılsa yine de Allah’ın kelimeleri bitmezdi.” (Lokman, 27)

9
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1937 yılının Eylül ayında Eskişehir' de doğdum. İlk anılarım ablamın melankolik şar-
kıları, babamın akşamüstleri bahçeyi sularken içtiği rakıya karışan kızgın toprağın, gü-
neşin ve çiçeklerin kokusu oldu. Annem topuklarına kadar uzun saçlı bir kadındı ve gizli 
gizli ağlardı. Biraz daha büyüyünce günlerim çiftlikte geçmeye başladı. Toprağa karışmış 
kalın tenli, kaba, kara, büyük elli kadın ve erkekleri seyrederdim tarlalarda. Akşamüst-
leri bir rüzgar uğuldardı kulaklarımda. Uçsuz bucaksız ovadan geçen treni karma karışık 
özlemler, korkular, isteklerle beklerdim. Bu benim ilk yalnızlık duygumdu. Ve sonra hep 
yalnız kaldım.

Tabiatı unutulmaz bir şekilde gözledim. Unutamadığım şeylerden birisi kırlangıçlardı. 
Onların yuva yapışlarına hayran kalmıştım. Erkek ve dişi kırlangıç, çamuru yutuyorlar. 
Bunu salgılarıyla birleştiriyorlar. Çalı parçası getiriyor biri, O salgıyla buluyorlar. O yuva-
nın yıkılmasına imkan yoktur! Bir diğer özellik de kırlangıcın yavrularını yine at kıllarıyla 
yuvaya bağlamasıdır. Onların yavru kaybetmeleri hemen hemen imkansız gibidir. Sonra 
bu yavrulara uçmayı ve yaşamayı öğretmeleri de çok müthiştir.

... anam beni Eskişehir Necatibey İlkokuluna yazdırdı. Ne korkunç, diye mırıldanıyor-

Türk Sineması ve Cüneyt Arkın

Nefise BAYGÜT

10
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dum kendi kendime. Beni topraktan ayırmaya hakkı yok diye geceleri şehirden kaçıp, 
büyük ırgat ateşleri arasında uyuyordum. Bu anamı üzüyor, babama kıvanç veriyordu. 
Bir erkek okuyup da ne olacaktı ki. Yine de ilkokulu normal bitirdim. Zaten ders kitap-
larından çok kimsesiz çocuk romanlarıyla, taşı toprağı altındır diye İstanbul'a kaçan ve 
adamı topuğundan vuran canilerin hikayelerini okumuştum.

Çocukluğumun unutulmayan hatıralarından birisi de kış geceleri dinlediğim men-
kıbelerdi. Daima kahramanlık üzerine idi. Tabii şimdi kelimesi kelimesine hatırlayamıyo-
rum. Beyaz ve kanatlı bir atı olan bir kahraman hep vardı. Ve dünyanın neresinde olursa 
olsun bir sıkıntısı, acısı olan insanlara yardıma koşardı. Temeli bu idi bu menkıbelerin. 
Belki bir çoğu da bizim destanlarımızın yeni şartlara uydurulmuş versiyonlarıydı. Mese-
la Deli Dumrul'u dinlediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ve Battal Gaziler, Köroğlu hikayeleri... 
O yaşlı kadınların inanılmaz muhayyilesinde yeni bir biçim kazanarak aktarılan müthiş 
menkıbeler. Babamın aldığı, Hazreti Ali'nin cenklerini anlatan kitaplar. O çocuk yaşım-
da, benim de zülfikar gibi bir kılıcım olmasını isterdim. Kuran-ı Kerim ve mevlid okunur, 
yaşlı insanlar dini sohbetler yaparlardı. İşte o sohbetlerde hem İslam kültürünü, hem 
din eğitimini alırdık.

Eskişehir ortaokulunda hep pencere kenarında oturup uzak dağlara baktım. Eskişehir 
Lisesinde başka bir dünya bulmuştum. Kitaplar, kitaplar... Sait Faik, Orhan Veli, Panait 
Istrati. Ara sıra yazıyor, dergilere gönderiyor ve boyumdan büyük hayaller kuruyordum.

Üniversiteye kadar tam bir bozkır hayatı. Çok az toprağımız vardı. Ağılımız vardı. Si-
nemaya bile çok zor giderdik. Ablam beni, Eskişehir'de Sakarya caddesindeki sinemaya 
götürür ve tembih ederdi. "Beşe çeyrek kala çıkacaksın" derdi. Filmin finalini seyrede-
mezdim. Sonraları bir mercek buldum. O kopan filmlerden ayna ile merceğe ışık verir 
ve gösteri yapardım. Oynadığımız oyunlar da, dinlediğimiz masallardan, menkıbelerden 
aklımızda kalan savaş oyunlarıydı. Ben okumayı öğrendikten sonra babam, Hazreti Ali, 
Kan Kalesi Cengi'ni aldı.

Son dönemlere kadar sakladım. Sonra ne oldu o kitap bilemiyorum. Babam üniver-
siteyi okumamı istemiyordu. Çünkü o zaman ailenin ekonomik sıkıntısı başlamıştı. Pa-
zarcılık da dahil bir çok iş yapıyorduk. Maddi sıkıntımız vardı. Benim babama büyük 
yardımlarım oluyordu. Bu yüzden beni yanından ayırmak istemiyordu. Ancak annemi 
ve ablalarım okumamı çok istiyorlardı. Sonunda rızasını aldık.

Mevki ekspres bileti kestiriyorum. İçimde üzüntü var, heyecan var. Çıkıyorum yola... 
İstasyonlar birer ikişer geride kalıyor, kompartımanda büzülmüş düşünüyorum. Yıllar 
önce bir defa babamla gelmişim İstanbul'a.

O seyahatten hatırımda kalan bir tek şey var: Sergi Sarayı'nın o taraflarda galiba sa-
nayi sergisinde olacak bir sinema makinesi görmüştüm. Babam çok istememe rağmen 
makineyi alamamıştı.Hayatımda İstanbul' a gelmemişim.İlk defa gurbete çıkıyorum. İs-
tanbul'a gelişim, tıpkı ilk filmim Gurbet Kuşları 'ndaki gibidir. Haydarpaşa’ya geldim, 
valiz, yatak ve yorganımla. Sirkeciye geçtim. O gece otel de kaldım. Ertesi gün imtihana 
gireceğim.

Ders çalışıyorum. Bir ara kapı açılıyor ve bir adam geliyor. Biraz sonra biri daha, az 
sonra biri daha. Odada dört yatak var. Biz de dört kişiyiz. Hiç tanımadığım, bilmediğim 
üç adam. Gece yarısı biri "ışığı kapa" diyor. "Ağabey, ders çalışıyorum" diyecek oluyo-
rum, bir başkası kalkıp düğmeyi çeviriyor. Zifiri karanlıkta yolumu bulup aşağıya iniyo-
rum. Elime bir mum tutuşturuyorlar. Mumun ışığında ders çalışırken kendi kendime 
yemin ediyorum: Doktor olunca hastanenin ışıklarını hiç söndürmeyeceğim. 11
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Sabah imtihana girdim. Sonra neticeleri aldık. Üçüncüydüm kazananlar arasında. sı-
kıntılı şartlarda müthiş bir mücadele veriyorduk iyi öğrenci olmak için.

Altı kişi bir araya gelip Akdeniz Caddesindeki 74 numaralı apartmanda bir kat tutuyo-
ruz. Çocukların dördü Yüksek Ticaret'te, biri de Dişçilik' te okuyor. Adam başına 45 lira 
düşüyor. Bir süre sonra kiraya zam yapılınca ev kiramız 70 lira oluyor. Derslere sarılıyo-
rum, boş vakitlerimde hep "Nasıl geçineceğim?" sorusuna cevap aramakla geçiriyorum.

Eğlence ve içki yoktu hayatımızda. Devamlı çalışıyor ve o dönemde çıkan Varlık der-
gisini alıyorduk. Kendi paramızIa Erek diye bir dergi çıkardık. Cemal Süreya, Erdal Öz, 
Muzaffer Buyrukçu, Kemal Özer'le tanıştık. Ben hikayeler ve şiirler yazmaya başladım. 
Vatan gazetesinde sayfa hazırlardık. Aramızda bir zengin çocuğu vardı. Meyve alır ve 
bizden gizli gizli yer, kabuklarını yatağın altına atardı. Ayın on beşi dedi mi paramız bi-
terdi. Sarayburnu'na gider zoka atardık. Her gün birimiz gider palamut tutar gelirdik.

1963 yılında Artist mecmuasının sinema artisti yarışmasında birinciliği kazanıp da si-
nemaya ilk adımı atınca, ilk olarak babamdan aldım lanetleyici mektupları. Arkasından 
arkadaşlarımın bitmeyen tükenmeyen kinci latifeleri geldi: "Yahu Fahrettin başka işin 
yok muydu da artist oldun. Senden de artist olur mu?" diyerek beni her fırsatta iğne-
lerler, kahrederlerdi.

Diğer arkadaşların okulları bitti. Ben Balo sokağında bir bodrum katına taşındım. Ru-
tubet içinde, insanların ayaklarını görebildiğim bir pencere, o kadar. Ancak bu dönem 
benim için en verimli zamanlar oldu. Çok güzel hikayeler yazdım. Sonra Bülent Ecevit'in 
de yazdığı Pazar Postası çıktı. Hem siyasi, hem edebi ve fikri bir dergiydi. Genellikle 
hemşirelerin yaptığı bir iş vardır: Hasta beklemek. Para kazanmak için o işi yapıyordum. 
Bir gün Aksaray tarafındaki bir eve gittim. Yemek vakti geldi, beni de çağırdılar. Gittim. 
Ev halkı sofraya oturmuştu. Biri beni alıp mutfağa götürdü. Birden olduğum yerde sal-
landım. Benim yemeğim mutfaktaydı, orada yiyecektim. Düşünün o sırada doktor ol-
mak üzereydim. Gençtim, tecrübesizdim ve tepeden tırnağa da gurur doluydum.

Üniversiteyi bitirdim, Eskişehir'e geldim. Orda Halit Ağabey ile tanıştım. Şafak Bekçi-
leri'ni çekiyordu, Göksel Arsoy ile. Sonra ben ihtisası beklemeye başladım. Çalışıyorum 
ama ihtisas olmayınca öğle yemeği yok, akşam yemeği yok, para yok. Bir yoksulluktur, 
garibanlıktır gidiyor. Bir evlilik var başımızda o zamanlar. Suadiye de oturuyoruz. Bir 
akşam Halit Ağabey ile karşılaştım "Yahu bir film çekeceğim" dedi bana. Gurbet Kuşları 
'ndan bahsetti, bir doktor rolü vardı. Halit ağabey daha o filmde keşfetmişti, "Yahu dok-
tor sende müthiş bir şey var. "

İlk filmimden elime geçen 500 lira ile ancak üç ay idare edebildim. Sonra gene açlık 
günleri başladı. Yeşilçam'da belki iş verirler diye yazıhane dolaştığım günlerden birinde 
Aziz Sarıkaya'ya uğradım. Belki bir iş verir diye düşünmüştüm ama yanılmışım. Odasın-
da olduğu halde bana kendisini 'yok' dedirtti. Bozuk bir moralle, cebimde iki buçuk lira 
olduğu halde, Taksim'den Karaköy'e kadar yürüdüm, vapura bindim. Yorgundum, ama 
son paramı tüketmeye gönlüm razı gelmiyordu bir türlü. Kadıköy' den, Suadiye' deki 
kayınpeder evine yürüye yürüye gittim.

Medrano Sirki'nde Rus kazakların atlarına baktım, karşılığında binicilik dersleri aldım. 
Parende atmasını öğrendim cambazlardan. Ter kokulu havlularını kurutup peşlerinde 
koştum. Sirkte bulunanların çoğu benim artist namzedi olduğumu öğrenmişlerdi. Bir 
gece program bittikten sonra şimdi ismini pek hatırlayamadığım fakat çok sevdiğim 
akrobatlardan biri yanıma geldi, "Gel, seninle biraz çalışalım" dedi. "Sana ufak bir nu-12



sirdergisi.com
Haziran 2020 - Şevvâl  1441

mara göstereceğim ve bütün filmcilik hayatında bu numaranın büyük faydasını göre-
ceksin". Onunla tam iki saat çalıştık. Ertesi gece gene, daha ertesi gece gene derken, 
kendimde bir fevkaladelik hissetmeye başladım.

O dönemde Türk sinemasında başrol oyuncuları gerçek tipler değildi. Ama çevresin-
deki insanlar yaşıyor. Bütün yardımcı rollerdekiler, hepsi yaşıyor. Biz başrolcüler gerçek 
dışı. O sıralarda Suat Yalaz'ın çizgi romanından Karaoğlan filmi yapılmak isteniyor. Ben 
de o zaman piyano çalan, keman çalan romantik bir jönüm. Ama gene bir Kıbrıs filmin-
de, Remzi Jöntürk' ün teklifiyle biraz avantür koyduk. Bayağı tuttu ve iyi yapıldı. Ben 
sinemaya başladığımda çok basit hareketler vardı. Biz o zaman parendeler attık, ha-
valarda uçtuk. Biraz dinamizm getirdik sinemaya. Ben de ona güvendim, Karaoğlan'da 
oynarım diye düşündüm.

Yeşilçam'dan kaçmaya, 'elveda sinema' demeye hazırlanırken Ülkü Erakalın çıktı kar-
şıma. ‘Bana Gözleri Ömre Bedel’ filminde şans tanıdı. Adım bir anda bütün Türkiye'ye 
yayıldı ve şöhretin kapıları önümde ardına kadar açıldı.

13



sirdergisi.com
Haziran 2020 - Şevvâl  1441

Bir bilgeye sormuşlar;

“Efendim, kaç çeşit dost vardır?” diye.

Bilge cevap vermiş;

“Üç çeşit dost vardır”:

1- Günlük gıda gibi dost; onsuz ede-
mezsin, heran ihtiyaç duyarsın. Eksikliği, 
insanı sarsar.

2- İlaç gibi dost; ihtiyaç duyulunca ek-
sikliği fark edilir ve aranır. Tedavi için şart-
tır.

3- Bela gibi dost; sen onu aramazsın, 
ama o gelir seni bulur. Yani kurtulamaz-
sın.

Siz, kati surette 3.sü olmayın.

Mevlana hazretleri buyuruyor; “Ol ma-
hiler ki, derya içredirler, deryayı bilmez-
ler.”

Bizler de birinci grup dostlarla devam-
lı iç içe olduğumuzdan kıymetlerini bil-
meyiz. Hatta zaman zaman beğenmeyip 
tenkit ederiz. Oysa bir parça acıksak, yani 
yokluğunu hissedecek kadar biraz uzak 
kalsak, o zaman göz ve gönül, dostunu 
arar.

Üçüncü grup dostluğu da yabana atma-
mak lazım. İsminden de anlaşıldığı gibi, 
her ne kadar istemesek de yinede dost-
tur. Nice belalar vardır ki, onun sayesinde 
sağlığın, afiyetin, diğer dostların kıymeti-

ni daha iyi anlar, Mevla’yı hatırlarsın.

Ben, ikinci grup dostluğun üzerinde bi-
raz durmakistiyorum.

Her halde yaş ilerledikçe olacak, insan 
eski dostlarını arıyor. Bir toplulukta biri-
lerine eski dostlarını soruyor veya yalnız 
kaldığı zaman, gönül gemisiyle çok uzak-
lara seyir ediyor. Ancak hayallerde dostla-
rıyla hemhal oluyor. Ta ki, bir dış etkenin 
kendisini uyandırmasına kadar.

Neden dostlardan bu kadar kopuğuz? 
Hiç mi ilaca ihtiyacımız yok? Oysa dünya 
ne kadar küçüldü.

İletişim, bir “tuş” kadar kendimize ya-
kın. Ceplerimizi şöyle bir tarayacak olsak, 
bir sürü ıvır zıvır çıkar da, bir eczane ma-
hiyetinde olan dostumuzun telefonunu 
başkalarından sorup öğrenmeye kalkışı-
rız.

Ne olur, tozlu raflardan, kitaplarımızın, 
defterlerimizin sayfalarından, “hatıra” 
diye bir yerlerde sakladığımız eşyalarımı-
zın arasından dostlarımızı çıkaralım ve bir 
“gün yüzü” gösterelim.

Gelin dostlar; gıda ile ilacı birbirine 
daha fazla yaklaştıralım. Belayı da arala-
rına alıp, dostluk kazanında eriterek yok 
edelim. Yani, hep birlikte “hemdost” ola-
lım.

Sezayi TUĞLA

ANTİKA DOSTLUKLAR

K A PA K
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Gece soğuk, dağ başında kalmışım,
Bir odada tek başına kal da gel.

ANKA’nın yumurtasını çalmışım,
Git, kümesten bir yumurta çal da gel.

KÖROĞLU’nun bineğinde nalmışım,
ANZER yöresinde ender balmışım,
GÜNEŞ’e dek uçurtmamı salmışım,
Hadi, beş-on metre sen de sal da gel.

Sen bilmezsin, ne değerli malmışım,
SÜLEYMAN’a ÇİN İPEĞİ şalmışım,
Okyanusta beş bin metre dalmışım,
MARMARA’da iki kulaç dal da gel.

İşte böyle, en iyi hep bizleriz,
Eksik yönümüzü saklar, gizleriz,

Başkasının kusurunu izleriz,
Son sözüm şu; bundan İBRET AL DA GEL.

İBRET AL DA GEL

15
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"Lafız mananın tabiatı müsaade ettiği öl-
çüde süslenmeli... Şekil, muhtevaya göre 
resmedilmeli; resmedilirken de mealin izni 
alınmalı...Üslubun parlak ve revnakadar ol-
masına önem verilmeli, fakat gaye ve mak-
sat da asla ihmal edilmemelidir...Hayal geniş 
bir hareket alanıyla desteklenmeli, ancak 
hakikat da hiçbir zaman incitilmemelidir."

Müslümanların nasıl sinema yapması gerektiği konusunda harika bir 
'hareket noktası'. Günümüzde bile sinema için 'haram' fetvası veren din 
adamları olduğunu düşünecek olursak, Said Nursi'nin onlarca yıl önce 
böylesine bir bakış sergilemesi takdire şayan. Dahası, dikkate alınmalı.

Müslümanların nasıl sinema yapması gerektiği konusunda yaza yaza 
klavyemde tüy bitecek belki. Fakat vazgeçmeyeceğim. Sanatla uğraşma-
yan Müslümanın bir yanının mutlaka eksik olduğu tezimin de altını çize-
rek, 'nasıl bir sinema' sorusunu yineleyerek, Bediüzzaman'ın yaklaşımının 
iyi bir başlangıç noktası olacağını düşünüyorum.

'Mealin izni alınmalı' babı önemli. 'Bu kadardan bir şey olmaz' diyerek 
cinsellik veya şiddet ya da 'lâdinilik' bakışlarıyla yapılan sinema, sadece bu 
yönüyle 'İslamî/Beyaz/Milli Sinema'nın dışında kalacaktır.

Hakikat arayışında en fazla bir 'araç' olabilecek olan sinemanın, böyle-
si bir arayışta 'araç' olma onurunu da göz önünde bulundurarak, 'sanat' 
olduğu gerçeğini unutmadan, 'maksat asla ihmal edilmeden' sinema ya-
pılmalıdır.

Adını ne koyarsanız koyun. Yeter ki bu niyetle sinema yapılsın.

Said Nursi'nin Sinema ve Sanata Bakışı

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

Emin ERSOY
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Mehmet DİKMEN

PEYGAMBERİMİZ, HER İNSANIN DOĞRUYU BİLMEYE HAKKI OLDUĞUNU İLERİ SÜ-
RERDİ

Allah Resûlünün insanlığa getirdiği değerlerden biride, insanın “doğruyu bilme ve 
öğrenme hakkı”dır.

Hiçbir şekilde aldatılmayı, kandırılmayı, yalanlarlaavutulmayı hak etmediği gerçe-
ğidir.

Allah Resûlü, hayatın akışının doğruluk ve dürüstlük gerçeğiüzerine konulması ko-
nusunda çok ısrarcıdır. Bu konuda bırakınız büyüklerin, çocukların bile kandırılması-
na,yalanlarla avutulmasına karşıdır.

Abdullah bin Amr’ın anlattığı bir olay, Allah Resûlünün bu konuda ne kadar duyarlı 
olduğunun göstergesidir.

Abdullah, yaşadığı olayı şöyle anlatır:

“BİR GÜN, Allah Resûlü, evimize gelmişti.

Bir ara annem,

– Gel, sana bir şey vereceğim, diye beni yanına çağırdı

Allah Resûlü anneme:

– Çocuğa ne vermek için yanına çağırıyorsun, diye sordu.

Annem:

– Ona hurma vermek istiyorum, cevabını verdi.

Allah Resûlü, bu olay üzerine Abdullah’ın annesinin şahsında tüm insanlara, çocuk 
eğitiminde dikkat etmeleri gereken bir altın kuralı şu ifadelerle ortaya koydu:

– Eğer onu aldatıp bir şey vermeseydin, sana bir yalan günahı yazılırdı. (Bu yalanın, 
büyüklere söylenen yalandan hiçbir farkı olmazdı). (Buhari, Edebül-Müfred)

Bu hadisle, Allah Resûlü çocukları oyalamak için masum (!) yalanlara başvurmayı, 
onlara şakacıktan bile yalan söylemeyi yasaklamıştır. Küçüklere söylenen avutucu ya-
lanları, büyüklere söylenen ciddi yalanlardan farksız saymıştır.

Bu olay, hayatın sanal gerçekler üzerine kurulmasının ve yalanlarla akışının sağlan-
masının doğru olmadığının da kesin şekilde tescilidir.

(122.sayfa İNSAN NE DE ÇABUK s UNUTTU Kitabından)

DOĞRUYU BİLME HAKKI

İ L A H İ YAT
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KORUYUCU HEKİMLİKTE
RUH SAĞLIĞI

Dr. Ahmet ALTUN

İ L A H İ YAT

 Koruyucu hekimliğin en önemli unsuru 
‘koruyucu psikiyatri’ dediğimiz ruh sağlı-
ğıdır denilebilir. Stres çağı olan günümüz 
dünyasında ruh sağlığını koruma, gide-
rek önem kazanmaktadır. Yaşama kalitesi 
önemli ölçüde kişinin ruhsal durumuna 
bağlıdır. Birçok bedensel hastalıkların 
ruhsal etkisi bilinmektedir. Ruhsal bozuk-
luklar erken ölümlere veya kalıcı hasarlara 
sebebiyet verebilir. 

1970’ler sonrasında yapılan çalışma ve sı-
nıflandırmalarda ruhsal bozukluk göster-
me oranı % 30’lara çıkmıştır. Bu demektir 
ki her üç kişiden biri hayatının bir bölü-
münde ruhsal bozukluk yaşamaktadır.

Günümüzde bütün toplumlarda, her ke-
simde ruhsal bozuklukların bireysel ve 
toplumsal olarak iyice anlaşılmıştır. Konu-
nun önemini kavramak için, yayımlanan 
dergilere, kitaplara, gazete yazılarına, rad-
yo ve televizyon yayınlarına bakmak ye-
terlidir. Hemen herkes, panik, depresyon, 
stres gibi sözcükleri her an kullanıyorsa 
konunun önemi anlaşılmış demektir. 

ABD hastanelerinde yatan hastaların % 
80’nı psikolojik sebeplerden kaynaklandı-
ğını ifade eden, Pennsylvania Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Paul Ernest 
Adolph,  psikolojik denilen manevi hasta-
lıkların sebeplerini şöyle açıklamaktadır:

Psikolojik hastalıkların esas sebepleri, 
üzüntü, haset, kıskançlık, şüphe, sıkıntı, 
usanç, hata, başarısızlık ve günah duy-
gusu gibi psikolojik şeylerdir. İlginç olanı 
ise,  doktorların hastalıkları teşhislerinde 
başarılı olurken, tedavide ise başarısız 

kalmalarıdır. Çünkü onlar tedavi cihetine 
giderken Allah’a iman, tevekkül, sabır gibi 
hususları, hastalara telkinde bulunma-
makta ve tedavide Allah’a iman gücüne 
başvurmamaktadırlar. Psikolojik problem-
ler, aslında dinin de konusudur. Zaten din 
bizi bu problemlerden kurtarmak için gel-
miştir. Allah psikolojik ihtiyaçlarımızı bili-
yor ve ilacını da bildirmiş ve tedavi yolunu 
göstermiştir. İnsanın Allah’ından uzaklaş-
ması, onunla irtibatını kesmesi halinde 
yapılan bütün tedaviler, yarım tedavi bile 
olmaz. Mide hastalıklarının büyük bir kıs-
mı, sanıldığı gibi insanın yediği yemekten 
kaynaklanmıyor, belki kalbin yediklerin-
den kaynaklanıyor. Bu nedenle tedavi de 
kalbe yapılmalıdır. İnsan vücudu, yaratıcı-
sıyla uyuştuğu zaman, sağlık açısında ol-
ması mümkün olan en iyi durumda olur, 
aksi takdirde, keder ve hastalıklardan kur-
tulmaz. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün çağdaş tanımıy-
la, sağlık, sadece hastalığın olmayışı değil, 
bedenen ruhen ve sosyal yönden tam iyi-
lik halidir.

İnsanoğlu, ayet ve hadislerde belirtildiği 
gibi, zayıf, sıkıntılı, şehvete düşkün, ca-
hil, zalim, kibirli, gururlu, aceleci, cimri, 
nankör ve daha pek çok özelliklere sahip 
olarak dünyaya gelir. İmtihan sırrı gereği 
olarak, insana verilen, hem hayra hem de 
şerre meyilli bu duygular, hayvanlardan 
farklı olarak serbest yaratılmıştır. Onla-
rı kontrol altına alan akıl, dinin tavsiye, 
emri ve yasaklarıdır. Bu emir ve yasaklar-
la insan özgür iradesiyle, duygularını rap 
ve zapt altına alabilir, yönlendirebilir ve 
geliştirebilir, faydalı veya zararlı hale ge-
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tirebilir. Dinin telkiniyle, insan fizyolojisi 
ve psikolojisini etkileyen haset, kin, öfke, 
korku ve nefret gibi duygularını kontrol al-
tına alabilse, ruh ve akıl dengesini birlikte 
sağlayabilir. Böylece sağlıklı bir ruha, sağ-
lıklı bir davranışa, sağlıklı bir bedene sahip 
olmuş olur.   

Allah Resulü, her şeyde denge gözettiği 
gibi insanın madde ile manası arasında 
da dengeyi esas almıştır. Bu itibarla, İs-
lâm'daki maddî temizlikle manevî temiz-
liği, beden sağlığı ile ruh sağlığını birbi-
rinden ayırmamıştır. Çoğu yerde manevî 
ve ruhî temizlik ağırlıklı olmakla birlikte 
genelde ikisini iç içe görmek mümkündür. 
Beden temizliği kadar, hatta ondan çok 
daha önce "kalp temizliği", "nefis temizli-
ği", "niyet dürüstlüğü" ve "ahlâk güzelliği" 
gereklidir.

‘Dert ve kederi çok olanın vücudu da hasta 
olur’  diyen efendimiz, modern tıbbın da 
kabul ettiği bir gerçeği ifade etmektedir. 

Din ve bilim, ruh sağlığının kaynağını Al-
laha’ iman tevekkül, ibadet ve dua ile 
Onunla bağlantı halinde olmaya dayan-
dırmaktadır. Bu konuda pek çok araştırma 
sonuçları delil olarak gösterilmektedir.

İnsan ve evrenin yaradılış amacı, Yaratı-
cıyı, bilmek, tanımak ve Ona inanmaktır. 
İnsan aklıyla Allah’ın var olduğunu bilebi-
lir, ancak Onu hakkıyla tanıyamaz, hayatın 
amacını bilemez, Allah’ın kendisinden ne 
istediğini kavrayamaz. Onun için, Kendi-
sini ve insanın yaradılış sırrını anlatacak 
elçiler, nebiler göndermiştir. Ayrıca, Allah 
insanı yaratırken, yaratıcısını tanısın diye, 
birbirine bağlı olarak, kalbine, vicdanı-
na ve beynine bir mekanizma, bir sistem 
yerleştirmiştir. Yanı insanın içine Allah’a 
iman tohumunu, iman genini  yaradılışına 
koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre, 
imana ait olan bu genin beyin içinde bir iç 
tasarımdır. İnsan iradesi ile yapılan ibadet-

lerle çalışan bu sitem, sağlık ve mutluluk 
vermektedir. Kur’an ve sünnette buna işa-
retler vardır. "Hz. Peygamber, her insanın 
İslam fıtratı üzere doğduğunu daha sonra, 
ailesinin ve çevresinin kendisini etkiledik-
lerini haber vermektedir.   Kur'anda da, 
her insana kötülük ve iyilik duygusunun 
verildiği belirtilmektedir.  Buna göre insa-
nın genlerinde Yaratıcıya inanma, huzur 
veren iyiyi ve sıkıntı veren kötüyü birbirin-
den ayırmak gibi özellikler bulunmaktadır. 
Tabiatı bozulmamış insan, mıknatısın de-
miri çekmesi gibi, insandaki o cevher Al-
lah’ı arar ve bulur. 

Allah’a imana ait bu gerçek bilimsel araş-
tırmalarla da teyit edilmiştir. 

Makâsıd adlı kitabın sâhibi olan Sadedin-i 
Taftazanî (1390) tefsirinde imanı şöyle ta-
rif eder: İman, "Cenab-ı Hakk'ın, istediği 
kulunun kalbine, kul iradesini kullandık-
tan sonra ilka  ettiği(koyduğu)  bir nurdur" 
Bediüzzaman, bu tarıfı şöyle açar, ” Şemsi 
Ezeliden(Allah’tan insanın vicdanına ih-
san edilen iman nuru, vicdanın iç yüzünü 
tamamıyla ışıklandırır. Bu sayede kainata 
karşı bir dostluk ve yakınlık meydana gelir. 
Bir emniyet vucüt bulur. İnsanın kalbinde 
meydana gelen büyük manevi kuvvetin 
yardımıyla her türlü musibete ve olaya 
karşı mukavemet gösterebilir. Kalbin ge-
nişlemesiyle hem geçmiş hem de gelecek 
zamanları içine alır. Cenab-ı Hakk'ın ihsan 
ettiği iman nuru ile amel ve kabiliyetler 
gelişip yayılarak Cennete doğru yol alır. 
Ayrıca İman Şems-i Ezelîden ihsan edilmiş 
bir nur olduğu gibi, ebedî saadetten de bir 
parıltıdır. O parıltıyla, vicdanında bulunan 
bütün emel ve istidatlarının tohumları bir 
tûbâ ağacı gibi büyüyüp gelişmeye başlar.  
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Parasal piyasalarda geçmişten bu-
güne defalarca tecrübe edilmiş en 
önemli hamleyi “kamusal alanlar” 
oluşturmaktır.

Karl Marx’tan John Maynard Key-
nes’e kadar birçok ekonomistin tavsi-
yesi de bu yönde olmuştur. Kamusal 
alan ekonomik krizden çıkma ve piya-
salara can verme adına yapılacak en 
hızlı yoldur. Para geçmişte de “para” 
idi, bugün de “para”… Bu sebeple de 
ekonomik krizi aşmanın koşulları de-
ğişmedi. Para açısından geçmiş ile bu-
gün arasındaki tek fark şu: Artık daha 
büyük meblağlar konuşuluyor.

Parayı ve paranın kurallarını derinle-
mesine anlayabilmek için onun varoluş 
amacını anlamak gerek. Para ile zaman 
içerisinde ürün ve emtia değerleri pa-
halanırken, işsizliğin arttığı ama alım 
gücü ve vicdanların küçüldüğü, kısaca 
“insani” değerlerin ucuzladığı devirde-
yiz. Ekonomimizin dışa bağımlı olduğu 
devirdeyiz.

Geçmişte Türkler gittikleri her yerde 
galipti, o bölgeyi yönetirdi. Bugün ise 
yeniliyoruz. Diğer anlatımıyla maddi-
yat maneviyatı yendi. Maddiyat; geç-
mişte de madde, bugün de madde... 
Bu sebeple Karl Marx’ın, John May-
nard Keynes’in düşünceleri eskimez.

 Bankacılık sisteminde, kamu banka-
larının artmasıyla ekonomi dinamikle-
rimiz pozitif etkilenir.

Katılım bankalarındaki temel anlayış 
faizin olmamasıdır.

Kredi talep eden ihtiyaç sahibi, sa-
tın alması gereken ürünü katılım ban-

kasından talep eder. Katılım bankası 
ürünü peşin alır ve ihtiyaç sahibine 
taksitle satar. Bu ürün ile oluşabilecek 
kârdan da pay alır. Temel mantık; faiz 
yerine kâr payı uygulanmasıdır. Tüm 
dünyada katılım bankacılığı sıralama-
sında ilk sırada İran vardır.

Hesap vakti

Finansçıların işi her zamankinden 
daha zor. Bir yandan yatırımcılar, bir 
yandan işverenler paranın yönü hak-
kında bilgi almaya çalışıyor. Finansçılar 
da oynak piyasa koşullarından mana 
çıkarıp, müşterilerine izah etmeye ça-
lışıyor.

Döviz, altın, gümüş, petrol hiç bu ka-
dar oynak olmamıştı.

Bu anlık git-gel’ler birikim sahiple-
rini bitirir, yorar. Türetilmiş fonların 
temel amacı; küçük birikimleri büyük 
birikimlere katmaktır... Türev ürünler 
ile artık ekonomi çok kirli. Küçük biri-
kimleri olanların güvenebileceği tek 
araç vadeli mevduat, o da enflasyona 
yenik düşmeye mahkûm.

Veriler de vadeli mevduat hesapları-
nın daha fazla rağbet gördüğünü doğ-
ruluyor.

Altın mı? “Asıl” olandır, ekonomi 
onun üzerine inşa edildi.

Günümüzde küçük birikim sahipleri-
nin birikimlerini farklı oyunlarla eriten-
ler, hatta intiharlara sebebiyet veren-
ler için ® işaretinin nasıl doğduğunu, 
bir kıssadan hisse hikâyesi olarak ak-
tarmanın tam yeri…

PARANIN VAROLUŞ AMACI

E K O N O M İ

Tayfun KAYA
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Efgan etme ey kalbim sabrın mülkü bu yara
Oturup tefekkürle iz'ândır bize düşen

Varsın göçsün dalâlet başka başka diyâra
Vicdan ülkemizdeki mizândır bize düşen

Bilirim O'nda saklı bu marazın çaresi
Sukûtun sırrına sor görünürmü ötesi

Kor ateşte yanmaktır mû'minliğin töresi
Belî dedik elestde îmândır bize düşen

Ehli gaflet duyamaz erenlerin âhını
Sermayen kıymetlidir sakla  mihrimâhını

Fırsat verme iblise çek ümit silahını
Tevbe istiğfar ile emândır bize düşen

Yastık yapıp gönlünü avut bu elemleri
Gedâsı ol hakk yolun hızır bil gelenleri
Talebi edepten seç boşver söylenenleri

İnan rûzi mahşerde yamandır bize düşen

Cism-i cânın aşk olsun aklı eyle seferber
İhlâsın yetişecek son nefestir mûteber

Mevlânın vaadini muştuladı peygamber
İkra' dedi ilk emir Kur'ândır bize düşen

Devri Âdemle başlar kulluğun silsilesi
Elbet ağır olacak imtihânın sillesi

Toprağa gömülsede bu Firûzun hullesi
Giyin güzel ahlâkı Rahmândır bize düşen

"BİZE DÜŞEN"
Adil ÇOPUR
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“Sıcak temas olmadığı zaman çocuğun 
beyninde büyüme organı salgılanmıyor”

Moderatörlüğünü ÇGEDER Genel Başka-
nı ve Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer’in 
yaptığı söyleşide Prof. Dr. Nevzat Tarhan 
anne-çocuk arasındaki sıcak temas ilişkisi-
nin önemine değindi. Tarhan, “Çocuk ba-
kım evlerinde çocuklara çok iyi bakılır ama 
her gün bakıcı değişir. Her birinin çocuğu 
kucağına alması tutma, altını değiştirme 
biçimi farklı. Bu çocukta temel güven duy-
gusunu geliştirmez diye kitaplarda yazıyor.

Bu çocuklarda hospitalizasyon hastalı-
ğı oluyor ve ani ölümler gerçekleşebiliyor. 
İştahsızlık oluyor, büyüme yavaşlıyor. Bu 
durum neden oluyor diye yapılan araştır-
malarda çocuklardaki anne ve anne yerine 
geçen kişiyle sıcak temas olmadığı zaman 
çocuğun beyninde büyüme organı salgı-
lanmıyor. Büyüme hormonu da vücuttaki 
bütün kimyasalları tetikleyen bir şey. Bü-
yüme hormonu salgılandığı zaman bütün 
hücreler canlanıyor vücut enerjiyi, gıdayı, 
DNA’nın çoğalması, hücrenin bölünmesi 
her şey etkileniyor.

Hormon düşük olduğu zaman büyüme 
duruyor. Bunların neden salgılanmadığına 
dair yapılan araştırmalarda çocuğun çocuk-
luk depresyonu oluşuyor. Buna anne yok-
sunluğu sendromu deniyor. Bu sendromda 
anne veya anne yerine geçen kişi tutarlı 
ve güvenli bir ilişki çocukla oluşturamıyor. 
Güven temelli ilişki oluşturulamadığı için 
çocuk bu durumda hayat güvenli değil diye 
yaklaşıyor ve devamlı bir korkuyla yaşıyor. 

Devamlı bir stres oluyor. Beyindeki stres 
hormonu bağışıklık sistemini çökertiyor ve 
bağışıklık sisteminin yavaşlamasıyla büyü-
me hormonu yavaşlıyor.” dedi.

“Oyun çocuğun en ciddi işidir”
Beyin araştırmalarını çocuk gelişimi açı-

sından değerlendiren Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, “Çocuğun sinir sisteminin gelişiminde 
% 50’den fazlası ilk çocukluk döneminde 
gelişiyor. Çocuk eline aldığı suyu yere dö-
künce yaramazlık yapıyor diyoruz. Aslında 
çocuk yaramazlık yapmıyor yer çekimine 
karşı kasların gelişmesi için o deneyi kendi 
kendine yapıyor. Onu yaparken beyin be-
yincik arasındaki sinirsel devreler çalışıyor. 
Çocuğun yaramazlık yapması dediğimiz şey 
yer çekimine karşı motor sinir koordinasyo-
nunu öğrenmesidir. Onu öğrenirken o dö-
nemdeki bütün denge hücreleri, sinir lifleri 
çalışıyor. Ayna nöronlar var. Anne güldüğü 
zaman çocuk da gülüyor.

Çocuk gülmeyi bilmiyor anneyi aynalıyor 
o anda ve böyle öğreniyor. Çocuk eğitimin-
de çocuğu karşımıza alıp verdiğimiz söz bil-
gilerin % 10-20 oranında önemi var. Anne 
çocuk arasındaki en önemli ilgi aktarımı 
duygusal bilgilerin aktarımıdır. Temel gü-
ven duygusu, öğrenme çabası bunlara bağ-
lıdır. Çocuk bir şey öğrenir daha sonra onu 
oyun içerisinde taklit eder. Oynarken öğ-
rendiği şeyin tekrarı çocuk için pekiştirme 
oluyor. Bu yüzden oyun çocuğun en ciddi 
işidir. Oyunu hafife almamak lazım. Soyut 
düşünce becerisi çocukta öyle gelişir.” şek-
linde konuştu.

Çocuğu şımartmayın! Narsist olabilir

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

P S İ K O L O J İ
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Psikiyatrik hastalıklarda en önemli sorun 
‘Çocukluk çağı travmaları’

Prof. Dr. Nevzat Tarhan pozitif ebeynlikte 
dört tane pozitiflik olması gerektiği ve bun-
ların pozitif iletişimi, pozitif yorum, pozitif 
anlam ve pozitif amaç belirlemek olduğunu 
söyledi. Tarhan, “Annelik ve babalığın olduğu 
sıcak ortamda büyüdüğü zaman çocukta duy-
gusal ihmal gelişmiyor. İleri yaştaki psikiyatrik 
hastalıklarda en önemli sorun çocukluk çağı 
travmalarıdır. İlk üç yaşta bir çocuk anne yok-
sunluğu yaşarsa o çocuk suç makinası oluyor. 
Çocukluk çağı travmalarının beş tane maddesi 
vardır bir tanesi de duygusal ihmaldir. Yedirir, 
içirir her şeyi yaparsın ama anneyse çocuk ara-
sında duygusal alışveriş olmazsa çocukluk çağı 
travması geçiriyor.

Annede duygu ifadesinin olmaması, ağla-
dığında güldüğünde ilgilenmemesi gibi du-
rumlar çocuğun gelişimini olumsuz etkiliyor. 
Hayatında korku duygusu egemen oluyor. 
Korkunun olması güvenin azalması demektir. 
Güvenin azaldığı zamanda herkesi düşman 
gibi görmeye başlıyor ve suç işlemeye başlıyor. 
Duygusal alışveriş çocukta yeme içme kadar 
önemli. Onun için biz bir hasta geldiği zaman 
rutin yaptığımız testlerden bir tanesi çocukluk 
çağı travması var mı, fiziksel ihmal var mı diye 
bakıyoruz. Bunlar pozitif ebeveynlik açısından 
çok önemli.” ifadelerini kullandı.

“Kutuplaşma olan yerde huzur olmaz”
Prof. Dr. Tarhan, anne ve babaların çocuğu-

nu iyi yetiştirmek için hep çocuğun hatalarına 
odaklı ebeveynlik yaptığını belirtti. Tarhan, 
“Anne baba hatalara odaklı olduğu için çocuk 
anneyi babayı cezalandırıcı, disiplin odaklı ola-
rak görüyor. Disiplin odaklı ebeveynin olduğu 
yerde çocuk anne ve babadan ergenliğe girer 
girmez kaçmaya çalışıyor. Korkuya dayalı bir 
disiplin var. Hâlbuki disiplin içinde sevgi olan 
disiplin olacak. Anne ve baba ortak dil kulla-
nırsa çocuk sağlıklı yetişiyor. Negatifi düzelt-
mek yerine pozitifi bekleyip onu pekiştirmek 
önemli. Çocuk yanlış bir şey yaptığında yaptığı 

yanlışı korkutup azarlayıp düzeltmesini sağla-
mak çocukta özgüveni zedeleyici ve korkunun 
sağladığı bir disiplin olur.

Anne baba olmadığı zaman çocuk yine bil-
diğini yapar. Pozitif ebeveynlikteki en önemli 
şeyden birisi anne ve babanın ortak dil kullan-
masıdır. Evde anne baba bir koalisyon yapacak, 
çocuklar kendi aralarında koalisyon yapacak. 
Anne bir çocukla, baba bir çocukla koalisyon 
yaparsa o evde kutuplaşma olur. Kutuplaşma 
olan yerde huzur olmaz.” dedi.

“Şu anda çocuklar evin lideri”
Prof. Dr. Tarhan, artık çocukların evde hü-

küm sürdüğünü evin liderinin çocuk olduğu-
nu ifade etti. Tarhan, “Şu anda çocuklar evin 
lideri. Ataerkildi, anaerkildi şimdi çocukerkil 
olduk. Bu da çocuk gelişiminde çocuğu olum-
suz etkileyen bir şeydir. Çocuk hayatı anne 
babadan öğreniyor. Burada önemli olan ço-
cuğumuzu mutlu etmek değil çocuğu hayata 
hazırlamaktır. Onun için bazı durumlarda ha-
yır diyebilmek gerekiyor. Ben tadamadım o 
tatsın, ben çektim o çekmesin diye çocuğunu 
pamukların üstünde büyütüyor. Çocuk bu şe-
kilde büyütüldüğü zaman narsist oluyor. Hep 
bana der, kendini patron olarak görür ve evin 
lideri benim der. Çok şımarıktır. Biz hiperaktif 
sanıyoruz ama aslında o şımarıklıktır.

Böyle olunca çocuk herkes benim istediğimi 
yapmalı diye düşünüyor. Büyüdükten sonra da 
anneyi babayı silkelenecek meyve ağacı gibi 
görüyor istediği olmadığı zaman anne babayı 
silkeliyor. Daha sonra anne baba çocuğuma iki 
kişilik üç kişilik sevgi verdim neden böyle oldu 
diyor. Sevgi disiplinsiz bir sevgi çünkü. Kural-
sızlık bu hayatta mümkün değil. İnsan sosyal, 
ilişkisel bir varlık. Tek başına yaşamaya göre 
yaratılmamış. Bu nedenle anne baba böyle 
durumlarda başını okşayarak gerekçelerle bir-
likte hayır diyecek. Çocuğa büyük insan gibi 
davranacağız ama büyük insan davranışı bek-
lemeyeceğiz” şeklinde konuştu.
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Çocuklarda ve yetişkinlerde ölüm ve yaşam bi-
linci farklıdır. Daha yaşamanın kendisini anlamaya 
çalışan yaşamı anlatmak durumunda kaldığımız bir 
çocuğa ölümü anlatmak tatsız bir konu gibi gelebi-
lir. Ölüm yetişkin insanların bile farklı farklı anladığı 
bir  gerçektir.   Geleneksel İslam’ın çoğu imanı eline 
geçirdiği günümüzde bu kişilerin ölüm gerçeği bi-
lincini bile güncelleme yapmaları gerekmekte.  Bü-
yük kıyamet dünyanın parçalanması dağılması tüm 
canlıların artık ölmesi ise küçük kıyamette insanın 
ölmesidir. Ne hikmetse insan kendi kıyametini pek 
düşünmez de büyük kıyametten korkar hep. Bizler 
hiç ölmeyecekmiş yaşamaktayız. Aslında Kabe ve 
Onun değerlerini boşu boşuna tavaf etmekteyiz ço-
ğumuz.  Oysa Kabe’nin anlamı sadeliktir. Fatiha’nın 
yedi ilkesini hayatımıza geçirememekteyiz. Mesela 
ne der ayet “Yalnız sana ibadet eder yalnız senden 
yardım dileriz” Günümüz geleneksel yapısına uyan-
ların ibadet ettiği konular çok fazladır da farkında 
bile değillerdir. Ev putu, araba putu, makam putu, 
şöhret putu, eğlence putu, alışveriş putu saymakla 
bitmez. Şimdi akıllara şu gelebilir “ne yani eğlenme-
yecek miyiz, alışveriş yapmayacak mıyız, ev almak 
araba almak kötü mü? Elbette kötü değil elbette 
olacak ancak bunları araç gibi göreceğiz amaç gibi 
değil.  Amacımız ahlaklı, adaletli, etik yaşamak ol-
malı. Ölüm unutulmuştur çünkü TV kanalları, med-
ya, reklamlar, sosyalleşme sitelerinin verdikleri açık 
ya da kapalı mesajlar insanın bu dünyada sonsuza 
kadar kalacağını pompalamak. Yaşamdan ve kali-
tesinden, mutlu olmaktan bahseder hep. Kişisel 
gelişimler, kendini mutlu etmeler hep bu dünyanın 
aldatmacasına kanıp ölümü unutturmaya yöne-
lik algı operasyonlarıdır. Ölüm ve kaliteli ahiretten 
bahseden olmaz.Herkes sağlıklı ve güzel tüketerek 
yaşanan kalitenin peşinde olsun istenir.  Küresel 
kapitalist sistemin insanda yıkmaya çalıştığı birinci 
duygu Ahlaktır. Bunun için ölüm akla gelmemledir 
hele hele ahiret inancı, hesap ceza günü hiç akla 
gelmemelidir.  İster geleneksel olsun isterse olma-
sın,  inancı olan herkese “yaşlanınca inancını ya-
şarsın” olgusunu vermesinin nedeni  budur. İnanç 

yaşlanınca yaşanmalı çünkü gençken yapılacak çok 
şey var gezme, eğlenme, ölçüsüz yeme içme bunları 
gerçekleştirmek için para kazanma, parayı kolay ka-
zanmak için kafayı kullanma. Ahlak adalet bunların 
önüne geçerse her şey yarıda kalacak ve bu kapi-
talist sistemin hiç hoşuna gitmeyecek. Sanki ölüm 
gerçeği ile her an yüz yüze yaşamıyormuşuz gibidir. 
Sanki ölüm başkalarına ait bir olay gibidir hep. “ 
Maliki yevmiddin” diye Fatiha’da bulunan ayet as-
lında ölüm gerçeğini hatırlatan ve insana ölmeden 
önce yapması gereken sorumluluklarını açıklayan 
bir gerçek değildir sanki. Ölüm de yaşamın bir par-
çasıdır. Mezar ziyaretleri çok da önemlidir aslında 
insana bu gerçeği anlatan. Orda okunan Fatiha as-
lında mezarda yatan ölüye değil kendimize okuma-
dır kendimize hatırlatmadır “bak sende öleceksin, 
sende orda mezarda yatan gibi toprağın alına gire-
ceksin o yüzden Allah’ın ilkelerine uy demektedir” 
Bizler Arapçayı bilmediğimizden, hiç değilse kısa 
sürelerin anlamlarını öğrenmediğimizden mezar 
başında okuduğumuz Fatiha dan dersler almıyoruz 
o okunan Fatiha bizim için aslında ölü için değil bi-
zim uyanmamız için. Hz Muhammed kızıl develer-
den çok hoşlandığı halde ve bu yüzden kızıl deve 
gördüğünde hemen yüzünü aşağı eğdiği rivayet 
edilir. Bunu yapmasının sebebi neydi?Dünyada çok 
hoşlandığımız ve tutku ile bağlandığımız ne varsa 
ona bakmak dünyevileşmenin ve ölümü unutmanın 
ilk adımıdır. Bu sünneti günümüze taşırsak özellik-
le hoşumuza giden jeepler, güzel görünümlü karşı 
cinsten insanlar, güzel evler, güzel eşyalar, güzel 
elbiseler. Güzel şeyler saymakla bitmez bedenin 
alacağı tatmin sınırlıdır. ne kadar yiyebilir, ne kadar 
eğlenebilir, ne kadar gezebilir, ne kadar yeni elbi-
se giyebilir? Oysa ruhun alacağı hazlar sınırsızdır. 
Ruhumuzla yapacağımız ahlaklı, adil, etik yaşama, 
yardımlaşma, paylaşma, sanat yapma, ilim yapma 
ölümü gerçekten öldürmemize yardım eder. Bir gün 
geleceğini bildiğimiz ölüm gelmeden hazır olmamız 
gerektiğini bilerek yaşamamız bilincinde olmak di-
leğiyle…

   ÖLÜMÜ UNUTMAMAK
Gülşen ÖZCİMBİT

K A PA K
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                   Osmanlıyı beğenmeyenler var. Yani 
1923 yılında gökten leyleklerin attıkları gü-
ruhtan. Oysa Osmanlının nasıl büyük bir me-
deniyet olduğuna her gün yeni bilgilere şahit 
oluyoruz. Bunlardan birisi ise ‘’TEDBİRHANE’’ 
Neymiş bu tedbir hane diyeceksiniz. Kısaca 
izah edeyim 19 yüzyıl boyunca İstanbul'da tam 
7 kez büyük Kolera ve türü salgınlar gerçekleş-
miştir. 1883 yılından 1894 yılına kadar defalar-
ca Salgınlar meydana gelmiştir. 

       Sultan II Abdulhamid Han zamanın-
da gerçekleşen bu salgınlarda ön çalışma-
lar yaptırmış, 1887 yılında Salgınlar üzerine 
Darül-kelb Ameliyathanesinde aşı yapımına 
başlanmıştı. Sonraki yıllarda salgın türleri de 
değişmiş olup, 1894 yılında Avrupa'yı kırıp 
geçiren kolera salgınından Payitahtta Nasibini 
almış ve 2683 Ölümlü kolera vakası meydana 
gelmiş ve salgın, yaklaşık sekiz ay sürmüş. Has-
talıklara karşı oldukça duyarlı olan II Abdulha-
mid Han, yapılabilecek her şeyi deneyip çeşitli 
önlemler aldırdı.  Bulaşıcı Hastalıklara Karşı 
Hastaların Eşya ve Elbiselerinin Buharla De-
zenfekte Edildiği TEBHİRHANE Dezenfeksiyon 
Evini kurdurdu. 

       Ayrıca II Abdulhamid Han’ın talimatıyla, 
Hasan Zühtü Nazif Bey tarafından Bakteriyolo-
jihane-i Şahane ve Bakteriyolojihane-i Osma-
ni kuruldu. Bu kurumda bakteriyoloji ile ilgili 
dersler verildi ve pratik çalışmalar yapıldı. Ça-
lışma alanları çok genişti. Hastalığın görüldüğü 
mekanlar, hastalara ait eşyalar, gemiler, kayık 
veya diğer taşıma araçları, postadan gelen pa-
ketler, kısaca mikrobun ulaşabileceği her şey 
Tedbirhanede dezenfekte edilerek hastalığın 
önlenmesi amaçlanıyordu. 

        Avrupa’dan Doktorlar getirilmiş fakat 
Abdulhamid Han’ın dahice zekasıyla gelen 
doktorların tedavi yapmak yerine, yaymaya 
çalıştıklarını anlayıp hepsini kovmuştur. Onun 
meşhur bir lafı var. “Bana evhamlı diyorlar ben 
evhamlı değilim, gafilde değilim” lafı Onun üs-
tün zekasını gösterir. Hastalık görülen okullar 
tatil edilmiş, ardından da ilaçlanmıştı. Ayrıca 
kolera su ile ilgili olduğundan İstanbul'un içme 
sularının kontrol ve ıslahı, daha önemli hale 
geldi. 

      Hijyen için suyun ve havanın önemi bi-
lindiğinden, İstanbul suyunun demir boru ile 
taşınması çalışmaları başlatılmış; (Binalarda 
da boru su tertibatının sebebi bu dönemden 
ve sabotajlara engel olmak amacı da taşır) bi-
naların hijyen şartlarına uyması için kişi başına 
düşen hava miktarlarının hesaplanması yolu-
na gidilmişti. Ayrıca yeni hastaneler yapılırken 

havası temiz olan yerler tercih edilmeye baş-
lanmıştı. 

       Sultan II Abdülhamid Han'ın çağını aşan 
ufku ve halkın modern imkanlardan yararlan-
ması isteği üzerine Bakteriyolojihane-i Şaha-
ne ismiyle kurulan bu müessese, günümüzde 
hastanelerde yer alan mikrobiyoloji servisleri-
dir ve kurucusu Sultan Abdulhamid Han’dır ve 
ilk adı ‘’Bakteriyolojihane-i Şahane’’dir. 

       Birazda Tebbirhane hakkında bilgi ve-
relim. Tebhir buhar, buğu manası gelir. Teb-
hirhane ise buğu evi, buhar evi anlamını taşır. 
Teknik olarak tebhirhane iki ana bölümden 
meydana gelir. Birinci bölüm temiz bölüm 
iken, ikinci bölüm bulaşık bölümüdür. İki bölü-
mü ayıran duvara bir "Etüv makinesi" yani de-
zenfekte amaçlı laboratuvar fırını yerleştirilir. 
Bu Etüv makinesinin tebhirhanenin iki bölümü 
olan bulaşık ve temiz bölümlerine açılan iki 
kapağı bulunur. (Resimlere bakınız) Bir yerden 
hastalık ihbarı geldiğinde tebhirhanede çalı-
şan görevliler hastalığın bulunduğu yere özel 
arabalarla gider. Orada dezenfektanlı korunak-
lı özel elbiselerini giyinip, söz konusu evdeki 
bütün eşyaları toplayıp tebhirhaneye getirir. 
Taşınmayan eşyalar ise merkezin bulaşık bö-
lümünden içeri alınır, etüv makinesinin içine 
giren eşyalar, 110 derece basınçlı su buharın-
da bir buçuk dakika bekletilerek mikroplardan 
arındırılmış bir halde etüv makinesinin temiz 
bölümünden çıkartılarak tekrar ev sahibine 
teslim edilirdi. 

       Bu anlamda Gedikpaşa Tebhirhanesi, 
Osmanlı imparatorluk topraklarında görülen 
kolera salgını karşısında İstanbul'da açılan 
ilk Tebhirhane olma özelliğini taşır. Salgınlar 
üzerine "Mikrop Emrazı Sariye ve Şarboniye-
nin Vesaili Sirayeti ve Usulü Telkihiyesi" Eseri 
mevcuttur. Ne kadar benzerlik var farkında 
mısınız?

        
             OSMANLI DÖNEMİNDE KOLERA SALGININDA KURULAN 

‘’BAKTERİYOLOJİHANE-İ ŞAHANE’’ VE ‘’TEDBİRHANE’’Yİ 
DUYDNUZ MU HİÇ?

İrfan ÇETİN

K A PA K

25



sirdergisi.com
Haziran 2020 - Şevvâl  1441

Çeliklerin çadırına varmak için yola düşmeden 
önce uzun süre çadırlarımızın kurumasını bekle-
mek zorunda kaldık çünkü gece boyunca yağmurda 
kalmış gibi ıslanmıştı çadırlarımız. Gecenin nemiyle 
resmen kırağı yağmıştı üzerlerine. Daha yukarlarda, 
kuru bir yerde kamp yapmadığımıza pişmen olmuş-
tum. Çayırlığın ve sulak arazinin böyle bir sonuç ya-
ratacağını hesaplayamamıştım.

Çelik ailesini yeniden görecek olmanın sevinciy-
le düştük yola. Aslında güzel bir raslantıydı onları 
orada bulmamız. Yaşar Çelik’e bir hafta önce tele-
fon edip süzme yoğurt aldırmasını istemiştim. O 
da bir hafta sonra gel, götür, demişti. İki yıl önce 
de Ayşe Karadayı cadıma süzme yoğurt aldırarak 
tarhana yaptırmıştım. Yörüklerin hafif yanık kokulu 
yoğurtlarının tadına doyulmazdı.

Çadıra vardığımızda Ömer çoktan çaydanlığı ate-
şe koymuş, kahvaltı sofrasını hazırlıyordu. Tahtacı 
Cennetin ketelerinden sonra bir şey yiyecek halimiz 
kalmamıştı ama önümüze konan taze yoğurdu gö-
rünce dayanamadım.

Ömer eşi Fatma ile besi davarının başında kalı-
yormuş. Öteki çadırda ise Mehmet ile eşi Fatma ile 
oğlaklara bakıyormuş. Mehmet traktörü alıp Ahır-
lı’ya besiler için yem almaya gitmiş. Fatma görün-
müyordu ortalıkta, sağıma gittiğini söyledi, Meh-
met. Dağın kuzey yüzündeymiş Yaşar’ın çadırı. 

Bütün torunlar da Yaşar’ın yanındaymış.

Çelik ailesinin en küçüğü Muhammet önümüze 
düştü. Mehmet’in çadırına doğru yürüdük. Fatma 
oğlak sürüsünü yaylımdan yeni getirmiş, çadırın 
gölgesinde dinleniyordu. Bizi görünce yüzü güldü. 
Biraz soluklandıktan sonra dağın öte yüzüne, Ya-
şar’ın çadırına gideceğimizi öğrenince üzüldü, yi-
yecek bir şeyler hazırlıyayım, diye ayağa kalktı ama 
tok olduğumuzu söyledik. O, ısrarla bu gün de çadı-
rınızı buraya kursaydınız, diyordu.

Yine Muhammet’in rehberliğinde yola düştük. 
Yolda Fatma ile karşılaştık. Sağımı bitirmiş çadıra 
geri dönüyordu. Yorulmuş, ter içinde kalmıştı.

Dağın kuzey yamacında, Bozkır/Seydişehir yo-
lunun hemen kenarındaydı Yaşar’ın çadırı. Kendi-
si yoktu, bazı işleri için Gülnar’a gitmişti. Yaşar’ın 
bütün torunları çadırın çevresinde oynaşıyorlardı. 
Koca bir meşenin gölgesine çul atıp oturduk. Emine 
bacı bulgur tavasını çoktan ateşe sürmüştü.

Akşam yemeğinden sonra biraz sohbet edip ça-
dırıma geçtim çünkü göçerlerin zamanı gün ışığına 
ayarlı. Sabah gün ışımaya başladığında kalkıyorlar, 
yoğun bir iş günü başlıyor, akşam da erkenden yatı-
yorlar, iyice dinlenebilmek için. Bunu yıllar önce Kuş 
Ali’yi tanıdığımda öğrenmiştim. O, bazıları gibi ki-
barlık göstermez, akşam yemeğini yer yemez, haydi 
yatın, sabah erken kalkacağız, derdi.

Sabah erkenden hazırdı kahvaltı sofrası. Yaşar 
gece gelmiş, çadırın gölgesinde torunları seviyordu. 
Ağustos sıcağı erken çökmüştü koyağa. Bir gün önce 
sağdığı bütün sütü süzme yoğurt yapmıştı Emine 
bacı. Eşyalarımızı arabaya yükleyip düştük yola.

Yaşar bizi Bozkır’a bırakacak, orada da tahinin 
iyisinden alıp dönüş yoluna düşecektik.

BARTI YAYLASINDA
ÇELİK AİLESİYLE

Oğuz ZEKi

G E Z İ
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Etmeyin! Nedir ki bu dünya? Neye yarar; din, iman,

vicdan ve Allah için bir hayat yoksa?

Her şey ama her şey hakikatine hizmet etmenin gayreti

içerisindedir. Oysa sizi alıp yerinize şeytani bir

yapı, akıbeti karanlık olan bir ebedi hayat olan manasızlığı

soluyup, azabı kucaklamanızı arzu eden nefsiniz

var. Ne dedi Hz. Rahman: “Nefsini bilen Rabb’ini bilir”

unutmayalım ki, kim ne kadar “Allah” derse, Allah

da o kadar kulum der. Bu dünyayı birlikte sistemiyle

yaşayıp, imtihanlarımızı Hz. Rahman’ın rızası doğrultusunda

Hz. Kur’an’dan takdir, Hz. Peygamberden şefaat

kazanıp ebedi saadet ve mutluluğun hâkim kılındığı

cennete, cemale vasıl olalım. Aksini düşünmek bir

mü’mine yakışmaz.

Hz. Rahman hiçbir mü’mini nefsinin ve nefislerin

gözünde itibardan düşürmesin. Hz. Rahman ibadet ve

amel aşkı nasip etsin (âmin). Mü’mindeki en korkunç

ve en iğrenç olgu şehvettir, şehvetin her türlüsünden

Allah’a sığınmak lazım.

HER ŞEY HAKİKATİNE HİZMETİN

GAYRETİ İÇERİSİNDEDİR
Sadettin TURHAN

TA S AV V U F
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1-Esaretin Bedeli: "Umut herşeydir, Bilgi ise özgürlüktür"
2-Yeşil Yol: Mesajı "Ön yargılarımız bizi canavarlaştırabilir"
3-Dövüş Kulübü: "Kapitalizm ve onun Modern hayat aldatmacası ruh hastası bir toplum yaratmaktan 

başka bişey yapmıyor. Çare arayan insan çıkış yolunu kendisini bu hale getiren sistemi yıkmaya çalışmakta 
arıyor"

4-Ben Hur: Hıristiyanlığın Doğuşu - Hz. İsa'nın bir aile üzerinden anlatılması.. 
6-Durgun Akardı Don: "Rus devrimi ve ailelere yansıması, " 
7-Lust for Life: "Ünlü ressam Van Gogh un sefaletle geçen hayatı,  "
8-Taras Bulba: "İki sevgi arasında, Evlat ve Vatan ikileminde kalmak. Aşk vatandan daha mı az kıymetli? 

Vatan evlattan daha mı önemli? Yoksa değil mi?"
9-Güneşi Gördüm: "Her Türlü Ayrımcılık Çatışmaların Kaynağını Oluşturur " 
10-Güneşin Oğlu: "Hayat, Ölüm ve Tutkularımız, elimizdekinin değerini bilmeliyiz" 
11-Babam ve Oğlum: "Hayatta en önemli şey; Paylaşmak ve Ailedir" 
12-Devrim Arabaları: "İnanılınca herşey yapılabilir, tabi engellenmezsek" 
13- Hatırla Sevgili; "Samimiyet Her türlü ideolojinin üzerindedir" 
14-Tanrının Kitabı ( The Book of Eli): "Gelecek korkunç olabilir" 
15- Al Yazmalım: "Sevgi EMEK demek" 
16-Tatar Ramazan: "Zulme karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır-sakın güçlünün pazusunu öpme zira kıya-

met bundan kopar"
17-Pompei'nin son Günleri "İnsan azar" 
18-Hz. Musa "İnsan Nankördür" 
19-Çağrı ; "Bedevilikten Medeniyete-Tevhit'in Adaleti" 
20-İhtiyar Adam ve Balıkçı: "Sabır ve umut insana herşeyi verir" 
21-Silahlara Veda: Savaş içinde Aşk 
22-Casablanca: Savaş içinde Aşk 
23- Arabistanlı Lawrence: İngilterenin en iyi 2. Ajanı ( Hempherla kurulan Vahabilik mezhebinin Lawren-

ce ve İngiliz altınlarıyla başarısı Modern(!) Suudi Arabistan'ın kuruluş tarihi) 
24-Gazap üzümleri "Paylaşım Kavgaları" 
25-Kunta Kinte "Batı'nın batasıca köle ticareti ve acımasızlıklarının tarihsel izleri" 
26-Malcolm X: Kuzey Amerikan İslami hareketinin sorgulanması "Her sakallıyı dede sanmamak lazım" 
27-Che'nin Hayatı: "Okumak, düşünmek, savaşmak devrim yapmak, samimiyet ve adalet duygusu cesa-

retin kaynağını oluşturursa ortaya CHE çıkar" 
28-Gerenimo: Kızılderili reis'in yaşadığı Devlet zulmü. 
29-Spartacus: Romayı titreten büyük insan,  
30-Hz. Yusuf'un Hayatı, "Tüm hapistekilerin, sevdiklerinden ayrı kalanların, devleti idare edenlerin izle-

mesi ve dikkate alması gereken bir film" 

İzlenmesi Gereken Filmler

Ayhan ÖZCİMBİT

A S T R O L O J İ
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Ülkemizde İslami sinema endüstrisine katkı, dinamizm ve zenginlik kazandır-
ması niyet, ümit ve temennisiyle; ister sinema filmi, ister belgesel film, isterse 
dizi film olarak çekilebilecek bir film senaryosu önerisinde bulunmak istiyorum. 
İngilizce altyazısı ile bütün İslam Dünyasına örnek olabilecek bu senaryo önerisi, 
ihtida eden ünlü yabancıların hidayete erme (İslam’ı seçme) serüvenlerinden 
yola çıkmaktadır. İslam, Arapça kökeni hem teslimiyet veya huzura erme (İngiliz-
cesi: submission), hem de silm, yani barış (peace) olduğu için İngilizce ismi de ya 
“Submission at submission” veya “Peace at peace” olabilir. Unutulmamalıdır ki; 
İslam’da teslimiyet, yani Allah’a boyun eğme ve kul olma, diğer para, şöhret ve 
kibir gibi bütün dünyevi kulluk ve sapkınlıklardan kurtulma ve özgür olmayı ve 
Allah’ın huzurunda huzur bulmayı temsil eder.

Aklıma gelen ilk isimler: 1973 yılında Suudi Arabistan Kralının aile doktoru ola-
rak seçildikten sonra Mısır devlet başkanı Enver Sedat’ın aile doktoru olarak da 
çalışan, 1981 yılında İslam’ı araştırmaya başlayıp Müslüman olan Fransız bilim-
ler akademisi üyesi, doktor ve ünlü ve La Bible, le Coran et la Science (The Bible, 
the Qur’an, and Science : The Holy Scriptures Examined in the Light of Modern 
Knowledge: Kutsal Kitaplar, Kur’an ve Bilim: Modern Bilimler Işığında İncelenen 
Kitab-ı Mukaddes) kitabının yazarı Maurice Bucaille Fransız Komünist Partisi'nin 
kurucusu Roger Garaudy ile müzisyenler Cat Stevens ve Sinead O’Connor’dır.

Bu isimlerle başlanacak film projesi, Süperman, Spiderman vb. filmlerde ol-
duğu gibi seri olarak diğer ihtida edenlerin hidayete erenlerin serüvenleriyle de-
vam ettirilebilir. Filmlerde, sadece Mühtedilerin (Doğru yolu bulan, kurtuluşa 
eren, yani İslam’ı seçerek hidayete erişenlerin) İslam’ı seçme süresi konu edil-
memeli, doğuşundan başlayarak yetiştiği ortam ve çevresi de hikâye edilmelidir. 
Hatta; film, özellikle her birinin hikayesinin sonlarına doğru, içlerinde hala sağ 
olan ve/ya yaşayanlarla mülakatlara da yer verilerek İslam’ın güncel mesajlarını 
da içermelidir.

“HUZUR’DA HUZUR”
(BİR FİLM SENARYOSU ÖRNEĞİ)

Sabit OSMANOĞLU
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Büyük İslam Kahramanı Salahaddin-i Eyyubî 
hep hüzünlüdür o günlerde... O yiğit çehrede 
gün doğmamaktadır. Kendisine;  doğrudan 
değil de dolaylı yollarla güleç yüzlü olmanın, 
etrafa mütebessim bakmanın fazileti  hatırla-
tılarak onun da biraz gülmesini isterler. Bu ta-
lebe verilen cevap; büyük insan - büyük dava 
erliğinin de aynı zamanda bir çeşit göstergesi-
dir. O devirlerde de, şimdiki gibi mukaddes şe-
hir Kudüs işgal altındadır, Kudüs esaret altında 
ağlamaktadır.

- Kudüs şu haldeyken ben nasıl gülebilirim 
ki… ? Der asil ruh sahibi, şarkın medâr-ı iftiharı 
Salahaddin-i Eyyubî.

Gelelim günümüze.. Sene ikibinli yılların 
başıdır. 28 ŞUBAT ters yellerinin tüm yurtta 
bütün yeşillikleri yakıp kavurduğu kara günler-
dir o günler. İslam’a, bin yıldır  büyük bir şe-
refle bayraktarlık yapmış olan şu necip milletin  
İstiklal marşında;

‘ Şüheda toprağı sıksan şüheda’

yazmaktadır da, her gün ülkesinin yüzbinler 
minarelerinde ezanlar,  camilerinde Kur’anlar 
okunmaktadır da buna rağmen, okullarında, 
üniversitelerinde  İlahiyat Fakültelerinde ba-
şörtüsü yasağı vardır o günlerde. Başörtüsü 
yasağı tam olarak kalktı mı ki bu gün, diye sor-
mayın sakın…

Düşünebiliyor musunuz, yüzyıllarca İslamın 
merkezi olan, her avuç toprağı şehid gazi ka-
nıyla yoğrulmuş böyle bir memlekette başör-
tüsü yasağı vardır. Sadece başörtüsü yasağı mı 
? O bir gösterge…Başörtüsünü yasaklayıp her 
türlü haramı serbest bırakan zihniyet, başka 
hangi kutsalları yok etmek istememiştir ki…? 
Cennete giden yolların üzerine, o yollar çirkin 
gösterilerek aşılmaz barikatlar kurulmuştur, 
Cehennem için şeytaniyet adına her türlü 
mel’anet planlanmıştır. O yol en cazip hale ge-
tirilmeye çalışılmıştır…Dert söyletir. Arife bir 
işaret yeter.

Nâzenin kız  öğrencilerimiz; başlarını açma-
mak, Rablerinin emri gereği tesettürlü şekilde 
ilim, irfan öğrenmek için, İstiklâl Harbi zama-
nındaki nineleri , anaları  gibi, Kahramanma-
raş’ta vatanımızı, mukaddesatımızı işgal eden 
Fransız gâvurunun askerinin çarşafına el uzat-

tığında namusunu korumak için direndiği gibi 
bu zulme o günlerde direnmektedirler.

İşte o zamanlarda ASDER’imiz ( Adaleti Sa-
vunanlar Derneği), adı bile ne kadar önemli 
mesajlar veriyor anlayana, yirmiye yakın üye-
siyle birlikte bu ulvî ve mukaddes ruhu des-
teklemek , Marmara İlahiyat Fakültesindeki 
şanlı savunmaya kuvvet vermek için oradadır. 
Allah’a hadsiz şükürler olsun orada ben de bu-
lunmuştum.

Tesettürleriyle ve  gülistanı andıran hal-
leriyle aynı zamanda , fırtınada dalgalanan 
çiçekler gibi 28 ŞUBAT kasırgasında dalgalan 
bir avuç bu yavrularımıza,,  kırmızı güller uza-
tarak, gösterdikleri şerefli duruşun arkasında, 
ASDER olarak bizlerin de bulunduğunu, bütün 
gücümüzle kendilerini desteklediğimizi  ilet-
miş, Prof. Nevzat TARHAN Hocamız da, yasal 
çerçeve içinde mücadele ederek haklı davala-
rından taviz vermemeleri hususunda öğütler-
de bulunmuş,  bizi engellemeye çalışan emni-
yet mensuplarının tüm engelleme çabalarına 
rağmen, basın bildirimizi de Adnan Paşamız 
okumuştu. Bu arada görevlilerle aramızda da 
sözlü münakaşalar olmuştu.

O dönemdeki Üsküdar Emniyet Müdü-
rünün, bizi öğrencilerle konuşmaktan men 
etmek isterken Adnan Paşamızın  ‘emekli ge-
neral’ olduğunu öğrendiğindeki hayretini, şaş-
kınlığını, şapşallığını hiç unutamam.

- Siz ! Siz generalsiniz haa..! Nasıl olur…Na-
sıl olur… ? Hem de sakallısınız…

O vakit batılılaşmayla birlikte insanlarımızın 
ruhlardaki özüne yabancılaşma ve asimilasyo-
nu daha derinden binler esefle hissederek;

- O Zât-ı Muhterem, bildiğin darbeci gene-
rallerden değildir… Hakiki paşadır  paşa… Hani 
varya, ecdadın Tiryakî Hasan Paşa, Barbaros 
Hayrettin Paşa, Plevne Kahramanı Gazi Osman 
Paşa gibi paşa…İstiklal Savaşında Birinci Ordu 
Komutanı olan sakallı Nurettin Paşa gibi paşa ! 
Demek isterdim, maatessüf o zaman söyleye-
medim ancak şimdi söylüyorum.

Aradan birkaç gün geçmişti ki eve bir posta 
geldi ÜSKÜDAR Savcılığından hakkımızda dava 

ASDER'in Misyonu - Buruk Sevinç - Zıt Duygular

İbrahim TÖRE

D İ N
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açılmış ve karakola ifade vermem için çağrıl-
yordum. Suçum, ASDER yöneticilerinden ola-
rak, Marmara İlahiyat Fakültesindeki başörtü 
eylemine destek vermek.

Davete kahrımdan yüreğimin yağı eriyerek 
icabet ettim. Karakolda tüm hissiyatımla per-
desiz bir şekilde görevlilere söylenmesi lazım 
olanları söyledim.

İfademi verip de eve dönerken, ayrıca daha 
sonra bu cürmümüzden dolayı diğer ASDER 
üyesi arkadaşlarla birlikte ilk defa sanık olarak 
çıktığımız mahkeme sonucu aldığımız berâet 
sonunda yalnız kaldığımda; iç alemimde, Ja-
ponya’da bu günlerde meydana gelen  8.9 
şiddetindeki deprem sonucu oluşan tsunami 
dalga ve kasırgalarından çok daha büyüğünü 
iç alemimde yaşadım. Hakkı savunanlar safım-
da olduğuma mı sevineyim, memleketimde en 
tabii hakkımız olan imanımız ve amelimizden  
ötürü parya muamelesi görerek düştüğümüz 
bu hale mi yanayım, kahredeyim…Say sayabi-
lirsen alemimdeki dev tsunami dalgalarını…

Bilenler iyi bilir… İstanbul feth edilene ka-
dar Türklerin kızıl elması ‘AYASOFYA’dır. Yani şu 
necip milletin, yüzlerce yıl bir hedef ufkudur 
Ayasofya. Fethin sembolü olan bu ulu camii 
şimdi ne haldedir? Fethin sembolü olan kos-
koca Allah’ın mabedinin müzeye çevrilmesi ne 
anlama gelmektedir..? İnsaf ehli olanlar; dille-
riyle değil, göz ve gönül çağlayanları ile içleri 
kanayarak ancak size bunun cevabını verebi-
lirler.

İşte bu Ayasofya Camiinde bir zaman, gö-
revliden gizlenerek bir köşede iki rekat namaz 
kılmıştım. Namaz sonraki sevincimi kelimeler-
le değil, göz yaşlarımla ancak ifade edebilirim. 
Sonra …sonra.. nasıl yandığımı kavrulduğumu 
da ifadede göz yaşlarım bile yetersiz  kalır.

Düşünebiliyor musunuz, şimdi müze olan ( 
bu hal hiç akıldan çıkarılmamalıdır)  ‘Ayasofya 
Camii’nde’ görevliden gizli - saklı olarak namaz 
kıldığıma çılgınlar gibi seviniyorum. Bu duygu 
ve his kasırgalarını, henüz TSK’dan ihraç edil-
meden kışlada gizli saklı yerlerde namaz kılar-
kende aynen hissederdim. Gizli gizli ağlardım 
kuytu yerlerde.. İçime kan gibi akıttığım - dök-
tüğüm göz yaşlarımı kimseye göstermek iste-
mezdim. Rabbimden başka. Şehit ve gazileri-
mizi düşünerek Necip Türk milletinin bir ferdi 
olarak kahrederdim zalimlere…

Ne demişti Hz.Peygamberimiz S.A.V.;

- Kostantiniyye ( İSTANBUL ) Mutlaka  Fet-
hedilecektir.Onu Fetheden Kumandan Ne İyi  
Kumandan, Onu Fetheden Asker Ne İyi Asker-
dir.

Oğlumun adını Mehmet Fatih koydum bu-
nun için. Öylede yetiştirmeyi mukaddes bir va-
zife biliyorum. Olur ya…Allah’ımız her zaman 
rahimdir, kerimdir. Herşeyi hakkıyla , görendir 
bilendir, herşeyi yapmaya kâdirdir.

Yüce Mevlamız; Rahmetiyle , keremiyle, 
mukaddes yolunda milyonlar şehid ve gazi 
vermiş olan bu necip millete, tekrar öyle şeref-
li, Peygamber medhine lâyık Fatihler, askerler, 
ordular nasip eder, eder de, şu feleğin terse 
dönen çarkını doğru yöne, olması gereken 
yere gene çevirirler. Bugün dünyada insanlı-
ğın çok muhtaç olduğu sulh-ü umumiye vesile 
olurlar. Neslimizden de o bahtiyarlar kervanı-
na dahil olacak nice yiğitler, kahramanlar çıkar 
inşallah.

Hususi duamdır. Doslarda bu duama amin 
derlerse beni mesrûr etmiş olurlar. Allah’ım 
bana da, Ulubatlı Hasan gibi İman –Kur’an hiz-
metinde burçlara bayrak dikerken lütfundan 
şehitlik nasip eder inşallah. Amin..

Buraya kadar anlatmak istediklerim aşağıda 
anlatmak istediklerime bir girizgâh idi. Sadede 
geliyorum.

YAŞ. mağdurları için kabul edilen mâlum 
yasa ( bütün eksikliklerine rağmen), mecliste 
kabul edildiğinde de, yukarıda ifade etmeğe 
çalıştığım aynı buruk, karışık duyguları ve se-
vinçleri aynen  yaşadım. Ancak şunu bütün sa-
mimiyetimle ifade etmeye çalışayım ki, benim 
sevincim fani şeylere değildi. Ne makam, ne 
rütbe, ne de iade-i itibar. Biliyorum ki, bütün 
ruhumla iman ediyorum ki, ‘asıl itibar’ Allah 
katındandır, asıl hayat ahiret hayatıdır ve hepi-
miz istinasız oraya gidiyoruz. Yalnız orada her-
kes hakkını tam olarak, itminan olmuş olarak 
alacaktır. Beni asıl sevindiren, Hak tarafında 
ve diğer o güzel arkadaşlarım, büyüklerim gibi 
hakkı savunanlardan olmamdı.

Rabbim; cümlemize, ömrümüzün sonuna 
kadar da, Hakk’a hakkıyla itaat ederek hakkı 
ve adaleti savunanlardan ve bunda da muvaf-
fak olanlardan eylesin. Amin. Bu ihsanın hazzı 
, tadı ve şerefi, kelam ve kalemlerle ifade edi-
lemez.

Âdil olmak, adaleti savunmak ne yüce bir 
şeydir. Zalim olmak ve zalimlerin safında ola-
rak zulmetmek, ne kötü şeydir. Mevlam bu 
hallere düşmekten cümlemizi muhafaza eyle-
sin. Amin.
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Prof. Dr. Sefa SAYGILI

P S İ K O L O J İ

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verile-
rine göre evlenen çiftlerin sayısı 2018 yı-
lında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 
2,3 azalarak 541 bin 424 oldu. Bin nüfus 
başına düşen evlenme sayısını ifade eden 
kaba evlenme hızı binde 6.56 olarak ger-
çekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 
143 bin 573 iken 2019 yılında yüzde 8,0 
artarak 155 bin 47 oldu. Bin nüfus başına 
düşen boşanma sayısını ifade eden kaba 
boşanma hızı binde 1.88 olarak gerçekleş-
ti.

İlk evlenme yaşı yükseldi 

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı 
incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk ev-
lenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk 
evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27,9 
iken kadınlarda 25,0 oldu. Erkek ile kadın 
arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 
ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti.

Neden böyle?

Oldukça önemli sosyal felaketin işareti 
sayabileceğimiz bu durumun sebeplerini 
kısaca sıralarsak:

*Ailenin kutsal olduğu inancı zarar gör-
dü. Eski evliliklere ilişkilere baktığımız za-
man insanların birbirine karşı daha sabırlı 
ve yapıcı olduğunu görüyoruz. Aradaki 
bağ hasar görse bile bunu tamir edip dü-
zeltip yollarına devam etmişler. Yenisini 
bulmak yerine ellerindeki mevcut ilişkiye 
sahip çıkmayı tercih etmişler. Böyle olun-
ca boşanmaya fırsat verilmemiş.

*Ekonomik zorluklar. İnsanların üniver-
siteyi bitirip iş sahibi olmayı bekliyorlar. 

Bu yüzden evlilikler gecikiyor, çocuk sayısı 
azalıyor. Aileler de devre dışı kalınca bazen 
de evlilik yapmak kısmet olmayabiliyor.

*Evliliklerdeki sıkıntı ve zorluklara ta-
hammül, fedakârlık azaldı. Cefa çekme-
den sefa sürme isteği gençleri evlilikten 
uzaklaştırdı.

*Çevredeki geçimsiz ve uyumsuz evlilik 
örneklerini, boşanmaları gören gençler 
evlilik yapmaktan soğuyor.

*Kadın-erkek ilişkilerinin eskisine kıyas-
la çok daha rahat ve kolay olması. Bu saye-
de etrafta başka seçenekler varken kimse 
mutsuz bir evliliği sürdürme zahmetine 
katlanmıyor maalesef.

*Boşanmalardaki zorluklar da evlilikleri 
önlüyor. Süresiz nafaka, çocukların vela-
yet sorunları, mal paylaşımı hep problem. 
Bunlara şahit olan gençler evlenmekten 
korkar oldu.

*Yine İstanbul Sözleşmesi ve onun 
uzantısı 6284 Sayılı Yasanın uygulamaları 
da gençleri ürkütüyor. Evden uzaklaştırı-
lan erkekleri gören erkekler evlenmekten 
kaçınıyor.

Hâlbuki aile kurma toplumun temeli ve 
mutluluğudur. Bu gidişat muhakkak ince-
lenmeli ve sebepleri araştırılmalıdır.

Evlenmeler azalıyor, 
Boşanmalar artıyor
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Prof. Dr. Servet ARMAĞAN

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda asker ve sivil bürokratlar yeni bir devlet yapısı 
oluşturdular. Bu yapı aracılığıyla bir millet inşa etmeye çalıştılar. Ancak daha önceki 
Osmanlı kimliğini, Müslim ve gayr-ı Müslim aidiyetlerini iyi tahlil edemedikleri veya bi-
lerek bütünleştirici din unsurunu tasarladıkları ulus-devlet formatına uygun görmedik-
leri için onun yerine etnisiteye dayalı bir kimlik tanımlamasına gittiler. Bu tanımlama 
maalesef uzun vadede ondan en fazla zarardide olacak bir milletin adı üzerinden, yani 
Türklük üzerinden yapılıyordu. Avrupa’da yaygın olan ulus devletlerin bir kopyası Türki-
ye’de inşa edildi. Üst kimlik olarak dinin yerine Türk’lük ikame edildi.

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar bir aidiyet ve kimlik tartışması yaşanma-
mıştı. Bunun sebebi siyaseten halk kendisini Osmanlı tebaası olarak görürken, itikaden 
de saygı duyulan bir dini mensubiyeti vardı. Müslim veya gayr-ı Müslim olarak kâmilen 
bir inanç ve ibadet hürriyetini haizdi. Aidiyetlerinden dolayı herhangi bir baskı ve ya-
saklamaya tabi olmadığı gibi, bu konular bir problem olarak da günlük hayatta bir yer 
işgal etmiyordu.

Osmanlı toplumunda aidiyet tüm milletleri ümmet olgusu içinde eritiyordu. Bir mil-
lete mensubiyetin ölçüsü dilden ziyade dindi. Bu sebeple Ermeni, Rum, Bulgar ve diğer 
Müslüman olmayan unsurlar da dillerine göre değil, inançlarına göre tanımlanmakta ve 
gayr-ı Müslim olarak adlandırılmaktaydı.

Fransız ihtilâli sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımları çok milletli Osmanlı Dev-
leti’ni parçalamak için kullanıldı. Buna karşı koymak için Osmanlı’nın son dönemlerinde 
geliştirilen politikalar ise maalesef dağılmayı önleyemedi. Önce gayr-ı Müslim unsurlar, 
arkasından da Müslüman unsurlardan başka milliyete sahip olanlar ayrıldılar. Türkiye 
Cumhuriyeti kurulurken çok yanlış olarak mütebaki Müslüman unsurlarla Türk’leri bir 
arada tutan İslami aidiyet ve üst kimlik büyük bir yara aldı. 1924 Anayasasının 88. Mad-
desi ile “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk 
denir.” Hükmü getirilerek dini aidiyetin yerine milli aidiyet ikame edildi.

Osmanlı Devleti’nden sonra batıdan kopyalanan ve bugün yaşanan problemlerin 
kaynağında olan bu anlayış aslında iki kademeli bir plânın birinci safhasıydı. Önce din 
yerine Türk’lüğü ikame etmek, daha sonra esas hedeflenen lâdini yapıyı kurarak Türk 
milletini tarihi misyonundan, büyük davası ve iddiasından, kısaca İslamiyet’in bayrak-
tarlığından istifa ettirmekti

Dini Üst Kimliğin Yerine Irk Temelli 
Milliyetin İkame Edilmesi
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Türkiye'nin ihracatı bu yılın mart ayında, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artışla 12 milyar 550 
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi'nin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile bir-
likte Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nde düzen-
lediği basın toplantısında açıklanan verilere göre ilk 
3 ayda ihracatımız yüzde 3,3 artarak 36 milyar 484 
milyon dolara yükseldi.

Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 10,8 artışla 153 
milyar 714 milyon dolar oldu. Mart ayında en faz-
la ihracatı, 1 milyar 869 milyon dolar ile otomotiv 
sektörümüz yaparken, hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörümüz ikinci, çelik sektörümüz ise üçüncü sı-
rada yer aldı.

Avrupa Birliği'ne ihracatımız Mart ayında yüzde 
4 azalırken, Ortadoğu'ya ihracatımız yüzde 4, Afri-
ka'ya yüzde 4, BDT'ye ihracatımız yüzde 1 artış gös-
terdi. Mart ayında ihracat artışında ön plana çıkan 
ülkeler; Yüzde 62 artış ile Libya, yüzde 27 artış ile 
Çin, yüzde 30 artış ile Bulgaristan, yüzde 30 artış ile 
Brezilya oldu.İller bazında baktığımızda, en fazla ih-
racat yapan ilk 10 ilimiz arasında ihracatını en fazla 
artıran il yüzde 28 ile Hatay oldu. Hatay'ı yüzde 5 
artış ile Denizli, İstanbul, Bursa, yüzde 4 artış ile Ga-
ziantep, yüzde 3 ile Ankara izledi. İzmir'in ihracatı 
yüzde 3 düşerken, Sakarya'nın yüzde 16, Kocae-
li'nin yüzde 20 ve Manisa'nın yüzde 30 düştü.

 TİM Başkanı Büyükekşi, bu ayki ihracat rakamları-
nı neden THY Genel Müdürlüğü'nde ilan ettiklerini 
açıklarken, " Biliyorsunuz, ihracat rakamlarını her 
ay farklı bir ilimizde açıklıyoruz. Bu ay ise güzel bir 
bahar gününde, Türk Hava Yolları'na konuk olduk. 
İhracat rakamlarını bugün burada açıklamamızın 
farklı nedenleri var: Birincisi, ihracatımıza büyük 
katkı sağlayan THY'ye, ihracatçılarımız adına bizzat 
kendi evinde teşekkür etmek… İkincisi ise, THY'nin 
Houston'a düzenleyeceği ilk seferin duyurusu yap-
mak. Öncelikle ihracatımızın gelişmesine, rekorlar 
kırmasına büyük katkı verdiği ve bizi burada ağır-
ladığı için THY'ye teşekkür etmek istiyorum.” İfade-

lerini kullandı.
"GÜMRÜK BİRLİĞİ CANIMIZI YAKIYOR'
Büyükekşi basın toplantısında Ekonomi Bakanı 

Zafer Çağlayan'ın, geçtiğimiz hafta Gümrük Birliği 
konusunda yaptığı açıklamalara değinerek, "Bu ko-
nuyu net bir şekilde gündeme getirdiği için Sayın 
Bakanımıza müteşekkiriz. Çünkü biz de canımızı 
acıtan bu konuyu yıllardır kamuoyu ile paylaşmaya 
çalıştık. Bu yüzden Sayın Bakanımız, bu açıklamaları 
ile adeta hislerimize tercüman oldu. Bu çerçevede 
AB'den; Türkiye'nin Gümrük Birliği üyesi olarak Av-
rupa Birliği'nin STA anlaşmalarına taraf olamama, 
Ve bu yüzden Ortak Gümrük Tarifesi'nin adaletsiz 
uygulaması ve vize konusunda yaşadığımız sıkıntıla-
rı en kısa sürede çözmesini bekliyoruz. Biz, Gümrük 
Birliği konusunda, devletimizin ve bakanlığımızın, 
Türkiye'nin ekonomisine ve ihracatına en uygun 
çözümü müzakere edeceklerine inanıyoruz. " diye 
konuştu.

"TÜRKİYE ARTIK BELİRLEYİCİ BİR AKTÖR…”
 İsrail'in, Mavi Marmara baskını dolayısıyla Tür-

kiye'den özür dilemesi ve tazminat ödemeyi kabul 
etmesinin de bir diğer önemli gelişme olduğunu 
kaydeden Büyükekşi, "Biz daha önce de İsrail'in, 
Türkiye'nin taleplerini yerine getirmesinin iki ülke 
için de olumlu sonuçlar doğuracağını ifade ettik. 
Dolayısıyla İsrail'in özür dilemesini son derece 
olumlu karşılıyoruz. Bu gelişmeyle birlikte Suriye 
sorununun da çok daha kısa sürede çözülmesini 
ve bölgenin arzulanan istikrara kavuşmasını bekli-
yoruz. İsrail ile yeniden sıcak ilişkilerin başlayacak 
olması, Türkiye'nin bölgesindeki siyasal etkinliğini 
daha da artırmasını sağlayacağını düşünüyoruz. 
Türkiye, bölgesindeki ekonomik potansiyelden 
daha fazla yararlanacak. Bu durum ayrıca turizme 
de olumlu katkı verecek. Sonuç olarak, bölgedeki 
ihtilaflar azaldıkça, Türkiye'nin hem siyasi hem de 
ekonomik ağırlığının daha da artmasını bekliyoruz. 
" diye konuştu.

Mehmet BÜYÜKEKŞİ

İhracat, artışını mart ayında da 
sürdürdü: 12.5 milyar dolar

D I Ş  T İ C A R E T
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“Tarihin en büyük medeniyeti Osmanlı 
medeniyetidir.

Avrupa'nın toprağa bağladığı vatan mef-
humunu,

bayrağa ve imana bağlayan bir medeni-
yet.”428

Cemil Meriç’in ifadesiyle “Osmanlı, in-
sanlık için bir yüz akıdır. Tari-hin en şerefli 
bir safhasıdır. Osmanlı, taklit edilemeyecek 
kadar büyük-tür.”429 Bu sebeple, çalışma-
mızın bu kısmında İslam Medeniyetinin en 
muhteşem devletlerinden biri olan Osman-
lıya kısaca bakmakta yarar görüyoruz.

1999 yılı Osmanlının 700. kuruluş yılı ola-
rak kutlandı. Bir kısım okumuş kesimin ıs-
rarla Osmanlı aleyhinde konuşup yazdıkları 
bir dö-nemde, devletimizin Osmanlıya sa-
hip çıkması sevindirici bir durum olmuştur.

Eski, eski olduğu için değil, faydasızsa 
terk edilmelidir. Yeni, yeni olduğu için değil, 
faydalı olduğu için alınmalıdır. “Genelleme-
ler, genel-de yanlıştır.” Bu bağlamda “her 
eski kötü, her yeni iyidir” demek yanlış olur. 
Elbette alınması gereken yeniler olduğu 
gibi, atılması gereken eskiler de olacaktır.

Cemil Meriç'in ifadesiyle, "Cumhuriyet 
intelijansiyasının en acil va-zifesi, ‘maziyi 
tasfiye ve hâli takviyeydi."430 Bu, “sözde 
aydınların” ça-lışmaları sonucu, üzüntüy-
le belirtmek gerekir ki, köklerinden kopan 
veya kökleriyle bağı zayıflayan bir nesil 
meydana gelmiştir.

Şu olayda, tarihini bilmeyen bir yetkilinin 
düştüğü kötü durumu gö-rebiliriz:

1976 yılında Suudi Arabistan'ın Cidde 
şehrinde denizden tatlı su el-de eden bir 
tesisin açılış merasimi yapılmaktadır. Ko-
nuşmalar esnasın da Türkiye büyükelçisi 
sözüne "bu, Arabistan'da açılan ilk tuzdan 
arıt-ma tesisidir" diye başlayınca, Fransız 
büyükelçisi dayanamaz, "no sör... der, ilkini 

Osmanlılar 1800'lü yılların sonunda yap-
mıştı."431

Osmanlı konusunda insanımızın çoğunun 
ya ifrat veya tefrit içinde olduğunu görmek-
teyiz. Kimi onu bütün kusurlardan azade 
göstermeye çalışırken, kimi de baştan sona 
kusurlarla dopdoluymuş gibi değerlen-dir-
mektedir. Osmanlı ne öyle, ne de böyledir. 
Peygamberler dışında her insanın kusuru, 
hatta kusurları olduğu gibi, meleklerden 
değil in-sanlardan meydana gelen bir dev-
lette hiç kusur bulunmaması elbette müm-
kün değildir. “Bir çağı bütünüyle kötülemek, 
bütünüyle yücelt-mek kadar yanlıştır.”432 
Diğer taraftan, 623 sene 3 kıtada hüküm sü-
ren bir devletin o kadar güzel yönlerini gör-
memek de, büyük bir insafsızlık-tır, tarihten 
kopukluktur.

Kanaatimizce, Osmanlının güzel yönleri-
ne sahip çıkılmalı, hataları ise tekrarlanma-
malıdır. Mesela, devletin çöküş döneminde 
Fransanın Versay Sarayı taklidi Dolmabahçe 
Sarayı yaptırılmış, sarayın yapımında 9 ton 
altın, 41 ton gümüş kullanılmıştır.433 Avru-
pa'dan borç ile böyle bir sarayın yapılmasını 
savunmaya çalışmak, boşuna bir gayrettir.

Bir bahçeye girildiğinde, o bahçede kı-
yıda-köşede bazı çürük mey-veler de ola-
bilir. Bahçenin büyük bir ekseriyeti sağlam 
meyvelerden meydana gelmişse, o bahçe-
den istifade yoluna gidilmelidir. Osmanlı 
bahçesinin çok sağlam meyveleri vardır. Bu 
meyvelere günümüz dev-letlerinin ve özel-
likle Osmanlının torunları olan bizlerin son 
derece ihtiyacı vardır.

Yapılan tenkitler menfi değil müsbet, yı-
kıcı değil yapıcı olmalıdır. "Ölülerinizin gü-
zelliklerini anınız"434 hadisinden hareketle, 
tarihe ka-rışmış o şanlı devletten ve o dev-
letin önde gelen isimlerinden güzel yönle-
riyle bahsetmek gerekir kanaatindeyiz.

Prof. Dr. Şadi EREN

Osmanlı’ya Kısa Bir Bakış

A H L A K
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Barbitos (ya da Barbiton), Alkaios, Sappho ve Anakreon gibi şairlerin de şar-
kılarına eşlik etmesi için kullandıkları telli, antik bir Yunan çalgısı. Bu eser gös-
teri ve tiyatro eserlerindeki müzikal sahnelerde kullanıldığı gibi aynı zamanda 
mitolojide Yunan tanrısı Dionisos ile ilgili etkinliklerde kurgusal yaratıklar olan 
Satyr`ler tarafından da çalınır.

Tasarımı konusundan elde çok fazla bilgi yoktur. Genellikle yedi tellidir ve 
bu sayı, yakın akrabaları olan Kithara ya da Lir`le kıyaslandığında fazla sayılır. 
Barbitos, Lir`in alt grubundan bir telli çalgı olarak tanımlanabilir. Karekteristik 
bir özelliği olarak, hepsinin uzun, yukarıda birbirine doğru yakınlaşan kolları 
vardır.

S A N AT  TA R İ H İ M İ Z

Emrullah ÇINAR

Barbitos
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Kahverengi saçları deniz dalgalarını andıran küçük çocuk, minik ellerini yumruk haline 
getirdi ve gözlerine götürüp göz yaşlarını sildi. Daha dokuz yaşında olan küçük Deniz, doğuş-
tan yürüme yetisi olmadığından, gününün çoğunu oturarak ve sıkılarak geçiriyordu. Ne kadar, 
arkadaşı olsun istese de, yaşıtları onu aralarına almıyorlardı. Bu yüzden Deniz, kendini yalnız 
hissedip ağlıyordu.

 Kapısının açılması ile minik, çimen yeşili gözleri kapıya döndü. İçeri annesi ve sarı 
bukleleri omzuna dökülen kahve çekirdeğinin en güzel tonunu andıran gözleri ile bir kız çocuğu 
girdi. Minik Deniz, tekerlekli sandalyesine iyice sindi. Kendisine merakla bakan kızdan gözlerini 
ayıramadı.

 Annesi hızlı hızlı konuştu:

 “Deniz! Bu Rüya! O da senin gibi dokuz yaşında ve seninle arkadaş olmak istiyor.”

 Annesinin söylediklerini işitince gözleri parladı. İlk kez biri onunla arkadaş olmak isti-
yordu.

 Deniz merakla Rüya’ya bakarken sordu:

 “Benimle arkadaş mı olmak istiyorsun? Yürüyemez olsam bile mi?”

 Kız hızlıca başını salladı. Minik ellerini kullanarak, işaret diliyle konuşmaya başladı.

 Deniz şaşkınca, Rüya’nın ne yaptığına bakıyordu. Annesi Deniz’e açıklama yaptı:

 “Biliyor musun Deniz, Rüya konuşamıyor. Bu yüzden işaret dilini kullanıyor.”

 Deniz gülümsedi. İlk kez kendi gibi bir arkadaşı olmuştu.

 O günden sonra Deniz, Rüya için işaret dili öğrenmiş ve onunla konuşmaya başlamıştı. 
Deniz yürüyemediği için, o güne kadar yapmak istediği pek çok şeyi yapamamıştı. Doyasıya 
oyun oynayamamıştı mesela.

 Deniz ve Rüya, birlikte oyunlar oynadılar. İki arkadaş, kurdukları güzel dostluktan şunu 
öğrendiler: 

Herkesin kusurları vardır ama hiçbir kusur dostluğa engel değildir.

KUSURLAR DOSTLUĞA ENGEL DEĞİLDİR
Nur Deniz Süzen

DENEME
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Elia Kazan
Elia Kazan doğum adıyla Elias Ka-

zancıoğlu (Modern Yunanca: Ηλίας 
Καζαντζόγλου) (d. 7 Eylül 1909, İstanbul 
- ö. 28 Eylül 2003, New York), Amerikalı 
yönetmen ve yazar. Özellikle Tennessee 
Williams ve Arthur Miller'ın oyunlarını 
sahneleyerek tiyatroda büyük başarı ka-
zanmış, etkileyici filmleriyle sinema sa-
natının ustaları arasına girmiştir.

Yaşam öyküsü[
Elia Kazan, Kayseri, Germir kökenli bir 

Rum ailenin çocuğu olarak "Elias Kazan-
cıoğlu" ismiyle o tarihte Osmanlı İmpa-
ratorluğu'nun başkenti olan İstanbul'un 
Fener semtinde doğdu.[1] Dört yaşın-
dayken ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti. 
New York kentinde ve New York eyale-
tindeki New Rochelle'de büyüdü. Yüksek 
öğrenimini Williams College'da tamam-
ladı. Yale Üniversitesi'nde tiyatro öğreni-
mi gördü. 1932'de oyuncu olarak katıldı-
ğı New York'taki ünlü Group Theatre'da 
1939 yılına kadar çalıştı.

Kazan, ilk oyununu 1934'te New York 
şehrinde sahneledi. 1940'larda yönettiği 
oyunlarla ülke çapında üne kavuştu ve 
Broadway'in en iyi yönetmenleri arasına 
girdi. 1947'de Cheryl Crawford ve Robert 
Lewis'le birlikte ünlü oyunculuk okulu 
Actors Studio'yu kurdu.

Burada Marlon Brando başta olmak 
üzere Montgomery Clift, Julie Harris, 
Eli Wallach, Karl Malden, Patricia Neal,  

Mildred Dunnock, James Whitmore ve 
Maureen Stapleton gibi aktörlere eğitim 
vermiştir.

Bir yıl sonra Lee Strasberg de bu gruba 
katıldı. İlk filmini 1945'te çekti: (Bir Genç 
Kız Yetişiyor - A Tree Grows in Brooklyn). 
Filmleri çoğunlukla ilerici ve toplumsal 
açıdan eleştirel temalar içermektedir.

1948 ve 1955'te Akademi Ödülleri'nde 
iki kez en iyi yönetmen oscarını kazan-
dı. 1960-64 arasında da New York ken-
tindeki Lincoln Sahne Sanatları Merkezi 
Repertuvar Tiyatrosu'nun yönetmenleri 
arasında yer aldı.

1952'de Amerikan Karşıtı Faaliyetleri 
İzleme Komitesi'nce (HUAC) sorgulanan 
Kazan, buradaki ifadesinden ötürü ağır 
eleştirilere uğradı. Başta Rıhtımlar Üze-
rinde olmak üzere çeşitli yapıtlar bu ko-
vuşturmadaki tutumuyla ilgili izler taşır. 
1960'ların ortalarında tiyatrodan uzak-
laşmaya başladı; sinemayı da ikinci pla-
na bırakarak yazarlığa ağırlık verdi. 1999 
yılında 71. Akademi Ödüllerinde Yaşam-
boyu Onur Ödülü'nü, HUAC sorgusu ne-
deniyle protestolar arasında aldı.

1970'lerden itibaren Türkiye'yi sık sık 
ziyaret eden Kazan, 1988'de 7. Uluslara-
rası İstanbul Film Festivali'nde seçici ku-
rul başkanlığı yaptı. Zülfü Livaneli'nin Sis 
filminde küçük bir rol aldı. (1989).

Efe AKIMCILAR



İlk piyasaya sürülme tarihi: 1 Eylül 2015

Besteciler: Ludvig Forssell; Justin Burnett; Da-
niel James

Platformlar: PlayStation 4, Xbox One, PlayStati-
on 3, Xbox 360, Microsoft Windows
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DÜNDEN BUGÜNE HUKUK DEVLETİ

Uygarlıkların tarihlerinin incelendiği top-
lumlara genel olarak bakıldığında bu toplum-
ların varlıklarını belli bir iktidar gücü ve dü-
zeni ile kendilerini var kıldıklarını, kendilerini 
destekleyen iktidar kudreti zaafiyete uğradı-
ğında veya etkisiz hale geldiğinde varlıklarını 
yitirdikleri görünmektedir. Egemenlik yapıları 
kuvvete dayalı olan iktidarlardaki çıkar çatış-
maları modern öncesi toplumların varlıklarını 
her zaman sekteye uğratmıştır. 

Uygarlığın erken aşamalarından beri öngö-
rülen yasaların(örnek; M.Ö Sümerlere ait Uru-
gakina Yasası) toplumsal yaşamı sürdürmeye 
yönelik tek dayanağı dinsel meşruluktu. 

Kapitalizmle birlikte askeri meşruiyete ve 
kapasiyeye bağlı kuvvetin kullanılmasıyla (bir 
çeşit darbe yoluyla) iktidara sahip olan ege-
men yapının tek fonksiyonu öncelikle burju-
vazinin çıkarlarına hizmet etmek idi. Bu tek 
merkezli iktidar zamanla sermaye sahiplerinin 
güdümüne girerek iktidar çalışmalarıyla yüz 
yüze kalınca toplumsal çözülmelere sebep 
olmuştur. Zira bu durum, genel sermayeyi 
üreten toprak sahipleri ile burjuvazi arasın-
da zamanla yayılan çatışmalara sebep olmuş, 
birinin varlığı diğerinin varlığıyla müteşekkil 
olan bu iki kutup arasında iletişimsel rasyo-
nellik en favori ve meşru ideal haline gelmiştir. 

Toplum bir kez dinsel hegemonyanın zu-
huru olarak algılanmaktan  çıkınca her bire-
yin devletle ve başka bireylerle yaşadığı çıkar 
uyuşmazlıkları da aynı sonucu oluşturan ol-
guların yarattığı kitlesel çözülmeleri doğur-
muştur. Dolayısıyla toplum toplum olmaktan 
sıyrılmıştır. 

Hukuk, artık toplumu ahlaklı kılmanın aracı 
değil, bireysel dünyalara ait hale gelmiş ahlak-
ları yaşanabilir kılmaktır. 

Modernliğin insaasinda burjuvazinin mut-
lakçı hakimci krallara, soylu sınıflara, ve kili-
seye karşı eşitlik mücadelesi daha sonraları 
sosyal sınıflaşmaları doğurarak alt sınıf işçile-
rin haklarının tanımasının hukuk yolunu aça-
caktır. 

İşte bu noktada hukuk devleti, ayrı bir 
meşruluk söylemine ihtiyaç duymayan kendi 
toplumunda genelgeçerligi olan kısacası belli 

sınırlarda kullanıma elverişli yaşam dünyasını 
inşa etti. 

Bu sınırların neler olduğu üzerinde fikir 
birliği olmasa da günümüz hukuk dünyasının 
kapılarını açan fikirleri kısaca anabiliriz. Dicey; 
19.yy sonlarında Britanya İmparatorluğu'nun 
anayasal düzeninin dünyanın en meşru düze-
ni olduğunu belirtirken bunu verili topluma 
( kendi enformasyonu ve bilgisine hakim? 
herhangibir teknolojinin bağımlısı olmayan, 
istediği an ona ulaşabilecek donanıma sahip 
toplum) mensup bireylerin bulunduğu hukuk 
devletinin varlığına dayandırmıştır.

Dicey; Kapitalist toplumlarda her bir bire-
ye temin edilebilecek ölçüdeki güvenli yaşam 
dünyasının tanımını şu üç maddede toplamış-
tır.

1. Hiçkimseye olağan hukuk ölçütleriyle 
düzenlenmiş bir hukuk devletindeki olağan 
mahkemeler karşısında hukuk ihlallerinin yar-
gılanması dışında bir yaptırım uygulanamaz, 
ceza verilemez. Bedensel veya mal varlığı ile 
ilgili kısıtlamalara tabi tutulamaz. 

Bu bağlamda bir hukuk devletinde idarî 
mahiyette hüküm süren geniş be keyfi karar-
lara tabi tutulamaz. 

2. Hangi toplumsal sınıftan veya mevkiden 
olursa olsun herkes eşit şekilde mensubu ol-
duğu devletin olağan kanunlarına tabi olmak 
durumundadır. 

3. Ingiliz kurumlarında da görüldüğü üzere 
toplumsal düzenin sağlanmasında hukukî ru-
hun önceliği elzemdir. 

Bu üç ilke; toplumsal ilişkiler dokusunun 
hukuk ilkesine göre tanımlandığını gösterir. 

Ancak böyle bir hukuk devletinde olağan 
toplum dokusu oluşturulur. Bunun dışındaki 
hâl, ancak yoğun siyasi bunalım koşullarında 
kabul edilebilir bir yaşamdır. 

Olağan toplum; yargıçların kilit rol oynadı-
ğı, her türlü idari karar alıcının üstünde oldu-
ğu bir yargıçlar devleti toplumudur. 

Kanun koyucu ve yürütücüler birbirinden 
bağımsız ve güdümsüz faaliyet gösterebildik-
leri, askeri ve idari güçlerini toplumun diktası 
haline getirmedikleri sürece insancıl bir halin 
garantisi olarak görülebilir. Ancak; hukuk dev-
letinin tek üstünlüğünü yargıya yüklemek, hu-

Ülkü KARA

DÜNDEN BUGÜNE HUKUK DEVLETİ

M A K A L E
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kuk devletinin güvencesini yargıya terketmektir. Liberal bir toplumda ise; başkaca bir meşrulaştırıcı 
söyleme ihtiyaç duymaksızın mensuplarının ortak yaşamını tanımlamada hukuk herkese yeter bir 
yaşam tablosu sunmaktadır. 

 Diğer düşünür, Waldron' un tabiriyle hukuk devleti; tanrısal bir toplum yerine insan eseri  yasa-
larla yönetilen bir toplumun mümessilidir. 

Liberalizmden imtina eden yazar Mehmet Tevfik Özcan' a göre ise; hukukun toplumsal olan hali 
dakik bir tasarıyla yeniden düzenlenmelidir. Zira hukuk, politikalar üstü politikalardan etkilenmeden 
meşru bir mertebede konuşlandırılmalıdır.

Harold Berman ise hukukun özerkleştigini ifade ederken siyasal yapının bu oluşumda batı hu-
kukunun hukuk devleti olma yolunda uygarlığın ilk hukukî  temellerine oturduğunu savunmuştur. 

Yazarın bu bağlamda dayanağı ise; Osmanlı devletinin 17.ve 18.yylarda şeriatın daha görünür 
hale gelmesini aynı yönde değerlendirmesiyle  Berman' a paralel bakış açısı geliştirdiği görülmüştür. 

   Hülasa; her iki durumda da hukuka riayet etmek zorunda olan insanların gerçek ve sayma usulü 
ile onayını alan bir hukuk sistemi çok da sağlam temellereoturtulamamaktadır. 

Toplumsal düzenin, dinsel referans olmaksızın sadece hukuk aracılığıyla tanımlandığı koşullarda 
dinin hegemonyasının etkisinden kurtulan düzene indirgendirildiğinde bir hukuk devletinin varlığın-
dan söz etmek mümkündür. 

Zira dinin toplumsal prestijindeki etkisi doğal ve hukuksal özgürleşmenin önünde bir perde hük-
mündedir. 

 Ya kanuna yasalar ihtiva ettiriilip devletin çıkarlarına hizmet ettirilecek ya da tümden toplum  
toplum sosyolojisinin hukuksal yapısını engellemeyecek düzeyde bir etki alanında bırakacaktır. Gü-
nümüz dünyasındaki hukuk uygulamalarına dönecek olursak,  Ingiliz hukuk düşüncesinin temelinde 
yer tutan John Locke ' nin Liberalizminde hukuk devleti asıl unsuru olan insanın doğal haklarının 
korunmasından müteşekkil olmalıdır. 

Hukuk devleti, hukukun kendisi için gerekli bir ilke olmasının yanında siyasal meşruluğunu hukuk 
ölçütüne bağlamanın ilkesidir. 

Hukuk devletinin en ikna edici tanımını liberal bir bakış açısıyla değerlendiren yazar, 
Hukuku, bireysel özgürlüğün güvence altına alınması olarak öngörür. Bireysel özgürlük de hüma-

nist düşünce yapısının hegemonyasıni oluştururken hukukun hukuk çerçevesinde çigmendigini de 
gözler önüne sermekte gün geçtikçe bunun örnekleri hayatımızı olumsuz etkilemektedir. 

Bu özet Mehmet Tevfik Özcan ' ın Hukuk Sosyolojisine Giriş kitabının ana fikri olarak kaleme 
alınmıştır.
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Yeraltı Cami (Kurşunlu Mahzen) İstanbul, Beyoğlu ilçesi Karaköy semtindedir. Yapım yılı tam 
olarak bilinmiyor. Evliya Çelebi’ye göre Hicret’in 92 (711) senesinde Abdülaziz oğlu Ömer ‘in 
yaptırdığı ve sonraları camiye çevrilen Kule’dir. Osmanlı resmî kayıtlarda Mahzen-i Sultani adıyla 
geçer. Bazı kaynaklarda "Kastellion ton Galatau" isimli bir hisardır. II. Tiberios (578-582) döne-
minde artan Arap akınlarına karşı Haliç’in girişini kontrol amacıyla yaptırılır. Cristoforo Buondel-
monti ’nin XV. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen gravürlerinde etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir 
avlu ve yüksek bir kuleden oluşan hisar, aynı zamanda Haliç’e girişi önleyen zincirin bir ucunun 
da bağlandığı yerdir. 1573 tarihli Matrakçı Nasuh ve 1584 tarihli Hünername çizimlerinde Galata 
Hisarı / Mahzen-i Sultani görülmemektedir.  Mekan İstanbul’un Osmanlılara geçmesinden sonra 
yine cephane deposu, su sarnıcı gibi çeşitli amaçlarla mahzen olarak kullanılmış. 1752-56 yılla-
rında Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa tarafından cami’ye dönüştürülmüş. Kule şeklindeki mina-
resi kısa süre sonra meydana gelen depremde yıkıldığı için Sultan I. Mahmud tarafından yeniden 
yaptırılmış. Sahabeden Amr bin el-Âs, Vehb B. Huşeyre (Sahabi olup olmadığı hakkında bilgi 
yok) ve Tebeu’t-tâbiîn'den Süfyân B. Uyeyne’nin makam kabirleri de buradadır. Eyüpsultan’dan 
sonra İstanbul’da en çok ziyaret edilen kutsal mekân olarak değerlendirilir.  Dikdörtgen planlı bu 
mahzenin içinde elli dört adet kalın paye yapının üstünü örten tonozları taşımaktadır. Cami gün 
ışığını sadece deniz tarafındaki duvarında açılmış pencerelerden alır. Üstünde, ahşap bir Türk ko-
nağı mimarisinde olan ve 1985’te restorasyonu yapılan Sahiller Sağlık Merkezi müdürlüğü binası 
bulunmaktadır.[4] İstanbul’da kitâbe üstünde görülen en eski tuğra giriş kapısı üstünde bulunan 
I. Mahmud’a ait tuğradır.[5] Caminin müezzin mahfili vardır. İki giriş kapısı bulunur. Birincisine 
Kemankeş Caddesi’nden diğerine Karantina Sokağından girilir. Karantina Sokağından kot farkı 
nedeniyle merdivenlerle girilir. Günümüzde faaldir. Karaköy Vapur İskelesi yakınındadır.

Yeraltı Cami 

M İ M A R İ M İ Z

Cengiz AVCILAR
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 SAHAF / BOOKSHOP

       ''Bir hikâye okuduğumuzda, hikâyenin 
içine yerleştiğimiz, kitap kapaklarının ise dört 
duvara, bir çatıya ve bir eve dönüştüğü , kitabı 
bitirdikten sonra, hikâyenin akılda yer etmesini 
ve zihinde tekrar tekrar canlanmasını dünyada 
her şeyden daha fazla seviyordu. Kitabın yarat-
tığı bütün duygulardan zihnini boşaltmak için 
uzun yürüyüşler yapmaktan hoşlanırdı.''

     Florance Green, kocasını savaşta kay-
betmiş. Tam on altı yıl yasını tuttuktan sonra, 
hayallerinin ardından gitmeye karar vermişti. 
Hardborough kasabasına yerleşip, bir kitap 
dükkanı açmak. Bunun için öncelikle krediye 
ihtiyacı vardı. Bankanın yolunu tutup, kredi 
talebinde bulundu.  Ancak banka müdürü Bay 
Keble, işi yokuşa sürmek için elinden geleni 
yapıyordu. Satın almak istediği mekan, kasa-
balılarca ''Eski Ev'' diye adlandırılan, yedi yıl-
dır bakımsız ve harap bir yerdi. Bay Keble, evi 
başka bir şekilde değerlendirilmek isteyenlerin 
olduğundan bahsetti ve ileride onu satmasını 
tavsiye etti. Ama kimse onun hayallerini ger-
çekleştirmesine engel olamayacaktı. Bu karar-
lılıkla bankadan ayrıldı.

       Kasabanın aristokrat ailesi Gamartlar 
tarafından, o gece verecekleri partiye davet 
edildi. Orada karşılaşacığı durumdan habersiz 
davete katıldı. Ancak, o evin kendileri için ne 
kadar değerli olduğu ve sanat merkezine dö-
nüştürmek istediklerini öğrendi. Açıkça bu he-
vesten vazgeç demeye getirdiler. Bayan Green, 
siparişleri vermiş ve onarıma başlamıştı bile. 
Bu zamana kadar insanların yok eden ve yok 
edilen olarak ayrılmadıklarına inanmıştı. İleride 
yaşayacağı zorluklar sonucunda böyle olmadı-
ğını görecekti.

       Bay Brundish, eşinin ölümünden sonra, 
devamlı kitap okuyan yalnız bir adamdı. Kitabe-
vi açılacağını duyunca Bayan Green'e not gön-
dererek, kendisini cesaretinden ötürü kutlayıp, 
bazı kitap siparişleri verdi. Böylece ilk müşterisi 
oldu. Meraklı kasaba halkı yavaş yavaş dükkanı 
ziyaret  etmeye başladı. Yoksul bir ailenin kızı 
olan Christine, okul çıkışlarında kitabevine yar-
dıma geliyordu. Hem yardımcısı hem de küçük 
bir arkadaşı olmuştu.

       
        Bay Brundish yine kendisine bir not 

yollayarak, onu evinde çay içmeye davet etti. 
Sobet sırasında, kendi hikâyesinin dedikodudan 
ibaret olduğundan bahsederek, Bayan Violet 
Gamart'ın güçlü bir nüfuza sahip olduğunu ve 
er ya da geç istediğini elde edebileceğini söy-
ledi.

       Operasyonu başlatan bayan Gamart, 
her yolu deneyerek , kitap dükkanını ele ge-
çirmek üzere harekete geçti. Bir gün Banka 
Müdürü Florance'ı arayıp, sahaf dükkanına 
müşteri olduğunu söylediğinde, teşekkür edip 
satmayı düşünmediğini belirtti. Ardından yanın-
da çıraklık yapan çocuğun okuluna müfettişler 
gelip, okula giden bir çocuğun aynı zamanda 
çalışamayacağını söyleyip, kızın işten çıkarılma-
sını sağladılar. Ayrıca Bayan Violet'in hukukçu 
yiğeni sanat merkezi açmaya yönelik bir tasarı 
hazırladı ve tasarı onaylandı. Yine Bayan Vio-
let'in önerisiyle kasabada bir kitapçı dükkanı 
daha açıldı.

       Durumdan haberdar olan Bay Brundish, 
ona yardım etmek üzere Bayan Violetle konuş-
mak  için malikâneye gitti. Aldığı cevap ne yazık 
ki olumsuzdu. Parlementodan çıkan yeni tasarı 
üzerine mahkeme kararıyla tahliye yoluna gidil-
di .Eski ev kasaba meclisine devredildi.

       Sonunda bütün kasaba işbirliği yaparak  
kitapevini ele geçirdi. İki kişi hariç. Eşyalarını 
toplayıp kasaban ayrılan Florance, tekneye bin-
diği sırada küçük çırağı limana gelip onu uğur-
ladı. Tekne hareket etmek üzereyken, dükkanın 
bulunduğu yönden çıkan dumanları gördü. Çı-
rak ona bakıp gülümsemekteydi.

       Yalnız ve umut dolu bir kadının, her 
şeye rağmen hayalleri gerçekleşmişti. Sabrı, ki-
barlığı , cesareti ve azmi, onun yılmadan yoluna 
devam etmesini sağlamıştı,  Küçük kız da olup 
bitenin farkında olduğu için, eski evi her türlü 
hileye başvurarak elinden alanlara yar etmedi.

       Yönetmenliğini Isabel Coixet'in yaptığı, 
başrollerini Emily Mortimer, Bill Nighy ve Patri-
cia Clarkson'un oynadığı film 2017 yapımı. İn-
giliz romancı Penelope Fitzgerald'ın aynı isimli 
eserinden uyarlama. Ağır temposuna rağmen, 
izleyiciyi içine alan, oyunculuk açısından olduk-
ça başarılı bir film.

Nazmiye Gül KÖSE
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Antalya’da yıllar boyu düzenlenen pek çok etkin-
liğin temeli 1950'de Aspendos Tiyatrosu'nda atıl-
mıştır. Serik ilçesi Belkıs köyündeki Roma dönemine 
ait Aspendos Tiyatrosu’nun harabe olmaktan kur-
tulması ise Gazi Mustafa Kemal’in 9 Mart 1930’da 
tiyatroyu ziyareti sırasında söylediği Bu tiyatroyu 
onarınız ama, kapısına kilit vurmayınız. Burada 
temsiller veriniz, güreşler düzenleyiniz. sözlerinden 
dolayıdır. Bu ziyaretten iki yıl sonra 1932 yılında 
Belkıs Harabeleri olarak anılan Aspendos Tiyatro-
su kısmen onarılmış ve tiyatroda gelirleri Kızılay'a 
aktarılacak bir güreş karşılaşmaları düzenlemiştir. 
Bu tarihten sonra Aspendos’ta okul, halk evi gibi 
kurumlar yararına güreş düzenlemek gelenek ha-
line gelmiştir. 1950 yılına gelindiğinde tiyatroda 
düzenlenen Belkıs Güreşleri, Antalya'daki düzenli 
ve kalabalık kitlelere hitap eden etkinliklerin baş-
langıcıdır. 1950-1953 yılları arasında düzenlenen 
bu güreşlerin amacı ise eğlence kadar o dönemdeki 
siyasi yapıdır. 1950 seçimleri öncesi tüm ülkede ol-
duğu gibi iktidar partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile 
muhalefet partisi Demokrat Parti’nin siyasi rekabeti 
Aspendos’a da taşınır.

1950-53 yılları arasında yapılan güreşlere 1954-
1958 yıllarında milletvekili seçimleri, Aspendos'un 
onarıma alınması gerekliliği ve katılımcılara kalacak 
yer ayarlanamaması nedeniyle yapılamadı.

Antalya Festivalleri

Antalya halkının da ilgisini çeken 1950-1953 dö-
nemi festivalleri 4 yıllık aranın ardından 1959 yılın-
da Antalya Festivali adı altında düzenlendi. Festival 
sadece adını değiştirmekle kalmadı, düzenlenme 
biçimi de değişti. 1 Mayıs 1959'da başlayan festi-
val 3 gün sürdü. Festival için Antalya Belediyesi bir 
komite kurdu. Önceki yıllarda CHP-DP çekişmesine 
sahne olan festivalde bu kez iki partinin de il temsil-
cileri, Antalya'yı Tanıtma ve Turizm Derneği başkanı 
ve Antalya Borsa ve Ticaret Odası başkanıyla festi-
valin düzenlenmesinde beraber görev aldılar.

Festivalden önce PTT tarafından iki valörden 
ibaret Aspendos pulları satışa çıkarıldı.[3] Antalya 
Belediyesi de festival için seferberlik ilan ederek 30 

Nisan gününü temizlik günü ilan ederek, Antalyalı-
lardan şehrin temizliği konusunda duyarlı davran-
malarını istedi.^

Daha önceki festivallerin en büyük ilgi çeken bö-
lümü olan yağlı güreşlere ilaveten Ankara, Eskişehir, 
Denizli ve Antalya Esnaf Spor kulüplerinin serbest 
güreş takımları festival için davet edildi. İlk günkü 
güreşler Antalya Atatürk Stadyumu'nda yapıldı. 
Serbest güreşlerin finalleri de yağlı güreş müsaba-
kaları ile birlikte Aspendos’ta düzenlendi.^

Bu festivalde daha sonraki yıllarda geleneksel 
hale gelecek olan ilkler yaşandı. Antalya’yı Tanıtma 
ve Turizm Derneği festivalle ilgili bir basın toplantısı 
düzenleyerek festival programı açıkladı. Ayrıca Altın 
Portakal Festivali'nde geleneksel olarak düzenlenen 
festival korteji, festivalin ilk günü Cumhuriyet Mey-
danı’nda mehter takımı, Isparta tümen bandosu, 
güreşçiler, itfaiye teşkilatı, okul öğrencileri ve mes-
lek teşekkülleri ile yapıldı. Böylece festival tarihinin 
ilk korteji gerçekleşmiş oldu.^

Antalya Belediyesi, 1960 yılında Antalya Festi-
vali'ni düzenlemesi için film yönetmeni ve belediye 
başkanı Ömer Eken’in yakın arkadaşı Behlül Dal’a 
yetki verdi. Behlül Dal tarafından yapılan avam 
projeye göre festival organizasyonu için 14 komite 
kurulup, 80 kadar insan görevlendirildi. Ancak 27 
Mayıs günü başlayacak ve üç gün sürmesi öngörü-
len festival 27 Mayıs sabahı gerçekleştirilen askeri 
darbe nedeniyle yapılamadı. Yirmi yıl sonra 17. Al-
tın Portakal Film Festivali de yine bir darbe 12 Eylül 
Darbesi yüzünden yapılamayacaktı.

Bir sene sonra 1961 yılında Antalya Festivali'nin 
başlangıç tarihi 27 Mayıs'tı. Bu seneki festivalde 
daha önce festival düzenlemek için kurulan festival 
komitesi yerini Antalya Festivali Konseyi Vali ve Be-
lediye Başkanlığı'na bıraktı. Açılış töreni stadyumda 
yapılan etkinlikler, Perge, Aspendos, Side ve Alan-
ya’da da düzenlendi ve 28 Mayıs günü sona erdi.

1962 yılında Antalya Festivali'ne fuar bölümü 
eklendi. 12 Ekim-21 Ekim 1962 tarihleri arasında 
yapılan festivalin açılışı Cumhuriyet Meydanı’nda 
yapıldı ve bu yılki festivale futbol maçları da ekle-

Antalya (Altın Portakal) Film 
Festivali

Yusuf Gök

K A PA K
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nerek Antalya Festival Kupası düzenlendi. Ayrıca bu 
sene ilk kez festivalde Türk-Alman Dostluk Derne-
ği'nin girişimiyle Alman Kültür Filmleri ve Amerikan 
Haberler Servisi film ekibi tarafından park mirado-
runda ülkelerini tanıtıcı filmler yayınlandı.

1 Ekim-10 Ekim 1963 tarihinde yapılan festival, 
geçen yıla benzer bir programla ve Akdeniz Fuarı 
oluşturma hayaliyle açıldı. Programda Cumhur-
başkanlığı Filarmoni Orkestrası’nın konseri, Devlet 
Tiyatrosu’nun Orhan Asena’nın Tohum ve Toprak 
isimli eserini Aspendos Tiyatrosu’ndaki temsili, 
Shell Şirketi Film Ekibi’nin film gösterimleri vardı. 
Karaalioğlu Parkı fuar alanında Buket mağazasının 
pavyonunda gösterilen televizyon Antalyalılar tara-
fından büyük ilgi gördü.

Antalya Altın Portakal Film Festivali

Uzun yıllar “belediye tabibi” olarak görev yapan 
Avni Tolunay’ın 1963 yılında Antalya belediye baş-
kanlığına seçilmesiyle, o yılların Türkiyesi’nde en 
revaçta sanat dalı olan sinema da festival bünyesi-
ne katıldı. Böylece 1964 yılında “Antalya Altın Por-
takal Film Festivali” ortaya çıktı.[4] Festivalle birlik-
te kent için o dönem başlayan amblem arayışında 
Antalya’nın portakalı, denizi, tarihsel öğeleri Venüs 
heykeliyle bütünleştirildi ve portakal sadece ödülde 
kalmadı, film festivaline de adını verdi.[5]

1964 - 1973 yılları arasında aynı çizgide devam 
eden Altın Portakal Film Festivali 1973 yılında bele-
diye başkanlığına seçilen Selahattin Tonguç tarafın-
dan da devam ettirildi. 1978 yılında plastik sanatları 
da bünyesine alan festival, bu dalda uluslararası 
olarak gerçekleştirildi.

1979'da sansür kurulunun üç filmi yasaklayarak 
yapımın bazı bölümlerini de kesmek istemesi üzeri-
ne tüm yapımcı ve yönetmenler festivalden çekilme 
kararı aldı. Jüri üyelerinin de filmleri değerlendir-
meme kararı almasıyla festival yönetimi, sanatsal 
etkinliği iptal etme kararı aldı. Festival bir yıl sonra 
da 12 Eylül Darbesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

1985 yılına kadar Antalya Belediyesi önderli-
ğinde gerçekleşen festival o yıl, dönemin Belediye 
Başkanı Yener Ulusoy öncülüğünde kurulan Antal-
ya Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından organize 
edilmeye başladı. 1985 yılında festivale Akdeniz 
Akdeniz adlı Uluslararası Müzik Yarışmasını da ek-
leyerek yeni bir boyut katan Yener Ulusoy, Akdeniz 
ülkelerini kapsayan bu yarışmayı 1985-1988 yılları 
arasında Altın Portakal Film Festivali ile birlikte ger-
çekleştirdi.

Festival, 1989-1994 yılları arasında, Belediye 
Meclis Üyeleri, turizm kuruluşları ve Antalya Ticaret 
Odası temsilcilerinden oluşan Festival Yürütme Ku-
rulu adlı platform tarafından organize edildi. 1995 
yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi önderliğinde 
kurulan Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı ile festi-
val kurumsal bir yapıya kavuştu. Vakıf 1995 yılında 
düzenlediği ilk uluslararası etkinlik ile bir ilke imza 
atarak 1. Uluslararası Altın Portakal Kısa Film/Video 
Yarışması’nı gerçekleştirdi.

Festival organizasyonu, 1995'ten 2018'e ka-
dar, "Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı" (Eylül 
2002´den sonra Antalya Kültür Sanat Vakfı) adıy-
la hizmet veren AKSAV tarafından yürütüldü. 
2019'daki 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 
Anset tarafından gerçekleştirildi.

Festival, ulusalda elde ettiği deneyim ve başarı-
yı 2005 yılında Uluslararası Antalya Altın Portakal 
Film Festivali adını alarak uluslararası platforma 
taşıdı. Festivalin adı, 2015'te "Uluslararası Antalya 
Film Festivali" olarak değiştirildi ve organizasyon ta-
mamen "uluslararası" kimliğe büründü. Festivalde 
verilen ödülün adı ise "Altın Portakal" oldu. 2017 
ve 2018'deki festivallerde, 1964'ten beri aralıksız 
olarak yapılan Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması 
düzenlenmedi.

2019 yılında "öze dönüş" temasıyla gerçekleş-
tirilen festivalin adı, "Antalya Altın Portakal Film 
Festivali" olarak değiştirildi ve Ulusal Yarışma da 
festivale geri döndü.[5]

Günümüzde büyük bir sinema etkinliği haline 
gelen Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antal-
ya´yı ve Türk sinemasını kucaklarken, dünya sinema 
platformunda iddialı bir film festivali olma yolunda 
sağlam adımlarla ilerlemektedir.
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Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat 
yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühim-
mat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve 
çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksi-
yonları sunacaktır.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçak-
larının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu 
haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar 
gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azal-
tacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli ola-
rak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de 
kullanılabilecektir. 

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bay-
raktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, 
MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-
MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır

 Akıncı İHA

S AV U N M A  S A N AY İ

İsmail Hakkı UZUN
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Eşimin ailesinin Sabetayist olduğunu, evliliğimizin 30. yı-
lında öğrendim. İlişkilerimiz hiçbir zaman eskisi gibi olmadı 
tabii. Bende çok büyük bir düş kırıklığı oluşturdu. Hayatım-
daki en büyük üzüntülerden bir tanesini yaşadım.

Bu durum benim çok ağrıma gitti. Çünkü evlilik içerisinde 
bir kültürel çatışma ortamı oluşturuyor. Bu durum benden 
niçin gizlendi çok merak ediyorum. Sabetayizmde bir önyar-
gı var, bir ön hedef, gizli bir yapı var. Böyle bir şey aile içeri-
sinde kabul edilemez. Özellikle mütedeyyin insanlara karşı 
bir önyargı var.

Elimden gelenin en iyisini yapar, sonra tevekkül ederim. 
İki yıl boyunca kanser ile savaştım. Yaşadığım rahatsızlığı 
daha önce yaptığım yanlışların bedeli olarak görüyorum. Cenab-ı Allah'ın bana ders 
vermek istediğini düşünüyorum.

Başörtülü kızlarımızın eğitim ve kamu yerlerdeki yaşadıkları sorunlara karşı onlara 
destek oldum. Hitap ettiğim gruplar tarafından çok eleştirildim. Bundan otuz yıl önce 
'Paranın ne önemi var mühim olan insanlık' şarkısını yazmış bir adamım.

Bu dünyayı elli yüz kişilik bir beyin takımı yönetiyor. Bunların içinde Masonlar ve 
İlluminati var. Bu yapılarla uzaklığınız ve yakınlığınız doğrultusunda size bir pay veriyor-
lar. Mursi olayına baktığınızda da onların elini çok rahat görürsünüz. Bahsettiğim yapı 
İslam'ın güçlenmesini istemez.

Bu dünyayı yönetenler ya bendensin ya da benim karşımdasın diyorlar. Ben içki ve al-
kol kullanmam, hayata muhafazakar bakan birisiyim. Masonlukta kardeş sofrası vardır. 
O sofrada alkol tüketilir. İçmediğinizde bu bir süre sonra problem olmaya başlar.

Önce inançlarından dolayı seni yargılamıyoruz derler. Ama bir taraftan davranışlarıy-
la sizi kendilerine çekmek isterler. Eğer kendilerine çekemezlerse yok sayarlar.

Bu ülkede en yüksek trajı elde etmiş, eserleri Amerika, Avrupa'ya kadar ulaşan, Tür-
kiye'nin en eski cazcısıyım. Sırf masonluktan istifa ettiğim için konserlerim iptal oldu. 20 
yıldır İstanbul Caz Festivali yapılıyor. Bir tanesine bile davet edilmedim.

Allah bir kuluna misyon vermişse ve buna bütün kalbinizle inanıyorsanız her türlü 
zulmü göze almalısınız. Batılıların çıldırdığı ve bir türlü çare bulamadığı şey kimsenin 
baskısı olmadan hür iradenizle inancınızı yaşamanızdır.

Kapitalizmin en büyük düşmanı İslam'dır.

ÖZDEMİR ERDOĞAN

İ D E O L O J İS AV U N M A  S A N AY İ

İSLÂMİYET DÜŞMANLARI

M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E

47



sirdergisi.com
Haziran 2020 - Şevvâl  1441

Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K

OSCAR ÖDÜLLERİ TARİHİ VE OSCAR REKORLARI
Sinema dünyasının en bilinen ve en prestijli ödülü olarak kabul ediliyor! Evet, pek çok insanın 

aklına “Oscar Ödülleri” olarak da bilinen Akademi Ödülleri geldiğine eminiz. Peki, Oscar Ödülleri 
ile ilgili bilgilere ve Oscar rekortmenlerine göz atmaya hazır mısınız?

1929’dan Bugüne…
2020 yılında 92. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri için ilk olarak 16 Mayıs 1929 

tarihinde bir tören düzenlendi ve gecede 15 kategoride ödül verildi. Genellikle şubat ayında 
organize edilen ve bu sene 10 Şubat 2020 gecesi düzenlenecek olan törende ise 24 kategoride 
ödüller sahiplerini bulacak.

Bu arada Academy of Motion Picture Arts and Science (AMPAS, Sinema Sanatları ve Bilimleri 
Akademisi) tarafından organize edilen törende ödül verilecek filmler için jüri üyeliği yapan kişi 
sayısının 7 binden fazla olduğunu da not düşelim. Bu jüri üyelerinin büyük çoğunlu ise oyuncu-
lardan oluşuyor.

Akademi Ödülleri’nde değişen şeyler elbette sadece ödül verilen kategorilerin sayısı değil. 
Dünyanın en çok dikkat çeken ödül törenlerinden biri olan Oscar Töreni’nde daha pek çok deği-
şiklik yaşandı. Örneğin ilk yıllarda, kazananların törenden önce duyurulduğunu biliyor muydu-
nuz? Evet, bu uygulama 1941 yılında kaldırılmış ve günümüzde uygulanan “kapalı zarf” sistemi-
ne geçiş yapılmış.

 
Başarılarını Birkaç Kez Kanıtlayanlar: Oscar Rekortmenleri
“Oscarlı film” ya da “Oscarlı oyuncu” denildiğinde hemen herkes bahsi geçen filmi ya da kişiyi 

izlemek istiyor; bunu itiraf edelim. Peki, Oscar almakla kalmayıp Akademi Ödülleri’nde rekort-
men olan oyuncu ve filmlere göz atmaya ne dersiniz? O halde 2020 yılına kadar rekoru elinde 
tutan isimleri ve filmleri sıralayalım.

Big Five’ı Kazanan Film: It Happened One Night, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, The Silen-
ce of the Lambs

En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo (ori-
jinal ya da uyarlama) Oscar Ödülleri, “Big Five” (Büyük Beşli) olarak biliniyor. Bu önemli ödülleri 
aynı gecede alabilen üç film var: Bir Gecede Oldu (It Happened One Night, 1934), Guguk Kuşu 
(One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975) ve Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs, 1991).

En Çok Oscar Kazanan Film: Ben-Hur, Titanic, The Lord of The Rings: The Return of the King
Bu kategoride 11 Akademi Ödülü ile rekoru elinde tutan üç film bulunuyor. Ben-Hur (1959), 

Titanic (1997) ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (The Lord of The Rings: The Return of the 
Ring, 2003) filmleri bir gecede adeta bütün ödülleri silip süpürdü. Ayrıca 2003 yılında 11 ödül 
almış olan Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminin aday gösterildiği tüm kategorilerde ödül 
alan ve bu konuda en çok ödül alan film olduğunu da not düşelim.

En Çok Adaylığa Sahip Film: All About Eve, Titanic, La La Land
Aday oldukları kategorilerden 14’ünde ödül sahibi olan Perde Açılıyor (All About Eve, 1950), 

Titanic (1997), Aşıklar Şehri (La La Land, 2016) filmleri bu rekorda zirveyi paylaşsalar da başrol-
lerini Oscarlı oyuncular Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’in paylaştığı Titanic, 14 adaylıktan 
11’inde ödül sahibi olarak ön plana çıkıyor.

 
En Çok Ödül Kazanan Erkek: Walt Disney
Disney dünyasının yaratıcısı Walt Disney, başarısını Oscar tarihindeki rekoruyla da kanıtlamış 

bir isim. Walt Disney’in toplam 22 Oscar’ı var.
En Çok Ödül Kazanan Kadın: Edith Head
8 Akademi Ödülü sahibi olan ve günümüze kadar en çok Oscar kazanan kadın olan Edith He-

OSCAR ÖDÜLLERİ TARİHİ 
VE

 OSCAR REKORLARI
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ad’in tüm ödülleri “Kostüm Tasarım” kategorisinde.
En Genç Yaşta “En İyi Aktris Oscarı”nı Kazanan: Marlee Matlin
Children of a Lesser God (1986) filmindeki performansıyla bu önemli ödülü almaya hak ka-

zanan Marlee Matlin, ödülü aldığında henüz 21 yaşındaydı. Marlee Matlin’in ayrıca bu ödülü 
kazanan tarihteki tek sağır oyuncu olduğunu da not düşelim.

En Genç Yaşta “En İyi Aktör Oscarı”nı Kazanan: Adrien Brody
   2002 yılında vizyona giren ve dönemin en dikkat çeken yapımlarından biri olan The Pia-

nist’in başrol oyuncusu Adrien Brody ödülü aldığında 29 yaşındaydı. Bu da onu bu özel ödüle 
sahip olan en genç erkek yapıyor.

Oyunculuk Kategorisinde En Çok Adaylığı Bulunan Aktris ve Aktör: Meryl Streep ve Jack Ni-
cholson

Yaşayan efsaneler olarak kabul edilen Meryl Streep ve Jack Nicholson, oyunculuk kategori-
sinde en çok aday gösterilen isimler. 21 adaylığı bulunan Meryl Streep’in de 12 adaylığı bulunan 
Jack Nicholson’ın da biri “Yardımcı Oyuncu” olmak üzere 3’er Oscar’ı bulunuyor.

En Çok Ödül Alan Başrol Oyuncuları: Katharine Hepburn ve Daniel Day-Lewis
4 kez “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü alan Katherine Hepburn ve 3 kez “En İyi Erkek Oyuncu 

Ödülü”nü alan Daniel Day-Lewis’in rekorları hâlâ kırılmış değil!
En Çok “En İyi Yabancı Film Oscarı”nı Kazanan Ülke: İtalya
14 ödülle en çok Akademi Ödülü kazanan yabancı ülke İtalya! Fakat bu kategoride en çok 

adaylığı olan ülkenin 40 adaylıkla Fransa olduğunu belirtmekte fayda var.
 
2020 Oscar Adayları
“Oscar Ödülleri ne zaman?” ve “2020 Oscar adayları kimler, hangi filmler?” sorularının ce-

vaplarını merak ettiğinizi biliyoruz. Oscar Ödülleri Töreni, 10 Şubat 2020 günü Los Angeles’ta 
düzenlenecek. İşte, 2020 yılının “Büyük Beşli” adayları:

2020 Oscar Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Adayları
 Cynthia Erivo (Harriet)
 Scarlett Johansson (Marriage Story)
 Saoirse Ronan (Little Women)
 Charlize Theron (Bombshell)
 Renée Zellweger (Judy)
2020 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Adayları
 Antonio Banderas (Pain and Glory)
 Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time… In Hollywood)
 Adam Driver (Marriage Story)
 Joaquin Phoenix (Joker)
 Jonathan Pryce (The Two Popes)
2020 Oscar Ödülleri En İyi Yönetmen Adayları
 Martin Scorsese (The Irishman)
 Todd Phillips (Joker)
 Sam Mendes (1917)
 Quentin Tarantino (Once Upon a Time… In Hollywood)
 Bong Joon Ho (Parasite)
2020 Oscar Ödülleri En İyi Orijinal Senaryo Adayları
 Knives Out (Rian Johnson)
 Marriage Story (Noah Baumbach)
 1917 (Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns)
 Once Upon a Time… In Hollywood (Quentin Tarantino)
 Parasite (Boon Joon Ho, Han Jin Won)
2020 Oscar Ödülleri En İyi Uyarlama Senaryo Adayları
 The Irishman (Steven Zaillian)
 Jojo Rabbit (Taika Waititi)
 Joker (Todd Phillips ve Scott Silver)
 Little Women (Greta Gerwig)
 The Two Popes (Anthony McCarten)
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Zaman zaman gündeme gelen iki konu 
var ki, fena halde canımı sıkıyor. Bozuk bir 
Türkçe’yle konuşanları dinlerken kulakla-
rım rahatsız oluyor. Keza, üslup derbederi 
ve imla yanlışlarıyla dolu yazıları okurken 
de gözlerim rencide oluyor. Halbuki güzel 
sözler ve ahenkli sesler dinlettirmek su-
retiyle kulaklarımıza ikramda bulunmak 
üzerimize vecibe olduğu gibi, imbikten 
geçirilmiş metinleri okuyarak gözlerimizi 
zinetlendirmek de asli görevlerimiziden 
biridir.

Bilmem ki, önce kulaktan mı başlaya-
yım yoksa “göz”ü mü öne alayım? Ne fark 
eder, dediğinizi duyar gibi olduğum için 
hemen tereddüdü bırakıyor, kulakla ilgi-
li söyleyeceklerime kulak vermenizi rica 
ediyorum.

Mekânı cennet olsun üstad Necip Fa-
zıl, “Ben konuşmaktan değil, dinlemekten 
yorulurum” derdi. Tabii ki bu sözü, sokak 
diliyle konuşanları kastederek sarf ederdi. 
Kendimi böyle bir söz sultanıyla kıyasla-
maktan teeddüp etmekle beraber birkaç 
cümle söylemek istiyorum. Ne yalan söy-
leyeyim, ben de ıkına sıkına konuşanları, 
daha doğrusu konuşamayanları, mebzul 
miktarda telaffuz hataları yapanları, uzun 
heceleri kısa, kısa heceleri uzun söyle-
yenleri ve daha bir hayli “hâyide” kelime 
kullananları dinledikçe yahut dinlemek 
zorunda kaldıkça – ki bu da ayrı bir işken-
cedir – kulak azabı yaşıyorum.

Esefle ifade edeyim ki, güzel Türkçe’mi-
zi çirkinleştirenlere, böylece –belki de 
farkında olmayarak- okuyucularını ve din-
leyicilerini zora sokanlara; dil terbiyesine, 
kalem haysiyetine yeteri kadar önem ver-
meleri, bu konuda hassasiyet göstermele-
ri gereken kimseler arasında da çok hem 
de çok rastlıyoruz. Yazılı ve sözlü medyada 
bu türlü yanlışlıklara, cehalet örneklerine 
sık sık rastladığımız gibi, dili bozuk kitapla-
rın (estağfirullah) yapıtların sayısı da bü-
yük bir yekûn tutuyor.

Geçen akşam ATV’de “Diriliş Osman” 
dizisini seyrederken böyle birkaç yanlış 
telaffuz duydum. Mesela, dizi baş oyuncu-
su, bir ara, “Kayı Obası’na kimse tasallut 
olamaz” dedi. Bu yanlış bir söyleyişti. Ya 
“Kayı Obası’na kimse tasallutta buluna-
maz” veya “Kayı Obası’na kimse musal-
lat olamaz” diye söylenmiş olsaydı, ifade 
doğru olurdu. Yine aynı kanalda uzun 
zamandır devam eden vurdulu kırdılı bir 
dizi de, yanlış olarak “Eşkıya Dünyaya Hü-
kümdar Olmaz” başlığını taşıyor. Bunun 
doğru ifadesi “Eşkıya Dünyaya Hükümran 
Olmaz”dır.

Ekranları istila eden; gazetelerde, der-
gilerde, kitaplarda bol miktarda görülen 
böyle hatalı ifadelerin sayısı o kadar fazla 
ki, bunların sadece birkaç aylık dökümünü 
yapmak için bile koca bir “Yanlışnâme” ka-
leme almak gerekir. Ne dersiniz, hazır baş-
lamışken birkaç örnek daha vereyim mi?

Zamane Dervişi

K Ü LT Ü R

Dursun GÜRLEK
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Erbab-ı kalem zannettiğimiz bazı diplo-
malılar bile “sesdeş” kelimeleri sık sık bir-
birine karıştırıyorlar. Mesela “Müsahib”e 
“muhasib” diyerek sohbet ehli kimseyi 
muhasebeci yapıyorlar. “Türk Mizahçıları” 
isimli kitapta şöyle bir cümleyle karşılaş-
mıştım: “Cevher Ağa Abdülhamid’in baş 
muhasibiydi” Hayır, müsahibiydi. Ne ya-
zık ki bu sıfat rahmetlinin idamına sebep 
oldu. Öyle ya, Cevher Ağa padişahın baş 
müsahibi olduğuna göre – tabii ki – bütün 
jurnaller onun elinden geçiyordu. Bun-
ların içinde bazı İttihatçı kodamanların 
jurnalleri de vardı. İşte bundan dolayı İtti-
hat Terakki Komitesi Abdülhamid’i tahtın-
dan indirince, foyaları meydana çıkmasın 
diye, ilk iş olarak hükümdarın müsahibi 
Cevher Ağa’yı Galata Köprüsü’nde astılar. 
Unutmadan söyleyeyim, sadece Sultan 
Abdülhamid Han’ın değil, bütün Osman-
lı padişahlarının can yoldaşı olarak birer 
müsahibi vardı. Mesela huzuruna çıkan 
her vezirin can korkusuna kapıldığı Yavuz 
Sultan Selim’in müsahibi Hasan Can’dı. 
Mukaddes öfkesiyle meşhur olan Yavuz 
padişah, Hasan Can’ın canlara can katan 
sohbetlerinden çok hoşlanıyordu.

Sadede gelelim. Hafriyat ile harfiyat, 
teşrif ile tefrişi, muhabere ile muharebe-
yi, hazine ile hazireyi, delalet ile dalaleti, 
aralarında ses benzerliği olduğu için sık 
sık birbirine karıştırıyoruz. Son örnek, Fu-
zuli’nin harika bir beytini aklıma getirdi. 
Hiçbir zaman fuzuli söz söylemeyen Fuzuli 
diyor ki:

Ben aklımdan isterim delâlet

Aklım bana gösterir dalâlet

Şimdi, bu beyti okuduktan sonra hiç 
akıl, insanı dalâlete sevk eder mi diye Fu-

zuli’ye kafa tutmaya kalkışırsanız ben de 
sizin aklınızdan şüphe etmeye başlarım. 
Hazret, başka bir şey söylüyor. Ne söyle-
diğini doğru anlamak için iyi dinlemek ge-
rekiyor.

Bir de kelimeleri yerli yerinde kullan-
madığımız için çirkin ifade tarzları ortaya 
çıkıyor. Geçen gün bir televizyon sunucu-
su, programımıza bir sürü profesör katıla-
cak diyor, koca koca akademisyenleri “sü-
rü”ye katıyordu.

Sözü, yazımın başlığına getireceğim için 
daha fazla örnek vermek istemiyorum.

Perşembe günü, Sabah gazetesinde 
karşılaştığım yarım sayfalık bir ilan beni 
şaşırttı. İlan şöyle: “Zamâne Dervişi Mim 
Kemal Öke’nin kaleminden bir Turgut Reis 
Hikâyesi” Buradaki “zamâne” kelimesi kü-
çümseme, hafife alma mânâsına geldiği 
için böyle bir ilanda kullanılması yanlış-
tır. “Zamanımızın dervişi” denseydi, daha 
doğru olurdu. Mim Kemal Öke’yi ben lise 
yıllarından beri tanırım. Çalışkan, ilim irfan 
sahibi bir dostumuzdur. Zamâneye uygun 
hareket edenlerden değildir.

“Zamâne” kelimesine, Ârif Nihat Asya 
merhumdan bir misal vererek bahsi kapa-
tayım:

Yüzüne çarpmak gerek, zamânenin fen-
dini

Göster; kabaran sular nasıl yıkar bendi-
ni?

Küçük görme, hor görme delikanlım 
kendini
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Yeni sistemin Milli Eğitim Bakanı seçilen Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 yılında Ankara’da doğdu. 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayarak Gelişim Psikolojisi ala-
nında da yüksek lisans yapmıştır.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında dok-
torasını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi’nde görev alan Selçuk, doçent ve profesör unvanlarını 
almıştır.

TED Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ziya Selçuk, birçok özel 
eğitim kurumunun kuruluşunda yer almış ve müfredat reformunda da başarılar elde etmiştir. 
2003-2008 yıllarında

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmıştır.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme 

ve mizaç konularında çeşitli araştırmaları vardır. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜ-
BİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi olan Selçuk, 3 çocuk babasıdır.

Ziya Selçuk

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK
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1972 yılında gösterime giren film, daha önce birçok filmin senaryosunu yazmış ve yönetmiş olan Francis 
Ford Coppola tarafından yönetildi.Al Pacino'nun yerine ilk önceleri Sylvester Stallone ve Robert Redford 
düşünülmüştü.Paramount Picture Michael Corleone'yi oynaması için Robert Redford'u istiyordu ve Al Paci-
no'nun daha çok genç bir oyuncu olduğu için Francis Ford Coppola tarafından gözden geçirilmesini istiyor-
du. Ancak Coppola, İtalyan asıllı, Tony ödüllü Pacino'da ısrar ediyordu.Coppola,Michael Corleone rolünü 
(Al Pacino'yu kastedederek) "Bu rolü bu genç ve hırçın Sicilyalı delikanlıya vereceğim" diyerek Pacino'ya 
vermiştir. Nitekim Pacino efsanevi yönetmenin yüzünü kara çıkarmamıştır ve muhteşem bir oyunculukla 
Oscar'a aday olmuştur.

Marlon Brando'ya En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı aldığı bu rolü oynaması için ağır bir yaşlandırma makyajı 
yapılmıştır ve Brando Don Vito Carleone'yi canlandırdığı sırada sadece 48 yaşındadır.[3]

Coppola, 1970'te Patton filmi ile en iyi senaryo dalında Oscar kazanmıştı ama yönettiği filmler, büyük 
kitlelere ulaşamamıştı. Yapımcı firma Paramount Pictures başarılı olacağından emin olamadığı için film, 6 
milyon dolar gibi oldukça düşük bir bütçeyle çekildi. Filmin çekimleri 29 Mart - 6 Ağustos 1972 tarihleri 
arasında yapıldı.

Çekimler, Coppola ile Paramount Pictures arasındaki gerginlikle başladı. Bunun en büyük sebebi, Cop-
pola'nın ısrar ettiği birçok harcamanın stüdyo tarafından gereksiz bulunması idi.Romanın yazarı Mario Puzo 
hem senaryoyu Coppola ile birlikte yazdı, hem de çekimlere katıldı.

En BABA Film           By Akif CEMİL
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Mustafa ÇE

Teknoloji ve sinema ilişkisindeki ivmeyi kavrayabilmek öncelikle sine-
manın ortaya çıkışını bilmeyi gerektirir. Çünkü buluşların gelişim serüveni 
sinema teknolojilerine yön vermiştir.

Sinema teknolojik yenilik açısından sekiz dönemde incelenmelidir.

Sinematografın Doğuşu

Sinemanın ortaya çıkışı ve dönemi başlatan teknoloji Lumiere Kardeş-
ler'in 1895 yılında buldukları ''Cinematographe'' (Sinematograf) maki-
nesidir. Edison'un ''Kinetoscope'' (Kinetoskop) ismini verdiği izleme deli-
ğinden bir kişinin izleyebildiği film gösterici makinesinden ilham alarak 
tasarlamışlardır. 

Lumiere Kardeşler kamuya açık sinema hayalini sinematograf makine-
siyle gerçekleştirmiştir. Çektikleri ''Trenin Gara Girişi'' isimli ilk film sinema 
tarihinin yapı taşıdır. 49 saniye süren filmde, tarihin ilk sinema izleyicileri, 
perdede hareket halindeyken gösterilen trenin, kendilerini ezeceği endi-
şesi yaşamıştır. Teknolojiyi sinemayla buluşturan sinematograf, gelecekte-
ki sinema teknolojisinin de ilk adımıdır.

Sinemada Teknoloji Serüveni

T E K N O L O J İ

Mustafa ÇETİNTAŞ
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Mercedes-Benz 300 SL, Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz tarafından 1952 - 
1953 yılları arasında yarış otomobili olarak, 1955 - 1963 yılları arasında spor otomobil 
olarak üretilmiş bir otomobil modelidir. "Martı kanadı" şeklinde açılan kapılarıyla dikka-
ti çeken 300 SL döneminin seri olarak üretilen en hızlı otomobiliydi. Coupé ve roadster 
olarak piyasaya sunulmuştur. Hikayesi, İkinci dünya savaşından yeni çıkmış olan Alman-
ya, savaşın verdiği yorgunluk ile teknolojik olanaklarını kaybetmiş gibi idi. Otomobil 
dünyasında yarışlar kızışmış ve en güçlü olmanın yanında en hafif araçlar ilgi görmeye 
başlamıştı. Almanya da bu yarışta yerini almak istiyordu ancak sıfırdan bir aracı yapacak 
ne vakit vardı ne de olanakları... Bu nedenle eski üretimlerinin en iyi parçaları toplana-
rak bir otomobil üretilme yoluna gittiler. Eski 3000 motoru aracın kalbi oldu ancak bu 
haliyle zayıf kalıyordu. aracın performansı ince ayarlarla arttırıldı. 170 hp den 208 hp ye 
çıkarıldı. Ancak iş sdece motorla bitmedi. Şasinin de hafif ama güçlü olması gerekiyor-
du. Metal olarak alüminyum alaşımı seçildi ve şasi boru biçimli yapılarak geniş bir araba 
için yeterli sağlamlıkta bir şasi elde edildi. Ancak şasinin yüksekliği klasik dört-köşe yan-
dan açılan kapıların kullanımını imkânsız hale getirdi. Bu yüzden kapı şekli değiştirildi. 
kapılar yukarıdan monte edildi ve martı kanadına benzetildi. İşte martı kanad efsanesi 
aburadan gelir. Gariptir ki bu tür aksesuar ve yenilikler aracın daha göze hitap eder hale 
gelmesi için yapılır. Ancak bu araçta zorunluluktan oldu. 

Araç beklenenin de üstünde performanslar gösterdi. Pek çok yarışta tartışmasız birin-
ci oldu. Hem de kendinden performans olarak kat kat üstün araçların karşısında. Daha 
sonra yapılan roadstar modelinde yolun bozukluğuna dayanabilmesi için alüminyum 
karoseri çelikten yapıldı. Tabi bu durum motorun performansını düşürdü. Bu durumu 
düzeltebilmek amacı ile Bosch firmasının ürettiği mekanik enjeksiyon sistemi motora 
monte edildi ve böylece motorun performansı 240 hp oldu. Teknik sorunlar böylesine 
güzel bir araç için göz ardı edilecek düeyde idi. Ayrıca o dönemin şartlarını gözönünde 
bulundurunca daha anlaşılır olmaktadırlar. En büyük sorunu mekanik enjeksiyon motor 
stop ettiği halde bile bir zaman hala yakıt püskürtmesi idi. Bu yakıt sarfiyatını arttırma-
sının yanında motor yağını da gereksiz yere kirletiyodu ve motor yağının ortalama 1500 
kilometredde bir değiştirmeyi gerektiriyordu. İkinci sorunu da aşırı dar olan aracın çok 
ısınması idi. Buna aracın tepesine hava deliği açılarak çözüm bulunmuş. Genel olarak 
araç şu anda bile güzel bir performansı olan, tüm klasik araba tutkunlarının hayalinde 
yatan bir tasarıma sahip bir hız canavarıdır. 600.000 Euroluk bir fiyatı vardır. Eski olup 
da klasik olamayacak hiçbir Mercedes modeli yoktur sözünün anlam bulduğu araçtır.

Nihat ÖZBİLEK

Mercedes-Benz 300 SL

O T O M O T İ V
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Türkiye'de Sinema

Türkiye'de Sinema

Kuşkusuz, her ülkenin bir sinema 
tarihi vardır. Fuat Uzkınay’ın Ayes-
tefanos anıtının 14 Kasım 914’te 
yıkılmasına ilişkin filmi, “çekilen ilk 
Türk filmi”, Fuat Uzkınay da “İlk Türk 
Sinemacısı” olarak nitelenmektedir.

1922 - 1950 Yılları Arasında Türk 
Sineması

Cumhuriyet’in ilanıyla beraber 
Türk toplum yapısında ciddi bir 
değişim yaşanmıştır. Cumhuriyet 
rejimin başlaması, daha önce eşi 
benzeri görülmemiş inkılapların bir 
bir hayata geçmesi, toplumun he-
men her alanında değişikliklere yol 
açmıştır. Türk Sineması’nda 1922 
yılından 1949 yılına kadar sivil ya-
pımevleri bazında yapılandırılan 
döneme Özel Yapımevleri Dönemi 
adı verilmektedir. Tiyatral kökenli 
çalışmalardan oluşan Türk filmleri-
ni yönetmek ise Muhsin Ertuğrul’a 
düşmüştür. Türk Sineması, İkinci 
Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1945 
yılından sonra film üretimini arttır-
mıştır. Film yapıları ise seyirci ter-
cihleri neticesinde yani ekonomik 
yansımalar sebebiyle belli bir form 
yakalamıştır. Önemli gişe gelirle-

ri getiren Mısır filmleri, Amerikan 
macera ve güldürü filmleri ve Türk 
Sineması’nın kendi köklerinden 
kaynaklanan edebiyat uyarlamaları 
ve tarihsel filmler belirli bir sine-
ma anlayışını beraberinde getirmiş, 
sonraki yıllardaki üretimler bu ana 
temalar üzerinde hareket etmiştir.

1950 - 1960 Yılları Arasında Türk 
Sineması

Artan film üretimi, 1950’li yıllar-
dan itibaren Türk Sineması’nın daha 
fazla insan istihdam eden, daha faz-
la sayıda film yapan bir yapıda ola-
cağının sinyallerini vermiştir. Artan 
yapımlar Türk Sineması’nın üretim 
açısından Altın Çağı olarak nitelen-
dirilebilecek 1960-75 yıllarının te-
mellerini hazırlamıştır.

1960-1970 Yılları Arasında Türk 
Sineması

Türk Sineması’nın üretim verim-
liliğinin en üst noktaya çıktığı yıllar 
olan 1960’lı yıllar, aynı zamanda da 
düzeyli ve kaliteli Türk filmlerinin 
birbiri ardına vizyona girdiği, ulu-
sal bir kimliğe büründüğü yıllardır. 
1950’li yıllardan itibaren düzenli bir 
artışa geçen yerli film üretimi, seyir-

A K T UA L İ T E

Cihan YAMAKOĞLU
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cinin artan talebi karşısında 1960’lı 
yıllarda da yükselişine devam etmiş-
tir. Türk Sineması 1963’ten itibaren 
renkli film üretmeye başlamıştır. 
1967’den itibaren hızla artan renk-
li filmler, piyasaya hakim olmuştur. 
Türkiye’de 1960’lı yılların bir diğer 
özelliği de Türk Sineması’nın Ame-
rikan Sineması’nın önünde olması-
dır. 1960’lı yıllarda sinema giderek 
daha kârlı bir sektör haline gelince, 
yeni yapımcıların ve yapımevlerinin 
ortaya çıkması da kaçınılmaz ol-
muştur. 1966 yılında Türk sineması 
241 filmle, dünya uzun metraj film 
üretimi sıralamasında 4. sırayı al-
maktadır. Yapım, üretim ve dağıtım 
gücü hesaba katıldığında 1960’lı yıl-
lar, Türk Sineması için altın bir çağ 
olarak kabul edilmektedir.

1970-1980 Yılları Arasında Türk 
Sineması

1970’li yıllardaki Türk Sinema-
sı’nın yapısal gelişiminde, dış fak-
törlerin rolü iç faktörlerden daha 
büyüktür. Türkiye’de 1971-1980 
yılları arasında geçen süre zarfında, 
başta siyasi ve ekonomik alanlarda 
olmak üzere birçok konuda köklü 
değişiklikler olmuştur. Büyük siya-
si, iktisadi ve sosyolojik değişim-
ler her sektörü olduğu gibi sinema 
sektörünü de derinden etkilemiştir. 
Televizyona artan ilgi, kitleleri sine-
madan uzaklaştırmış, sinema sa-
lonları kapanmaya başlamış, çeşitli 

furyaların etkisiyle filmlerin kalitesi 
düşmüş, sinema sektörü daralma 
sürecine girmiştir. 1977 yılında; 
Türk Sineması’na yasal düzenle-
meler hazırlamak, yurt dışında film 
haftaları düzenlemek, yurtdışındaki 
festivallere katılacak filmlerin altya-
zı kopyalarını üretmek gibi görevleri 
yerine getirmesi maksadıyla Kültür 
Bakanlığı’na bağlı Sinema Dairesi 
Başkanlığı kurulmuştur.

1980-1990 Yılları Arasında Türk 
Sineması

Her zaman olduğu gibi, ülkenin 
içinde bulunduğu iktisadi, hukuki 
ve siyasi süreçler Türk Sineması’na 
yansımıştır. Ülkenin artan ithalatı 
sayesinde yaşadığı teknik devrim, 
görsel iletişim araçlarında belirgin 
değişimler yaşanmasına sebep ol-
muştur. Bu dönemde video piyasası 
oluşmuştur. Sinema seyircisi “aile”-
lerden “birey”lere geçişi tamam-
lamış, 1980’lerden itibaren “yıldız 
sistemi” çökmüş, başrol oyuncusu-
na göre belirtilen filmlerden, yönet-
menine göre anılmaya başlanılan 
sinemaya bir dönüşüm gerçekleş-
miştir.

Devlet doğrudan müdahalelerle 
sinema sektörünü düzenlemeye ça-
lışmış, 1986 yılında sinema, video 
ve müzik eserleri yasası çıkartıl-
mıştır. Film festivalleri kendi seyirci 
kitlesini yaratmaya başlamış, Türk 
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filmleri yabancı festivallerde yarı-
şıp, ödüller kazanmaya başlamıştır.

1990-2000 Yılları Arasında Türk 
Sineması

Türk sinema sektörü 90’lı yılları 
kriz içinde karşılamıştır. Bu süreçte 
neredeyse yılda on filmden az yapı-
mın üretilmiştir. Sinemaların birer 
birer kapanmış, özel televizyonların 
peşi sıra açılmıştır. 1995’ten sonra 
sırasıyla Video – VCD – DVD for-
matlarının yaygınlaşarak alternatif 
izleme alanlarının ortaya çıkmıştır. 
1990’lı yıllarda genç bir yönetmen 
kuşağı belirmiş, önceleri kısa film-
lerle ve senaryolarla hayatını ge-
çindiren bu kuşak Türk Sineması’na 
yeni bir soluk getirmiştir. İzleyici 
profili değişmiş, sinemacıların anla-
tımlarında belirgin değişiklikler göz-
lemlenmeye başlamıştır.

2000 Sonrası Türk Sineması

İzleyici profili değişmiş, sinema-
cıların anlatımlarında belirgin deği-
şiklikler gözlemlenmeye başlamış-
tır. Türk filmlerinin teknik düzeyi 
dünya standartlarını yakalamış, si-
nemaya sinema okullarından yetiş-
miş eğitimli gençler hâkim olmaya 
başlamıştır. Türk filmlerinin bütçe-
leri milyon dolarlık, seyirci sayıları 
da milyon kişilik rakamlara ulaşma-
ya başlamıştır.  

2004 yılında, 5224 sayılı “Sinema 

Filmlerinin Değerlendirilmesi Ve 
Sınıflandırılması İle Desteklenme-
si Hakkında Kanun” çıkarılmış, bu 
yasa Türk Sineması için bir dönüm 
noktası olmuştur. Film üretiminde 
ve seyirci sayılarında artış yaşan-
mıştır. 2005  yılında  30 milyona 
yaklaşan seyirci sayısı 2017 yılında 
71 milyonu aşmıştır. 2017 yılında 
sadece gişe gelirleri 863 milyon 
TL'lik büyüklüğe ulaşmış, film sek-
törünün toplam büyüklüğü 3 milyar 
TL'yi aşmıştır.

Son yıllarda artan seyirci ve film 
sayısı, üretimdeki çeşitlilik, ulusla-
rarası arenada kazanılan ödüller si-
nemamız için umut verici bir tablo 
oluşturmaktadır.
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Sinema ile ilgili bilgi istenmiş bu ay. Sinemde 
sinema gizli sır gibidir. Her gün sineye roller veri-
lir. Saklı gizli konu her gün perdede ayrı bir bölüm 
oynar. İnsanlar kimi güler kimi ağlar akıp giden 
şu zaman diliminde. Oyuncular suskun bakışlarla 
kapalı bir kutu gibi o perdede. Etraf sessiz karan-
lık, iç alemde bir sadelik ve huşu içinde seyreden 
insanlar memnun etmek güldürme gayretinde. 
Sanki o anda sinemada sen senle kaldın belki de. 
Tek istediğimiz bu bazen bir şeylerden uzakta sa-
dece düşünmek seyretmek hiç ses duymadan et-
raftan sadece sahne ve sen seyir halinde. Konuş-
mak yok susmak ve o sahneden yürekli bir gönül 
ile anlam çıkarabilmek gerek. Özlemdir belki de 
sinemada geçmişe. Hayal etmek geleceği iki sa-
atlik bir heyecan ve son yazar perde. Bir anda 
silkelen dön şimdi aslına. Hayat devam ediyor. 
Kararlı güven ver sen sana. Geleceğe ışık ol an-
layana. Anlamayana yorma kendini. Bu bedende 
yedi makam gizli. Sorarlar sonra sana seni bilsen 
yine de incitme sevgiliyi. Susmak asalet olsun o 
sinemadaki gibi. Seyreyle sen seni yalnız sanma 
aklını güzel kullan emi. Bir vefa bir selam ile koş 
sevenlerine sende sev sevildikçe umut huzur da-
ima olsun. Bir günlük değil ömürlük olsun güneş 
gibi. Gündüze sunalım sıcaklığımızı. Gündöndü 
çekirdeği bile boyun eğdi güneşe sevgi ile. İşte 
insanın insan sevmesi de böyle olsun. Ömür de-
diğin elle tutulan bir şey değil masal gibi bir gün 
son olur. Kaç bahar görürüz bilinmez. Bak şimdi 
görünmeyen bir hastalık bizi birbirimize hasret 
bıraktı hala uyanmayacakmıyız. 

Her gecenin sabahına ulaşanlara selam olsun. 
Ulaştırana şükürler olsun. Efendim şöyle derdi 
“ aldığımız her nefes ödül bize güzel kullanalım 
“ çok özlersin sonra göçenleri var iken sevmeli 

seviyorum diyebilmeli. Nasipten öte yol yok ise 
bu hayatta payımıza düşeni en güzel şekilde de-
ğerlendirmek nasip olsun inşallah. Her zaman iyi 
kalpli olmak mükemmel olmaktan çok daha iyidir 
bana göre. Nedensiz niçinsiz sevmeyi öğrenelim 
mi! Sevmek çok zor olur yoksa. Sinemanın per-
desi oynar oynar biter perde kapanır son der. 
Eyvahlar başlar o zaman. İlahide ki gibi Eyvah 
demeden Allah deyelim mi? Ne güzel bir gece ne 
güzel bir gün ne güzel bir ay ve ne güzel bir bay-
ram ki bizi bize sevdirecek. 

Biz kendimizi unuttuk. Bir damla umut serpe-
lim yüreğimize. Mutluluk dolsun hayallerimize 
gerçek olur inanın bu güzel gecelerde. Birbirimi-
ze dualar yollayalım. Kuranlar okuyarak gönül-
den gönüle. Köprü kuralım şu zamanda çöle inen 
yağmur taneleri gibi insana hayat verir bir dosta 
sır içinde gizliden yapılan dualar. Niyet güzel ise 
dua bulur yerini ertelememeli. Yarına derken ya-
rın alır bir gün bizi. Örneği çok güzel sinema iki 
saatte bitiyor ömür belki de o iki saate gizleniyor. 
Seni nerede bulur bilemeyiz o an. Ölüm demez 
bu genç bu ihtiyar. Gelir gündüz yada gece cena-
ze namazın hoca kılmamaya çaremi var. Can sen 
canan sen ayna anlatır seni sana. Dost sende gizli 
bilesin arama uzaklarda. Dön bu kainat o gönül-
de yaşadığım sandığın yaşanmamış aslında. Dün-
lerde yorduğumuz bedeni karanlığa gizlememeli. 
Böyle sevmeli umut olmalı yarınlar için. Bugün 
yorsa da bizleri sen aşkı yaşa sevgili. Biz kedimiz 
sevmeyi unuttuk. Hadi şimdi tam vakti. Aşk vak-
ti geldi. Gözüm kulağım, elim ayağım, aklım ve 
beni mutlu eden bedenim seviyorum sizi. Teşek-
kür ederim Rabbim. 

Aslında bu dünya bir sinema. Bizler ise bir 

Bazen yalnızlık da güzeldir Necibe  AKÇA KOCATOP
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oyuncuyuz. Rol ne ise onu oynuyoruz. Biz bi-
raz katalım değişsin istesek o anda alarm zilleri 
çalıyor uyanın diyor bize bu kainatın sahibi aç 
gözünü. İhtiyacın olan her şey önünde. Şimdi 
iyi kullan ömür boyu perdedeki role takılma. O 
karanlıktan çık. Bul tanı kendini. Sevgi sende sır 
olsun aşkında gizli. Sevdin ise sen duymazsın hiç 
kimseyi bu alemde bana göre. Sinema gösteri 
hayalden başka bir şey değil. Aşktan öte bir şey 
yok. Aşktan başka her şey boş. Allah aşkı bilesi-
niz radar olur doğru yolu buldurur. Aşk yanmak 
ise Yunus gibi yanmalı Ferhat gibi dağları del-
meli Mecnun gibi çöllere düşmeli, Hallacı Man-
sur gibi teslim olmalı, Yusuf gibi sensin demeyi 
bilmeli insan.  Aşık Veysel gibi verirler sazı eli-
ne çal gönlünce. Seni seviyorum yüce yaradan 
bütün engelleri kaldır aradan oluver saz ehli. 
Sever Rabbim böyle cilveleşmeyi. Sevgi baht ol-
muş ezelden bize sizde bir türlü bizde bir türlü. 
Her şeyin başı sevgi. Sinema anlatır çoğunlukla 
sevgiyi ya o sinede neler gizli. Geceleri kalkıp 
muhabbet ne güzeldir. Zikir boyasına boyanmak 
ne hoş olur. Sen sana yetesin sırla sevgili. Şimdi 
uzakta değil bil emi. Sayılı günler biterken bay-
ram geliyor hasretli bir buruk bayram. Telefonlar 
bizi kimi görüntülü kimi ses ile her yere ulaştı-
racak inşallah. Biz bize yeteriz inşallah. Haziran 
ayı sıcaklık verir sevdirir. Yaz bir başkadır İstan-
bul’da. Her yer ayrı güzeldir. Doyasıya seyretmek 
için Pierloti’ye çık iç kahveni orada. Bayramımız 
kutlu huzurlu neşeli sağlıklı olsun inşallah. Biz 
birlikte olunca başarırız eyvallah. Sır gemisinde-
ki tüm dostlara solmayan güller ile güzel günlere 
gül Peygamberimizin kokusu ise O kokuyu yaya-
lım kainata gül verelim herkese, gül yok ise gülü-
verelim buseler ile güzel günlere birlikte inşallah 
el ele. 

Güzel bir ilahi ile sözlerimi bitirmek istiyo-

rum. 

Kuranın sırrı 

La ilahe illallah. 

İnsanın sırrı 

La ilahe illallah. 

İsmi azamın 

Kamil insanın 

Cümle insanın 

Sırrı İllallah. 

Varlığın özü

Kuranın sözü 

Özlerin özü 

Sırrı illallah. 

Hikmetin sırrı 

Himmetin sırrı 

Sırların sırrı 

Sırrı illallah. 

Ledüne eren 

Sebatim bilen 

Söyler illallah 

La ilahe illallah. 

Daima Allah diyen kendinden kendine sır 
eden senden sana efendim. Gül dolu gönül bah-
çemden Haziran ayımız hayırlı olsun inşallah. 
Sevgiler 
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Osman NUR

İ S L A M

İMAN NEDİR

İman, inanmaktır. İman Allah’a inanmaktır. 
İman, imanın altı şartına inanmaktır. İman, 
imanın altı şartını doğru ve güzel bulup kalben 
tasdik edip dil ile söylemektir. 

İman, imanın altı şartına tam olarak inan-
dıktan sonra bunların hepsine sevgi göster-
mek, onlara hakaret etmemektir. Bir de en çok 
Yüce Allah’ı sevmek, O’dan sonra Sevgili Pey-
gamberimizi sevmektir. Ayrıca Yüce Allah’a, 
isim ve sıfatlarına şirk koşmamaktır. Allah’ın 
ve Peygamberimizin yalan söylemediklerine 
inanmaktır. Akıl sahipleri de Yüce Allah’a, Sev-
gili Peygamberimizi yalanlamaz ve onları çok 
severler. 

Kelime-i Tevhid’i söyleyen iman etmiş olur. 
Sevgili Peygamberimiz buyurmuşlar ki: “İçten-
likle, tam olarak inanarak Kelime-i Tevhidi söy-
leyen (Allah’tan başka ilah yoktur, diyen) cen-
nete girer”. Bunu duyan Ebu Derda veya Ebu 
Hureyre veyahut her ikisi de: “Zina etse de, 
hırsızlık yapsa da mı?” diye sordular. Peygam-
berimiz “evet” cevabını verdi. Bu suali üç defa 
tekraren sordular. Dördüncü defa sordukla-
rında Peygamberimiz: “Ebu Derda’nın hoşuna 
gitmese de zina etse de, hırsızlık yapsa da cen-
nete girer” buyurdu. Riyazüs Salihin. Hadis.

Bu hadis-i şeriften anladığımıza göre “Ke-
lime-i Tevhid” imanın altı şartını içine almak-
tadır. Bunu şöyle izah edebiliriz: Yüce Allah’a 
inanan O’nun sözlerine de inanır. Allah’ın söz-
leri ise Kur’an’da yazılıdır. Dolayısıyla Kur’an’da 
yazılı olan her şeye de inanır. Yüce Allah ki-
tabında, peygamberlerinden, kitaplarından, 
meleklerden, ahiret gününden ve kaderden 
haber vermiştir. Yani Allah’a inanan, imanın 
altı şartına da inanmış olur. İmanın altı şartına 
inanan ise imanlıdır ve cennete girer. Bir defa 
“Kelime-i Tevhid’i” söyleyen bu imanı muha-
faza ettiği müddetçe imanlıdır ve cennetliktir.

Bu hadiste işlenen günahlardan da bahse-
dilmesine rağmen günahkâr müslümanların 
cennetlik olduğu bahsedilmektedir. Hadisin 
bu bölümünü şöyle izah edebiliriz: İmanı olan 
muhakkak ebedi cennetliktir bu kesin. Günahı 
olan müslümanın sevapları günahından faz-
la ise doğrudan cennete girer. Günahlarına 
tevbe eden müslüman da doğrudan cennete 
girer. Günahına tevbe etmeyen de peygam-
berimizin veya başka şefatçıların şefaatine 
uğrayarak doğrudan cennete girer. Yüce Al-
lah’ın affına uğrayarak da doğrudan cennete 
girer. Bütün bunlardan kendini kurtaramayan 
müslüman ise günahlarının fazlalığı kadar ce-
hennemde yandıktan sonra yine ebedi olarak 
cennete girer. 

Yüce Allah: “Kalbinde hardal tanesi kadar 
imanı olanların hepsini cehennemden çıkarın 
cennete koyun” diye emir verir. Böylelikle cen-
nete girmeyen imanlı kimse kalmaz. Bu emirle 
de cehennemde cezasını çekenin de cezası bit-
meden cennete gideceği müjdesi vardır.

Şehadet kelimesini söyleyen Müslüman 
olur. Müslüman olmak için Kelime-i Şehadet 
kelimesini inanarak söylenmesi şarttır. Keli-
me-i Şehadet sözü şudur: “Eşhedü ellâ ilâhe il-
lallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû 
ve Rasûluh.” Bunun manası: Ben inanırım ki; 
Allah’tan başka ilah yoktur. Yine inanırım ki, 
Hz. Muhammed (s.a.s) Allah’ın hem kulu hem 
de elçisidir. Bu sözün içinde Allah’tan ve Resu-
lünden ne gelmişse hepsi doğrudur ve güzel-
dir, onlardan daha doğru ve daha güzeli yok-
tur anlamı vardır. Bu sözü söyleyip Müslüman 
olan kişi, onları hiçbir sûrette yalanlayamaz.

Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki: “Kim 
bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Eliyle 
değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. 
Diliyle de değiştirmeye gücü yetmezse kalbiyle 
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buğuz etsin. Bu da imanın en zayıfıdır.” Müs-
lim. Tirmizi. Nesâi

Bu hadisten şunu anlıyoruz ki: Kötülük, Al-
lah’ın kabul etmedikleri ve çirkin gördükleridir. 
Örnek olarak içkiyi verelim. Allah içki içmeyi 
kötü olarak kabul ediyor. İmanı olan bir Müs-
lüman da içki içilmesini kabul etmez, çirkin gö-
rürse imanı sahih olur. Bu çirkin ve yanlış işin 
düzeltilmesi için Müslüman gayret eder. Bunu 
eliyle düzeltebilirse düzeltir. Gücü yetmiyorsa, 
dili ile bunun yanlış ve çirkin olduğunu söyler. 
Eğer bu çirkinliği diliyle de söyleyemiyorsa en 
azından kalbiyle o işi çirkin ve yanlış bilmesi 
gerekir.  Kalbiyle böyle bilirse imanı sağlamdır, 
ancak en zayıf imandadır. Şayet kalbiyle o işi 
çirkin ve yanlış kabul etmiyorsa Allah’a muha-
lif olur ki işte artık onda iman olmaz. İman ayrı 
şeydir amel ayrı şeydir. Bir insan içkinin haram 
olduğunu kabul ederek içerse imandan çık-
maz, içki içmediği halde içkinin helal olduğunu 
kabul ederse dinden çıkar. Diğer günahlar da 
hep böyledir. 

İman nedir? Müslümanın Müslümanı sev-
mesidir. Peygamberimiz buyuruyor ki: İman 
etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi 
sevmedikçe de gerçek iman etmiş olmazsınız.” 
Müslim. Tirmizi. İbni Mâce.

Bu hadisten de şunu anlıyoruz: İmanı olma-
yan cennete giremez. İslam dini üzere olan din 
kardeşini sevmeyen de Müslüman olamaz. Bu-
rada dikkat edilecek husus şudur: Kişisel hak 
ve hukuktan dolayı Müslümanların birbirlerine 
olan düşmanlıkları ve kırgınlıkları bunun dışın-
da olabilir. Müslümanlığından dolayı değil de 
yaptığı haksızlıklardan dolayı sevmemiş olur. 
Sadece Müslüman olduğu için sevmez ise işte 
o zaman bu hadisin tarif ettiği kişi olur ki, onun 
imanı gider. Yüce Allah, müslüman kulunu 
sevmektedir, O’nun sevdiği insanı bir insanın 
sevmemesi Yüce Allah’ muhalif olmaktır. Yüce 
Allah kitabında “Mü’min Mü’minin kardeşidir” 
buyurmaktadır Bazı Müslümanlar sadece ırk-
larından dolayı bazı Müslümanları sevmiyor-
lar. Sebep olarak o ırktan olan bazı insanların 
yanlışlarını gösteriyorlar. Şahısların hatasın-
dan dolayı o ırktan olan bütün Müslümanları 

sevmemezlik edilmez. Her ırkta hatalı ve se-
vaplı insanlar vardır. Kur’an’da Yahudiler hep 
yerilir, kötülenir. Dikkat ederseniz Yahudiler 
ayıplanırken iman etmediklerinden, yaptıkları 
kötü işler ileri sürülür yani bu işleri bunlar yap-
tılar denilerek kötülenir. Bir de dikkat edecek 
olursanız hep, “bazı, bir kısmı Yahudiler” di-
yerek anlatılır. En azılı Yahudi Müslüman olsa, 
o da bizim Müslüman kardeşimiz olur ve onu 
da sevmek zorundayız, yoksa imanımız sahih 
olmaz. Dinimize göre Müslüman Müslümanın 
kardeşidir ve onu sever. Dinimize göre ırkçılık 
yapmak haramdır, ırkı yüzünden Müslümana 
düşman olmak insanı dinden çıkarabilir. Yuka-
rıdaki hadis bizlere bunu söylüyor. 

İman. Kesin delillerle (ayet ve mütevatir 
hadisler) ispat edilen konulara iman etmektir. 
İnkârı ise Müslüman âlimlerin ortak görüşüyle 
(icma ile) küfürdür.

İslam dininin ilk ve en önemli kaynağı 
Kur’an ve sahih hadislerdir. Başta Kur’an ayet-
leri olmak üzere, mütevatir ve sahih hadisler 
akaidin temel kaynağıdır.

İman bölünmez bir bütündür. Kalbinde buğ-
day, arpa ve zerre ölçüsünde imanı olduğu hal-
de “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed 
O’nun elçisidir” diyen kimse cehennemden 
çıkar. Buhari. Tirmizi. İbni Mâce.

““Bu hadis imanın bölünmez bir bütün ol-
duğunu açıklamaktadır. İfade zerre kadardır. 
Zerre en küçük madde demektir. Yalnız şunu 
ifade etmek gerekir ki, ibadet ve şer’i hüküm-
lerde meydana gelen aksaklıklar, kişinin fa-
sıklaşmasına, hatta akidesinde bile bozukluk 
meydana getirebilir. 

Böylece imanı ve önemini özetlemiş olduk. 
Görüldüğü gibi iman etmek çok kolay, tevbe 
etmek de çok kolay. Şimdi sormak gerek, bir 
insan nasıl cehenneme girer? Bunun bir ceva-
bı vardır o da şudur: İnat edip,  iman etmeyen-
ler ve inat edip günahına tevbe etmeyenler 
cehenneme girerler. İnat edip cennete girme-
yip, illa cehenneme girmek isteyene de bir şey 
yapamayız. Cehennemde yanmak kendi terci-
hi olduğu için ona da acınmaz.
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S A Ğ L I K

Harika PINARBAŞI

Organ nakli nedir? 
Organ naklinin şartları nelerdir?

Organ bağışı hayat kurtaran bir durumdur. Kişilerin organ bağışı yapmayı onayla-
dıkları takdirde; sağlıklı olan organların öldükten sonra alınarak, uyumlu ve ihtiyaç 
sahiplerine nakil edilme işlemidir. Onaylanırsa sağlıklı olan tüm organların bağış ya-
pılması mümkün olmaktadır. Genel olarak; böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, 
kornea, kas ve kemikteki ilikler bağışlanmaktadır. Böbrek bağışı kişi hayattayken de 
yapılabilmektedir.

Organ bağışları; hastaneler, sağlık müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, organ nakli 
yapan sağlık kuruluşları aracılığıyla organ bağış kartı doldurularak bildirilebilmekte-
dir.

Organ nakli yapabilmek için;
18 yaşını doldurmuş olmak,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Hiçbir zorlama altında kalmadan, kendi isteğiyle karar vermiş olmak gerekmektedir.
Kişinin beyin ölümün sonlandıktan sonra sağlıklı olan organları aileye haber veri-

lerek, ameliyat ile alınmaktadır. Eğer kişi yoğun bakımda, organları zarar görmüşse 
nakilde bazı sınırlamalar olmaktadır. Bunların dışında obezite, hipertansiyon, travma 
geçiren kişilerinde organlarının naklinde dikkatli olunması gerekmektedir.

Organ bağışı sırasında hasta bilgileri kontrol edilerek, ailesine haber verilir. Sonra-
sında kadavradan sağlıklı işlevde olan organlar seçilir ve uygun olan hastaya nakil 
edilir. Organ bağışında; organların sağlıklı olması en önemli noktadır. Sağlıklı olmayan 
organlarda kesinlikle bağış yapılmaz. Nakilden önce doku uyuşması kontrol edilmek-
tedir.

Organ bağışı yapmak birçok kişinin hayatının aynı anda kurtarmak demektir.
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Türkiye’nin ilk 360 sanal gerçeklik galerisi olan Fi Art Gallery, dijital ortamda sunduğu 
ilklerle sanatseverlere farklı bir deneyim sunuyor. Fütürist Fırat Bekiroğlu, tamamen 
dijital ortamda ha-zırladığı platforma sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 
virüs salgını sebebiyle süreç-ten etkilenen sanatçılar için farkındalık yaratan sürdürüle-
bilir ve nitelikli bir projeye imza attığını söyledi. Fi Art Gallery’i diğer galerilerden ayıran 
en büyük özelliği, 'tamamen dijital' olması ola-rak niteleyen Bekiroğlu, "Diğer galerile-
rin yapmış olduğu sanal turlar, panoramik çekim tekniği ile somut bir mekan üzerinden 
yapılıyor.  Burada ise mekan sıfırdan yaratılıyor, tasarlanıyor, eserler 3 boyutlu ortamda 
modellenip görselleştiriliyor ve yazılım sürecinden geçiyor" dedi.

Fi Art Gallery'de ilk serginin, 15 Nisan 2020'de UNESCO'nun ilk resmi 'Dünya Sanat 
Günü' kut-lamasında gerçekleştiğini belirten Bekiroğlu, "12 Dilimlik Döngü’ isimli ilk 
karma sergimizde, farklı disiplinlerden 12 sanatçı ve 170 eseri yer aldı. 'Yeni Dünya Sah-
nesi' adlı ikinci karma ser-gimiz ise 6 Haziran'da sanatseverlerle buluştu. Sergimizde, 
23 sanatçı ve 224 eserini sanatsever-lerin beğenisine sundu. Dijital dönüşümün henüz 
başındayız, dijital medyanın üzerine yeni bir katman kuruluyor, hepimiz bu dünyanın 
içerisine bir gün gireceğiz. İkinci karma sergimiz de buna öncülük yapabilecek kurgusal 
bir anı, sanatseverlere deneyimlemeyi sunuyor" ifadesini kullandı.

Fırat Bekiroğlu, "Ziyaretçilerimiz, 30 metre tavan yüksekliği ile 2 bin 350 metrekarelik 
ferah bir mimari alan içerisinde 360 derece keyifle sergimizi deneyimlerken, eserleri 
orijinal görselleri bozulmadan büyük formatta inceleyebiliyor ve diledikleri saatte iste-
dikleri eserin siparişini vere-biliyor" diye konuştu.

Kaynak : DHA

Türkiye'nin İlk Sanal Gerçeklik 
Galerisi Fi Art Gallery

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K Ü LT Ü R  -  S A N AT
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Haktan Emre Kul

DEDEM ALİ BEKÇİ VE YENİ ÇEŞME'NİN
 COÇUKLARI 

Çokomellerimiz vardı bizim
Balık kraker çubuk krakerler Can yoldaşımızdı

Etipuf hakeza, sevdalıydık kutunun içinde kalan
Taneciklerine ,

Doymaya , doymayanların , kutunun içine su 
doldurup içenlerini bilirim

Yerler seni eti puf öylede bir sloganı vardı

Hafta içi okuldan gelin ce
Akşam 5 de radyoda çocuk bahçesini

Cumartesileri sabah redkit i öğlen kara şimşeği
Pazar sabahları dedemle yan yana kovboy

Filmi izlemeyi kaçırmazdık

Dedemin siması  Anthony Quinn'i     
Şakacılığı ve bıyıkları Sadri Alışı ğı

Yakışıklılığı Cüneyt Arkını anımsatırdı
çalışkanlığı ve zekiliği ise

yurtdışından gelen iş teklifleri ile nam salmıştı

Ama O , bu bereketli kadim topraklara hizmet 
etmeyi tercih etmişti

Cocuklarında en sevdiği dede modeliydi o
Pazar akşamları açardı sinema makinasını

Koca bir inşaat duvarına yansıtılan görüntü
Bazen Loral haydi , bazen Çarlı çaplın

Gönüllerde yaşatılacak koca bir çınardı
6 çocuğun babası 13 torunun dedesi

Bütün sülalenin abisi babası hükmündeydi o
Adına ALİ BEKÇİ dendi ,

İsminin manası gibi Yüce ,
soyismi gibi sevdiklerini koruyup gözetirdi

Hamdolsun Bu satırları yazmak da en büyük 
torunu olan bu fakire nasipti

Mustafa amcam pazar sabahları
Poğçacının arabasını görünce

Sepeti hızla uzatır
15 poğaça bir hürriyet bir milliyet

üstü kalsın derdi
Poğçacı kemal abi müşterisini kırmaz

arabayı hemen sağa çeke dursun
Köşedeki Laz bakkalın yolunu tutsun

bizim zamanımızda 80 lerin cocuğu olarak 
yokluk vardı ama şikayet yoktu,

o cocuklar sokağa çıkınca
akşama kadar eve girmezlerdi

annelerimiz sepetle salardı
peynir ekmeği , bakkaldan birde elvan

yada ankara gazozu sona oyuna devam,,

Murat abim liseye giderken
elinde kocaman tahta bir cetvel

Bu garip aklı ermez ilkokul 2 ye gider
abi napıyonuz bu tahtayla

Arada adam pataklıyoruz derdi bu garibe

Kasımpaşa Yeni çeşmenin çocuklarıydık biz
Cocukluğumuzu yaz kış sokakta oynayarak

Büyüdük , siyah beyaz televizyonların
Ve Fotoğrafların çağlarında teknolojiden
Yoksun, misket oynayan , kuka oynayan

Saklambaç oynayan , Cep telefonlarına değil
Oyuna sevdalı nesillerdik

Yazın kürkçü şahin sokağın başından sonuna

S E R B E S T

DEDEM ALİ BEKÇİ 
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4 tekerlekli tahta bilyalılarımızla biner
Bazen kafamızı gözümüzü patlatırdık

Bayramlarda babaannemin elini öpünce
Bize bezden bir mendil,

mendilin içine 10,20
Eh buna da şükür denir
soluğu kırtasiyede alır

Kızkaçıran torpil mantar çatapat
Ne varsa toplardık

Karşıdaki kuruyemişçi Rafet abiden
Elma şekeri almadan çıkmazdık

Her mahallede oldu gibi bizimde
Bir deli adam vasfında bi delimiz vardı

Ama bizimki bahçesine topumuz
Kaçınca topu keser birde bağıra

Çağara küfür kıyamet bizi kovalardı

Kış oldu mu kardan adam , yapar
Tahtadan kızaklarımızla

yine kafamızı gözümüzü Yarar ,
her tarafımız ıslanır

Ama kışa doyum olmaz der yine de
Kızaklarımızdan inmezdik

Piyalepaşa okulunun karşısındaki
Cantep teyze 5liraya iki muhallebi satardı

10 lira verirsen 5 tane veririm derdi
Bende Kayseri usulü beş liraya üç tane ver diye

Israr ederdim , bazen kırmaz verirdi
Bazende başka zaman derdi

O muhallebilerde ,bazen altından bedava
Yazan küçük küçük kağıtlar çıkardı

Cantep teyze Hakkın rahmetine kavuştu
O muhallebilerde

Sokakta oyun oynayan milattan önce
1900 lü yılların son çocuklarıydık biz

Akşam olunca
Pencerelerde annelerin bağıran sesi çabuk 

yukarı gel baban gebertecek seni
akşam ezanı okunmuş , gün karanlığa göçmüş, 

sokak tenhalaşmış,
geceyi aralayan akşamın sessizliği

mahalleye çökmüş velhasılı yokluk vardı
ama şükürde vardan öte sonsuz kere vardı,

şimdiki nesil ,onda bunda şundadır
benim gönlüm şurdaki avmnın konumundadır, 
ucuzluk nerdeyse benim gönlüm ondadır ,

daha güzel daha mutlu daha anlamlı
daha manalı cocuklar yetiştirmek için

batsın bu avm furyası
NOT: Kıymetli okurlarım; yazımı içimden geldiği 

gibi kaleme aldım. İmlâ kuralları ihmal edilmiş olup 
affınıza sığınıyorum. Saygılarımla.
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Psikiyatri (Ruh Hekimliği), Psikiyatr 
(Ruh Hekimi) sözcüklerinin başka mes-
leklerin adlarıyla karışması sık karşılaş-
tığımız bir olgudur. Mesleğimizin bazı 
kişilerce kötüye kullanılması ile de kar-
şılaşmaktayız.

Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi 
alanı beyin hastalıklarıdır. Bu alanda 
günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalı-
ğı, sinirlilik halleri, ... denilen durumlar 
yer alır. Bu hastalıklar düşünce, davra-
nış, duygu değişiklikleri ile kendini gös-
terir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve 
tedavileriyle uğraşır.

Ruh-zihin gibi kavramların bedenin 
işlevlerinden bağımsız olduğu düşün-
cesi yaygındır. Bizler mesleğimize adını 
da veren “ruh kavramı” ile beynin duy-
gu, düşünce, davranışlarla ilgili işlevle-
rini anlıyoruz. 

Bütün işlevler gibi insan varlığını 
biçimlendiren işlevler de hem beden-
sel hem dış koşullardan etkilenir. Psi-
kiyatrik hastalıkların ortaya çıkışında 
bedende ve dış ortamda oluşan de-
ğişikliklerin etki derecesi hastalıktan 
hastalığa değişebilir. Örneğin beyin 
urlarına bağlı ruhsal hastalıklarda be-
densel etmenlerin etkisi en yüksek 
iken, yaşanılan olağan dışı yaşantılara 
tepki olarak ortaya çıkan ruhsal trav-
malarda dış etmenler belirleyicidir.

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, 
hastalıkların özelliklerine göre farklı 
yöntemler uygulanır. Doğrudan be-
dene uygulananlar (ilaç, elektrokon-
vulzif tedavi vb) olduğu gibi, insanın 
duygusal, düşünsel özelliklerini veya 
ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan 
yöntemler (psikoterapi) de meslek ala-
nımızda yer alır. Bu yöntemler ancak 
eğitimini almış kişilerce uygulanabilir.

Psikiyatrik bilgi ve uygulamalar bi-
limsel veriye dayalı olmak zorundadır. 
Son dönemde beyne  ilişkin bilgi biriki-
minde artış olmuştur. Bu durum tedavi 
yöntemlerinde de eskisine göre daha 
hızlı değişiklikler ortaya çıkarmıştır. 
Ancak yeni bir tedavi yönteminin ya da 
ilacın deneysel çalışmalardan uygula-
ma alanına girmesi için bilimsel ve etik 
olarak tanımlanmış süreçlerden geç-
mesi, etkili olduğunun kanıtlanması ve 
meslek topluluğunca kabul edilmesi 
zorunludur.

Bu bağlamda henüz deneysel aşa-
mada olan bedene uygulanan tedavi-
lerin günlük tedavide kullanılması da, 
belirli bir yöntem olmadan “sohbet” 
etmenin de “psikoterapi” adı altında 
uygulanması da meslek ilkelerine ay-
kırıdır.

Meslektaşlarımıza tanı ve tedavi için 
başvuran yurttaşlarımızın bu konuda 
bilgilenmesi asıl dileğimizdir.

Psikiyatri Nedir?

Ezgi Akımcılar

A İ L E
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Yazar: Burak Kılıçaslan
Yayınevi: Togan Yayınevi 

Evet, biz de gelenekçiyizdir; lâkin kabul görmüş anlayışa göre bir gelenekçilik değildir bu!
Öyle bir gelenekçilik anlayışımız vardır ki bizim:

Bu gelenek; cehalete, zulme, ata dinine, şirke, soyculuğa, tağutçuluğa karşı bir balyoz indi-
ren, tüm bunların karşısında isyan bayrağı açan. Peygamber geleneği ve dolayısı ile Peygamber 

sün-neti olan bir gelenekçiliktir.
Bu gelenekçilik, tarihin derinliklerinde kaybolmuş olan bir Peygamber sünnetidir!

Daha doğru bir şekilde ifade etmek gerekir ise Allah ile aldatanlar tarafından, özellikle silin-
meye çalışılmış olan bir Peygamber sünnetidir.

Şirke bulaşmış bir topluma Peygamber olarak gönderilen her Peygamber, isyan bayrağı aç-
mış ve bozuk düzene karşı, Allah'ın direktifleri doğrultusunda, bir devrim gerçekleştirmiştir.

Bu gelenek. Firavun karşısında Musa ile Ebu Cehil karşısında ise Muhammed ile temsil edil-
miş-tir!

Bu, toplumun bozuk düzenine karşı açılan bir isyan bayrağıdır!
İsyankârlar da toplum tarafından kabul görmezler.

Tıpkı Peygamberler gibi.
Hangi Peygamber gönderilmiş olduğu coğrafyada, toplumun geneli tarafından kabul gör-

müştür ki?
Asiliği ve isyankârlığı ruhumuza nakşeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

Kokuşmuşluk ve uyuşmuşluk karşısında kıyam ederek, başkaldırmak, asi ruhların işidir.
Biz de kültürel kodları bozulmuş olan bu toplumda kıyam ederek, isyan bayrağı açmış olan, 

İslam fedaileriyiz!
"Bir elimize güneşi, bir elimize ayı verseniz, davamızdan dönmeyiz!" Velhasıl; "dünya onların 

olsun, ahiret bizim!"
BURAK KILIÇASLAN 

(Tanıtım Bülteninden)

Ata Dini’ne Karşı 
İslâm DevrimiAhmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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İlker KARATAŞ

Eş-Şehid Anlamı Nedir?

Allah’ın çeşitli olayların iç ve dış yüzlerini ve sırlarını bilmesi bakımından ulu sayı-
lan özellikleri bulunmaktadır. Buna göre; mutlak suretteki her şeyi bilmesiyle Alim, 
olayların iç yüzünü bilmesiyle Habir ve bunların dış yüzünü bilmesiyle de Şehid olarak 
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda Eş-şehid esmasıyla Allah’ın her şeyi bildiği vurgulan-
maktadır.

Allah, her an ve her yerde hazırdır. O, yapılan ve niyet edilen her şeye şahitlik yap-
maktadır. Allah’ın görmediği ve bilmediği hiçbir hadise bulunmamaktadır. Buna göre 
Allah, aynı zamanda Eş-Şehid sıfatına da sahip olandır.

Eş-Şehid Fazileti Nedir?

Kur’an-ı Kerim’de yer alan Nisa Suresi’nde “Şahit olarak da Allah yeter.” ayetine yer 
verilmektedir. Bu ayette geçen Eş-Şehid sıfatıyla Allah’tan hiçbir şeyin gizlenemeyeceği 
vurgusu yapılmaktadır. Oldukça faziletli bir esma olan Eş-Şehid ile yapılan zikirlerinse 
aşağıdaki faydaları bulunmaktadır.

- Bir kimsenin üzerine “Ya Şehid Celle Celalühü” diyerek okunduğunda, o kişiye sa-
kinlik geldiği görülmektedir.

- Anneye ve babaya itaatsizlik eden çocukların üzerine okunursa, çocuklar anne ve 
babasının lafını dinlemektedir.

- Şehitlik mertebesine ulaşmak için okursa, Allah’ın da izniyle bu kimseye şehitlik 
mertebesi nasip olur.

- Eş-Şehid esmasını düzenli okuyan kişinin vücudunun kuvveti 

 Eş-Şehîd

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

3 adet yumurta

1 büyük çay bardağı süt

Avuç içi kadar eriyen peynir ( kaşar , dil , beyaz peynir )

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı karbonat

Yapılışı

Biraz ılık olan süte yulaf ezmesini ekleyip 20 dakika kadar bekletelim. Yu-
murta , rendelenmiş peynir , tuz , karabiber ekleyip iyice karıştıralım.

Tavamızın içerisine yağı koyalım ısınınca karışımı dökelim.

 Altı kızarınca çevirip pişirelim ...

Afiyet olsun.

Y E M E K

Arzu KOÇAK

Tavada Yulaf Böreği

Arzu’nun Mutfağı
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Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi 
türüdür. İnsan davranışı ve duygulanımını 
inceleyen psikolojik modellerden yararla-
nılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin 
üzerine kurulu olup birçok psikiyatrik bo-
zukluk ve geniş bir sorun alanında etkili 
olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımıdır. 

Davranış tedavileri, genel bir tanımla 
öğrenme ilkelerinin davranış bozuklukla-
rının analiz ve tedavilerine sistematik bir 
biçimde uygulanışı olarak tanımlanabilir. 
Davranış tedavileri doğrudan uyumsuz 
davranışlar üzerine odaklanır. Davranışçı 
tedavide bireye tedavinin mantığı aktarı-
lıp, kaygı verici durumlarla karşılaştığında 
kaçmak yerine, kaygıyla başa çıkmak ko-
nusunda ne tür yöntemler uygulayabile-
ceği aktarılır. 

Bilişsel teoriye göreyse çocukluk çağın-
daki deneyimler öğrenme yoluyla bazı te-
mel düşünce, sayıltı ve inanç sistemlerinin 
oluşmasına neden olur. Bu temel düşünce 
ve inançlar „şema“ olarak adlandırılır. Bu 
şemalar katı düşünce kalıpları olup, ya-
şamın daha ileri dönemlerinde bireylerin 
kendileri ve yaşadıkları dünyaya ilişkin 
algılarını biçimlendirmekte kullanılır. Psi-
kiyatrik bozukluklar, bireyin bilinçli olarak 
farkında olmadığı bu olumsuz kalıpların 
içeriğindeki temel düşünceleri destekle-
yen bir yaşam olayının ardından gelişir. 

Tedavide danışan kişi ile terapist çeşit-
li sorunları belirlemek ve anlamak için, 
iyileşmeyi hedef alan bir işbirliği içinde 
düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki 
ilişkiler konusunda çalışırlar. Bu yaklaşım 
genellikle "şimdi ve burada" üzerine, yani 

o anda güncel olarak kişide sıkıntı yaratan 
sorunlar üzerine odaklanır. Çeşitli hasta-
lıkların yaşamı kısıtlayan etkileri hastayla 
birlikte saptanır. Bireyin hastalığı nedeniy-
le yapamadığı çeşitli aktiviteler tedavideki 
hedefler olarak belirlenir ve tedavi sonun-
da hastalığın yaşam alanlarında oluştur-
duğu kısıtlanmalar ortadan kaldırılarak 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanır. 
Bu tedavi yaklaşımında tedavi süresi ol-
dukça kısadır. 

Kişinin öz kaynaklarını kullanarak sıkın-
tı yaratan durumlarla başa çıkabilmesine 
yardımcı olacak becerileri kazandırmak 
asıl hedeftir. Terapist ve danışanın birlik-
te çalışarak saptadığı hedeflere ulaşmak 
ve “değişim” yaratabilmek için seanslar 
sırasında öğrenilenler seanslar arasında 
uygulamaya geçirilir. Seans içinde tera-
pistten öğrenilen bilginin beceriye dönüş-
türülebilmesi için uygulamada “ev ödevle-
ri” ya da egzersizlerden faydalanılır. 

Özetle bilişsel davranışçı terapi sıkın-
tı yaratan belirtileri hedef alan, sıkıntıyı 
azaltmayı, düşünce biçimlerini yeniden 
gözden geçirmeyi ve sorun çözmede yar-
dımcı olacak yeni stratejiler öğretmeyi 
amaçlayan etkililiğini araştırmalarla gös-
terilmiş bir psikoterapi türüdür.

Bilişsel davranışçı terapilerde tera-
pist ve danışan birlikte danışanın sorunu 
hakkında ortak bir fikir edinerek sorunu 
birlikte anlamaya, mevcut sorunun danı-
şanın düşünce, duygu ve davranışlarını ve 
gün içindeki işlevlerini nasıl etkilediğini 
belirlemeye çalışırlar.

Danışanın kişisel sorunlarının anlaşıl-

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

Tülay Akımcılar

M A K A L E
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masını izleyerek terapist ve danışan bir 
sonraki aşamada tedavi hedefleri belirle-
yip bir tedavi planı oluştururlar. Terapinin 
amacı danışanın sorunlarını çözmekte ha-
len kullandığı baş etme yöntemlerinden 
daha yararlı olabilecek yeni çözümler üre-
tebilmesini sağlamaktır. Bunu izleyerek, 
danışanın terapi seansları içinde öğren-
diklerini terapi seansları arasındaki süreç 
içinde de uygulaması istenir.

Pratik bir takım zorunlu durumlar bir 
yana bırakıldığında (belli bir süreyle te-
rapiye gelebilme imkanı gibi) terapinin 
ne kadar süreceği terapistle danışan ta-
rafından birlikte belirlenir. Genellikle 2-3 
seanstan sonra ilk seanslarda ortaya ko-
nulan amaçlara ne kadar sürede ulaşıla-
bileceği konusunda terapistin bir fikri olu-
şabilir. Bazı danışanlar için 6-10 görüşme 
gibi çok kısa bir süre yeterli olabilir. Daha 
uzun süreli çözüm gerektiren kişilik bozuk-
lukları gibi durumlarda danışanlar aylarca 
hatta bir yılı geçen bir süre boyunca tera-
piye devam etmek durumunda kalabilir-
ler. Danışanla başlangıçta, çok ağır bir kriz 
durumu söz konusu değilse haftada bir kez 
görüşülür. Kişi kendini daha iyi hissetmeye 
başlar başlamaz seansların aralığı açılma-
ya başlar önce 15 günde bir daha sonra üç 
haftada bire doğru görüşmeler kademeli 
olarak seyrekleştirilir. Bu henüz terapide 
iken öğrenilen becerilerin gündelik hayat 
içinde uygulanarak denenmesi şansını ve-
rir. Terapi sona erdikten 3, 6 ve 12 ay son-
ra birer güçlendirme seansı yapılır.

Bilişsel davranışçı terapi ile birlikte ilaç 
tedavisinin birlikte yürümesi mümkün-
dür. İlaç kullanılması gerektiğini düşün-
düğü durumda terapistiniz bu durumu 
size söyleyerek durumun avantajlarını ve 
dezavantajlarını sizinle tartışacaktır. Bir-
çok durum hiç ilaç kullanmadan tedavi 
edilebileceği gibi sadece ilaç kullanımıyla 
geçen sorunlar söz konusu olabilir. Her iki 
tedavi türünün de etkili olduğu durumlar-
da tercih danışmaya gelen kişiye bağlıdır. 

Bazı durumlar genellikle iki tedavinin bir-
likte kullanımına daha iyi cevap verir.

Bilişsel davranışçı terapinin çocuk ve er-
genlerde kullanımı da oldukça iyi sonuçlar 
vermiştir. Genellikle depresyon, anksiyete 
bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperakti-
vite bozukluğu, enürezis noktürna, trav-
ma ve travma sonrası stres bozukluğuyla 
ilişkili semptomların tedavisinde kullanılır. 

Bu terapi türünün etkililiğini gösteren 
bilimsel veriler mevcuttur. Bu veriler biliş-
sel davranışçı terapinin aşağıda sayılan sık 
görülen psikiyatrik bozuklukların tedavi-
sinde etkili olduğunu göstermiş ve bilişsel 
davranışçı terapi bu bozuklukların tedavi-
sini konu alan pek çok kılavuzda etkili bir 
tedavi yöntemi olarak yer almıştır:

Anksiyete bozuklukları
Obsesif kompulsif bozukluk
Panik bozukluk
Hipokondriyazis
Travma sonrası stres bozukluğu
Yaygın anksiyete bozukluğu
Depresyon
Cinsel işlev bozuklukları
Çift tedavileri ve aile terapileri
Alkol ve madde kötüye kullanımı
Yeme bozuklukları
Somatoform bozukluklar
Sosyal fobi
Özgül fobiler
Tik gibi çeşitli davranış problemleri
Yeme bozuklukları
Ayrıca KDT’nin aşağıda yer alan diğer 

durumlarda da tedaviye katkı sağladığı 
gösterilmiştir:

Şizofreni
İki uçlu bozukluk (Bipolar bozukluk)
Öfke kontrolü
Kişilik bozuklukları
Ağrı kontrolü
Çeşitli sağlık sorunlarına uyum sağlama
Uyku bozuklukları

73



sirdergisi.com
Haziran 2020 - Şevvâl  1441

Sencer OLGUN

M A K A L E

    Pandemiye teslim olduğumuz şu son zamanlarda sık sık duyar olduk bu ifadeyi. 
Siyasetçisinden tüccarına, bilim insanından sanatçısına varıncaya kadar herkesin di-
linde dolaşır oldu bu miladi cümle… “Gerçekten öyle mi acaba? Hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak mı? ” diye kendi kendimize sorduğumuzda eminim satırlara sığmayacak bir 
sürü şey gelecektir akıllara. Bazıları farklı bazıları benzer şeyler düşünecektir elbette. 
Kimi bu işin ekonomik ve siyasi boyutunu kimi eğitim yönünü kimileri de sosyolojik 
sonuçlarını düşünse de ortak kanaat sanırım birçok şeyin eskisi gibi olmayacağıdır. 

    Her şeyden önce bu salgın yeryüzünde böbürlenerek yürüyen insanoğluna bir-
çok yönden haddini bildirmiştir. Evrenin kendi kendine var olduğunu iddia eden bilim 
insanlarını evrendeki gözle görülemeyecek kadar küçücük bir virüsle aciz bırakmıştır. 
Akıllı makinelerin ve robotların kol gezdiği, milyonlarca bilim insanın birbiriyle yarıştığı 
gezegenimizde tüm insanlık hiç olmadığı kadar çaresiz kalmıştır. Birçok devlet başka-
nının ve bilim insanının çaresizlikten dualara sığınıp “İşimiz Tanrı’ya kaldı.” dediği şu 
günlerde insanoğlunun ne kadar aciz bir varlık olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Küçük 
bir virüsün sırrını çözmekte afallayan insanoğlunun evren için kendi kendine oluştu 
diyecek kadar haddini aşmasına Covid 19 belası sanırım en büyük tokat olmuştur. Tüm 
yatırımlarını silaha ayırıp dünya devletlerinde terör estiren ancak böyle bir salgın karşı-
sında sağlık çalışanlarını tıbbî ekipman yetersizliğinden dolayı çöp poşetleriyle göreve 
süren; yaşlı, engelli ve sigortasız insanını göz göre göre ölüme terk eden Batı dünya-
sının sanıldığı kadar çağdaş olmadığını gözler önüne sermiştir. Başta ABD ve Avrupa 
ülkeleri olmak üzere tüm dünyanın Covid 19 belasına karşı isyan bayrağını çekerek so-
kaklara döküldüğü bu dönemde insan sağlığının ne kadar önemli olduğu gerçeği bir kez 
daha anlaşılmıştır. 

    Bu amansız mücadelede ilkeli, bilimsel ve insanî yöntemlerle hareket eden ve 
salgına karşı en az zararla mücadele etmeyi başaran Türkiye, başta şehir hastaneleri 
olmak üzere tüm sağlık sistemiyle dünya devletlerine model olmuştur. ABD Başkanı 
Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’ne ayırdığı ödeneği kaldırıp onu yerden yere vu-
rurken Türkiye, Bilim Kurulu üyelerinin aldıkları kararlara göre hareket ederek müthiş 
bir istişare örneği sergilemiş ve halkının nabzını tutmayı başarmıştır. Bu bağlamda bir 
taraftan “Biz Bize Yeteriz Türkiye” sloganıyla emsalsiz bir dayanışma örneği sergileye-
rek hiçbir ayırım yapmadan ihtiyaç sahiplerine koşmuş diğer taraftan da yurt dışındaki 
binlerce vatandaşını ambulans uçaklarla kendi topraklarına getirerek onlara sahip çık-
mıştır. Bütün bunları yaparken diğer dünya devletlerine yardım etmeyi de ihmal etme-
miştir. Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak algılayan devlet yetkililerimiz, halkının sos-
yolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını hem maddi hem de manevi yönden karşılayabilmek 
için bir yandan yeni ekonomik paketler açıklarken diğer yandan da Vefa Sosyal Destek 
Grupları aracılığıyla tüm yurtta hizmetler sunarak vatandaşının her ihtiyacına koşmayı 
bir borç bilmiştir. Sosyal devlet anlayışını tüm kurumlarıyla yaşamaya ve yaşatmaya ça-
lışan Türkiye hem kendi vatandaşından hem de diğer dünya insanından tam not almayı 
başarmıştır. Batılı ülkelerde çok zor koşullarda hizmet veren sağlık çalışanları protesto 
amaçlı sokaklara dökülürken veya devlet yöneticilerini sırtlarını dönerek karşılarken 
bizim ülkemizde Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu Üyeleriyle birlikte tüm 
sağlık çalışanları dualarla yad edilmiştir. 

    Evet, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Merkezinde insan olmayan, sosyal devlet 
anlayışından uzak kapitalist ülkeler birer birer dağılacak ve dünya, insan merkezli bir 
devlet yönetim modeline doğru gidecektir. Eğitim, sağlık, ticaret ve ekonomi gibi her 
faaliyetinde sözde değil gerçek manada insan haklarını koruyacak tam bir sosyal devlet 
modeli zamanla tüm dünyada kabul görecektir. Çünkü barış, huzur ve gerçek mutluluk 
ancak ve ancak insana değer vermekle ve insanî değerleri korumakla mümkün olacak-
tır.

   Covid 19 salgınına rağmen Fransa’da sokakları yakıp yıkan sarı yelekliler yeni dü-

 HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
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zenin özlemini çekenlerdir. ABD’de siyahi George Floyd’un görevli bir polis tarafından 
boğularak öldürülmesiyle başlayan “siyahi ayaklanma” kapitalist zihniyetli ülkelerin 
dağılma noktasına geldiğinin ayak sesleridir. Salgın tehlikesine karşı ABD’de onlarca 
eyalette yapılan gösteriler ve yağmalamalar bunun en somut örnekleridir. Başta Or-
tadoğu olmak üzere asırlardır tüm dünya devletlerini sömüren ve menfaatleriyle ters 
düşen ülkelerde terör estiren ABD ve Avrupa ülkeleri elbette ki kendi kazdıkları kuyuya 
düşeceklerdir. Yaşam tarzının baştan sona değiştiği yeni normalleşme düzeninde Tür-
kiye, yeni girişimler yeni hamleler ve yeni projelerle şaha kalkarken Batı dünyası her 
geçen gün battıkça batacak ve tüm sömürü sistemleriyle birlikte çöküp gidecektir. 

                                         "اًقوُهَز َناَك َلِطاَبْلا َّنِإ ُلِطاَبْلا َقَهَزَو ُّقَحْلا َءاَج ْلُقَو"
               “De ki: ‘Hak geldi batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.’” 
                                                                     İsrâ (17), 81
       Sonuç olarak İslam sancağı altında tüm dünyaya adaletiyle hükmeden ve her 

daim mazlumun yanında yer alan Osmanlı’nın mirasçıları olarak bizler, dün ve bugün 
olduğu gibi yarın da Hakk’tan yana hareket etiğimiz, birlik ve beraberlik içinde ülke-
mizi sevdiğimiz ve ona sahip çıktığımız müddetçe Türk milleti tarihin her döneminde 
şerefiyle ve onuruyla hep başrol oynayacaktır. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy’un Yeis 
şiirindeki veciz ifadesiyle:

                                  Sâhipsiz olan memleketin batması haktır; 
                                               Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.

                                             
    

75



sirdergisi.com
Haziran 2020 - Şevvâl  1441

Muzaffer Coşkun

Hakk Temsilcileri Kimlerdir?

İ S L Â M

Aziz okuyucularım, Hakk temsilcileri kimlerdir veya kimler Hakk’ı müdafaa ediyor. 
Şöyle de diyebiliriz; Her Mü’min, inanç sahibi insan Hakk’ı temsil etmelidir.

Bizim çocukluğumuzda (60 sene evvel) camiye, medreseye giderken köy imamı ho-
camız, 32’i farzı öğretirken son ikisi “Emri bil ma’ruf ve nehy-i anil münker” yani her 
mü’min Allah’ın emirlerine uyacak ve bunu diğer mü’min kardeşlerine duyuracak, ulaş-
tıracak. Allah’ın (c.c.) yasaklarından sakınacak, kaçınacak ve diğer mü’min kardeşlerini 
de sakındırmalı derdi.

Diğer şekliyle 32 Farzın son ikisini de ezberletirken şöyle derdi: “Helal-i helal bilmek, 
haram-ı haram bilmek” yani 8-10 yaşındaki çocuğun ruhuna helal-haram olgusunu üfü-
rüyor. Hem de 54 Farz sayılırken ikisinde de “emr-i bl ma’ruf-Nehy-i anil münker” olarak 
görüyoruz.

Çocuklarımıza, torunlarımıza din ve ahlak derslerinde 32 Farzı, 54 Farzı, Allah’ın Es-
ma-i Hüsna’sını (güzel isimlerini) manaları ile beraber ezberletmeliyiz. Bunun yanında 
Kebair-i Günahları (Büyük Günahları) öğretmeliyiz ki; büyüdüğünde; küçükken hocam 
bana bunlardan sakının demişti desin. Böylece çocuğun ruhunda iz bırakmış oluruz, 
olursunuz.

Bununla beraber namazlarını sıhhatlice kılabilmesi için her anne-baba, öğretmen, 
hoca şunları ezberletmelidir:

10 tane namaz duası (Rabbi Yessir-Amentü Arası),
10 tane namaz suresi (Fil ile Nas Sureleri arası), 10 tane de özel ezberler
10 tane özel ezberler. Bunlar;
Fatiha Suresi: Kuran’ın Ön Sözü Özeti, Her rekâtta okumak vaciptir

Ayetel Kürsi: Bakara Süresinin 255.Ayeti, Her namaz sonu teşbihten önce okumak 
sünnettir.

Elif-Lam-Mim: Bakara Süresinin Baştan 5 Ayeti, Fatiha Süresinin karşı sayfası.

Amenerresulü: Bakara Süresinin son iki ayeti. Mirac Gecesi Peygamber Efendimize 
direk okunmuştur. Yatsıdan sonra okumak sünnettir.
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Lev Enzelna: Haşr Süresi son 4 ayet, sabah ve akşam namazından sonra okumak sün-
nettir.

Kadir Süresi: Kadir Gecesi’nin önemini anlatmaktadır. 5 ayettir. Abdestten sonra oku-
mak sünnettir.

Yasin Süresi: Kuran’ın kalbidir. 6 sayfa 83 ayettir.

Mülk-Tebareke Süresi: 2,5 sayfa 30 ayettir.

Nebe-Amme Süresi: 1,5 sayfa 40 ayettir.

Kıyame Süresi: 1 Sayfa

Bunlarla beraber Müslüman’ın okuması gerek kitaplar: İslam İlmihali, Peygamberi-
mizin Hayatı. Müteakiben 250 Hadis, 500 Hadis, 1001 Hadis okumalıdır. Daha sonra da 
Kuran’ı Kerim Meali ve Kuran Tefsirini okumalıdır.

Böylece kendimizi yetiştirmiş ve Hakk temsilcileri arasına girmiş oluruz. Toplum için-
de de söz söyleme hakkımız olur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Şüphesiz bazı insanlar, hayırlı işler için anahtar ve 
şer işlere karşı sürgü (engel) gibidirler. Diğer bir kısım insanlar ise (bilakis) şer işler için 
anahtar ve hayırlı işlere karşı süngü gibidirler. Ne mutlu o kimseye ki, Allah Teala hayırlı 
işlerin anahtarlarını onun ellerine vermiştir ve yazıklar olsun o kişilere ki, Allah Teala şer 
işlerin anahtarlarını onun ellerine vermiştir” buyurmuştur. (İbn-i Mace)

Efendimiz (s.a.v.) uyarıyor: “Arzuları benim tebliğ ettiğim vahye (dinin getirdikleri) uy-
madıkça, hiç biriniz gerçek anlamda iman etmiş olmaz” (Nevevi) Buna göre Müslüman, 
pazarlıksız, peşinen ve her şeyiyle rahmet ve savaş peygamberine uymuş kimsedir.

Yüce Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de “Allah’tan bir yol gösterici olmadan, heveslerine 
uyanlardan daha sapık kim vardır.” Buyurmuştur. (El-Kasas Süresi, Ayet:50)

Kardeşlerim bize düşen; hayatımız boyunca, yaşam sürecinde Din-i Mübin-i İslam için 
“HAYIRLARA DESTEK, ŞERLERE KÖSTEK OLMAKTIR”

Selam Huda’ya tabi olanların üzerine olsun.

77



sirdergisi.com
Haziran 2020 - Şevvâl  1441

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo 
Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına en başa-
rılı organizasyonu geçirmeye aday olduklarını 
belirtirken, "Olimpiyatlara hazırdık ama olan-
da hayır vardır. Sakatlığı olan arkadaşlarımız 
vardı. Onlar için bu süreç bir avantaja dönüş-
tü. Diğer arkadaşlarımız daha da motive oldu" 
dedi.

Bakan Kasapoğlu,  Amerikan Basketbol Ligi 
(NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta 
forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın 
Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katıl-
dı.

Cedi Osman'ın sorularını yanıtlayan Bakan 
Kasapoğlu, gelecek yıla ertelenen Tokyo Olim-
piyatları ile ilgili, "Olimpiyatlara hazırdık ama 
olanda hayır vardır. Sakatlığı olan arkadaşları-
mız vardı. İbrahim Çolak ve Taha Akgül bir ope-
rasyon geçirdi. Onlar için bu süreç bir avantaja 
dönüştü. Diğer arkadaşlarımız daha da motive 
oldu. Bunu bir fırsata çevirmemiz lazım. Bu 
inancı da arkadaşlarımızda görüyorum. En ba-
şarılı olimpiyatlara adayız. Bunu birlikte başa-
racağız. Buna inanıyoruz" dedi.

Cedi Osman'ın Türkiye'nin olimpiyat tari-
hinden sorduğu 5 soruyu da doğru yanıtlayan 
Bakan Kasapoğlu, sorulara konu olan eskrim, 
judo ve güreşle ilgili, "Eskrim önemsediğim 
bir branş. Bu branşta çok iddialıyız ve güçlü 
geliyoruz. Geçtiğimiz yıl çok ciddi başarılar 
kazandık. Tokyo Olimpiyatları'na bu yıl gitsey-
di judoda da güzel beklentilerimiz vardı. Kota 
müsabakalarında güzel sonuçlar aldık. Eskrim, 
judo ve güreşte olimpiyatlar için güzel ümitle-
rimiz var." ifadelerini kullandı.

“Hedefi sürekli yukarılara koyacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türki-
ye'nin genç nüfusuna dikkati çekerek, Cedi 
Osman gibi başarılı sporcular yetiştirmeleri 
gerektiğini söyledi.

Gençlerin başarılı olması için tüm fırsatları 
sunduklarını aktaran Kasapoğlu, "Cedi Osman 
gibi örnekleri artırmamız lazım. Spor altyapı-
sında da çok ciddiyiz. Her yerde mükemmel 
tesisler var. Farklı branşlarda havuzlardan 
kortlara ve statlara kadar birçok tesisimiz var. 
Statlarımız Avrupa'da yok. Bizdeki statlar mo-
dernliği, kapasite ve inşaat kapasitesiyle dört 
dörtlük. Altyapı ve tesis var. Pek çok organizas-

yon düzenliyoruz ama daha da fazla yapmamız 
lazım. Durağanlık yok. Hedefi sürekli yukarılara 
koyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Cedi Osman'ın takipçilerinden basketbol 
altyapısıyla ilgili gelen bir soru üzerine Bakan 
Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Hangi branşta olursa olsun yetenekli arka-
daşlarımızın keşfedilmesinden yanayım. Bu-
nun için yetenek tarama projemiz var. Bilim-
sel olarak belirlediğimiz 10 farklı parametreyi 
ölçüyoruz. İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine 
uyguluyoruz. Geçen yıl 1 milyon 200 bin çocu-
ğumuzun taramasını yaptık. Şu anda 100 bin 
çocuğumuz yetenek havuzunda. Bu yıl Mart 
ayında yapacaktık ama koronavirüsten dola-
yı yaza erteledik. Kulüplerin altyapıya yatırım 
yapması için teşvik çalışmalarımız da var."

 "Milli ve yerli sporcu odaklı bir politikayı 
önemsiyoruz"

Bakan Kasapoğlu, milli ve yerli sporcu odak-
lı politikayı önemsediklerini söyledi.

Türkiye'nin genç nüfus olarak Avrupa'nın en 
avantajlı ülkesi olduğunu aktaran Bakan Kasa-
poğlu, "20 milyon genç nüfusla Avrupa'nın en 
çok genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. O yüzden 
yetenekleri keşfetmek ve bunu teşvik etme-
miz lazım. Bir kulüp sporcu yetiştirirse kolay-
lık sağlama projelerimiz var. Üretim, milli ve 
yerli sporcu odaklı bir politikayı önemsiyoruz. 
Elbette yabancı ve başarılı sporcuya saygımız 
var ama bizde de ciddi yetenekler var. Sen bizi 
yurt dışında onurlu, başarılı bir şekilde temsil 
ediyorsun. Neden daha fazla Cedi Osman'ımız 
olmasın. Amacımız bu. Futbolda da Avrupa'da 
oynayan başarılı arkadaşlarımız var. Onları da 
artırmamız lazım" değerlendirmesinde bulun-
du.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği 
"10 bin pota" projesine ilişkin açıklamalarda 
bulunan Bakan Kasapoğlu, "Daha çok Cedi çı-
karacağız. Cedi Osmanlardan daha çok olacak. 
Basketbola yeteneği olan gençlerimize her 
türlü imkanı sunacağız. Pota ise pota, top ise 
top... Bize yer gösterin saha yapalım, diyoruz. 
Potasız okul bırakmayacağız. Her türlü imkan 
var. Yeter ki doğru kurgulayalım" diye konuştu. 

Bakan Kasapoğlu, söyleşide Cedi'nin be-
lirleyeceği 1000 kişiye basketbol topu hediye 
etmek istediğini ifade etti.

"EN BAŞARILI 
OLİMPİYATLARA ADAYIZ"

Durmuş KOÇ

S P O R

78



sirdergisi.com
Haziran 2020 - Şevvâl  1441

Yamyamlar birbirini yemez.
Akif CEMİL
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(Kendime anlattığım meseller…)

Misal ki; gözümde bir arpacık çıktı… Sanki sürekli gözüme bir şeyler batıyor ve nereye 
baksam tad alamıyordum… 

Bir çare bulmak lazımdı, ama ne?.. 

Bu aralar hep ayna karşısında buluyordum kendimi; belerte belerte gözümün duru-
munu inceliyordum… 

Kiminle konuşsam; aklım, göz kapağımın kenarındaki arpacıkta oluyordu. Sürekli 
onun gözüme dokunduğunu hissediyor, büyümekte mi yoksa küçülmekte mi olduğunu 
anlamaya çalışıyor ve canımın acısını gidermenin yollarını düşünüyordum.

Sağı solu arıyor; şu büyük derdime kimin çare bildiğini araştırıyor, bir telefonu kapatıp 
diğerini açıyordum…

Kaç kişiyi kaç kere aradığımı, kim bilir kaçıncı defa göz kapağımı çekip arasına baktı-
ğımı bile hatırlamıyorken… O ne?.. Şimdi de bir dert daha: Burnumun kenarında da bir 
sivilce!.. 

Ben şimdi ne yapacaktım?.. Kime derdimi anlatacak, kime yanıp yakılacak, kimden 
medet umacaktım? 

İşte, burnumun ucunda sivilcem; neye göz atsam önümde o, kime baksam onunla 
aramızda o!.. Ben artık, mahvolmuş bir insandım… Bütün güzelliğim ayaklar altınday-
dı ve herkes beni birbirine gösteriyor ve bütün insanlar halime gülüp, arkamdan alay 
ediyorlardı sanki… Ben bunca sıkıntı içinde nasıl mutlu olabilirdim, yanımdakilere nasıl 
gülümseyebilirdim ve hatta onların bana söyledikleri tavsiyeleri nasıl dinleyebilir, nasi-
hatlerini nasıl anlayabilirdim… 

Bazen bana; “dünyanın merkezinin sen olduğunu mu sanıyorsun” diye sorduklarında, 
bu zavallı mahlûkatın beni anlamaktan ne kadar uzak olduklarına şaşıyordum…

Elbette ben değildim; dünyanın merkezi, burnumun ucundaki şu sivilceydi!

Ne üzücü durum ki; sivilcemle uğraşmaktan arpacığımın geçtiğini bile fark edememiş, 
bu büyük mutluluğa sevinememiştim bile… Bir de korku başlamıştı bende; sivilceden 
önce arpacık derdiyle uğraştığım gibi, sivilceden sonra acaba hangi bela ile boğuşacak-
tım? Acaba bu son olacak mıydı, yoksa mütemadiyen tekrar edecek miydi dertlerim?..

Ve hepsinden önemlisi; neden bütün insanlar gün geçtikçe biraz daha çekilmez, biraz 
daha huysuz oluyorlardı? Neden sivilcemin, yani bu büyük derdimin beni çirkinleştirdi-
ğini düşünüyorlar ve neden dışıma bakmak yerine içime bakmayı tercih etmiyorlardı ve 
neden beni anlamaya çalışmıyorlardı?.. 

Neden bütün ahmaklar, bütün anlayışsızlar, bütün basit ve lüzumsuz insanlar hep 
benim çevreme toplanmıştı?..

Bir arpacık ve bir sivilce 
Muammer ERKUL
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Bir gün, uyandım: 

Gözkapağımdaki arpacık ve burnumun ucundaki sivilceyi o kadar büyütmüştüm ki; 
her şey ile arama bunlar girmişti ve gözüm aynadan başka yere bakmaz, kendimden 
başkasını görmez olmuştu!

Bir gün, uyandım: 

Benim derdim için etrafımda dört döndükleri halde, bir türlü benim beğenmediğim 
kimselerin her birinin derdi bendekinden daha çoktu ve hatta ben onların sıkıntıların-
dan sadece bir tanesiydim!..

Bir gün, uyandım: 

Bir insan bunca yıl nasıl uykuda kalır, dedim… Bundan sonra gözümü açarak gezece-
ğim, dedim… Çünkü yapılacak çok işim ve varılacak çok mesafem var ve hem de yardım 
edilecek çok insan…

Avuç açmış dilenciler gibi sızlanmak bir tercihti sadece benim için…

İhtiyacı olanlara yardıma koşmanın, ilk önce kendime yardım etmek demek olduğu-
nu nihayet kavradım bir gün…

Sonra, gülümseyen insanların gözünden baktım kendime; ne kadar güzel olduğumu 
gördüm… Ve yeni bakışlarımla; bir sivilce/dert için aynalara yapışık yaşadığım zaman-
lardaki hayalimin çirkinliğini gördüm!
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1. Avengers: Endgame - 2 milyar 485 milyon dolar.

2. Captain Marvel - 1 milyar 123 milyon dolar.

3. The Wandering Earth - 699 milyon dolar!

4. How to Train Your Dragon: The Hidden World - 517 milyon 
dolar.

5. Alita: Battle Angel - 404 milyon dolar.

6. Shazam! - 358 milyon dolar.

7. Dumbo - 343 milyon dolar.

8. Us - 253 milyon dolar.

9. Glass - 247 milyon dolar.

10. The LEGO Movie 2: The Second Part - 190 milyon dolar.

11. Pokemon Detective Pikachu - 170 milyon dolar.

12. Escape Room - 155 milyon dolar.

13. The Upside - 122 milyon dolar.

14. Extreme Job - 119 milyon dolar.

15. Wonder Park - 115 milyon dolar.

16. The Curse of La Llorona - 113 milyon dolar.

17. Dragon Ball Super: Broly - 110 milyon dolar.

18. Pet Sematary - 109 milyon dolar.

19. Five Feet Apart - 76 milyon dolar.

20. A Dog's Way Home - 76 milyon dolar.

2019'un En Fazla Gişe 
Yapan Filmleri!
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Ay yıldızlı bayrağım gururla dalgalansın
Yerlerde sürüyene lanet olsun bin kere
Onu korumak için sevenler halkalansın

Baş üstünde tutalım vurulup düşsek yere

Bayrak bizim arımız, namusumuz, şanımız
Feda olsun uğruna damardaki kanımız
Gerekirse Vatan’a veririz biz canımız

Korumaya ant içtik göğsümüz gere, gere

Bayrakla en önlerde Ata’mız harbe gitti
Düşmanı denizlere dökmeye yemin etti
Cephane az olsa da iman güçleri yetti

Mehmedim süngü ile direndi uzun süre

O bayrak ki askerin kanlarıyla ıslandı
On beşindeydi daha bayrağına yaslandı
Öyle bir yiğitti ki kükreyen bir aslandı

Gitti düşman üstüne ölümü göre, göre
Savaşlardan çıkıp da nasıl geldik bu güne

Yardım için koştular genç, yaşlı, çocuk, nine
Vatanını sevenler çekinmez koşar yine
Kanlar sel olup aksa kızıla dönse dere

VATAN VE BAYRAK

İsmihan ERDOĞMUŞ

Ş İ İ R
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1968, Zile, To-
kat'da doğdu. 3 Ma-
yıs 2020 İstanbul'da 
vefat etti. Türk ilahi-
yatçı, yazar, program 
yapımcısı ve sunucu-
su. Kanal 7 kanalında 
sunucusu olduğu dini 
programlarla tanın-
maktadır.İlkokulu Zile 
Altunyurt İlkokulu’n-
da, orta eğitimini Zile 
İmam Hatip Lisesin-
de tamamladı. Daha 
sonra Sakarya Üniver-
sitesi İlahiyat Fakülte-
sinden mezun oldu. 
İyi derecede Arapça 
ve İngilizce bilmekte-

dir.1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun 
yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, 
inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

ÖMER DÖNGELOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Başakşehir’de hastanede yeni tip corona virüs tedavisi görüyordu. Yeni tip corona 
virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun naaşı Edirne-
kapı Şehitliği'ne defnedildi.Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan ilahi-
yatçı yazar Ömer Döngeloğlu’na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine 
Başakşehir Hastanesi’nde devam edilen Döngeloğlu, 03.05.2020 doktorların tüm mü-
dahalesine rağmen hayatını kaybetti. Döngeloğlu’nun naaşı aynı gün Edirnekapı Şehit-
liği'ne defnedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed 
Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan 
açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na 
Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu da sosyal medya hesabından taziyelerini iletti. Bakan Soylu taziye mesajında şu ifade-
lere yer verdi; Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş... Bugün vefat eden İlahiyatçı Ya-
zar Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı 
diliyorum.Koronavirüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 
Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım."

ÖMER DÖNGELOĞLU
Mehmed ALACADOĞAN

K U R’A N  B Ü L B Ü L L E R İ
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Aşkı tarif etmek zor ama şunu derim ki, 
Sevenin sevdiğine bakışında gizlidir. 
İnsanların düştüğü öyle farklı durum ki, 
Ferhat'ın o dağlara çıkışında gizlidir. 

Beklemediğin anda gelir anında bulur. 
Kendi bitmiş olsa da derinde izi kalır. 
Yeri gelir haz olur, yeri gelir köz olur. 
Yüreği alev alev yakışında gizlidir. 

Ondan başka hiçbir şey barınmaz ki serinde. 
Uyku tutmaz düşünüp her gecenin köründe. 
Yürekleri hoplatır durdurmaz hiç yerinde. 
Mecnun’un çöle doğru akışında gizlidir. 

Köle ve esir olmak inan onun yüzünden. 
Artık vazgeçemezsin baharından, yazından. 
Onu andığın anda sel olarak gözünden. 
Damla damla gözyaşı döküşünde gizlidir. 

Ayırt etmez kavurur önüne gelenleri. 
Zaman geçer belki de ağlatır gülenleri. 
Bin bir çeşit çiçekten toplayıp polenleri. 
Arının peteğe balı döküşünde gizlidir. 

Çiçeklerin sultanı odur böyle biline. 
Bakmaya doyum olmaz beyazına, alına. 
Sabahleyin erkenden açarak bülbülüne. 
Güllerin miski amber kokuşunda gizlidir. 

Ne dersen de boşuna hiçbir şeyden anlamaz. 
Bu gönül yarasıdır ilaç, merhem önlemez. 
Sultanmış, hükümdarmış, padişahmış dinlemez. 
Çaresizce boynunu büküşünde gizlidir. 

Hepsi aynı değil ki, birçok çeşidi vardır. 
Bazen hidayet yolu, bazen ise bir şerdir. 
Gerçeğini bulunca ulaşması çok zordur. 
Yolların daima hep yokuşunda gizlidir. 

GİZLİDİR 

Cemalettin GÜNDOĞAN
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Tefekkür terazisi yükümü çekmez oldu
Koşup başka kefeye daldım kendi halimce

Nefsime haber saldım yüzüme bakmaz oldu
Sabır ile başbaşa kaldım kendi halimce

 
Yeryüzü yetmez oldu göklere çadır kurdum
İzanım yaya kaldı meçhulden sual sordum
Başım döndü dünyada çöküverip oturdum
Acziyete hırsımdan güldüm kendi halimce

 
Mantığı uğurlayıp süzdüm yüce evreni

Mananın kanadında seyreyledim devranı
Bir köşeye bıraktım sükûttan feverânı

Bahtıma başka kapı çaldım kendi halimce
 

Ruha libas olamaz tendeki aciz hırka
Takılıp gidiyoruz zaman denilen çarka

Yaş bile dayanmışken anlayamadan kırka
Seneleri ekleyip sildim kendi halimce

 
Şükür ekmeği yiyip umut gördüm yarında

Hayır var bunda deyip umut gördüm yarıda
İstikbale uyarak umut gördüm yarında

Maziyi milim milim böldüm kendi halimce
 

Yaradan kudretinden ekmiş nakış tarlası
Hiç birinde kusur yok ölçü onun tuğlası

Teşekkür secdesinde dalındaki çağlası
Teselliyi duada buldum kendi halimce

Ziya NURDAN

SÜKÛTTAN FEVERÂN
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1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri’nin ku-
ruluşu (1911).

1 Haziran TEKEL Genel Müdürlü-
ğü'nün kuruluşu (1932).

3 Haziran Gelir Vergisi Kanunu'nun ka-
bulü (1949).

3 Haziran Humeyni'nin ölümü (1989).
3 Haziran Pekin'in; Tienanmen Mey-

danı'ndaki büyük gösteriye askeri müdaha-
lede bulunması, 2 bin civarındaki öğrencinin 
hayatını kaybetmesi (1989).

3 Haziran Messina Konferansı; Avrupa 
Ekonomik Topluluğu'nun doğuşu (1955).

4 Haziran Orman Genel Müdürlüğü 
kuruldu (1937).

5 Haziran Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü kuruldu (1936).

5 Haziran Hükümetin Kıbrıs'a mü-
dahale kararı üzerine ABD Başkanı Johnson, 
müdahalede ABD yardımından silahların kul-
lanılamıyacağını belirten bir mektup gönderdi 
(1964).

5 Haziran   Amerikan Savunma Bakanı Ge-
neral George C. Marshall'ın "Marshall Planı"nı 
açıklaması (1947).

6 Haziran İhtiyarlık Sigortası'nın kabu-
lü (1949).

7 Haziran Basın-Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu (1920).

7 Haziran Süleymaniye Camii'nin iba-
dete açılışı (1557).

8 Haziran T.C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü'nün kuruluşu (1949).

9 Haziran Başbakan İsmet İnönü, Joh-
nson'un mektubunu yanıtladı (1964).

9 Haziran Anıtkabir için açılan yarış-
mada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın pro-
jeleri birinci oldu (1942).

9 Haziran Kıbrıs'ta, Türk Anayasası'nın 
230 oya karşı, 37.502 oyla kabulü (1975).

9 Haziran Ulusal Deprem Konseyi ku-
ruldu (2000).

10 Haziran İtalya'da krallığın sona erip, 
cumhuriyetin ilan edilmesi (1946).

11 Haziran Kızılay'ın kuruluşu (1868).
13 Haziran Fikir İşçileri Kanunu'nun ka-

bulü (1952).
13 Haziran Süleyman Demirel'in cum-

hurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel 
Başkanlığı'na Tansu Çiller seçildi (1993).

14 Haziran Etibank Genel Müdürlüğü 
kuruldu (1935).

14 Haziran Jandarma Teşkilatı’nın kuru-
luşu (1839).

15 Haziran Darüşşafaka'nın kuruluşu 
(1873).

16 Haziran Barbaros'un Haçlı Donan-
ması'na karşı zaferi (1535).

18 Haziran Türk - Alman dostluk ve sal-
dırmazlık anlaşması (1941).

18 Haziran Viyana'da, Carter ile Brej-
nev'in SALT II Anlaşması'nı imzalamaları 
(1979).

19 Haziran NATO üyesi ülkelerin askeri 
kuvvetlerinin statüsü konusunda bir anlaşma 
imzalamaları (1951).

20 Haziran Bayezit-Cem Sultan Arasın-
da Yenişehir Savaşı (1481).

20 Haziran Çerkez Ethem kuvvetlerinin 
Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Anka-
ra'dan yola çıkması (1920).

21 Haziran Soyadı Kanunu'nun kabulü 
(1934).

22 Haziran Mustafa Kemal Paşa’nın, 
Amasya’dan, Anadolu’da mülki ve askeri ma-
kamlara tamimi (1919).

22 Haziran Toplu Yunan Saldırısının 
başlaması (1920).

22 Haziran Kazım (Karabekir) Paşa, İz-
mir Suikastı sanığı olarak tutuklandı (1926).

23 Haziran Hatay'ın Anavatan'a ilhakına 
ait antlaşma Ankara'da imzalandı (1939).

24 Haziran Gazeteci Hakkı Tarık Us'un 
ölümü (1958).

24 Haziran İbrahim Paşa komutasında-
ki Mısır Ordusu'nun Osmanlı Ordusu'nu Nizip 
yörelerinde ağır bir bozguna uğratması (1839).

25 Haziran Sultan Abdülmecit'in ölümü 
(1861).

25 Haziran Tansu Çiller'in Türkiye'nin ilk 
kadın başbakanı olarak oluşturduğu 50. Hükü-
met, cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tara-
fından onaylandı (1993).

25 Haziran Kore Savaşı'nın başlaması 
(1950).

28 Haziran Türk Kara Kuvvetleri’nin ku-
ruluşu (MÖ. 209).

29 Haziran Balkan Savaşı'nın başlaması 
(1913).

29 Haziran Gençlik ve Spor Genel Mü-
dürlüğü'nün kuruluşu (1938).

29 Haziran A Milli Futbol Takımı, 2002 
Dünya Kupası Finalleri’nde Güney Kore’yi 3-2 
yenerek üçüncü oldu (2002).

30 Haziran Cenevre'de Stratejik Silahla-
rın Sınırlandırılması Görüşmeleri (START)' nın 
başlatılması (1982).

TARİHTE BU AY
Ünzile YILDIRIM

TARİHTE BU AY

SÜKÛTTAN FEVERÂN
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3 Şubat 1945'te Tunceli'de dünyaya 
geldi. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu 
köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. 
sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Ada-
na'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Cey-
han'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden 
mezun olduktan sonra dışarıdan Adana 
Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenli-
ğe başladığı yıllarda babasının saz çalma-
sının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan 
ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.

Hakkı Bulut, 1967 yılında ilk plak ça-
lışmasını yaptı. Leylam isimli ilk plağında 
Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine 
bağlama çalarak eşlik ettiler. 1969 yılın-

da Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve 
hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız isimli eserini (1969) okudu. Daha 
sonra bu eseri müsaade vererek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanıdı. (Örneğin ;Tülay Özer 
1974, İbrahim Tatlıses 1974, Kamuran Akkor 1975)

Sanatçı bu yıllarda yaptığı başta Ben Buyum, Falcı, Ben Köylüyüm, Dokunmayın Dünyama gibi eserlerle 
bugünkü arabesk müziğinin ilk temellerini 1969 yıllarında atanlardan biri olarak bu güne kadar 18 45'lik 
plak, 58 albüm çalışmasına imza attı. 900 eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı 6 Altın Plak, 
1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü 
almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür.

Sözleri kendisine ait olan eserlerini sanatçı başka sanatçılara vermek suretiyle de seslendirmelerine 
olanak tanımıştır. 250'ye yakın eseri başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir.

1988 yılında arabesk müzikteki bazı olumsuzlukları eleştirenler, Kültür Bakanlığınca ve ülkede yarattığı 
olumlu olumsuzlukları incelenmek amacı ile Kültür Bakanlığının tertiplediği kongrede konuşmacı olarak 
bulunan Hakkı Bulut'tan arabesk bir parça (örnek olması amacı ile) istendi. Sanatçı 6 ay önce piyasaya 
çıkardığı Seven Kıskanır albümünden Seven Kıskanır isimli bestesinin aranjesini Esin Engin ile beraber ger-
çekleştirdi ve şarkıyı Bakanlığa sundu. Bu eserle ilk kez TRT'nin kapıları resmi olarak Hakkı Bulut'a açıldı. Bu 
şarkı TRT ekranlarında halka ve Atatürk Kültür Merkezi'nde basına sunuldu.

Sanatçının 12 sinema filmi ve 2016 itibarıyla 61 albümü bulunmaktadır. Ayrıca söz ve müzikler de ken-
disine aittir.

Hakkı Bulut

MÜZİK

Tugay ALKAN
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Yasin okudum akşam, ruhun için hediye
Yanına da bir mektup ekledim Anneciğim
Gözlerimi kapattım belki gelirsin diye
Girmedin düşlerime, bekledim Anneciğim

Her canlının mutlaka toprak olur bedeni
Ruhlar ölmez bilirim,yeniden doğar, yeni
Her namaz öncesinde okşarım seccadeni
Kokun sinmiştir diye kokladım Anneciğim

İki torunun oldu, biri daha küçüktür
Anne niye gelmedin. saat onbir buçuktur
Zaten senin odanın kapısı hep açıktır
Belki gelirsin diye yokladım Anneciğim

Bugün resimlerinde, biraz durgun gibiydin
Uyumadın mı anne, sanki yorgun gibiydin
Dönüpte hiç bakmadın, bana dargın gibiydin
Resmini albümümde sakladım anneciğim

Bayramda büyüklerin elleri öpülmez mi?
Çocuklar anneleri ziyarete gelmez mi?
Seni çok özlemişim, bekle beni olmaz mı?
Geliyorum, yükümü yükledim anneciğim...

ANNEMLE BAYRAM

Kadir ORAKÇI
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YARATANI GÖR 

Gözlerin Allahı arıyor niye
Aynaya bir bak da aratanı gör

Her parça bütüne varıyor niye
Etrafına bak da Yaratanı gör

Her şey farklı şekil ve farklı ebat
Havayla su toprak, hep canlı nebat

Gözünden perdeyi parçala yırt at
Etrafına bak da Yaratanı gör

Bahar yeşillenip güzün soluyor
Düşünürsen yaprak anlam buluyor
Sanma bütün bunlar kendi oluyor

Etrafına bak da Yaratanı gör

Muhteşem düzenle dünya dönüyor
Fezada bir ateş topu yanıyor

Ayla yıldız onla yanıp sönüyor
Etrafına bak da Yaratanı gör

Göğsünde yüreğin niçin vuruyor
Allah Allah Allah deyip duruyor
O körlenmiş aklın neyi soruyor

Etrafına bak da Yaratanı gör

Canlarımız bir kuş bedenler kafes
Yüreğimiz çarpar alırken nefes

O son gün gelip de... Ve edince pes
Etrafına bak da Yaratanı gör...

Adem YAZAR
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RAMAZAN’A SİTEM

Ramazan olsa her ay; kabul etsin Rabbim bu sitemi!
Yiyecek; midelere yasak iken, kul hakkı serbest mi?
Çünkü, Resulüllah bize uzak, Ramazan’a hapis din,
Ruha isyan ederken; saraylarda, bedene hapistin...
***
Mübarek olsun 11 ay, olsun 5 vakit ezanlar coşkulu,
Yurdumun en ücra köşesinde camiler hınca hınç dolu!
Değil mi iftardaki o yemek, fakirin günde 3 öğün ihtiyacı, 
Ve bayram yapmamalı mı, çıplak ayaklarıyla çocukları?
                 
                                                                            Zafer SUAD
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ

Derdim Çoktur Hangisine Yanayım
Gine Tazelendi Yürek Yarası

Ben Bu Derde Nerde Derman Bulayım
Meğer Şah Elinden Ola Çaresi

Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim

Türlü Donlar Giymiş Gülden Naziktir
Bülbül Cevreyleme Güle Yazıktır

Çok Hasretlik Çektim Bağrım Eziktir
Güle Güle Gelir Canlar Paresi

Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim

Pir Sultan'ım Katı Yüksek Uçarsın
Selamsız Sabahsız Gelir Geçersin

Dilber Muhabbetten Niye Kaçarsın
Böyle Midir Yolumuzun Töresi

Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim

Erzincan

Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

Ahmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

Çağla Deniz
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SOLDAN SAĞA

1) Güzel sanatların geleneksel altı dalına 
(resim, heykel, mimari, dans, şiir ve müzik) 
sonradan eklenen "sinema sanatı"nı anlatan 
deyim. (Ortadaki resim). 2) Rütbece, görgü ve 
faziletçe büyük olanlar, devlet ricali. – Belirti, 
işaret. 3) Kuzey. – Unsur, öge (çoğul). 4) İman, 
itikat. – Tavır; yerine getirme. 5) En kısa zaman 
parçası, lahza. 6) Bir nota. - Rusya Federasyo-
nu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın 
soyundan olan kimse. 7) “Estağfurullah” söz-
cüğünün kısaltılmışı. – Eski Mısır’da bir Tanrı. 
8) RiboNükleik Asit'in kısaltılmışı. 9) Canın 
yongasıdır; meta. – Dolaylı anlatma. 10) Yuna-
nistan’ın başkenti. - Birine geçici olarak bıra-
kılan ve teslim alınan kişice korunması gere-
ken eşya, kimse vb.; inam, vedia. 11) Kimyasal 
tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini 
sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde, ko-
laylaştırıcı. 12) Elazığ şehrinin eski adı. - Hü-
kümdarların veya devlet başkanlarının otur-
duğu büyük yapı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) 28 Şubat (1997) sürecinden sonra, özel-

likle "İslami" holdingleri ve kurumları tanım-
lamak için kullanılan terim. 2) Kültür, hars. 
– Dayanak, mesnet. 3) Canlı varlıklarda kanın 
veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal. - Dört 
tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası. 
4) Para transferlerinin yanlış hesap numarala-
rına yapılmasını önlemek amacıyla ilk olarak 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortaya çıkmış 
bir hesap numarası standardı. – Cilve. 5) Mı-
sır’a can veren nehir. – İstikbal, gelecek. 6) 
Krom’un simgesi. – Yetersiz, çok değil. 7) İsim. 
– Bir uzvumuz; yabancı. 8) Övgü, övme, me-
dih. – Güzel koku, rayiha. 9) Fakat, lakin; kör. 
– Üye. 10) Kuzey Amerika'ya özgü motor spo-
ru dallarından biri; yarış otomobili türü. - Mü-
zikte bir makam, bir akort, bir gam, bir aralık 
özelliği olan; önemsiz. 11) Bal yapan hayvan. 
– Kutsal ışık. – Otlak, çayır. 12) Turpgillerden, 
yaprakları salata olarak yenen, baharlı bir bitki 
(Lepidium). - Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin 
anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı 
veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün 
yaratıcılık; zanaat, marifet, hüner, ustalık, be-
ceri.
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Gözüm dâm edelim bir sen bana bir ben sana 
Cevâbı tâm edelim birsen bana bir ben sana
 Ben sana şâhım diyem yâr sen bana bende deyu 
Böyle nâm edelim bir sen bana bir ben sana

Armağan için elimde ayağın toprağı var
 Ağzı bir tergonca gördüm la'lden yaprağı var 
Oldu sadpâre yine her parenin bir dâğı var 
Gel def-i ğam edelim bir sen bana bir ben sana

Ülfet itmez âşinâ tâ âh u efğân istedir 
Bu menevşe bülbülindir bağçe bostan bestedir 
Dil-i divâne dilberim derde dermân destedir 
Şâhım ilzâm edelim bir sen bana bir ben sana 

Ad veripdir tekkemiz abdalında ilhak deyü 
Şimdi bizi levm idersin hakikat ahmak deyü 
Bu kulun Hasan'ı kaydet deftere uşşak deyü 
Gel bir kelâm edelim bir sen bana bir ben sana

Vezin: Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün
Aşık HASAN ( Zeyni )

Murabbalar

B E R C E S T E
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