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SIR
Aziz dostlar; bu ayki yazımızda dünyayı ve 

ülke gündemimizi çokça meşgul eden ciddi bir 
afet, felaket üzerinde bilgilendirme yazısı ver-
meyi düşündüm. Aşağıda detaylı bir bilgilen-
dirme sundum.

Belirtiler

Kişiler şunlarla karşılaşabilir:

Burun akıntısı
Boğaz ağrısı
Öksürük
Ateş
Zatürre
Nefes almada zorluk (ağır vakalarda)
Tıbbi tavsiye için bir hekime başvurun
Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü
MEB tarafından Destekleme ve Yetiştirme 

Kursları kapsamında ülke genelinde bu hafta 
sonu yapılacak dersler iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Bu mesele bir 
tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir proble-
me karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir 
konu bu.” dedi. Selçuk, “Gün boyunca yayın 
olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf sevi-
yesindeki öğrenciler için belirlendi” ifadelerini 
kullandı.

İKİNCİ VAKANIN SON DURUMU

Bilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş Corona Vi-
rüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, 
ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve 
iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, “Yo-
ğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını 
biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 
“2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlar-
dan 16 mart-30 nisan döneminde Türkiye’de 
düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve ulus-
lararası fuarlar 1 mayıs 2020 sonrası döneme 
ertelenmiştir.” ifadelerini kullanıldı.

TBMM’ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi 
kabul edilmemesi kararı alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Re-
havet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde 
uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu ha-
reketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için 
tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim.” 
ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, benzine 
yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunlulu-
ğunun 3 aylığına askıya alındığını açıkladı. Böy-
lece petrol rafinerilerinde etanol talebi azala-
cak. Corona virüse karşı yüksek talep gören 
kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol 
ihtiyacı karşılanacak. Kolonya ve dezenfektan 
üretimi de artacak.

Sonuç olarak; globalleşen dünyada insan-
ların ulaşım ve iletişimi ne kadar hızlanıyorsa 
hastalık ve kültür hareketlilikleri o oranda kay-
naşma halinde. Fert ve insan olarak dünyadan 
ve çevremizden kopuk değiliz. Son hadise bize 
yaşadığımız gezegende iyilik-kötülük ne yapar-
sak yapalım sonuçlar tüm dünyayı alakadar 
ediyor. Bunu düşünerek insani vazifelerimizi 
maksimum yerine getirip gzel bir gelecek için 
çaba sarf etmemiz gerekiyor. Sağlıklı güzel 
günler dileğimle tüm insanlığa geçmiş olsun. 
Saygılar
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M.Tunahan PINARBAŞI

Cumhurbaşkanı açılış konuşmasında ‘Kanal 
İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkacak. 
Kanal İstanbul’u ülkemize kazandırmakta ka-
rarlıyız’ dedi.8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
kutlayıp Diyarbakır’daki annelere selam gön-
derdi.Tüm kadınlara şükranlarını sundu ve “İş 
dünyasından eğitime, aileden bilime, sanata, 
siyasete kadar hayatın her alanında kadınla-
rımız varlıklarıyla ülkemizin önünü açıyor, yo-
lunu açıyor. Bu topraklarda hamdolsun Nene 
Hatunlar, Şerife Bacılar, Halide Edipler, Halime 
Çavuşlar, Melike Hatunlar, Kara Fatmalar hiç 
eksik olmuyor. Bu ülkeyi bir asır önce kadını 
ve erkeğiyle, omuz omuza mücadele ederek 
bağımsızlığa taşıdık. Cumhuriyetimizi bugün-
lere, yine kadınlarımızın fedakarlığıyla getirdik. 
Kadına hak ettiği değeri vermeyen, kılık kıya-
fetine göre ayıran, sosyal hayattan dışlamaya 
çalışanlara rağmen kadınlarımızı özgürleştirdik. 
Türkiye’ye ve kadınlarımızın yüzyıllarca haklı 
mücadelesine yakışmayan o baskıcı, ayrımcı 
politikalara hamdolsun biz son verdik. Bundan 
sonra da kadınlarımızı dışlayan, ötekileştiren 
faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz. Türkiye’yi 
çok daha aydınlık günlere yine kadınlarımız-
la birlikte kavuşturacağız. 2023 hedeflerimizi, 
2053 ve 2071 vizyonlarımızı da kadınlarımızla 
beraber gerçekleştireceğiz. Yol medeniyettir, 
su medeniyettir. Dünyanın en büyük metropol-
lerinden İstanbulumuzun trafik yükünü önem-
li ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun 29,5 kilometre uzunluğundaki 
Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunu-

yoruz.”dedi. Ayrıca millet kütüphanesinide es 
geçmeyen CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN “Ülke-
mizin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaş-
kanlığı Millet Kütüphanemizi vatandaşlarımızın 
kullanıma açtık. İçinde 4 milyonu aşkın basılı ki-
tabın olduğu kütüphanemizi şimdiye kadar 120 
bin kişi ziyaret etti. Biz buyuz. Tavsiye ederim. 
Ankara’ya gelenler muhakkak Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’nin içerisinde bu kütüphanemizi 
gelsinler, gezsinler otursunlar, orada kitap oku-
sunlar. Pastamız var, çayımız var, ücretsiz, üc-
ret yok. Bekleriz.”dedi. konuşmasını sürdürdü: 
“Hiç şüphesiz bunların başında ‘Yüzyılın Proje-
si’ olarak nitelendirilen, bu kardeşinizin ‘çılgın 
projem’ dediği Kanal İstanbul Projesi de en ya-
kın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez 
milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili ola-
rak jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, 
dalga ve deprem analizleri dahil her türlü etüt 
çalışmasını yaptırdık. Bu güne kadar 11 farklı 
üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından 
34 ayrı bilim dalına mensup 200’ün üzerinde 
bilim insanı bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız 
Kanal İstanbul’la ilgili süreci yakından takip edi-
yor. Kanal İstanbul, ufku dar, vizyonu dar, vizyo-
nu sığ, ön yargılarının esiri olmuş kimi çevrele-
rin insafına terk edilmeyecek kadar mühim bir 
projedir. Bu proje diğer katkıların yanında Tür-
kiye’nin stratejik gücüne de çarpan etkisi yapa-
caktır.  İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmette hiçbir 
sınır, hiçbir engel tanımıyor, hiçbir bahaneye, 
hiçbir mazerete de prim vermiyoruz.”dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Açılışı

P O L İ T İ K A
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SIR
Biz meselelerimizde Efendimiz (s.a.v.)’den 

uzaklaştık ve kendimize başka yoldaşlar, başka 
önderler, başka kılavuzlar, başka örnekler ara-
maya başladık. Aslında bir membadan uzak-
laştığımız müddetçe o membaın temizliğinden 
şüphe edilmeye başlar.

Köylerde yaşayanlar bilir. Dağın başından 
ufak bir su çıkar ona göze derler. Gözeden içi-
len suyun tadı ile alttaki çeşmelere gelen su-
yun tadı mutlaka ve mutlaka çok farklıdır. Ara-
da insanların bu suya katacakları ya da tabiatın 
bu suya getirdiği bir takım pislikler ve tatsız-
lıklar olabilir. Biz her meselemizde Efendimiz 
(s.a.v.)’in bu konudaki tavrını, bu konudaki gö-
rüşünü, bu konudaki uygulayışını öğrenmemiz 
gerekiyor.

Burada öğrenmekten kastımız sadece bilgi 
almak, bilgilenmek değil. Bu tavrı hayatımızda 
da yerine getirmek, Efendimiz nasıl bir tavır 
göstermişse bu tavrı da aynı şekilde gösterme-
ye gayret etmek demektir.

Peki, bunun yolu nedir? Bunun yolu ger-
çekten bizim Efendimiz (sav)’i anlatan güzel 
eserlere, kaynak eserlere başvurmamızdır. 
Bunları okumamız ve bunlarla ilgili araştırma 
yapmamızdır. Bunların içerisinde tahrif edil-
miş, doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler olabilir. 
Gayet normaldir. Bu kasıtlı da yapılmış olabilir. 
Bu da doğrudur. Ama bizim ezelden beri cum-
hur ulemanın tasvip ettiği, yazdığı ana kaynak 
eserlerden bunları öğrenmemiz gerekiyor.

Mesela bu konudaki müracaat edilecek yer 
Kütüb-i Sitte (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, 

Ebu Davud ve İbn Mace’nin en sahih (güveni-
lir) hadislerden oluşan kitabı). Burada bir ha-
disle alakalı okuma yaptığımızda, hemen altın-
da bu konunun nüzulü ile alakalı, bu konunun 
ortaya konulması ile alakalı tavır, nasıl bir olay 
gerçekleşmişse bize anlatılıyor. Bizim ölçümüz 
akıl, Efendimiz (sav)’in ahlakı ve Kur’an’daki 
ahkâmı olmalıdır. Bu üçlüyü yani aklımızı, ah-
lakı ve kuranın ahkâmını önümüze alırsak me-
seleler hakkında yorum yapmamız ve bu yap-
tığımız yorumları hayata geçirmemiz çok daha 
kolay, çok daha doğru olur.

Bugün bazı yaklaşımlar Kur’an’ı Peygamber-
den, Peygamberi Kur’an’dan ayırmaya çalışan 
bir takım söylemler ortaya koyuyorlar. Bunun 
kadar yanlış bir tavır olamaz. Peygambersiz bir 
Kur’an, Kur’an’sız bir Peygamber düşünmek 
mümkün değildir. Efendimiz (sav) yürüyen, 
oturan, konuşan, yiyen bir beşerdi. Ama O 
Kur’an’dı, o yüzden bizim meselelerimize bu 
cihetten bakmamız lazım.

Peygamberi çok iyi tanımamız lazım. Onun-
la ilgili yazılmış eserleri dikkatli bir şekilde 
inceleyerek, irdeleyerek, yeri geldiğinde araş-
tırarak okumamız lazım. Aldığımız her türlü 
bilgiyi evet bu Peygamberindir deyip hemen 
cebimize koymamamız lazım. O yüzden bu 
konuda yazılmış çok ciddi çok güzel kaynak 
eserler mevcuttur. Bu eserlerden mutlaka fay-
dalanmamız gerekiyor. Her aldığımız bilgiyi de 
mutlaka diğer eserlerle teyit etmemiz gereki-
yor. Ve bu aldığımız bilgilerle hayatımıza yön 
vermemiz lazım.

Efendimizi Tanımak ve 
Gençlere Tanıtmak

Sadettin TURHAN

TA S AV V U F
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Akif CEMİL

D E N E M E

AHİRZAMAN HADİSLERİ 

. İnsanların başına bir zaman gelecek ki, on-
lardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile 
tozu onlara bulaşacaktır.

• Birçok kişi, az bir dünyalık karşılığında di-
nini feda edecek.

• Kazanç, belirli kişiler arasında dolaşacak, 
dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek.

• Kabirler süslenecek ve Kur’an, kazanç ge-
tiren bir meta hâline gelecek…

• Fitne her eve girecek ve tecrübesiz genç-
ler başa geçecekler.

• Kur’an’dan bir resim, İslâm’dan bir isim, 
Müslüman’dan bir cisim kalacak.

• Üç şey çok kıymetlenecek; Helâl para, 
kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir 
dost.

• Ecnebiler çoğalacak ve müslümanlara ga-
lebe edecekler.

• Sonradan gelen nesiller, önceden gelenle-
re sövüp sayacaklar.

• Mihnet, belâ, musibet artacak, rahat ve 
huzur kalmayacak, kimse eliyle bunları önle-
yemeyecek.

• Bir Müslüman, koyundan daha âciz ola-
cak, hor ve hakîr görülecek.

• İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayetler 
artacak, adam öldürmek, hafif bir suç sayıla-
cak.

• Hilesiz iş yapılamayacak, tacirler ve yazar-
lar artacak kalem bollaşacak.

• Kişi, elbisesini sakındığı kadar dinini sa-

kınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak.

• Akrabalık bağlan kopacak ve selâm, sade-
ce tanıdık olanlara verilecek.

• Zenginler ticaret için, hafızlar riya ve gös-
teriş için hacca gidecekler.

• Büyükleri merhametsiz, küçükleri hür-
metsiz olacak çocukları terbiye, köpekleri ter-
biyeden daha zor olacak.

• İnsanlar, kötülüklerden birbirlerini sakın-
dırmayacaklar ve iyiliği emretmeyecekler.

• Minareler çoğalacak, camiler süslenip ziy-
netlenecek (kilise ve havralar gibi) ve içlerin-
den yüksek sesler gelecek.

• Hâinlere emin, emin olanlara hâin denile-
cek ve “şurada emin bir insan vardır” denile-
cek kadar emin insan sayısı azalacak.

• Kişiye, şerrinden korkulduğu için ikramda 
bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında 
düşman insan sayısı artacak, sözler hep yalan 
ve birbirine muhalif olacak, amir ve memur 
çok, doğru iş yapan az olacak.

• Yıldızlar (fal) doğrulanacak ve kader ya-
lanlanacak.

• Allahü Teâlâ (C.C.) apaçık inkâr edilecek.

• Âlicenaplık, izzet-ikram ve cömertlik duy-
guları kaybolacak ve haklar para karşılığında 
satılır hâle gelecek.

• Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit ola-
cak, hafızlar çok, ama âlim bulunmayacak.

• Zenginlere itibar edilecek, cimrilik arta-
cak, zekât ağır bir borç olarak kabul edilecek.
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• Âlimler, para ve dünyalık karşılığında ilim 
öğretecek, âhiret ameli ile dünyalık talep ede-
cekler.

• Dinden gayrı hususlar için öğrenim yapı-
lacak.

• Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da 
erkeklere benzetecekler.

• Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla 
münasebetsiz alâkalar kuracak.

• Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zu-
hur edecek.

• Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşa-
cak.

• Kadınlar, saçları deve hörgücü gibi, sokak-
larda dolaşacaklar.

• Haram işlemeyi kolaylaştıran imkânlar ar-
tacak, gençler günah işlemeye ve kötülük yap-
maya çok meyledecekler.

• İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tut-
mak kadar zor olacak, kişi gece mü’min yata-
cak, sabah kâfir olarak kalkacak veya bunun 
tersi olacak.

• Dünya işlerine dalınıp âhiret unutulacak, 
Allah’ın kitabıyla hükmetmek, ayıp sayılacak.

• Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve 
bunlardan dolayı sokaklar daralacak.

• Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak 
çeşitli giyim eşyası yapılacak. (Kürk, manto ve 
benzeri…)

• Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen 
elbise başka olacak. Önünüze yemeklerden bi-
risi gelip diğeri gidecek ve Kabe’nin örtüldüğü 
gibi, evlerinizin duvarları halılarla süslenecek.

• Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve 
semizleşecekler.

• Dedikodu, yaygın bir hâl alacak.

• Herkes “kazanamadığından ve geçineme-
diğinden” şikâyetçi olacak.

• Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak, 
ani ölümler sık görülecek.

• Mal çoğalıp sel gibi akacak, mal sahibi ma-
lına tapacak ve tüccarların çoğu hilekâr olacak.

• Kişi, karısına itaat edip anasına âsi olacak 
ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşa-
cak.

• Gönüller birbirini sevmez olacak, dinde 
ve dünyalık işlerde muhtelif görüşler belire-
cek, kardeşler bile dinde ve mezhebde ihtilâf 
edecekler.

• İmar edilen şeyler harap edilecek, harap 
olanlar ise imar edilecek.

• Fâsıklar başa geçecek ve konuşmasını bil-
meyenler halka hitab edecekler.

• Arap arazisinin çölleri, nehirlere ve yeşil-
liklere kavuşacak.

• Köylüler şehirlere akın edecek ve ne idü-
ğü belirsiz deve çobanları, bina yaptırmakta 
birbirleriyle yarışacaklar.

• Faize alış-veriş, rüşvete hediye denecek, 
tefecilik artacak, helal-haram unutulacak, 
para gelsin de nerden gelirse gelsin denilecek.

• Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir 
ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek, 
bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması 
kadar çabuklaşacak, hiçbir şeyde bereket kal-
mayacak.

KAYNAKLAR:

1- Riyâzüs-Salihîn, İmam Nevevi, Terc: Meh-
med Emre.

2- Tezkiret-ül-Kurtubî, imam Şaranî.

3- Kıyamet Alâmetleri Râmuz el- Ehadis’ten 
Dersler, ist. 1983

4- Kitab ül-Keşf, Celâleddin-i Suyutî, El yaz-
ma eser Süleymaniye Kütüphanesi.

5- Kıyamet Alâmetleri, Muhammet! el-Hü-
seyni
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Toplumları felakete sürükleyecek ve 

insanların üzerine kıyamate koparta-
cak sebeplerin en önemlilerinden biri 
de egodur, bencilliktir. Kişilerin sadece 
kendi çıkarını ve mutluluğunu düşün-
mesidir.

Günümüzde, gerek kişisel gelişim adı 
altında, gerek filmler, reklamlar yoluy-
la sürekli pohpohlanıp şımartılan bir 
ego algısı ile karşı karşıyayız. İnsanların 
çoğu, empoze edilen bu yanlış fikirler 
sayesinde, dünyanın kendi eksenleri et-
rafında döndüğünü düşmeye başladılar. 
Nefislerinin arzu ve isteklerini, her şe-
yin ve herkesin önüne geçirmeye baş-
ladılar.

“Bu kadar tatlı olunur mu yaaa! Ye-
rim kendimi!”

“Çünkü sen buna değersin!”

“Kendimi seviyorum…” gibi saçma 
sapan sloganları insanların diline dola-
mayı çok güzel başarıyorlar.

İdeal insan tipi olarak, nefsinin her 
istediğini yapan, haz peşinde koşan, sa-
dece anlık zevklerde mutluluk arayan 
bencil, çıkarcı, içeriksiz insanları gözü-
müze ve gönlümüze sokmanın derdin-
deler…

Hȃlbuki, insanın değeri, kendinden 
önce başkalarının mutluluğunu düşün-
mesinde, insanlığın yararına olacak işler 
ve fikirler üreterek, çalışıp çabalamasın-

da gizlidir. 

Sadece kendi çıkarını düşünen Batı 
toplumları, tarih boyunca ve günümüz-
de, işgal ettikleri, doğal zenginliklerini 
sömürdükleri toplumların açlık, sefalet, 
acı ve gözyaşları üzerine kendi mutlu-
luklarını kurma bencilliğini göstermiş-
lerdir. Yaktıkları ego cehenneminde, aç, 
sefil bir hayat yaşattıkları insanların yı-
kılmış dünyaları üstünde, kendi yalancı 
dünya cennetlerini kurma hayalinin ar-
dına düşmüş durumdalar.

Bizim dinimiz, en az kendini düşün-
düğün kadar başkalarını da düşünmeyi, 
diğergam olmayı vaaz eder. Kendisi için 
istediğini başkaları içinde istemiyorsa 
kişi, gerçekten iman etmiş sayılmaz.

Bediüzzaman Hazretleri, yirmibirinci 
lem’a da, ihlas risalesinde, iman kar-
deşliğinin nasıl olması gerektiğini çok 
güzel tarif eder. Aynı hedefe yürüyen, 
aynı amaca hizmet eden mü’minleri, bir 
fabrikanın çarklarına benzetir. Nasıl ki 
fabrikanın çarkları birbirine muhalefet 
etmez, birbirinin önünü kesmeye, işine 
engel olmaya kalkışmaz ise, inananlar 
da tıpkı bunun gibi olmalıdır. Fabrikanın 
bir tek çarkında bile arıza çıksa, o fabri-
ka işlemez hale gelir. Fabrika sahibi de o 
fabrikayı kırar, bütün bütün dağıtıp yok 
eder…

Her konuda olduğu gibi, diğergamlık 
konusunda da, sahabe efendilerimizi 

EGO CEHENNEMİ

M A K A L E

Mecbure İnal VELA
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kendimize örnek almalıyız. İlk Müslü-
manlar, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) 
ile birlikte Medine’ye hicret ettiklerin-
de, onların nasıl karşılandığını bir düşü-
nelim. Ensar diye adlandırılan Medine 
Müslümanları, neleri var neleri yoksa, 
hepsini, hicret eden Mü’min kardeşleri-
nin ayaklarına sermekte hiç tereddüt et-
memişlerdi. Onlar hakkında inen ayette 
buyurulur:

“Onlar kendi yurtlarına hicret eden 
din kardeşlerini severler. Onlara verilen 
şeyden dolayı gönüllerinde bir kıskançlık 
duymazlar. Ve kendileri ihtiyaç içinde ol-
salar bile onları kendi nefislerine tercih 
ederler. Kim nefsinin aşırı isteklerinden 
korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin 
ta kendileridir.” (Haşr Suresi, 9)

Asr-ı saadette yaşanan din kardeşliği 
böyleydi. Savaş meydanında, can ver-
mek üzere olan sahabe, dudaklarına 
değecek bir damla suyun ateşiyle kav-
rulurken, kendisine uzatılan suyu, başka 
bir sahabenin:

“Su!” diye inleyen feryadını işitince 
reddedebilmişti. 

İman kardeşinin ihti-
yacını kendi ihtiyacının 
önüne koymuş, sonuçta 
her iki sahabe de, o bir 
yudum suyu içemeden 
şehadete ermişti…

Ne zaman ki böyle bir 
kardeşliği aramızda tesis 
ederiz, o zaman bizim 
asrımız da asr-ı saadet 
olur… Saadet asrının 
hikȃyesini anlatmak da, 

dinlemek de kolaydır. Zor olan, o dö-
nemde yaşanan ahlȃkı kendi nefsimizde 
tatbik etmektir.

Yasin suresinin ikinci sayfasında, An-
takya şehrine gönderilmiş Allah elçilerin-
den bahsedilir. Şehir halkı, kendilerine 
gönderilen Peygamberleri yalanlamıştır. 

“Derken şehrin öbür ucundan bir 
adam koşarak geldi. ‘Ey kavmim!’ dedi. 
‘Bu elçilere uyunuz!’ (Yasin Suresi, 20)

Zalim ve inatçı şehir halkı, kendilerini 
hakka çağıran bu adamı taş yağmuruna 
tuttular. Tam öleceği esnada ona:

“ ‘Gir cennete!’ denildi. ‘Keşke, dedi, 
Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikra-
ma mazhar olanlardan kıldığını kavmim 
bilseydi!’ “

İşte cennetlik adamın ahlȃkı! Ona, gir 
cennete denildiğinde bile, o inkȃrların-
dan dolayı cehennemi hak eden kavmini 
düşünüyor. Onlar için üzülüp “Keşke!” 
diyebiliyor.

Evet… Cennetlik adamın ahlȃkı tam 
da bu olsa gerek. Kendisi cennete kavuş-
sa bile, cennete henüz girememiş olan-
ların gamıyla hüzünlenmek…
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Mehmet DİKMEN

İ L A H İ YAT

Allah unutma halini, neden insanoğlu-
na musallat etmiştir.

Bu konuda şu tesbitler yapılabilir:

– Her şeyden önce, unutma, insan için 
sınav gereğidir. Görevini unutanlarla unut-
mayanların birbirinden ayrılması murad 
edilmiştir. Hayatı, unutmakdan, dalgınlık-
tan, gafletten uzak bilinçli olarak yaşamak 
esastır.

– Unutma, düşünme melekesinin bir 
fonksiyonudur. Düşünme özelliği olan in-
san için, unutma söz konusudur. Hayvan 
için unutma yoktur. Çünkü onda düşünme 
yoktur. Görevlerini fıtrî ve ilahi bir sevkle 
eksiksiz, aksaksız yaparlar. Görevini unut-
ma hayvanlarda söz konusu değildir.

– Unutma, insan düşüncesi için, aslında 
bir kamçıdır. Düşünme melekesini geliştir-
menin bir vasıtasıdır. Unutma olmasa, in-
san, düşünme üzerine yoğunlaşma ihtiya-
cı duymaz. Kendini geliştirmeye çalışmaz. 
Tedbir alma gayretine girmez.

– Unutma, aynı zamanda bir nimettir. 
İnsanın kendini intihara sevkedecek de-
recede büyük acıları ve dertleri unutma-
sından daha büyük rahatlama yolu olabilir 
mi? İnsanın kendine tahammülü zor gelen 
dertleri unutmak için alkole, uyuşturucu 
almaya yönelmesi de unutmanın bazan 
hatırlamaktan çok daha büyük bir nimet 
olduğuna delildir.

Düşünceyi yavaşlatan veya durduran 

depresyon ilaçları da unutmanın önemini 
gösterir.

– Unutma, aslında insanın dikkat ve 
uyanıklığını geliştirmek içindir. Bilinçli 
yaşamanın önündeki en önemli tehlike 
sinyalidir. Unutma, insanı tedbirli olmaya 
sevkeder. Tedbir ise, aklın gereği, hikmetli 
davranışın ön adımıdır.

– Bazı masum unutmalar da vardır. Bu 
unutmalar, Allah’ın insana bir ikramıdır. 
Oruçlu kimsenin, susuzluktan dayanamaz 
noktaya geldiği bir sırada, unutarak su iç-
mesi, bu masum unutmalara bir örnektir. 
Allah Resûlü, bu masum unutmaları, in-
sanlara hatırlatmamak gerektiğini söyler. 
Unutarak yiyip içen oruçlu biri için:

– Bırakın onu kendi haline. Onu Allah 
yedirip içirmektedir, buyurması, buna en 
güzel delildir. Unutandan, hatırlayıncaya 
kadar sorumluluğun kaldırılması da yine 
Allah’ın bu masum unutmalara gösterdiği 
bir lütuf ve rahmet tecellisidir.

– Kendini unutmanın en derini, iyiliği 
bilen ve söyleyen insanın, bu bilgi ve söy-
leyişini, iyiliği yapma sanmasıdır. Söyle-
mekle söylediğini yaşama arasındaki farkı 
unutmasıdır. Söylüyorum, öyleyse yaşıyo-
rum formülünü kendine rehber edinme-
sidir. Halbuki doğru formül: Söylüyorum, 
önce ben yaşamalıyım, olmalıdır. Söyle-
menin yaşamak olmadığı kesin şekilde 
kavranılmalıdır. Söylemenin yaşamak sa-
nılması şeytani bir algıdır.

UNUTMA HALİ NİÇİN İNSANA 
MUSALLAT OLMUŞTUR?
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Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin her namaz 

vakti tesbihatında tekrarladığı: “Allahümme ecirnâ 
min fitneti’l-âhiriz’zamân: Allah’ım; bizi, ahir zaman 
fitnelerinden koru!” (Ebû Dâvûd, Salât 149, 179) 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) tarafın-
dan söylenen bir duadır. Bu dua; kavli, yani sözlü bir 
dua olmakla birlikte, fiil (eylem) ile pekiştirilmeli ve 
perçinleştirilmelidir. Nitekim; bir hadisi şerifte, Pey-
gamberimiz (sav): “İlerde bir fitne olacak. O fitne 
içinde; kişi, mümin olarak sabahlayacak, kâfir ola-
rak akşamlayabilecek. Ancak, Allah’ın ilimle kalbini 
dirilttiği kimseler hariç!” (Ramûzu’l-Ehadis s. 299, 
3722. hadis) buyurmaktadır. Bununla birlikte; fiili 
dua için, ilim kadar, ihlas veya samimiyet sahibi ol-
mayı gereklidir. Bediüzzaman; İhlas Hakkındaki 20. 
Lem’ada: “İnsanlar helâk oldu, âlimler müstesna. 
Âlimler de helâk oldu, ilmiyle amel edenler müs-
tesna. Amel edenler de helâk oldu, ihlâs sahipleri 
müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek 
büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.” (Aclûnî, 
Keşfü’l-Hafâ 2:415; Gazâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn 
3:414) şeklindeki hadis-i şerifi örnek vererek, “... 
medar-ı necat ve halâs (kurtuluş sebebi), yalnız ih-
lâstır. İhlâsı kazanmak çok mühimdir. Bir zerre (toz 
gibi çok hafif ağırlıkta ve nitelikte) ihlaslı amel, bat-
manlarla (yaklaşık 8 kg ağırlığında bir ağırlık ölçüsü) 
hâlis olmayana müreccahtır (daha tercih edilir).” 
vurgusunda bulunmaktadır.

Öyle ki; Talha bin Ubeydullah’ın rivayet ettiği 
bir hadiste, Peygamberimize, Necid ahalisinden 
bir adam geldi. Saçları karışıktı. Kulağımıza sesinin 
mırıltısı geliyordu, ancak ne dediğini anlayamıyor-
duk. Peygamberimize iyice yaklaşınca gördük ki, 
İslâm’dan soruyormuş. Peygamberimiz: “Gece ve 
gündüzde beş vakit namaz.” demişti ki, adam tekrar 
sordu: “Bu beş dışında bir borcum var mı?” Pey-
gamberimiz: “Hayır, ancak istersen nafile kılarsın.” 
dedi. Peygamberimiz: “Ramazan ayı orucu da var.” 
deyince adam: “Bunun dışında oruç var mı?” diye 

sordu. Hz. Peygamberimiz: “Hayır! Ancak dilersen 
nafile tutarsın.” dedi. Peygamberimiz, ona zekâtı 
hatırlattı. Adam: “Zekât dışında nakdi borcum var 
mı?” dedi. Peygamberimiz: “Hayır, ama nafile verir-
sen o başka!” dedi. Adam geri döndü ve gider ayak: 
“Bunlara ilâve yapmayacağım gibi, noksan da tut-
mayacağım.” dedi. Peygamberimiz de, o adam için: 
“Kasem (yemin) olsun; kurtuluşa erer, yeter ki sö-
zünde dursun.” buyurmuştur (Ebu Davud, Salât 1).

Malumunuz; Kur’an-ı Kerim’de, Allah: “Rabbin 
meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan 
bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp, içine de 
ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secde-
ye kapanın! Bütün melekler toptan secde ettiler. 
Yalnız İblis, secde etmedi. O, büyüklük tasladı ve 
kâfirlerden oldu. Allah, ‘Ey İblis! İki elimle yarattı-
ğıma secde etmekten seni men eden nedir? Bö-
bürlendin mi, yoksa yücelerden misin?’ dedi. İblis: 
‘Ben, ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu 
çamurdan yarattın.’ dedi.” (A’raf, 7/12) buyur-
maktadır. Sonuç olarak; her türlü fitne karşısında, 
şeytanın, Hz. Adem’e secde etmesini engelleyen, 
enaniyet (benlik ve kibir) iddiasında bulunan nefsin 
(ego’nun), hayatımıza egemen olmasına müsaade 
etmeyerek, insanın teslimiyet (İslam kelimesinin 
kökeni), sadakat ve samimiyet (ihlas) ile yaşaması, 
başlıkta belirttiğimiz gibi böyle bir mümin profili 
çizmesi gerekmektedir. Bu da; yukarıda seçtiğimiz 
ayet ve hadisler ışığında, Hz. Ömer’in (ra), cennetin 
indiği belirtilen Hacer-ül Esved’e karşı şu hitabında 
olduğu gibi, akıl (ilim) kadar kalp ve ruhun da tat-
min olması ve mantık kadar hissiyatın (duygunun) 
da işletilmesi, dolayısıyla “insanlardan bir insan” 
olan Peygamberimizin (sav) sünnetine (onun söz 
ve davranışlarına) uygun hareket edilmesi ile elde 
edilecektir: “Ey taş; biliyorum ki, sen bir taşsın, ne 
fayda sağlayabilirsin ne de zarar verebilirsin. Eğer 
Allah Resulünün seni öptüğünü görmeseydim, seni 
asla öpmezdim.”

AHİR ZAMAN FİTNELERİNE KARŞI 
MÜ’MİN PROFİLİ

Sabit OSMANOĞLU

D İ N
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DUANIN KABUL ŞARTLARI

Dr. Ahmet ALTUN

İ L A H İ YAT

Allah buyuruyor ki, “Bana dua edin dualarınıza 
cevap vereyim” (Mümin, 60) 

Onun elçisi de, “Acele etmedikçe, yaptığınız her 
duaya cevap verilir.” (Müslim), 

Kul da der ki, “dua ettim duam kabul olmadı”. 
Soru şu: Her dua kabul edilir mi? 
Öncelikle şunu bilmeliyiz ki Allah her duaya ce-

vap verir, bu kesin delillerle sabittir. Ancak bazı du-
alar kabul olurken bazı duaların ise kabul olmadığı 
görülüyor. 

Bu hadis ve ayetlerle anlaşılıyor ki Allah, yaptığı-
mız bütün dualara er veya geç cevap verir ve hiç bir 
dua cevapsız bırakılmaz.

Anacak duanın iki çeşidi var: Biri, imanın güçlen-
mesi ve sevapların artması, diğeri de kulun istekle-
ridir. 

Duanın kabul meselesi ise bir takım şartlara ve 
maslahatlara bağlanmaktadır. Bu şartları şartların 
bir araya gelmesi nispetinde duaların kabulü ziya-
deleşir. Ancak kulun, duasında neleri, nasıl isteye-
ceği de duanın kabulü adına önemlidir. Dua esna-
sında dikkat edilmesi gereken bazı şartları:

1. Ciddi ve güçlü bir niyet 
Allah katında amellerin kabulündeki ölçü ancak 

halis bir niyetle mümkün olabilmektedir. Duanın 
kabul şartlarının başında niyet gelir. Gafil kalbin 
duasından hayır çıkmaz. Dua eden kişi dua konusu 
olan şeye kilitlenmeli. İstediği şeye öyle yoğunlaş-
malı ki içi kaynasın vücudunun harareti yükselsin. 
Bu şiddetli niyet ve arzu ona kapıyı açacağı kuvvet-
le muhtemeldir. Kendini duaya kaptırma yanı kon-
santrasyon ne derece güçlü olursa, duaya icâbet de 
o derece çabuk olur. Bunun için denmiştir ki, “maz-
lumun duası yerde kalmaz; ah alan felâh bulmaz!.” 
Zirâ, o “âh” eden kişi, öyle bir sıkıntı ile, öyle bir 
konsantrasyon ile menfî beyin dalgalarını o kişiye 
yöneltir ki, o yayın okundan kurtulmak mümkün 
olmaz. 

2. Şartsız ve şüphesiz inanmak 
Her şeyden önce dua eden kişi, kendisini bilen, 

sesini işten, halını gören, kendisine çok yakın ve 
içinde bulunduğu sıkıntıları defedebilecek, ihtiyaç-
larını karşılayabilecek sonsuz güç ve kudrete sahip 
yüce bir zatın varlığına inanması lazım. Hz. İbrahim 
Kur’an lisanıyla Putlara dua eden kavmini kınarken 
“ Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar 
mı?” (Şura, 72)

Ve Cenab-ı Hak, “Yoksa onlar, bizim kendilerinin 
sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sa-
nıyorlar Hayır; öyle değil; yanlarında elçilerimiz var 

yazmaktadır.” (Zuhruf, 80) diyerek, her kesin gizli ve 
açık sesini işittiğini belirtiyor.

İster her hangi bir isteğin gerçekleşmesi için ol-
sun ister hastalıktan şifa bulması için olsun inanarak 
yapılan duanın olumlu sonuçlar verdiği araştırma 
ve tecrübelerle sabit olmuştur.

Harvardlı  Dr. Benson, iyileşeceğine inanmanın 
hastalıkların yüzde 60-90’ında iyileştirici etkisi oldu-
ğunu söylüyor.( https://www.e-psikiyatri.com) Bu 
nedenle doktor veya din adamının yapacağı telkin-
le hastanın ve dua edenin olumlu yönden inancını 
güçlendirecektir.

3. Sadece Allah’tan istemek
Kâinatta yegane tasarruf sahibi Allah’tır. Her 

şeye gücü yeter, Onun irade ve izni olmadan yaprak 
bile kımıldamaz. Allah Resulü, bir gün amcası oğlu 
Abdullah bin Abbas’a şu nasihatta bulunur “Ey genç 
şunu iyi bil ki, bütün dünya sana yardım etmek üze-
re bir araya gelse,  Allah’ın izni olmasa sana fayda 
sağlayamazlar; yine bil ki, bir zararı senden def et-
mek üzere bütün insanlar bir araya gelse, Allah’ın 
izni yoksa o zararı senden def edemezler.  Onun izni 
olmadan bir yaprak bile ağaçtan düşmez.” (Buharı)

4. İhlas ve samimiyetle dua etmek
İhlas, yapılan ibadetlerde Allah rızasını gözet-

mektir. İhlas ibadetlerin ruhudur. Dua içtenlikle ve 
ihlasla yapılmalıdır. İhlas doğrudan Allah’la irtibatlı-
dır. Bütün ibadetlerimizin tek bir hedefi vardır oda 
Allah’ın rızasıdır. Allah buyuruyor: “Ey inananlar! İn-
karcılar istemese de, dini yalnız Allah’a ihlâslı olarak 
(dininde samimi olarak) dua edin!” (Mümin 14) 

Tam manasıyla ihlas ve samimiyet, genellikle in-
sanın içinde bulunduğu en zor hallerde ortaya çıkar. 
Kur’an bu psikolojik gerçeği şu ayette açık bir şekil-
de ifade etmektedir: 

 “Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini 
tamamen Allah’a has kılarak (ihlâsla) O’na yalvarır-
lar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit iç-
lerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim âyet-
lerimizi, ancak nankör hâinler bilerek inkâr eder.” 
(Lokman, 32)

Kur’an burada mucizevi bir şekilde, denizin or-
tasında dalgalar arasında boğulmakla karşı karşıya 
kalan kişilerin psikolojik hallerini, en hassas duy-
gularını beyan etmekte ve dualarındaki ihlas ve 
samimiyete işaret etmektedir. Allah, tam ihlas ve 
acziyetle dua edenlerin dualarını kabul ettiğini ve 
onları kurtardığını belirtiyor. Nitekim, Titanik gemi-
si ile İskenderiye yakınında batan Mısır gemisinde 
kurtulan kişilerle yapılan röportajlarda, ölümle yüz-
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leştikleri anda, bütün ruhlarıyla Allah’a halis bir dua 
ile sığındıklarını ve ölümden bir vesileyle kurtulduk-
larını ifade etmişlerdir.

5. Israrla ve sürekli istemek
Duanın kabul şartlarından biri de istenilen şey 

hususunda ısrarlı olmaktır. Herhangi bir konuda 
bir iki defa dua edip arkasını bırakmak son derece 
yanlıştır. 

Dua edilecek konuda mutlaka ısrarlı olunmalı ve 
istenilen şeyin olabildiğince ölüm ötesi hayatımıza 
dönük ve yararlı olmasına özellikle dikkat edilme-
lidir.

Duada şüpheye yer yok, Hz. Peygamber duada 
ısrarlı ve azimli olmamızı istiyor: “Allah katında, du-
adan daha kıymetli bir ibadet yoktur. Biriniz dua et-
tiği zaman, ‘Allah’ım! Dilersen beni bağışla! deme-
sin! İstemesinde samimi ve azimli olsun!” (Buhârî) 

Resulüllah ısrarla dua etmeyi, ısrarla kapı çalma-
ya benzetiyor. Malumdur ki bir kapı ısrarla ve çok 
çalınırsa açılır.

Duada süreklilik esastır. Çünkü dua her şeyden 
önce bir ibadettir. Allah, Kur’an’da, darlıkta, dua 
edip de bollukta dua etmeyenleri kınıyor. Bollukta 
ve mutluluk hallerinde Allah’ı hatırlayıp Ona şükre-
delim ki, darlık ve sıkıntılı durumlarımızda da Allah 
dualarımızı kabul etsin ve yardımını göndersin.

6. Duada aşırıya kaçmamak
Duada aşırıya kaçmak, aşırı detaylara inmek, en 

önemli istekleri bırakıp, önemsiz, şeyler istemek, 
mübalağa etmek, tabii olamayan süslü yapmacık 
ifadeler kullanarak manayı söze feda etmek duada 
aşırılık ve haddı aşmak anlamına gelir ki, Resulül-
lah bu tür dualardan sakındırmıştır. İbni Mace’de 
yer alan rivayete göre, Sahabeden Abdullah bin 
Mağfel’in öğlu, “Allah’ım, şayet cennete girersem, 
senden cennetin sağ tarafında beyaz bir köşk istiyo-
rum.” Şeklinde dua eder, babası Abdullah da bunu 
duyar ve oğluna, “ Yavrum, Allah’tan Cenneti iste ve 
cehennemden Ona sığın, Allah Resulü duada aşırılı-
ğa kaçmayı men etmiştir” diyor.  

7. Meşru vesilelerden bir vesile ile dua etmek
 Allah kendisine yaklaşmak için vesileleri kullan-

mamızı istemekte ve yol göstermektedir.
“Ona yaklaşmaya vesile arayın.” (Maide, 35) 

buyurmaktadır. Vesilelerin başında Allah’ın isimleri 
gelir. Alalh (c.c) buyuruyor ki, “ Allah’ın güzel İsim-
leri vardır Onlarla dua edin ve isteyin.” (Araf, 180)

Mesela günahlardan bağışlanmayı dilediğimizde 
“Ya Ğaffar, rızık talebinde bulunduğumuzda da “Ya 
Rezzak”, denmelidir. Vesilelerden biri de Allah Re-
sulüdür. Allah Resûlü’ne salât ü selâm bu mevzuda 
önemli bir vesiledir, onun için insan, Onu hiç dilden 
düşürmemelidir.

8. Acele etmemek
Allah Resulü, her kesin yaptığı her duaya ace-

le etmediği sürece cevap verileceğini söylüyor   “ 
Sizden herhangi biriniz acele etmedikçe yaptığı her 
duaya cevap verilir, halbuki o ‘Rabbime dua ettim 
duama cevap vermedi der” (Buhari-Müslim)  

Başka bir hadisinde de Efendimiz, bir adamın 

duasını duydu ve “bu adam acele etti” buyurdu. 
Sonra da onu yanına çağırdı şöyle dedi: “Biriniz na-
maz kılıp arkasından dua için ellerini kaldırdığında, 
Allah’a hamd ve sena ile başlasın, sonra Peygam-
ber’e salât ve selam okusun, ondan sonra istediği 
duayı yapsın.” (Tirmizî, Ebû Dâvûd) 

9. Dua sünnetullaha (tabiat kanunlarına) aykırı 
olmamalı

Dua konusu olan istekler, sünnetüllah denilen 
tabiat kanunlarına aykırı olmamalı. Bu halk arasın-
da, “Kabul olmayan duaya amin denilmez” şeklinde 
ifade edilir. Çalışmadan evinde tembel tembel otu-
ran adamın, Allah’tan rızık istemesi, bir talebenin 
hiç çalışmadan imtihana girip kazanması için Allah’a 
dua etmesi veya hiç ibadet etmeden Allah’tan cen-
neti istemesi bu kabil dualardandır. Allah, “ İnsana 
ancak çalışmasının karşılığı vardır” (Necm, 39) bu-
yurmaktadır. Bu, Allah’ın dünyaya koyduğu bir ka-
nundur. Mümin-kafir ayrımı olmadan  herkes için 
geçerlidir. Adam çalışıp tank, füze nükleer silah 
yapmıştır, sen bunun karşısına sapan taşıyla, tüfek-
le veya sadece duayla çıkarsan Sünnetüllaha aykırı 
hareket etmiş olursun. Ancak, diyebiliriz ki, Sünne-
tüllah dua ile destek bulursa, duasız Sünnetüllaha 
galip gelir.

Bir binanın 9. katına çıkıp “ Allahım beni koru” 
deyip aşağıya atlayan kişi, Allah’ın koymuş olduğu 
yer çekim kanununa karşı geldiği için yere indiğin-
de, Allah’ın kanununa karşı gelmesinin cezasını pe-
şinen görür.

10. Dua dinen caiz olan konularda olmalı
Dua bir ibadettir. Bütün ibadetlerde Allah rızası 

esas olmalı, aksi takdirde ibadet, ibadet olmaktan 
çıkar. Dua ederken Allah’ın yasakladığı şeyleri iste-
mek caiz değil. Bu konuda yapılan dualar reddedilir. 
Mesela, Bir hırsızın yakalanmaması ve hırsızlık giri-
şiminde muvaffak olması veya kasa şifresini çözmek 
için yaptığı dualar kabul olmaz. Besmele ve dua ile 
çekilen piyango bileti aynı şekilde işe yaramaz. Veya  
“Yarabbi şu kişiyi kandırmada bana yardım et, Fai-
zime bire bin kat, rüşvet almamda beni ifşa etme “ 
şeklinde dualar etmek de batıldır. Kafirlerin cenne-
te girmesi için dua etmek merduttur.

11. Duanın başında ve sonunda selatü selam 
getirmek

Kabul olan iki dua arasında yer alan duanın ka-
bul olması kuvvetle muhtemeldir.  

Duanın başında ve sonunda getirilen salavât, iki 
makbul dua olması itibarıyla arada yapılacak dua-
nın kabul olması için önemli bir sebeptir.

12. Duaya ihtiyaç hissedilmeli
Formalite icabı veya iş olsun diye dua edilmez. 

Dua eden kişinin duaya ne kadar çok muhtaç olduğu 
şuurunda olmalı. Dua, mutlaka zor durumda oldu-
ğunu belirten bir dille yapılmalı. Kişi ne istediğinin 
bilincinde olmalı. Ne istediğinin farkında olmadan 
dua etmek uygun olmaz. Belli şeyleri ezberleyip şiir 
okur gibi dua etmek mekruhtur. “Duaya önem ver-
meyenin duası kabul olmaz. Hadiste vardır: Allah, 
laubali ve gafil kalbin duasını kabul etmez.”(Tirmizi)
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Biz insanoğlu çok cahiliz. Bazen kendi 

kendime bir değerlendirme yapıyorum. 
Akıl ve mantık terazisinde, tavır ve davra-
nışlarımı tarttığımda ne kadar eksiklerimin 
olduğunu görüyorum. Sadece ben mi? İn-
sanoğlunun çoğunu aynı eksiklikler içinde 
görmek mümkün. İsterseniz beraberce bir 
değerlendirme yapalım.

Herkese sağlık dersi veren doktorlarımı-
zın birçoğu, röntgen filmlerini göstererek, 
bilimsel yönden sigaranın zararlarını an-
latarak, hastasını ikna etmeye çalışır. An-
cak, kendi özel odasına çekilince, üzerin-
de zararlı ve öldürücü olduğu yazılı sigara 
paketini açarak yanındakilere de centil-
mence ikramda bulunurken, hastalarının 
bilinçsizliğinden bahseder. Sürücülerimiz 
trafiğin düzensizliğinden şikâyet ederken 
kemer takmaz, hız tabelalarını hiçe sayar 
ve birçok trafik kurallarını çiğner. Çocuk-
lara nasıl davranılması gerektiğini öğre-
ten bir eğitimcinin kendi aile içinde hiçte 
anlattıklarını uygulamadığı çoğunlukla 
görülür şeylerdir. İnsan hak ve özgürlük-
lerinden bahsedenlerin hoşgörülü olma-
dığı ve ayrımcılık yaptığı sık sık rastlanan 
gerçeklerdir. Milyonlarca dolar verilerek 
alınan futbolcuları ekranda seyrederken 
her birimiz, onlardan daha üstün bilgi ve 
beceri birikimine sahipmişiz gibi hâkim 

kesilip yargısız infazla o değerli oyuncuları 
suçlayarak mahkûm etmekte ustayız.

Hazır söz futboldan açılmışken, bana 
çok acayip gelen bu modern cehaleti biraz 
irdelemek istiyorum. Hemen hemen ço-
ğumuz bir takım tutuyoruz. İçimizde çok 
fanatik olanlar da var. Aynı aileden değişik 
takım tutanlarımızın olması da gayet nor-
maldir. Fakat maça giderken, seyrederken 
veya karşılaşma sonrası, rakip taraf ve ta-
raftarlara ağza alınmayacak hakaret, küfür 
ve sövmeleri yapıyoruz. Peki, bir yerde en-
sest küfürleşme olmuyor mu bu?

Birisine desek ki, “gel şu takımı tut-
maktan vazgeç, falanca takımı tut.” Kabul 
ettirmek mümkün değildir. Ancak, genel 
kurullar neticesinde teknik direktörler 
ve transfer mevsiminde tüm futbolcular 
rakip takımın oyuncularıyla yer değişse, 
bizim fanatik taraftarlar yine ismen tut-
tukları takımlarını değiştirmezler. Akıl ve 
mantık ölçülerinde değerlendirdiğimizde, 
“siz modern cahilsiniz,” desek bir sürü zıl-
gıt yiyeceğimizi de çok iyi bilmemiz lazım.

Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün-
dür. Cehalet, insanlığın başlangıcından 
beri çağa göre değişimlere uğrayarak de-
vam etmektedir ve edecektir de. Çünkü 
imtihan dünyasındayız.

Sezayi TUĞLA

MODERN CEHALET

K A PA K
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ZÜĞÜRT TESELLİSİ

İtalya’dan falancayı alsan da,
Bizim takım, sizin takımı yener.
Beşiktaş’tan filancayı çalsan da,
Bizim takım, sizin takımı yener.
 
Milyonları santrafora versen de,
Transferde zirvelere ersen de,
Bahaneyle iplere un sersen de,
Bizim takım, sizin takımı yener.
 
Avrupa’dan yeni hoca getirsen,
Panter kaleciyle işi bitirsen,
Çuval çuval paraları yedirsen,
Bizim takım, sizin takımı yener.
 
Zengin malı, züğürt çenesi yorar,
Beyhude tartışmak, akıla zarar,
Bunu tartışanda, akıl ne arar,
Bu kafayla, cehalet bizi yener.

Sezayi TUĞLA         
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Doğum tarihi belli değildir. Küçüklüğünde Hâce Ubeydullah Ahrâr’ın (ö. 

895/1490) sohbetinde bulunduysa da asıl tasavvufî terbiyesini Ahrâr’ın halife-
lerinden aldı. Daha sonra Mekke’ye giderek uzun bir müddet orada kaldı. İstan-
bul’a ne zaman geldiği belli değildir. Teveccühünü kazandığı Kanûnî’nin emriyle 
Eyüp’te Düğmeciler mahallesinde onun adına bir mescid-tekke yaptırıldı. Baba 
Haydar’ın üç gece ardarda II. Bayezid’in rüyalarına girip ondan bir cami yaptır-
masını istediği yolundaki rivayet bir menkıbeden ibarettir. Baba Haydar’ın Mâ-
verâünnehir’den İstanbul’a gelen Nakşibendîler için bir misafirhane vazifesini 
gören tekkesinde mürid yetiştirmiş olduğuna dair kayıt yoktur. Halk arasında te-
vazu ve zühdü ile şöhret bulan Baba Haydar, mescidinin bahçesinde medfundur.
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Taşköprizâde, Şeḳāʾiḳ, Beyrut 1395, s. 319-320; Mecdî, Şekāik Tercümesi, s. 
435; Gazzî, el-Kevâkib, II, 140; Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-cevâmi‘, I, 285; Mec-
mûa-i Cevâmi‘, II, 2-3; Aysel Okan, İstanbul Evliyaları, İstanbul 1968, s. 217-225; 
İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, İstanbul 1984, s. 58; 
Kasım Kufralı, “Molla İlahî ve Kendisinden Sonraki Nakşibendiye Muhiti”, TDED, 
III (1948), s. 146; İst.A, IV, 1742-1743.

BABA HAYDAR

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

Recep KARA
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B E S L E N M E

Zafer Suad

Bir zamanlar, 5 Mayıs 2018 tarihli 
Yeni Şafak Gazetesinde, beslenme ve 
sağlık konusunda yaptığı yorumlarla 
ve keskin uyarılarıyla tanınan Kalp ve 
İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay 
hocanın: “Kurtlu elma yiyin” hitabını 
başlık yapan haberine (*) rastlamış-
tım. Haberin devamında; toprakların 
tarım zehirleri ile dolu olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Canan Karatay, “Toprak-
taki canlılar öldüğü için toprakta mi-
neral kalmadı. Onun için meyvelerin 
hepsi maalesef şeker dolu. Ben meyve 
yemeyin demiyorum. Sağlıklı 3 türlü 
meyve var. Biri kurtlu elmadır. Dağdan 
toplayıp kurtlu elma yiyebilirsiniz” de-
diği belirtilmektedir. Nitekim; “kurt-
lu elma”, kimyasal katkı olmadan ve/
ya Genetiği Değiştirilmiş Organizma 
(GDO) içermeyen, güvenli, doğal ve 
organik gıdanın adeta sembolü olarak 
kabul edilegelmektedir.

Eğer yolunuz İstanbul Florya sem-
tinde, Yeşilköy’deki eski Atatürk Hava-
limanının karşısında, Flyinn adındaki 
Alış Veriş Merkezi’ne (AVM) düşerse, 
-2. (Eksi İkinci) kattaki Kurtlu Elma ma-
ğazasına uğrayarak, güvenilir, doğal 
ve organik gıda alışverişi yapabilir ve 
hangi gıdanın hangi hastalığa iyi gel-
diği konusunda Güvenli Gıda ve Doğal 

Beslenme Danışmanı Birol Vural’dan 
bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda; mağa-
zada çalışan, Sır Dergimizin Yayın Ko-
ordinatörü Akif Cemil’i de ziyaret ede-
bilirsiniz. Mağazanın sahibi, çağımızın 
Lokman Hekimi Birol Hekim, Twitter 
hesabında (https://twitter.com/bi-
rolvural01), sizleri davet etmektedir: 
“Sağlık İç̇in Doğal Yaşam Mağazası 
“Kurtlu Elma Yöresel-Doğal Alışveriş” 
her yöreden ürünlerle hizmette. Yur-
dumun üreticilerini ve sağlıklı ürünle-
re ulaşmak isteyenleri sanal ve gerçek 
mağazamıza bekleriz.” Türkiye’nin her 
yerine kargo ile satış yapan sanal ma-
ğaza adresi ise şöyledir: 

http://www.shopier.com/kurtluelma

Bu itibarla; sağlıklı beslenme için or-
ganik gıdaları, aynı zamanda organik 
gıda için sağlıklı satış yerlerini tercih 
etmeliyiz.

(*): https://www.yenisafak.com/hayat/elmayi-kurtlu-yiyin-3279447

ORGANİK GIDALARI TERCİH ETMELİYİZ
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BİTMEYEN VEDALAŞMA...

Erhan TIĞLI

D E N E M E

O kasabaya sürgün olarak gönderildiğimde ilk 
dikkatimi çeken şey, insanlarının bağnazlığıydı. 
Erkekleri kolu bacağı açık kızlara, kadınlara hem 
yiyecek gibi bakıyorlar hem de, “Böyle çıplak 
gezilir mi, bunlarda hiç utanmak arlanmak yok 
mu?” diye homurdanıyorlardı. Kasabadaki ka-
dınlar yazın bile bir taraflarını açamadıkları gibi, 
evli de olsalar kocalarıyla kol kola, hatta yan yana 
sokakta dolaşamıyorlardı. Bir yerden bir yere ka-
dınlar ayrı, erkekler ayrı gidiyorlar; karı koca bir-
likte bir yere gitmek zorunda kalınca erkek önde, 
kadın arkada yürüyordu. Kadınların çoğunun 
başı örtülüydü. Bir erkekle konuşmaları gerekirse 
sağa sola bakıyorlar, ürkek bakışlarla geleni geçe-
ni süzüyorlar, bir tanıdığa rastlarlarsa konuşmayı 
kısa kesip oradan kaçar gibi uzaklaşıyorlardı.

Geçenlerde bir resmi daireye işim düşmüştü. 
Merdivenlerden yukarı çıkarken kasabalı bir ka-
dınla karşılaştım. Beni görünce, sanki kendisine 
tecavüz edecekmişim gibi korkuyla gerildi, kı-
zarıp bozararak telaşla yere çömeldi, sırtını du-
vara verdi, devekuşunun başını kuma gömmesi 
gibi başını öne eğdi, yüzünü örttü. Ben yanından 
uzaklaşıncaya kadar öylece kaldı.

Okuldaki bayan arkadaşlarla dışarıda pek ko-
nuşamıyorduk. Kazara biriyle yolda karşılaşınca 
birbirimize kaçamak bir selam veriyor ya da tanı-
mazlıktan geliyorduk. İlk geldiğimde yol yordam 
bilmediğim için bir bayan öğretmenle bir iki laf 
edecek oldum, hemen hakkımızda dedikodu 
çıktı. Aramızda bir şey olduğunu, onu istetmeye 
gittiğimi, arada sırada buluşup konuştuğumuzu, 
yakında evleneceğimizi uydurdular. Oysa onun 
memleketinde bir nişanlısı vardı. Benim de daha 
evlenmeye niyetim yoktu. Üstelik kız tipim değil-
di...

Böyle şeylere aldırmayan serbest tavırlı bir 
bayan arkadaşımızın evi taşlandı, kapısına kasa-
banın çapkın delikanlıları dadandılar, “Herkese 
şapur şupur da bize gelince yarabbi şükür mü? 
Aç kapıyı da içeri girelim. Bizim de canımız var, 
biz de erkeğiz” dediler, gördükleri yerde laf attı-
lar. İkide birde rahatsız ettiler, canından bezdir-
diler. Kızcağız yetkili makamlara şikâyet etti ama 

“Sen de hareketlerine biraz dikkat et, erkeklere 
davetiye çıkarma” yanıtını aldı. Sonunda kasaba-
dan ayılmak zorunda kaldı...

Kasabada kahveden başka gidilecek bir yer 
yoktu. Orada da sigara dumanlarından rahatsız 
oluyor, pek oyun oynamayı sevmediğim için ga-
zete, dergi okumaya çalışıyordum ama gürültü-
den pek bir şey anlayamıyordum. Herkes oyun 
oynadığı ve çene çaldığı için, ben aralarında me-
rihten gelmiş gibi kalıyordum. İçeri girip çıkanlar 
bu da kim böyle, nereden gelmiş bu ayrıkotu der 
gibi bakıyorlardı yüzüme.

Kasabada bir kitaplık vardı ama orada daha 
çok çocuklar, ödev yapmaya gelen öğrenciler gö-
rülüyordu. Öğrencilerinin kitap okumadığından 
yakınan öğretmenler bile gitmiyordu kitaplığa. 
Ben gidince hemen dikkati çektim tabii. Müdür 
bey önce beni çok iyi karşıladı, “Keşke herkes si-
zin gibi kitap okusa, kitapların değerini, önemi-
ni bilse” diye elimi sıktı, çay ısmarladı. Bir süre 
sonra ise somurtmaya, bir hoş geldiniz demeyi 
bile gereksiz görmeye başladı. Şaşırdım, bunun 
nedenini sordum kendisine. Kem küm etti, bir 
şey söylemek istemedi ama sonunda baklayı 
ağzından çıkardı. Meğerse ben kitaplığa kitaplık 
memuresi kızı görmeye gidiyormuşum. Kızın ak-
rabaları müdür beyin önüne çıkmışlar, “O herif 
kızımızın adını çıkarmasın. Niyeti ciddiyse gelsin, 
onu bizden istesin. Saman altından su yürütme-
ye kalkmasın, yoksa fena olur, arada sen de kay-
narsın” demişler.

Güleyim mi ağlayayım mı kestiremedim. Kızla 
kitap alıp vermekten, kitaplarla ilgili birkaç laf et-
mekten başka bir ilgim, ilişkim olmamıştı. Müdür 
bey çoğu zaman yanımızda olurdu. O olmasa bile 
içerde öğrenciler vardı. Böyle bir şey nasıl olurdu 
ve nasıl akla gelirdi?

Kitaplıktan da elimi ayağımı çekmek zorun-
da kalınca gidecek, vakit geçirecek, kazasız be-
lasız oturup kalkacak bir yer aradım. Kasabanın 
dışında bir tren istasyonu bulunuyordu. On beş 
yirmi dakika yürüyüp bir gün oraya gittim. Eski-
den beri trenleri, tren istasyonlarını severdim. 
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Trenin düdüğünü öttürüşü, yolcuların inip binişi, 
trenin ağır ağır kalkışı, istasyondan ayrılışı, salla-
nan eller, gönderilen selamlar beni oyalar, başka 
dünyalara götürürdü. İstasyonun hemen yanında 
küçük bir kahve vardı. Çiçekli, şirin bir yerdi. Faz-
la müşterisi de olmadığı için içerde duman pek 
yoktu. Artık buraya gelmeye, trenlerin gelişini, 
gidişini seyretmeye karar verdim. Çayımı yudum-
larken pencerelere çıkmış yolcular hakkında tah-
minler yürütüyor; bu adamın uzun yol yolcusu 
olduğu nasıl da belli. Üstünde bir yorgunluk var, 
şunun uyku gözünde akıyor ama vagon rahat ol-
madığı için bir türlü uyuyamıyor herhalde. O ka-
dın birkaç istasyon sonra sevdiklerine kavuşacak 
olmalı ki, gözlerinin içi gülüyor. Şu çocuklara tren 
yolculuğu eğlenceli geliyor, yolculuklarının hiç 
bitmemesini istiyorlar. Bir gün ben de bu trenler-
den birine binip bu sıkıcı yerden uzaklaşabilecek 
miyim acaba, diye düşünüyor, hayaller kuruyor-
dum. O mutlu günün gelmesini bekliyordum.

Derken istasyonda vedalaşan bir çift gözüme 
çarptı. Erkek uzun yola gidecek ve gittiği yerde 
çok kalacak olmalı ki, kızdan kopamıyor,  birbir-
lerinden ayrılamıyorlardı bir türlü. Tren kalkacağı 
sırada erkek koşup bindi, karşılıklı el salladılar. 
Onlara bakınca keşke benim de böyle bir seve-
nim olsa diye içimi çektim. Yanına gidip kızı te-
selli etmek, umut vermek istedim. Bir süre sonra 
kasabaya geri döndüğümde yolda trenle giden 
gence benzeyen birini gördüm. Şaşırdım, ola-
maz, dedim. Ya kardeşi, akrabasıdır ya da ona 
çok benzeyen bir başkası olmalı. Yanına gideyim 
mi gitmeyeyim mi derken genç gözden kayboldu.

Ertesi gün yolum gene istasyona düştü. Ça-
yımı yudumlarken aynı manzarayla karşılaşınca 
çay bardağı elimden kaydı, neredeyse düşürü-
yordum. Delikanlıyla kız dünkü gibi vedalaştılar, 
sarılıp öpüştüler, erkek kalkmak üzere olan trene 
atladı, kıza el salladı, kız karşılık verdi. Tren gidin-
ce mahzun bir tavırla kasabanın yolunu tuttu. 
Yanlış anlaşılır diye arkasından koşup bu işin(!) 
sırrını soramadım ama şansım yaver gitti, gence 
kasaba yolunda bir daha rastladım, bütün cesa-
retimi toplayıp yanına yaklaştım, gördüklerimi 
anlattım. Önce inkar etti ama öğretmen oldu-
ğumu söyleyince, kimseye söylememek şartıyla 
konuştu:

“Burası tutucu bir yer hocam, fark etmişsiniz-
dir” diye söze başladı, “Biz birbirimizi seviyoruz, 
birbirimizi görmeden yapamıyoruz ama yolda 
belde birkaç dakika bile konuşmaya kalksak he-
men kaşlar çatılıyor, yüzler asılıyor, ikimizi döv-
meye sövmeye kalkıyorlar. Okulumu daha bitir-

mediğim için evlenmemiz de olanaksız. Mezun 
olmama bir yıl var. O zamana kadar ne yapalım 
diye düşündük, bu çare aklımıza geldi. İstasyonda 
herkes vedalaşırken sarılıp öpüştüğü için kimse 
ses çıkarmıyor, anlayışla karşılıyor. Biz de bundan 
yararlanıyoruz. Ben başka bir yere gidecekmişim 
gibi trene biniyorum, ilk istasyonda inip geri dö-
nüyorum. Böylece hasret gideriyoruz. Yaptığımız 
iyi bir şey değil ama başka çaremiz yok.”

Omzunu okşadım. “Merak etme. Benden laf 
çıkmaz. Keşke herkes sizin gibi sevse sevilse de 
böyle küçük hilelere başvursa” diye onu yürek-
lendirdim.

Aradan bir yıl geçti. Okulda elime bir sarı 
zarf tutuşturdular. Müfettişler geldi, sordular 
soruşturdular, suçlu bulundum ve başka bir 
yere sürülmeme karar verildi. Üzülmedim, ak-
sine sevindim. Bu sıkıcı yerden kurtulacağım 
için neredeyse göbek atacaktım. Suçum neymiş 
biliyor musunuz? Bir değil, birkaç suç birden iş-
lemişim. Yoksa daha hafif bir cezayla kurtulabi-
lirmişim. Sosyal ilişkilerimde ayrımcılık güdüyor, 
öğrencilere karşı öğretmenlik vakarına uymayan 
davranışlarda bulunuyormuşum. Öğrencilerime 
tebliğler dergisinde tavsiye edilmeyen kitapları 
okutuyormuşum; vesaire de vesaire...

Ayrımcılık gütme suçlamasının yapılması di-
ğer öğretmenlere uyup kahveye, meyhaneye 
gitmeyişimdendir. Öğrencilerimin kitap okuma-
larını istemiş, hangi kitapları okuyacaklarını so-
ranlara ünlü yazarların kitaplarının adlarını ver-
miştim. Kitaplığa giden öğrencilere bir not fazla 
vereceğimi söylemiş, kitaplıkta gördüklerimin 
başlarını okşamıştım. Öğretmenlik vakarına uy-
mayan davranışım da bu olmalı!

Gideceğim yere otobüsle daha kolay ve daha 
çabuk varacağım halde, trene bindim. Tahmin et-
tiğim gibi kimse uğurlamaya gelmedi. Gitmeden 
önce birkaç öğretmen yanıma geldi, kulağıma 
kusura bakmamamı, beni uğurlamaya geleme-
yeceklerini fısıldadılar, iyi yolculuklar dilediler. 
Onları anlayışla karşıladım. Hakları vardı, benim 
gibi sürgünden sürgüne gönderilen bir öğretme-
ni uğurlamaya kalkmak başlarına iş açabilirdi...

Trene binip de pencereye çıkınca daha önce 
vedalaşmalarına rastladığım gençle sevgilisinin 
aşağıdan bana el salladıklarını gördüm. Ellerini 
gösterdiler. İkisinin de parmağında evlilik yüzüğü 
vardı. Bu olay beni çok sevindirdi. Seven sevilen 
kişilerle dost olmak, yakınlaşmak dünyalara de-
ğerdi doğrusu.
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Eğitimlerde ve günlük hayatımızda 

ülkemizin verimlitopraklarından sıklık-
la bahsederiz. Verimli ifadesi, mevcut 
toprağın büyük kısmından ürün ala-
bilmemizdir. Yani taşlaşmış, körelmiş 
alan azdır. Verimsiz yani eğitimsiz ve 
işlenmemiş insan, işlenmedikçe taşla-
şan topraklar gibi yavaş yavaş üretim-
den uzaklaşıp gaflete düşer. İnsanın 
tüketme koşulu; öncelikle eğitilmek, 
işlenmek ve değer katan bir çalışmanın 
içinde bulunmaktır, üretmektir.

Krizler de bunların yerine getirilme-
mesinden doğar. Şirketler, kârlılıkların 
düştüğü bu ortamda ancak daha ve-
rimli çalışarak bir nebze olsun kârlılık-
larını artırabilir. Bu da krizi yavaş yavaş 
onarır. Çalışanların mesai saatlerinde 
sıkı performans göstermesi beklenir. 
Hatta artık mesai saatleri dışında-
ki zamanlarında bile üretim için akıl 
yormaları beklenmektedir. Bu perfor-
mans hem kendilerine, hem şirketle-
rine, hem de ülkelerine ekonomik de-
ğer katar. Verimli çalışmanın belirli bir 
sistemde yapılmaması birtakım riskler 
taşır. Kapasiteyi zorlayan çalışma me-
totları verimli gibi görünse de kaza ola-

sılığını artırır. Bu sebeple işin niteliğine 
göre, kendi içinde kontrol noktalarının 
oluşturulması ve risk analizinin mutla-
ka yapılması önem taşır. 

Verimliliği faizle ölç

 İstihdam yurda tam olarak yayılabil-
diyse, verimli çalışılıyorsa o toplumda 
enflasyon oluşmaz, faiz yükselmez. 
Ülkenin parası diğer ülke paralarına 
karşı ansızın ve yüksek miktarda değer 
kaybetmez. Vergi oranları düşer. Ülke 
borsası değer kazanır, şirketlerin kârlı-
lıkları artar. Yani özetle diğer ülkelerin 
faiz oranları ile kıyasladığımızda ken-
di verimliliğimizi ölçme imkânı vardır. 
Aynı zamanda verimsizliği, çalışanın 
düşük performans göstermesi olarak 
değerlendirebileceğimiz gibi, gösterdi-
ği emeğin fiyat ya da talep bulamama-
sı, farklı bir şey yapmaması olarak da 
değerlendirebilir. Adam Smith, Emek 
Değer Teorisi’nde üretimin verimle il-
gili olduğunu savunmuş ve en verimli 
üretimin nasıl yapılabileceğini araştır-
mış, anlatmıştır. Yeri gelmişken, Eski 
Yunanlılara ait bir atasözünü de anım-
sayalım: “Güzel şey zor olur”.

KRİZLER NE ZAMAN DOĞAR?

E K O N O M İ

Tayfun KAYA
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“Bana Bir’aşk Zaman Ver”, “Hadi beni 

Aşk’tan Yarat”, “İçimdeki Sen Kırıntıları” ve 
“Kaos” kitaplarının yazarı Özgür Gümüşsoy’un 
Kitapita Yayınları’nda Ocak 2020’de 1. Bas-
kısı yayınlanan “İnceldiği Yerden Kopsun KI-
YAMET” adlı kitabını tanıtmak gibi zor bir işe 
giriştim. Baştan sonra yaklaşık 150 sayfa kara 
kara, karamsar, “aşk’ımsı” (bunu da ben ki-
taptan ilham aldım) denemelerle örülü kitap; 
adını, -sanırım, sanırım diyorum, çünkü cüm-
lelerindeki kastettiği hiçbir şeyden emin de-
ğilim- hayat denilen oyun hakkındaki düşün-
celerini belirttiği son sayfasındaki şu yazısının 
son cümlesinden almaktadır:

“Haykırıyor sokaklar, caddeler... Çığlık çığlı-
ğa bir öfke seli, şehirden taşıyor hızla;

-Başrol oyuncuları da ölsün, başrol oyuncu-
ları da ölsün ulan artık!

İnceldiği yerden kopsun K I Y A M E T!”

Kitabın sonuna koyduğu ve adına “Kapılar” 
dediği İçindekiler’de seçtiği 4 Kapı; Budizm 
inancının, acı çekmek formunda kullandığı 
“dört asil gerçek” felsefesinin de başlıkların-
dan ibarettir. Birinci asil gerçek, acının ger-
çekliği: Dukkha, 3 yolu temsil eder. Bunlar; 
ihtiyarlamak, hastalanmak ve ölmektir. İkinci 
asil gerçek, acının temelinin gerçekliği: Samu-
daya. Bunlar, açlık, susuzluk, yaralanmak veya 
birinin ölümünden duymuş olduğumuz acılar. 
Üçüncü asil gerçek, acının durdurulması veya 
acıdan kurtulma Gerçekliği; Nirodha. Acılar-
dan kurtulmanın yolu ise, onu karıştırmamak 
ve sorgulamamaktır. Yani, yaşama hevesinin 
sönmesi ile insan rahata kavuşur. Bu hâle “Nir-
vana” veya kutsal istirahat ismi verilmektedir. 
Dördüncü ve sonuncu asil Gerçek (Kitapta da 
Son Kapı olan), zihnin gerçek yolu: Magga’dır. 
Son aşamada, zihni acılardan kurtulmanın tek 
yolunun sekiz katlı yoldan geçmek olduğu söy-
ler. Bu Sekiz Katlı Yol; Doğru Anlama, Doğru Ni-

yet, Doğru Konuşma, Doğru Eylem, Doğru Ge-
çim, Doğru Çaba, Doğru Farkındalık ve Doğru 
Konsantrasyondan oluşmaktadır. Diyeceksiniz 
ki; Kitapta bu Kapılar, Buda’nın bu felsefesini 
mi açıklamaya çalışıyor? Ben de öyle sandım 
-yine sandım-; hele satırlarında aşk’a inanç-
sızlık, yalnızlık, öfke, bezginlik, isyan, ölüm vb. 
kokan bu kitapta bu Kapılar, herhalde Buda 
inancı ile mistik bir mutluluk yolu önerecek 
ama sadece “4 asil gerçek”in adının zikredil-
mesinden ibaret kalmış.

Mesela İkinci Kapı bölümünde 8 tane sa-
yıları artarak aynı başlıklı “Bugün Günlerden 
Dün” adlı denemeler yer almaktadır. Ancak; 
denemelerinde seçtiği ilginç, özgün, çok be-
ğendiğim başlıklara değinmeden edemeyece-
ğim: Yar Çekimi Kanunları, Sen’ertesi Sendro-
mu, Yüzünü Asma Bahçeleri, Sükût ile Çığlık 
Arasındaki Aşk ve Elma Parçacıklı Hıyanet Ta-
rifi. Ve ‘Vücutta Aşırı “Sen” Eksikliği’ adlı de-
nemesindeki kara sevdalı birisine şu müthiş 
öğüde bayıldım: “Seviyorsan bir de, git konuş 
bence kendinle…”

Yazımı; ‘Vücutta Aşırı “Sen” Eksikliği’ adlı 
denemesinde geçen şu hikâye üzerine yine 
bayıldığım cümleleriyle bitirmek istiyorum: 
“Adam, dünyada hiçbir şeyden zevk ve lezzet 
almadığı, hiçbir şeye gülemediği şikâyetiyle 
doktora gider. Doktor çeşitli önerilerde bulu-
nur. Fakat; adam, bunların hepsini denediğini, 
yine de bir sonuç alamadığını söyler. Doktor, 
bu kez şehirde temsiller veren sirke gitmesini 
ve oradaki palyaçoyu seyretmesini salık ve-
rir: -O palyaçoyu seyret, mutlaka neşelenip 
güleceksin. O’nun dünyada güldüremeyeceği 
insan yoktur der. Adamın buna yanıtıysa şöy-
ledir: -Ne diyorsunuz doktor! O bahsettiğiniz 
palyaço, benim.” Yazar da diyor ki: “İnsanlı-
ğımız ağrıyor topyekûn, bu çağın derdi nedir 
anlayamadım. O hüzünlü fıkradaki palyaço 
bendim.”

“İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN 
KIYAMET” KİTABI ÜZERİNE
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp ya-

yılan koronovirüse Türkiye’de de rastlan-
masının ardından toplumda panik oluştu. 
İnsanlar toplu taşıma araçlarına maskeli 
binmeye, gıda ve hijyen ürünü stoku yap-
maya başladı.

Sosyal medyadan da birçok asılsız bilgi 
yayılmaya başladı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan 
koronavirüs korkusuyla ilgili, “Şu anda ko-
ronavirüsle ilgili yeni bir hastalık çıktı diye-
biliriz. Adına koronafobi denebilir. Bunun 
muhakkak psikolojik ve sosyal sonuçları 
olacaktır” dedi.

Vatandaşlardan bazıları da koronavirüs-
ten korktukları için sosyal yaşantılarının 
kısıtlandığını ve sosyal medyadaki asılsız 
paylaşımların onları paranoyaklaştırdığını 
söylerken, bazıları da bu paylaşımları dik-
kate almadığını söyledi.

“KORONAVİRÜSLE İLGİLİ YENİ HASTALIK 
ÇIKTI: KORONAFOBİ

Koronavirüs sonrası toplumda gittikçe 
yayılan ‘koronafobi’, kişilerin günlük yaşa-
mını ve sosyal hayatını olumsuz etkileme-
ye başladı. Koronavirüs korkusu ile ilgili 
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psi-
kiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Şu anda 
koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık çıktı 
diyebiliriz. Adına koronafobi denebilir. Bu-
nun muhakkak psikolojik ve sosyal sonuç-
ları olacaktır. Aynı zamanda da psikiyat-
ride bir mizofobi diye bir hastalık var. Bu 
mikrop korkusudur. Mikrop korkusu has-

talığı normalde toplumda belirli bir oran-
da bulunuyordu. Şimdi bunun oranının 
da artacağını öngörüyoruz. Fobiler insanı 
sosyal olarak çok kısıtlayan rahatsızlıklar. 
Normal şartlarda böyle tehdit eden du-
rumlarda sağlıklı kişilerde ‘stres var, panik 
yok’ diyoruz. Bu kişiler, stresi kontrol edi-
lemeyen bir stres haline getiriyorlar ve pa-
nik haline geliyor. Koronavirüs de kontrol 
edilemeyen bir stres halinde olursa kişide 
kaçınma davranışları ortaya çıkıyor. Kaçın-
ma davranışları da kişiyi sosyal olarak bi-
reysel davranışlarda kısıtlıyor. Bu hastalık 
koronavirüs gibi öldürücü olmuyor ama 
kişide ciddi bir yeti yitimi yapıyor. Kişi ai-
lesiyle ilgili ilişkilerde, sosyal temaslarda, 
basit bir toplantıda, evden çıkmada sorun 
yaşayabiliyor. Hatta bu tarz fobisi olan ki-
şiler mesela banyoya bile gidemiyor, evde 
eline çorap geçirip dolaşıyor” ifadelerini 
kullandı.

“KONTROL EDEBİLECEĞİMİZ STRESTEN 
KAÇMAMAK LAZIM”

Tarhan koronavirüsün küreselleşen 
travma örneği olabileceğini söyleyerek, 
“Normal şartlarda asgari hijyen kural-
ları vardır. Böyle durumlarda bu birkaç 
kademe daha yükseltilebilir. Daha önce 
rahatlıkla mesela asansöre, kapı koluna 
dokunan bir kişi böyle kriz durumlarında 
kapı kollarına dokunmamaya daha özen 
gösterebilir. Kriz durumlarında toplu taşı-
ma araçlarından kaçınabilir. Böyle kontrol 
edilebilir stres insanı korur. Kontrol edi-

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık: 
Koronafobi

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

P S İ K O L O J İ
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lemeyen stres, kişide kontrol duygusunu 
kaybettiriyor. Böyle durumlarda kişi korku, 
panik, heyecan, tehdit duygusunu yaşıyor. 
Bir müddet sonra bunu takıntı haline geti-
rir. Daha önce böyle olaylar olduğu zaman 
lokal kalıyordu. Şimdi medya ve iletişimin 
etkisiyle bu tarz olaylar, travmayı bile kü-
reselleştiriyor. Koronavirüs de bunun ciddi 
bir örneği. Onun için biz böyle durumlarda 
çocuklarla, ergenlerle veya böyle durum-
larda dürtü kontrol bozukluğu geliştiren 
kişilerle stres altında soğukkanlı kalma be-
cerisi çalışıyoruz. Ne olursa olsun burada 
fobi değil, korku değil; kontrol edebilece-
ğimiz stresten kaçmamak lazım. Kontrol 
edebildiğimiz durumların üzerine gidelim 
ama kontrol edilemeyecek durumlar çev-
remizde yaşanırsa sadece fiziksel destek 
değil, bazı kişilerde psikolojik destek de 
gerekebilir” dedi.

Tarhan konuşmasını, “İnsanlar duy-
duğu yaklaşıma muhakkak sorgulayarak 
yaklaşsın. Fotomontaj oluyor, ilgi çekmek 
istiyorlar, fenomen olmak istiyorlar. Gelen 
bir şeyi doğrulamadan başkasına gönder-
memek gerekiyor. Bunun başkalarına za-
rar verme ihtimali var. Biz de şu anda ciddi 
bir merak ve ilgi var. Evde, işte laf dönüp 
dolaşıp koronavirüse geliyor. Travmada 
yeniden yaşantılama, tekrar tekrar konu-
yu açma vardır, rüyada görmek vardır. Bu 
derece tepkiler ortaya çıkar. Bunlara se-
bep oluyorsa kişinin tepkisi patolojik de-
mektir” diye sürdürdü.

“DAHA TEHLİKELİ BİR VİRÜS VAR: KOR-
KU VE PANİK

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Erdoğan ise 
koronavirüsün yarattığı panik ile ilgili, “Biz 
risk toplumundan panik toplumu haline 

geldik. Koronavirüs hızla bulaşan bir grip 
hastalığına neden oluyor. Ancak toplumda 
ondan daha tehlikeli, daha hızlı bulaşan 
bir virüs daha var. Bu da korku ve panik. 
Aslında sigara ve alkolden her gün daha 
fazla insan ölmekte ancak koronavirüsün 
nedenini, aşısını, tedavi yöntemlerini bil-
mediğimizden toplumda bir panik oluşu-
yor. Durumu abartma eğilimine giriyor ve 
sağduyuyu kaybediyorlar. Bu da insanları 
akıl dışı davranışlara doğru götürüyor. Ba-
kın son günlerde marketler adeta talan 
ediliyor. Korku ve panik piyasa için de ga-
yet iyi bir ürün. Sosyal medyada bir panik 
havası estiriliyor. Panik havası toplumsal 
korkuyu besliyor. Toplumsal korku da hiç 
olmayacak yeni tehlike ve tehditleri karşı-
mıza çıkarmakta. Gereksiz yere alınan teh-
ditler aslında uzun vadede daha kötü so-
nuçlar doğurabilmekte. Örneğin 2001’de 
Amerika Birleşik Devletleri İkiz Kuleler sal-
dırısı sonrası uçağa binmekten korkan in-
sanlardan karayolu tercih edenlerden bin 
tanesi trafik kazasında öldü. Aşırı tedbir, 
korku, panik daha kötü sonuçlara neden 
olmakta. O yüzden aklıselim davranmakta 
her zaman fayda var” dedi.

Erdağon ilerleyen süreçle ilgili ise, “Ta-
rih boyunca salgın hastalıkların ilerleme-
sine baktığımızda uzun vadede hep insan-
lığın iyiliği, selameti için daha iyi sonuçlar 
verdiğini görüyoruz. Örneğin çiçek hastalı-
ğı aşı biliminin gelişmesine neden olmuş, 
kolera altyapı hizmetlerinin gelişmesine 
neden olmuş, AIDS toplumsal ve cinsel 
davranışların düzenlenmesi ve denetlen-
mesi konusunda olanak sağlamış. Bu virüs 
de tüm dünya milletlerinin aslında aynı 
gemide olduğunu, uzun vadede de sorun-
larımıza beraber çözüm bulmamız gerekti-
ğini bize gösteriyor” şeklinde konuştu.
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Melhame-i Kübra ile ilgili iki değerlen-

dirmeyi nazar-ı tedkiklerinize arz ediyo-
ruz:

Melhame-i Kübra, kelime mânâsı ola-
rak “çok büyük ve kanlı savaş” anlamına 
gelmektedir. İbranicede “har-megido” 
Megido Dağı’dır. Burası, Yahudiler ve 
Evanjelistlerin kıyamet savaşının kopaca-
ğına inandıkları yerdir. Akdeniz’den 15 mil 
içeride ve Telaviv’den 55 mil kuzeydedir. 1

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmak-
tadır:

Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: Rasûlullah 
(asm) şöyle buyurdular: “Melâhim (şid-
detli savaşlar) vukua geldiği zaman Allah 
(cc) mevâlîden (Arap olmayan Müslüman-
lardan) öyle bir ordu gönderecek ki, atla-
rın cinsi yönünden Arapların en kıymetlisi 
ve silâh yönünden onların en iyisi olup, 
Allah İslâm dinini onlarla teyit edecek yani 
kuvvetlendirecektir.”2

Sevban’dan (ra) rivayet edildiğine göre 
Rasûlullah (asm) şöyle buyurmuştur:

“Yakında milletler yemek yiyenlerin 
(başkalarını) çanaklarına (sofralarına) dâ-
vet ettikleri gibi size karşı (savaşmak için) 
birbirlerini dâvet edecekler.”3

Birisi:

“Bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı 
olacak?” dedi.4

Rasûlullah (asm) ;

“Hayır, aksine siz o gün kalabalık, fakat 
selin önündeki çerçöp gibi zayıf olacaksı-
nız. Allah düşmanlarınızın gönlünden siz-
den korkma hissini soyup alacak sizin gön-
lünüze de vehn atacak” buyurdu.

Yine bir adam:

Vehn nedir? ya Rasûlullah diye sorunca,

“Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölü-
mü kötü görmektir” bu yurdu.

Bir başka rivayette de Ebu’d  Derda’dan 
(ra), Rasûlullah’ın (asm) şöyle buyurduğu 
nakledilmiştir:

“Büyük savaş gününde Müslümanların 
çadırı (kalesi) Şam’ın en hayırlı şehirlerin-
den olan Dimeşk adındaki şehir tarafında-
ki Guta da olacaktır.”5

Ebu Davud der ki: Bana İbn Vehb’den 
haber verildi, O dedi bana Cerir b. Ha-
zim Ubeydullah b. Amr’den ona Nafi İbn 
Ömer’den (ra); Rasûlullah’ın (asm) şöy-
le buyurduğunu haber vermiş: “Yakında 
Müslümanlar (Dımeşk) şehrinde muhasa-
ra edilecekler. Öyle ki onların en uzak ka-
rakolu Selah olacak.”6

Zührî, “Selah; Hayber’e yakın bir yer-
dir” demiştir.7

Konuya bütün bu hadisler çerçevesinde 
baktığımızda sonuç olarak “Allahü â’lem” 
demekten kendimizi alamıyoruz.

Dipnotlar: 1. İbrahim Canan, Kütüb-i Sit-

MELHAME-İ KÜBRA/ARMAGEDDON

Faik DAVUD

K A PA K
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te Muhtasarı, 17, 559-560. 2. Bu terceme 
Avnü’l-Ma’bud’un izahına göre yapılmış-
tır. Bezlü’l-Mechûd’laki izaha göre “yemek 
yiyenle rin cırnakları etrafında toplandık-
lar) gibi” şeklinde olur. 3. Ahmet,b. Ham-
bel II, 259; V. 278. 4. Sünen-i  Ebu Davud 
Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/421. 
5. Ahmed b. Hanbel VI, 25. Sünen-i  Ebu 
Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 
14/422. 6. Ahmed b. Hanbel VI, 25. Sü-
nen-i  Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil 
Yayınevi: 14/422. 7. Sünen-i  Ebu Davud 
Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/423

KAYNAK:Yeni Asya Gazetesi 
*
II
Melhame-i kübra, kelime manası ola-

rak çok büyük ve kanlı savaş anlamına gel-
mektedir.

Bu konuda değişik tasvirleri ihtiva 
eden hadis rivayetleri vardır. Diğer kıya-
met alametleri gibi  bu da müteşabihtir, 
kesin olarak tayin edilmesi kolay değildir. 
Melhame-i Kübra,  kıyametin bir alameti 
olarak değişik zaman dilimlerinde farklı 
şekillerde boy gösteren farklı versiyonla-
rı olan bir kavram da olabilir.  Hadislerin 
farklı rivayetleri bu farklı olaylara da işaret 
etmiş olabilir. Hadis kaynaklarında geçen 
özellikleri nazara alındığında bu olayın Os-
manlı topraklarında gerçekleşeceği anlaşı-
labilir. Biz konuyu fazla uzatmadan kendi 
kanaatimizi de pekiştiren şu hadislere ba-
kabiliriz.

Abdullah b. Büsr anlatıyor; Resulullah 
(a.s.m) şöyle buyurdu:

“Melhame-i Kübra ile Kostantıniyye´nin 
fethi arasında altı sene vardır. Yedinci de 
Mesih Deccal çıkar.”(Ebu Davud, Melahim, 
4).

Muaz b. Cebel anlatıyor; Resulullah 
(a.s.m) şöyle buyurdu:

“Melhame-i Kübra, Kostantin’in fethi ve 
Deccalin ortaya çıkması (olaylarının hepsi) 
yedi ay içerisinde meydana gelir.”(Ebu Da-
vud, a.g.e; Tirmizî, Fiten, 58).

Ebu Davud, yukarıdaki hadis rivayetinin 
bu hadisten daha sahih olduğunu söyle-
miştir. Tirmizî de bu hadis için “garip” ol-
duğunu söylemiştir.(bk. ilgili yerler).

Buna göre, Melhame-i Kübra’yı zaman 
itibariyle şöyle anlayabiliriz: Önce Melha-
me-i Kübra olacak, ardından Konstantini-
ye fethedilecek, ardından da Deccal çıka-
caktır. İşte bu hadis rivayetinden hareketle 
denilebilir ki;

1. Melhame-i Kübra, Birinci Cihan Har-
bidir. Osmanlı topraklarının yedi düvel ta-
rafından işgal edildiği bu savaş, İslam ale-
minde gerçekleşen en büyük savaştır.

2. Konstantiniye/İstanbul’un fethi ise, 
aynı savaşta İngilizler tarafından işgal edil-
dikten birkaç yıl sonra yeniden kurtulmuş 
ve yeniden fethedilmiştir.

3.  Deccal’in çıkması ise, aynı savaşla 
bağlantılı olarak belli din düşmanı şahısla-
rın ortaya çıkması yanında, materyalist bir 
düşünce akımını temsil eden Avrupa ve 
Sovyetler Birliğinde genel olarak meydana 
gelen semavî dinlerin karşıtı cereyanlar da 
bu deccali simgelemektedir.

Hadiste ifade edildiği gibi, bu olayların 
hepsi altı-yedi yıl içerisinde gerçekleşmiş-
tir. Tabii ki bu da nihayet bir yorumdur; is-
teyen katılır, isteyen katılmaz.

KAYNAK: Sorularla İslamiyet 
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Bu günler yörük dostlarımın göç günle-

ri, nisan ortaları Akdeniz sahillerinden yol-
lara düşüp kimi Sartavul geçidini aşarak, 
Hacı Baba Dağının eteklerinden, kimi Ta-
şeli Platosunun otlu koyaklarını, steplerini 
aşarak Toroslardaki yaylalarına geliyorlar.

Onları yol boyu karşılayıp hal hatırlarını 
sormak gelenek oldu benim için. Bazı yıl-
lar Gülnar’ın Erikderesine kadar uzatırım 
yolu. Orda Ulupınar köyünde Emine Sez-
gin cadım vardır, onun çayını içip hatırını 
sormadan dönmem. Sonra yol üzerinde 
hangi oba varsa onlara katılır, dayanabil-
diğim kadar yürürüm, kamp yapacaksam 
davar gütmeye çıkarım. Tabi ki hep yarım 
yamalak olur bu davar gütmelerim, başa 
yetirmek için gerçek bir yörük olmak ge-
rek.

Kış aylarında Ovacık, Aydıncık’taki oba-
ları gezerken Halil Öz arkadaşımla söz-
leşmiştik, mayıs ortalarında Ermenek’te 
buluşup gelip geçen obalarla hasbihal 
edecek, çocuklara götürdüğümüz arma-
ğanları verecektik. Ne çare her zaman di-
lendiği gibi olmuyor. Halil ile Ermenek’te 
buluşma sözümüz olmayınca biz de İrfan 

ve Şafak ile birlikte Barcın Yaylasına gitme-
ye karar verdik. Musa Gök kardeşim yaşlı 
anası ve iki kardeşi Kenan ve Mehmet’le 
birlikte oradaydılar.

Bolay Yaylasında otobüsten iner inmez 
baharın binbir çeşit kokusunu içimize çek-
tik. Sırt çantalarımızı yüklenip derenin 
kıyısındaki mescide doğru yürüdük. Mes-
cidin önündeki çeşme başında karnımızı 
doyurup Musa’nın obasına doğru yürüye-
cektik.

Önümüzde gürül gürül akıyordu dere, 
derenin iki yakasındaki çayırlıklar safi sarı-
çiçekti. Şubat mart aylarında kardelenler-
le, navruzlarla donanan kayalıkların çevre-
si yemyeşil olmuştu. Derenin kıyısına inip 
yürümeye başladık. Çetmi yol ayrımına 
kadar dereyi takip ederek yürüyecek, son-
ra Çetmi yolunda bir boğazda konaklayan 
Musa’nın obasına ulaşacaktık. Bir yanımız 
çayırlıktı, bir yanımızda kavisler çizerek 
akıp gidiyordu dere. Bu derenin suları ka-
yalıkların arasından geçip Ayboğazı şelale-
sini oluştruyor, Çetmi’nin, Sazak’ın bağına 
bahçesine bereket saçarak Göksu Irmağı-
na kavuşuyor.

Barcın Yaylasında Taşeli platosunun 
tam ortasındaydık. Bir yanımızda Bolay 
Dağları, bir yanımızda Başyayla, Yörük 
Pazarı ve Sarıveliler, az ötemizde bir sürü 
suya doğru iniyordu. İki çocuk ve bir kadın 
vardı sürünün başında. Köpekler dolanı-
yordu sürünün çevresinde. Sürüye doğ-
ru yürüdük, çocuklar bir kayanın üzerine 
çıkmış bizi izliyorlardı. Onları yanımıza ça-
ğırdık, koşarak geldiler. Mehmet ve Nazlı 

GÖÇERLER ARASINDA
CANBAZ AİLESİ

Oğuz ZEKi

G E Z İ
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başlayınca erkenden bırakmışlar okulu. 
Mehmet okumayı çok seviyormuş, onlara 
kitaplarımı verdim iki kardeş okusunlar, 
diye. Sürünün ardın gelen anneleri gel-
di yanımıza. Güleryüzlü bir yörük kızıyda 
Rukiye. Rahmetli Gaga Kerim’in yeğeniy-
miş.Misafir alır mısınız, deyince yolun üst 
başında kurulu çadırı gösterdi. Çadır orda, 
Mehmet sizi götürsün, diye. Ayaküstü bi-
raz sohbet ettikten sonra Mehmet’in pe-
şine düşüp çadıra doğru yürüdük, . Özlem 
vardı çadırda, tokalaştık ama sorduğum 
hiçbir soruya yanıt vermiyordu. O duymaz, 
dedi Mehmet. Sonra çadırda toplaşınca 
Rukiye anlattı Özlem’,in başına gelenleri. 
Daha üç yaşındayken boğuşan köpeklerin 
arasında kalmış. Onlardan kaçayım derken 
düşüp başından yaralanmış, havale geçir-
miş, duymaz, konuşamaz olmuş. Doktoır-
lar kulakçık vermişler ama onu da Özlem 
takmamış.

Obanın reisi Ali ile büyük oğlu Kadir 
Cuma namazı için Taşkent’e gitmişler. Ba-

basından önce Kadir geldi. Tam bir yörük 
delikanlısı Kadir.

Ali Canbaz ailesi kışları Aydıncık’ın Tek-
necik Mahallesinde kalıyorlarmış. Yazı 
Taşkent’in yaylasında kalacaklarmış. Yani 
bir konaklık yolları kalmış.

Rukiye bütün göçer kadınları gibi bil-
ge ve hünerli. Kışlakta ıstarını kurup yün 
ala, yanışlı ala çuval dokuyormuş, ona da 
annesi öğretmiş. Erinmeden kalktı doku-
duğu şeyleri çıkarıp gösterdi. Çadırda biz 
Ali ile sohbet ederken Nazlı benim şiirleri 
okuyor annesi Rukiye dinliyordu. Bir gez-
gin, bir yazar için kara çadırda okunmak-
tan güzel ne olabilirdi ki.

Sabah Kadir bizi Musa Gök’ün obasına 
ulaştırdı. Öğleye yakın da Alatalı arkadaşı-
mız, iyi fotoğrafçı ve gezgin Hasan Hüse-
yin Kahraman motoru ile çıkageldi. Dört 
gezgin öğleden sonra yollara düşecek, 
akşama doğru Bolay Yaylasında bir çeşme 
başında kampımızı kuracaktık.
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Rusya ve Türkiye’nin ilişkileri 2001 yılından itiba-

ren arttı. Özellikle Amerika’nın hegamonyası altın-
daki Fetö örgütüne yönelik operasyonlardan sonra 
2012 yılından itibaren hızlanan ilişkiler 2015 yılın-
da TSK içindeki Fetöcü unsurlarla AK Parti içindeki 
Fetöcü siyasilerden bazılarının yüzünden yaşanan 
Uçak krizi sebebiyle Rus Türk ilişkileri gerildi. Son-
rasında Doğu Perincek ve Cavit Çağlar’ın şahsi ça-
baları sayesinde kriz aşıldı ve Türk Rus ilişkileri yeni 
dönemece girdi. Eskisinden daha güçlü bir siyasal 
ilişki ortaya çıktı hatta Rus diplomatını Fetöcü bir 
polisin öldürmesiyle bile ilişkiler bozulmadı.

Ancak şunların altını çizmezsek olmaz.
1- Fetö ve Türkiye’de bazı (hepsi değil) tarikat-

lar Amerikancıdır. Rusya İran ve Çin’den öyle nefret 
ederler ki Amerika ve Britanya AB ile gizli görüşme-
ler yürütürler ve kendi ülkelerinde de bu tarikatlara 
izin verilir para toplarlar ve güçlenirler. Bu Tarikatlar 
Nato ve Batı için ajanlık görevi yapmaktadırlar. Bu 
tarikatların bazıları hükümete oy potansiyeli gibidir 
ama aslında Hükümet’in Rusya Çin ve İran’la ilişki-
lerini beğenmedikleri için gizli gizli sağcı muhalefet-
le görüşmektedirler.

2- Türkiye 1919 yılında başlattığı Bağımsızlık 
mücadelesini Cumhuriyeti kurarak önemli yol ala-
rak devam ettirdi ama Amerika ve Nato ile 1950 li 
yıllarda Adnan Menderes döneminde geliştirel iliş-
kiler yüzünden bağımsızlığını tamamen sağlayama-
dı. Ülkemiz Amerikanın gizli söürgesi olarak kaldı. 
Nato, Gladio yapılanmasının benzerini ülkemizde 
Fetö başta olmak üzere Nazım Kıbrisi gibi isimlerle 
oluşturdu.

3- Son dönemde gittikçe güçlenen ÇİN’e karşı 
Doğu Türkistan kartını ABD açtı. Doğu Türkistan da 
ki baskı abartılarak daha da ajanları vasıtasıyla ülke-
mizde ÇİN imajına darbe vuruldu. Çin Türkiye’den 
heyet gönderip inceletmesini istedi. ABD yetiştir-
diği Vahabi Uygur Teröristleri ile Çin içindeki terör 
faaliyetlerini asla ama asla gündeme getirtmedi. 
Silahla masum Çinlileri katleden Vahabi teröristleri 
dünya hiç konuşmuyor. Niçin?

ABD ve NATO, Çin’den batıya göç eden Uygurla-
rı oturma izni karşılığında terörize etmekte. Onları 
yetiştirmekte ve terör faaliyetlerinde kullanmakta. 
Mesela İdlib’de El Kaide uzantılı teröristlerin içinde 

hiç de azımsanmayacak Uygur teröristinden halkı-
mızın hiç haberi var mı? Yok. Niye? Çünkü yazmıyor-
lar yazmaya korkuyorlar. Ben yazmaya kararlıyım. O 
teröristlerden eskiden İstanbul’da Başakşehirde gır-
la gitsin doluydu. Yaza yaza onların oradan temiz-
lenmesi sağlandı. Hala Litvanya Letonya devletinin 
himayesinde aldıkları oturumlarla arasıra Başakşe-
hirdeki akrabalarını ziyarete gelmekteler. Peki onla-
rı Nato neden özellikle Litvanya Letonyada tutuyor?

Çünkü sadece Çinden gelen uygur değil aynı za-
manda Çeçenistandan kaçan ABD ve Nato’nun ye-
tiştirdiği Vahabi teröristlerde bu ülkelere sığınıyor.

Halkımız bunları biliyor mu hayır?
Rus Çeçen Savaşında bir çok ülkücü Gürcistan 

üzerinden Çeçenistana gitmek istediğinde ABD on-
ların Çeçenistan’a geçişine izin vermedi ama Vaha-
bilerin geçişine kolayca izin verdi. Ülücüler oradaki 
savaşa 90 lı yıllarda Azerbaycan üzerinden yaptıkları 
geçişle katılabildiler. Dünyada Terör olaylarını baş-
latan büyüten silah olarak kullanan ve can yakan iki 
organizasyondur ABD ve NATO.

4- Rusya Federasyonu’nunda hataları var. Mese-
la hala PKK ve HPG’yi terör örgütü olarak tanımla-
mıyor. Kürt halkının temsilcisi olarak PKK ve HPG’yi 
görüp bu konuda inisiyatifi Amerika’ya bırakmak da 
istemiyor. Yıllarca Türkiyeden de Çeçen savaşçıları 
desteklememesini bekledi ama. Türkiye kendi ül-
kesinde Çeçenistan’da savaşmış vahabi bırakmadı. 
Türkiye’de bu onuda samimiyet sınavını geçti Rus-
ya geçemedi. Ancak Rusya Türkiye ilişkileri son 10 
yılda o kadar gelişti ki Rusya hiç bir zaman güven-
mediği Türkiye’ye s 400 gibi gelişmiş bir silahı ver-
di. Türkiye’nin Nükleer güce erişmesini sağlamak 
içinde samimi çaba ortaya koydu. Ülkemizden tarım 
ürünlerimizin çoğu zehirli ilaçlı sağlığa zararlı oldu-
ğu halde ürün almaya devam etti ediyor. Gaz tedari-
ki konusunda güvenip boru hatları yaptı. Turiszmde 
milyarlarca dolarlık çıkar var.

RUSYA FEDERASYONU ile ilişkiler BOZULMAMA-
LI ASLA...

5- Türkiye Adana mutabakatını işletmeli. Esad 
rejimini devrerek İsrailin güvenliğine katkı sağla-
mayı bırakmalı. Nato’nun ABD nin müttefikiz yalanı 
İdlib de geçerli Rojava da PKK ile müttefik oldukları-
nı gördük. Türkiye Rusya Esad ve İran ile anlaşmaya 

İDLİB ve ASTROPOLİTİKA
Ayhan ÖZCİMBİT

A S T R O L O J İ
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vararak güven arttırılmalı. Bölgede Filistin’in yanın-
da yer alan Esad ile savaş derinleştirimemeli. İdlib 
meselesi halledilmeli halledilmezse önce Rusya’ya 
İran’a olan halkımızın güveni tamamen azalarak 
ABD ve Batı’ya olan teveccüh artar. İdlib denizine 
düşen Türkiye BATILI köpek balığına sarılmama-
lı. Unutmamak lazım ki Suriye devleti hala BM de 
Suriyeyi temsil etmekte. Suriye devletini zayıflat-
mak PKK yı da güçlendirmek demek hamisi İsrail’i 
ve ABD yi de güçlendirmek demek. Burada hassas 
dengeler gözetilmezse TSK içindeki NATO’CU ve 
ABD ci subayların elleri güçlenir. Bu Türkiye’nin eski 
Türkiye olmaya doğru gitmesi demek...

Evet TSK içinde hala NATO ve ABD yi güçlü bir 
şekilde destekleyen Subaylar var. Bunların bir kısmı 
ülke içindeki NATO cu ve ABD ci bazı tarikatların-
da sempatizanları da. Sadece FETO nun subayı var 
sanılıyorsa bunda halkımız yanılıyor. Tarikatlar ülke-
mizin malesef bir gerçeği ve o tarikatlar yüzünden 
de Ateizm ve Deizmin arttığı da diğer bir gerçek...

Gidişat nereye?
Erdoğan dönemi maalesef hızla sona doğru git-

meye başladı. Senelerden beri Bağımsızlık için veri-
len mücadele konusunda bizzat Başkan Erdoğan’ın 
yanlış siyasetleri eski Türkiyeye dönüşü hızlandır-
makta. Bunu söyledikleri zaman bazıları bu yazıyı 
okuyunca “Nereden biliyorsun Müneccim misin?” 
diyecekler. Evet Müneccim’im, her ne kadar Hakan 
Kırıkoğlu gibi Müneccim Başı olmasam da İslam Ast-
rolojisi’nin Müneccim başıyım.

23 Aralık 2011 de ilk TV programımda 2012 yılın-
da ciddi sınavlardan geçecek bu devlet Ekim 2012 
de başlayacak dediğimde (Videoları hala bende var) 
herkes şaşırmıştı stüdyoda. Devlet 2012 den beri 
büyük bir savaş verdi. En ağırı 2012 2015 ve akabin-
de 2015 2017 yılları arasında oldu. hala kendimizi 
doğrultamadık. Niye oldu bunlar?

Burası Astro Politiğin konusu
Akrep burcu olan devlet Satürn’ün sınamasın-

dan öyle bir geçmeye başladı ki, 7. evinde Akrep 
bulunan BOĞA Stelyumlu Fethullah Gülen tüm 
ilişkilerinde ortaklıklarında ayrım yaşadı. Fetöcüler 
kadar güçlüydüler ki devlet içinde devlettiler. On-
lardan kurtulmadıkça bağımsızlık gelemeyecekti. 
Bu süreç 2010 yılında yavaş yavaş başladı. 2012 de 
gittikçe artmaya ve 2013 de Mayısta Gezi olayları 
ile gençlerin daha fazla ayaklanması için gençlerin 
kafasına fişek sıktıran Polis Amiri ve Valiye medya 
üzerinden The CİAmaatin adamları hesap verecek-
siniz bir gün diye yazdım köşe yazılarımda. O amir 
ve Vali şimdi hapiste.

2017 2020 arasında Türkiye orataklarını değiş-
tirdi tamamen. Batı ile ortaklığı evliliği bitme nok-
tasındaydı. Boşanma Türkiyenin 7. evindeki satürn-
den gelen işaretle devam etti.

Şimdi 2020 yılında Türkiye ve Batı boşanma ari-
fesindeyken tekrar evliliği devam ettirmenin yolunu 
arıyor görünmekte. Rusya’nın savaşta olduğu Uk-
rayna’ya milyonlarca dolar vermek, Suriye’de Ada-
na Mutabakatına dönmek güçlendirmek konuşmak 
yerine İdlib bataklığına düşmek. ABD ve İşgalci siya-
setlerine karşı Bağımsızlığımızı güçlendirmede des-
tek alabileceğimiz Rusya’nın Gazı Turistine Çin’in 
sermaye ve teknolojisine, ve İran’ın petrolüne sırt 
döndüğümüzde ne mi olacak?

son on yılda  ne yapılmışsa her şey çöp olacak....
Çünkü bu gidişle AK Parti demiyorum Erdoğan’ın 

yüzde 51.5’lik oyundan yüzde 2 lik bir oy kaydırmayı 
başaran Erdoğanı Türkiye’yi Libya ve Suriye bataklı-
ğına çeken İkindi namazını Şam’da kılamayan Davu-
toğlu Ekrem İmamoğlu’nu 2023 de başkan yapacak, 
Türk halkını bataklığa top yekün çekecek sayın Da-
vutoğlu....

Sonra ne mi olacak?
Merhaba IMF (Ekreme oy veren gençler tanışa-

cak IMF ile. IMF ile masaya oturmak ülkenin şeref 
ve haysiyeti nasıl yok oluyor bilecekler. Iphone’lerı-
nı göremeyecekler bir daha)

Merhaba Zamların en alalısı ( GENÇLER Zamla-
rı öyle 6 ayda bir değil daha sık görecekler. Belki 
süpermarkete yürüyerek gitmekle koşarak gitmek 
arasındaki fiyat farkı nedemek bizim gençliğimiz 
gibi görecekler o günleri)

Merhaba 2 haneli daha fazla faiz rakamları ( öyle 
yüzde 9 veya 15 gibi değil yüzde 120 faizleri göre-
cekler. Ütopik geliyor değil mi?)

Merhaba ABD li ve Britanyalı Sermaye baronları
Merhaba yoksulluk
Merhaba MIT içine yeniden yerleşecek olan CIA 

FETO MOSAD ajanları
Merhaba Faili meçhuller ( İnsanları öldürüp Mu-

vahhit Selam Tevhit diye g.tlerinden örgüt uydurup 
onun üzerine atacaklar masumlar hapse girecek)

Merhaba Kürt halkına faşist dayatmalar ve zu-
lümler (PKK Güçlensin diye tabiki yapılacak bunlar-
da tıpkı 80 ve 90 lar gibi. Batı doğuyu istemeyecek 
bu sefer)

Elveda İHA’lar SİHALAR
Elveda Nükleer Füze Vizyonu
Elveda Doğu Akdeniz
Elveda Kuzey Afrika
Elveda Orta Asya
İşte buraya çiziyorum bunlar olmazsa ben de Ay-

han değilim
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Onbeş milyonu aşkın insanlarla bir-

likte İstanbul şehrinde yaşıyorum. Neler 
görmüş neler bu büyük şehir. Takvimlere 
bakıyorum, hepsi de “ 21 Temmuz 2010 ” 
tarihini gösteriyor.

Bilmem kaç milyon senedir, bize uçsuz 
bucaksız gibi gelen uzayda yol almakta 
olan, benim gibi yaşlandığı da söylenen 
“Dünya” denen uzay aracında milyarlarca 
yolcularla birlikte seyahat etmekte oldu-
ğumu hissettim. Dünya uçağında yaşayan 
insanlardan başka diğer canlılar; zamanı 
ve mekanı idrak edemeden, sebep-sonuç 
ilişkisi kuramadan yani varlığın farkında 
olamadan yaşarlarmış.

Aniden bir korku hissettim; trilyon-
larca yıldızlarla beraber, semâda, saatte 
bilmem kaç bin kilometre hızla gitmekte 
olan bir ismi de “ arz” olan uçağımızdan 
düşmemek için çocukken köyümüzde bin-
diğimiz traktör römorkunda çömelip de 
bir yerlerden tutunmaya çalıştığım gibi 
tutunacak yer aradım.Tarifsiz bir ürper-
ti yaşadım içimde. Peygamberî bir duayı 
söyledim içimden ve sakinleştim.

‘ Allah’ın adıyla. Allah’a hamd olsun. 
Bizim gücümüzde olmaksızın bunu bizim 
emrimize veren Allah’ı her türlü noksan sı-
fattan tenzih ederiz. Hiç şüphesiz hepimiz 
Rabbimize döneceğiz.’

H.Şerif       ( Tirmizi )
Sonra; vakit gündüz ortasıydı, kendi ih-

tiyarımla gözlerimi kapadım, karanlıklarda 
kaldım. Halbuki gözleri açık olanlar gü-
neş vasıtasıyla her şeyi olduğu gibi görü-
yorlardı. Aklı ve gözü sakat olanlar hariç. 
Gözlerimi basit bir hareketle tekrar açtım. 
Karanlıklarda kalan dünyam tekrar bana 
verilen had ve hesaba gelmez nice nimet-
ler sayesinde, başta güneş olmak üzere 

tekrar aydınlandı. Gözümün feri kadar, 
görebildiğim tüm eşyayı gene olduğu gibi 
gördüm, idrak etmeye, anlamaya çalıştım.

Ancak akıl gözümün nasıl kapatıp nasıl 
açtığımı test edemedim.

Daha sonra; yüzlerce TV kanalların-
da, internet sayfalarında, gazete ve kitap 
yapraklarında, radyolarda hem aklım hem 
gözlerimle dolaştım durdum. Maalesef 
dergi ve bültenlere bakmağa fırsat bula-
madım.

“En güzel surette yaratılan ve eşref-i 
mahluk olan insanlar” içinde yer almaya 
çalıştım. Hakiki gündemi yakalamak için 
epey uğraştım. Köşe yazarlarını okudum. 
Spor sayfalarında top gibi kaleden kaleye 
tekmelendim. “Hak’kın  gör dediklerine 
de bak,” diyenlere de, “ şeytanın gör de-
diklerine bak” diyenlere de baktım.

Dünyada ortalama hergün 700 bin kişi 
ölüyormuş, bu piyangodan haberi yok-
muş gibi yani ölüm kendileri için yokmuş 
gibi yaşayan insanlara da hayretle baktım. 
Halbuki korkunç bir süratle kabre doğru, 
toprakta eriyip kaybolmak üzere ahiret 
yurduna doğru yol alıyorlar. Merhum Ve-
hip Sinanın bir karikatürü gözümün önüne 
geldi. O karikatürde, büyük bir gemi rota-
sını ayarlayıp hedefine göre giderken, bazı 
şaşkın yolcular geminin rotasına bakma-
yarak tam tersi yere gittiğini sanma veh-
mi çizilmişti. Muhteşem bir tespittir bana 
göre.

Dünya gemisinde de ne kadar çok ne-
reye gittiğinin farkında olmayan zavallılar 
var. Hem  2010 yılında… Hem de en çağ-
daş yer ve makamlarda…İslâmiyet rahmet 
ve şfrkât dinidir. Onlara acıyor ve kendile-
rine hidayet temenni ediyoruz.

KÂİNATIN ANAYASASI

İbrahim TÖRE

D İ N
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Güneş nasıl ki şu alemimizi aydınlatır, 
ısıtır, bizi döndürür, uzayda gezdirir..Dün-
yamızı rengarenk çiçeklerle güzelleştirir. 
Manevi alemimizi aydınlatan Allah kelamı 
olan Kur’an-ı Kerim de böyledir. Biri Rab-
bimizin kudret ve irade sıfatından gelir, 
diğeri kelam sıfatından gelir.

Bu yılın Kur’an-ı Kerimin nüzûlünün 
1400 ncü yılı olduğunu hatırdan çıkarma-
yalım. Malum Diyanet İşleri Başkanlığımız 
bu yılı “Kur’an yılı” ilan etti. Çok da güzel 
etti.Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. 
Amin

Kur’anın da sayfalarını açtım kalbimi ru-
humu da açıp, ona hazır ettim. Bir oraya 
baktım bir ötekilerine. Bütün güzellik ve 
dupduru gerçeğin bu tarafta olduğunu bü-
tün benliğimle hissettim.Bütün kötülükle-
rinde muhalif  tarafta olduğunu bildim..

Keşke en güzel surette yaratılan ve ger-
çeğe aşık ve tali olan insanlık bunun far-
kına en kısa zamanda varabilse. Keşke…!

Hiç dikkat ettiniz mi ? Kainat; atomlar-
dan, elementlerden, bitkilerden, hayvan-
lardan, insanlardan, yıldızlara, galaksile-
re kadar yani mikro alemlerden makro 
alemlere kadar…yaratılışın ilk anlarından 
bu günlere kadar… ne kadar da mükem-
mel idare ediliyor,yaratılıyor, yaşatılıyor ve 
iman ediyoruz ki böylece de idare edile-
cek. Bizi böyle bir kâinatta hadsiz rahmet 
ve lütfuyla yaratan ve yaşatan Mevla’mıza 
razı olacağı kadar hamd ve senalar olsun.

Bütün dünyada, medeni bütün ülkeler-
de – devletlerde, anayasalar vardır ve bu 
anayasadaki kurallara göre devletler yö-
netilmeye çalışılır. En büyük ülke ve alem 
olan Kâinat da anayasasız olamaz. Kâinat 
anayasası da kâinat gibi mükemmel olan 
Kur’an-ı Hâkim’dir. Bu anayasanın sahibi 
kâinatında sahibi, yaratanı, yaşatanı olan 
Yüce Allah’tır.

Bu günkü yaşamakta olduğumuz ka-
ranlıklara ve güçlüklere, ışık ve nur olması 
hasebiyle Kur’an semâsındaki yıldız ayet-
lerinden sizin de istifadeniz için bir deste 
ayet yıldızlarının meallerini derleyerek siz-
lere sunmaya çalıştım.

İnsanlık olarak Allah hidayetimizi ve 
Kur’an’dan istifademizi artırsın. Cümlemi-
zi ve gelecek nesillerimizi de hakiki birer 
Kur’an hâdimi ve tâlibi eylesin. Amin…

‘Ey İnsan, “Üstün Kerem Sahibi” olan 
Rabbine karşı seni aldatıp – yanıltan nedir 
? Ki O, seni yarattı, sana bir düzen içinde 
biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı.’

İnfitar sûresi, 6-7nci ayetler
‘İnsan, bizim kendisini bir damla sudan 

yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o, apa-
çık bir düşman kesilmiştir.’

77nci ayet
‘Kötü işleri kendilerine iyi göründü.’

Tövbe sûresi   37 nci ayetten
‘ Ey inananlar size ne olduki “Allah yo-

lunda savaşa çıkın” dendiği zaman yere 
çöküp kaldınız Ahireti bırakıp dünya haya-
tına mı razı oldunuz ? Oysa dünya hayatı-
nın geçimi ahirete göre pek az bir şeydir.’                                                          

Tövbe suresi       38
‘ Mü’min erkekler mü’min kadınlar bir-

birlerinin dostlarıdır. Onlar iyiliği teşvik 
eder, kötülükten sakındırır, namazlarını 
dosdoğru kılar, zekatlarını verir, Allah’a 
ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah 
rahmetine eriştirecektir. Muhakkak ki Al-
lah’ın kudreti herşeye galiptir ve Onun her 
işi hikmet iledir.

Tövbe sûresi 71nci ayet
‘ Mü’min erkeklere ve mü’min kadınla-

ra Allah, ebedî olarak kalmak üzere, altın-
dan ırmaklar akan Cennetler ve Adn Cen-
netlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. 
Allah’ın rızâsı ise en büyük mükafattır. En 
büyük kurtuluş da işte budur.’

Tövbe sûresi 72 nci ayet
‘ Kafirler de birbirlerinin dostudur. Eğer 

size emredileni yerine getirip mü’mini 
dost, kâfiri düşman bilmezseniz, yeryü-
zünde fitne çıkar ve pek büyük bir fesat 
meydan alır.’

Enfal sûresi 73 ncü ayet
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Mesleğim icabı çok sayıda ortaöğretim 
öğrenci, öğretmen ve öğrenci velileriyle 
görüşmeler yapıyorum. Şurasını kesinlik-
le söyleyebilirim ki bizde ortaokul ve lise 
öğretimi nadir istisnalar dışında bitmiştir. 
Evet, bugünkü uygulamalarla değil öğren-
cileri geliştirmek aksine onları körelten 
ve sıradanlaştıran, ahlaki açıdan geriye 
götüren bir sisteme sahibiz. Muhakkak el 
atılması ve radikal değişiklikler yapılması 
gerekmektedir.

5 Mart 2020 tarihli MİLAT Gazetesi’nde 
Özkan Erdem Bey  ‘Ziya Selçuk ve Sorunlu 
Eğitim’ başlıklı ilginç olduğu kadar uyarıcı 
bir yazı kaleme aldı. Yazıyı okuyunca yıllar-
dır müşahede ettiklerimi sayın yazarın da 
tekrarladığını gördüm.

Özkan Bey yazısına şöyle başlamış:

“12 yıllık ZORUNLU eğitimin süreç içe-
risinde bazı konularda ayak bağı olduğu 
ve SORUNLU eğitime dönüştüğünü gör-
dük. Okullarda artan disiplin olayları, eği-
tim kalitesinin düşüşe geçmesi, okulların 
fiziki koşullarının düzeltilmesinde ortaya 
çıkan yetersizlikler, okullardaki ekonomik 
sorunlar, okul/veli iş birliğinin zayıflaması, 
okullardaki akademik başarının azalması, 
öğrenci profilinin olumsuz değişmesi, öğ-
renci/öğretmen arasındaki iletişim dilinin 
istenilen düzeyde olmaması gibi onlarca 
sorunun temelinde 12 yıllık kesintisiz eği-
tim yatıyor.”

Şu ifadeler de bu yazıdan:

“Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılsın diye 
vaktiyle yazılar yazan biri olarak bu acı 
tecrübeleri paylaşmak, yazmak istedim. 
O günün koşullarında zorunlu eğitimi sa-
vunmak, dile getirmek ve desteklemek ne 
kadar bir ihtiyaç ise, bugün de zorunlu eği-
timin yanlış olduğunu ve günümüz koşul-
larında artık zamanın ruhuna hitap etme-
diğini dile getirmek de benim açımdan bir 
ihtiyaç. Gelinen noktada, toplum olarak 
12 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimi dene-
yimlediğimizi ama ilk birkaç yılı saymazsak 
beklentimizi yeterli düzeyde karşılamak 
yerine tam tersine toplumumuza ve eği-
tim sistemimize gün geçtikçe zarar verdi-
ğini fark ettik. 12 yıllık ZORUNLU eğitimin 
süreç içerisinde bazı konularda ayak bağı 
olduğu ve SORUNLU eğitime dönüştüğü-
nü gördük. Okullarda artan disiplin olay-
ları, eğitim kalitesinin düşüşe geçmesi, 
okulların fiziki koşullarının düzeltilmesin-
de ortaya çıkan yetersizlikler, okullardaki 
ekonomik sorunlar, okul/veli iş birliğinin 
zayıflaması, okullardaki akademik başarı-
nın azalması, öğrenci profilinin olumsuz 
değişmesi, öğrenci/öğretmen arasındaki 
iletişim dilinin istenilen düzeyde olmama-
sı gibi onlarca sorunun temelinde 12 yıllık 
kesintisiz eğitim yatıyor.”

Eğitimin içler acısı hali    

 Verilen rakamlara göre; Türkiye gene-

‘Zorunlu’ değil maalesef ‘sorunlu’ 
eğitim
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linde 4. ve 8. sınıf öğrencisine yönelik ‘ABİ-
DE’ eğitim araştırmasının veri analizleri ta-
mamlanmış. 

Rapora göre derslerde yetersizlik ilko-
kulda başlıyor ve artarak ilerliyormuş. 8. 
sınıf öğrencilerinin yüzde 16’sı dört işlemi 
bile yapamıyormuş. Her 4 öğrenciden bi-
rinin de, Türkçe bilgisi, temel ve temel altı 
seviyede bulunuyormuş.

ABİDE 8. sınıflar raporuna göre, öğren-
cilerin en yetersiz olduğu alan matematik 
ve yüzde 85,8’i orta ve alt düzeyde, yüz-
de 53’ü ise temel ve temel altı düzeyde 
matematik bilgisine sahip bulunuyormuş. 
Öğrencilerin yüzde 16,4’ü, dört işlem so-
rularını çözemiyor ve basit hesaplamaları 
da yapamıyormuş.

Ana dilimiz Türkçe’de ise, öğrencilerin 
yüzde 66,1’i orta düzey ve altında kalır-
ken, bu öğrenciler, deyimleri, atasözlerini, 
hiciv ve nüktelerdeki mesajları anlayamı-
yor ve neden-sonuç ilişkisi kuramıyormuş. 
Fen bilimlerinde öğrencilerin yüzde 86’sı, 
sosyal bilimlerde yüzde 65,3’ü orta ve alt 
düzeyde yer alıyormuş. Yüzde 39,8’i vü-
cuttaki organların görevini bilmiyor, her 
dört öğrenciden biri harita okuyamıyor iki 
farklı olay arasında bağ kuramıyormuş.

Muhakkak el atılmalı

Rakamlar objektif ve tartışmaya bile ge-
rek yok. Sanki hiç eğitim görmemiş gibiler 
maalesef. Konunun burasında Milli Eğitim 
Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’tan beklenti-
mizin büyük olduğunu belirtelim. Bakanı-
mız zorunlu eğitim süresine ilişkin olarak 
geçen yıl bir TV programında şunları söy-
lemişti:

“Bütün dünyaya baktığımızda, gelir 
düzeyi ne olursa olsun, bir çocuk zorunlu 
eğitim denilen 8-9 yıllık öğretim süresi içe-
risinde, ki bizde çok yüksek, İngiltere gibi 
bir iki ülke dışında bu derece uzun bir öğ-
retim süresi yok. Bir de Türkiye’de var, 12 
yıllık eğitim süresi... Genel olarak 8-9 yıllık 
bir zorunlu eğitim süresi var. 

8-9 yılda vatandaşlığın gereğini, temel 
bilgileri verip, ondan sonra uzmanlaşmaya 
yönlendiriyor. Lisedeki bir çocuğun 15-16 
tane dersi alması, anlaması, derinleşmesi 
mümkün değil. Sınıfta kalmanın hemen 
hemen hiç mümkün olmadığı bir ortamda 
da, öğrenci zaten ben geçeceğim diyor. O 
zaman da dört işlemi bilmeden lise bitiri-
liyor. Üniversitede zayıf kalıyorlar. Birçok 
dersten yüzeysel bilgi alacağına, yönel-
mek istediği, yeteneğinin olduğu alanda 
yoğunlaşsın. Her şeyden azar azar değil, 
belli konularda derinlik kazanması gereki-
yor.

Bir çocuk küçük küçük çukurlar kazmak 
yerine, kuyu kazması gerekir. Kuyu kazma-
sa hayatta da kökleri zayıf kalır.”

“Biz şimdi yaptığımız planlamada okul 
öncesi bu çocuğun yeteneğini ortaya çıka-
racağız. Bunu ilkokuldan itibaren yapaca-
ğımız için lise biterken artık kafasında ne 
var olmayacak. Liselerde 15-16 ders var. 
Yarı yarıya düşecek. Önümüzdeki eğitim 
yılında buna başlayacağız. Bundan sonra 
her ay büyük projeleri açıklayacağız.”

Sayın bakanımız başta olmak üzere bü-
tün eğitim ordusuna görev düşüyor. Çün-
kü çocuklar ve gençler ülkemizin geleceği 
demek. Geleceğimiz ise ancak eğitimle 
kurulacaktır.
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Soru: Menşe nedir? Neden önemlidir?
Cevap: Menşe bir eşyanın ekonomik milli-

yetidir .Örneğin; Türkiye’de hasat edilen bitki-
sel ürünler, Türkiye’de doğmuş ve yetiştirilmiş 
canlı hayvanlar vs. Menşe kavramı önemlidir 
çünkü eşyanın ithalatı sırasında gümrük ver-
gilerinin hesaplanması, ticaret politikası ön-
lemlerinin uygulanması(gözetim ve korunma 
önlemleri, miktar kısıtlamaları, anti-damping 
vergisi vs.) menşe ülkeye göre belirlenmekte-
dir.Ayrıca, dış ticarete ilişkin istatistik tutulma-
sı bakımından da menşe önem arz etmektedir.

Soru: Menşe Şahadetnamesi ve EUR.1 Bel-
gesi ne işe yarar?

Cevap: Menşe Şahadetnamesi, eşyanın ter-
cihli olmayan menşe statüsünü kanıtlamaya 
yarayan bir belgedir. EUR.1 Dolaşım Sertifika-
sı, sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma ku-
ralları çerçevesinde menşeli olduğunu göste-
ren, ihracatçı tarafından doldurultuktan sonra 
Ticaret/Sanayi Odaları tarafından gerekli kont-
roller yapılarak tespit edilen ve gümrük ida-
resince vize edilmesini müteakip geçerli olan 
menşe ispat belgesi olup aramızda tercihli ti-
caret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette 
indirimli tarifeden yararlanmayı sağlar.

Soru:  A.TR Belgesi ile EUR.1 Belgesi arasın-
da ne fark vardır?

Cevap: A.TR Dolaşım Belgesi; 2006/10895 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, Türkiye 
veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan 
eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli 
rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, 
gümrük idaresince ya da bu idare tarafından 
yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük 
idaresince vize edilen belgedir. A.TR Dolaşım 
Belgesi, eşyanın serbest dolaşım durumun-
da olduğunu gösteren bir belge olup eşyanın 
menşeini göstermez. EUR.1 Dolaşım Belgesi 
ise eşyanın menşeini kanıtlamaya yarayan bir 
belgedir.

Soru: Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi 
mecburi midir?

Cevap: İhracatta menşe şahadetnamesi 
düzenlenmesi mecburi değildir, ithalatçı ülke-
nin o eşya için menşe şahadetnamesi araması 
halinde düzenlenir. İthalatta ise, Gümrük Yö-
netmeliği’nin 205 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, menşe 
esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave güm-
rük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi di-
ğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest 
dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük 
vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulan-
maması için eşyanın söz konusu uygulamalara 
tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ül-
kede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla 
o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik 
etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ül-
kenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan 
menşe şahadetnamesinin ibraz edilmesi gere-
kir.

Soru: Avrupa Birliği’nden ATR Dolaşım Bel-
gesi eşliğinde yapılan ithalatta mali yükümlü-
lüklere tabi eşya için Menşe Şahadetnamesi 
ibraz edilip edilmeyeceğini nasıl öğrenebili-
rim?’

Cevap: AB ülkelerinden ATR Dolaşım Belge-
si eşliğinde serbest dolaşıma girecek olan mali 
yükümlülüklere tabi (ilave gümrük vergisine, 
ek mali yükümlülüğe ve ticaret politikası önle-
mine) eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin 
gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği 
hususu Bakanlığımız BİLGE sisteminin Tarife 
Modülü kullanılarak görülebilecektir. Söz ko-
nusu modüle beyanname tescilinden önce yü-
kümlü tarafından yapılması planlanan ithalat 
işlemine ilişkin bilgilerin girilerek, beyanname 
ekinde menşe şahadetnamesinin talep edilip 
edilmeyeceği belirlenebilecektir.

Soru: Tedarikçi beyanı ne demektir?
Cevap: Tedarikçi beyanı, Gümrük Birli-

ği kapsamında serbest dolaşımda bulunan 
ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, 
Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sis-
temi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon 
Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eş-

İbrahim BİÇER

Menşe

D I Ş  T İ C A R E T
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yanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan 
belgedir. Tedarikçi beyanına ilişkin hükümler 
28.09.2006 tarihli 26303 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan 2006/10895 sayılı Türkiye 
ile AT Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin 
Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar 
ile düzenlenmiştir.

Soru: Menşe Şahadetnamesi tedarikçi be-
yanı yerine geçer mi?

Cevap: Hayır. Çünkü menşe şahadetnamesi 
eşyanın tercihli olmayan menşeini kanıtlama-
ya yarayan bir belgedir. Tedarikçi beyanı ise 
eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan 
bir belgedir.

Soru : Fatura beyanı nedir?
Cevap: Fatura beyanı da EUR.1 Dolaşım 

Sertifikası gibi eşyanın tercihli menşeini göste-
ren bir belge olup fatura muhteviyatı eşyanın 
anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun 
ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya 
başka bir ticari belge üzerinde yazılı olarak be-
yanıdır. Kıymeti 6000 EURO’nun altında olan 
eşya için tüm ihracatçılar tarafından, 6000 
EURO’nun üzerinde olan eşya için ise sadece 
onaylanmış ihracatçılar tarafından düzenlene-
bilir.

Soru : Form A Belgesi ile Menşe Şahadetna-
mesi arasında fark var mıdır?

Cevap: Evet. Form A Belgesi, Genelleştirimiş 
Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde tercihli 
rejimden faydalanması talep edilen eşyanın 
GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kul-
lanılan bir belgedir. Yani, eşyanın tercihli men-
şe statüsünü gösterir. Menşe şahadetnamesi 
ise, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü 
gösteren bir belge olduğundan dolayı herhan-
gi bir şekilde indirimli tarifeden faydalanmayı 
sağlamamaktadır.

Soru: GTS kapsamında uluslararası prose-
dürün tamamlanması ne demektir?

Cevap: GTS kapsamında tercihli ticaretten 
faydalanmak amacıyla düzenlenen Form A 
belgelerinin kabul edilebilmesi için GTS’den 
faydalanan ülkelerin Türkiye’ye, kendi ülkele-
rinde Form A Menşe Belgelerini düzenleme 
yetkisine sahip resmi idarelerin isim ve adres-
lerini, bu idarelerce kullanılan mühürlerin ör-
nek baskılarını ve Form A Menşe Belgelerinin 
kontrolünden sorumlu ilgili resmi idarelerin 
isim ve adreslerini bildirmiş olmaları ve söz ko-

nusu ürünlerin menşeine ilişkin bilginin doğru-
luğunun veya belgenin geçerliliğinin kontrolü 
için Türkiye gümrük idarelerine gerekli yardı-
mı sağlamayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. 
Tüm bu prosedürler tamamlanmadan belge-
nin kabulü ve tercihli rejim uygulanması müm-
kün değildir.

Soru: Sonradan Kontrol nedir?
Cevap: Eşyaların menşe statülerini kanıtla-

yan EUR.1, fatura beyanı, Form A ve Menşe 
Şahadetnameleri gibi belgelerin doğruluğun-
dan şüphe eden ithalatçı ülke gümrük idare-
leri ilgili anlaşma hükümlerine göre bu belge-
lerin doğruluğunu ve kurallara uygunluğunu 
teyit ettirmek amacıyla ihracatçı ülke gümrük 
idaresine gönderebilmektedirler. Bu işleme 
sonradan kontrol denmektedir.

Soru: AKÇT kapsamı eşya için hangi menşe 
belgesi düzenlenir?

Cevap: AKÇT ürünleri Türkiye ile AB arasın-
daki Gümrük Birliği kapsamı dışındadır ve bun-
ların ticareti menşe esasına dayanmaktadır. 
Bu nedenle, AKÇT ürünlerinin menşe statüsü-
nü kanıtlamak amacıyla EUR.1 Dolaşım Belgesi 
ya da fatura beyanı kullanılmaktadır. 

Soru: PAMK (Pan-Avrupa Menşe Kümülas-
yon) Sistemi/PAAMK (Pan-Avrupa-Akdeniz 
Menşe Kümülasyon) Sistemi/BBMK (Batı Bal-
kan Menşe Kümülasyon) Sistemi nedir? Hangi 
ülkeler dahildir?

Cevap: PAMK Sistemi, Türkiye, AB ve EFTA 
ülkelerinin (İsviçre, Lihtenştayn, İzlanda ve 
Norveç) dahil olduğu çapraz menşe kümülas-
yonu esasına dayalı bir serbest ticaret alanı 
olarak tanımlanabilir. PAAMK Sistemi, Türkiye, 
Avrupa Birliği, EFTA, Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, 
Lübnan, Mısır, Tunus, Ürdün ve Faroe Adala-
rı’nın dahil olduğu çapraz menşe kümülasyonu 
esasına dayalı serbest ticaret alanı sistemi ola-
rak tanımlanabilir. BBMK Sistemi ise, Türkiye, 
AB ve Batı Balkan Ülkeleri (Arnavutluk, Bos-
na-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) 
‘nin dahil olduğu çapraz menşe kümülasyonu 
esasına dayalı serbest ticaret alanı sistemidir. 
Bu kapsamda, Türkiye, AB (sadece Gümrük 
Birliği kapsamındaki ürünler için), Arnavutluk, 
Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbis-
tan arasında çapraz menşe kümülasyonu uy-
gulanabilmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI
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Balaban, Mey veya Duduk, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin bir ço-

ğunda kullanılan nefesli çalgılar grubuna ait bir çalgıdır. 9-10 adet ses perdeli 
olanları Azerbaycan ve Türkistan’da kullanılmaktadır. Gürgen, ceviz, erik ve ben-
zeri sert ağaçlardan yapılanları varsa da en makbulü kayısı ağacından yapılanıdır.

Bir gövde (govda) ve ağız tarafına takılan ses çıkarıcı yassı kamış ağızlıktan 
ibaret olan Balaban, 280-300 milimetre uzunluğunda ve 20-22 milimetre çapın-
dadır. Sesi mat ve hafiftir, sesi zayıf olduğu için daha çok kapalı mekanlarda ve 
oda toplantılarında çalınmaktadır. Kamış üzerindeki kıskaç sayesinde ses incel-
tilip kalınlaştırılabilmektedir. Özel bir yöntemle yassılaştırılan kamış, kıskaç ve 
gövdeden meydana gelir. Kıskacın kamış üzerinde aşağı veya yukarı doğru itil-
mesiyle yaklaşık bir perdelik ses değişimi yapılabilmekte ve bu özelliği ile çalgı 
gruplarına hemen uyum sağlayabilmektedir.

Mey (Balaban)

S A N AT  TA R İ H İ M İ Z

Emrullah ÇINAR
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Modern bilim, doğada maksatlı 

prensiplerin olmadığına ve bir tasarla-
yıcının yani tanrı’nın olmadığına, insa-
nın doğasında vicdani ve ahlaki duygu-
ların olmadığına ve dolayısıyla uyması 
gereken kuralların da olmadığını iddia 
eder.

İnsanı etik birer makine haline ge-
tiren ise kalıtım ve çevresel etkilerdir 
der ve ölümden sonra da bir yaşam ol-
duğuna dair bir bilgi olmadığını söyler.

Modern bilimin tarif ettiği bu anlayı-
şa uygun olarak yaşayamayı seçen in-
sanlar, tüm hayatlarının ve karşılaştık-
ları her olayın tamamiyle rastlantısal 
olduğuna inanır ve olayların hiçbirisin-
de anlam ve amaç aramaz. Bu insanlar 
doğanın ve insan yaşamının, toplum-
sal koordinasyonların uyumu ve istik-
rarı yönünde hiçbir çalışma yapmaz ve 
tüm bağları gereksiz görerek toplum-
da kaosa neden olur.

Toplumda ahlaki çöküntünün iler-
lemesine nden olan bu durum, ahlaki 
değerlere sahip bireylerin yetiştirilme-
siyle önlenebilir.

Toplumların istikrarı ve huzuru için 
bu dejenerasyonun önüne geçilebilir. 
Nefret dolu sevgisiz bencil insanların 
fikri kaynağı olan Darwinizm’in bilim-
sel olmadığı ve ideolojik nedenlerle 
yıllardır bilim kisvesi altında toplumla-
ra dayatıldığı ve bilimsel anlamda tek 
bir dayanağının olmadığı insanlara an-
latıldığında insanlar bir yaratılış amaç-
larının olduğunun farkına varacak ve 
büyük bir sorumluluk duygusuyla ha-
reket edecektir.

Darwinist düşünceden kaynaklanan 
güçlünün zayıfı ezmesi yerine zayıf-
ların korunup kollanması, bitkiler ve 
hayvanlar da dahil tüm varlıklara kar-
şı güçlü bir saygı ve sevgi ile hareket 
edilmesi gerektiği inancı yayılacaktır. 
Bireyler kendilerini sorumlu hissede-
cek ve toplumda refah, huzur ve barış 
gelişecektir.

Böyle bir toplumda ise rekabetin ye-
rini herkesin iyiliği için işbirliği yapmak 
alacak, zulüm, duyarsızlık, ihtiyaç sa-
hiplerine karşı umursamazlığın yerini 
sevgi ve merhamet alacaktır.

İsmihan Meryem BOYRAZ

DARWINİST DÜŞÜNCEDEN KAYNAKLANAN 
SEVGİSİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

M A K A L E
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İhtiyarlara Yer Yok, Coen kardeşler yapımıdır ve dört Oscar kazanmalarını sağlamış-

tır. Bir başyapıt olarak kabul görmektedir. Llewelyn Moss, bir olay yerinde bulduğu 

çantayı alır ve başını hiç ummadığı bir belaya sokar. Artık peşinde bir kiralık katil var-

dır. Moss bir Vietnam gazisidir ve bir şekilde uyuşturucu olaylarının ortasında soruna 

dönüşen bir meseleye karışır. Peşindeki katil Anton Chigurh planı konusunda kararlı-

dır çünkü işini yarım bıramak niyetinde değildir. İşin için çok sayıda masum insanın ve 

suçluların da karışacağı soluk soluğa bir takip başlayacaktır.

Onur TAŞKIRAN
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Son zamanlarda kitaplarını  elimden bıra-

kamadığım bir yazar var. José SARAMAGO. 
Duyduğuma göre Amerikan siyaset bilimcile-
rinin de elinden  düşmüyormuş.  Sormadan 
edemiyorum kendime, acaba devletlerin po-
litikalarındaki hedefe kilitleyen acımasızlıklara 
hep bir kılıf bulma gayretlerini mi taçlandırıyor 
yoksa görmezlikten gelinme gayretlerini boşa 
mı çıkarıyor da bu yazar şiddetle tavsiye edili-
yor siyasetcilere.  

“Bak olacaksınız böyle olun, yoksa görün-
mez olun” der gibi adeta. Bir bir dökülüyor te-
pedekilerin eteğindeki taşlar. O taşlar ki hiçbir 
zaman tepedekilere isabet etmemiş.  Hep yer-
dekilerin gözüne gözüne... KÖR olun dercesi-
ne. ĶÖRLÜK’ de GÖRENKÖR ile ne kadar umu-
da kapıldiysam GÖRMEK ‘ de o kadar çaresiz 
kaldım.  Meğer GÖRENKÖR olmak her zaman 
geçerli akçe imiş. Sadece Duyuyorsan vay ha-
line. Hele bir de Görüyorsan bittin demekmiş.  
Değil mi ki GÖRMEK, KÖRLÜĞÜ diskalifiye 
eder.DUYMAK’ta SUSMA’yı bertaraf etmelidir. 
Her duyduğunu söylemek, başı beladan dili 
vebadan kurtarmaz ama  her gördüğüne KÖR 
olma nasıl bir illettir ki bu kadar tutulur hale 
gelmiş?!!!

Siyaset; en yabancı olduğum, cinligine, hin-
ligine bir türlü akıl erdiremedigim bir oluşum. 
Ben Devleti siyasetcilerinden daha çok seve-
rim.  Devleti uğruna canını verenler baş tacım-
dır. Mantığını  çoğu zaman bertaraf eden, ha-
yalperest atılımları deli cesareti ile kucaklayan 
biri olarak hayatı sorgularken hayatın içinde 
olanları hep bir metefor gizi ile sarıp sarmala-
mayı, kendi ruhsal çıkarımlarıma yine kendim 
ile bir çıkış yolu bulmayı şiar edindim.  Bu yol-
culukta SUSMA’yı edepten sayan DİLİN SÜSÜ 

SUSMAK’tır diyen büyüklerimizi pek dinleme-
dim. Ama görünen o ki hayat; insana doğru 
bildiğini yalanlatıp, bildiği yolda şaşırtanmış.

Aliya İzzetbegovic’in canı pahasına baş 
kaldırışı, devleti ve milleti  uğruna kaleminin 
susmayışı tepedekilere yerdekilerin gücünü 
göstermiştir.

Kutlu doğum sancıları çeken toprakların eş-
siz haykırışlariydi şüphesiz, Cengiz Aytmatov’ 
un Gün Olur Asra Bedel’ deki Mankurt hikaye-
si. 

Çığlık çığlığaydı  hayat orada.  Ceninden 
beklenen sabırsızlık hayata göz kırparken, Ha-
yattakilerin hayattan bıkmışlığına göz yumma-
larına şahit  bitirimsiz bekleyiştekiler...Kimse 
umduğunu bulamayacak...birileri haykırsın 
bunu lütfen.

Ceninin(cennetten gelenin) dünyaya gelme 
telaşı, dünyadakilerin cenin kalabilme (cennet 
kazanma) yarışı artık masumiyetini kaybetti. 
Masum kalan tek şey büyümesini istemedi-
ğimiz çocuk kalan yanımız.  Çocuklarımız... 
Devleti bakî kılma uğruna ümit aşılayabildik-
lerimiz...

Gözün süsü GÖRMEK,

Kulağın süsü DUYMAK

Dilin süsü SUSMAK imiş.

Ya KÖRLÜĞE ne demeli?

Oysa dilin susu, kulağın pası gözü kör eder.

“MANKUT DEVRİ”  bitti artık. Zaman “GÖ-
RENKÖR DEVRİ” .

Tüm KÖRLÜK‘lerin sadece kitaplarda kalma-
sı dileğiyle.

Ülkü KARA

GÖRMEK, DUYMAK, 
SUSMAK

M A K A L E
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K A PA K

Türk Cumhuriyetlerinin edebiyatları hakkında 
kesin bilgiler elde edilmesi yakın tarihlere dayanır. 
Türkiye ile aralarındaki siyasi ve kültürel kopukluk 
dolayısıyla, yayınlanan eserlere ulaşmak zor olmuş-
tur. Bu nedenle birbirinden farklı yazı dilleri meyda-
na gelmiş, siyasi sebeplerden kültür birliği sağlana-
madığı için ortak bir yazı dili de oluşamamıştır. 

Makedonya, Yugoslavya, Yunanistan ve Bulgaris-
tan’da yaşayan Türklerin kullandığı yazı dili ülkemiz 
Türkçesidir. Coğrafi yakınlığımız sebebiyle bu ülke-
lerle siyasi ve kültürel iletişim sağlanabilmiştir.

Makedonya 1945’ten itibaren arzu ettiği kültür 
hayatına kavuşmuş, Üsküp’te Birlik Gazetesi çıkarıl-
maya başlanmıştır. Kısa süre sonra bu gazete, ede-
biyat ve sanat sayfalarına da yer vermiştir. Ardından 
patlak veren savaş nedeniyle, Türkiye’ye göçler baş-
lamış, aydınların çekilmesi ve savaşta yaşanan ka-
yıplar yazılı basını da sekteye uğratmıştır. 

Balkan edebiyatı da sözlü geleneğe dayanır. 
Makedonya’nın ünlü edebiyatçılarından Hüseyin 
Süleyman Türk folkloru hakkında şöyle söyler : ‘’ 
Halk kendi duygularını, kendi dilini isimsiz kişilerin 
sazından, köy köy, kent kent gezen aşıkların duy-
gularını açıklayan türküleri yüzyıllarca korumuş, 
ağızdan ağıza, kulaktan kulağa yaymıştır. Türkülerin 
kaynağı gönül ırmağıdır. Efsaneler, masallar, tarihi 
olaylar bizi geçmişimize götüren en önemli değer-
lerimizdir.’’

Yazarlığının yanı sıra Türkoloji alanındaki araştır-
malarıyla da tanınan Süreyya Yusuf, iki dünya savaşı 
arasında Türkiye’den kopmak zorunda kaldıklarını 
söyler. Bu kopukluğun Makedon ve Kosova edebi-
yatına etkileri şöyle belirtir: ‘’ Osmanlı döneminde 
zengin bir edebiyat geleneğine sahip olan bu top-
rakların Türkleri, Osmanlı’dan sonra genel bir buna-
lıma girmişlerdir. Dolayısıyla bu durum edebiyata 
da yansımıştır.’’ Bölge Türkleri otuz, kırk yıl boyunca 
yazamamışlar, sağda solda buldukları şair ve yazar-
larımızın bazı eserlerini okumuşlardır. Milli Edebiyat 
dönemi eserleri çoğunluktadır. 

Tito döneminde Türk okulları açılmış, Üsküp’te 
Türkçe gazete çıkarılmış, radyo yayınları başlamıştır. 
Ancak bu durum, çokça aydına ihtiyaç duyulması-
na sebep olmuştur. Çoğu şair ve yazar eğitimdeki 
eksiklikleri gidermek üzere öğretmenlik yapmak zo-
runda kalmıştır. Bunlardan Hüseyin Süleyman, Şük-

rü Ramo, Necati Zekeriya, Süreyya Yusuf ve Mustafa 
Karahasan’ı sayabiliriz. 

Çocuk Edebiyatıyla başlayan yazı sürecinde, ya-
zarlar toplumdaki değişimi fark ederler. Bu sebep-
le yetişkinler için de yazmak gereğini hissederler. 
Şüphesiz ki şiir de edebiyatımızın vazgeçilmez tür-
lerindendir. Şiirin ardından kısa hikâyeler de gelir. 
Roman denemeleri son yıllarda başlamıştır. Türk 
şair ve yazarlarının ilk dönem temsilcileri Üsküp, 
ikinci dönem temsilcileri ise Priştine ve Prizen’de 
yetişmiştir.

Siyasi, tarihi, sosyal ve kültürel çalkantılar, ede-
biyatın toplumcu sanat anlayışını benimsemesine 
sebep olmuştur. Savaş yıllarından sonra yeni kuru-
lan bir devlette, işe eğitim ve öğretim ile başlanmış 
aydınlara büyük vazifeler düşmüştür. Bu durum 
Tanzimat yıllarındaki yazar ve şairlerimizle benzer-
lik göstermektedir. Ancak ilk dönemde yetişenler 
savaşa katılmak zorunda kaldıklarından, düzenli bir 
eğitim hayatları olamamıştır. Yazı hayatına başla-
dıklarında en çok işledikleri konular savaş ve vatan 
sevgisidir. Düşmana karşı sert tavırları ve onlara 
gösterilen kahramanlıklar ele alınmıştır. Şiirde ise 
sert ve kesin tavrın giderek yumuşadığı, memleket 
güzelliklerinin ağır bastığı görünür. Gerek şiir ge-
rekse nesirde yüzeysellik hakimdi. Tahlillerden çok 
tasvir kullanıldı. Zamanla ferdi konulara yer verildi. 
Bunların başında ise aşk vardı. 

Genç şair ve yazarların eserlerinden meydana 
gelen ‘’Makedonya Genç Türk Yazarlarının Eserle-
ri’’ adlı kitaba Mustafa Karahasan’ın yazdığı önsöz, 
onların sanat ve edebiyata nasıl baktıklarını gös-
termesi açısından önemlidir. ‘’ Kültür inkılabımızın 
semerelerini, Yugoslavya milletleriyle birlikte, Ma-
kedonya Halk Cumhuriyetinde yaşayan Türkler de 
geniş surette istifade ediyorlar. Kurtuluştan şimdiye 
kadar Türkçe olarak pek çok kitap, mecmua ve bro-
şür basılmıştır. Şimdi bu kitapla genç yazarlarımızın 
ilk eserlerini vermiş oluyoruz. Bu başlangıçtır. İleri-
de yazarlarımızın diğer eserlerini de basacağız. Bu 
kitapla öğrencilerimizin ihtiyacını yerine getirmiş 
olduğumuzu düşünüyoruz.’’

Daha sonraki yıllarda onların edebiyatı ile bizim 
edebiyatımız birbirine yaklaşmış, yazarların ufukları 
genişlemiş, dil ve ses konusundaki eksikliklerini gi-
dererek edebi eserler vermeye başlamışlardır.

BALKAN TÜRKLERİ EDEBİYATI 

Nazmiye Gül KÖSE
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İstanbul’da Galata’da kiliseden çevrilme 

en büyük cami.

Caminin, Emevî Kumandanı Mesleme 
b. Abdülmelik tarafından 97-99 (716-717) 
yılları arasında yapılan İstanbul kuşatması 
sırasında inşa edildiği yolundaki rivayetin 
aslı olmadığı bilinmektedir. Bizans’ın müs-
lümanlar için yapılmasına müsaade ettiği 
mescidin ise şehrin içinde olduğu anlaşıl-
maktadır. Galata’da VI. yüzyıla ait Aya İrini 
(Hagia Eirene) Kilisesi’nin kalıntıları üstün-
de, İstanbul’da Latin hâkimiyeti yıllarında 
(1204-1261), muhtemelen Katolikler tara-
fından San Paolo adında bir kilise yapılmış, 
fakat kesin olarak XIV. yüzyıl başlarında bu 
yapı Dominiken tarikatı mensuplarının eli-
ne geçerek aynı yerde büyük bir manastır 
ile San Paolo ve San Domenico adına yeni 
bir kilise inşa edilmiştir. XIV ve XV. yüzyılın 
ilk yarısında pek çok İtalyan buraya gö-
mülmüştür.

Fetihten sonra, fethedilen şehirlerde 
en büyük kilisenin camiye çevrilmesi usu-
lüne uyularak bu kilise de bizzat 
Fâtih Sultan Mehmed vakfı ola-
rak 1475’e doğru camiye çevril-
miştir. Fâtih vakfiyelerinde Gala-
ta Camii olarak adı geçen Mesa 
Domenko Kilisesi burası olmalı-
dır. Ancak İspanya’daki Benî Ah-
mer-Benî Nasr İslâm Devleti’nin 
1492’de sona ermesi üzerine, 
oradan göç eden müslümanların 
bu cami çevresine iskân edilme-
leri üzerine burası Arap Camii 
adını almış ve esasının müslü-

man Araplar tarafından fetihten evvel ku-
rulduğu efsanesi buradan doğmuştur. Kili-
senin, Türk mimarisine tamamen yabancı 
bir biçimde olan kare planlı çan kulesinin 
Suriye’deki ve bilhassa Şam’daki Emeviyye 
(Ümeyye) Camii minarelerine çok benze-
mesi de bu efsaneyi destekleyen bir unsur 
olmuştur.

Cami III. Mehmed (1595-1603) zama-
nında tamir edilmiş ve XVII. yüzyıl sonla-
rında çevresini saran evler yıktırılmıştır. 
Azapkapısı’nda güzel bir sebil-çeşme ile 
1956’da yıktırılan bir sıbyan mektebi vak-
feden II. Mustafa’nın zevcesi ve I. Mah-
mud’un annesi Sâliha Sultan Arap Camii’ni 
hem tamir ettirerek genişletmiş, hem de 
1147’de (1734-35) yeni bir şadırvan yap-
tırmıştır. Cami 6 Cemâziyelevvel 1222’de 
(12 Temmuz 1807) bir yangın geçirmişse 
de hemen tamir edilmiştir. Bu tamir sı-
rasında, Dîvân-ı Hümâyun kâtiplerinden 
Hacı Emin Efendi tarafından binanın man-
zum bir tarihçesi yazılarak taşa işlenmiş ve 

ARAP CAMİİ

M İ M A R İ M İ Z

Mehmet ŞAHİN
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edilmiştir. Bu manzumede caminin esası-
nın Mesleme’ye dayandığı uzun uzadıya 
anlatılmıştır. 1285’te de (1868-69) Sultan 
II. Mahmud’un kızı Âdile Sultan, kocası 
Mehmed Ali Paşa ile birlikte avlunun al-
tına bir sarnıçla bugün görülen şadırvanı 
yaptırmıştır. Arap Camii’nin 1913-1919 yıl-
larında Giritli Hasan Bey idaresinde büyük 
ölçüde tamirine girişilerek çatısı kaldırıl-
mış, avlu tarafındaki duvarı indirilip daha 
ileri alınmış, yeni bir son cemaat yeri ya-
pılmış, içerideki mahfiller ahşap direkler 
üzerine yeniden inşa edilmiştir. Bu arada 
döşemenin altında bulunan XIV-XV. yüz-
yıllara ait yüzden fazla İtalyan mezar taşı 
Arkeoloji Müzesi’ne kaldırılmıştır. Mina-
renin alt kısmındaki duvarda da kiliseden 
kalma fresko resimlere rastlanmıştır. Mih-
rabın solundaki hücre “Mesleme’nin çile-
hanesi” olarak düzene konmuş, dışarıda 
ise kaldırılan hünkâr mahfili merdiveninin 
yerinde rüya ile keşfedildiği söylenen bir 
Arap Baba merkadi düzenlenmiştir.

Minarenin altındaki geçitte görülen 
tuğla duvar kalıntıları Bizans devrine ait-
tir. Dikdörtgen biçiminde uzun bir yapı 
olan caminin son cemaat yeri 1913 yılında 
Arap mimarisi üslûbunda yapılmıştır. Kıble 
tarafındaki kısım, tonozlarındaki kaburga-
lardan anlaşıldığı gibi gotik üslûptadır ve 
Latin kilisesinden kalmıştır. Bu kısma biti-
şik olan minare de altındaki gotik kemerli 
geçidi ile aynı devirdendir. Kulenin üçüz 
pencereleri kısmen örülerek mazgal ha-
line getirilmiştir. Mihrap ve hünkâr mah-
fili ile yan kapıların dış çerçeveleri barok 
üslûpta olduklarına göre Sâliha Sultan’ın 
tamirinden kalmış olmalıdır. Bunlar, kıble 
duvarına komşu bazı pencerelerden kalan 
izlerden görüldüğü gibi daha önce gotik 
biçimde iken tamirlerde değiştirilmiştir. 
Caminin bitişiğinde bulunduğu bilinen 
Ali Paşa’nın hayratı 1106 (1694-95) tarih-
li çeşme ise bugün mevcut değildir. Fakat 
cami duvarına bitişik kitâbesiz iki çeşme 
bulunmaktadır.
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Toprak kokuyor…

Ve kâfuru, ve çörekotu, ve lavanta…

Ve henüz söylenememiş bütüün sevgili 
sözcükler, işte şimdi, dökülüyor pıtır pıtır 
dört yanımdaki duvarlardan, ayaklarımın 
altına.

Öfkelerini uzak tepelere kusmuş bulut-
ların içine saklanmış rahmetler gibi;

Bembeyaz bir beze sarılmış halde, kal-
dırıyorlar onu;

Bir de güneş yıkasın ve bir de güneş 
görsün son defa, diyerek.

Ve sonra….

*

İçerisindeyim yerin, yârimi bekliyorum;

Gayrı ben ağyâri mi, yâri mi bekliyo-
rum!

*

Üç kişiden, sağdakiyim.

Yukardakiler bize sırtı üstü sarkıtırken 
babamı; o, avuçlarımıza salıyooor kendi-
ni...

Hiçbir şartta hayata teslim olmayan 
inatçı bedenin, nasıl bir teslimiyetidir bu!

Bir elim omzunda, sağ elimse ensesin-
de başını avuçluyorum.

Yüz seksen bayram yaşamış olan bu 
baş, şimdi en sevinçli bayrama açsın isti-
yorum gözlerini…

Kara kalemlerle yazılmış bütüün satır-

ların silindiği, bembeyaz bir kâğıda benze-
yen kefeninin içinde, ayrıca ihram…

*

Giydirilen üstüne, temiz pâk ihrâmıdır

Yazılanlar silinmiş; okunan tek râmıdır.

*

Eller, kollar, bacaklar, bütün bedeni sa-
rılmış ve başını sağ avucumda hissediyo-
rum.

Şimdi bir, kıble yönündeki oyuk var yer-
yüzünde; bir de “dünya” nâmına, avucum-
daki başı!

Söylenememiş bütüün sevgi sözcükleri 
usuul usul, pıtıır pıtır dökülüyor üstümü-
ze.

Kabrin dibindeki oyuntuya yüzünü çevi-
rip, ensesi ve bütün bedenini kumla, top-
rakla destekliyoruz.

*

Gasilhanede, ıslak elini öptüğüm du-
daklarımda, sanki henüz kurumamış gibi 
bir his…

İnşallah’lı dualarımı üflüyorum üstüne: 
Cennette bekle, baba!

Sen başını koydun avcuma, ama ben;

Dünyayı gömüyorum!

----- 

Biliriz ki;

“Herkesin kıyameti kendi öldüğü zaman 
kopar…” 

Sağ avucumda…
Muammer Erkul

K A PA K

44



sirdergisi.com
Mart 2020 - Receb  1441

SIR
Kıyametin ne zaman kopacağı, Müslümanların 

sürekli ilgi ve merak konusu olmuştur. Bunun için 
kıyamet alametleri ile ilgili hadisler ve bununla ilgili 
Hz. Mehdi ve İsa Peygamberin yeryüzüne inmesi ko-
nuları, adeta bir komplo teorisi gibi insanların kendi 
yaşadıkları döneme işaret ettiği gibi sunulmaktadır. 
Kur’an-ı Kerim’in 75. Suresi olan ve Allah’ın insan-
ları yeniden diriltmeye muktedir olduğunu bildiren 
ayetlerle başlayan Kıyamet Suresi’nde (*) ağırlıklı 
olarak kıyamet koparken evrende meydana gelecek 
olaylar, ölmek üzere olan insanın halleri, öldükten 
sonra dirilme ve hesap konuları ile inkârcıların ahi-
rette karşılaşacağı zorluklar, mutlu ve mutsuz insan-
ların halleri ele alınmaktadır. Müslüman için önemli 
olan; kıyametin ne zaman kopacağını, dolayısıyla 
ahiret hayatının ne zaman başlayacağını bilmek de-
ğil, onun kopmasıyla başlayacak olan ebedî hayata 
inanmak ve ona gerektiği şekilde hazırlanmaktır. Ni-
tekim; her fıkrası, güldürmesi kadar, oldukça felsefi 
bir derinlik ve zenginlikle düşündüren Nasreddin 
Hoca’nın bu konudaki şu fıkrası bir önemsemezlik 
veya umursamazlık olarak anlaşılmamalıdır. Ho-
ca’ya: -Kıyamet ne zaman kopacak? diye sorulunca: 
-Hangi kıyamet? demiş, Hoca. - Hocam, demişler, 
biz bir tane biliyoruz, kaç tane kıyamet var? -Sizin 
bildiğiniz kıyamet başka, demiş, Hoca: -Benim bil-
diğim iki kıyamet var; hatun ölünce küçüğü, ben 
ölünce büyüğü kopacak!

Tekrar belirtmek gerekirse önemli olan kıyame-
tin kopacağı zamanı bilmek değil; ister kendi ölü-
mümüze, ister bilfiil gerçekleşecek olan kıyamete 
her an hazırlıklı olmamız gerektiğidir. Bir hadis-i 
şerifte, Hz. Câbir (r.a.) rivayet ediyor ki, Peygambe-
rimiz (sav): “Ben size, kıyamet şu iki parmak kadar 
yakınlaşmış olduğu bir zamanda peygamber gönde-
rildim.” der ve şehadet parmağı ile orta parmağını 
birbirine yaklaştırarak gösterirdi (Müslim, Cuma 
43). Anlaşılacağı üzere; Peygamber Efendimiz (sav), 
“Zafer” işareti (İngilizcesi olan “Victory”nin ilk harfi 

V’ye benzeterek yapılan işareti) yaparcasına iki par-
mak yakınlığı bir zamanda kıyametin kopacağını be-
lirtmektedir. Bu itibarla; kıyamet konusunda zaman 
kavramı çok önemlidir ve burada Peygamberimiz 
(sav), buna da vurgu yapmaktadır. Dünyaca ünlü 
fizikçi Albert Einstein’ın da kuramlaştırdığı üzere, 
Kur’an-ı Kerim’de zamanın izafiliğine dair şu ayetler 
vardır: Hac suresinin 47. Ayeti olan: “Allah katında 
bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.” Şeklin-
deki ayet ile Meâric suresinin 4. Ayeti olan: “Me-
lekler ve Ruh (Cebrail) oraya, miktarı elli bin sene 
olan bir günde çıkarlar.” ayetleri gibi. Zamanın iza-
filiğine -hatırlayabildiğimiz kadarıyla- rüyalarımızda 
tanıklık ederiz; günler, haftalar, hatta aylar geçen 
macerayı bir rüya süresinde yaşarız. Son olarak, za-
manın izafiliğine dair, -belki farkında olmadan- ço-
cukluğumuzda dinlediğimiz masalların başlarındaki 
tekerlemede (**) rastlamıştık. “Evvel zaman içinde, 
kalbur saman içinde; pireler berber, develer tellal 
iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken...” 
Aslında bu tekerlemenin, yukarıda bahsettiğimiz 
Einstein’ın İzafiyet (Görelilik) Kuramını, sanki atala-
rımızın binlerce yıl öncesinde bildiğini göstermekte-
dir. Yani; insan, ışığın boşlukta bir saniyede yaklaşık 
olarak aldığı 300 bin kilometre mesafe olan ışık hızı-
nın üzerinde bir araçta hareket edebildiği takdirde, 
zamanın gerisine yolculuk yapılabilir ve annesinin 
bebekliğini görebilir.

Dolayısıyla; benim bu yazı ile ilgili olmayan dilek, 
temenni ve beklentim: bu teoriyi gerçekleştirecek 
bir aracın en kısa sürede yapılarak, en az 1442 yıl 
öncesine giderek Peygamberimizin (sav) hicretini 
ve hayatını bir film şeridi gibi an be an, yerinde gö-
rebilmektir.

(*): https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/su-
re/75-kiyamet-suresi

(**): http://aregem.kulturturizm.gov.tr/
TR,12777/masallar.html

KIYAMETİN KOPACAĞI ZAMANI BİLMEK

Zafer SUAD

İ L A H İ YAT
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Altay, Türkiye’de geliştirilen 3+ nesil ana muharebe tankıdır. Milli Tank Üretim Projesi (Mİ-

TÜP) çerçevesinde 30 Mart 2007’de yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonu-
cunda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından proje ana yüklenicisi olarak Otokar Otomotiv 
ve Savunma Sanayi A.Ş. belirlenmiştir. İsmini Kurtuluş Savaşı’nda 5. Süvari Kolordusu’nu 
komuta eden Fahrettin Altay’dan almıştır. Tankın seri üretimi için 9 Kasım 2018’de BMC ile 
sözleşme imzalandı

Altay projesinin teknik destek sağlayıcısı Güney Kore’nin Rotem firmasıdır. “Altay” olarak 
adlandırılan tankın tasarım, geliştirme, prototip imalatı, test ve sertifikalama aşamalarının 
tamamlanması için 500 milyon dolar mâli kaynak ayrılmıştır. Üçüncü nesil ana muharebe 
tankı olarak tasarlanmakta olan aracın prototip testleri ve kalifikasyon çalışmalarının 2012 
yılında tamamlanmış ve seri imalatın ise 2019 yılının sonunda devreye alınması öngörül-
mektedir. Tasarım aşamasında Güney Kore üretimi K2 Black Panther ana muharebe tankı 
projesinden elde edilmiş tecrübelerden de yararlanılması hedeflenmektedir. Proje sonunda 
açılacak yeni bir ihale ile seri üretimi kazanan kurum ya da kuruluş belirlenecektir. İlk etapta 
üretilmesi planlanan 250 adet tank, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilecektir.

Altay (tank)
İsmail Hakkı UZUN

S AV U N M A  S A N AY İ
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F E L S E F E

MÖ 28 Eylül 551 tarihinde, Kuzey 
Çin’in şuanki Shandong eyaletinin Lu 
şehrinde dünyaya geldiği sanılmaktadır. 
Kaynaklarda soyu ve gençliği ile ilgili çe-
şitli rivayetler ve anlatımlar bulunmakta-
dır. Bir rivayete göre fakir fakat saygın bir 
aristokrat aileden gelmektedir.

Babasını henüz üç yaşında iken kay-
betti.

Bilge bir aileye mensup olan annesin-
den yazı yazmayı öğrendi ve on üç yaşına 
geldiğinde dedesinin yanına gönderildi. 
Altı sene süreyle dedesinden özel eğitim 
alarak “altı marifet” (sanat-hüner) diye 
adlandırılan, töre (tarihî gelenek ve görenekler), müzik, ok ve yay kullanma, araba sürme, yazı yazma ve 
hesap yapmayı öğrendi.

Altıncı yılın sonunda dedesini, MÖ 529 senesinde de annesni kaybeden Konfüçyüs, yaşadığı beyliğin 
kuralları gereği üç yıl annesinin yasını tuttu.

MÖ 532–502 yılları arasında belli aralıklarla Lu derebeyliğinde çeşitli vazifelerde bulundu.
Başlangıçta küçük memuriyetlere atandı. 19 yaşındayken, Song beyliği seyahati sırasında tanıştığı Jī 

Guān Shì ile evlendi ve bir sene sonra baba oldu. Sonraları iki kız çocuğu olmuş, birisi çok küçükken haya-
tını kaybetmiştir.

Doğu uygarlığının en önemli temsilcilerinden biri oalrak kabul edilen Konfüçyüs, Çin geleneklerini bir 
araya getirerek yeni kuşaklara aktarmak için kendine özgü yöntemleriyle öğretimi halka yaymış ve öğret-
menliği bir uğraş haline getirmitir.

Konfüçyüs, öğrencileri ile birlikte geçmiş Çin filozof ve bilginlerinin yazılarını bir araya getirmeye çalış-
mış; onların çabası sonucu “Beş Klasik (Wou King)” ve “Dört Kitap (Se Chou)” adı verilen koleksiyon ortaya 
çıkmıştır.

Konfüçyüs öğretisinin ilgi alanı, sadece insan ve insan-toplum ilişkilerini kapsar. Bu sistemin temelinde, 
insanın yaratılıştan iyi olduğuna itimat yatar, aynı zamanda

Konfüçyüs’ün öğretisi bir din değil, eski Wu-dinine dayanan etik felsefedir. Öğretisinde kesin bir hiyerar-
şi söz konusudur. Ona göre, insan ilişkilerinde birbirine itaat etmesi gereken gruplar şunlardır:

Vatandaş: Hükümdarına itaat etmeli
Genç: Yaşlıya itaat etmeli
Kadın: Kocasına itaat etmeli
Çocuklar: Ana-babaya itaat etmeli
Konfüçyüs’e göre erdeme ulaşmanın yolu bilgiden geçer. İnsan, hayatı boyunca alçak gönüllülüğünü 

koruyarak, yeni şeyler öğrenmeye çaba göstermelidir.
Konfüçyüs, MÖ 479 senesinde doğduğu şehirde hayata veda etti.

Konfüçyüs
M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K

Muhterem dostlar insanın ölümü küçük 
Kıyamet’tir. Adım-adım dünyamız yok olmaya 
doğru sürükleniyor. Bu feci durum bir kaçınıl-
maz sondur. O vakit her daim hazırlıklı olma-
mız gerekir.

Sözlükte “dirilmek, ayağa kalkmak, durmak 
ve canlıların Allah huzurunda saygıyla dura-
cakları gün” anlamlarına gelen kıyamet, dini 
kavram olarak Yüce Allah’ın ezelde takdir ettiği 
zaman gelince, dünyadaki bütün canlıların öl-
meleri ve bu dünya hayatının sona ermesidir.

Kıyamet gününün alametleri, kıyametin 
kopmasından olan ve kıyametin yakın olduğu-
nu gösteren işaretlerdir. İşte alametlerinden 
bazıları şunlardır; Hazret-i Mehdi gelecek

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Kıyamet 
kopmadan önce, Allah-ü Teâlâ, benim evla-
dımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, 
babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. 
Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun 
zamanında adaletle dolar.

Deccal gelecek
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Deccal çıkar, 

Tanrı olduğunu söyler. Onun Tanrılığına inanan 
kâfir olur.

Hazret-i İsa gökten inecek:
Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldür-

dük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar 
İsa’yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, 
kendilerine İsa gibi gösterildi. (Nisa 157)

Hazret-i İsa göğe kaldırılmıştır. (Nisa 158) El-
bette o Hazret-i İsa’nın Kıyamete yakın gökten 
inmesi, Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgi-
dir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz.

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, 

haçı kıracak, [Hristiyanlığı kaldıracak] domu-

zu öldürecek, (domuz etini yasaklayacak] İs-
lam’dan başka şeyi yasaklayacaktır.)  İsa inince, 
her yerde sükûn, emniyet meydana gelir. Öyle 
ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır, 
Dabbet-ül-arz çıkacak

Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin 
meali şöyledir: Dabbet-ül arz, Musa’nın asası 
ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazı-
lır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman’ın mührü 
ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah 
olur.  O söz başlarına geldiği zaman, (Kıyamet 
alametleri zuhur edince), onlara yerden bir 
hayvan çıkarırız, bu hayvan, onlara, insanların 
Âyetlerimize kesin iman etmemiş olduklarını 
söyler. (Neml 82)

Yecüc ve Mecüc çıkacak
Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: Yecüc ve 

Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler. 
(Enbiya 96)

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: Yecüc ve Me-
cüc, kıyametin ilk alametlerindendir.

Duman çıkacak
Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: 

Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle! (Du-
han 10) Hadisi şerifte de buyuruldu ki: Duma-
nın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok 
şiddetlidir.

Güneş batıdan doğacak
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Güneş batıdan 

doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes 
iman eder, ama imanı fayda vermez. (Buhari, 
Müslim) Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor 
ki:

Rabbinin bazı Âyetleri [alametleri] geldiği 
gün, önce iman etmemiş veya imanında bir 
hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı 
fayda vermez. (Enam 158) Âlimler, bu âyetteki 
alametlerden birinin de güneşin batıdan doğ-
ması olarak bildirmişlerdir. Yukarıdaki hadis-i 

KIYAMET KAPIDA MI?
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şerif de zaten bunu açıkça bil-
diriyor.

Ateş çıkacak
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 

Hicazdan çıkan ateş, Basra’daki 
develerin boyunlarını aydınla-
tır.

Yer batması görülecek
Hadis-i şerifte buyurulu-

yor ki: Doğu, Batı ve Ceziret-ül 
Arab’da yer batışı görülecek. 

Kâbe yıkılacak
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 

Bir Habeşli Kâbe’yi tahrip ede-
cektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe’nin 
taşlarını bir-bir söker halde görüyorum.

Yine Kur’an’da kıyametin kesin olduğu ve 
yakın bulunduğu ( İsra, 17-51 ) şiddet ve deh-
şeti hakkında bilgi verilmektedir. Emzikli ka-
dınların bile çocuklarını atacak kadar dehşetli 
bir hadisenin yaşanacağı.

Gök yarılıp, yıldızların dökülüp saçılacağı 
vakti bekleyin. O günde insan anasından, ba-
basından, çocuğundan kaçacağı dehşetli bir 
gündür. Dağların renkli pamuğa döneceği, 
herkesin yaptığının karşılığını -zerre kadar bile 
olsa- göreceği boynuzsuz koyunun boynuzlu 
koyundan hakkını alacağı gün gelip çatacaktır.

Kıyametin büyük bir sarsıntıyla peş peşe 
iki kez geleceği ve Ay’ın ve Güneş’in bir araya 
toplanıp, insanın kaçacak yer arayacağı bildi-
rilmektedir.

Nefha-i Ula:
Kıyamet İsrafil adındaki meleğin sura üfle-

mesiyle başlayacaktır. Bunun olabilmesi için 
yeryüzünde hiçbir iyi (iman etmiş) insanın kal-
maması gerekmektedir. Kıyamet ancak kötü 
insanlar ve kafirler üzerine kopacaktır.

İkinci Nefha:
İsrafil ikinci kez sura üfürünce, bütün insan-

lar yeniden dirilecektir.
KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?
Kıyametin ne zaman kopacağı bilinmemek-

le birlikte Hz. Peygamber (sav), onun meydana 
gelme zamanına işaret eden bazı önemli olay 

ve belirtiler hakkında açıklamalarda bulun-
muştur.

KÜÇÜK ALÂMETLER
Kıyametin küçük alametleri olarak, din ve 

inanç hakkında bilgisizliğin yaygınlaşması ve 
içkinin çokça içilmesi. Fitne, öldürme ve kar-
gaşanın çoğalması, maddi refahla birlikte ka-
naatsizlik ve nankörlüğün artması. Allah rızası 
yerine çıkar ve menfaatlerin ön plana çıkması 
gibi menfi olayları saymak mümkündür. Bunlar 
Kıyamet’in küçük alametleri olarak sıralanabi-
lir.

BÜYÜK ALÂMETLER
Deccal’ın çıkması.
Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesi.
Ye’cuc ve Me’cuc’un çıkması.
Dabbetü’l Arz’ın çıkması.
Güneşin batıdan doğması.
Doğuda, Batıda ve Arap yarımadasında 

meydana gelmek üzere yerin sulara gark ol-
ması.

Duman ve insanları mahşer yerine sürecek 
olan ve Aden Çukuru’ndan çıkan bir ateşin zu-
huru.

Aziz dostlar Şarkta büyük bir ateşin görül-
mesi ile kıyametin kopuşu arasındaki süre iki 
yüz yıldır.

Netice olarak; ölmeden önce ölümü yaşa-
yıp, insanca ve Müslüman’ca bir hayat sürme-
liyiz vesselam. Savaşsız ve kavgasız (dostça) bir 
hayat sürmemiz dileğimle. Saygılar 
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Elhamdülillah. Kültür dünyamız ikinci 

bir Millet Kütüphanesi’ne daha kavuştu. 
Birincisi hakkında bilgi vermeden önce 
Perşembe günü açılışı yapılan Cumhur-
başkanlığı Millet Kütüphanesi’yle ilgili 
birkaç cümle söylemek istiyorum. Ve 
diyorum ki, Ankara siyasetin, İstanbul 
ise kültürün başkentidir. Kütüphane ba-
kımından da Ankara’nın İstanbul ile re-
kabet etmesi mümkün değildir. Fakat iki 
gün önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açılışını yaptığı muhteşem 
kütüphane Ankara’nın da İstanbul’a 
imrendiğini gösteriyor. Bu demektir ki, 
Ankara da artık siyasetle birlikte ilmin, 
irfanın ve sanatın başşehri olabilir. Cum-
hurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, cum-
hura, yani aziz Türk milletine hayırlı ve 
uğurlu olsun.

Daha önce de, yine bu kütüphaneyle 
ilgili olarak davet edilince, özellikle mü-
davimler konusu üzerinde durmuştum. 
Evet, kütüphaneler sadece kitapların 
raflarda dizili durduğu mekânlardan iba-
ret değildir. Kitap hazineleri aynı zaman-
da sohbet meclisleridir. Kütüphaneleri 
asıl şenlendirenler de ayaklı kütüphane-
ler dediğimiz kimselerdir. Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi’nin uzun yıllar müdürlüğü-
nü yapan merhum Muzaffer Gökman 
hatıralarında böyle canlı kitaplara “kü-
tüphane dervişleri” diyor, doğru da söy-
lüyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüp-

hanesi’nde, öyle göstermelik değil de, 
ciddi anlamda bir sohbet meclisi ihdas 
edilirse ve buna devamlılık kazandırılırsa 
maksat yerine gelmiş olur.

Mademki, söz verdik, öyleyse birinci 
Millet Kütüphanesi’nden – müsaadeniz-
le – biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz, di-
limizde “Şerefü’l – mekân, bi’l – mekin” 
diye güzel bir söz var. Yani, bir mekânın 
şerefi ve değeri orada bulunan insandan 
yahut insanlardan kaynaklanır, demek-
tir. Hiç şüphe yok ki, kitapların efendisi 
Ali Emiri Efendi’nin kurduğu Millet Kü-
tüphanesi’nin bütün müdürleri, kitap 
muhipleri oldukları için saygı değer kim-
selerdi. Ama bunların içinde merhum 
Mehmed Serhan Tayşi’nin yeri bambaş-
kaydı. Çünkü o, aynı zamanda “reisül-
küttap” idi. İşte bu özelliğinden dolayı, 
kütüphanesini bir sohbet meclisi haline 
getirmişti. Bendeniz, yıllarca bu ilim ve 
irfan meclisine devam ettiğim için nasıl 
bir cazibe merkezi olduğunu yakından 
biliyorum. Şurasını da belirtmek isterim 
ki, sadece müdavim olmakla kalmadım; 
dört başı mamur bir kütüphaneci olan ve 
sohbet şeyhliği ile de tanınan Mehmed 
Serhan Tayşi Bey’e, hatıralarını yazması 
için sürekli teşvikte bulundum. Şükürler 
olsun ki, bu teşvikler meyvesini verdi, 
“Ali Emiri’nin İzinde” isimli 608 sayfalık 
hatıra kitabı “kisve-i tab’a” büründü.

Ali Emiri Millet Kütüphanesi’nden 

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne

K Ü LT Ü R

Dursun GÜRLEK
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Efendim, Diyarbakırlı Ali Emiri Efen-
di, Fatih’teki kütüphanesini 1916 yılın-
da kurdu. İlham kaynağı da, doğup bü-
yüdüğü şehirde, bir zamanlar bulunan 
1.040.000 ciltlik muazzam kitap hazine-
siydi. Hayali, bu kadar çok olmasa bile, 
en azından 100.000 kitaplık bir kütüpha-
ne tesis etmekti. Ancak, hayatı boyunca 
toplayabildiği, birbirinden değerli ve 
çoğu yazma olan 16.000 kitapla böyle 
kıymetli bir kütüphane kurmuş oldu.

Kütüphane kurulduktan sonra – ta-
bii ki – sıra isim koymaya geldi. Dostları 
farklı tekliflerde bulunup çeşitli isimler-
den söz ettiler. Ali Emiri Efendi, mevcut 
kitaplarını aziz milleti için topladığını, 
Türk gençlerinin istifadesine sunmak 
istediğini söyleyerek adına “Millet Kü-
tüphanesi” dedi. Diğer küçük kütüpha-
nelerin de kendi kütüphanesinde top-
lanması için vakıflar ile temasa geçti ve 
bu konuda epeyce mesafe aldı. İcraatın-
dan anlaşıldığına göre, gayesi bir “Milli 
Kütüphane” kurmaktı. Ancak 1924’de, 
genç denilebilecek bir yaşta vefat edince 
gayretleri semeresini veremedi.

Ali Emiri Efendi hem tam bir Osman-
lı hayranıydı, hem de Milli Mücadele’yi 
destekliyordu. Ali Kemal Bey’e yazdığı 
ve “Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmu-
ası”nda yer alan bir mektup onun bu ko-
nudaki görüşünü açıkca ortaya koyuyor. 
Aziz vatanımız düşmandan temizlendik-
ten sonra yönetime gelen Kuvayı Milli-
yeciler, Ali Emiri’nin jestini unutmadılar. 
Cenaze masrafını da bizzat Mustafa Ke-
mal Paşa karşıladı.

Bu yazının eksik kalmaması için, bir-
kaç cümleyle de “Millet Kütüphanesi”-
nin binasından bahsetmek istiyorum.

Bu tarihi kütüphane Fatih’in merke-
zinde, Macar Kardeşler Caddesi’nin üze-
rinde bulunuyor. Şeyhülislam Erzurumlu 
Mehmed Feyzullah Efendi tarafından 
hadis medresesi olarak inşa edilen bina-
yı, devrin İstanbul şehremini (belediye 
başkanı) Cemil Topuzlu Paşa yıkmak te-
şebbüsünde bulundu. O zamanlar İstan-
bul Muhipler Cemiyeti diye bir kuruluş 
vardı. Fransız büyükelçisinin eşi Madam 
Bompart da bu cemiyete üyeydi. Med-
resenin ortadan kaldırılacağını haber 
alınca hemen harekete geçip durumu 
padişaha bildiriyor. Sultan Reşad ferman 
çıkarıp yıkıma engel oluyor. Kısaca söy-
lemek gerekirse, Millet Kütüphanesi’nin 
günümüze kadar gelmesini ve ayakta 
kalmasını işte bu Madam Bompart’a 
borçluyuz.

Yukarıda adını verdiğim hatıratta, Şey-
hülislam Feyzullah Efendi Medresesi’nin 
tarihçesiyle birlikte, Ali Emiri’nin nasıl 
bir kitap aşığı olduğuna dair ayrıntılı 
bilgiler yer alıyor. Bu eseri, bütün kitap 
dostlarının okuması gerekiyor. Bakınız 
Yahya Kemal ne diyor:

Yekpâre nûr olan bu kütüphane-i nefis

Yekpâre servetiydi bu âlemde kendinin

Ecdâd-ı pâkimiz gibi vakfetti millete

Hayranı oldu halk eser-i bî- menendinin
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Cengiz Aytmatov (Kırgızca: (Çıňğız Ay-

tmatov), (d. 12 Aralık 1928, SSCB - ö. 10 
Haziran 2008, Almanya), Sovyet Kırgız 
edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat 
ve siyasetçi. Türk dünyasının ünlü yazarla-
rındandır. Dünya edebiyatında tartışılmaz 
bir yere sahip kitaplarıyla Türk kültür zen-
ginliğini bütün dünyaya tanıtmıştır.

12 Aralık 1928 tarihinde Kuzeybatı Kır-
gızistan’daki Talas eyaletinin Şeker köyün-
de doğdu. Babası Torekul Aytmatov, Sov-
yet Kırgızistan’ında seçkin devlet adamı 
idi, ancak 1937’de tutuklandı ve 1938’de 
kurşuna dizildi. Tatar kızı olan annesi Na-
gima Hamziyevna Abdulvaliyeva tiyatro 
aktrisiydi. Adı, Cengizhan’dan esinlenerek 
konulmuştur.

Gençliği sıkıntılı bir döneme denk gel-
mişti. O dönemde zaten yeni yerleşmeye 
başlayan siyasî sistemle, bir de savaşla 
mücadele etmek zorundaydı. Çok genç 
yaşta çalışmaya başladı; çünkü II. Dünya 
Savaşı’nın SSCB üzerindeki etkileri gençle-
ri de etkiliyordu, yetişkinler savaşta olduk-
larından, gençlere büyük iş düşüyordu. On 
dört yaşında köyündeki sekreterliğe girdi. 
Burada tarım makinelerinin sayımı, vergi 
tahsildarlığı gibi işlerde çalıştı.

Köyünden, Kazakistan’a giderek Cam-
bul Veterinerlik Teknik Okulu’nda okudu. 
Daha sonra şimdiki Kırgızistan’ın başkenti 
olan Bişkek’e giderek burada Frunze Ta-
rım Enstitüsü’nde öğrenimine devam etti. 
Ardından Maksim Gorki Edebiyat Enstitü-
sü’ne geçti ve 1956 ile 1958 yılları arasın-
da Moskova’da okudu.

Yazmaya bu yıllarda Pravda gazetesinde 
başladı. Yazdığı eserleriyle üne kavuştu ve 
1957 yılında Sovyet Yazarlar Birliği’ne üye 
kabul edildi. 1963’te Lenin Ödülü’nü aldı. 

Eserleri yüz elliyi aşkın dile tercüme edildi. 
1990-1994 yıllarında Sovyetler Birliğini ve 
Rusya’yı, sonra ise 2008 yılına kadar Kırgı-
zistan’ı büyükelçi olarak temsil etti.

Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel roma-
nının film çekimleri için gittiği Rusya’nın 
Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Ka-
zan’da 16 Mayıs 2008 rahatsızlandı ve 
böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi için Al-
manya’ya getirildi. Almanya’nın Nürnberg 
kentindeki Klinikum Nord’da tedavi gören 
Cengiz Aytmatov, komaya girdi.10 Haziran 
2008 tarihinde Nürnberg’de hayatını yitir-
di.

Eserleri

II. Dünya Savaşı sonrası yazarları ara-
sında yer alan Aytmatov, Cemile’den önce 
birkaç kısa hikâye ve Yüzyüze’yi yazdı. An-
cak yazarın kendini kanıtlamasını sağlayan 
kitap Cemile oldu; Louis Aragon Cemile’yi 
“dünyanın en güzel aşk hikâyesi” olarak 
tanımlamıştır.

Eserlerinde mitoloji ye oldukça yakın 
durdu; ancak onunki antik anlamından 
farklı olarak mitolojiyi çağdaş bir zeminde 
sentezlemek ve yeniden yaratmaktı. Eser-
lerinde mitlere, efsanelere ve halk hikâye-
lerine göndermeler yapmıştır.

1966’dan sonra eserlerini hep Rusça ka-
leme almıştır.

Eserleri 176 dile çevrilmiştir.

Romancılığı

Cengiz Aytmatov, “Dişi Kurdun Rüya-
ları” ve “Elveda Gülsarı” romanlarında, 
yalnız insanların değil, hayvanların da 
psikolojisini başarıyla anlatmıştır. Roman-

Cengiz Aytmatov

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK
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vermiş, onlara insani özellikler atfetmiş ve 
bunda da başarılı olmuş dünyadaki sayılı 
yazarlardan biridir.

Cengiz Aytmatov; edebi çalışmalarına 
ek olarak, Avrupa Birliği, NATO, UNESCO 
ve Benelüks ülkelerinin Kırgız delegeliği-
ni üstlenmiştir. Ayrıca Kırgızistan Dışişleri 
eski Bakanı Askar Aytmatov’un babasıdır.

Yayımlanmış eserleri
Dağlar Devrildiğinde-Ebedi Nişanlı (Son 

romanı - 2007)
Darağacı - Dişi kurdun Rüyaları (, 1988)
Gün Olur Asra Bedel ,
Fuji-Yama
Beyaz Gemi 
Selvi Boylum Al Yazmalım ,
Elveda Gülsarı
Dağlar ve Steplerden Masallar 

Cemile 
Yüzyüze
Zorlu Geçit (1956)
Toprak Ana (1963)
Cengiz Han’a Küsen Bulut (1990)
Çocukluğum
Kızıl Elma (1964) (Hikaye)
İlk Turnalar
Elveda Gülsarı (1963)
Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek
Sultan Murat
Dişi Kurdun Rüyaları (1986)
Kassandra Damgası (1995)
Ödülleri

Altın Yürek Edebiyat Ödülü (2007)

1963 Lenin Ödülü (Toprak Ana adlı ro-
manı ile)
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Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanacak olan dergimizde felsefe ve bilim 

tarihine ilişkin sorunları inceleyen Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde özgün bilimsel ya-
zılara, metin ça-lışmalarına, çeviri yazılara, okuyucu mektuplarına, haberlere ve kitap 
tanıtım ve değerlendirme-lerine yer verilecektir. 

(Tanıtım Bülteninden)

Dörtöğe Dergisi
Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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SAĞLIK DUASI
Allah’ım;
“İki damla kan pıhtısın” dan “Pis kokulu nutfe” den oluşturarak,
Baba sulbündekini, ana rahminde buluşturarak,
Gül yapılı hücrelerle ete kemiğe büründürerek, Yeryüzünde biricik “halifen” olarak görün-
dürerek, Bünyesini çok mühim organlarla donatıp, güzelleştirerek, Yarattığın “en yüce, en 
şerefli varlık” insanımızın, DNA’sım, kimyasını, mayasını, hayasını,
Bozmak isteyen, huysuz ve soysuz ruhlara İmkan verme, mühlet verme YA RABBİ !!!
Allah’ım;
“Her şeyin başı sağlıktır” diye biliriz,
Emrin gereği sebeplere sarılır, silkiniriz,
İmtihanın icabı hastalıklarla baş başa kalınca, Şifahanelerine yol bulup, hekim kapılarına 
geliriz, Hekimlerimize “Lokman Hekim” gibi olmayı,
Muhatabına doğru ve isabetli teşhis koymayı,
Lâzım olan reçeteyi yazmayı,
Nasip eyle, nasip eyle, nasip eyle YA RABBİ !!!
Allah’ım;
Hekimlere, hekimliğinin kıymetini bilmeyi Hastalara, haline şükredip, isyan etmemeyi,
Hekimlere ve hastalara Nebevi Tıbba güvenmeyi Lütfeyle, kerem eyle, ihsan eyle YA RABBİ 
!!!
Allah’ım
Derdi veren dermanını veren sensin,
Derdi olana Rabbim şifa versin Sabretsin ki, günahları silinsin Beşeriyetin varoluş sebebi 
bilinsin Üzüntüler paylaşılarak azalsın,
Sevinçler paylaşılarak çoğalsın,
Altından kalkamayacağımız yükleri Şu fani ve zayıf olan omuzlarımıza Yükleme, yükleme, 
yükleme YA RABBİ !!!!
Allah’ım
İnsanız, aciz, fakir, zayıf kullarınız
Bizi, nörolojik marazlıkla, ürolojik sıkıntıyla,
Jinekolojik meşakkatle, onkolojik çaresizlikle,
Psikolojik bunalımla, sosyolojik buhranla,
Ekolojik dengesizlikle, enerjik kayıpla,
Kalp - Damar tıkanıklığıyla, dil, gönül tutukluğuyla,
Kafa, kalp, ruh, akıl, fikir, zikir bulanıklığıyla,
Baş, diş, kas ağrısıyla, mide migreni ve ülseriyle Bedenimizde aza noksanlığı korkusuyla,
Göz, kulak, boyun, boğaz, burun sancısıyla,
Yürek üzüntüsü ve iç sızısı düşüncesiyle
İmtihan etme, imtihan etme, imtihan etme, YA RABBİ !!!

Oğuzcan Kemali
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Subaru, Fuji Heavy Industries tarafından 1953 yılında kurulan Japon otomobil üreticisi. Subaru’nun ana firması Fuji 

Heavy Industries şu an Toyota ile kardeş firmadır. Toyota FHI’ın hisselerinin %16.5’ini elinde tutmaktadır.

Subaru Justy, Subaru’nun 1983’te satışa sunduğu küçük otomobilidir. Justy ilk çıktığında daha çok Ma-
ruti 800’e benziyordu.1992’de Suzuki Swift ile benzer olan ikinci nesli satışa sunuldu. Model 1997’de mak-
yajlandı. 2002’de ise Suzuki Ignis ile benzer olan üçüncü nesli satışa sunuldu. 2007’de ise Dahiatsu Sirion 
ile hemen hemen aynı olan 4.nesli satışa sunuldu.

Motorlar
0.6 37 HP 1983-1991
0.8 56 HP 1985-1993
1.0 67 HP 1993-1997
1.0 72 HP 1992-1997
1.3 78 HP 1997-2001
1.0 70 HP 2007-
1.3 86 HP 2001-2005
1.5 96 HP 2005-

Nihat ÖZBİLEK

Subaru Justy

O T O M O T İ V
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Dünya çapında milyarlarca insanı birbirine bağlayan internet, modern bilgi toplumu-

nun temel direği haline geldi. 2020 Ocak verilerine göre dünyadaki 4,54 milyar insanın 
aktif internet kullandığı görülürken, bunun küresel nüfusun yüzde 59’una denk geldiği 
saptandı.

Çin, Hindistan ve ABD internet kullanımı açısından tüm ülkelerin önünde yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans 
Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl internet ile alakalı basına 121 bin 
631 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yılda çıkan haber adetlerine bakıldığında ise 20 bin 447 olduğu 
görüldü. Haber içerikleri incelendiğinde en çok sosyal medyanın gündemde yer aldığı kaydedildi.

EN ÇOK KULLANICI BULUNAN ÜLKELER: ÇİN VE HİNDİSTAN

4,54 milyar insan aktif şekilde internet kullanıyor.

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Ocak küresel dijital nüfusu açıklandı. 
Böylelikle dünyadaki 4,54 milyar insanın aktif internet kullandığı görülürken, bunun küresel nüfusun yüzde 
59’una denk geldiği saptandı. İnternet kullanıcılarının en çok olduğu ülkeler ise Çin, Hindistan ve ABD ola-
rak öne çıktı. Genel nüfusu arasında neredeyse hiç çevrimiçi kullanımı olmayan Kuzey Kore ise bu alanda 
son sırada yer aldı. 2018 itibariyle de 2 milyardan fazla kullanıcıyla Asya, en fazla çevrimiçi kullanıcıya sahip 
olurken, Avrupa yaklaşık 705 milyon internet kullanıcıysa ikinci sırada yer aldı.

İnterneti aktif kullanan sayısı 
5 milyara yaklaştı

T E K N O L O J İ

EMRE TAŞKIRAN
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TAYYAR ARSEVEN’E VEFA DUASI

Allahım,
Bindokuzyüz otuzdörd’ün yirmidokuz martında 
Trabzon Of,Hayrat,Visir mahallesi’nde doğan
Annesi Gülişan Hanım’ın müşfik kucağında
Babası Hasan Efendi’nin muhlis ocağında 
“Hak,Hukuk,Adalet” deyip zulmü zilleti boğan
Cehdiyle, ilmi, irfanıyla cehaleti koğan
Vazife yaptığı mabedlerde vahdeti sağlayan 
Hafız ve örnek İmam Tayyar Arseven kuluna
Hayır,huzur,şifa yüklü bir ömür ver Ya Rabbi!

Allahım,
Fatma ninelerinin hayır duasını alan
Hüsnü ve Tayyar dedeleriyle hep mutlu olan
Refikası Sırma Hanım ile hzuzru bulan
Hicran,Şükran,Orhan Cemal,Nuran,Burhan ve Adnan
Göz nuru, Gönül süruru altı evlat güzel can 
“Oğuz boyu”ndan,”Ğovoğlu”nun torunu Babacan 
Hafız ve örnek İmam Tayyar Arseven kuluna
Hayır,huzur,şifa yüklü bir ömür ver Ya Rabbi!

Allahım,
Muhasebeye düşkün, temiz giyinir,vefakar
Okumak,yazmak,okutmak için ciddi fedakar
Kur’an’a , sünnete bağlı ,musikiyle sedakar 
“Daha çok ilim,daha çok hayır”diyen sadık yar
“Deryadan İnciler” ve “Kur’an’da Farklı Manalar”
“Kur’an-Sünnet”, “Derin İlimler”, “Yürek Yakan Olaylar”
“Kur’an’a Dönelim Tuzağı”ve “Acı Gerçekler”
Namında cömertçe neşretti çok mühim eserler. 
Hafız ve örnek İmam Tayyar Arseven kuluna
Hayır,huzur,şifa yüklü bir ömür ver Ya Rabbi!

AHMET kemali
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Sarman:
-Ne kadar anlayışsız bir kedisin sen Azman, dedi. 

Bu söylediklerin benim suçum mu? Ben hatırla-
mıyorum bile; ben doğmuşum, üç-beş günlükken 
sahibim beni almış, evine götürmüş. Ben gözümü 
onun evinde açtım, orada büyüdüm. Karabaş da 
öyle… Şimdi de sahibimiz öldü; ne yapalım yani, 
onunla birlikte biz de mi ölelim? Hem bu çöp kon-
teynırı hepimize yeter. Kavga etmeye ne gerek var?

-Ben anlamam, dedi Azman. Şimdi bu Karabaş’a 
güveniyorsun ama eğer seni bir yalnız yakalarsam, 
paramparça ederim bilmiş ol!

Burada devreye girmem gerekti.
-Ağır ol bakalım ahbap, dedim. Haddini bil ve 

kendine gel! Mademki güzellikten anlamıyorsun 
o zaman biz de senin anladığın dilden konuşuruz. 
Bu Sarman’a dokunduğunu görürsem, o zaman kim 
kimi paramparça edermiş görürsün. Bana bak, aya-
ğını denk al, yoksa değil bu çöp konteynırının etra-
fında, seni bu mahallede bile barındırmam.

Azman sesini bile çıkaramadı.
Sarman çöp konteynırının içine girdi-çıktı, gir-

di-çıktı; sonunda hem bana hem de kendisine ye-
tecek kadar yiyeceği çöp konteynırının yanı başına 
topladı. Birbirimize acı acı bakarak, önce iğrenerek 
sonra da yavaş yavaş alışarak aç karnımızı iyice bir 
doyurduk. Sonra da bahçemize geldik ve sessizce 
benim kulübeme girdik. Birbirimize sokularak yat-
tık.

İkimiz de kara kara düşünüyorduk. Hale bak! Bir 
köpek, karnını doyurabilmek için bir kediye muh-
taç… Ama şartlar bizi birbirimize zorlamıştı. Eskiden 
ne güzeldi! Böyle büyük ve yüksek çöp konteynırları 
olmazdı. Herkes çöpünü, poşetler içinde sokağın bir 
köşesine bırakırdı. Oradan herkes payını alırdı. Kö-
pekler karnını doyurur, çekilirdi. Sonrasında etrafta 
bekleyen kediler girerdi devreye… Sonra da karga-
lar ve diğer kuşlar… Şimdi öyle mi? Sadece kedile-
rin ve kuşların girip de karınlarını doyurabilecekleri 
yükseklikte çöp konteynırları… Bu insanlar ne kadar 
düşüncesiz… Sokak köpeklerini neden düşünmez-
ler? Artık sokak kedileri sokakların fedaileri oldular. 
Hepsi de besili besili… Sokak köpekleri ise, bir deri 
bir kemik…

Evet, bu durumda Sarman’la ben, yaşamımızı 
sürdürmek için mecburen birbirimize muhtaçtık. 
Mecburen birbirimizle iş birliği yapmak zorunday-
dık.

Günler böyle böyle geçmeye başladı…
Ara ara ben hızla çöp konteynırına gidiyor bü-

tün kedileri kovalıyor sonrasında Sarman gelip, çöp 
konteynırından diğer kedilerin öfkeli ama çaresiz 
bakışları altında ikimiz için yeterli yiyeceği çıkarıyor 
ve karnımızı doyuruyorduk. Sonra da bahçemize 
çekiliyorduk.

Evimizin etrafından ve de sokağımızdan uzak-
laşamıyorduk. Çünkü bir kediyle, bir köpeğin yan 
yana, birlikte dolaşmasını, insanlar büyük bir şaş-
kınlıkla karşılıyorlardı. Herkes bize acayip acayip 
bakıyor, kimisi gülüyor, kimisi de fotoğrafımızı çe-
kiyordu. 

Bazen de bu ikilinin dolaşmasından olmadık 
tehlikeler de baş göstermiyor değildi. Bir gün, Sar-
man’la bizim sokaktan birkaç sokak uzaklaşmıştık 
ve yan yana yürüyorduk. Birden benden oldukça iri 
bir köpek peyda oldu ve hırlayarak Sarman’ın üze-
rine yürüdü. Sarman büyük bir korkuyla hemen bir 
duvarın üzerine tırmandı. Oradan da tir tir titreye-
rek bana:

-Ne olur Karabaş, diye yalvardı. Kurtar beni bu 
canavardan…

Bu nasıl olacaktı? Evet, ben kedilerin hakların-
dan gelebiliyordum, onları kovalayabiliyordum. 
Çünkü onlar beni görünce, benim bir şey yapmama 
gerek kalmadan zaten kendiliğinden kaçıyorlardı.  
Ama ben şimdiye kadar hiçbir köpekle dövüşme-
miştim ki… 

Peki şimdi ben ne yapacaktım?
Bir şeyler yapmalıydım. Yoksa ortağım Sarman 

neredeyse korkudan ölecekti. Çünkü o da şimdiye 
kadar hiç dışarı çıkmadığı için herhangi bir köpek 
saldırısına maruz kalmamıştı. Onun tanıdığı ve kav-
ga ettiği tek köpek Karabaş’tı, yani bendim. Ben de 
ona fazla bir zarar vermezdim. Sadece boğuşur, hır-
laşırdık. Çünkü bilirdik ki daha ileri gittiğimiz zaman 
sahibimiz çok üzülürdü. Hem şu anda Sarman’a bir 
şey olursa, sonra ben ne yapardım? Karnımı nasıl 
doyururdum?

Bu, aklıma gelen son düşünce beni yerimden 
hoplatmaya yetmişti. Hemen Sarman’a saldıran kö-
peğin üzerine çullandım. Köpek şaşkın bir şekilde 
bana:

-Hey ahbap, dedi. Kendine gel! Ne yapıyorsun? 
Bana niye saldırıyorsun?

Devam Edecek...

DÜNYA BARIŞLA 

VE PAYLAŞIMLA GÜZELDİR - 3

G E N Ç  Y E T E N E K L E R

Saide Ebrar ÖZGÜR
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SIR
Hayırlı günleri ile başlayalım mı? Mart yazımıza.
Ben sizlere toprak ve kadın kendi dilimce anlat-

maya çalışacağım. Toprak ana gibidir; kadın da öyle 
yük taşır. Ağırdır itiraz etmez, çünkü anadır toprak 
gibi mevsimine göre ikram verir. Sabırla itiraz et-
mez, neyi ne zaman vermesini bilir. Hiç almayı öğ-
renmek merakı olmaz, ana da öyle… 

Haaa bu arada 8 Mart dünya kadınlar günü kutlu 
olsun. Kadınlarımız bir güne sığmamalı! Kadın şarkı 
gibidir, dinlemesini bilene,  aşk gibidir sevmesini bi-
lene,  kitap gibidir okumasını bilene, toprak gibidir 
atacağın tohuma göre, Verir ikramını, itiraz etmez, 
fark edene….

Ne haddini aşar ne de can sıkar. Sen üzmedik-
çe bedeni yükü kaldırır, yılmaz. Lakin o gönülü var 
ya söz bile kırar, Kalbi çatlak toprak gibi sabır eder. 
Çünkü sever. Sonsuzdur her mevsim ne ikram ede-
ceğini bilen toprak ana gibidir. Toprak kadını; kadın 
toprağı sevmiş. Birlenmişler bana göre. Yoksa Fu-
zuli’nin sözü geldi aklıma; “Sevmek mi daha güzel 
sevilmek mi ”. 

Cevap samimi değilse ikisi de “fuzuli” onlar sev-
miş birbirini itirazsız aynı olmuşlar. Ana olmuş başta 
taç; her derde ilaç olmuş. Evlat pir olsa da anaya 
muhtaç imiş. Sonuç gene toprak… Ne istedik de ver-
medi. Neye itiraz etti. Hep cömertti, sır etti. Zamanı 
gelmeyinceye kadar ikramını o toprak seni özlemle 
bekler. Gül ol aç sen üstünde. Sevgi saç ki hiç ölme! 
Sulanmış çiçekler açsın her şey güzellik sunsun. 
Giden gelmiyor ise; varken bilmeli değerini. Gönül 
hoşnutluğu ruh mutluluğu ağız tatlı olmalı. Ana o 
zaman huzurlu sabır ile şükürü harman eder verir. 
Toprak anaya ne cömerttir fark edene anası ile bacı-
sı ile bu kainat güzel seviyorum diyebilene...

Mart bize güzel bir ödülle geldi. Üç aylar Recebi, 

Şabanı Ramazanı Rabbin huzur ve sağlıkla yaşamayı 
idrak etmek nasip etsin. İnşallah dil ile zikr gönül ile 
sevgi hal ile hoşgörü geceye yıldız gündüze güneş 
olmalıyız. Oruç derler de Recep ayında dil ile gönül 
ile güç var ise midede itiraz yok sen seni bilirsin ona 
göre karar ver. Eerteleme bu güzelim üç aylar bize 
sonsuz bir armağan bilmeliyiz. Helalleşme vakti. 
Sahabeyi Kiram Efendimiz dualarımız ibadetlerimiz 
kabul rabbimiz üç aylara hellalleşerek girermiş. 

Başta sır dostlarımız ve tüm müslüman alemine 
helal olsun inşallah birbirini seven sayan sevgi dolu 
olsun bu güzel günler. Kendi özünü bilen Ademe 
baş eğen sensin diyen Yusuf gibi can dostlar ile ola-
lım mı? Meyve beklediğin dalı kırma, toprak incinir 
sevgi istediğin kalbi incitme kırılır. Çatlar o gönüle 
iner sancısı. Bir şeye sahip olmak için çaba gerek, o 
zaman layık olursun kuru dal bile çiçek açıp sonra 
meyvesini veriyor. Dedik ya toprak ana anada top-
rak. Hayırlı olanı onlar bilir. Ne zaman verileceğini 
ta ki bıkmadan sabırla kadında öyle çok bir şey is-
temeden bana göre kadın dünya cenneti bile bilene 
kadın çiçek gibidir solmamalı kadın annedir üzül-
memeli kadın evin direği iç kolonlarıdır ev sağlam 
dursun diye melek olur her yerde. Mutfakta aşçı 
olur evin her kesimine yeter gücü duası hep vardır 
dilinde almasını bileceksin yürek sevgi ile dolu sabır 
gemisi hep anneye geliyor. Çünkü Allah sabreden-
ler ile beraberdir. Beden yorulur yoğrulur her yükü 
taşımaya çaba gösterir lakin gönül var ya bu gönül 
her sözü kaldıramaz içten içe taşar yine kendinden 
kendine ya sabır çeker. 

O zaman sen seni keşfet değişmek zamanı belki 
de bak aynaya ne diyor sana her sabah uyanınca iki 
seçeneğin var birini seç kalk hayallerini gerçeğe dö-
nüştür. Yoksa yatak seni mahkum eder uyur hayal 
görürsün demedi deme benden söylemesi…

Analar Çeker Yükü Necibe  AKÇA KOCATOP
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Unutma ne zaman özüne içine dönmenin ha-
zını aldın kalbindeki gerçek ışık seni sen ışığı fark 
edeceksin. O an güzellikler saf saf ve berrak ayna 
cömertlik sunacak ikram ihsan senden sana aynı 
toprak gibi ortaya çıkacak. Haydi paylaş şimdi!

Her şeyin var sağlığın yok her şeyin var zamanın 
yok her şeyin var sevenin yok

A be cancağızım o zaman kocaman bir hiç bir 
şeysin! Sen aç gözünü etrafa bak yalnız kalma önce 
sev sevmeyi öğret ki sana ayna gibi yansısın sayılı 
günler yaprak gibi dökülüyor.

SEN SEV YETER!
Şu güzelim toprak gibi cömert olan Rabbime 

gece herkes uyurken sen onunla söyleşiver. Ol der 
olur her şey onun dediği zaman. Sabret bak toprak 
nasıl sabırlı zamanı bekliyor. Örnek almamız lazım; 
edep ile suskun gözler ile istemeliyiz. O zaten bili-
yor bizdeki istekleri her şey onunla güzel bilmeliyiz 
bunu insan sevgisi kadarmış 

O sevgi ki Allah aşkı anne baba duası tüm engel-
leri aşar biline…

Dostun duası da sır gibidir uzakta olsa da gelir 
sır böyle bir şey anlamak için yaşamak gerekir. Kal-
binizi yumuşatın bakın neler neler doğar o gönülde 
bir çay bahane olur. İki dostun sohbetine mesafeler 
kısalır gel desin yeter ki nereye. Diye yolda sorar 
gerçek dost!

Buna aşk de sevgi de arzu de onda yok olma. De 
sevda,  de bir olmak, de bence iyilikle uyanan top-
rak gibi buğday başağı gibi. Sevgi de bire on versin 
gül güler sen o sana güzellik versin. Gülümsemede 
saklı bilsen sevda volkan gibi coşma, öfkeyi unut 
her tomurcuk gibi aç! Aç ki sevgi saç kalp içini ısıtır 
hislerin canlanır özlem başlar tebessüm en güzel 
hediye veriver. Öyle ise gülümse gülüm! Her zaman 
bir önder var. Allah aracı yapar, yollar yıllarca hayal 
kurarsın onun istediği an umut ışığı yanar. Güven-
mek sevmek şifremiz olsun güzellik dolu bu üç ayla-
rımız dua ile geçsin inşallah! 

Duamızda olsun toprak ana ve Mart ayı hepimi-
ze hayırlar sunsun inşallah! Amin.

Sabırla şükürle hep sana sığındık Rabbim. Bizle-
re sevdiklerimize hayırlı kaderler versin. Her şeyin 
en hayırlısını sen bilirsin. Nurunla karanlıklarımızı 
aydınlat. Hayırlı insanlar ile karşılaştır. Hayırlı olan 
ne varsa ömrümüze nasip et! Sayısız kapın var biz-
lere hayırlısını aç Allah’ım!

Allah’ım lütfunla ihsanın çoktur. İlahi sırrına hu-
dut yoktur. Resul Kibriya lütuftur kuran ile, bizleri 
payidar eyle Yarab. Muhammed gelince güldü bu 
cihan, güzel ahlakı ile gönüle sığan.  Hikmeti yücedir 
şu mübarek üç ayların hürmetine dualarımızı kabul 
eyle! Amin.

Necibe Akça Kocatop

KADIN
Kadın hep toplar,
Sabah kalktığında önce şöyle bir etrafı toplar,
Sonra bir başına hazırladığı kahvaltı sofrasını tek 

tek çağırıp ev halkını toplar,
Herkes gider o evi toplar,
Sonra aynanın karşısına geçip işten güçten helak 

olmuş saçını başını toplar,
Çoğu zaman dalar uzaklara eskiyi düşünür geç-

mişi ve hala geçmemiş olan yaralarını acılarını top-
lar,

Ne olursa olsun güçlü olmak zorundadır, ne ka-
dar üzülürse üzülsün ağlasa da en sonunda da kırı-
lan yine kendisini toplar, 

Lütfen üzmeyin e mi?
Kadın anadır sonra Allah size çarpar! Demedi 

demeyin.
Sorulunca hep iyiyim dese de gözleri anlatır size 

bakmasını bilirseniz
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İ S L A M

KUR’AN’I İYİ ANLAMAK GEREKİR

“”İslam âlemi içinde öyle sapık görüşler 
üretilmiş ki bunlara karşı hakkı söylemek 
gerekmektedir.  Bunlar: “Kur’an’da olma-
yan şeye uyulmaz” diyenler sünnetleri dış-
lamaktadırlar. Son zamanlarda bazı sapık 
görüşteki insanlar ve içlerinde inanmadıkla-
rının tesirini dışa vuran münafıklar arasında 
şöyle bir maskeleme faaliyeti yaygınlaşmış 
bulunmaktadır. Bunlar İslam dininin bir me-
selesinde, üzerinde âlimlerce ittifak edilen 
şeriat hükümlerinden biri gösterildiğinde 
buna delalet eden bir Kur’an nassı, yalnızca 
Kur’an nassının gösterilmesini talep ederler. 
O konuda İslam âlimlerinin delil gösterdiği 
hadis, icma, kıyas hükümlerini kabul etmez-
ler. Eğer buna delalet eden Kur’an nassı yok-
sa onu nazarı itibara almayacağını söylerler. 
Bunun içindir ki, onlardan birisi durmadan 
bu tür sorularla meşgul olur. 

Öte yandan böyle görüşler ileri süren 
yani hadisleri kabul etmeyen münafıklar: 
“Namaz, oruç farziyatlarını Kur’an’da yok-
tur diye eda etmezler. Bunun gibi İslam’ın 
belli başlı şiarlarından hiçbirisine de bağlılık 
göstermezler. Çünkü Kur’an, onlara, nama-
zın nasıl kılınacağını, orucun nasıl tutulaca-
ğını, zekâtın nasıl verileceğini, haccın nasıl 
yapılacağını, bunlardan başka diğer bazı 
hükümleri de açıklamamıştır. Öyle ise açık-
lanmayan şeylerden müslüman mazurdur” 
derler. Hâlbuki Allah kitabında buyuruyor ki: 
Hz Muhammed’i (a.s.m.) apaçık belgeler ve 
kitaplarla gönderdik. (Ey peygamberim!) İn-
sanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve 
onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana 
bu Kur’an’ı indirdik. Nahl.44.a.

Bu ayet peygamberin açıklama yapması 
için kendine Kur’an indirildiğini belirtiyor. 
İşte bunlar Kur’an’ı bile hakkı ile okumuyor 

veya anlayamıyorlar, dönüp bir de “Kur’an 
bize yeter” diyorlar.

Diğer taraftan, namaz kılan, oruç tutan, 
zekât veren, hacca gidip gereğini yerine ge-
tiren bir müslüman bu iddiada bulunursa 
da o “Kur’an bize yeter” dediği halde diğer 
şeriat hükümlerini (hadis, kıyas, icma) kabul 
etmediklerinden dedikleriyle yaptıkları ara-
sında çelişkiye düşmüş olmaktadırlar. Çünkü 
namaz kılmak, zekât vermek vb için mutla-
ka hadislere ihtiyaç vardır, hatta müçtehit 
imamlara (mezheplere) ihtiyaç vardır. Her 
müslüman da bu müçtehitlerin görüşüne 
göre namaz kılar, oruç tutar, zekât verir, hac 
yapar. Bunlara uymazsa ne namaz kılabilir, 
ne zekât verebilir, ne de doğru dürüst hac 
yapabilir. Aslında bunlar Kur’an’ı da anlaya-
rak okumuyorlar. Okusalardı, peygamberin 
getirdiklerine ve dediklerine de inanmanın 
Allah’ın emri olduğunu öğreneceklerdi.

Böyle düşünenlerin mantıklarına göre 
Hz Muhammed’e (s.a.s.) nazil olan Kur’an 
terk edilmeli, çünkü o Kur’an’da peygam-
bere iman ve itaat da vardır, Müslümanlara 
cemaatten ayrılmamaları öğütlenmektedir 
(Bunun tarifi: Ehlisünnet ve cemaattir). Bu 
tip insanlar, ancak hâşâ kendilerine indiri-
len Kur’an’a inanmaktadırlar. Bu kendilerine 
indirilen Kur’an’dan maksat: Kendilerinin 
Kur’an’dan seçtikleri ayetlere ve bu ayetleri 
kendilerinin yorumladığı şekilde inanmaktır. 
Yoksa bunlar gerçek Kur’an’ı kastetmiyorlar. 
Peygambere itaatla ilgili Kur’an ayetlerine 
de kendilerinin yorumuna göre inanmalı ve 
onlara göre peygamberin hadislerinin kahir 
ekseriyeti uydurmadır. Bazı hadisleri kabul 
ettiklerini söyleseler de bunların hangileri 
olduğunu pek söylemezler. Şayet seçtikleri 
Kur’an ayetlerinden başkasına inanmazlarsa 

62



sirdergisi.com
Mart 2020 - Receb  1441

SIR

o zaman gerçek İslam âlimlerinin ileri sür-
dükleri, kendilerinin kabul etmediği şeyler-
den kurtulmuş olacaklardır. Böylece onlar 
(hadis, kıyas, icma, mezhep tanımayanlar) 
kendi şüphelerinden ve tereddütlerinden 
kurtulmuş olmaktadırlar.  Ramazan el Buti. 
İslam Akaidi’n den yorumlanarak alınmıştır. 
323.330.s. dip nottan””.

Son zamanlarda yetişen büyük İslam âlimi 
Ramazan el Buti’yi dinledikten sonra fazla 
söze hacet kalmamaktadır. Ramazan el Bûtî, 
zannımca anlattığı bu şahısları Arap ülkele-
rinde veya kendi memleketi Suriye’de göz-
lemiştir. Bu düşüncede olan Türkiye uzantı-
larında da yukarıda izah edilenlerle beraber 
bazı sapık görüşler ileri sürmektedirler. Bun-
lar başta imanın şartı altı değil beştir diyerek 
kadere imanı imanın şartlarından saymazlar. 
Hâlbuki yüzlerce ayet kadere imandan bah-
seder. Dedik ya, bunlar işine gelmeyen ayet-
leri görmemezlikten gelirler veya o ayetleri 
kendi emellerine göre ters yorumlarlar. Eh-
lisünnet âlimleri veya ehlisünnet itikadi ve 
ameli mezhepleri imanın altı şartı olduğun-
da ittifak etmişlerdir. Bakın yüzlerce kader 
ile ilgili ayetlerden sadece ikisini yazalım.

De ki: hiç bir zaman bize Allah’ın bizim 
için yazdığından başka bir şey isâbet etmez 
o bizim mevlâmızdır ve mü’minler onun 
için yalnız Allah’a mütevekkil olsunlar. Tev-
be.51.a.

Bu ayet kaderin yazıldığını belirtmektedir.

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğ-
radığınız hiçbir musibet yoktur ki, Biz onu 
yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mah-
fuz’da, kader olarak) yazılmış olmasın. Şüp-
hesiz bunu önceden yazdırması, Allah’a 
göre kolaydır. (Her şeyin önceden yazılmış 
olması) elinizden çıkıp gidene üzülmeyesiniz 
(Allah’ın takdiri böyleymiş diye boyun eğ-
meniz) ve O’nun size verdiği ile de sevinip 
şımarmamanız içindir. Allah kendini beğe-
nip, kibirlenip övünen hiç kimseyi sevmez. 
Hadid.22.23.a.

Bize Kur’an yeter diyenlerin önde gelen 
bir hocası yazdığı Kur’an mealinde bu ayeti 
şöyle ters yorumlamaktadır: İnsanlar mu-
sibeti yaptıktan sonra Allah yazdırır diyor. 
Bunu da zaman mefhumuna bağlıyor.

İşte buna benzer şekilde ayetlere ters 
mana verip kendi iddialarını sürdürmeye 
çalışıyorlar. Ne yazık ki bunlara uyan birçok 
kişiler de mevcut. Aslında bunlar batıl mu-
tezile mezhebini taklit etmektedirler. Çünkü 
mutezile mezhebi akılcı bir mezheptir. Akıl-
larına yatmayan ayet ve hadisleri akılların-
ca yorumlarlar veya yorum yapmadan ret 
ederler.

Yine bunlar, hadislerin çoğu uydurulmuş 
diyerek hiçbir hadisi kabul etmeme du-
rumuna düşmüşlerdir. Bunlara en çok yö-
netilen soru: “Namazı Allah emretmiştir” 
(Kevser.2.a.) Bu namazı nasıl kılacağız? Bu 
soruya bir hadisle kolayca cevap verebilirler 
ama inat edip hadisten bahsetmemek için 
“namaz eskiden beri bilinen şeydir” diyerek 
işin içinden çıkıyorlar. İşte o bilinen namazı 
tarif et veya kıldığın namazı tarif et dediği-
mizde de bir türlü tarif etmiyorlar. Hâlbuki 
Peygamberimiz bir hadisinde “Namazı ben-
den gördüğünüz gibi kılın” buyurmuştur. Bu 
hadisi söyleseler işin içinden kolayca çıkabi-
lirler. Ama bunu asla söylemiyorlar. Çünkü 
“Bize Kur’an yeter” sloganları ortadan kal-
kacak.

Bunun gibi daha birçok meselede çıkmaz 
içindeler ama inat edip hadisleri, sünnetleri 
kabul etmediklerinden çelişki içinde boca-
layıp duruyorlar. Bunlar peygamberimizin 
mucizelerini de inkâr etmektedirler. Âdem 
babamızın ilk insan olarak topraktan yaratıl-
dığına da inanmayıp onun da anası ve ba-
bası vardır derler. Kabir azabının olacağına, 
peygamberimizin şefaatine de inanmazlar. 
Bunların yanlışları o kadar çok ki sayfalara 
sığmaz. Bu kadarıyla yetinelim. Allah’a ema-
net olunuz.
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Harika PINARBAŞI

Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş: Gen farkı çok önemli; 
Türkler Koronavirüs’ten çok az etkilenir

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 
İran, Yunanistan gibi Türkiye’nin yakın 
komşularında da görülen Koronavirüs en-
dişe yaratıyor. Daha önce de Koronavirüs 
hakkında açıklamalarda bulunan ve öneri-
ler veren Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun 
Erbaş, bu virüsun Türkiye’ye gelse bile sal-
gın yapamayacağını iddia etti.

Kamu bülteninin haberine göre, Koro-
navirüs’ün gen farkından dolayı Asya ırkını 
daha çok etkilediği Türkiye’nin ise daha 
karışık genlere sahip olduğu için çok az et-
kileneceğini dile getiren Fizyoloji Uzmanı 
Doç. Dr. Oytun Erbaş, “Koronavirüs’ün şu 
ana kadar yayılım bölgesi Vuhan ve çev-
resi yani Çin. Bu bölgedeki genetik kökeni 
ortak insanları yakalıyor. Bunlar daha çok 
sarı ırk ve kısa boylu insanlar. Yapılan ça-
lışmalarda virüsün akciğerde tutunduğu 
protein Asya ırkında daha fazla. Beyaz ve 
siyah ırklarda ise 6’da 1 oranında daha az. 
Onun için buralarda görülse bile çok daha 
az görülecektir ve hafif geçecektir. Koro-
navirüs Türkiye’ye de gelebilir ama asla 
Çin’deki gibi salgın yapmaz. 10 vak’a, 20 
vak’a olabilir. Bunu bilemeyiz. Onu gelince 
görürüz” dedi.

“Türkler çok az etkilenir”

Virüsün Türkiye’ye gelmesi durumunda 
hızlı bir yayılım beklemediğini söyleyen Er-
baş, “Burada gen farkı çok önemli. İki tane 
makale var bununla ilgili. İnsanların gene-
tik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, 
beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok 
net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama 

bize biraz da Akdeniz’den de gen gelmiş. 
Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan 
da gen almışız. Daha karışık bir gen grubu-
yuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini 
düşünüyorum” diye konuştu.

“Maske işe yaramaz”

Maske takmanın hastalığı engelleme-
yeceği hatta nemden dolayı daha fazla 
yakalanma riskine sahip olunacağını ifade 
eden Doç. Dr. Erbaş, “Bağışıklık sorunu 
olanlar eğer vak’a çıkarsa evden çıkmasın-
lar. El yıkaması çok önemli. Ben eskiden 
ellerimi 3-4 defa yıkarken şu anda 5-6’ya 
çıkardım. Yanımda kolonya alışkanlığı ka-
zandım. Ellerimi yıkayamıyorsam bir ko-
lonyadan geçiriyorum. Maske takmaya 
gerek yok. Çünkü maske nemle ıslanıyor. 
Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bı-
rakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaş-
tırabilir. Virüsün bulaştığı 3 yer var. Göz, 
burun ve ağız. Paniğe gerek yok. Önemli 
olan akılcı olmak. Ben bazen görüyorum. 
Çok fazla miktarda ‘vak’a çıksa’ diye bir 
hazırlık var. İnşallah Sars gibi olur ve bu ül-
keye uğramaz. Biz de korona virüsten hiç 
üzülmeyiz” şeklinde konuştu.
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İlk konserini Muşlu çocuklara veren “kusur-

suz kulak” Bager Çalışcı, Bilkent Üniversitesi 
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Ha-
zırlık İlkokulu yetenek sınavına hazırlanıyor.

Doğuştan görme engelli “absolut” (kusur-
suz) kulağa sahip 8 yaşındaki Bager Çalışcı, 
görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser’in 
yeteneğini ortaya çıkarmasının ardından ken-
dini geliştirmek için çaba gösteriyor.

Öğretmenlerinin desteğiyle köyde ilk kon-
serini köyde veren, SBK Vakfı Başkanı iş adamı 
Sez-gin Baran Korkmaz’ın piyano hediye ettiği 
Çalışcı, geleceğin ünlü müzisyenlerinden biri 
olmayı hedefliyor.

Ailesi sınavı kazanacağına inanıyor

Kendi çabalarıyla braille alfabesini ve nota 
sistemini öğrenen baba Mehmet Çalışçı, her 
gün düzenli olarak piyano başında oğlunun 
müzik olan yeteneğini geliştirmeye çalıştığını 
söyledi.

Duyduğu tüm sesleri notaya dönüştüre-
bilen Bager’e kulak egzersizi yaptırmak için 
tencere, tabak, bardak gibi nesnelerden çıkan 
sesleri notaya dönüştürmesini isteyen Çalışcı, 
şunları anlattı:

“Oğlum Bager’e yardımcı olabilmek için 
kendi çabamla braille alfabesi ve nota siste-
mini öğrendim. Haziran ayında Bilkent Üniver-
sitesinde yapılacak olan yetenek sınavlarına 
hazırlanıyoruz. Muş’ta oğluma piyano dersi 
verebilecek bir müzik öğretmeni bulamadık. 
Bilim sanat merkezinde müzik dersi alıyor an-

cak yeterli gelmiyor. Oğlumun müzik eğitimi 
açısından çok önemli olan Bilkent Üniversitesi 
sınavını kazanacağına inanıyorum.”

“Bir müzik dehası olacak”

Kendini oğluna adadığını belirten Çalış-
cı, “Bager, bir müzik dehası olacak ve ileride 
ülkemizi dünyada temsil edecek. Buna inanı-
yorum. Ancak iyi bir eğitim alması gerekiyor. 
Muş’ta bu imkanımız yok. Bu nedenle Bilkent 
Üniversitesine girmesini istiyorum. Artık kendi 
bestelerini yazıyor. Eminim ülkemizde Bager 
gibi birçok yetenekli çocuğumuz var ve keş-
fedilemeden sönüp gidiyorlar. Bu çocukların 
kazanılması gerekiyor” dedi.

“Müzik benim hayatım”

Bager Çalışcı ise müzik ile hayatının anlam 
bulduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

“Mozart, Beethoven, Sebastian Bach gibi 
ünlü piyanistlerin yolundan gitmek istiyorum. 
Şu anda birçok bestem var. Benim en büyük 
destekçim babamla birlikte Bilkent Üniversi-
tesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik 
Hazırlık İlkokulu yetenek sınavına hazırlanıyo-
rum. Kazanacağıma inanıyorum.”

Kaynak: AA

‘Kusursuz kulak’ Bager’in 
hayali müzik okulu

Ahmet Bilgehan ARIKAN

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

“TÜRKLER GELİYOR” FİLMİ VE MEHMET BOZDAĞ

Bir vatan düşünün, bu vatan ’ki
Tarihin her sahnesine benim atam
İmzasını atmış nam salmış, İz bırakmış,
Katolik, Ortodoks, Yahudi, Müslüman
Ayrımı yapmadan adaleti ile hüküm sürmüş
1000 yıllık tarihi olan, bir vatan
Ve tarihi boyunca son HAK DİN OLAN İSLAMİYETLE mübarek kılınmış
Aziz bir vatan

Ve bu bereketli kadim topraklarda doğup büyüyen
Iman nuruyla yetişen tarihine vatanına atasına, İslam’a sevdalı,
Üniversitede tarih bölümünden mezun olan tarihçi yiğit bir âdemoğlu hayal Edin......

Bu âdemoğlu ete kemiğe bürünmüş
Mehmet diye yüz bulmuştu yeryüzünde
Ama ete kemiğe bürünmenin bir manası
Olmalıydı, çünkü oda her âdemoğlu gibi YARADILMIŞLARIN EN ÜSTÜNÜ sıfatına
Nail olmuştu,
 Aslen Kayserili olan
Bu ademoğlunu, senaryosunu yazdığı,
Yunus emre aşkın yolculuğu dizisi ile, tanıdım
Gönlüme gönlümden öte bir köprü kurmuştu,
Bu köprü öyle bir yapıya sahip ‘tiki hem mana aleminde ince mesajlar,
Hem madde aleminde nefsaniyete şefkat tokatları yüz bulmuştu
Ve insana dokunan insanda iz bırakan hikayeleri
Benden öte ben olan bir benin, hikayesini Gün yüzüne çıkarıyordu
Bu dizide anlatmak istediği İnsandaki nefsin, bir odun
 İradesi ise bir balta Hükmünde olduğu,
Bu dünyanın ise yunusun gittiği orman olduğunu vurguluyordu bende ‘ki ben ‘e

Bu ademoğlunun yeryüzü ’nün bilinen aleminde var olduktan sonra
Medya denilen varlığın aleminde var olma tarihi İse daha da bir ilginçti

1000 yıllık tarihi olan At üstünde savaş meydanlarında ömür tüketmiş
Ahir ömrünü İslamiyet’e adamış Ecdadımızı Tam tersine Kadın düşkünü,
Tahtını, terk etmeyen vasfında bize lanse etmeye çalışan dizilerden sonra,
Şükür ki RABBİME bu ademoğlunun hikayeleri yüz bulmuştu bu bereketli yurdumun
Yeryüzünde

Yunus emre dizisi bir yandan mana alemimize
Hitap ederken, Bir yandan diriliş Ertuğrul ile
Kuruluş Osman ile Atasını ecdadını layık olduğu makama taşıyarak Yüceltiyordu,
Hem ecdadını, hemze bu kadim Milleti,

O atasını yüceltirken, oda bir evlada ata olmuştu bu arada,
Babalık makamının var olduğu bu yeryüzünde
Onu Atalık makamına taşımıştı
ALPARSLAN BEBEK

RABBİMDEN sonsuz kere sonsuz niyazım
Atasının gittiği bu kutlu yolu daha iyi
Noktalara taşımasını dilemek

S E R B E S T
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Ve son filmi bu yiğit ademoğlunun
TÜRKLER GELİYORLAR ADALETİN KILICI

Akıl dolu, iman varsa imkânda vardır
Fikriyatından yola çıkılmış
Ecdadımızın dünyanın tüm mazlum halklarına
Sahip çıktığını anlatan, imkansızlıklara rağmen
Akıl almaz savaş taktikleriyle iti ite boğduran
Bizim yunustan ince mesajların yer aldığı
Yılmayan pes etmeyen FATİHİN ASKERİ sungur Alpin yiğitliğini, Konuralp’in şehadetini
Akıllarımıza kazıyan bir yapıt

Sungur Alpin kartalı, sahibinin zor durumda
Olduğunu haber veren sesi kulaklarımıza
Kazına dursun

Kuruluş Osmanda yer alan Osman beyin altıda
Aynı şekilde Osman beyi gölde nasıl uyandırdığı
Yüz bulsun

Yeryüzünde yaratılan hayvan hükmündeki
Canlılarında insan hayatındaki önemimde
Develeri öldüren barbarlara buradan
Bir kapak olsun

Vel hasılı kelam Kelamullahül endam
Rabbime niyazım
İçimizdeki batı sevdalılarına geçit verme
İçimizden nice Mehmetler Alparslanlar fatihler
Yetiştirmeyi nasip eyle

Bu milletin geleceği olan evlatlarımızın
Batı sevdalısı insanların filmlerine değil
Osmanlı sevdalısı insanların filmlerine
Gitmeyi nasip eyle

BU HİKAYE    “HAKTAN EMRE KUL CEBİMDE HİKAYELER YOUTUBE”  KANALINDA SESLENDİRİLMİŞTİR 
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2020 yılında şiddetini gösteren ve Wuhan 

virüsü olarak da bilinen Coronavirüs, bir çoğu-
muzu şimdiden endişelendiriyor. 

Ben coronavirüsü dört başlık altında anlata-
cağım. İlk olarak:

Coronavirüs nedir?

Corona taç anlamına gelmektedir. Virüs 
aynı bir taca benzediği için corona virüsü den-
mektedir. Aslında görünüşte, belirtileri açısın-
dan griple aynıdır. Fakat şiddeti arttıkça nefes 
darlığı, böbrek yetmezliği, hatta ölüme neden 
olabilecek güçtedir. Bu virisün en kötü yanı ise 
oldukça hızlı yayılması. Corona virüsüne sahip 
olan bir insana sarılmanızdan dolayı bile size 
bulaşabilecek kadar tehlikeli… 

Virüs şu an ikinci evresinde. Birinci evrede 
bu virüse sahip bir insan sadece üç kişiye bu-
laştırabiliyorken, mutasyona uğrayıp geldiği 
ikinci evrede en az on dört kişiye bulaştırabi-
liyor.

Coronavirüsün belirtileri nelerdir?

Normal grip belirtileriyle başladığı için an-
laşılması zor bir virüstür. Belirtileri şunlar; yük-
sek ateş, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, 
hapşırık ve halsizlik…

Nasıl ortaya çıktı?

Virüsün ortaya çıkışıyla ilgili birçok teori 
üretildi. En bilindik terorisi ise yarasadır. Wu-
han şehrinde birçok hayvanın satıldığı bir pa-
zardan ortaya çıktığı düşünülüyor. Yarasa çor-

basından ya da yılandan dolayı ortaya çıkmış 
olabileceği tahmin ediliyor. Virüsün belirtileri 
ilk ortaya çıkan insanlar da ya o pazardan alış 
veriş yapanlar, ya da o pazarda çalışanlarmış…

Bazı teoriler de, Çin’in yaşlı nüfusunu azalt-
mak için böyle bir virüsün üretildiği yolunda… 
Fakat iş çığırından çıkmış.

Başka bir teori ise, bütün bunların suçlu-
su olarak ABD’yi işaret ediyor. Bu virüsü ABD 
Çin’e yaymış. Ve bu virüsün panzerini Çin’e sa-
tarak, milyonlarca dolar kazanacaklarmış.

Bunların hepsi teori tabi ki. İnsanlar ne 
zaman Allah’ın koyduğu dengeyi bozsa böyle 
şeyler oluyor. Geçmişte bunun yaşanmış bir 
sürü örneği var.

Ne zaman çizgiyi aşsak veba gibi bir hasta-
lık, bir virüs karşılıyor insanları.

Ve son başlığımız:

Bu virüsten nasıl korunabiliriz?

Aslında bu virüsten kaçmanın bir yolu yok. 
Her türlü dönüp dolayıp insanı bulacakmış gibi 
geliyor. En azından bana öyle hissettiriyor. Yine 
de önlemlerimizi almalıyız.

Eve geldiğimizde ellerimizi yıkamalı, öksü-
rürken ya da hapşırırken ağzımızı kapatma-
lıyız. Normal grip önlemleri işte… Sadece bu 
şekilde korunabilmemiz mümkün.

Elimizden geleni yaptıktan sonra, hepimiz 
Allah’a emanetiz…

SİNSİ VİRÜS CORONA
Büşra VELA

G E N Ç  K A L E M L E R

68



sirdergisi.com
Mart 2020 - Receb  1441

SIR
Yazar: Gamze Nur Karadeniz

Yayınevi: Uyanış Yayınevi 
Ey gönül yürüyorsun nereye?
Aşkın beni kavuracağı yere.

Aşkın seni nerede kavuracağını bilir misin?
Bu yolda bilmek şart mı, aramak yetmez mi?

İnsan bilmediği şeyi nasıl arar?
Kalp akıl gibi değildir ki bildiğini değil hissettiğini arar…

23.18/14.11.2019
(Tanıtım Bülteninden)

Yolcu
Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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İlker KARATAŞ

“Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O’na 
tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametli-
dir, çok sever” (Hud, 90)

“O, çok bağışlayan ve çok sevendir.” (Buruc, 14)
Kur’an-ı Kerimde Yüce Allah kendini iki yerde 

Vedûd olarak tanıtır. Vedûd kelimesi iki anlama gel-
mektedir. Nimetleri gereği kullarını sevendir. Çünkü 
O, kendisine tevbe eden ve yönelen kimseyi sever. 
Yine O, sevilendir .

Kul Allah’ın gayretiyle Rabbi’ni sevince, Allah’ta 
onu bir başkasının sevgisiyle mükafatlandırır. İşte 
bu, gerçekte tam bir ihsandır. Çünkü sebep de 
O’dur, müsebbeb de  O’dur. Bundan maksat karşı-
lıklı sevgi değildir. Bu ancak kullarından şükredenle-
ri ve şükürleri sebebiyle Allah’ın onları sevmesidir. 
Bunların hepsi kulun maslahatı ve iyiliği içindir. Sev-
giyi yaratan ve onu müminlerin kalbine yerleştiren 
yüce Allah çok mübarektir. Daha sonra O, bu sev-
giyi dostlarının kallbinde öyle bir noktaya ulaştırır 
ki, artık bu noktada diğer bütün sevgiler çok küçük  
ve değersiz bir hale gelir ve onların bağından kurtu-
lurlar, bela ve musibetler onlara hafif gelir, ibadet 
ve taatlerin zorlukları onlara zevk verir ve sonunda 
sevgilerin en yücesi olan Allah sevgisini, Allah rıza-
sını elde etme ve Allah’a yakın olma gibi çeşitli ke-
rametlerden dilediğini elde eder.

Allah’ın Vedûd ismini bilen her müslüman, in-
sanlarla sevgi  ve muhabete dayalı ilişkiler kurma-
lı, itaat ve ibadetlerle Allah’ın sevgisini kazanmaya 
çalışmalıdır.

Tenbih : Kullardan bu isme ve vasfa layık olan 
o kişidir ki, Allah’ın mahlukatına karşı daima iyilik 
murad eder. Kendisi için arzuladığını onlar için de 
arzular. Hatta onların menfaatlerini kendi menfaat-
lerine tercih eder.

Bu ulvi duygu ancak, zor anlarda, insanların kin 
ve öfkeleri ile karşılaşıldığı hallerde ortaya çıkar. 
Onların kötülükleri, onlara karşı iyilik istenmesine 
mani olmaz.

El-Vedud Ebced değeri ve zikir saati:El Vedud 
esmasının zikri (20) adettir. Zikir saati Ay, günü Pa-
zartesidir.

El-Vedud  Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı
El-Vedud ism-i şerifi, muhabbet, sevmek ve se-

vilmek, birinin kalbini kendine bağlamak için, “Yâ 
Vedûd Celle Celalühü” diyerek 20 kere okunur.

El-Vedud ism-i şerifi, bir yemeğe “Yâ Vedûd Celle 
Celalühü” diyerek 1000 kere okuyan kimse o yeme-
ği hanımı ile birlikte yerse aralarındaki sevgi artar.

El Vedud ism-i şerifini, farzlardan sonra 400’den 
fazla “Yâ Vedûd Celle Celalühü” diyerek okuyan 
kimse insanların en sevgilisi olur.

El-Vedud

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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1 adet muz

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt veya kefir

Yarım çay bardağından az z. 
Yağı

3 yemek kaşığı siyez , yulaf 
veya tam buğday unu

2 yemek kaşığı hindistan cevi-
zi unu

2 yemek kaşığı badem unu

2 yemek kaşığı bal

1 çimdik tuz

1 tatlı kaşığı karbonat ( silme )

Bir kaç damla limon

Yapılışı

Muzu ezelim karbonat ve limon hariç tüm malzemeyi iyice karıştıralım üzerine kar-
bonat ve limon ekleyelim karıştıralım 10 dakika kadar dinlendirelim biraz akışkan bir 
hamur olmalı .

Tavamıza çok az z. Yağı dökelim ısınan tavaya birer kepçe dökeli kısık ateşte göz göz 
olunca çevirelim kalan hamurda aynı işlemi devam edelim .

Pankekimiz hazır fıstık ezmesi , bal , reçel veya peynir ile afiyet olsun ...

Y E M E K

Arzu KOÇAK Sağlıklı Pankek

Arzu’nun Mutfağı
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BİR ÖMRÜN HİKAYESİ

Ey Azrail! Bilirim bu sözlerim çok yersiz,
Neden böyle ansızın geliverdin habersiz,
Ne olurdu üç-beş yıl önce haber verseydin,
Hiç değilse rüyama bir kerecik girseydin.
***
Aşk-meşk derken dünyadan bir türlü kopama-

dım,
Senden özür dilerim hazırlık yapamadım.
Görüyorsun yanımda ne valiz var ne bavul,
Uykum öyle ağır ki, ne zil duydum ne davul.
***
Yaşım yetmiş olsa da gör ki fıkır fıkırım,
Bu cümbüşlü anı hem ben nasıl bırakırım.
Hani bir söz vardır ya: “yaş yetmiş işi bitmiş”
İnan ki bu bir yalan bunu diyen halt etmiş.
***
Ey Azrail! Dur biraz sana yalvarıyorum,
Yasal haklarım için bir avukat arıyorum.
Hayallerim, düşlerim, yarım kalan işlerim,
Estetik yapılacak daha burnum, dişlerim.
***
Elli yaşımda ancak voleyi vurabildim,
Hortumlar sayesinde holding kurabildim.
Gerçi ucuza verdim şerefin kilosunu,
Ama böyle kazandım şu uçak filosunu.
***
Ey Azrail! Ne olur bozulmasın pazarım,
Sana şöylece bir çek bile yazarım.
Şu masmavi havuzlu sarayıma baksana,
O daracık mezarda yazık olmaz mı bana.
***
Bazen çoluk-çocuğa içimden kızıyorum,
Ölmemi bekliyorlar bilerek yazıyorum.
Arkamdan göstermelik iki damla gözyaşı,
Birde şöyle büyükçe yıldızlı mezar taşı.
***
Tahmin ediyorum ki Mevlit’te okuturlar,
Ortalığı hem gül suyu ile kokuturlar.

Araya reklam konur bir ilahi arası,
Mevlit bitince başlar dedikodu furyası.
***
Ellerim, kemiklerim, didik didik edilir,
Ben az gelirsem eğer köklerime gidilir.
Ey Azrail! İnan ki hazırlığım yok daha,
Hele şu din konusu çok karışık bir saha.
***
Alim zalim karıştı renkleri seçilmiyor,
Velisiz kaldı sokak, deliden geçilmiyor.
Bir cennet kervanına katılmalı ehiller,
Tuz bozulmuş ne yapsın bizim gibi cahiller.
***
Henüz daha gündemde ne oruç var ne zekat,
Ne Kur’an’la tanıştım, ne de kıldım bir rekat.
Gönül desen henüz genç, daha haccım duruyor,
Yaşama zevki ile kalbim küt küt vuruyor.
***
Edemedim bir türlü şu nefsimi terbiye,
Ortalıkta ne görse tutturuyor ver diye.
Ey Azrail! Bilirim gelince beklemezsin,
Tükenen va’delere saniye eklemezsin.
***
Bu satırlar boş geçen bir ömrün hikayesi,
İbret alacaklar için son pişmanlık sesi.
Ey Azrail! Şimdi canımı alırsan, yerim neresi,
Biliyorum benim yatağım mezar deresi.
***
Ey Azrail! Sen Allah’ın emrini tutarsın,
Bütün Ümmet-i Muhammed’in canını yutarsın.
Ben ölünce günahımı, sevabımı tartarsın,
Allah’ım bu günahkar kulunun sevabını artırsın!
***
Ne kadar söylesem, yazsam bunun faydası yok,
Dünyada ne kadar yaşasan meşakkati çok.
İmanla yaşarsan eğer kurtuluşunda çok,
Kurtulmak istiyorsan tevbe istiğfar et çok!
***    

Mustafa FIRAT

D UA
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BİR UYARI NESNE

Kaderde ne var ise olur etme merak,
Uyma nefsine hakkın emrine bırak,
Altın ağacın olsa zümrütten yaprak,
Akıbet gözünü doyurur bir avuç toprak,
İmanı nasip etsin bize Cenab-ı Hak!
***
Mustafa FIRAT

HALİM KALMADI

Hani nerede benim gençlik yıllarım,
Çürüdü ağzımda dişim kalmadı.
Bir zamanlar ne hayaller kurardık,
Hayra yorulacak düşüm kalmadı.
***
Yürümez ayağım ağrı girdi dizime,
Görmez oldum duman çöktü gözüme,
Dostlar bile bakmaz oldu yüzüme,
Secdeye varacak gücüm kalmadı.
***
Gençlik esen rüzgar bayırda, düzde,
O da geçti artık kalmadı bizde,
Ozandık, şairdik, yazardık sözde,
Kalemi tutmaya gücüm kalmadı.
***
Baksana damardan akan kanıma,
Ağrılarım eza verir canıma,
Gelenim yok gidenim yok yanıma,
Derdimi dökmeye dilim kalmadı.
***
Ozan efendi der ki belim büküldü,
Sakalım ağardım saçım döküldü,
Azrail’de başucuma dikildi,
Benim can verecek halim kalmadı!
***
Mustafa FIRAT
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Sencer OLGUN

M A K A L E

Şu günlerde dünya kamuoyu bilimsel tanımıyla; 
canlı olmayan ancak canlılığın eşiğinde olan virüs-
leri konuşuyor. Milyonlarca kişi internette; “Corona 
virüsü nedir, corona virüsü nasıl yayılır, corona virü-
sünden kaç kişi öldü, corona virüsüne aşı bulundu 
mu?” gibi soruların cevaplarını araştırıyor. 

Naçizane bendeniz de bu ayki yazımı en doğru 
kaynaklardan yararlanarak bu konu hakkında  sizle-
ri detaylı bir şekilde bilgilendirebilmek için kaleme 
alıyorum.  

    Ortalama 10 ila 400 nanometre büyüklüğün-
de olan virüslerin biyolojik karakteri henüz kesin 
olarak bilinmiyor.  Bilinen yönleri oldukça sınırlı; 
bölünerek çoğalmıyor, bakteri süzgeçlerinden ge-
çiyor, çoğalmak için konak hücresini ve enzimlerini 
kullanıyor...  

    Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük bo-
yutuyla bu virüsler insanlık tarihi boyunca insan 
sağlığını tehdit etmeye davam ediyor. 

    Virüslerin en tehlikeli olanlarından biri “taç 
şekline” benzeyen ve bu sebeple de “corona” adı 
verilen, geniş bir virüs ailesi olduğu için henüz tüm 
çeşitleri tespit edilemeyen corona virüslerdir. 

   Corona virüsler hem insanda hem de hayvanda 
bulunabiliyor. İnsan corona virüsler genellikle hafif 
ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına ne-
den oluyor.  Hayvan corona virüsler ise özellikle de 
yarasalar, develer ve kedilerde hastalığa yol açıyor. 
Şu an tüm dünyayı tehdit eden ve yüzlerce insanı 
ölüme götüren virüsler ise hayvanlardaki corona 
virüslerin insana bulaşmış olanıdır. 2002’de SARS 
ve 2012’de tespit edilen MERS corona virüsleri gibi 
nadiren de olsa hayvan corona virüsleri insanlar 
arasında da yayılabiliyor.

2019’un Aralık ayı başında Çin’in Wuhan ken-
tinde ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye 
yayılarak yüzlerce can alan ve almaya devam eden 
devam corona (2019-nCoV) virüsü coronaların yeni 
türüdür. Bu nedenle de henüz bir tedavi yöntemi 
bulunmamaktadır. Mers ve Sars’a göre çok daha 
hızlı yayılma tehlikesi vardır. Öyle ki üç ay içinde 
seksen bin kişiye bulaşmış ve yaklaşık 5900 kişinin 
ölümüne yol açmıştır. Çoğunlukla hayvanlarda gö-

rülen bu virüs, nadiren insanlarda enfeksiyona ne-
den olabiliyor. Ancak bir kez insanlara bulaştıktan 
sonra enfekte olan kişiden diğer insanlara grip gibi 
çok kolay bulaşabiliyor. 

Çin’in Whuan kentindeki balık pazarında satışa 
çıkarılan evcil ve vahşi hayvanların hatta sürüngen-
lerin et fiyatlarının çok ucuz olması insanları bu tür 
hayvan etlerinin tüketimine teşvik ettiği bilinmek-
tedir. Balık pazarında bazı dükkânlarda köpek etin-
den, yılana, kirpi etinden eşek etine kadar birçok 
etin satıldığı görülmektedir. 

Başlangıçta Wuhan’daki salgında bulunan hasta-
ların çoğunun deniz ürünleri ve hayvan pazarında 
çalışan ya da pazarın müşterisi olan insanlar olması 
oldukça manidardır. Ancak sonrasında bu pazarla 
ilişkisi olmayan insanlarda da hastalığın teşhis edil-
mesi virüsün insandan insana yayılabildiği acı ger-
çeğini ortaya koymuştur.

Milyonlarca insanı endişeye sürükleyen corona 
virüslerin sebep olduğu ölüm sayısı her geçen gün 
daha da artıyor. Wuhan kenti başta olmak üzere 
Çin’in 7 şehrinde karantina uygulaması başladı. 
Şimdiye kadar 24 ülkeye yayılan salgınla ilgili Dünya 
Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. 

Çin hükümeti Whuan kentinde karantina ilan 
ettikten sonra ordu resmen sıkıyönetime geçti ve 
kente giriş çıkışları durdurdu. Whuan kentindeki 
birçok yol virüslülerin giriş çıkışını engellemek üze-
re devasa duvarlarla kapatıldı, 60 milyon kişi karan-
tinaya alındı ve ordu Whuan’ı kuşattı. İddialara göre 
şehir dışına çıkmak isteyen vuruluyor. Çin’in virüsü 
kontrol altına alınca Whuan’ı yıkmayı düşündüğü 
de öne sürülüyor… 

Son yıllarda ekonomik büyümede dünya birin-
cisi olan Çin, maalesef corona kabusu nedeniyle 
toplumsal olarak büyük bir psikolojik kriz geçiriyor. 
Kimileri intihar ediyor, kimileri yetkililere karşı çıkı-
yor kimileri de aklını yitiriyor. Kısacası Çin’de insan-
lık büyük bir imtihandan geçiyor… 

Geçtiğimiz günlerde Çin’de bulunan Türk öğret-
men Burcu Öner’in bir telefon bağlantısında yaptı-
ğı şu açıklamalar tehlikenin tüm boyutlarını gözler 
önüne sergiliyor : 

ÖLÜM SAÇAN CORONA 
VİRÜSÜ KAPIMIZDA 
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“23 Ocak 2020 tarihinden beri evimden dışarı 
çıkmıyorum. Pencerelerimi, kapımı açmıyorum. 
Çünkü bu virüs çok tehlikeli bir virüs. Sadece hava 
veya nefes yoluyla bulaşmıyor. Buradaki doktorla-
rın ifadelerine dayanarak söylüyorum, gözlerinizi 
gözlükle korumanızda fayda var. Çünkü virüs göz-
lerinizden de bulaşabiliyor. Ayrıca kulaklarınızı da 
mümkün olduğunca kapatmaya çalışın çünkü ku-
laklarınızdan da bulaşma riski var. Derinize nüfuz 
edebileceği ve böylece vücudunuza girebileceği 
için, mümkün olduğunca vücudunuzun açık yerle-
rini kapatmaya özen gösteriniz diye bize uyarılarda 
bulundular. Bu yüzden ne pencere ne kapı açabil-
dik. Havalandırmayı bu durumlar yüzünden yapa-
mıyoruz…”

Uzmanlara göre kişiden kişiye coronanın ya-
yılması temas yoluyla veya bir iki metrelik yakın-
laşmalarla gerçekleşiyor. Bu hastalığı taşıyan biri 
öksürdüğünde veya hapşırdığında, grip ve diğer 
solunum yolu hastalıklarında olduğu gibi solunum 
damlacıkları saçılıyor dolayısıyla da virüs taşıyan 
damlacıklar, yakınlarda bulunan kişilerin ağız ve bu-
runlarına ulaşıyor ardından nefes yoluyla akciğerle-
rine yerleşiyor. Corona virüsün diğer tüm bulaşma 
yolları henüz tam tespit edilebilmiş değildir. 

Şu anda 2019-nCoV de dahil olmak üzere corona 
virüslere karşı geliştirilmiş bir aşı da yoktur. Ancak 
tüm dünya devletleri teyakkuzda olup hummalı bir 
çalışma yürütmektedir, umarız en kısa zamanda bu 
ölümcül virüse karşı koruyucu bir aşı üretilir.  Zira 
komşumuz İran’a kadar yayılan bu virüsün Allah ko-
rusun Türkiye’ye ulaşması an meselesidir… Her ne 
kadar İran’la sınırlar kapalı tutulsa da aşı üretilin-
ceye kadar yapılması gereken şeyleri uygulamakta 
fayda vardır. Bunlar; enfeksiyonu veya enfeksiyon 
sonrası yayılmayı önlemek için gerekli tedbirleri 
almaktır. Yüz maskeleri, bu hastalığın yayılmama-
sı için en önemli önlemlerden biri olmakla birlikte 
tam olarak yeterli değildir. Beraberinde bir dizi ön-
lemlerin alınması gerekir.  

Ortaya çıktığı yer sebebiyle “Vuhan virüsü” diye 
de adlandırılan ve dünya kamuoyuna büyük bir ka-
bus yaşatan yeni tip corona virüsünün başlıca belir-
tileri; ateş, öksürük, nefes almada zorluk, kas ağrısı 
ve yorgunluktur.

Bu belirtiler sıradan grip belirtilerinden farklı de-
ğildir. Ancak daha ağır vakalarda hastanın ölümüne 
yol açabilecek ciddi pnömoni, akut solunum sıkıntısı 
sendromu, sepsis ve septik şok gelişebilir. Çocuklar, 
yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan insanlar virü-
se karşı daha savunmasız olabilirler. Bu nedenle de 
corona virüsü enfeksiyonunun teşhisi için boğazdan 

sürüntü veya akciğerlerden sıvı alınır ve laboratuvar 
ortamında test edilir. Örneklerde virüs izine rastla-
nırsa teşhis koyulur. Corona virüs testi ülkemizde 
Sağlık Bakanlığı tarafından yeterli mikrobiyoloji ser-
visi olan hastanelerde yapılmaktadır.

Corona virüs testini ne zaman yaptırmak gere-
kir?

• Eğer kendinizde akut solunum yolu en-
feksiyonu belirtilerinden en az birini (öksürük, bo-
ğaz ağrısı veya nefes darlığı) görüyorsanız,

• Enfeksiyon teşhisi koyulmuş herhangi bi-
riyle yakın temasta bulunduysanız,

• Corona virüs bulunan bir bölgeye seyahat 
ettiyseniz,

• Enfekte olmuş hastaların tedavi edildiği 
bir sağlık kuruluşunda çalıştıysanız ya da halen çalı-
şıyorsanız corona virüs testi yaptırmanız gerekebilir.

Not: Coronavirüs  enfeksiyonundan korunmanın 
en etkili yolu bu virüse maruz kalmaktan  kaçınmak-
tır.     

Aşağıda Dünya Sağlık Örgütü tarafından öneri-
len  bazı günlük önleyici tedbirleri

uygulayarak corona virüsünden korunabilirsiniz: 
• Hasta olan kişilerden ve kalabalık ortam-

lardan mümkünse uzak durun, bağışıklık sistemi  
düşük olan yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve hami-
le kadınlar ise dışarı çıkarken maske kullansın.

• Ellerinizi en az yirmi saniye boyunca su ve 
sabunla yıkayın. Bulunduğunuz ortamda sabun ve 
su yoksa alkol içeren bir el dezenfektanı kullanın

• Kirli ellerle gözlerinize, burnunuza ve ağ-
zınıza dokunmayın

• Hasta veya şüpheli insanlarla yakın te-
mastan kaçının

• Hastaysanız evde kalın ve bir sağlık kuru-
munu bilgilendirmeye çalışın.

• Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı bir 
mendille kapatın ve mendili çöpe atın

• Sık dokunulan nesneleri, yüzeyleri temiz-
leyin ve dezenfekte edin.

• Bol sıvı alın, kaliteli protein, mineral, vita-
min ve antioksidanlardan zengin bir beslenme dü-
zenine geçiş yapın. Güçlü bir bağışıklık sistemi için 
vücudunuzu omega-3, çinko, C ve D vitamini ile de 
destekleyebilirsiniz.

• Kaliteli uyku alın, stresten uzak durmaya 
çalışın, alkol ve sigarayı mümkünse bırakın.
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2019 yılı kültür, sanat ve edebiyat açısından ha-
reketli geçti. Her sene olduğu gibi yine sanatın çınar-
larından kaybettiklerimiz oldu. Bazıları ise onurlan-
dırmaya ya da onurlandırılmaya çalışıldı. Tartışmalar 
yaşandı. Önemli dergilerden kapananlar oldu. Basılı 
medyadan dijital medyaya geçişin sinyalleri daha da 
şiddetli verildi. Yani bizim için 2019 yılı hareketli geç-
ti. Peki bizi ve dünyayı bu yıl ve önümüzdeki yıllarda 
neler bekliyor? Neler olabilir? 

Ödüllerle Onurlandırılanlar ve Unutulanlar
Her sene olduğu gibi 2019 yılında da verilen ödül-

ler çok tartışıldı. Yakın tarihte sanatçılar verilmeyen 
ödüllerle gündeme gelirken son birkaç yılda ise siyasî 
olaylarla gündeme geliyor. Dinamitin mucidi Alfred 
Nobel anısına her yıl düzenlenen Nobel Ödülleri 
prestij kaybetmeye devam ediyor. İsveç Akademi-
sinden yapılan açıklamada, 2018 yılında Akademi’yi 
sarsan cinsel taciz skandalının ardından duyurusu 
ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Polonyalı 
yazar Olga Tokarczuk’a, 2019 yılı ödülünün ise Avus-
turyalı yazar Peter Handke’ye verildiği bildirildi.

Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye veril-
mesi 2019 yılının sonunda tartışmaları iyice alevlen-
dirdi. İsveçli gazeteci C. Doctare 1988 yılında Birleş-
miş Milletler Barış Gücü sağlık ekibinde görev yaptığı 
için aldığı Nobel madalyasını iade etti. Birçok ülke de 
tepkisini sert bir biçimde dile getirdi. 

Jean-Paul Sartre’ın hiçbir ödülü kabul etmediği 
gibi Nobel Edebiyat Ödülü’nü de kabul etmemişti. 
Umberto Eco ve Yaşar Kemal’e de Nobel Edebiyat 
Ödülü’nün verilmemesi çok tartışılmıştı. 

Nobel Dışındaki Ödülleri Hatırlayalım
Nobel prestijini kaybede dursun biz diğer ödülle-

rimize bir göz atalım, hatırlayalım. Ama her şeyden 
önce şu soruyu sormakta fayda var. Önceden ses 
getiren, itibar gören ödüllerimiz neden unutuluyor? 
Bunda bizim bir hatamız yok mu? 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin verdiği ödüller eskisi 
kadar ses getirmiyor. Sait Faik Hikaye Armağanı’nı sa-
dece Sait Faik’i sevenler takip eder hale geldi. Ömer 
Seyfettin Hikâye ödülleri neredeyse unutuldu, zor 
ayakta duruyor. Necip Fazıl Kısakürek Ödülü ve Cum-
hurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin gü-
nümüzde itibar gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Diğer köklü ödüllerimizin değer kaybetmesini iki 
nedene bağlayabiliriz: 1) Çok kişiye ödül verilmesi. 
2) Popüler Kültür. 

Popüler Kültür Demişken 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan e-kitap, 

e-dergicilik hızla yayılmaya devam ediyor. Basılı 

medyadan dijital medyaya geçiş yayınevlerini ve 
gazetecileri zor durumda bırakıyor. Can Yayınları, 
Trendeki Yabancı uygulaması ile Türkiye’nin ilk öykü 
app’ini başlattı. Köklü dergilerimizden olan İtibar 
dergisi 2019 Ekim ayında kapandı. Ötüken Millî Mec-
mua’dan sonra “süreli yayın girişimi olacak” Söğüt 
dergisini çıkartmaya başlattı. 

Büyük ses getiren, tasarımları ve başarılı yazıları 
ile gündemden düşmeyen Arka Kapak ise şimdi sa-
dece internet sitesinden yazılarını yayımlıyor. Kafka-
Okur dergisi ise ‘Popüler Kültür’den beslenerek ha-
yatta kalmaya çalışıyor. Mevlana İdris, ÇETO dergisi 
ile dergiciliğe farklı bir bakış açısı getirdi. Yedi İklim 
Dergisi, Ali Haydar Haksal önderliğinde yara almadan 
devam ediyor. Hece, Dergâh, Kitap-lık, Nihayet gibi 
kült dergiler ise en önde maşaleyi tutanlar arasında. 

Bir edebiyat-sanat sevdalısı birisi olarak genelde 
gördüğüm şey şu maalesef; dergilerimiz Cemil Me-
riç’in ünlü sözü olan; “Dergi, hür tefekkürün kalesi-
dir.” denilerek başlıyor ve sonra çeşitli nedenlerden 
dolayı soluyor. 2015 yılında Sezai Karakoç’u ziyaret 
ettiğimde şiirini göstermek isteyen bir gence “Şiir 
dergiler varken vardı. Artık herkes şâir.” diyerek na-
zikçe reddettiğini daha dün gibi hatırlıyorum. 

Fuarlarımız Nasıl Geçiyor?
Bilindiği gibi İstanbul’da her yıl büyük bir orga-

nizasyonla düzenlenen artık gelenek haline gelmiş 
fuarlar vardır. Sultanahmet’in avlusunda başlayıp 38 
yıldan beri süregelen –gerçi bu sene olup olmayacağı 
son dakikaya kadar belli değildi- Ramazan aylarında 
olan, yaklaşık 250 yayıncıyı ağırlayan Türkiye Kitap 
ve Kültür Fuarı, her yılın sonuna doğru düzenlenen 
TÜYAP’taki Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Beyoğlu 
Sahaf Festivallerini sayabiliriz. 

Peki yukarıda saydığımız kültür-sanat fuar veya 
festivalleri nasıl geçiyor? Yayıncılar genel olarak fu-
arlardan şikayetçi. Şikayetçi olmalarının sebebi ise 
çok basit: İnternet üzerinden siparişin artması. Bir-
çok yayınevi eskisi kadar Anadolu’da düzenlenen fu-
arlara katılmıyor. Gelenek haline geldiğinden dolayı 
katıldıklarını, yazar-okuyucu buluşmaları yani imza 
törenlerinden ötürü katıldıklarını söylüyorlar. 

Aramızdan Ayrılanlar 
Her yıl yeni sanatçılar filizlenirken kaybettiğimiz 

usta çınarlar da elbette olmuyor değil. Ama onların 
bıraktığı değerlere sahip çıkarak onları yaşatabiliriz. 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Haluk Dursun, Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında hayatını kaybetti. Klasik Türk cilt sa-
natı üstadı İslam Seçen 83 yaşında vefat etti. 

KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT’TA 
NEREDEYİZ?

G Ü N L Ü K
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Çağatay Sahasını en iyi bilen hocalardan birisi 
olan, klasik Türk edebiyatını öğrencilere sevdirmeye 
çalışan ve çabalayan Doç. Dr. Cemal Aksu genç bir 
yaşta vefat etti. Vefatı öğrencileri ve akademik cami-
ada büyük bir üzüntüyle karşılandı.

“Kudüs şairi’miz, Türk edebiyatının önemli isimle-
rinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil geçtiğimiz 
yıl vefat etti. Pakdil’e yerli düşüncenin egemenliği 
adına ürettiği özgün eserler, Türk edebiyatına kattığı 
kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı 
kalbinden tutmayı öneren değerli fikirleri dolayısıy-
la edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat 
Büyük Ödülleri çatısı altında ödül verildi. 

Yakın tarihimizin en önemli yazarlarından olan 
Mehmed Şevket Eygi’yi duygulandıran ve yerine ge-
tirilen vasiyeti ile ahirete yolcu ettik. 

Yüzden fazla ilmî makale ve ansiklopedi maddesi 
yazan ilahiyatçı ve akademisyen Prof. Dr. Emin Işık’ı 
da 2019 Ağustos ayının başında kaybettik. 

Altmıştan fazla kitabı olan ünlü tarihçi yazar Kadir 
Mısıroğlu’nu da Mayıs ayında 86 yaşında iken kay-
bettik. 

2019 Yılında Ses Getirenler ve Yankıları Sürenler
2019 yılına genel bir bakış açısı ile bakacak olur-

sak; İlber Ortaylı’nın “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” kita-
bı damga vurdu diyebiliriz. Sesli kitap uygulamaları 
bile reklamlarını İlber Hoca’nın kitabından alıntılar 
kullanarak yaptı. Bu yıl ve gelecek yıllarda daha çok 
satılacağı aşikar. 

Son dönemin büyük aydınlarından olan Alev Alat-
lı’nın da “Fesüphanallah!” ve “Hafazanallah!” kitap-
larının çok satıldığını unutmadan söyleyelim.  

Her yıl olduğu gibi bu sene de Ahmet Ümit, Elif 
Şafak, Orhan Pamuk ve İskender Pala’nın kitapları 
çok sattı. Özellikle Ahmet Ümit’in son çıkan kitabı 
“Aşkımız Eski Bir Roman” kitabı çok rağbet gördü. 
Hasan Ali Toptaş ve Oğuz Atay’ın kitaplarındaki pa-
sajlar da sosyal medyada çok kullanılıyor.  

Distopya türünde 1984 ve Fahrenheit 451 kitap-
ları çok satıldı ve satılmaya devam ediyor. Sapıens 
(Hayvanlardan Tanrılara), Kürk Mantolu Madonna, 
İçimizdeki Şeytan ve Stefan Zweig’ın kitaplarını oku-
mayan, kahveyle fotoğraf çektirip atmayan ya da en 
azından reklamını görmeyen neredeyse kalmadı. 

Fantastik türdeki eserler yani Harry Poter, Yüzük-
lerin Efendisi tarzı kitaplar ve ürünlerin de çok sa-
tıldığını söyleyebiliriz. Özellikle 11.11 ve Kara Cuma 
indirim günlerinde çok satıldı. 

İstanbul Üniversitesi’nde Klasik Türk edebiyatı 
alanında çalışmalar yapmasına rağmen Yeni Türk 
edebiyatı sahasında da öyküler yazan Ömer Arslan’ın 
son kitabı olan “Güneşi Kötü Evler” de 2019 yılının 
sonunda çok ilgi gördü. 

İhsan Oktay Anar’ın kitapları söyleşi ve imza tö-
reni yapmamasına rağmen -özellikle “Puslu Kıtalar 
Atlası” kitabı- çok satıldı. Filipeli Ahmed Hilmi’nin 
Amak-ı Hayal kitabının da çok popülerleştiğini söy-
lemesek olmaz. Yakında filmini ya da filmlerini bile 
görebiliriz. 

“Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” kitabına kıyasla reklam-
ları yapılmamasına rağmen, yeni kurulan bir yayınevi 

olan “Ediz Yayınevi”nin ilk kitabı “İrade Terbiyesi” de 
çok satıldı. Kapak tasarımına ilk baktığımızda eski bir 
kitap olarak görüyoruz ama 2018 Ağustos ayında ba-
sılmış bir kitap. Ve şuan 14. Baskısında. Giderek baskı 
sayıları da artıyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın ve 
Türk Dil Kurumu’nun çıkarttığı kitaplar da çok ilgi 
görüyor. Özellikle fuarlarda indirimli haliyle hemen 
tüketiliyor. 

Prof. Dr. Erol Güngör’ün kitapları da yeni kurulan 
Yer-Su yayınevinden çıkmaya devam edeceğini ekle-
yelim.

Nereye Gidiyoruz?
Beylik sözleri herkes söyler. Peki ne yapmamız ge-

rekiyor? Gelecek yıllarda bizi neler bekliyor? 
Psikinalizin iyice gelişmesi ve tabii ki ülkemizde 

de Irvın D. Yalom’un popülerleşmesi ile birlikte kişi-
sel gelişim kitapları da çok satar hale geldi. Geçmişe 
baktığımızda depresyona giriyoruz, geleceğe baktığı-
mızda ise kaygılanıyoruz hep ânı yaşamamız gerek-
tiği söyleniyor. Ama nasıl? Bu bilgileri herkes biliyor 
artık. Bile bile yanlış yapar hale geldik özellikle sanat 
alanında. Yayıncı, okuyucu, sanatçı, dinleyici herkes 
dert yanıyor… 

Hem eski gelenekle hem de sosyal medya –diji-
tal medyadaki bütün platformlarla aslında- ilginç bir 
yere doğru gidiyoruz. Yeni nesil divan edebiyatına 
tamamen yabancı bir biçimde yetişiyor. Osmanlı 
Türkçesi’ne Osmanlıca denile denile artık ayrı bir dil 
sanılıyor. Osmanlı-Türk kültürü son zamanda çıkan 
tarih dizileri ile birlikte biraz biraz bilinmeye başlan-
dı. Ama ne yazık ki yeterli değil. Her şeyden öte şu bir 
gerçek ki herkes kendisine göre sanatçıları ödüllen-
diriyor. Asıl ödülün yıllar geçince verildiğini unutuyo-
ruz. Nasıl mı? Bir örnek verelim hemen.

Stefan Zweig son zamanlarda çok satanlar liste-
sinden inmiyor. Şuan Sabahattin Ali, aforizma ki-
tapları ve Kafka ile birlikte yayınevlerinin kurtarıcısı 
konumunda. Belki iddialı bir söyleyiş olacak ama 
Zweig kitaplarının bu kadar sattığını görseydi belki 
de intihar etmezdi. Çünkü kendisi hayatta iken bütün 
kitapları yakılıyordu. Sürekli ülke değiştiriyordu. Hak 
ettiği değeri bir türlü bulamamıştı. 

Peki son zamanlarda bu isimler neden çok sat-
tı? Cevabı aslında çok basit. Telif hakları bitti de bu 
yüzden. İlk önce dergilere, ardından sosyal medyaya 
sonra yayınevlerine çok sonra da sinema sektörüne 
taşınıyor. Ardından da milletin hafızasına kazınıyor. 
Meta, ürün olarak eşyalarda görüyoruz. Ve tüketili-
yor. Bu aslında kısır bir döngü. Amerika bunu ken-
disine has bir kültürü olmadan başarılı bir şekilde 
yıllardan beri yapıyor. Batman, Süperman karakter-
lerinden ekmek kesilince Joker’i ön plana koydular. 
Joker, Batman’i dövdü. Şimdi “Joker” ve “Jokervâri” 
ürünleri pazarlarda göreceğiz. 

Son söz: Doğru yerde, doğru zamanda gerekli tar-
tışmaları yaparsak, asırlardan beri süren Doğu-Ba-
tı tartışmalarını sonuca bağlayabilirsek yani arafta 
kalmışlığı aşabilirsek, ya… ya… mantığından, hem… 
hem… mantığına geçildiğini kabul edersek çok güzel 
şeyler yapabiliriz.

77



sirdergisi.com
Mart 2020 - Receb  1441

SIR
Çaykur Rizespor’un Aytemiz Alanyaspor’u sahasında ağırladığı mücadelede, Rizesporlu oyun-

cular seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıkıp, İstiklal Marşı’nı bayrağa dönerek 
okudu.

Süper Lig’in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Çaykur Rizespor’un başkanı 
Hasan Kartal, teknik direktörü Ünal Karaman ve oyuncuları, Bahar Kalkanı harekatı şehitleri-
ni anmak için seremonide askeri kıyafetlerle yer aldı.KOMANDO BERESİ TAKIP, ASKER MONTU 
GİYDİLERÇaykur Didi Stadı’ndaki müsabaka öncesi gerçekleştirilen seremoniye ev sahibi ekip 
oyuncuları, kafalarında jandarma komando beresi ve kollarında uzman çavuş rütbe armaları yer 
alan montlar giymiş olarak çıkarken, İstiklal Marşı’nı da Türk bayrağına dönerek okudu.Teknik 
direktör Ünal Karaman’ın yedek kulübesinde, başkan Hasan Kartal’ın ise protokol tribününde 
asker parkası ve kepiyle yer aldığı görüldü.

Ayrıca, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Ağır Ceza Mahke-
mesi Başkanı Adem Amaç, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Rize Emniyet Mü-
dürü Nurettin Gökduman da protokol tribününde asker parkası ile kepi giymiş olarak bulundu.
Öte yandan, Çaykur Rizespor oyuncuları ısınmaya da üzerinde Türk bayrağı olan tişörtler giyerek 
çıktı.

Çaykur Rizesporlu oyuncular, 
seremoniye asker montu ve 

komando beresiyle çıktı Durmuş KOÇ

S P O R
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1900 yılında İstanbul’da dünyaya gelen 

Münir Nurettin Selçuk, 1917 yılında ailesinin 
ısrarı ile öğrenim için gittiği Macaristan’dan 
musıkî aşkıyla geri döndü. Dar’ül Feyz’i Musi-
ki Cemiyetine devam etti ve Zekaizade Ahmet 
İrsoy’dan ve Besteniğar Ziya Bey’den musiki 
dersleri aldı. Münir Nurettin, bestekârlığa 1920 
yılında Tevfik Fikret’in “Bu bir terânedir” şiiri-
ne yaptığı bir besteyle adım attı. İkinci olarak 
“Sensiz ey şûh gözlerim avâre kalbim ağlıyor” 
güfteli şarkısını besteledi ve bu iki eserden 
sonra yirmi yıl süreyle beste yapmadı.1923 yı-
lında askerliği sırasında Mızıka-ı Hümâyûn’da 
sonradan da Riyaset-i Cumhur Musıkî Heye-
ti’nde çalışan Münir Nurettin, eski okuyuşla 
yeni anlayışı birleştirerek alışılagelenden çok 
farklı bir üslûpla, 1928’de “Sahibinin Sesi” fir-
masında ilk plaklarını yaparak dikkatleri üzeri-
ne çekti ve aynı yıl Paris’e giderek Ses Tekniği 
konusunda öğrenim gördü. Aynı zamanda öz-
gün bir ses tekniği eğitimi görmüş 
ilk Türk Musikisi ses sanatçısı olan 
Münir Nurettin, 19. yüzyıl İtalyan 
opera şarkıcılığının izlerini taşı-
yan icra üslubu “Bel Canto”dan 
etkilendi.Musıkî tarihimize tek 
başına konser verme geleneğini 
getiren sanatçı, ilk solo konserini 
Paris dönüşü, 1930 yılında, şimdi-
ki Dormen Tiyatrosu’nda vererek 
büyük ilgi ve hayranlık uyandırdı. 
Konserlerde frak giyen ve ayak-
ta şarkı söyleyen, aynı zamanda 
koro eşliğinde solo okuma gele-
neğini de başarıyla ilk kez uygula-
yan sanatçı o olmuştur. Daha pek 

genç yaşında çevresinde müthiş bir hayranlık 
uyandırdı, giyimine gösterdiği özenle, ciddi-
yetiyle ve tavizsiz sanat anlayışıyla bir efsane 
oldu. Batı’dan gelen etkileri (opera, tango, vs.) 
kendi Türk musıkisi okuyuş üslubuna korkma-
dan dahil eden Münir Nurettin Selçuk, kuşak-
lar boyu örnek alındı.Asıl beste çalışmalarına 
1940-1941’li yıllardan sonra başlayan Münir 
Nurettin, İstanbul’a döndükten sonra otuz yılı 
aşkın bir süreyle İstanbul Belediye Konserva-
tuarı İcra Heyeti’nde görevi yaptı. Birçok genç 
kuşak sanatçısının yetişmesine katkıda bulu-
nan Münir Nurettin Selçuk’un özel olarak ders 
verdiği kişiler arasında günümüzün en önemli 
Türk musıkisi ses sanatçısı olan Alâeddin Ya-
vaşça’yı sayabiliriz.Dünya müzik çevrelerinde 
de büyük ilgi görmüş olan sanatçı, 27 Nisan 
1981’de hayata gözlerini yumdu.Tiyatro sa-
natçısı Şehime Erton ile bir süre evli kalmıştır. 
Sanatçı Timur Selçuk‘un babasıdır.

Münir Nurettin Selçuk

MÜZİK

Tugay ALKAN
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TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 Mart Türk-Afgan Dostluk Antlaşması’nın imzalanma-
sı (1921).

3 Mart Hilafet’in kaldırılması (1924).
3 Mart Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi (1924).
3 Mart Türk-Alman Dostluk Antlaşması Ankara’da im-

zalandı (1924).
3 Mart Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu (1924).
3 Mart Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu (1924).
4 Mart Ankara Radyosu’nun yayına başlaması (1934).
4 Mart Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’a uluslararası kuv-

vet gönderme kararı (1964).
5 Mart Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin kuruluşu (1920).
5 Mart Genelkurmay Başkanlığı hükümetten ayrıldı 

(1924).
5 Mart İsmet Paşa yeni hükümeti kurdu (1924).
6 Mart Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki “Gümrük 

Birliği Anlaşması”nın imzalanması (1995).
7 Mart De Gualle’in, Fransa’nın, NATO’dan çekilişini 

açıklaması (1966).
7 Mart Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu (1954).
8 Mart Yıldırım Bayezit’in Akşehir’de ölümü (1403).
8 Mart Antep’e, TBMM’ce, “GAZİ” unvanının verilişi 

(1921).
10 Mart Telefonun icadı ve ilk denemesinin yapılması 

(1876)
12 Mart İngiltere ve Fransa’nın, Ruslara karşı Osmanlı 

Devleti ile bir ittifak antlaşması imza etmeleri (1854).
12 Mart Mehmet Akif (Ersoy)’in şiirinin, TBMM’de İs-

tiklâl Marşı olarak kabul edilmesi (1921).
12 Mart Türk Silahlı Kuvvetleri bir muhtıra verdi 

(1971).
13 Mart Selanik’in fethi (1430).
15 Mart Talat Paşa’nın katli (1921).
16 Mart İstanbul’un İtilaf Devletleri ordularınca işgali 

(1920).
16 Mart Öğretmen Okullarının kuruluşu (1948).
17 Mart Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Lük-

semburg Dışişleri Bakanları arasında ekonomik, sosyal ve 
kültürel işbirliği ile kollektif bir savunmayı öngören 50 yıl 
süreli “Brüksel Anlaşması”nın imzalanması (1948).

18 Mart Çanakkale Zaferi (1915).
19 Mart Osmanlı Hükümeti’nin, “Süveyş Kanalı” nın 

açılması hususunda resmen izin vermesi (1866).
19 Mart I. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılışı (1877).
19 Mart Willi Brandt İle Willi Stoph’un biraraya gelerek 

iki Almanya arasında ilk üst düzey görüşmesini gerçekleş-
tirmeleri (1970).

19 Mart Ankara’da bir meclis toplanması amacıyla, 
Mustafa Kemal’in acele seçim yapılması için vilayetlere, li-
valara ve kolordu kumandanlıklarına genelge yayınlaması 
(1920).

19 Mart ABD ve beraberindeki koalisyon kuvvetleri, 
“Irak’a Özgürlük” adlı operasyona başladı (2003).

21 Mart İran’la İstanbul Antlaşması’nın imzalanması 
(1590).

21 Mart Falih Rıfkı Atay`ın ölümü (1971).
21 Mart Aşık Veysel`in ölümü (1973).
22 Mart Londra’daki Avrupa devletleri elçilerinin, kon-

ferans düzenleyip Yunan Devleti’nin kurulmasını içeren bir 
protokol imzalamaları (1829).

22 Mart Atatürk’ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın 
savaş pilotu Sabiha Gökçen, İstanbul’da yaşamını yitirdi 
(2001).

23 Mart Uranüs Gezegeni’nin keşfi (1781).
24 Mart NATO Kuvvetleri, Kosova`daki Sırp saldırıla-

rının devam etmesi ve Batı Temas Grubu`nun anlaşma 
taslağını kabul etmemeleri nedeniyle, Yugoslavya`ya karşı 
hava harekatı başlattı (1999).

24 Mart Kırgızistan’ın güney bölgelerinde devlet baş-
kanı Askar Akayev’in istifası talebiyle ayaklanan muhalif-
ler, başkent Bişkek’teki devlet başkanlığı sarayını basarak 
denetimi ele geçirdi. Meclis, muhalif milletvekili İçenbay 
Kadirbekov’u vekaleten devlet başkanlığına atadı. Başba-
kanlığa ise Kurmanbek Bakiyev getirildi (2005).

25 Mart Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) ve Avrupa 
Atom Enerjisi Komisyonu (EURATOM)’un kurulmasını ön-
gören Roma Anlaşması’nın imzalanması (1957).

25 Mart Türk Ocakları’nın kuruluşu (1912).
26 Mart Bangladeş’in bağımsızlığını ilan etmesiyle 

Doğu Pakistan’da iç savaşın başlaması (1971).
26 Mart Mısır-İsrail barış anlaşması (1979).
26 Mart Suudi Arabistan Kralı Faysal’ın, bir suikast so-

nucu öldürülüşü (1975).
29 Mart Osmanlılar’ın Selanik ve İyonya’yı fethi (1430).
29 Mart Türk çocuklarının, ilk eğitimlerini Türk okulla-

rında yapmalarını mecbur kılan kanunun kabulü (1931).
29 Mart Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya, Le-

tonya, Litvanya ve Estonya NATO’ya üye oldu (2004).
30 Mart Fatih Sultan Mehmet’in doğumu (1430).
31 Mart II. İnönü Zaferi (1921).

Ünzile YILDIRIM
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K U R’A N  B Ü L B Ü L L E R İ

Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi, Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 
hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mev-
lithan İsmail Coşar’a rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti. İsmail Coşar ve eşi, uzun 
yıllar görev yaptığı Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda top-
rağa verileceği öğrenildi. 70 yaşındaki İsmail Coşar, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası Ankara’da 
ilk selayı okuyan isimdi. İşte ünlü hafız İsmail Coşar hakkında bilgiler...

İsmail Coşar, 1950 yılında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail 
Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı.

Bursa’nın Tuzpazarı semtindeki İsmail Hakkı Tekkesi’nde üç yıl süren hafızlık eğitiminin ardından kentin 
merkez köylerinden birisine dönemin müftüsü Abdullah Saraçoğlu tarafından vekaleten müezzin-kayyım 
olarak atandı.

İsmail Coşar, askerliğini tamamlayıp Bursa’da tekrar göreve başladıktan sonra Ankara Radyosu’na davet 
edildi. Radyoda okuduğu Kur’an-ı Kerim ile sesini tüm Türkiye’ye duyuran Coşar, müezzin olarak ilk görevi-
ne 1972 yılında Ankara’nın Ulus semtindeki tarihi Kağnıcıoğlu Camisi’nde başladı.

1974 yılında Ankara Maltepe Camisi’nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okuyan İsmail Coşar, 
TRT’nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlid Kandili programında izleyicilerin karşısına çıktı.

Bu arada açıktan imam hatip lisesini tamamlayan Coşar, henüz inşaat halindeyken Kocatepe Camisi’nin 
ilk müezzini oldu ve 40 yılı aşkın bu camide görev yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanında ve birçok Avrupa, Asya ve Uzak Doğu ülkesinde düzenlenen programlarda 
Kur’an ve mevlit okuyan Coşar, seslendirdiği birçok kaside ve ilahiyle de hafızalara kazınmıştı.

Ünlü Hafız İsmail Coşar Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mehmed ALACADOĞAN
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Şehitlerin kanından almaktasın rengini
Gösteremez hiç kimse bu cihanda dengini
Kaçırma gözlerinden düşmanının okunu
Barışın güvercini, rüzgâra ver kokunu
Hilâl çatma kaşını, önünde diz çökeyim
Seni can kalesinin burçlarına dikeyim
Varsın güneş doğmasın, ışığın yeter bize
Son sözü sen söylersin, gayrı gerek yok söze
Şehidimin örtüsü, ne şanlısın bayrağım!
Sana renk verenlerle nişanlısın bayrağım!

   Gönüllerde aşksın sen, başlarda tacımızsın
   Ey göklerin kartalı; anamız, bacımızsın!...
   Ümmetin vicdanısın, milletin nazarında
   Hep gururla dalgalan, şehidin mezarında
   Serdengeçtiler kadar sevemez kimse seni
   Söz kifayetsiz kalır, övemez kimse seni
   Şeref nişanesidir yaralar ve nasırlar
   Rüzgârından hız alır ihtişamlı asırlar
   Milletimin (o)nuru, şanısın sen bayrağım!
   Can veren Mehmetçiğin kanısın sen bayrağım!...

Meydanları inletir, düşmana eylersin dar
Göklerde süzülürsün, özgürsün kuşlar kadar
Toprağın tapususun, ay yıldızlı al bayrak
O kutlu gönderinde sonsuza dek kal bayrak
Sen var oldukça millet, ne destanlar yazacak
Yurda göz dikenlerin yuvasını bozacak
Başların tacısın sen, ezemez kimse seni
Yurdumun gözbebeği, üzemez kimse seni
Hilâl ve yıldızının mânâsı var bayrağım!
Şehidimin saçında kınası var bayrağım!

   Can ocağında aşsın, yiğide beşiksin sen
   Hakikat kapısında kutlu bir eşiksin sen
   Kardeşliğe köprüsün, yüreklerde umutsun
   Ey aydınlığın remzi, bembeyaz bir bulutsun!
   Ebedîsin cihanda, ezeli kuşatırsın
   Gölgene sığınanı, özgürce yaşatırsın
   Zemheride kor ateş, ağustosta karsın sen
   Uğruna can bahşeden yiğitlere yârsın sen
   Rüzgârın kesilirse acım dinmez bayrağım!
   Son ocak sönmedikçe yere inmez bayrağım!

BAYRAK NEŞİDELERİ

M. Nihat MALKOÇ
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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T Ü R K Ü

YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ

Bahçadan boran uçtu
Komşu damına düştü
Geçtim örtme altından
Gönlüm narine düştü

Narine narine narinamın
Kurbandır sana canım

Karpuz kestim kırmızı
Komşunun narin kızı
İki şahit bir hoca
Kıysın nikahımızı

Narine narine narinamın
Kurbandır sana canım

Kafes yaptım borana
Boran ister dolana
Mevlam sabırlar versin
Yari narin olana

Narine narine narinamın
Kurbandır sana canım

Diyarbakır

Bahçadan Boran Uçtu

Ahmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİMİZLERİMİZ

(Eyüphan - Meryem Alya-Melek İlay)Hatunoğlu 
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Bir Nasreddin Hoca fıkrasında, kendi ölümünü bü-
yük kıyamet görürken eşinin ölümüne verdiği ad. (Orta-
daki resim). 2) General aşamasına eşit aşamadaki deniz 
subayı. – Edebiyat ile ilgili, yazınsal. 3) Japon mitolojisinde 
geçen, yarı insan yarı denizanası olan bir deniz yaratığı. - 
Sağangiller familyasından 16–17 cm boyunda, kentler ve 
açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan 
bir kuş türü. – Lira’nın kısaltılmışı. 4) Cet, soy. – Favori. - Bir 
kimseye, yaptığı bir hareketin ya da söylediği sözün üzün-
tü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelen-
meden belirtme. 5) Cömert, eli açık, yardımsever, bonkör. 
6) Atatürk Orman Çiftliği’nin kısaltılmışı. 7) Evin bölümle-
rinden her biri. – Anadolu’da eski bir medeniyet, Hitiler. 8) 
Eski Mısır’da bir Tanrı. 9) Diğer adı Leymosun olan, Güney 
Kıbrıs’ta adanın en güneyinde yer alan bir şehir. – Latife. 
10) Fakat, lakin. - Acınma, yerinme, üzüntü, gam, keder. 
– Cilve. 11) Noksan, eksik, tamam olmayan. - Bir ülkenin 
veya herhangi bir parçasının, ya da bütün yeryüzünün be-
lirli bir oranda küçültülerek çizilmiş şekli.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) “Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.” dizesi çok ünlü 
olan on yedinci yüzyıl halk ozanımız. 2) Ummaktan doğan 
güven duygusu, umut. – Ateş. – Dolaylı anlatma. 3) “Çiçek” 
sözcüğünün ilk hecesi. - Bayağılaşmak, tenezzül etmek. 4) 
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir 
durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde. 5) Özensiz, 
gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı. – Kulağın 
duyabildiği titreşim, seda, ün. 6) Sınıf anlamında üstün 
nitelikli, üstün yetenekli. – Osmiyum’un simgesi. 7) Polon-
yalı; aleyh’in karşıtı. 8) Ümitsizlik, çaresizlik. – Bir nota. 9) 
Adalete mensup. 10) Kuzu sesi. - Asıl ismi Süleyman olan, 
meşhur tefsir, hadis ve fıkıh âlimi. 11) Akılsız, budala, alık, 
ahmak, bön. - Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, kuv-
vet, hal, derman. 12) Tam adı Ebû İsâ Muhammed bin İsâ 
bin Sevre bin Musa bin Dahhak es-Sulemî olan, Buhârî ve 
Müslim’in el-Câmiu’s-Sahih’leri ile Ebu Davud, Nesâî ve 
ibn Mâce’nin Sünen’lerinin yanında Kütüb-i Sitte (Altı Ha-
dis Kitabı) içinde el-Câmiu’s Sahîh’in yazarı. – Üye.
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SIR
Hamdülillah lutfiyle İslâm içre kıldı pîr 
Kâni kerem ihsânı çok hem “külli şeyin kadir”

Evveli yok âhiri yok âlemi var eyledi 
Lâ-mekandır lâ-şeriktir lâ-vezirdir lâ-nazır

Heybet ederse hâke salar cihan şâhın anda 
Himmet ederse başına giydirir atlas harir

Kimine vermiş gına kimini kılmış gedâ 
Kimse keremler kılıp bahş eder “tahtessera”

Yâ İlâhi ol Muhammed hürmetine kıl afiv 
Rahmetinle yarlığa kıl afiv umar bu fakir

Kapına varmaya asla yüzüm yoktur ey Kerim 
Bu kulun şaşkın Hasana yine sensin destgir

Aşık HASAN ( Zeyni )

Hamdülillah Lutfiyle

Ahmet Hamdi Ustaosmanoğlu Vefat Etti

B E R C E S T E

Trabzon Hayrat ilçesi Miçço köyünde doğan, Fatih İsmailağa 
camii Emekli imam hatibi, Nakşibendi tarikatı şeyhi,  Mahmut 
Ustaosmanoğlu hocaefendinin Amca ve teyze oğlu olan Ah-
met Hamdi Ustaosmanoğlu, Vefat etti.

Eğitim ve İslami mücadelesinde hayatı boyunca Mahmut 
efendinin yanında yer alan hocaefendi, 16 Temmuz 2012 Pa-
zartesi günü Öğle namazına müteakip Fatih camiinde eda edi-
len cenaze merasimi sonrası Edirnekapı, şehitliğinde toprağa 
verildi.

Allah Rahmet eylesin, Ailesi ve sevenlerine sabrı cemil niyaz 
ederiz. Aşağıda cenaze merasiminden fotoğraflar, 2011 yılında merhum ile yaptığımız sohbet, Cenaze son-
rası balat halkımızdan Hasan Bayraktar ile yaptığımız kısa söyleşi ile hocamızı tanıyalım inşaallah

30 yıl Balat Kesmekaya camiinde imam hatip olarak görev yapan hocaefendi, Mevcut Diyanet görevlileri 
gibi değil, İslami görev aşkı ile hizmet yaptı. Caminin karşısına 1970 li yılların ilk döneminde yaptığı kuran 
kursu için büyük mücadele verdi. Öncelikli olarak kız talebelere önem verdi, İstanbul’un en belalı semtle-
rinden birinde  Balat’ta Cemaatten, meyhaneye, kahvehaneye her kesimden insanların takdir ve sevgisini 
kazandı.
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