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SIRAziz dostlar bu hususta hepimizin bildi-
ği mevzuları hatırlatmak istedim.

Zira “et-tekraru ahsen velev kâne yüz 
seksen” demiş eskiler.

Oruç tutmak, insan sağlığı için zararlı 
değil, aksine çok faydalıdır. Çünkü Allah-ü 
Teâlâ, kullarına, zararlı bir şey emretmez. 
Zira Peygamber efendimiz de;

(Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz) buyur-
muştur.

Oruç tutmak, mide rahatsızlığına sebep 
olmadığı gibi, aksine midenin sıhhati için 
çok faydalıdır. Bu husus, doktorlar tara-
fından, kesin bir şekilde ispat edilmiştir. 
Yabancı dillerde, mütehassıs doktorlar 
tarafından yazılmış tıp kitaplarında, bir-
çok hastalıkların perhiz yapmakla tedavi 
olacakları yahut perhiz yaparak tedavinin 
kolaylaşacağı bildirilmektedir.

Oruç, durmadan çalışan mide ile bera-
ber bütün sindirim sisteminin istirahate 
sevk edilmesi ve insan vücudunun bir tas-
fiyeye tabi tutulmasıdır. Böylece, sindirim 
sistemi dinlendirilmiş olur.

İnsanlarda en çok görülen rahatsızlık, 
sindirim bozukluğudur. Bu hâl, şişmanlık, 
kalp, damar, şeker hastalıklarına ve tansi-
yon yüksekliğine sebep olmaktadır. Oruç, 
bütün bu hastalıklara karşı, koruyuculuk 
vazifesi yaptığı gibi, bir de tedavi vasıtası 
olmaktadır.

Oruç tutan, güçlü bir irade kuvveti kaza-
nır. Bu sebeple alkol, uyuşturucu gibi, kötü 
alışkanlıklardan oruç vesilesi ile kurtulan-

lar çok görülmektedir.
Oruç, vücuttaki karbonhidrat, protein 

ve bilhassa yağ depolarının harekete ge-
çirilmesini sağlar. Oruç sayesinde madde 
süzmekten kurtulan böbrekler, dinlenme 
ve tamir, yenilenme imkânı bulurlar.

Oruç tutma zamanı, Kamerî aylara göre 
tayin edildiğinden, her sene, şemsî sene 
hesabıyla önceki seneye göre 10-11 gün 
evvel gelir. Bu sebepten, yaklaşık otuz üç 
sene içinde her mevsimde oruç tutmak 
mümkün olmaktadır.

Oruç tutmanın güç olduğu yerlerde, 
oruçlarını bozmayanlara, daha çok sevap 
verilir. Mazeretsiz açıkça oruç yiyen, bu 
aya hürmet etmemiş olur.

Oruç, insan sağlığı için her bakımdan 
faydalıdır. Zira oruç tutanlarda, gündüz 
kan hacminin, doku suyunun azaldığı ve 
sonuçta minimal, küçük tansiyonun düş-
tüğü, kalbin rahatladığı tetkikler sonucu 
anlaşılmıştır. Oruç tutan kişinin sinir siste-
mi de, bir rahatlama içindedir. Bir ibadeti 
yerine getirme mutluluğu, gerginlikleri, 
sıkıntıları azaltır hatta yok eder.

Kıymetli dostlar, rahatlamış-spor yap-
mış- bir mide ile huzurlu bayrama erişme-
niz dileğimle. Saygılar.

E D İ T Ö R’ D E N

ORUÇ:  Midenin Sporu Sağlığın Kaynağı

Yavuz Selim PINARBAŞI
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SIR
M.Tunahan PINARBAŞI

Başladığı günden itibaren Bir an bile taviz vermeyen Bakanlarımız Başkanımız ve tüm 
çalışanlarımız dünyanın Holywood Filmlerinden ibaret olmadığını gösterdi. Filmlerde 
gördüğümüz büyük olan devletlerin bir çoğu virüs ile mücadeleye yenik düştü. Dün 
bize büyüklük taslayan  o ülkeler şimdi bizden yardım alabilmek için sıraya giriyorlar. 
Devletimiz geçmişten gelen gücünü hala kaybetmemiştir.

İnsanlar Avrupada Amerikada hastaların fişini çekerken devletimiz bir vatandaşımız  
için özel uçaklar yolluyor. Tüm dünyada hastanelerde yer yokken devletimiz hasta üstü-
ne hastane yapmaya Vatandaşının canını en önde düşünmeye devam ediyor.

Sahra hastaneleri felâket mağdurlarına güvenli sağlık hizmetleri sunmak için önce-
den belirlenmiş, güvenli bölgelerde hastaların tedavisini sürdürmek amacıyla afetler-
den sonra kurulan geçici hastanelerdir.

Yeşilköy Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de yer alacak  1000 yataklı sahra hasta-
nesi çalışmaları  başlandı. 

Gerek Devletimiz yaptığı Çalışmalarlar gerekse tüm çalışanlar bu alanda verdiği des-
teklerle halkımıza güven ve Huzur vermektedir.

Tüm Dünya Yenildi Türkiye Kazandı

P O L İ T İ K A
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SIR
Burhan PINARBAŞI

Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü 
teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O 
ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapı-
ları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir 
gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O 
gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum 
kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.

Peygamber efendimiz (s.a.v.), Ramazan-ı 
şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:

(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü 
teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda 
rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapa-
nır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır 
ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Ka-
dir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her 
hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]

(Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, 
şer ehli, kötülüklerden el çek” denir.) [Nesai]

(Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda, gü-
nahları bağışlar, duaları kabul eder.) [Taberani]

(Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, 
müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Dey-
lemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, 
sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki 
Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) 
[Taberani]

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan 
orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

(Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, gü-
nahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]

(Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, 
sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.) [İ.Ebid-
dünya]

(İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz 
kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tut-
mak ve haccetmektir.) [Müslim]

(Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulak-
ların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile 
gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular 
içindir.) [Taberani]

İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki:
Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu 

ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bü-
tün nafile ibadetlere verilen sevap, başka ay-
larda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir 
farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. 
Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları 
affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun 
sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O 
oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini 
hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık 
gösteren âmirler de affolur, Cehennemden 
azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, 
esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu 
ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene 
bu işleri yapmak nasip olur.

Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin 
bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar iba-
det etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri 
yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat 
bilmelidir.

Kur’an-ı kerim Ramazanda indi. Kadir gecesi 
bu aydadır. Ramazan-ı şerifte iftarı erken yap-
mak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah 
bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.

İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, 
belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıy-
la her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. 
İbadet etmek de zaten bu demektir.

Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edin-
ce, (Zehebez-zama’ vebtellet-il uruk ve sebet-
el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, tera-
vih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi ge-
reken, binlerce Müslüman affolur, azat olur.

Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem 
kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. 
Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu müba-
rek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yap-
mayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yol-
da bulunmayı, hepimize nasip eylesin!

Ramazan Ayı Neden Faziletlidir?

K A PA K
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SIR
Akif CEMİL

D E N E M E

BİRİCİK AY

"Oruç dış tempoyu yavaşlatınca iç tem-
po hızlanacak. Eller ayaklar keşfedilecek. 
Omuzların üstünde bir baş olduğu anla-
şılacak. İç avlular sulanacak. Serinliğinde 
bedenin sınırları aşılacak. Bir yaşamda bin 
yaşam üreyecek."

Ramazan içimizdeki tortuları temizler.
Oruç ruh cidarındaki tıkanıkları giderir. 

Vücut hafifler ruh urûc eder. İnsan yükse-
lir, yücelir, insanlık sırrına erer.

Teravih tedavidir, tekamüldür.
Sahur şebnemdir.
İftar itaattir, teslimiyettir, Cennet alışve-

rişidir.
Bir kelepçedir Ramazan, şeytana tasma 

takmaktır. Ateşi yakmaktır, ateşin kendini 
yani...

Oruç nefis bataklığında biten bir güldür 
mis gibi kokan. Temizlenmektir, hafifle-
mektedir, arınmaktır, özgürlüktür.

Kadir'dir Kuran'dır.
Ve bayramdır. Ramazan'ın kendisi zaten 

bir bayramdır.
Ya Bayram nedir? O bir ,seyrandır, hay-

ret ü hayrandır, itminandır, Hamdü sena-
dır.

Beden aç kalır ruh beslenir. Kadir kıy-
metini bildirir bu ayın.

Nadir rastlanır ona.
Haddini bilmektir oruç, riyadan sıyrıl-

maktır.
İftar tevazudur.
Sahur rüyadır.
Bahardır Ramazan.
Oruç yazdır.

Günahların güzüdür teravih.
Sahur kıştır, tohumları saklayıştır; sevap 

tohumlarını.
Cennet cumalarına benzer Kadir.
Bayram dönüştür yere, Miraçtan iner 

gibi.
Ramazan, mahyadır, iftar topudur, di-

reklerarasıdır, sahur davuludur, güllaçtır, 
pidedir.

Oruç sabırdır.
Teravih sebattır.
Kadir semere,
 Bayram hasattır.
Ramazan idaredir; 11 ayın Sultanı'dır.
Oruç iradedir.
Sahur çelik,
Teravih sudur.
 Kadir kılıç,
Bayram zaferdir, berattır. 
Ramazan ekmek,
Oruç su
Sahur katık 
Kadir tatlı 
Bayram meyvedir.
Ve Ramazan bahçe
Oruç bahçıvan
Sahur Yağmur 
Kadir tebessüm 
Bayram Gül'dür...
                 *
RUHLARIN ŞÖLENİ
 "Gelin dostlarım gelin
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SIR

Şeytanı yere serin
Yarın sabah bayram var 
Bol bol sadaka verin."
Dünyada açlık nedir bilmeyen insanlar 

olduğu gibi tokluk duygusunu yaşamayan-
lar da vardır. Ama Ramazan ayını yaşayan-
lar müstesna! Ramazan'da tok açın halini 
yaşar ve aç olana da tokluğu yaşatır. Çün-
kü "Acıkmayan açlara acıyamaz".

Demek oluyor ki Ramazan'ın kendisi bir 
bayramdır aslında. Bayram ise teşekkür-
leşmedir. Zengin yardım imkânını verdiği 
için, fakir bu imkana kavuştuğundan dola-
yı Rablerine şükür birbirlerine de teşekkür 
ederler.

Oruç tutanların yaşadığı bir hadiseye 
dikkat edelim; İftara birkaç saniye kaldığı 
halde "Ye kulum!" denmedikçe elini ye-
meğe uzatamaz kimse. Susamıştır, acık-
mıştır fakat hayır, yiyemez. Alın teriyle ka-
zandığı kendi helal malına elini uzatamaz. 
İradesi bu şekilde terbiye edilen müminin 
başkasının malına el uzatması harama bu-
laşması düşünülebilir mi?

Yine enteresandır, Rabbiyle randevu-
suna hiç kimse geç kalmaz. Ne bir dakika 
önce ne de sonra... Trafik şehirlerde bu-
nun için kilitlenir, herkeste aynı heyecan 
vardır.

Bazen çocuklarım bana Ramazan'da 
elindeki çikolatayı uzatıyor "Al baba sen 
de ye!" diyor."Yiyemem oğlum, ben oruç-
luyum" deyince duraklıyor. Onun o küçü-
cük fakat bozulmamış aklıyla neler düşün-
düğünü düşünebiliyor musunuz?" Babam 
kendi malını bile yemiyor, cebinde parası 
var, bir şeyler alıp yemiyor!.. " Ve madde, 
para onun gözünde artık sıfırı tüketiyor, 
bir çakıltaşından ibaret kalıyor.

Oruçlu olduğunu sadece Allah biliyor. 
Kimsenin göremeyeceği bir yerde orucu-
nu bozabilir. Ama bozmuyor, iradesini bi-
liyor, otokontrol gücü artıyor. Hayat boyu 
böyle terbiye edilen insanlar nasıl haksız-

lık yapabilirler, nasıl maddeci olabilirler. 
Nasıl randevularına geç kalabilirler, nasıl 
sözlerini yerine getirmezler?

Ve Bayram gelir. Önce kim ziyaret edi-
lir? Hepiniz biliyor ve uyguluyorsunuz ki 
kabirler... En sevinçli anında bile kendini 
frenlemek için evvela kabristan ziyareti 
yapılır bayramlarda. Ölülerle bayramlaşılır 
önce... "Lezzetleri acılaştıran Ölümü çok-
ça anınız!" emrine itaatla en mutlu günü-
müzde bile onu hatırlarız. Çünkü biliriz ki 
"Ölümü hatırlamayan mutlu olamaz. Çün-
kü "ölümü böleriz hayata sonsuz çıkar", 
seviniriz. Biliriz ki o kapı gerçek mutluluğa, 
bayrama açılıyor bizim için...

Alvarlı Efe Hazretlerinin dediği gibi:
"Mevla bizi affede
 Bayram O Bayram olur
Cürm ü hatalar gide 
Bayram O Bayram olur 
Gör ne güzel îd olur." diyor ve gerçek 

Bayram diyarına hazırlık yapıyoruz. Biliyo-
ruz diye önce onlar bizi bekliyorlar.

"Dün sizin gibiydik bizler 
Yarın bizim gibi sizler!" diye sesleniyor-

lar.
Biz de bizden sonrakilere seslenmeden 

önce bizden öncekilerin çağrısına kulak 
veriyoruz.

Dini ve milli duygularımızın ne kadar 
güçlü olduğunu, milletçe bu bayramlara 
verdiğimiz önem ve kadar güzel anlatıyor.

Yılbaşı eğlencelerinde ne kazalar, ne 
rezaletler yaşanırdı. Birkaç yıl önce Rama-
zan ve bayramlara rastlayan yılbaşlarında 
bunların azaldığına şahit olmuştuk.

Kişisel ve toplumsal hayatı böylesine 
disipline eden Ramazan ve bayramın nice 
güzel günlerin öncüsü olmasını diliyor, 
bayramınızın ve bütün hayatınızın kutlu 
mutlu ve huzurlu geçmesini temenni edi-
yoruz.
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“Bir vakit İbrahim:

‘Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilteceğini göster’ demişti.

Allah buyurdu:

‘Yoksa inanmadın mı?’

İbrahim:

‘İnandım, ancak kalbimin iyice yatışması için.’ Dedi.

Allah buyurdu ki:

‘Öyle ise kuşlardan dördünü tut ve onları kendine çevir (kendine alıştır), iyice tanıdıktan son-
ra her dağ başına onlardan birer parça dağıt. Sonra onları çağır, koşa koşa sana gelsinler. Bil ki 
Allah gerçekten güçlüdür ve hikmet sahibidir.’ “ (Bakara Suresi, 260)

Hayat serüvenine cennet yurdunda başlayan Ȃdem, güçlükleri göğüslemek, çalışmak, didin-
mek zorunda olduğu yeryüzüne bir başına bırakılmıştı. Başlangıçta dünyanın acemi, şaşkın ve 
garip misafiri iken, dünya insanı kendine çabucak alıştırdı. İnsanlık tarihinden asırlar gelip geç-
tikçe bu alışmak fiili öyle safhalara ulaştı ki, dünya o garip yolcuyu kendine ȃşık etti, rȃm eyledi. 
Bu aşk o garip yolcuyu özünden, benliğinden etti, adeta her bir uzvunu, duygu ve düşüncelerini 
dağ başlarına, ihtiras vadilerine saçıp dağıttı. Öyle bir zaman geldi ki, Elest Bezmi’nde Rabbi ile 
ahitleşmesini yok sayacak kadar divaneleşti, varoluş gayesini kaybedecek kadar unutkanlaştı 
insan.

Hȃlbuki Rabbimiz Kur’an’da uyarmıştı:

“Allah’ı unutup da, Allah’ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın; 
onlar yoldan çıkmış kimselerdir.” (Haşr Suresi, 19)

İnsan dünyaya gönderilirken, sahip kılındığı özellikleri Bediüzzaman Hazretleri şu şekilde sı-
ralar:

“İnsan; şu kȃinat ağacının en son ve en kapsamlı meyvesi;

Hazreti Peygamberin mȃnevi şahsiyeti yönüyle, kȃinatın aslı, özü, çekirdeği;

Ve kȃinat Kur’anının en büyük ayeti;

Ve İsm-i Azamı taşıyan Ayet-el Kürsi’si;

Ve kȃinat sarayının en mükemmel misafiri;

Ve o sarayın başka sakinlerini idare eden en çalışkan memuru;

İBRAHİM’İN KUŞLARI

M A K A L E

Mecbure İnal VELA
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Ve kȃinat şehrinin zemin –yeryüzü- mahallesinin bahçesinde ve tarlasında gelir ve giderleri-
ne, ekilip biçilmesine nezarete memur ve yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş –dona-
tılmış- en gürültülü ve me’uliyetli nazırı –bakanı-;

Ve kȃinat ülkesinin arz –yeryüzü- memleketinde Padişah-ı Ezel ve Ebed’in –zaman ve mekȃnla 
kayıtlı olmayan sonsuz saltanat sahibi olan Cenab-ı Hakkın- gayet dikkat altında bir müfettişi, bir 
nevi halife-i Arz’ı –yeryüzünde bazı hususlarda Allah adına hareket eden memuru-;

Ve külli –genel- ve cüz’i –az- hareketleri kaydedilen bir tasarruf sahibi;

Ve göklerin ve yerlerin ve dağların kaldırmaktan çekindikleri büyük emaneti omzuna alan ve 
önüne iki acip yol açılan, bir yolda hayat sahiplerinin en bedbahtı, diğerinde en bahtiyarı;

Çok geniş bir kulluk vazifesiyle muvazzaf kılınmış bir abd-i külli –bütün yaratılmışların ibadet 
ve tesbihatlarını kendi şahsında temsil edebilen kulu-;

Ve Kȃinat Sutanı’nın İs-i Azam’ına –en büyük ismine- mazhar ve bütün isimlerinin üzerinde 
toplandığı bir ayna;

Ve kȃinattaki hayat sahipleri içinde en fazla ihtiyaçlısı;

Ve hadsiz fakrıyla ve acziyle beraber, hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve 
onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare hayat sahibi;

Ve istidatça –kabiliyetleri açısından- en zengini;

Ve hayattan lezzet alma yönünden en elemli ve hüzünlü olan, lezzetleri dehşetli elemlerle 
bulaşık;

Ve bekaya –ebedi hayata- ziyade arzulu ve muhtaç ve en çok layık ve müstehak;

Ve devamı ve ebedi saadeti hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona 
verilse, onun sonsuz yaşamaya karşı arzusunu tatmin etmeyen;

Ve ona ihsanlar eden Zat’ı pereştiş –meftunluk- derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok 
harika –Samed olan Cenab-ı Allah’ın kudret mucizesi ve bir yaratılış garibesi…

Yeryüzüne bu kadar donanımlı gönderilmiş bir varlık, elbette bu faniye gülüp eğlenmek, gü-
nünü gün etmek için gelmiş olamaz. Sahip olduğu üstün vasıflarla beraber, kendisine yüklenen 
vazife ve sorumlulukları da hatırladığı ölçüde insan olacak, insan kalacak.

İbrahim’in kuşları gibiyiz yeryüzünde. Dünyaya alışık, dünyaya meftun… Alıştığımız dünya ta-
rafından darma duman edilmiş. Hücre hücre ayrılmış, öteye beriye savrulmuş…

Şimdi bizi bize çağıracak bir İbrahimi sada gerekli. Öyle bir çağrı, öyle bir nida olmalı ki bu, bizi 
özümüzden, atom çekirdeğimizden, unuttuklarımızdan yakalayıp, bizi bize hatırlatacak, bizi bir 
araya toparlayacak! Bizi biz edecek dinamizmi, anlamı ve aşkı bize yeniden tattıracak!

Kur’an ve Sünnet bunun için var… Dünya durdukça yolumuzu aydınlatacak onlar.
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F E L S E F E

ÖZET

Dünya savaş tarihinde 2. Dünya Savaşı önemli 
kırılmalara yol açıp, yıllarca etkisi sürecek, ittifak ve 
politik durumlara zemin hazırlamıştır. Savaş sonra-
sı yaşanan küresel, bölgesel belirsizlikler ve Türk 
devlet adamlarının güvenlik arayışları ülkeyi NATO’ 
ya üyelik durumuna getirmiştir. Soğuk Savaş’ ın 
başlarından itibaren Türkiye’ nin dış politikada uy-
gulayacağı kararların belirlenmesinde en önemli 
faktör olan NATO üyeliği, çalışmamızın odak nokta-
sını oluşturmuştur. Bunun yanında bu yazıda, Tür-
kiye’ nin dış politikasında yürütülen siyaset, ABD 
ve Batılı devletlerle bu süreçteki ilişkisi Türkiye’ nin 
NATO’ ya üyeliği bağlamında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Nato, II. Dünya Sa-
vaşı, ABD, Sovyet Rusya, Dış Politika.

GİRİŞ

Türkiye’ de Cumhuriyet’ in ilanından sonra; eko-
nomi, kültür, siyasi, sosyal, nüfus, idari ve siyaset 
gibi birçok alanda değişimler olduğu gibi, bu du-
rum ülkenin dış politikasını belirlemesinde de etkili 
olmuştur. Değişimin en büyük sebebi ise İmpara-
torluktan Cumhuriyet’ e geçiştir. Osmanlı Devleti 
tarafından zamanında uygulanan yayılmacı politi-
ka ile Cumhuriyet döneminde izlenen politikaların 
benzeşmediğini görmekteyiz. Osmanlı Devleti’ nde 
padişah aynı zamanda halife unvanını taşımakta-
dır ve böylece sınırlarının dışındaki Müslümanları 
korumak, onlarla ilgili belli başlı kararların alınma-
sı, devletin dış politika geleneğinin bir tezahürü 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Atatürk dönemi dış 
politikasına bakıldığında da ulus- devlet anlayışına 
dayanılıp, yayılmacı politikadan uzaklaşıldığını gör-
mekteyiz. Ulus- devlet anlayışına dayanan bu fikir-
ler büyük ölçüde Milli Mücadele döneminde şekil-
lenmiştir. Bu dönemde TBMM bir taraftan Yunan 
işgali ile uğraşırken, bir taraftan da dış politikada 
diplomatik destek arayışına girmiştir. Bu anlamda 
ilk olarak Fransa ile ilişkiler kurulmuş ve bu durum-

dan önemli sonuçlar elde edilmiştir ( Balcı, 2019; 
sf: 253). Bu ilişkiler zamanla Türkiye’ nin dış politi-
kasının şekillenmesinde ve de yapılacak antlaşma 
ve ittifaklar açısından önem taşımaktadır. Mustafa 
Kemal’ in Sovyet lider Lenin’ e gönderdiği mektup-
ta emperyalizm karşıtı cümlelere yer vermesi, Türk 
dış politikasının seyrini belirleyecek olan “Yurtta 
sulh, cihanda sulh” parolasının bir işareti niteliğin-
dedir ( Balcı, 2019; sf: 253 ).

Öte yandan Türk dış politikasının belirlenme-
sinde iki önemli durum söz konusudur. Bunlardan 
birincisi ‘’ ölü doğan antlaşma ‘’ olan Sevr Antlaş-
ması; diğeri ise savaşın ardından yapılan Lozan 
Barış Antlaşmasıdır. Lozan Barış Antlaşması, almış 
olduğu kararlar ve belirlemiş olduğu hükümler ne-
ticesinde Türkiye’ nin dış politikasında önemli bir 
etki yaratmıştır. Yeni dış politikanın en somut halini 
Türk- Yunan ilişkilerinde de görmek mümkündür ( 
Balcı, 2019; sf: 254 ). Osmanlı Devleti’ nden kalan 
iki ülke arasındaki

ilişkiler daha dostane bir döneme girmiştir. 
Atatürk’ ün ölümünden sonra hükümetin başına 
geçen İnönü döneminde de Atatürk döneminden 
izler kalmıştır. İnönü yönetiminin ilk zamanlarında 
ortaya çıkan II. Dünya Savaşı, Türk dış politikasının 
temel mihenk taşı haline gelmiştir. Çünkü II. Dünya 
Savaşı ile birlikte Türkiye sınırların korunması ve 
güvenliği adına bazı kararlar alınmıştır. İnönü, Tür-
kiye’ yi bu savaşın dışında tutarak, savaş tarafları 
arasında adeta bir denge siyaseti uygulamıştır. Yine 
de Türkiye’ nin hiçbir şekilde etkilenmediğini söy-
lememiz mümkün değildir. Savaş sonrası dönem-
de Almanya’ nın savaşı kaybetmesi ile Türkiye’ nin 
yönünü Batı’ ya çevirmesi, Sovyet Rusya’ nın, Tür-
kiye’ ye yönelik aldığı revizyoncu siyaset kararları, 
çok partili hayata geçiş, Birleşmiş Milletler Antlaş-
ması’ nın ilk adımı olan San Francisco Konferansı’ 
na katılması gibi etkenler Türk dış politikasının tam 
anlamıyla belirginlik kazanmasında rol oynamıştır. 
Ve bu süreç 1946’ da iktidara gelen Demokrat Parti 

TÜRKİYE’ NİN NATO’ YA GİRİŞİ

Nefise BAYGÜT
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döneminde de daha iyi seviyeye taşınarak ilerletil-
miştir. Bu yazıda da II. Dünya Savaş’ ı sonrasında 
Türkiye’ nin dış politikasını belirleyen, uluslararası 
itibarın en önemli kanıtı olan NATO’ nun kuruluşu 
ve üye olmak için verdiği mücadeleden bahsedil-
miştir. Bu durumun Türkiye’ nin dış politikasını nasıl 
yönlendirdiği , kararların nasıl alındığı ve olumlu 
olumsuz ne yönde etki ettiği yazının devamında 
netleştirilmeye çalışılacaktır.

I. 2. DÜNYA SAVAŞ’ INDAN ETKİLENEN TÜRKİYE 
DIŞ POLİTİKASI

II. Dünya Savaş’ ı 1939 yılında başlayıp 1945 
yılında biten, öncesi ve sonrasıyla önemli ölçüde 
Türkiye’ nin dış politikasını etkileyen bir dünya sa-
vaşıdır. Önce önemli bir yıkıma sebep olan ( faşist 
ve geleneksel yönetimlerin yıkılması ), sonrasında 
da demokrasi ve milliyetçi yeni yönetimlerin or-
taya çıkmasını, güç dengelerinin değişmesini ve 
belirginleşmesini ( ABD ve Sovyetler’ in dünyanın 
iki yeni gücü olması ) sağlamıştır. Türkiye’ nin de 
kaderini belirleyen bu savaşın öncesi ve sonrasına 
bakılarak, ülkenin dış politik kararlarının neler ol-
duğunu belirtmek daha doğru olacaktır. Türkiye’ 
nin dış politikasının şekillenmesinde, İngiltere ve 
Fransa ile olan ittifak; ABD ve Sovyet Rusya ile olan 
iletişimler oldukça etkili olmuştur. Savaş öncesinde 
İngiltere ve Fransa, Türkiye ile ittifak yapmışlardır. 
İttifak maddelerine göre Türkiye’ ye karşı bir saldırı 
söz konusu olduğu zaman İngiltere ve Fransa’ nın 
yardım etmesi öngörülmüştür. Aynı şekilde Türkiye’ 
nin de diğer bahsi geçen devletlere yardım etmesi 
söz konusudur. Fiili olarak savaşa katılma durumu 
olmayan Türkiye, devletlere yardım sağlamakla kal-
mıştır. Savaş sonrası dönemde de Türkiye’ nin, ABD 
ve Rusya’ ya yönelik tutumları ele alınmalıdır. Yeni 
dünyanın iki süper gücünden biri olan ABD, savaş 
sonrası devletlere yardım yapılmasını öngörmüştür. 
Yapılacak Truman yardımları özellikle savaş sonra-
sı yıkım yaşayan ülkeler açısından ekonomik, mali, 
sağlık, teknik açıdan oldukça önem taşımaktadır. 
ABD mali yardım olarak borç vermiştir. Ekonomik 
olarak ise; ulaşım, haberleşme, alt yapı, inşaa finan-
sı gibi alanlarda yardımda bulunmuştur. Nitekim 
ABD, savaştan 2 yıl sonrada Yunanistan ve Türkiye’ 
ye de yardımlarda bulunmuştur. Bu durumda Türki-
ye’ nin Amerika ile yakınlaşması itibar kazanmadan 
çok, ekonomik düzlüğe çıkabilmektir.

İkinci süper güç Sovyet Rusya, 7 Haziran 1945 

tarihinde Türkiye’ye verilen bir notayla, Kars ve Ar-
dahan’ın Sovyetler Birliğine verilmesini, Boğazlar 
savunmasında Sovyetler Birliği’ nin ortak olmasını, 
bunun için Boğazlarda Sovyetler Birliği’ ne deniz ve 
karada üslerinin verilmesini, Montreux Sözleşmesi’ 
nin belirlemiş olduğu Boğazlar rejiminin değiştiril-
mesini ve bunun yerine iki ülke arasında yeni bir 
anlaşmanın imzalanmasını istemiştir ( Akın, sf: 128 
). Sovyet Rusya’ nın talepleri, Türkiye’ nin bağımsız-
lığını çıkmaza sokmuştur. Türkiye ilk olarak İngiltere 
ve ABD’ den yardım talep ederek bu durumdan kur-
tulmayı umut etmiştir ama umduğu desteği öncele-
ri tam olarak alamamıştır. Türkiye’ nin uzun çalışma 
ve ısrarları üzerine İngiltere diplomatik açıdan des-
tek vermeyi kabul etmişse de; ABD, bu durumun 
Türkiye ve Rusya’ nın sorunu olduğunu belirterek, 
kendisini konunun dışında tutmaya çalışmıştır. Her 
ne kadar önce saf dışı kalmaya çalışsa da, Rusya’ nın 
İran’ dan çekilmemesi, komünist yönetimlerin artış 
göstermesi gibi durumlar ABD ve Rusya arasındaki 
derin gerginliğe neden olmuştur. Gerek Boğazların 
kontrolü gerekse de Karadeniz’ in Rus gölü haline 
gelme korkusuyla ABD’ de kendi çıkarları doğrultu-
sunda, Türkiye’ yi desteklemeyi kabul etmiştir. Sov-
yet baskısından dolayı Türkiye, ABD’ ye daha fazla 
yanaşmaya başlamıştır. Hem kötüleşen ekonomiyi 
düzeltmek hem de Sovyet Rusya’ sına karşı güvenlik 
oluşturmak amacıyla ilerleyen süreçler içerisinde 
Türkiye, ABD ile diplomatik ittifaklar içerisine gir-
miştir. Bu savunma ittifakının da en önemli ürünü 
NATO’ dur.

II. NATO ( KUZEY ATLANTİK PAKTI- NORTH AT-
LANTIC TREATY ORGANIZATION )’ NUN KURULUŞU

Sovyet Rusya’ nın rejimleri yıkma endişesine kar-
şın ABD, Batı Avrupa’ nın korumalığını üstlenmiştir. 
Korumanın sağlanması ve güçlendirilmesi adına 
NATO kurulmuştur. ABD, siyasi sisteminden dolayı 
Sovyet Rusya’ nın bir çatışma içerisine gireceği ve 
bu süreçte ona yakın olma düşüncesindedir. Sov-
yet’ lere yakın olarak hem olaylar hakkında bilgisi 
olacak hem de gerektiğinde Sovyet’ lere ölümcül 
darbe indirme şansını yakalayacaktır. Her ne kadar 
toprağı gereği Sovyet’ lere uzak olsa da ABD, NATO 
ile bu yakınlığı sağlayıp, stratejilerini birer birer uy-
gulamaya koymuştur. NATO, 4 Nisan 1949 yılında 
başta ABD olmak üzere İngiltere, Belçika, Fransa, 
Hollanda, İtalya, İzlanda, Danimarka, Lüksemburg, 
Norveç, Portekiz ve Kanada gibi Batılı devletlerin 
(Batı Bloğu) bir araya gelmesiyle oluşturulmuş ulus-
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lararası askeri bir birliktir ( Akın, sf: 131 ). Örgütün 
temel amacı dışarıdan gelebilecek bir saldırı ve teh-
likeye karşın birlikte hareket etmektir. NATO, Batılı 
devletlerce barışın sağlanması ve güvenilir işbirli-
ği açısından yararlı bir örgüt olarak görülmüştür ( 
Karaosmanoğlu; 2014; sf: 4 ). Bununla birlikte bu 
örgütün devam ettirilmesi, hatta zamanla genişle-
tilmesine yönelik kararlarda desteklenmiştir. Örgüt, 
Türkiye tarafından da her şeyin ilacı olarak görül-
müştür. Çünkü; üyeliğin kabul olması, ülkenin ulus-
lararası anlamda önemli bir hale geldiğinin de gös-
tergesi olacaktır. Peki bu örgütün Türkiye’ ye gerçek 
anlamda bir yararı olmuş mudur? Ya da Türkiye de 
bu örgüt içerisine dahil olabilmiş midir?

III. TÜRKİYE’ NİN NATO’ YA ÜYELİK SÜRECİ

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, NATO’ nun 
kuruluş toplantılarına Türkiye çağrılmamıştır. Bu-
nun farklı birçok sebebi vardır. Bu sebepler arasın-
da; Türkiye’ ye, Sovyet’ lerin saldıracağı şüphesin-
den dolayı Türkiye’ nin tehlike olarak görülmesi, 
Batı Avrupa’ nın Türkiye için savaşmak istememesi, 
Batı’ nın Türkiye’ yi kendinden görmemesi, ayrıca 
ABD’ nin Batılı Devletlere verdiği yardımların payın-
da, Türkiye’ nin de bu ittifaka katılması ile azalma 
yaşanacağı korkusu gibi birçok neden yer almakta-
dır. Türkiye’ nin NATO’ ya girme mücadelesi sıkıntılı 
birkaç yılına mal olmuştur. NATO üyeliği, Türkiye’ 
nin kendisini Batı nezdinde ispatlamasında ve ken-
disini perçinlemesinde önemli bir etken ve araçtır. ( 
YANIK, 2012; sf: 36 ).

Türkiye’ nin NATO’ ya giriş sürecindeki ilk adımı 
Halk Parti dönemi, Mayıs 1950’ de atılmıştır. Bu 
adımı onaylayan tek ülke İtalya olmuştur ( Akın; 
sf: 131 ). NATO’ ya katılma sürecini İngiltere, Hol-
landa, Belçika, Danimarka ve Norveç gibi ülkeler 
ise desteklememiştir. Olumsuzluklara rağmen vaz-
geçmeyen Türkiye, ikinci başvuruyu Ağustos 1950’ 
de yapmış ve Eylül 1950’ de tekrardan olumsuz bir 
yanıt ile karşılaşmıştır. Türkiye bu sırada Birleşmiş 
Milletlerin, Kore’ ye asker gönderilmesi çağrısına 
ABD’ den sonra cevap veren ikinci ülke olmuştur. 
Türkiye aslında burada hem askeri gücünü orta-
ya koyarak, hem de kendini Batı’ ya ispat ederek 
NATO’ ya girmenin yolunu aramıştır. Batı, Türkiye’ 
nin asker gönderme kararının aslında boşa olduğu-
nu ve Türkiye’ nin bu durumdan mağlup bir şekil-
de ayrılacağını düşünmektedir. Fakat durum Batı’ 
nın düşündüğünün aksi bir şekilde sonuçlanmıştır. 

Türkiye’ nin Kore’ deki başarısı kamuoyu tarafın-
dan çok konuşulmuş ve NATO’ ya üyeliğin ilk adımı 
böylelikle atılmıştır. Türkiye’ nin NATO’ ya üyeliği-
ne sıcak bakılmasının bir diğer önemli nedeni ise, 
Türkiye’ nin petrol bölgelerine yakın olmasıdır. Bu 
stratejik önemi göz ardı etmeyen ABD, Türkiye’ nin 
üyeliğinin kabulü için İngiltere ve Fransa’ ya teklif 
götürmüştür. Türkiye’ nin, Kore’ de ABD’ ye vermiş 
olduğu destekten ötürü üyeliğine ılımlı yaklaşılmış-
tır. Bunun üzerine Eylül 1951’ de Kanada’ da NATO 
toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya üye ülkelerin 
dışişleri, savunma ve maliye bakanları katılmıştır. 
Örgüte Yunanistan ve Türkiye’ nin katılımı ile ilgili 
durum üye devletlerin parlamentoları tarafından 
da onaylanarak, Türkiye resmi anlamda NATO Pro-
tokolünü 18 Şubat 1952 tarihinde Menderes hükü-
meti döneminde kabul etmiştir.

IV. TÜRKİYE’ NİN NATO’ YA KATILIMINDAN SON-
RA YAŞANAN GELİŞMELER

NATO’ ya üyelik, Türk hükümeti tarafından tarihi 
bir gün olarak karşılanmıştır. Hatta Fuat Köprülü,’’ 
NATO’ nun sadece askeri bir örgüt olmadığını, aynı 
zamanda medeniyetler ve demokratik milletler 
topluluğu olduğunu da belirtmiştir. NATO’ ya üyelik 
her ne kadar ülke içerisinde büyük bir zafer edasıyla 
karşılansa da, bu durum özellikle de Sovyet’ lerin 
tepkisine yol açmıştır ( Akkaya, 2012; sf: 15 ). Çün-
kü; Batılı devletlerin Türkiye topraklarında hava ve 
deniz üssü kurmaları söz konusudur. Türkiye’ de bu 
durumu bir savaşın değil, barışın simgesi olduğunu 
söylemiştir. NATO’ ya olan üyelik tepkilerle birlikte, 
Türkiye’ nin dış politikasını ve bu yolda aldığı ka-
rarlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Burada önemli 
birkaç sonucuna değinmek gerekmektedir. Birincisi; 
Türkiye- Orta Doğu ilişkisidir. 1950’ lerin başından 
itibaren Orta Doğu’ da Arap ülkelerini karşı karşıya 
getirmek için çalışan Batı’ nın, bu stratejisini uygu-
lamak için aldığı kararların zorunlu olarak Türkiye 
tarafından da desteklenmesi gerekmektedir. Bu 
üyeliğin zorunlu bir sonucudur.

Üyeliğin önemli ikinci sonucu ise, ABD’ nin Tür-
kiye topraklarındaki asker sayısını arttırmaya çalış-
masıdır. Bu da Türkiye’ nin daha çok teslimiyetçi bir 
politika izlediğini göstermektedir. Çünkü; askerler 
NATO’ ya değil, ABD’ ye bağlı birliklerden oluşmak-
tadır. Böylelikle ABD kendi güvenliğini sağlarken, 
bir yandan da Türkiye’ nin güvenliğini sağlayacaktır. 
Özetlemek gerekirse; Türkiye’ nin, NATO’ ya katıl-
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dıktan sonra ikili ilişkileri “tam ittifak” yapısı içeri-
sinde sürdürmesi iki olumsuzluğu beraberinde ge-
tirmiştir ( Akkaya, 2012; sf: 15- 16 ). İlki, Amerikan 
ipoteği altına girmek; ikincisi de, Türkiye’ deki bazı 
askeri üslerin, Türkiye’ nin bağımsızlık ve egemenlik 
anlayışına ters düşecek bir şekilde ABD’ ye kapitü-
lasyonlar sağlamış olmasıdır.

SONUÇ

Bu makale de öncelikle Türkiye’ nin II. Dünya Sa-
vaş’ ından etkilenen dış politikasından ve sonrasın-
da da siyasi diplomasideki yalnızlığını NATO’ ya üye 
olarak gidermek istemesinden bahsedilmiştir. Tür-
kiye’ nin II. Dünya Savaşı yılları sıkıntılı bir şekilde 
geçmiştir. Savaşın olumsuz etkilerinden sıyrılama-
mış ve kendisini bu durumdan kurtarmanın yollarını 
aramıştır. Savaştan 2 yıl sonra ABD’ nin yapmış ol-
duğu Truman yardımları ile durumu biraz daha to-
parlamaya çalışmıştır. Türkiye hükümeti, uluslarara-
sı alanda itibarın sağlanması, Sovyet Rusya’ ya karşı 
güvenliğin oluşturulması ve en önemlisi de siyasi 
yalnızlıktan kurtulmanın yollarını aramıştır. 1940’ 
ların sonuna doğru, Sovyet tehlikesine karşın, ABD 
ve Batılı Devletler arasında bir ittifak doğmuştur. Bu 
ittifakında en önemli ürünü NATO’ dur. Birkaç kez 
yapılan başvuruya rağmen her seferinde kapıdan 
geri çevrilmiştir. Nihayet, NATO’ ya kabul edilen Tür-
kiye, bu durumu büyük bir mutlulukla karşılamıştır. 
Çünkü; NATO örgütü hem dünya kamu oyunda hem 
de Türkiye’ de oldukça faydalı bir örgüt olarak gö-
rülmüş ve de böylelikle Türkiye uluslararası kimliği-
ni belli etmiştir. Kimlik denen olgu sadece konum, 
kültür ya da değerlerden oluşmayıp, devletlerin 
kendilerine biçtikleri ulusal ve uluslararası “ milli 
hedeflerle ” de alakalıdır. Kısacası kimlik denilince 
akla sadece bir devletin konum, kültür ya da değer-
leri değil, uluslararası toplumda kendine biçtiği ya 
da başkalarının bu devlete biçtiği fonksiyon gelme-
lidir, bu fonksiyon kimliği kimlik yapan etmenlerden 
birisidir ( Yanık, 2012; sf: 46 ). Devletler itibarları 
için uluslararası politikaya oldukça önem verirler. 
Ülkeler için bağımszlık, ekonomik refah, toplu itibar 
ve hayatta kalmak vazgeçilmesi mümkün olmayan 
dört önemli unsurdur. Türkiye’ de Batı’ ya yönelme-
nin ve NATO’ ya üyeliğin uluslararası anlamda bir 
kimlik kazandıracağına inanmıştır ki zaten de öyle 
olmuştur. Türkiye çabalarının sonucunu hem maddi 
hem de manevi olarak almıştır. Maddi açıdan eko-
nomik kaynakların arttırılarak

ihtiyaçların giderilmesi, manevi açıdan da gü-
venilirliğin sağlanması söz konusu olmuştur. Tür-
kiye’nin üyeliği, ABD ve Batı tarafından çıkarları 
doğrultusunda kabul görmüştür. Böylelikle NATO’ 
nun kurulmasıyla ABD hem Sovyet’ lere karşı kendi 
adına bir güvenlik hattı oluşturmuş hem de Türkiye 
üssündeki askerleri kendisine bağlayarak Türkiye’ 
nin yönetimine daha yakın olmayı sağlamıştır. ABD’ 
yi bu durumda Türkiye üzerindeki görünmez el ola-
rak nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Nitekim bu 
durum uzun süre devam etmiştir. Hatta Türkiye’ nin 
bu tutumu dış politikada da tarafsız ve özgün bir tu-
tum takınmasını engelleyerek tarihsel kökenleri ile 
bağlarının zedelenmesine neden olmuştur ( Balcı, 
2019; sf: 274 ). Bu dönemde gerçekliği görülmüş, 
Türkiye için dış politikada bazı onarılamayacak ha-
talara dahi neden olmuştur.
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Yanımızda yaşayan, gurbette yaşa-

yan, kalplerde yaşayan annelerimize 
hürmetle, saygıyla iki adet şiirimi ar-
mağan ediyorum. Gününüz kutlu olsun 
cennet sembolü, çilekeş sabır ağaçları.

ANNE

Anne…

Dün hava ne kadar güzeldi anne,

O güzelliği seninle paylaşmak iste-
dim yürekten.

Bir umutla seni aradım doğada.

Bir at gördüm ağaçların altında,

Mini mini tayını emziriyordu, mutlu.

Senin şefkatini bulurum belki, diye 
yaklaştım…

Kişneyerek beni uzaklaştırdı yanın-
dan,

Senin şefkatini…

Senin şefkatini göremedim onda 
anne.

Anne…

Yavrularını peşinde sürükleyen bir 
anne kaz gördüm.

Yaklaştım, seni sormak için yanına,

Tıslayarak bana hücum etti.

Yok anne…

Onda da senin şefkatin yok anne…

Anne…

Şipşirin,

Yumuk yumuk gözlü pisilere rastla-
dım,

Annelerini emiyorlardı, sarmaş do-
laş.

Onlara yaklaştım seni özleyerek…

Kabarmış bir kuyruk, ve pençelerle 
karşılaştım anne.

Toprağa yüz üstü uzandım, ağladım.

Ağladım anne.

Hıçkıra hıçkıra ağladım.

Bir koku duydum toprakta anne,

Mis gibi kokan bir koku.

Senin kokunu…

Sen topraktaydın anne.

Gözyaşlarıma dayanamamış

Nihayet, beni bağrına basmıştın 
anne.

Mutluyum anne,

Mutluyum…

Çok mutluyum şimdi anne…

Sezayi TUĞLA

ANNELERE HÜRMETLE

K A PA K
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“Kıymetini bilmedim, bağışla şeker annem”
Biraz kalbini kırsam, boynunu büker annem,

Ölümden kurtulmama bir yürek icap etse
Hiç tereddüt etmeden kalbini söker annem.
Benim huzurum için çok çile çeker annem,
Ben istesem, çöllere çiçekler eker annem,

O da bilir elbette, susuz bitki yetişmez
Ama sulamak için gözyaşı döker annem.
Önümdeki her seti devirir, yıkar annem,

Her zorluğun altından başı dik çıkar annem,
Bazen çok gücendirir, zahmet verirdim bazen
Ne bir beddua eder, ne benden bıkar annem.

İlim meşalesini yolumda yakar annem,
 Merhamet duygusunu kalbime çakar annem,

Ayağı altındaki Cennet bahçelerinde
 “Melekler beratını umarım, takar annem.”

Geceleri rüyama süzülüp akar annem,
Öteler ötesinden bizlere bakar annem,

Hasdal denilen yerde, bir servinin altında
Toprağında gül açmış, mis gibi kokar annem.

ANNEM
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Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’ne bağlı Keşlik Köyü’nde dünyaya geldi. Ba-

bası Hasan Efendi’nin İstanbul’da çalışması nedeniyle kardeşi İbrahim 
Ethem ile birlikte İstanbul’a gitti. İstanbul’da Halvetiyye-i Şa’baniyye Ta-
rikatı’nın Şeyhi ve Fatih Türbedarı Ahmed Amiş Efendi'nin sohbetlerine 
katıldı. Kayserili olması nedeniyle burada Kayserili lakabını aldı. Ahmed 
Amiş Efendi ölümünden sonra postnişini Mehmed Tevfik Efendi’ye bıraktı. 
Mehmed Tevfik Efendi, Sultan Abdülhamit’in hizmetini görmekte olduğu 
bir sırada gönül muhabbeti ile meşgul olmuştur. II. Abdülhamid’in taht-
tan indirilmesinin ardından saray personeli ile birlikte kendisi de saraydan 
ayrılmıştır. Mehmed Tevfik Efendi, Amiş Efendi’den sonra Şa'bâniyye tari-
katının Kuşadaviyye (İbrâhimiyye) kolunun şeyhliğini yürütmüş, emaneti 
Maraşlı Ahmed Tâhir Efendi’ye devretmiştir. Mehmed Tevfik Efendi’nin bir 
kız çocuğu olmuştur. Akrabaları halen Kayseri’de yaşamaktadır.

Mehmed Tevfik Efendi, Nüzhed Hanım’ın evinde 1927 yılının Haziran 
ayında vefat etmiştir.

Kayserili Mehmed Tevfik Efendi

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

Emin ERSOY
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Mehmet DİKMEN

Allah Resûlü, kendinden dua iste-
yen hastalara şifa duası yapardı.

Veda haccı sırasındaydı. Peygam-
berimiz Mina’da bulunuyordu.

Bir kadın oğlunu yanına alıp Allah 
Resûlüne getirmişti.

– Ya Resulallah! Bu çocuğum aklını 
yitirdi. (Zihinsel engelli)

Allah’a dua ediver de iyileşsin, 
dedi.

Peygamberimiz kadından bir kap 
içinde bir miktar su istedi.

Su gelince, dua etti. Kadına vere-
rek:

– Götür, bununla çocuğunu yıka, 
Allah’tan da şifa dile dedi.

Kadın, Resûlüllah’ın dediğini aynen 
yaptı. Birden çocuğun aklı yerine gel-
di. Zihinsel engelli halinden hiçbir iz 
kalmadı.

Hz. Aişe anlatıyor:

“Allah Resûlü aile fertlerinden biri 
hastalandığı zaman sağ elini hastaya 
sürer ve:

– Allahım, bütün insanların Rabbi-
sin sen. Bu hastanın ızdırabını gider. 

Şifayı veren de sensin. Senden başka 
şifa verici

yok. Buna, kendisinde hiçbir hasta-
lık kalmayacak şekilde şifa ver, buyu-
rurdu.” (Buhari; Müslim)

Osman bin Ebi’l-As anlatıyor:

“Vücudumda peydahlanan bir ağ-
rıdan dolayı, Allah Resûlüne halimi 
arzettim. Allah Resûlü:

– Hissettiğim hastalığın zararın-
dan ve tehlikesinden Allah’ın kudret 
ve izzetine sığınırım, de… buyurdu.” 
(Müslim)

Allah Resûlü, kendisinden dua is-
teyen hastalara bazan sabır tavsiye 
ederek, onu ahirette nail olacağı mü-
kafatlarla

teselli ederken; bazan da ona şifa 
için dua etmektedir. Daha doğrusu, o 
hastaya kendine ne şekilde dua ede-
ceğini öğretmektedir.

Efendimizin bu davranışından anla-
şılan o ki, kişinin sadece başkasından 
dua istemesi yeterli olmayabilir.

Onun Allah’a nasıl dua edeceğini 
öğrenip kendisinin de bizzat Allah’a 
dua etmesi gerekir

ALLAH RESÛLÜNÜN ŞİFA DUALARI

İ L A H İ YAT
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 HZ. PEYGAMBERİN SÜNNETİNDE BESLENME

Dr. Ahmet ALTUN

İ L A H İ YAT

Hz. Peygamberin sünnetinde Koruyucu hekimliğin 
en önemli konusu olan temizlikten sonra beslen-
mede genelmektedir. Besleneme de bir takım ku-
rallara bağlanmıştır.

Yeme ve içme nimetinin insan sağlığı ve hayatında-
ki öneminden dolayı, Kur’an ve Hz. Peygamberin 
sünneti, bu konuda insanlığa rehberlik etmekte-
dir. Varlıkların en şereflisi olarak yaratılan insanın 
yiyecek ve içecekleri de ona yakışır bir şekilde de-
ğerli ve sağlıklı olmalıdır. Bu nedenle Allah ve onun 
Resulü, yeryüzünün en iyi ve sağlıklı yiyecek ve 
içeceklerini ona belirtmiş, zararlı olanları da yasak-
lamıştır. Araştırmalar, helal yiyecek ve içeceklerin 
insan vücuduyla uyum sağladığı adeta kotlandığı 
ve şifa olduğu, haram yiyecek ve içeceklerin ise vü-
cuda uyumlu olmadığı, zararlı olduğunu ve sitemi 
bozduğunu göstermektedir. (Domuz eti ve ürünle-
ri, içkinin her çeşidi, uyuşturucu gibi).  Ayrıca Hz. 
Peygamber, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürebilsin 
diye yeme ve içme adabını kurallara bağlamıştır.  

Yiyecek ve içecek konusunda genel kurallar aşağı-
daki şekilde özetlenebilir:

1.Yiyecek ve içeceklerin helal ve temiz olması.

2.İsraftan kaçınılması.

3.Yemek üstüne yemek yemekten kaçınmak.

4.Acıkmadan sofraya oturmamak.

5.En çok midenin üçte birini dolduracak kadar ye-
mek.

6.Besmele ve sağ elle yiyip içmek. 

7.Çok sıcak, çok soğuk yiyecek ve içecekten kaçın-
mak ve kaba üflememek. 

8.Ayakta veya yaslanarak yememek. 

Kuralların delil ve dayanak noktaları,

1. “Allah’ın size rızık olarak yarattığı şeylerden helal 
ve temiz olanlardan yiyiniz.”  

2. “Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz”  ayetleri ile ilgili 
hadislerdir.

 Kur`an ve hadislerde geçen gıdaların temel özel-
likleri, temiz ve helal olmasıdır. İnsan vücuduna 
uygun ve yararlı olup sindirimleri kolay, besleyici, 
lezzetli, sağlığa faydalı ve şifa verici bir özelliğe sa-
hip olmalarıdır. Vücuda uyarlanmış, hücrelere kod-
lanmış olan bu yiyecek ve içecekler, insanı birçok 
hastalıktan korunmağı sağlar. Hangi gıdanın hangi 
hastalığa iyi geleceği ile ilgili hadisler, hadis kitap-
larının `Tıbb-ı Nebevî` bölümlerinde toplanmıştır.

Hz. Peygamberin, yemek adabı, koruyucu hekimlik 
ve modern sağlık bilimi prensiplerine tamamen ör-
tüştüğü sağlık uzmanları tarafından ifade edilmek-
tedir. Allah Resulünün yeme içme tercihi ve adabı 
sağlığın esası ve tıbbın hulasası niteliğindedir de-
nilebilir. 

Kur’an’ın ifadesiyle insanlar için güzel örnek olan 
Allah Resulü’nün yeme-içme adabı şöyleydi:

* Yemekten önce ve sonra ellerini yıkar. ‘yemeğin 
bereketi yemekten evvel ve sonra (elleri) yıkamak-
tır.’  Buyurmaktadır. Bu, her halükarda elleri yıka-
mak demektir.

* Besmele ile yemeğe başlar. Hadiste, ‘Eğer sizden 
biriniz yemek yerse Allah'ın ismini zikretsin. Al-
lah'ın ismini evvelinde zikretmeyi unutursa, (hatır-
ladığında) evvelinde ve sonunda Bismillahi desin’  
şeklinde uyarmıştır. Besmele ile yemek içmek hem 
ibadet hem sağlık hem de berekettir. Besmele ile 
insan, nimetten nimet vereni hatırlar, nimet vereni 
yanı Allah’ı hatırlamak ibadettir. Bundan dolayı, Al-
lah dostları için nimet vereni düşünmek, nimetten 
daha lezzetlidir. 

Bilimsel araştırmalarla sabittir ki, Besmele ile yiye-
cek ve içeceklerin kimyasal yapısı en güzel ve sağ-
lıklı hale gelir, bu haliyle vücuda girer ve hücreler-
de yerini alır. Japon bilim adamı Emoto Masarau, 
özellikle su üzerinde yaptığı deneylerle suyun iyi 
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ve kötü sözlerden etkilendiği, bunun sonucu olarak 
kimyasal yapısının düzelip veya bozulduğunu tespit 
etmiştir. Böylece sözlerin en güzeli olan Allah’ın is-
miyle yemek-içmek, sağlık ve şifadır. 

* Efendimiz sağ eliyle ve önünden yerdi. Bu konuda 
şu uyarıda bulunur: ‘Sizden biriniz sağ eliyle yesin, 
sağ eliyle içsin, sağı ile alsın, sağı ile versin. Zira şey-
tan solu ile yer, solu ile içer, solu ile verir, solu ile 
alır.’  

* Hz. Peygamber, fazla sıcak ve fazla soğuk yemez 
ve sıcak yemeğe üflemeyi hoş görmezdi. Bu durum, 
diş sağlığını koruduğu kadar, kansere yol açabilecek 
doku hasarlarını da engeller. Bilindiği gibi Kaba üfle-
mek sıhhat bakımından zararlıdır. Çünkü bugünkü 
tıbbi tespitlere göre, birçok hastalıklar nefes yoluy-
la bulaşabilir. En azından nefesteki karbon dioksitin 
yiyeceklere bulaşması söz konusudur. Hatta nefes 
alırken bardağı ağzından uzaklaştırma tavsiye edil-
mektedir, özellikle anneler çocuklarını yedirirken 
kaşıklarına üflemekten kaçınmalıdır. Bugün bütün 
dünyada korona mikrobuna karşı maske takmayı 
maske takmayı zorunlu hale getiren tıp adeta Hz. 
Peygamberin bilimsel bir mucizesini ispat etmekte-
dir.

* Hz. Peygamber hafif tuttuğu akşam yemeğinde, 
yağlı yiyeceklere yer vermezdi. Yemekten sonra da 
en az yüz adım yürürdü.

* Allah Resulü, yemekten hemen önce, meyve ye-
mekten hemen sonra su içmez meyve yemezdi.        

* Efendimiz, suyu oturarak ve üç nefeste içerdi. Bu 
şekilde içme mideye daha faydalı olduğu ve susuz-
luğu daha iyi giderdiği uzmanlar tarafından ifade 
edilmektedir. 

* Efendimiz, yemek yerken acele etmezdi. Birbirine 
benzer iki yemeği aynı anda yemezdi. İki sıcak yeme-
ği veya iki soğuk yemeği aynı anda bulundurmazdı. 
Hz. Peygamberin beslenme konusundaki, mucizevi 
davranışlarından biri de, kendisini ve ümmetini tek 
bir gıda çeşidine mahkûm ve mecbur etmemesidir. 
Modern tıbbın önemle tavsiye ettiği vücudun ihti-
yaç duyduğu, muhtelif gıdalar alırdı. Beslenmenin 
iki kaynağını oluşturan, hayvansal gıdalarla bitkisel 
gıdalar arasında bir ayırım yapmamıştır. Sadece bit-
kisel veya sadece hayvansal gıdalarla beslenen kişi-
lerde sağlık problemlerinin olacağı tıbben sabittir. 

Onun için Hz. Peygamber ikisini de ihmal etmemiş, 
bazen ikisini birlikte, bazen de ayrı ayrı yemiş veya 
çeşitlendirmiştir.  

O’nun yeme-içme şekil ve biçimi de sağlık merkezli-
dir. Hz. Peygamber, sofraya bağdaş kurarak veya sağ 
dizini dikip sol dizi üzerine otururdu. Ayakta veya 
yaslanarak yiyip içmeyi hoş karşılamıyordu. Allah 
Resulü, cimrinin yemeğinde illet, cömerdin yeme-
ğinde ise şifa olduğunu  bildirmiştir.

Hz. Peygamber döneminde sağlığa zararlı olduğu 
bilinmeyen, ancak bugün tıbben zararları tespit 
edilen, içki, uyuşturucu, sigara, kan, domuz eti ve 
daha birçok maddeler Kuran ve sünnet tarafından 
iğrenç sayılarak yasak edilmiştir. Kitap ve sünnet, bu 
yasaklara öyle ölçüler koymuştur ki, bugün bu ölçü-
ler, sabit bilimsel tıbbi kurallar haline gelmiştir. Öyle 
ki Kuran ve sünnetin yasakladığını günümüz tıbbı de 
yasaklamaktadır.

Ölçü ve denge dini olan İslam, beslenme konusun-
da da aşırıya kaçmayı yasaklamış, bu konuda yeterli 
ve dengeli beslenmeyi emretmiştir. Yediğimiz be-
sinlerle sağlığımız arasında çok yakın bir ilginin ol-
duğu bilinmektedir. Birçok hastalığın sebebi olarak 
fazla yiyip içme gösterilmektedir. Tıbben sabittir ki, 
solunum hastalıkları, damar tıkanıklığı ve sertliği, 
safra taşları, kalp yetmezliği, horlamalar, varis, ka-
rın fıtıkları, bağırsak hastalıkları, âdet bozuklukları, 
kısırlık vb. daha pek çok hastalığın temel sebebi 
mideyi tıka basa doldurmaktır. Asrımızda hastalık-
ların çoğu ya yetersiz beslenmeden veya fazla yeme 
ve içmeden kaynaklandığı bilinmektedir. İslam bu 
problemi, Kur’an’ın üç mucize kelimesi ve bir ha-
dis-i şerifle çözmüştür. Allah  ‘Yiyiniz, içiniz, israf 
etmeyiniz.’  Uyarısını yaparken, Onun Resulü de 
‘Âdemoğlu karnını tıka basa doldurmasından daha 
zararlı bir kap doldurmamıştır. Âdemoğluna, belini 
doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Ancak(nefsinin 
galebesiyle) ille de yiyecekse, midesini üçe ayırsın, 
üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de 
nefes almağa ayırsın’  

Asrımızda insan sağlığının temel prensibini vazeden 
bu hadis, günümüzde, fazla yemekten ve açlıktan 
ölen milyonlarca insanlara bir kurtuluş reçetesidir 
denebilir. 
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Anlaşılır gibi değil...

Suriye’nin Kobani vilayeti, IŞİD saldı-
rısına uğradı. Çatışma iki aydır devam 
ediyordu, birden Türkiye de kendini 
orada buldu. Sözüm ona işgalin yüz-
desi artmış... Daha önce IŞİD örgütü, 
Türkmenlerin yaşadığı Musul, Anbar 
gibi stratejik noktaları ve hemen Su-
riye sınırımızda Mümbiç, Elbap, Hase-
ke, Rakka, Deyr ez-Zor ve daha birçok 
yeri ele geçirdi. Türkiye karışmamıştı.

Kobani’ye IŞID girince, Türkiye’de 
sloganlar atılmaya başladı. PKK Di-
yarbakır’da, Van’da, Tunceli’de, Bin-
göl’de,

İstanbul’da terör eylemleri yaptı-
ğında, Suriye halkı ülkesinde ayaklan-
mış mıydı? Hayır...

Peki Kobani ile çarpışma devam 
ederken, Türkiye’de ne değişti? Ko-
bani’den önce IŞİD tarafından işgal 
edilen illerde de Türkmen vardı, Kürt 
vardı, Müslüman vardı ama hiç Türki-
ye’de olay çıkmadı. Bu dönemin farkı; 
“tezkere”nin meclisten geçmesi ve 
Kobani’de ABD’nin desteklediği PYD 
örgütünün olması…

Maalesef ülkedeki bazı örgütler ve 
başka ülkeler “tezkere” sonrası Tür-
kiye’nin bir an önce savaşa girmesini 
istedi.

Onlarca örgütün olduğu, kimin ne 
olduğunun tam olarak bilinemediği 
Suriye’ye biz de çekildik. Görüntüler-
de, olayların içinde yer alanlar, üzerin-
de yeşil, sarı, kırmızı bayraklarla po-
lise saldırıyor, molotof atıyor, halka, 
çevreye zarar veriyor, yakıp yıkıyor, 
can alıyor.

Sokaklarımızda yaşatılanların ama-
cı, halkın vicdanına “Haydi daha ne 
bekliyoruz Suriye’ye girin” dedirtebil-
mektir.

Suriye’de yapamadıklarını, Türki-
ye’de rahatça yapabiliyorlardı. Sokak-
larda, PKK bayrağı ile dolaşıp askeri-
mize, halkımıza kurşun sıkanlar istedi 
diye savaşa girmemeliyiz.

Sokaklarımızda karmaşa çıkaranlar, 
gitsin Kobani’de aynı cesareti göster-
sin. Mehmetçiği bulaştırmasın...

Suriye’ye askeri harekâtta bu sava-
şın kime fayda sağlayacağı iyi okun-
malı! Daha önce Irak’ta, Kuveyt’te,

Suriye’de oynanan tiyatro şimdi de 
Türkiye’de oynanıyor.

Kelime oyunları ve birtakım entri-
kalar uğruna vatanımızı, milletimizi 
tehlikeye sokmayalım. Vatana, millete 
tehdit olmamasına rağmen başka ül-
keler için savaşa girmeyelim!

Anlaşılır Gibi Değil...

E K O N O M İ

Tayfun KAYA
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Her sabah burkulan ezik içimi

Dökerim camlardan bakıp aşağı

Yaşayıp bedende her bir biçimi

Dökerim camlardan bakıp aşağı

Bomboş kabir gibi evde her köşe

Hüzün dertlerimle çıkar güreşe

Gitti hayatımdan, ümit ve neşe

Dökerim camlardan bakıp aşağı

Anlamsız yaşamdan bıktım soğudum

İçimdeki beni yıkar ağıtım

Sanırdım ki yıkılmayan dağ idim

Dökerim camlardan bakıp aşağı

Seni düşünürüm her an da seni

Hasret sarmadı mı narin bedeni?

İki yürek hasret, sensin nedeni

Dökerim camlardan bakıp aşağı

Hele söyle hadi, anıyor musun?

Bensiz geçen güne yanıyor musun?

Güzel gözlerinden kanıyor musun?

Dökerim camlardan bakıp aşağı

Artık geri gelsen pişmansan eğer

Maziye bir parça verdiysen değer

Yanarım istersen, o bahsi diğer

Dökerim camlardan bakıp aşağı

İşte bu da sana artık son sözüm

Yaşlandırdı yokluk eskidi yüzüm

Eğer tez vakitte olmazsa çözüm;

Dökerim camlardan bakıp aşağı

Son sözüm dedim de geldi aklıma

Halel getirmedim hiçbir saklıma

Sen de çok pişmansın haydi saklama

Dökerim camlardan bakıp aşağı…

Ardından…
Necati ŞİMŞEK
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 "Covid-19 bolluk sendromunu hizaya 

soktu. Koronavirüs pandemisi üç önemli 
hediye verdi." dedi.

Küresel Covid-19 salgınının aslında tüm 
dünyaya önemli mesajlar verdiğini belir-
ten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu 
mesajların tüm insanlık tarafından dikkate 
alınması gerektiğine dikkat çekti. Dünyada 
ve ülkemizde bir bolluk sendromu oldu-
ğuna vurgu yapan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Bu bolluk sendromu insanı tatminsizliğe, 
doyumsuzluğa, aç gözlülüğe, daha çok 
harcamaya ve kazanmaya itmişti. İnsanlar 
zorunlu bir şekilde birçok hazlarını terk 
etmek zorunda kaldı. İnsan bu durumdan 
bir ders çıkarabilirse doyum erteleme be-
cerisini kazanacak” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Koronavirüsün yol 
açtığı Covid-19 salgınının insanlığa önemli 
mesajlar verdiğini söyledi.

“Koronavirüs pandemisi üç önemli he-
diye verdi”

Koronavirüs Covid-19 pandemisinin 
verdiği üç tane önemli hediye olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bunları 
bol zaman, doyum erteleme eğitimi ve 
kendini tanıma ve geliştirme fırsatı olarak 
sıraladı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları 
söyledi:

“Koronavirüs Covid-19 salgını öncelik-

le herkese bol zaman verdi. Bol zamanın 
olması, daha önce kendimizle ilgili eksik-
lerimizi tamamlama, kendimizi geliştirme, 
düzeltme konusunda planlarımız varsa 
bunlar için harekete geçmemize imkân 
sağladı. Aileye ve çocuklara zaman ayırma 
olanağı sundu.

“Covid-19 bolluk sendromunu hizaya 
soktu”

İkincisi, dünyada bolluk sendromu 
vardı. Bu sadece Türkiye’de değil, bütün 
dünyada böyle. Bu bolluk sendromu in-
sanı tatminsizliğe, doyumsuzluğa, aç göz-
lülüğe, daha çok harcamaya ve kazanma-
ya itmişti. Şuanda özgürlükler kısıtlandı, 
kısıtlanınca bazı zevklerini karşılayamaz 
duruma geldi. İsteklerini karşılayamadığı 
için de eskisi kadar haz alamamaya başla-
dı. Zorunlu bir şekilde birçok hazlarını terk 
etmek zorunda kaldı. Bu aslında psikolo-
jik sağlamlıkla ilgili doyum erteleme de-
diğimiz bir durum. Şimdi bu virüs bütün 
dünyayı sanki doyum erteleme eğitimi ve-
rir gibi sabretme eğitimi verir gibi hizaya 
soktu.

“İnsanın kendini tanımasına imkân sağ-
ladı”

İnsan bunu anlayıp böyle bir durumda 
bu yaşanan olay bana ne öğretti diyebilir-
se doyum erteleme becerisini kazanacak. 
Bu aslında insanın psikolojik sağlamlığı-

Koronavirüs Pandemisi Üç 
Önemli Hediye Verdi

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

P S İ K O L O J İ
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nı artırır. Psikolojik sağlamlık mutluluk 
biliminin temel becerilerinden birisidir. 
Sosyal beceridir bunlar. Duygusal ve sos-
yal beceridir. Duygusal ve sosyal beceri 
kazandıracak bir süreç bizim için şuanda 
küresel olarak var. Üçüncüsü de sosyal 
mesafenin gelmesiyle özgürlüğümüzü kı-
sıtlamasının yanında bizim için ailemize 
ayıracağımız zamanı ciddi bir şekilde sağ-
ladı. Diğer taraftan da kişinin bir fırsat ola-
rak düşünebileceği kendini tanıma, geliş-
tirme fırsatı verdi. Aynı zamanda Almanya 
Cumhurbaşkanı söyledi biz insanlığımızın 
farkına vardık dedi. Bazı insani değerleri 
keşfedip hayata geçirmek. Bunlar mutlu-
luk değerleridir aynı zamanda. Kişinin kü-
çük şeylerden mutlu olmayı becerebilme-
si, mutluluğa götüren şeylerdir.”

“Yalnızlığı kabullenmek zorundayız”
Savaşların ve deprem gibi doğal afetle-

rin insanda psikolojik olgunlaşma farkın-
dalıkları oluşturduğunu belirten Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Doğal afetlerde deprem, 
sel gibi afetlerde yer ve zaman bellidir. 
Ama içinde bulunduğumuz durumda bu 
belli değil. Ne zaman, nasıl gelecek, ne za-
man gidecek bilinmiyor. Harvard Üniversi-
tesi 2022’ye kadar süre verdi, sosyal me-
safe sürmeli diye. Yalnızlığı kabullenmek 
zorundayız.

Daha yalnız yaşamak zorundayız. Bu-
nun getireceği psikolojik problemler or-
taya çıkacak. İnsanlar diğer krizleri daha 
çabuk unutuyordu ama bu uzun sürecek 
gibi gözüküyor. Böyle durumlarda insanlar 
yaşam stilini değiştirmek zorunda kalacak. 
Tespit ettiğimiz diğer bir ilginç durum ise 
bu durum unutulursa eski yaşantıya he-

men geri dönülürse uzun sürme potan-
siyeli var. Krizin bir özelliği vardır. Krizler 
özellikle doğal işleyen bir çöküş süreci var-
sa onu hızlandırır. Veya kişi böyle durum-
larda köklü bir değişiklik yaparsa çöküş ye-
rine yeni bir aşamaya geçebilir. Doğruları 
öğrenirse insan, bu krizden sağlıklı çıkabi-
lecek” diye konuştu.

“İnsani değerlerin yeniden inşasına ih-
tiyacımız var”

İçinde bulunduğumuz krizi fırsata çevi-
renlerin, insani değerlerin yeniden inşası 
için bir fırsata dönüşebileceğini ifade eden 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:

“Öncelikle buna dünyada karar vericile-
rin, fikir önderlerinin inanması lazım. İnsa-
nın önceliği şuanda Ortadoğu’daki savaş-
lar değil artık. İnsanlarda şuanda yaşam 
kalım duygusu ön plana çıktı. Birden bire 
ölümün yakın olduğu hissedildi ve bunun-
la ilgili her şeyi sorgulamaya başladılar. 
ABD’de şuanda en çok ilgi çeken sosyal de-
ğişim intiharlarda artış var. İkincisi silah sa-
tışlarında artış var. Üçüncüsü de dini web 
sitelerine girişler internet aramalarında 
artmış. Bunlar insanı anlam arayışına it-
tiğini gösterir. Bazıları korkup savaşa ha-
zırlıyor kendisini. Çünkü Amerika’da yok-
sullar 23 milyon evsiz 30 milyon işsiz var. 
Bu sanki bir servet düşmanlığının artma 
belirtileri var. Geleceğimiz güvende değil 
diye insanlar silah almaya başlıyor. Bütün 
bunların hepsi sosyal bilimcilerin masaya 
yatırması gereken bir durum. Buna göre 
sosyal politikaların belirlenmesi gerekiyor. 
Eğer bu yapılırsa bu süreç insanlığı iyi yön-
de gelişmesine sebep olacak.”
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Biliyorum bu başlık değişik gelecek ama bu 

başlığı seçmemin bir nedeni var. Atalarımız az 
öz ve organik beslenirler zor hasta olurlardı. 
Bizlere nefsimize hoş gelen tatlı organik ol-
mayan gıdalara yüklendik. Sonuç orta da ciddi 
bir sağlık problemi var insanlarımızda. Genç-
lerimiz abur cubur yiyip gazlı içecekler tüketip 
erken yaşlanmakta. Almanya da bir deyim var 
“ebeveynler evlatlarını gömer oldu” bunun 
anlamı şu sağlıklı beslenen önceki nesiller 
sağlıksız beslenen evlatlarını toprağa vermek-
teler. Buna dur demek kendi elimizde doğala 
sağlıklıya yöresele dönerek.

Diyetisyenler şöyle duymuşsunuzdur “her 
eti bulunduğu kısmın yağı ile pişirmelisiniz 
hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı olur” 
Çünkü et bulunduğu kısım için, bu kısma uy-
gun hareket etmesi için yaratılmıştır ve yağı da 
o bölgeyi koruyan şekilde yaratılmıştır. Bunu 
göz önünde bulundurarak beslenme sağlık 
açısından en uygunudur.

Aslında bu konu sadece hayvanın eti ile ala-
kalı değildir. İnsan oğlu için de bizzat geçerlidir. 
İnsan doğduğu büyüdüğü coğrafyanın besinle-
ri ile büyüdüğü için vücudu da o besinleri ister, 
gerek duyar. Akdeniz bölgesinde yaşayanlar 
sıcak havanın da etkisi ile sebze ağırlıklı besle-
nir ve gayet rahat ederler. Balığın her türlüsü 
hoşlarına gider. Oysa İç Anadolu, Doğu, Güney 
Anadolu gibi bölgelerde yaşayanlarsa etsel 
beslenmeye alışkındır ve balık yerken mırın kı-
rın eder orasını burasını seçer balığın.

İnsanın doğası genetiklerinde de işli olan 
yöresel dokusuyla özdeşleşmiştir. Bu konunun 
diyet beslenme ve tedavi yöntemlerinde ele 
alınması önemlidir.

Almanya gezimiz sırasında Afrikalı bir ba-
yanla tanıştık kendisi ülkesinden şifalı olduğu 
inanılan bir ağacın köklerinden alternatif gıda 
ürünleri ve sabunları hazırlayıp satıyordu, bu 
ürünlerin patentini de almış. Biz de bu ürün-
lerden aldık ancak eşimde alerji yaptı bu ürün-
ler belki de bizim bünyemize, genlerimize ve 
beslendiğimiz gıdalara uygun değildi. 

Yine bir süre fırtına gibi Reişi Mantarı namı 
diğer ölümsüzlük mantarı konusu esti gün-
demde. Büyük bir kitle network ağında bu 
ürünün satışında bulundu. Sonra söndü. Tabi 
bu ürünlerin yüksek fiyatta olmaları da etken 
ama en büyük etken yöresel olmamaları. 

Her ülkede buna benzer ürünler var Uzak 
Doğu’da Reişi mantarı, Afrika’da Moringa ağa-
cı, Kanada’da Akağaç örnekler bu şekilde uzar 
gider. Ülkemizde de balımız, arı sütümüz, po-
lenimiz, çörek otumuz, tarhana çorbamız ve 
aklıma gelmeyen bir sürü kaliteli ürünler var. 
Yüce Allah bu kıymetli ürünleri sadece bir yere 
vermemiş ki dünyanın her yerine dağıtmış 
çünkü O Rahmandır.

Himalaya kaya tuzu mesela insanlar doğal 
diye ona yükleniyor. Doğal olması tuzun kaya 
tuzu olması önemli olan, Himalayalardan gel-
mesi değil ki. Neden ülkemizde olan bir tuz 
için gereğinden fazla ödeme yapalım.

Ülkemizi sevmeli yerli ürünleri tercih et-
meliyiz hem sağlımıza daha uygun olduğu için 
hem ucuz olduğu için, hem de paramızın ül-
kemizde kalması için. Ufak şeyler biriktiğinde 
büyük olur. Sağlıklı ürünler tüketmek ya da 
sağlıksız ürünler tüketmekte öyledir ve para-
mızın ülkemizde kalması da.. 

   İLLEDE VATANIM DİYEN 
BÜLBÜL NE YERDİ?

Gülşen ÖZCİMBİT

K A PA K
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Osmanlıya dair fazlaca yazar çizerim. Köşe-

de kıyıda kalmış şeyler denk gelir genelde. Ben 
bunu şöyle izah edebilirim. Herkesin gördüğü-
nü değil yok saydıkları, göremedikleri şeyleri 
bulmayı, yazmayı daha çok seviyorum. Bu ger-
çek hikayemizde bunlardan birisi ve tamamı 
gerçek.           Koskoca Osmanlı Sarayında yalnız 
kalan bir kadın. 2 Mahmut’un kızı Adile Sultan 
1826-1899 Yılları arasında yaşamıştır. Sultan 
Abdulmecid Han’ın kızkardeşi, 2 Abdulhamid 
Han’ın Halasıdır. 

Gelelim hüzün dolu hayat hikayesine. O hiç-
bir zaman mutlu olmadı, ama çevresindekileri 
mutlu etmeye adadı tüm hayatını. Küçük yaşta 
annesi vefat etti. Babası bir diğer hanımı olan 
Nevfidan Hatun’a teslim etti küçük kızı Adile’yi 
13 Yaşına geldiğinde de babası 2 Mahmut’u 
kaybetti. Artık hem öksüz, Hem de yetimdi. 
(Annesi ölmüş olana öksüz, Babası ölmüş ola-
na ise yetim denir) Zamanla genç kız olmuş ve 
Kaptan-ı Derya Mehmet Ali Paşa’yla evlendi-
rilmişti.  

Birbirlerini çok seven bu çiftin 3 çocukları 
oldu arka arkaya adları Sıdıka, Aliye ve İsmail. 
Ama mutlulukları uzun sürmeyerek , 3 çocuk 
yakın aralarla vefat ettiler. Eyüp Sultan’da, 
Bostan iskelesinin köşesinde, Cülus Yolunun 
Haliç’le sularının buluştuğu yere bir türbe ya-
pıldı ve 3 küçük Beden Vefatları sonrası (yakın 
ara) Buraya Defnedildi. 

Adile Sultan evlat acısıyla her cuma u tür-
beye gidip, saatlerce dua edip ağlıyordu.. bir 
süre sonra Eşi Mehmet Ali Paşa’da vefat etti. 
Acı 3,ken 4 olmuştu Adile Sultan için. Ailesin-
den yadigar sadece genç kızı Hayriye kalmıştı. 
Tek tesellisi Kızı Hayriye’ydi. Onu evlendirdi 
biraz olsun acısı dinecekken Kızı Hayriye ve-
reme yakalandı ve Uzun sürmeden, oda vefat 
eti. Türbede kabir ve acı sayısı 5 oldu böylece. 
Adile Sultanın gözyaşları hiç dinmiyordu.. Bü-
tün zamanını ağlayarak, dua ederek ve Kur’an 
okuyarak Bu Türbede geçiriyordu. O Sarı Taşlı 
Türbe onun Kulbe-i Ahzan’ı olmuştu. Rama-
zanlar geliyor, Adile Sultan Eyüp’ten ayrılmak 
istemiyordu. Bir karar aldı. İtikafa Eyüp’te Çe-
kilme kararı aldı. Eyüp Sultan Hz Türbesinin 
çıkış kapısının iç tarafında (Daha öncede yaz-
dığım bir kabir vardır. Fatih ve Sultan Bayezid 
devri nişancılarından Ahmed Çelebi Paşa'nın 
kabri vardır. Mir Ahmet Paşa diye yazar) Eyüp 
Sultan Hz Türbesinin sağı, Bu Bahsettiğim Mir 
Ahmet Paşa Türbesinin solundan içeri girilen 
küçük bir odacık vardır. Bu odaya İtikaf odası 
denir. Adile Sultan artık Burada bu küçük oda-

da yaşamak istiyordu. Çünkü Hayat arkadaşı 
ve evlatlarının kabri Eyüp semtindeydi. 

Ramazan ayı ve son 10 gün itikafı için bu-
raya çekilmeye başladı. 1-2-3 derken, Tam 30 
yıl 10 gün İtikaf odasında kalır. Ağlar, Kur’an 
okur ve dua eder. Bir gün yolunuz Sabah na-
mazında Eyüp Sultan Camiine düşerse, Sabah 
namazının arkasına, Caminin imamı Cemaatle 
birlikte avluda toplanıp, dua edecekler. Duada 
Fatih Sultan Mehmet Han’ı anacaklar, Bu ca-
mii ve türbeyi yaptırdığı için, 3 Ahmet ve Nev-
şehirli İbrahim paşayı anacaklar, Minareleri 
yeniledikleri için, 3. Selim ve annesi Mihrişah 
Sultanın adını anacaklar. Camiyi yeniledikleri 
ve sübyan mektebi eklettikleri için. Ardından 
Adile Sultan’ın adını anacaklar. İtikaf odasını 
ve türbeyi elden geçirtip, 30 yıl boyunca Gö-
nüllü temizlediği, ve ölene kadar oranın kadim 
bir ziyaretçisi olduğu için. Adile Sultan yaşlan-
mıştı. 5 Padişah görmüştü bu arada. Son Pa-
dişah Yeğeni 2 Abdulhamid Han tahttaydı. Ko-
numuna hürmeten her ay Abdulhamid Han’a 
haber yollar ve ziyaret eder. Abdulhamid Han 
kendisini saray kapısında ve ayakta karşılar-
mış. Odaya geçince halası Adile Sultan’ı Yük-
sek büyük sedire kendisi ise  Küçük ve yerden 
sedire otururmuş hürmeten. Görevli kahveyi 
getirince, Abdulhamid Han tepsideki kahveyi 
kendi elleriyle alıp halasına verirmiş. 

30. yıl ve son 10 gün itikaf döneminde Yine 
Eyüp Sultandaki odasına çekilmişti. Hayatının 
büyük bölümü Türbe ve bu odada geçiyordu. 
Arefe günü gelmiş, itikafını tamamlamış ağla-
yarak Eyüp Sultan Hz Türbesi ve Eşini, evlat-
larını da ziyaret ederek, Kılıç Ali paşa Camii 
yanındaki evi olan, Mecidiye Köşküne gelmiş-
ti arefe günü akşamı. Yaşlı olması sebebiyle 
onun bakımıyla görevli kadınlar vardı. Onlara 
hediyeler verdi akşamdan. Sabah namaz için 
kalktı. Bayramdı o gün. Seccadesini serip na-
maza başladı. Görevliler saatlerce namaz kıl-
malarına ve dua etmelerine alışkındı ama; bu 
sefer odadan uzun süre çıkmıyor, kimseyi de 
çağırmıyordu. 

Görevli kadınlardan yaşça büyük olan, odayı 
açmaya karar verir, Kapıyı açar ve Adile Sultan, 
Seccadesinin üzerinde Secdeye kapanmış hal-
de Vefat etmiştir. Adile Sultan’ın saatler önce 
vefat ettiği anlaşılır. Bu dünyadan bir sürü 
hayır çeşmeleri, Mektepler ve kız Yurtları bı-
rakarak sessizce göçer ve gider bu dünyadan. 
Hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Eşi ve 
evlatlarının yanına defnedilir. Adile Sultan’ın 
Ruhu Şad olsun, mekanı cennet olsun.

        
          SARAYDAKİ YALNIZ KADIN ADİLE SULTAN 

İrfan ÇETİN

K A PA K
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Kuşlar göçer yüreğimden,
Göçmen kuşlar, gurbet kuşları.
Her kanat vuruşu derin yaralar açar,
İçimden ağlamak gelir turnalar geçer-

ken.
Bir türkü dolanır dilime,
“Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş,
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı.”
Yörük dostlarımı son bir kere göreyim, 

diye, yollara düştüm. Bir Fatma cadımı 
bulabildim, Bartı yaylasında. Çadırımı kur-
dum davar yatağından uzak bir yere. Aşa-
ğıdaki vadide, geçen yıl tanımıştım tahtacı 
Cennet’i. Vadi ıssızdı, çimenler çoktan sa-
rarmıştı. Cennet kız kim bilir hangi orman-
da kesim yapıyordu şimdi.

Akşam ateşini yaktım çadırımın önüne. 
Davar çoktan geldi yaylımdan. Çocukların 
çılgın sesleri yankılanıyor meşelerin ara-
sında. Nerdeyse hepsi bir öğür. İki tane de 
yeni yeni emeklemeye çalışan oğlan var. 
Biri afacan mı afacan, belinden bir urganla 
bağlıyorlar, çadırdan uzaklaşmasın, diye.

Fatma cadım pilav pişirmiş, yemeğe 
çağırıyor. Hepimiz sığmıyoruz sofraya, 
çocuklar ayrı oturuyorlar. Şenlik şama-
ta içinde yiyorlar pilavı. Hepsi yalın ayak, 
hepsi çorapsız, meşe kuruları çıtırdayarak 
yanıyor ocakta, üçayağın üzerine çay suyu 
koymuş Fatma.

Hangi göçer dostumu sorsam, onlar 
göçtüler, diyorlar. Erken değil mi, diyorum 
içimden. Daha eylülün başı ve geceler bile 
soğumadı, kırağı bile düşmedi otların üze-
rine. Kışın erken mi bastıracağını, şiddetli 
mi geçeceğini hissettiler, belki de öyledir.

Gevne Vadisinin üstlerinde bir tane gö-
çer kalmamış.

Taşkent yaylasında Hatice ana ile toru-

nu Gülbahar’ı bulduk. Onlar da yeni gel-
mişler, Kosovalı çadırı indirip Taşkent’e 
gitmiş. Yarın burdan da göçeceğiz, diyor, 
Hatice ana. Gülbahar’la kucaklaşıyoruz, 
özlemişiz birbirimizi. Çadırın içi darmada-
ğınık, çok işi var Hatice GÖÇMEN KUŞLAR

ananın. Çadırın içini toplayacak, çoban-
lara yemek hazırlayacak.

Cambaz Ali’yi arıyorum, onlar çoktan 
Ermemeği aşmışlar.

Bir taşın üzerine oturup Bolay yaylası-
na bakıyorum, dereler, vadiler şimdiden 
ıssızlaşmış. Bayburtlu Zihni’nin türküsüyle 
ayrılıyorum Gülbahar cadımdan.

“Sümbüller perişan güller kan ağlar
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı.”

Göçmen Kuşlar...

Oğuz ZEKi

G E Z İ
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Merhaba! Rabb’inin emriyle selamlara en güzel ile mukabele eden güzel dost!

Hayatımızın ve yaşadığımız toplumun daha mutlu ve huzurlu olabilmesi için, bildiğimiz ve bilmediğimiz 
tüm âlemleri yaratan Rabb’im bizlere bazı şifreler vermiş.  Kitabı ve kılavuzları ile de çözümü bildirmiş. Bu 
şifreler hayat devam ettiği müddetçe geçerli olacaktır.

Hiçbir güç bunların geçerliliğini kaldıramayacaktır.. 

Hayatın içinden her gün yaşadığımız birkaç örnek sahne…

İşte bunlardan ilki; “Selam”

Nasıl emin olunur ki gecenin bir yarısı karşıdan gelen bir yabancı mı,  dost mu?  Yoksa kötü niyetli birimi. 
İyice yaklaşana kadar tedirginlik devam eder. Göz gözü görünce, tebessümle bir selam verir ve sağ elini 
hafifçe kalbinin üzerine koyar,  işte o zaman anlarız ki bu dost ve zarar gelmez.

Ya da hafif düşünceli, üzgün, kızgın veya dertli bir şekilde iken kafanızın içinde nedenler? Nasıllar? Ni-
çinler? dolaşırken ve cevapları bir türlü bulamazken, bir güler yüz şifreyi söyleyerek yanaşır size; “Selamün 
aleyküm”, “Merhaba”, “Hayırlı günler”,  bir anda dünyanız değişir. Karamsarlık kalkar , “Aleyküm selam”  
dersiniz ve muhabbet başlar. Dertlerinizi paylaşır birbirinizin doktoru olursunuz. Sorunlar çözülmese bile 
artık bir ortağınız vardır.

Ya da işten gelmiş, arabanızı park etmiş hızla evinize yürürken, bir dost sesi duyarsınız! “Merhaba kom-
şum”. Duraklarsınız ve ayaküstü muhabbete başlarsınız. Tüm günün yorgunluğunu atmış bir halde evinize 
huzurla girer ve sizde ev halkını selamlarsınız. Huzurun ve mutluluğun şifresi artık evinizin içindedir. Benzer 
örnekleri ne kadar çok yaşıyoruz değil mi?

Böylece bu şifre, en küçük çocuktan, en yaşlı dedeye, işçiden patrona, yolcudan sürücüye, öğrenciden 
öğretmene, doktordan hastaya, memurdan vatandaşa kadar herkese yayılır.

Bir ufacık kelime ve küçük bir tebessüm, bu kadar zor mu?

Bakalım bir deneyelim bu küçük gibi görünen muazzam şifre nasıl açılmaz kapıları açıyor ve diğer zor 
şifreleri nasıl kırıyor? Dünya’ya ve sonsuz âleme nasıl tesir ediyor?

Bir kişiyi sevmek ve muhabbet kurmak için konuşmak gerekir. Konuşmak için ise giriş yapmak ilk basa-
maktır. Çoğu zaman uygun kelimeyi bulamaz ve irtibata geçemeyiz. “Nereden başlasam?” diye düşünürüz.   
İşte en güzel başlangıç, bir tek kelime… Nasıl olursa olsun, şekli ne olursa olsun, nerede olursa olsun.  
“Selam”…

“Halkın en cimrisi, rastladığında din kardeşine selam vermeyendir.” buyurmuyor mu kâinatın efendisi?

Selam! Selamı sevene,

Selam! Kardeşine değer verene,

Selam! Hakk’ı bir bilip emrine uyana,

Selam! Hak için batılı yere serene,

Selam! Doğruyu arayıp, yanlışı silene, 

Selam! Secdelerde gözyaşı dökene

KİM NE YAPARSA YAPSIN,
VARACAĞI MENZİL ALLAH’TIR

Sadettin TURHAN

TA S AV V U F
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Esasen Komünizm ile İslamın Kapitalizm hakkındaki eleştiri ve tespitlerde ortak bir 

sürü yan vardır.
Ancak Komünist Devrim ile Mekke İslam Devrimi arasındaki temel fark Ahlaktır.
Çünkü Komünist düşünce, devrime giden yolda her şeyi mubah görür. Aynı komü-

nistler Kapitalistlerin kar elde etmeye giden yolda her şeyi mubah görmelerini ise acı-
masızca adice bulur ve eleştirirler.

Esasen Komünistlerde Devrimsel Ahlakı da asla yoktur çünkü Ahlak kavramı ruhani 
ve vicdani bir olaydır ve zaaftır onlara göre, geleneksel inanç ve dogmaların kadın üze-
rine baskı aracıdır şeklinde konuya bakarlar.

Komünizm için her eski kötüdür her yeni iyi ve bilimseldir. 
Bu konuyu
Hz Muhammed Komünist olsaydı putlarla beraber Kabeyide yıkardı kendi heykelini 

koyar her sene Mekkenin fethinin yıl dönümü olan 1 Ocak ta Devrim töreni yapılırdı.
İslam Devrim Ahlakı iyi olan eskiye dokunmaz. Her yenide iyi değildir.
Bu manada iki düşünce siztemini ayıran en temel konu da Ahlaktır....
Buna mukabil her Müslüman ahlaklı değil her komünistte ahlaksız değildir. Çekleri-

ni ödemeyen verdiği sözü tutma ihtiyacı duymayan, yalancı bir sürü namazlı abdetsli 
oruçlu müslüman görünümlü ama aslında sünnetli gavur olabildiği gibi, sözünde duran 
çeklerini ödeyen kültürlü sözünün eri, islam karakterine sahip ibn. d.nme ateist vb de 
vardır..

islamın en önde gelen birinci şartı kesinlike EunzubillahimineşşeytanirRACİMden do-
layı Ahlak konusudur. Çünkü taşlanan ahlaksız nefs ve şeytandır bu sözde. Müslümanın 
ahlakı yoksa taşlanmış sorumsuz ise taşlaşmıştır. Karakteri recim olan bir kişininde kıl-
dığı namazın tuttuğu orucun söylediği tevhit ikrarının bir anlamı da yoktur. Rahman ve 
Rahim Allahın adıyla başlamak için sadece devrim de değil tüm unsurlarda ahlak öne 
çıkmakta ve ahlak sadece ırz meslelerinde değil hayatın tümünde öne çıkan en önemli 
konudur...

DEVRİM AHLÂKI

Ayhan ÖZCİMBİT

A S T R O L O J İ
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Sanırım; "Muhibbî" (Muhabbeti Bol Olan) mah-

lasıyla Kanuni Sultan Süleyman’ın yazdığı:

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi!”

beytini bilmeyen yoktur. Burada; sağlık, bir “ne-
fes sıhhat” ile vurgulanmaktadır. İnsan; bir nefes 
sıhhatin kıymet ve ehemmiyetini, çoğu kez göz ardı 
etmektedir. Oysa; Sâdi Şirâzî; “Bir nefeste iki nimet 
vardır. Biri nefesin alınması, diğeri de verilmesidir, 
bundan dolayı bir nefes için iki şükür vaciptir.” der. 
Öyle ki; evliyaullah (kendilerini Allah’a dost ve köle 
olarak gören ve adayan insanlar), iki kez şükür ge-
rektiren her bir nefes alma ve verme nimeti kar-
şısında, insanın son nefesinde (ölümünde) şükre-
demeyeceği için borçlu gideceğine dair latif (hoş) 
bir yaklaşımı da bulunmaktadır. Bununla birlikte; 
bu tasavvufi görünen soluk alma ve soluk verme-
nin, oldukça ayrıntılı ve hayati (yaşamsal) tıbbi bir 
açıklaması yapılmaktadır. Aşağıda ayrıntılı olarak 
açıklanan soluk alıp vermenin nasıl gerçekleştiğini 
okuyup insanın: “Gel de şükretme!” diyesi geliyor:

Soluk Alma

•Ağızdan ile burundan aldığımız hava yutak, gırt-
lak, soluk borusundan sonra akciğerlerimize ulaşır. 

•Alınan hava ile birlikte diyaframımızda ve ka-
burga arası boşluklarda bulunan kasların kasılma-
sıyla göğüs kafesimiz dışa doğru genişlemeye baş-
lamaktadır.

•Bu genişleme ile birlikte göğüs boşluğunun 
hacmi artar ve akciğerin içerisinde iç basınç azalır.

•Akciğer içerisinde yer alan iç basınç atmosfer 
basıncından daha düşük olduğu için hava yukarıda 
sıraladığımız gibi vücudumuzun içerisine girer.

•Alınan bu hava ve basınç olayları ile birlikte al-
veollerde oksijen yoğunluğu artar.

•Oksijen alveolleri, kılcal damarlardaki kana; 
kanda bulunan karbondioksit ise, difüzyon ile alve-
ollere geçer.

•Buraya kadar gerçekleşen olay soluk alma ile 
gerçekleşen olaylardır.

Soluk Verme

•Soluk verme olayında soluk alma olayının tersi 
bir durum yaşanır. Yani diyafram ve kaburga arasın-
da bulunan kaslar gevşer. 

•Diyaframımız yukarı doğru kubbe şeklini alır.

•Göğüs boşluğunda bulunan basınç azalırken 
akciğerlerimizim içerisinde yer alan iç basınç art-
maya başlar.

•Akciğerimizde yer alan iç basınç atmosfer ba-
sıncından daha düşük olduğu için alveollerdeki 
hava dışarı verilir.

•Soluk verme olayında göğüs boşluğundaki hac-
min azalmasının yanı sıra birde akciğerlerde geri 
yaylanma basıncı etkili olmaktadır.

Geri yayılma basıncı akciğerlerin yapısında bulu-
nan elastik liflerin etkisiyle ve plevra boşluğundaki 
sıvının oluşturduğu yüzey gerilimiyle sağlanmakta-
dır.

Burun; o kadar mucizevi bir organdır ki, yabancı 
maddeleri filtre eden son derece karmaşık ve işlev-
sel bir organdır. Nefes, burun deliklerinden girerken 
nemlenir ve beden ısısına uygun hale gelir. Bu ne-
denle; nefes alırken ağızdan alınmasından çok bu-
rundan alınması daha yararlıdır. Hatta; akciğerlerin 
yaşlanma hızı, kalbin yaşlanma hızından daha bü-
yük olduğu için, daha sağlıklı nefes alma teknikleri 
önerilmektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Be-
den Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Dr. Öğr. Üyesi, 
Kaliteli Yaşam Uzmanı Haluk Saçaklı'nın şu tekniğini 
örnek vermek istiyorum (*): "Karnınızı burundan 
alacağınız derin bir nefes vasıtasıyla hava ile şişi-
rin. Soluduğunuz havayı diyafram kasını da devre-
ye sokarak göğse, oradan da soluk borusuna kadar 
gönderin. Havayı soluk borusunda hissedin onun 
lezzetini alın, 2 saniye tuttuktan sonra, burun yol-
ları açıksa yine burundan nefesi yavaşça vermeye 
başlayın. Önce omuzlar aşağıya iniyor, sonra göğüs 
kafesi içe çekiliyor, en sonunda karnınızı iyice içeri 
çekerek tüm havayı boşaltın."

Bu itibarla; başlıkta belirttiğim gibi, “bir nefes 
sıhhat” konusunda ne kadar Allah’a şükretsek azdır 
ve o nefesi daha kaliteli ve sağlıklı almak ve destek-
lemek için spor ve egzersiz yapmayı, her gün hare-
ket etmeyi ve yürüyüş yapmayı ihmal etmemeliyiz.

“BİR NEFES SIHHAT”

Sabit OSMANOĞLU
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( Kur’an-ı Kerim’in nüzûlünün 1400 ncü 

yılı münasebetiyle )

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.

Güneş nasıl ki şu alemimizi aydınlatır, 
ısıtır, bizi döndürür, uzayda gezdirir..Dün-
yamızı rengarenk çiçeklerle güzelleştirir. 
Manevi alemimizi aydınlatan Allah kelamı 

KÂİNATIN ANAYASASI

İbrahim TÖRE

D İ N
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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.’

Yasin sûresi  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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P S İ K O L O J İ

Birçok kişinin aşırı temizlik, titizlik, düzenlilik, 
eşya veya para birik tirme, simetriye önem verme, 
kapıyı ve ocağı kontrol etme gibi çeşitli takın tıları, 
kuruntuları, saçma bulduğu halde yapmak zorunda 
kaldığı davranış ve düşünceleri olabilir. Çoğunlukla 
bunlar önemli bir zaman kaybına veya ciddi bir sı-
kıntıya sebep olmazlar.

Ancak, bazı kişiler aşırı ve saçma buldukları 
halde bu davranış ve düşüncelerini tekrar tekrar 
yapmaya ve sürdürmeye devam ederler. Bu du rum 
önemli oranda zaman kaybına yol açar, belirgin bir 
sıkıntı verir ve kişi zorlamaya, yaşamla, kendisiyle 
ve çevresiyle ilişkisini bozmaya başlarsa, üzerinde 
durmak ve bunun ruhsal bir sorun olabileceğini 
düşünmek gerekir. Bu psikiyatrideki adıyla obsesif 
kompulsif bozuklu OKB  (saplantı – zorlantı hasta-
lığı) olabilir. Obsesyonlar (saplantılar), irade dışı ge-
len, kişiyi tedirgin eden veya sıkıntı veren, bilinçli 
bir çaba ile kovulamayan tekrarlayıcı düşün celerdir. 
Kompulsiyonlar (zorlantılar) ise çoğu kez obsesif 
düşünceleri kov mak veya bu düşüncelerin verdiği 
sıkıntıyı azaltmak için yapılan ve istek dışı tekrarla-
nan davranışlardır.

Ocağı veya evinin kapısını kapatıp kapatmadı-
ğından emin olmayan (obsesyon)  bir kişinin, tekrar 
tekrar kapıyı, tüp gazı kontrol etmesi (kompulsi-
yon), para veya herhangi bir eşyaya dokunduğunda 
elinin kirlen diğini obsesif bir şekilde düşünen bir 
kişinin el yıkama tutkusu (kompulsiyon) gibi dav-
ranışlar obsesif kompulsif bozukluğun en sık rastla-
nan örnekleridir.

Obsesyonlar (saplantılar, takıntılar):Endişe ve 
sıkıntıya yol açan, kişi tarafından saçma bulunan, 
inatçı ve zorlayıcı düşünce, fikir, dürtü ve hayaller-
dir.

Meselâ; insanların ellerinin kirli ve mikroplarla 
bulaşık olduğunu dü şünen kişi birlikte yaşadığı in-
sanlar için de aynı şeyi düşünmektedir.

Kişi bu düşüncelerin kendi iradesine bağlı olma-
dığını bilir. Temiz olduklarını bilse bile saçma buldu-
ğu bu saplantı sürekli kafasını kurcala maya devam 
eder.

Kişiler bu düşünce ve dürtüleri bastırmaya veya 
yok saymaya çalı şırlar ya da bunları bir başka dü-
şünce veya hareketle (yani kompulsiyonla) gireme-
ye çalışırlar.

 Kişi bu takıntısını zihninden uzaklaştırmaya çalı-
şır veya sık sık elle rini yıkar.

 Kompulsiyonlar (zorlantılar):Tekrarlayıcı davra-
nış veya zihinsel eylemlerdir.

Meselâ; tokalaşmakla ellerinin kirlendiğin düşü-
nen bir kişi sürekli ellerini yıkar. Amaçları herhangi 
bir zevk veya mutluluk sağlamak değil ob sesyona 
eşlik eden sıkıntıyı azaltmak ya da korkulan bir du-
rum veya olayı engellemektir.

Aslında ellerini bu derece sık yıkamak kişinin ho-
şuna gitmemekte dir, amacı elinin kirlendiğine dair 
olan sıkıntısını azaltmaktır.

Kompulsiyonlar açıkça abartılıdır ve amaçlan-
dıkları şeyle arala rında mantıki bağlantı yoktur. Yani 
kişinin elleri yıkamaktan tahriş olmuştur ve bu de-
rece el yıkamayı gerektirecek bir kirlenme söz ko-
nusu değildir.

Bazı obsesyon ve kompulsiyon türleri:

Bulaşma ve temizlik obsesyonları:Bulaşma ob-
sesyonu olan ki şiler genellikle mikropların, kirin, id-
rarın üzerlerine bulaşmasından korkarlar. Saatlerce 
kendilerini veya vücutlarının bir kısmını yıkayarak, 
kendilerini “bulaşmadan” korumaya çalışırlar. Hat-
ta kendilerine bir şey bulaştıracağını düşündükleri 
şeylerden  kaçarlar. Çevrelerindeki her şeyin bula-
şık veya kirli olduğunu düşünürler. Temizlenmedi-
ği kaygısıyla saatlerce ve tekrar tekrar ev temizliği 
yaparlar.

Şüphe obsesyonları:Şüphe obseseyonu olan ki-
şiler bir şeyi yapıp yapmadıklarından emin olamaz-
lar ve bu nedenle yaptıkları şeyleri tekrar tekrar 
kontrol ederler.

 Böyle bir kişi sobayı söndürmüş dahi olsa sön-
dür düğünden emin olamaz ve defalarca sobayı 
kontrol etmek zorunda kalır. Kapıyı açık unutt uğuna 
dair şüphesi olan bir kişi sık sık kapıyı kontrol eder.

 Düzen obsesyonları:Bu tür obsesyonu olan kişi-
ler her şeyi tama men sistemli ve doğru bir şekilde 
düzenlemeye çalışırlar. Birilerinin eşyala rına dokun-
masına veya karıştırmasına direnç gösterirler.

 Saldırganlık veya zarar verme obsesyonları: 
Çocuğa zarar verme veya cinsel hayaller bu türdür. 
Bu kişiler yapamayacaklarını bilseler bile çocuk-

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK
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larına zarar vermekten korkarlar ve bu korkularını 
engelleyemez ler. Bu korkuyu hafifletebilmek için 
bazı şeyleri sabit sayıda yapmak zo runda hisseder-
ler (mesela mutfak lamsını 3 defa açıp kapamak 
gibi). Böy lece,  kendilerini veya aile üyelerini hayali 
bir tehlike ya da zarardan koru duklarına inanırlar.

 Dini obsesyonlar:Aklına, istemediği halde, Tan-
rıya küfür düşün celeri gelir. Çoğunlukla bu tür ob-
sesyonlar kişinin zihnine ibadet yaparken takılır. 
Kimileri bu yüzden sık sık duaları tekrarlar, tövbe ve 
ibadet eder.

 Sayma obsesyonları:Bu kişiler düşündükleri 
yada gördükleri sa yıları saymaktan kendilerini ala-
mazlar. Otomobil plakalarını, evlerin numa ralarını, 
apartmanların kaç kat olduğunu sayarlar. Belli sa-
yılar uğurlu, belli sayılar uğursuzdur. Uğursuz sayı 
akla gelince hemen uğurlusu ile uzaklaş tırmaya ça-
lışırlar.

 Diğer özellikler:

Pek çok kişi obsesyon ve kompulsiyonlarını orta-
ya çıkaran durum veya nesnelerden uzak durmaya 
çalışır (Örneğin, insanlarla tokalaşmaktan kaçınır.) 
Kişide sürekli tereddüt ve kararsızlık dikkati çeker. 
Bir şeyi kuralına göre yaptım mı yapamadım mı, 
yapsam mı yapmasam mı kararsızlıkları içinde ileri 
derecede bunalır ve kuşkularını yakınlarına tekrar 
tekrar sorarak onları yıldırırlar.

 Obsesif kompulsif bozukluğun sıklığı:

Yaklaşık 50 kişiden birinde OKB bulunmaktadır. 
Ancak birçok kişi; belirtilerinin çok hafif olması, 
hastalıklarını gizlemeleri, kimseye belli etmek iste-
memeleri nedeniyle hekime başvurmaktan kaçınır.

 Sebebi:

Biyolojik ve psikososyal birtakım etkenlerden 
söz edilmekle birlikte, tam olarak sebebi henüz an-
laşılamamıştır.

 Tedavi:

Obsesif kompulsif bozukluk, uzun süreli tedaviy-
le zaman zaman iyileşme dönemleri gösterebilen 
bir hastalıktır.  İlaç ve psikoterapiyle teda visi müm-
kündür.

 Üzerinde en çok durulan ilaç klomipramindir. 
Fluoksetin ve fluvoksaminin de etkili olduğu düşü-
nülmektedir.

 İlaç tedavisi ve davranışçı – bilişsel psikoterapi-
nin birlikte kullanıl dığı durumlarda çok iyi sonuçlar 
alınmaktadır.

 Hastaya korktuğu bir davranışı gerçekleştirdik-
ten sonra eskiden yaptığı kompulsiyonları yapma-
ması, bunun yerine başka davranışlar gelişti rilmesi 
tavsiye edilir.  

 Sok tekrarlandığı hareketlerden alıkonulur. Zor-
laşan derecelerde ödev verilir.

Çocuğuna zarar vereceği veya balkondan atabi-
leceği endişesiyle ona yaklaşmayan bir hastadan, 
önce çocuğunu kucağına alması, sonra onunla pen-
cerenin önüne yaklaşması, daha sonra ise kucağın-
daki çocukla balkona çıkması istenir.

Namaz kılarken eksik yaptığı düşüncesiyle ayet-
leri tekrarlayan bir hastadan yenilemeden okuması 
ve namazı bu şekilde bitirmesi istenir.

 Kirlenip kirlenmediği, temizlenip temizlenmedi-
ği, doğru yapıp yap madığı gibi konularda yapacağı 
her şey için soru soran ve diğer kişilerden onay al-
mayı bekleyen bir hastanın eşi veya ebeveyniyle de 
konuşarak, bu tür sorular sorduğunda ona güven 
verici cevap vermeleri istenir. Çünkü bu cevaplar 
onu kısa süre için rahatlatırsa da takıntılı düşünce-
lerini beslemiş olur.

 En sık görülen takıntılı düşünceler:

- Kişinin kendisinin veya yakınlarının başına kötü 
bir şey geleceği ve öleceği düşünceleri.

- Sürekli akıl hastalığı, kalp hastalığı, kanser, AIDS 
gibi hastalıklara yakalanacağı düşünceleri

- Evden çıkarken, “elektrik, su veya havagazı 
muslukları kapatıldı mı ya da kapı kilitlendi mi?” 
gibi takıntılar.

- Namaz kılarken, küfür ya da cinsel içerikli fikir-
lerle meşguliyet şeklindeki düşünceler.

- Sürekli sayı sayma, araba plakalarını okuma.

- Yapılan bir iş veya ödevin doğru yapılıp yapıl-
madığının defalarca kontrol edilmesine rağmen, 
sürekli yanlış yapıldığı düşünceleri.

-“Ya balkondan bakan çocuğumun veya eşimi 
öldürürsem, ya şu elimdeki bıçağı başkasına sap-
larsam?”  şeklindeki düşünceler en sık karşı laşılan 
takıntılı düşünceler (obsesyon) örnek teşkil ederler.

Sık görülen saplantılı hareketler:

Kirden, mikroptan, pislikten kurtulmak için sık 
sık el yıkama, sürekli banyo yapma ve devamlı ça-
maşır yıkama.

 Yatarken terlikleri hep belirli yöne doğru koyma, 
yatağa hep aynı yönden girme,

 Yolda yürürken, genelde kötü bir şey  olacağı 
endişesiyle devamlı direklere dokunma.

 Yolun hep belirli tarafından yürüme gibi hare-
ketler, sık görülen saplantılı hareketlere (kompulsi-
yonlara), örnek olarak verebiliriz.
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TRANS PASİFİK ORTAKLIĞI’NDA TÜRKİYE 

Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) müzakereleri ilk 
olarak 2002 yılında Brunei, Singapur, Şili ve 
Yeni Zelanda arasında Serbest Ticaret Anlaş-
ması (STA) giri¬şimi şeklinde ortaya çıkmış, 
ABD’nin 2008 yılında müzakerelere dahil ol-
masıyla, altı yıl süren görüşmelerin ardından, 
taraf olan 12 ülke (ABD, Kanada, Meksika, Şili, 
Peru, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Ma-
lezya, Brunei, Vietnam ve Singapur) arasında 
mutabakatın sağlanması sonucunda 2016 yılı 
Şubat ayında imzalanmıştır. Dünya ekonomi-
sinin yaklaşık %36’sını, dünya mal ve hizmet 
ticaretinin ise %25’ini oluşturan bu 12 Pasifik 
ülkesi, TPP Anlaşması ile aralarındaki gümrük 
duvarlarını kaldırarak ticaret hacimlerini ar-
tırmayı ve yeni ticaret standartlarının oluştu-
rulmasını amaçlamaktadır. TPP esas itibarıyla 
taraflar arasında bir serbest ticaret alanı yarat-
makla birlikte, yatırımlar, fikri mülkiyet hakla-
rı, kamu ihalelerinin yanında dijital ekonomi 
ve teknolojinin gelişimi gibi hizmet sektörüne 
ilişkin alanları da kapsıyor olması, TPP’yi bir 
ticaret anlaşması olmanın çok ötesine geçir-
mektedir. TPP anlaşması, içeriği ve muhtemel 
sonuçları itibariyle Uruguay Görüşmeleri son-
rası ortaya çıkan Dünya Ticaret Örgütü Anlaş-
masından sonra varılan en kapsamlı ticaret 
anlaşması olmasının yanı sıra, DTÖ tarafından 
henüz düzenlenmemiş alanları kapsaması 
sebebiyle dünya ticareti açısından oyun de-
ğiştirici bir özelliğe sahip bir anlaşma olarak 
dünya ticaret tarihindeki yerini almıştır. TPP 
Anlaşmasının büyüklüğü ve devrim niteliğin-
deki özelliklerinin dünya ekonomisine etkileri 
göz önüne alındığında, söz konusu anlaşmanın 
bu ülkeler ile yakın ticari ilişkilere sahip ülkeler 
üzerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisi üze-

rinde de önemli etkileri olacaktır. Türkiye ile 
TPP ülkeleri arasındaki ticarete baktığımızda, 
2015 yılında Türkiye’nin TPP ülkelerine ihraca-
tının 9,7 milyar dolar, bu ülkelerden ithalatının 
ise 20,5 milyar dolar seviyesine gerçekleştiği-
ni görüyoruz. Türk üreticilerinin Trans Pasifik 
pazarının kendi içinde sağladığı liberalizasyon 
sürecinin dışında kalması, ilk etapta ticaret ve 
yatırımlarda sapma etkisinden kaynaklanan 
pazar kaybının etkisiyle Türkiye ekonomisini 
olumsuz etkileyecektir. Ancak, uzun vadede 
baktığımızda TPP ülkelerinde meydana gele-
cek olan refah artışının bu ülkelerin dünyadan 
taleplerini artırması sonucunda, Türkiye’nin 
de bu ülkelere ihracatının yükseleceğini ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak önümüzde-
ki dönemde bu ülkelere yönelik yapacağımız 
proaktif çalışmalarımızın da katkısıyla bölge-
deki varlığımızın daha da artacağını öngör-
mekteyiz. Elinizdeki bu çalışma, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi ve Okan Üniversitesi işbirliği 
ile ülke ekonomisinin temel aktörleri olan sa-
nayicilerimiz, ihracatçılarımız, iş adamlarımız 
ve tüm ilgili kesimler için TPP anlaşmasının 
ülkemiz ekonomisine olası etkilerinin doğru 
analiz edilebilmesi ve buna uygun stratejiler 
belirlenmesine yönelik olarak yol göstereci ol-
ması amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma süresin-
ce tüm sektörlerimizin başkan ve yöneticileri 
de raporun hazırlanması, içeriğinin değerlen-
dirilmesi ve özellikle kısa, orta ve uzun vadede 
reel sektöre etkileri ile bu etkilerin değerlen-
dirilmesi konusunda değerli görüşlerini bildir-
mişlerdir. Bu detaylı çalışmada emeği geçen 
herkese teşekkür eder, çalışmanın özellikle 
farkındalık yaratması anlamında ekonominin 
tüm aktörlerine ışık tutmasını temenni ede-
rim. Saygılarımla,   

Mehmet BÜYÜKEKŞİ

YENİ DÜNYA EKONOMİSİ ve 
YENİ BİR TİCARİ BLOK

D I Ş  T İ C A R E T
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Ahilik Arapçada “kardeş” anlamına 

gelen “ah” kelimesinde türetil-miş olup 
“kardeşlik” demektir. Müessese olarak 
ise, “ahlakla sanatın ahenkli bir birleşimi-
dir.”427

Teşkilat olarak Ahilik, esnafın birbiriyle 
kaynaşmasını, dayanışması-nı ifade eder. 
Kurucusu Ahi Evran (ö. 1262), İranın Hoy 
şehrinde doğ-muş olup asıl adı Nasırud-
din Mahmut’tur. İrandan Kırşehir’e gelir, 
buradaki esnafı teşkilatlandırır, araların-
daki samimiyeti artırır. Bu gü-zel yapılan-
ma başka yerlere de örnek ve model olur, 
dalga dalga yayı-lır. Hatta ahiliğin nizam-
namesi olarak fütüvvet-nameler yazılır.

Ahiliğin “yiğit, ahi ve şeyh” şeklinde üç 
merhalesi vardır. Bunlar sı-rasıyla “yola 
girmek, yolda ilerlemek, menzile varmak” 
manalarını ifade ederler. Bu, bir nevi ta-
savvuftaki “hamdım, piştim, yandım” 
merhaleleridir.

Zaten bu esnaf hareketinin tasavvufi 
yönü de bulunmaktadır. Gündüzleri us-
ta-çırak ilişkileri ile bedenler eğitilirken, 
akşamları da dergâhta şeyh-mürit ilişkileri 
ile ruhlar eğitilir.

Ahilikte erkeklerin teşkilatlanması “ahi-
yan-ı Rûm” ile, kadınların teşkilatlanması 
ise “baciyan-ı Rûm” ile ifade edilir.

Erkeklerin altı ilkesi vardır: “Eline, dili-

ne, beline dikkat et. Elini, ka-pını, sofranı 
açık tut.”

Kadınların ise üç ilkesi vardır: “İşine, 
aşına, eşine dikkat et.”

Ahilik kültüründen günümüze miras 
olarak gelen nice hikmetli söz-ler vardır. 
Mesela:

“Müşteri velinimetimiz, yaranımız, yâ-
rımız.

Ziyadesi zarar verir, kanaattir kârımız.”

“Burada doğruluk vardır, haksızlıktan 
kaçılır.

Bir yudum su dahi helalinden içilir.”

“Gönül ne kahve ister, ne de kahveha-
ne.

Gönül sohbet ister, kahve bahane.”

“Niyeti halis olunca kişinin,

Hayır olur akıbeti her işinin.”

Ahiliğin “kabul, aklanma, tövbe, ye-
min…” gibi bir kısım ritüelleri de vardır. 
Kuşak bağlamak bu ritüellerin en önemli-
lerinden biridir. Bu, sembolik olarak “eli-
ni, belini, dilini, gözünü, kulağını, ayağını 
günah-lardan bağlamayı” sembolize eder.

Ahiliğin pek çok öğretileri vardır. Mese-
la bunlardan biri şudur:

“Nereye varırsan izzetle var. Nerede 
oturursan edeple otur. Bir söz söylersen 
hikmetle söyle, söylemezsen dinle. Kalktı-
ğında hizmetle kalk.”

Şadi EREN

Âhilik

A H L A K
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Balalaika bir Rus telli müzik aleti , karakteristik üçgen ahşap, içi boş gövde, 

üç telli. İki dizeleri genellikle aynı nota ayarlanmış ve üçüncü dize ise mükem-
mel dördüncü yüksek. Daha yüksek perdeden balalaikas melodiler çalmak için 
kullanılan ve chords.The enstrüman genellikle kısa olan sürdürmek o melodi-
ler çalmak için kullanıldığında hızlı tıngırdatmaya gerektiren veya koparma,. 
Balalaikas genellikle Rus halk müziği ve dans için kullanılır.

Balalayka araçların aile en yüksek-
ten en düşüğe perdeden gelen, çeşitli 
büyüklüklerde araçları içerir: piccolo 
Balalayka, prima Balalayka, sekunda Ba-
lalayka, alto balalayka, bas balalayka ve 
kontrbas balalayka. Yalnızca farklı bala-
laikas oluşur balalaika orkestra vardır; 
Bu topluluklar genellikle balalaikas için 
düzenlenmiştir Klasik müzik çalmak. Pri-
ma balalaika en yaygın olduğu; piccolo 
nadirdir. Orada da olmuştur descant ve 
tenor balalaikas, ancak bu eskimiş kabul 
edilir. Her üç taraflı organları var; ladin, 
dökmeyen veya köknar üstleri; ve sırtla-
rı üç ila dokuz ahşap bölümleri (genel-
likle akçaağaç) yapılmış. Bunlar genel-
likle üç teli olan sinirli edilir ve boyunları 
huysuzlandı vardır.

Prima balalaika, sekunda ve alto ya parmaklar veya oynanır mızrap (çekme), 
müzik bağlı olarak çalınan ve (taban üzerine dayanacak uzantı ayakları ile do-
natılmış) bas ve kontrabas deri Mızraplar oynanır. Nadir piccolo enstrüman 
genellikle kazma ile oynanır.

S A N AT  TA R İ H İ M İ Z

Emrullah ÇINAR

Balalaika
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Mevsim bahardı…

Osman amca yüzünü gökyüzüne çevirdi. Sürü sürü yaklaşan göçmen kuşları gördü. 
Gölün kıyısına geliyorlardı. Kuş sürülerinin arasında hiç leylek göremeyince üzüldü.

“Geçen sene de gelmemişlerdi. Acaba sayıları mı azaldı, nesilleri mi tükeniyor?” 
diye endişelendi.

Ertesi sabah çatıdan gelen tıkırtılarla uyandı. Dışarı çıktı ve çatıya baktı. İşte tam 
orada bir leylek vardı! Bacanın üzerine yuva yapıyordu.

Kendini çok mutlu hissetti. Sessizce leyleği izledi. O ağaçtan bu ağaca uçup çalı çırpı 
topluyordu.

Osman amca onunla dost olmak istedi. Zaten balıkçılıkla geçimini sağlıyordu. Bu 
sayede onu besleyebilirdi. 

Balık tutmak için göle indi. Döndüğünde leylek yerinde yoktu. Ama yuvası tamam-
lanmış gözüküyordu. “Acaba gitti mi?” diye üzülerek eve girecekken iki leyleğin sesini 
duydu. Bacaya yuva yapan leylek, eşini de yanında getirmişti. Osman amcanın üzüntü-
sü bir anda mutluluğa dönüştü. Balıkları bahçenin bir köşesine bıraktı ve uzaklaştı.

Leylekler, Osman amcanın uzattığı dost elini tereddüt etmeden kabul ettiler. Osman 
amca da, leylekler balıkları iştahla yerken, onlara ne isim koyabileceğini düşünüyordu.

Önce gelen ve yuvayı kuran leyleğe Taktak, daha sonra gelene ise Laklak ismini 
verdi. 

Çok geçmeden Taktak ile Laklak’ın yuvasında üç küçük leylek belirdi. Baba leylek 
onlara solucanlar, böcekler taşıyarak bir güzel besliyordu. Küçük leylekler yavaş yavaş 
büyüyordu. Taktak ile Laklak yavrularına uçmayı öğrettiler.

Yaz sona ererken, yavru leylekler de iyice büyümüş, uçmak konusunda da ustalaş-
mıştı. Artık güneye göç etmeye hazırlardı.

Osman amcanın onlardan ayrılışı hüzünlü oldu. Ama ertesi bahar Taktak ile Laklak, 
Osman amcanın çatısında yeniden gözüktüler. Bu dostluk çok hoşlarına gitmiş olmalı 
ki, her sene Osman amcanın çatısını kendilerine yurt edindiler…

TAKTAK İLE LÂKLÂK
Büşra VELA
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Extraction 2020 yapımı Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Yönetmenliğini Sam 
Hargrave yapmış, senaryo Joe Russo tarafından hazırlanmıştır. Bir uyuşturucu kaçak-
çısının kaçırılan oğlunu kurtarmak için Bangladeş'e gönderilen bir paralı askerin hikâ-
yesini anlatıyor.

Film 24 Nisan 2020'de Netflix tarafından yayınlandı. Film şiddet sahneleriyle eleş-
tiriler alsa da Chris Hemsworth'un performansıyla övgüler almıştır.

Paralı asker Tyler Rake, Hindistan'ın en büyük uyuşturucu kaçakçısının kaçırılan 
oğlu Ovi Mahajan'ı Dakka, Bangladeş'ten kurtarmak için görevlendirilir. Ovi'yi kurtar-
dıktan sonra şehrin en büyük uyuşturucu efendisi Amir şehri kilit altına alma çağrısı 
yapar. Tyler artık her adımında düşmanla burun buruna gelecektir. Yol boyunca Ty-
ler küçük yaşta kaybettiği oğlu aklında canlanır ve Ovi'ye karşı bir yakınlık hisseder. 
Ovi'nin babasının sağ kolu Saju fidye parasını ödemekten kaçınmak için çocuğu tek 
başına kurtarmaya çalışır.

Her ne kadar Tyler ve Saju birbirleriyle savaşıp Ovi'yi almaya çalışsa da koşullar iki-
sini de askerler ve polisler ile savaşıp şehirden çıkmaya zorlar. Saju çatışma sırasında 
ordu lideri tarafından öldürülür. Tyler bu sırada Ovi'nin kaçışını sağlamak için yerel 
güçlerle çatışmaya devam eder. Tyler, kendisini uyuşturucu efendisine kanıtlamak 
isteyen Farhad tarafından ateş edilerek vurulmasıyla ölümcül bir şekilde yaralanır. 
Tyler kendisini köprüden aşağıya atar ve nehre düşer (muhtemelen ölüyor). Paralı 
asker ekibi Ovi'yi başarılı bir şekilde Mumbai, Hindistan'a ulaştırır.

Olaylardan sekiz ay sonra Nik Khan, Amir'i yemek yediği bir restoranın tuvaletinde 
öldürürken Ovi ise Tyler'ı düşünerek okulun havuzuna dalış yapıyor, havuzdan çıktık-
tan sonra birisinin onu izlediğini fark eder (Tyler olabilir).

Efe AKIMCILAR

Extraction
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İlk piyasaya sürülme tarihi: 2020

Geliştirici: Riot Games

Yayıncı: Riot Games

Motor: Unreal Engine

Tür: Taktiksel Nişancı Oyunu

Platform: Microsoft Windows 

BATUHAN 
PINARBAŞI

V İ D E O  -  O Y U N

Valorant 
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‘’Her şerrin ardında bir hayr vardır.’’
‘’Dünyadaki bütün canlılar içinde, vazife ve so-

rumluluk taşıyan yegâne varlık insandır.’’

Müslümanca yaşamayı unutmuştuk nicedir…
Oysa insan hayatını anlamlı kılan, ona değer ka-

tan yegâne özellik, insanın bir vazife ve sorumluluk 
varlığı oluşudur. Bu sebeple vazifelerini ihmal eden 
sorumsuz bir hayat yaşayanlar gerçek anlamda in-
sanlık değerini yitirmiş olurlar. Bir kısmı da sadece 
iyilik yaparak sorumluluktan kurtulduklarını sana-
bilirler. Ancak ilahi sorumluluktan kurtulmak ve 
Allah’ın huzurunda hesap vermekten kaçmak hiç 
kimse için mümkün değildir. Bunun aksini düşün-
mek mutlak adaleti inkâr etmeye götürür. Çünkü 
hesap günü, mazlumun tesellisidir. Hiç yeryüzünde 
mazlum olmayan bir Müslüman topluluk gördük 
mü? En iyi durumda olanımızın da ilahlık yarışında 
olanların karşısında sesi çıkmaz. 

Hiç şüphe yok ki bugün yaşanan durum, dünyayı 
tek elde tutma gayretinde olanların yarışıdır. 

Ancak Allah-u Teala’nın buna fırsat vermesinde 
de bazı hikmetler aramak gerekir.

‘’Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba 
çekiniz.’’ Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yü-
cedir.’’ Bağışla ve merhamet et Rabbim. Bizi iflah 
olmazlardan eyleme’’(Muminun Suresi)

Ramazan-Şerif, hepimizin de bildiği gibi bir yun-
ma, yıkanma, arınma, temizlenme, paklanma ve 
tamir tadilat ayıdır. Gönlümüzün ve günümüzün 
asırlık mütefekkiri Sezai Karakoç’un Samanyolun-
da Ziyafet kitabında ‘’Betonları Kıran Oruç’’ olarak 
tarif ettiği; ‘’ bir ev nasıl yılda bir defa temizlenir, 
örümcek ağlarından kurtarılır, kiremitleri aktarılır, 
sıvanır, yıkanır, onarılır ve badana edilir, yani yeni 
yapılmış hale getirilirse; bir ruh da, yıl da bir kere 
böyle bir genel temizlik ve revizyon ister. Bir şehrin 
temizlenmesi, onarılması, yeniden yapılması, sıva 
ve boya badanalarının tazelenmesi ile Müslüman 
bir şehrin oruç ayı boyunca ruhi canlılık ve hareke-
ti, yükseklere ilerlemesi birbirini çok andırır. Oruç 
demek ki, bu noktadan bakılınca ruhun ve vücudun 
dezenfekte edilmesi oluyor’’ diyor.

Evet, biz bugünlerde dezenfektanı çok fazla 
kullanıyoruz. Zira bir illetle hayalet şehre dönen 
sokaklarımızdan salgın fışkırıyor. Dünyayı sarsarak 
saran coronadan muzdaribiz. 

  İnsan ruhunun kaybettiği hazineyi yeniden ka-
zandırma çabasının yoğun olarak yaşandığı bu mü-
barek ayda ‘’duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var’’ 
nidasına kulak verip, kendimizi sahte meşguliyet-

lerden uzaklaştırmayı, İslâm hazinesinin arayışı ile 
bereket ve huzura dalmayı bilmem bu illet olmasa 
bu kadar önemser miydik?

Hz Mevlana’ya göre sağlık ve para Allah ile in-
san arasındaki en büyük engeldir. Şimdi paramız 
yok, olsa da harcanamıyor. Sağlık tehlikede. Her an 
elden uçmak için sabırsızlanan kuş gibi. Oysa özel-
likle sağlık ve güzellik hep bizimle kalır sanmıştık 
değil mi? Daha düne kadar günlük ciro hesaplayan 
dilimiz, dünyayı hep böyle yaşayacağız sanan halle-
rimiz bir illetle neredeyse altüst oldu. Zillet buldu. 
Tüm hesaplarımız yerle bir.

 Diğer taraftan bugünlerde yaptığımız her iba-
det, damarlara salınan serum gibi can verdi. Aklı 
başa getirdi. Sadece akıl ve para muhasebesi ya-
panların dilinden hayret; yeni yeni nefs muhasebe-
si geçer oldu. Oysa iyiydik böyle… ne gerek vardı 
dimi… musibete illete… geçinip gidiyorduk milletle 
internette watsapta… Kopyala / yapıştır mantığıy-
la… 

İslam’a göre insanın kıymeti ve şerefi ilminin 
tam olmasında değil, Allah’ın emirlerinin yerine 
getirilmesinde gösterdiği muhabbetin derecesin-
de, ahlakın en üst mertebelerine çıkış gayretinde-
dir. Bu illet insana ne yaptığının, nasıl yaşadığının 
farkına vardırdı.  İnsanlar dünya ve içindekilerle o 
kadar meşguldüler ki; pireyi deve yapan hallerini 
bırakıp, ibadetini aşkla yapma fırsatı buldu. Allah’ın 
varlığına ve birliğine iman etmişti ancak her an her 
şeyi, tüm düzeni bir an da alt üst edeceğini hesap 
etmedi. Biliyordu yapabileceğini ama  tam da böy-
le düzenini kurmuşken, işleri tıkırında gidiyorken!!! 
Olmasa iyiydi dimi… zannetti ki bu devran böyle 
gelmiş böyle gider.. Modern çağ neyi gerektiriyorsa 
insan onu takip eder! 

Oysa modern dünya üç şeyden mahrumdu:
1. Allah’ a susuzdu.
2. Manevi hassasiyetleri yoktu.,
3. İlahi şuur noksandı.
Zühd, zikir, halvet ve itikafa bodoslama sürük-

lendik farkında mısınız?  Nicedir kaybetmiştik bun-
ları illet sayesinde imkan verdi Allah. Seher vakti-
mizi yorgunluklara, eve geç gelmelere yedirmiştik… 
şimdi seher yetmiyor teheccüd veriyor. Rabbimizle 

Ülkü KARA

İLLET VE MİNNET

M A K A L E
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olan samimiyetimizi yitirmiştik. Ahir zamandaydık… İman, avucumuzun içinde tutmak zorunda kaldığımız 
bir kor parçasına dönmüştü çoktan. Bıraksak imanımız gidiyor, bırakmasak elimiz yanıyordu… Kendisinden 
İstememizden en hoşnut olan O, bu illetle neredeyse her gün her dakika Allah’ın ipine sımsıkı sarılırken 
buldu bizi. Haşa O bizi değil, biz O’nu kaybetmiştik. İllet vesilesiyle  Minarelerden, hanelerden Kur’an ve 
dua sesleri hiç eksilmedi. 

Tüm insanlar ilahi tabiatından dolayı zorluk anında  ibadete büyük bir iştiyak duydu, ibadetin özünde in-
sanı çeken bir şeyler vardır ya manevi potansiyelimizde bu özle örtüştü, Allah’ın izni ve inayetiyle. Bir başka 
deyişle insan varlığının kudsiyeti, ibadetin zenginliğine ayna oldu. Kulun manevi potansiyelini geliştirdi bu 
illet. (İnşallah firavunlaşmamışızdır. Rabbim bizi helak olan aldanmışlardan eyleme.)

Şimdi herkesin dilinde aynı dua; Rabbim bize merhamet et. 
Bol bol ibadetle haşir neşir olmaya başladık. Hele bir de Ramazan’ı Şerif geldi ki… Selamlarımız dahi dua 

gibi. Sonumuzu hayreyler inşallah-u Teala 
 Eğer bu illet olmasaydı al gülüm ver gülüm lüks sofralarda iftardan iftara koşacaktık. Mahyalar ışıklarını 

saçacak biz gök kubbenin altında eğlenmeye devam edecektik. Dini yaşarken bile dinden uzaklaştığımızın 
hiç farkına varmayacaktık.

Hz. Yusuf’u Mısır’ a sultan yapan (güya) zillet, ona nasıl rahmet olduysa biz de zahmetsiz rahmet olma-
yacağını iliklerimize kadar hissettik. 

Bir çiy damlası bile önce düşer sonra yükselir. Görünürde bu illet bizi düşürdü ama farkındalıklarımızı 
artırdı. Aile aile gibi, çocuk çocuk gibi, öğretmen öğretmen gibi, tüccar tüccar gibi, Müslüman Müslüman 
gibi olmaya başladı. (inşallah öyledir ve bu hal üzerine devam eder)

O’nun isteği sadece kendisinden istememizdi.  Arşı yere indirip, ‘’kimse yok mu? Kimse yok mu? Ben-
den bir şeyler isteyen kimse yok mu? derken ‘’ dualarınız olmasa ne ehemmiyetiniz var’’ ayetine muhatap 
arıyordu. Oysa biz neredeyse 0’ndan başka herkesten ister hale gelmiştik. 

Tüm kapıların kapısı olan ve daima açık olan tek kapı onun kapısı bilinciyle bugünlerde bir başka türlü 
çalıyoruz dua kapıları sanki.

Şu illete neredeyse diyeceğim ki; 
yaşayan ölülerden olmaktan beni/bizi kurtardığın için teşekkürler corona.

Bir anda akıl gitse, ya ölüsün ya deli
  Musibet gelmez boşa akıbet belki Velî

                                     
                 Zahmetsiz rahmeti hiç gördün mü sen dünyada

İllet olunca ancak dillerimiz duada.

İbret ve illet ile ya âbâd bulacağız
Ya huzura duracak ya helak olacağız.

 
Bu riyali halleri samimiyete eğir,

 Alem Sen’in elinde ya çevir ya da devir.

       
Not: Bu yazıyı ve şiiri kaleme almama vesile olan başta ALLAH’U TELAYA
 sonra corronaya, coronadan doğan karantinaya,
Karantinada iken dinlemekten keyif aldığım, felsefeci, araştırmacı, şair ve edebiyatçı Hayati İNAÇ’A ve 
Eski İstanbul müftülerinden Mustafa AKGÜL’e,
Satırlarını çize çize okuma fırsatı bulduğum şu üç kitabın yazarına
Samanyolunda Ziyafet / Sezai KARAKOÇ’a
LÂ/ Sonsuzluk hecesi kitabının yazarı Nazan BEKİROĞLU’na ve 
Sonsuz Kulluk/Ruhun Özlemi kitabının yazarı Rabia Chrısrıne BRODBECK ‘e
sonsuz teşekkürlerimle.
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Yavuz Selim Camii Kanûnî Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yap-

tırılan cami

Fatih Fener'de, Yavuz Selim'de, Yavuz Selim caddesinde Tabakyunus sokağının solundadır. İs-
tanbul'un 7 tepesindeki 7 selatin camilerinden biridir. Haliç'e en yakın olan tepede inşa edilmiş-
tir. İnşa tarihi 1522 olup, mimarı tartışmalıdır. Mimar Ali tarafından yapıldığı düşünülmektedir. 
Çünkü Mimar Sinan 1522 yılında saray tarafından tanınmamaktaydı.

Yavuz Sultan Selim'in emriyle yapılmış ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından türbe, imaret, 
medrese eklenmiştir. Caminin bir yanı sarnıç, bir yanı Kırkmerdiven denilen bir uçurumdur. Üç 
kapıyla avluya girilir: Türbe kapısı, Çarşı kapısı, Kırkmerdiven kapısı. Ağaçlı geniş bahçeli avlu 
şadırvanlıdır.

Son cemaat yeri 18 sütuna binen 22 kubbe ile örtülüdür. Avlu ortasında IV. Murad'ın yaptır-
dığı abdestlik sivri kuvvesi bulunmaktadır. Avlunun dış yüzünde, son cemaat yerinin iç yüzünde 
çok değerli çiniler vardır. Ana kubbe dört duvardan aşağı iner. Birer şerefli iki minaresi bulun-
maktadır.

İçeride mihrabın solunda mermer 8 sütun üzerinde hünkar mahfili, sağda müezzin mahfili, 
kıble kapısı üzerinde başka bir müezzin mahfili vardır. Mermer minber de dahil olmak üzere 
bütün elemanlar oymacılık ve kakmacılık, çinicilik ve tezhip, hat ve nakış sanat eserleriyle dona-
tılmıştır. Pencereler ve kapılarda oymacılık sanatı mükemmeldir. Mihrabı çeviren çinilerin güzel-
liği sadece bu camide görülür. Caminin iki yanında dokuzar kubbeli iki misafirhane vardır. Karşı 
tarafında bir medresesi bulunmaktadır.

Yavuz Selim Camii

M İ M A R İ M İ Z

Cengiz AVCILAR
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AYLARIN SULTANI

Geldi, geliyor derken neredeyse yarısına ulaştığımız Ramazan'a kavuşmanın mutlulu-
ğu bir başka. Bu yıl biraz farklı olsa da, yine gönüllerin tacı.  Yaklaşık iki aydır çok müs-
tesna günlerden geçiyoruz.  Gözle görülemeyen virüs, mavi gezegene öyle bir tokat attı 
ki, sarsılmamak mümkün değil. Bu sarsıntının bizi kendimize getirmesi için Ramazan'a 
denk gelmesi de manidar.  Maddi alemden maneviyata doğru bir yolculuk başlıyor.  Fani 
olandan, baki olana... Tefekkür  etmek için  bulunmaz vakitleri yaşıyoruz.  Hane halkı ile 
küçük cemaatler oluşturduk.  Evlerimiz mescit oldu. Toplu iftarların lezzeti, muhabbeti 
çok tatlıydı. Temas etmemek için onlardan da mahrumuz. Evlerde toplanıp okuduğumuz 
hatm-i şerifler de yok bu yıl. Herkes ferdi olarak  okuma gayreti içinde. Ramazan umresi  
yapılamıyor. Çok acı ki Beytullah da karantinada. Bu bir ceza mı? Rahman, daha çok 
istiğfar etmemizi bekliyor. Kıymetini bilemediğimiz bu güzellikleri bizden alarak yeniden 
öğretiyor. Özletiyor. Şükü yeniden hatırlatıyor.  

Evlerimiz olabildiğince konforlu. Ancak dışarıdaki telaşımızdan evimizin tadına vara-
mamıştık. Aile ile geçirdiğimiz zamanlar  dardı. İçinde bulunduğumuz anlarda bunun 
ne kadar değerli olduğunu yeniden keşfettik. Birbirimize sevgimizi daha çok gösretme 
imkânı bulduk. Birlikte yemek yapmak, sofra muhabbetleri, çay sohbetleri tadına doyul-
maz  vakitler. İş bölümü yaparak, çocukların becerilerini  geliştirebiliriz. Onları yaparak, 
yaşayarak hayata hazırlama fırsatını yakalayabiliriz. Aynı zamanda sorumluluk duyguları 
da güçlenmiş olur.  Malum hepimiz Ramazan'ı evimizde geçiriyoruz. Çocuklarımız bu ayın 
her anına şahitlik ediyorlar ve dahil oluyorlar. Onlar için hem öğrenme, hem uygulama 
fırsatı doğdu.

Affolunmak en büyük duamız. Kalplerimizi karantinadan çıkarmak, daha çok yakar-
mak zorundayız. Ruhumuzun şifaya ihtiyacı var. Ramazan'ın kutlu iklimi bulunmaz bir 
ikram. Değerlendirebilmek umuduyla...

           
              

                                  İLK ORUÇ
                                   Bir yudumda içilir akşam ezanı

                                   Sezer yolunu bir dua iç denizlerde:
                                   'kabul et lütfen ilk oruçlar hatrına'
                                    Bir yudumda içilir akşam ezanı
                                    Hilal göründü, kara göründü,

                                    kurtulduk
                                    İlk orucuyla süsleniyor kızım aynada

                                    Bir ümmet anlaşıyor ışık hızıyla
                                    Hilal göründü, kara göründü

                                    kurtulduk

                                    Ekmek sıcak, Allah güzel, sen iyi
                                    Bu marşla aksın e-beş trafiği

                                    Eve erken gelen babanın yuva yapar
                                    yüzüne

                                    Ekmek sıcak, Allah güzel, sen iyi

                                   Ahmet Murat
          

Nazmiye Gül KÖSE
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Bütün gözler aynı yöne bakıyor. Fakat görünen manzara; göz sayısı kadar! 

Dünyanın bir görüneni var, bir de görünmeyeni. 

Hangisi daha çok; gördüğün mü, görmediğin mi?.. 

Denizler, üzeri kıpırtılı dümdüz bir su mu, göründüğü gibi?..

İnsanın bir görüneni var, bir görünmeyeni… Toprağın bir görüneni var, bir görünmeyeni… 

Sen; görünmeyene bak… 

Görülecek olan, asıl o!

Ağacın bir görüneni var, bir görünmeyeni… 

İnce dallarında yeşil yaprakları savrulan, toprağa saplanmış bir odun, demek midir ağaç? Ça-
murun içinde daha neleri var?.. 

Kökü taşın toprağın içinde yürümeyen ağacın, yürüyebilir mi dalları hava içinde?.. 

Görünmeyene bak sen, görmek istersen işin aslını!..

Gene, gene konuşuyorum… Konuşuyorum yine… 

Anlamamak önemli değil… “Anlayacak bir şeylerin olduğunu” hissetmek, önemli olan! 

Kabı kapalı sakalara benziyor kalbi kapalı olan talipler; aç kalbini! 

Görünmeyene Bakmak 
Muammer Erkul

K A PA K
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Aç güğümünün ağzını, çeşme başındasın!..

Ağlamayı bilmeyen anlamayı bilir mi? 

Ve kapat artık şu deliklerini; sana doldurulan sular ziyan oluyor!

Ağlamak; salya-sümüğü koyuvermek değildir çoğu zaman, feryat figan değildir… 

Ağlamak; içindeki kirin hakikat perdesinden süzülmesidir, damla damla… Perdeler, hakikatler, 
gözler, kalpler başka başka manalara geliyor dahi olsa; insan sayısınca!..

Nereye bakıyorsun?.. Ne görüyorsun?.. Ve gördüğün kadar mı sanıyorsun görülecek olanla-
rı?.. 

Merkebe sormuşlar; 

-Koca bir ovadan geçtin, neler gördün?.. 

-Yolun kenarları eşek çalısı doluydu, demiş!

Şimdi, itiraz babında; “benim de bir görünmeyenim var” derken şunu düşünmek lazım: 

‘Gizli’nin, görünmeyenin ölçüsü nedir?.. 

Ve insanların ne kadarı; kendi göremediğini “görünmez” sanır?.. 

Ve ne kadarı; kendinde bile bilmediklerini “bilenler” olduğunu, bilir?..

Ağacın, toprağın, havanın, denizin, dünyanın, insanın ve her şeyin hem görüneni var, hem 
görünmeyeni. 

Görünmeyen, görünmeyen midir hakikatte; yoksa sen, ben, biz şu anki gözümüzle mi göre-
memekteyiz?

Sorular, misafir kalsın sana; halleşin, helalleşin… 

Çünkü cevaplar soruların ardında!
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StG 44 (Almanca açılımı: Sturmgewehr 44, Türkçe: Saldırı tüfeği 44), II. Dünya Sava-

şı'nda Nazi Almanyası tarafından 1942 yılında tasarlanıp aynı yıl hizmete girmiştir. Son 
versiyonu olan MP 44'ün 1944 yılında tasarlanması nedeni ile "44" kısaltmasıyla anılan 
dünyanın ilk modern saldırı tüfeğidir. StG 44'ün MP 43 ve MP 44 gibi versiyonları var-
dır. Bu versiyonlar orijinal StG 44'ün aynısıdır, aralarındaki tek fark üzerlerinde yapılan 
küçük değişikliklerdir. Aslında 1943 yılında tam olarak kullanıma hazır olmuştur, fakat 
1942 yılında ilk üretildiği zamanlardan itibaren kullanıma sunulmuştur.

Silah; Nazi Almanyası'nın II. Dünya Savaşı'nda MP 40 ve Kar 98k gibi silahların yerini 
alması için üretilmiş fakat malzeme kıtlığı ve Müttefik Devletler'in sürekli bombardıma-
nı nedeniyle üretimi sınırlı kalmıştır.

Ünlü Sovyet silahı AK-47 (bu silahtan esinlenerek üretilmiştir. 7.62 mm mermi kulla-
nılarak kesintisiz dakikada 600 mermi atabilmektedir.[1]

Uzunluğu 93 cm, ağırlığı 5 kg'dır. Tam otomatik ve yarı otomatik kullanılabilmektedir.

StG 44 ( Saldırı Tüfeği)
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

Mars’ta da Dört Mevsim Yaşanıyor
Dünya gibi Mars’ta da dört mevsim yaşan-

makta. Her mevsimi üç ay süren Dünya'nın 
aksine, Mars'ta mevsimler daha uzun. Mars’ın 
Güneş çevresindeki bir turu, bizde olduğunun 
aksine 365 gün değil, 687 “Dünya günü” sürer. 
Yani, Bir Mars yılı neredeyse iki Dünya yılına 
denktir. 

Mars'ın Kendi Aurora'sı Var
Renkli aurora ışıkları sadece Dünya'ya öz-

gün bir şey değil. Koşullar uygunsa, herhangi 
bir gezegende de bir aurora ortaya çıkabilir. 
Mesela Mars bu gezegenlerden biridir ve ken-
di aurora’sına sahiptir. 11 Eylül’de Güneş’ten 
çıkan koronal kütle atımı öylesine kuvvetli 
oldu ki, parçacıklar Mars’ın yüzeyinin büyük 
bir bölümünde kocaman bir aurora oluşturdu. 
Bu Güneş olayı, Mars’ın tamamının ultraviyole 
ışıkla aydınlanmasına neden oldu.

Mars’ta Bir Gün vs. Dünya’da Bir Gün
Bir gün, bir gezegenin kendi ekseni üzerin-

de ne kadar sürede döndüğüne göre belirlenir. 
Bu süreyi daha uzun sürede tamamlayan geze-
genlerde dolayısıyla gün daha uzun sürer. Bir 
günün uzunluğu her gezegende büyük ölçüde 
değişir. Çünkü hepsinin kendi etrafında dönüş 
hızı farklıdır. Yeryüzünde, bir gün 24 saattir. 
Jüpiter'de 9 saat, 55 dakikadır. Mars’ta ise bir 
gün 24 saat 40 dakika sürmektedir. 

Mars’ta Su Var!
2008'de, NASA’nın Mars Keşif Gezegeni 

(MRO) bazı yamaçlarda su akışı keşfetti. Bu 
su sadece yaz aylarında sıvı haldedir, kış bo-
yunca don şeklindedir. Mars'ın yaz mevsimi, 
Dünya'nın yaz mevsiminden çok daha soğuk 
geçer. Mars’ta bulunan su Dünyadakine oranla 
çok daha fazla tuzludur. Tuzlu suyun tatlı suya 
oranla daha düşük bir donma noktası oldu-
ğundan Mars’taki su don halindedir. Alternatif 
bir teori, tuzun bir şekilde buzla temas etme-
sinden sonra suyun yaratılmasıdır. Bu doğru 
olabilir çünkü tuz buzu eritmektedir. 

Hava Basıncı Farklılıkları
Mars’taki hava basıncı dünyadakinin %10’u 

kadardır. Bitki bilimciler bitkilerin %10'luk at-
mosfer basıncında bile yetişebileceğini kabul 
ediyor, bu doğrultuda astronotlar Mars yüze-
yinde şişirilebilir seralarda bitki yetiştirilebilir! 
Ancak Mars'taki düşük yer çekimi bitkilerin 
büyümesine nasıl etki eder bu bilinmiyor!

Mars’ta da Şelale Var
NASA’nın Mars Keşif Gezegeni (MRO) tara-

fından çekilen görüntüleri analiz ederek, Dün-
ya’daki bir şelaleye benzeyen bir jeolojik ha-
rikanın varlığı keşfedildi. Ancak Mars şelalesi 
erimiş lavlarla dolu! 

Mars Yaşayan Bir Gezegen
Güneş sistemimizdeki gezegenler, karasal 

gezegenler veya gaz lavları olarak sınıflandı-
rılır. Karasal gezegenlerin kayalık bir yüzeyi 
vardır. Gazın yoğun olduğu yerlerde, zehirli 
gazlar yaşama müsade etmez! Bu bölgeler katı 
bir yüzeyden yoksundur. Aynı durum, Jüpiter, 
Satürn, Uranüs ve Neptün için de geçerlidir. 
Güneş sistemindeki gezegenler arasında sa-
dece dünya, yaşamı desteklemektedir. Diğer 
gezegenlerin hepsi mizahi bir dille söylemek 
gerekirse bizi öldürmek istiyor! 

Mars’ta Bitki Yetişebilir
Bilim insanları yaptıkları çalışmada ikin-

ci defa taklit edilmiş Mars toprağında ürün 
yetiştirmeyi başardı. Fakat bu defa, ürünün 
büyümesini artırmak ya da toprağı beslemek 
için Mars toprağını çim ile karıştırdılar. Bir nevi 
gübrelediler. Mars toprağının kimyasının taklit 
edilmesi için bilim insanları NASA tarafından 
sağlanan ve Hawaii volkanlarından çıkarılan 
toprağı kullandı. Bu toprağın bileşenlerinin 
Mars toprağı ile benzer özellikler taşıdığı belir-
tiliyor. Araştırmacılara göre bu toprak üzerin-
de 10 çeşite kadar bitki yetiştirilebiliyor: Do-
mates, çavdar, turp, bezelye, pırasa, ıspanak, 
roka, tere, kinoa ve Frenk soğanı

Dünya ve Mars Benzerlikleri

M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K

Aziz dostlarım, biliyoruz ki bir insanın sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olabilmesi için bir takım 
fedakârlıklar yapması ve kendine düzenli olarak vakit ayırması gerekiyor. Yoğun iş ve okul haya-
tından geri kalan zamanda, günün kısa bir süresini kendimize ayırarak -sen de evde kal- sağlıklı 
ve fit bir vücuda sahip ol diyelim. Bu noktada birtakım küçük ipuçları sayesinde bölgesel çalışa-
bilir ve kolay egzersizlerle formunuzu koruyabiliriz. Spor yaparken daha rahat hareket edebilmek 
için nefes alabilen  giysileri tercih edelim. Ayrıca egzersizlere başlamadan önce kahvaltı etme-
yi sakın unutmayalım. Ramazan ayında pek tabi iftar ve sahurdan sonra yapabiliriz. Dilerseniz 
adım-adım sıralayalım.

1.Karın Bölgesi 
Pek çok insan zayıflığına rağmen karın bölgesinden şikâyetçidir. Yağlı yiyeceklerden uzak da 

dursak, asitli içeçekler de tüketmesek te kilolarımız karın bölgesinde toplanıyorsa düzenli bir 
şekilde yapacağımız hareketlerle 6 ay içerisinde düz bir karına rahatlıkla ulaşabiliriz.

•Karın bölgesindeki yağları kıran en temel hareket düz mekiktir. Isındıktan sonra başlaya-
cağımız antremanının ilk hareketi için düz bir zemine yatalım. Boyun bölgemize herhangi bir 
zarar vermemek için ellerimizle bu bölgeye destek vermemiz çok önemlidir. Karın ve kalçamızı 
sıktıktan sonra bu bölgelerin desteğiyle hafifçe yukarı doğru kalkalım. 15 defa olmak üzere 3'er 
kere tekrarlayacağımız bu hareket ilk başlarda bizi zorlayabilir. Bu nedenle bacaklarımızı 90 de-
rece kaldırarak ta vücudumuzu bu harekete alıştırabilir, güçlendikten sonra bacaklarımızı yerde 
olarak mekik çekmeye devam edebiliriz.

•İkinci hareket için tıpkı ilk hareketteki gibi yere uzanalım ve ellerimizle ayaklarımızı olabildiği 
kadar açalım. Yine boyun bölgemize zarar vermemek için karın bölgeni sıkarak destek alalım ve 
ellerimizi mümkün olduğunca yukarı doğru uzatarak ayaklarımıza doğru birleştirelim. 15 kere-
den 3'er defa tekrarlayacağımız bu harekette ellerimizi ile birlikte bacaklarımızı aynı anda birbi-
rine değdirebildiğimiz kadar değdirmeye çalışalım.  Hem karın hem de bacak bölgeni çalıştıracak 
bu hareket aynı anda alt ve üst karın bölgesindeki yağlarında kırılmasına yardımcı olacaktır.

2. Yanlar (Simit)
Artan fast-food ve asitli içecek tüketimiyle birlikte en çok problem yaşadığımız bölgelerin 

ikincisi de simit denilen yan bölgeler. Besinlerden alınan blok şekerlerin kırılmayarak yan tarafta 
birikmesiyle oluşan simitlerin gitmesi için bölgesel hareketler çok önemlidir.

•Evimizde varsa elimize bir dumble alabilir yoksa da küçük pet şişeleri suyla doldurarak onları 
ağırlık olarak kullanabiliriz. 15 kereden 3'er setler halinde tekrarlamamız gereken bu harekette 
en önemli nokta bacaklarımızı omuz genişliğinde açmalıyız. Bacaklarımızı açarak dengemizi sağ-
ladıktan sonra yapmamız gereken, ağırlık olan elimizi yukarı kaldırarak diğer elimizi ters tarafa 
yatıracak şekilde yan tarafındaki gerginliği hissedene kadar eğilmek. 

•Düzenli antremanlara başladıktan iki-üç hafta sonra uygulayabileceğimiz bir başka hareket-
le hem karın bölgeni hem de yan tarafları çalıştırarak bir taşla iki kuş vurabiliriz. Bir bacağımızı 
diğer bacağımızın üzerine doksan derece duracak şekilde attıktan sonra boyun bölgemize elle-
rimizle destek vererek ve karından güç alarak dirseğimizi ters taraftaki dizimize değdirmeye ça-
lışalım. Mekikte olduğu gibi bu harekette de olabilecek sakatlanmalardan uzak durabilmek için 
boynumuza destek vermeyi unutmayalım ve her kalkışta gözlerimizi karın bölgemizde tutmaya 
özen gösterelim. 

EVDE (Spor Yapalım)
(Formda) KALALIM

SAĞLIK(Var)LI OLALIM
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3. Kollar
Kadınlar olarak özellikle yaşlandıkça daha çok sarkarak sizi fazlasıyla rahatsız olan bölgeleri-

nizden biri de kollarınızdır. Tıpkı karın gibi ancak düzenli bir antrenman programıyla sıkılaşacak 
olan kol bölgesi için güçlü bir sırta sahip olmak da önemlidir.

•Hem sırt bölgenizi hem de kollarınızı çalıştıracak olan planking hareketi güçlü bir vücuda 
kavuşmanıza yardımcı olacaktır. Dirseklerinizi doksan derecelik bir açıyla yere dayandığı bu ha-
rektte gücü bacak bölgenizden almayı unutmayınız. Başınızı omurganızla aynı hızada tutarak 
dirseklerinizin yardımıyla şınav çeker gibi eğilin ve kalkın. 15 kereden olmak üzere 3'er set halin-
de tekrarlamanız gereken bu hareket başlarda zor gelse de zamanla en büyük tutkunuz haline 
gelecek, emin olabilirsiniz.

•Sağlıklı ve kaslı kollara sahip olmak için özellikle çalışılması gereken bölgelerden biri de Tri-
ceps yani kolun arka bölgesidir. Bu hareket için ihtiyacınız olan tek şey alçak bir masa ya da 
destek alabileceğiniz bir sandalye. Sandalyeden güç alarak sırtın dönük bir şekilde, topuklarınız 
üzerinde durarak aşağıya doğru eğilin ve kalkın. 3'er set halinde tekrarlayacağın bu harekette 
sakatlanmamak için başınızı dik tutun ve gözlerinizle karşı duvardaki bir noktayı sabitleyin. Kolla-
rınızla birlikte kalçanızı da çalıştıracak bu harekette sandalyeden destek almak sana zor geliyorsa 
aynı hareketi ağırlıkla, ayakta da yapabilirsiniz.

4. Kalça Bölgesi
Fit bir vücuda sahip olmak için dikkat etmemiz gereken bölgelerden biri de kalça bölgesidir. 

Antrenman programının en yorucu ama en eğlenceli egzersizleri arasında yer alan kalça hare-
ketleriyle karın, basen ve bacak bölgemizi aynı anda çalıştırabiliriz. 

•Sağ bacağımızı doksan derecelik bir açıyla yere koyduktan sonra ellerimizle dirseklerimiz 
düz duracak şekilde yükselip ve aynı anda sol bacağımızı kalça bölgeni sıkarak yukarıya doğru 
kaldıralım. Bacağımızı kaldırabildiğimiz kadar yukarı kaldırıp daha sonra karnımıza doğru çeke-
rek tekrarlayacağımız bu hareketi düzenli olarak 3'er set halinde tekrarlayalım.

•Antremanın sonlarına doğru kaslar iyice ısındıktan sonra tekrarlamamız gereken Squat isimli 
bu hareket aynı zamanda selülitlerden de kurtulmamıza yardımcı olacak. Bacaklarımızı omuz 
genişliğinde açtıktan sonra ellerimizi dumble desteğiyle karşıya doğru uzatalım. Omurgamızı dik 
tutacak şekilde, ağırlıkların da yardımıyla aşağı doğru eğilip kalkalım. Karın, bacak, basen ve kal-
ça bölgemizi aynı anda çalıştıracak Squat hareketi ilk haftalarda zorlayacağı için 10'ar kere 3'erlik 
setler halinde tekrarlamamız yeterli olacaktır.

5.  Bacaklar

Antrenmanımızı bacak hareketiyle sonlandırarak esneme hareketlerine geçebiliriz.

•Kol bölgemizi çalıştırmamıza yardımcı olan Planking pozisyonunu uygulayarak yapacağımız 
bu hareket bacak kaslarını kuvvetlendirirken kalça bölgemizin de çalışmasına yardımcı olacak. 
Şınav çeker gibi kalktıktan sonra tek bacağımızdan alacağımız destekle diğer bacağımızı, dizimi-
zi bükmeden inidirip kaldıralım. İki bacağımızın için de 2'şer set olmak üzere hareketi 25 kere 
tekrarlayalım.

•Düz zemin üzerine yerleştirdiğimiz matın üzerine ellerimizi yanlara koyarak, sırt üstü yata-
lım. Karnımızı ve kalçamızı sıktıktan sonra tek bacağımızı, ayak parmaklarımız yukarı bakacak 
konumda gergin bir şekilde indirip kaldıralım. Hem esnememize hem de bacak bölgemizi incelt-
memize yardımcı olacak bu hareketi 3'er set halinde 15 kere tekrarlayalım. 

Saygıdeğer okurlarım, ben burada evimizde kaldığımız şu günlerde formdan düşmeden fit bir 
vücuda sahip olma ipuçları verdim. İnsanoğlu inanın her duruma alışır ve bir süre sonra lehine 
çevirmesini bilir. Unutmayalım; ne dem baki ne gam bakidir. Bu da geçer ya hû. Sağlıklı, sporlu 
güzel günler dilerim. Saygılar.
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Muallim Cevdet, bu sıfatın hakkını tam 

anlamıyla veren önemli milli eğitimcile-
rimizden biridir. Gerek İstanbul’da gerek 
Bakü’de yetiştirdiği talebeleri onun mu-
allimlik mesleğine ne büyük hizmetlerde 
bulunduğunu her zaman, her yerde itiraf 
ediyorlar.

Merhumun yegâne mesleği muallimlik 
değildi, o aynı zamanda müellif, muharrir 
ve müverrih gibi unvanlar da taşıyordu. 
Bugün böyle güzel kelimelerle yazılarını 
ve konuşmalarını süsleyenlerin sayısı -ma-
alesef- azaldı ama eskiler kitap yazanlara 
müellif, gazete ve dergi yazarlarına mu-
harrir, tarihle iştigal edenlere de müverrih 
diyorlardı. Muallim Cevdet’i anlatırken 
bütün bu soylu kelimeleri bir tarafa bıra-
kıp, ondan sadece öğretmen-yazar diye 
söz edersek bu hem eksik, hem kuru bir 
ifade tarzı olur.

Muallim Cevdet’in 1930’lu yıllarda Bul-
garlara satılan Osmanlı arşiv belgelerinin 
geri getirilmesi için ne büyük bir çaba har-
cadığını, yaklaşık sekiz yüz sayfalık kita-
bında bütün ayrıntılarıyla anlatan Osman 
Nuri Ergin, onun aynı zamanda dört başı 
mamur bir kültür tarihçisi olduğuna da 
vurgu yapıyor. Merhumun denizler kadar 
engin bilgisine rağmen yazdığı kitapların 
sayısı belki azdır ama bunun sebebi hem 
öğretmenlik mesleğine öncelik vermesi 
hem de genç yaşta vefat etmesidir.

Merhumun, İbn-i Batuta’ya zeyl olarak 
ve Arapça kaleme aldığı “İslam Fütüvveti 
ve Türk Ahiliği” isimli kitabı tam bir kültür 

hazinesidir. Muallim Cevdet’in bu hacim-
li eserinin dışında, küçük ebatta daha bir 
takım çalışmaları da var. Geçen akşam kü-
tüphanemdeki eserleri okşamaya devam 
ederken bunlardan biriyle karşılaştım. 
Harf inkılabından önce “Zamanımızda 
Usulü İnşa ve Muhabere” adıyla neşre-
dilen bu kitabın sayfalarını çevirirken bir 
başlık dikkatimi çekti. “Eski Türklerde Ha-
yır Müesseseleri” adını taşıyan bu başlık 
altında dünkü medeniyetimizden bazı 
tablolar sunuluyor. Hoşunuza gideceğini 
tahmin ettiğim için aşağıdaki güzel cümle-
leri siz değerli okuyucularımla paylaşmak 
istiyorum:

Devletin görevlendirdiği bir kişi, eline 
içi kül dolu bir kap alır. Sokak sokak dola-
şır. Yerlere atılan balgamları ve tükürükleri 
küle bulayarak yok eder. İşte en medeni ve 
mükemmel belediyelerin bugün yapmak 
istediği şey, bizde yüz yıllar önce düşünül-
müştür ve vakıfların bu iş için tahsis ettiği 
bir sermaye vardır.

Başka bir misal:

Yine bizzat devlet yahut hayır sahibi bir 
vatandaş “Darüşşifa” adıyla bir hastaha-
ne açıyor. Hasta burada her hangi bir üc-
ret ödemeden tedavi görüyor. Sadece bu 
kadar mı, hastalara her gün av etleri, en 
nefis meyveler - hem de- bol miktarda ve-
riliyor. Tımarhane denilen delilere ait has-
tahanelerde memleketin musıki üstadları 
tarafından hastalar neşelendirilmeye ça-
lışılıyor. Halbuki o yüzyıllarda Avrupalılar, 
delileri cin tutmuş diye ateşe atıyorlardı.

Osmanlı Medeniyetinden Tablolar

K Ü LT Ü R

Dursun GÜRLEK
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Diğer bir örnek:

Salgın hastalıklarla yapılacak mücadele 
bizde yüzyıllar önce gündeme geldi. Bu-
nun için sığınma evleri hazırlandı. Hastalı-
ğa yakalananların diğer insanların arasına 
karışmaması için her türlü tedbir alındı. 
“Miskinler Tekkesi” denilen ve bugün sıh-
hiyenin, belediyenin semtine bile uğrama-
dığı müessese, işte bu maksatla kuruldu.

Ya şuna ne dersiniz?

Öksüz çocukları, salih zatların yanında 
eğitmek, onları İslam terbiyesiyle yetiştir-
mek için vakıflarca büyük paralar ve mal 
mülk hazırlandı. İflas eden tüccara, mal 
varlığı kazaya uğrayan esnafa, çalışamaz 
hale gelen sanat erbabına yardım için çok 
sayıda vakıf kuruldu.

İşte göz yaşartıcı bir tablo daha:

Tahsil görmek veya ilmini yaymak için 
şehre gelmiş olan garip talebeleri ve âlim-
leri yatıracak, doyuracak, hayvanlarını 
besleyecek misafir haneler inşa edildi. Fa-
tih Camii’ni çevreleyen o koca meydan bir 
zamanlar mermer döşeliydi. Bu meydanın 
etrafındaki medresenin talebeleri, sabah 
namazını kılmak için Fatih Camii’ne mest 
ile yani ayakkabısız gidiyorlardı. O civar-
daki bir imarethaneden her bir talebeye 
düzenli yemek veriliyordu. Bu yemeğe yüz 
dirhemden az olmamak üzere et konul-
ması gerekiyordu. Bütün Filibe mukataası 
bu imaretin pirincini yetiştiriyordu.

Merhum Muallim Cevdet’in Fatih Külli-
yesi hakkında verdiği bu ilgi çekici cümle-
lere küçük bir ilavede bulunmak gerekirse 
şunları söyleyebiliriz:

İslam tarihine ve şehir medeniyetine 
şöyle bir göz attığımızda mabedlerin, özel-
likle büyük camilerin birer külliye şeklinde 
inşa edildiğini görüyoruz. “Külliye” keli-
mesi geniş kapsamlı olmayı ve bütünlüğü 

ifade ettiği için selatin camilerinin etrafın-
da imarethane, hastahane, kütüphane, 
muvakkithane, kervansaray vesaire gibi 
sosyal kuruluşlar da muhakkak yer alıyor. 
Böylece bir bakıma şehir içinde şehircik-
ler de kurulmuş oluyor. İslam medeniye-
tinin en şaşaalı devirlerinde Bağdat, Şam, 
Kahire, Kurtuba gibi büyük merkezlerde 
inşa edilmiş olan külliyeler, insana her 
manasıyla hizmet etme duygusunun canlı 
göstergeleri olarak karşımıza çıkıyor. Külli-
ye zengini İslam şehirlerinden biri de -hiç 
şüphe yok ki- bizim İstanbul’umuzdur. 
Fatih Camii’ni ve külliyesini diğer İslam 
şehirlerindeki külliyeler ile kıyasladığımız 
zaman birinciliği kazandığını görüyoruz. 
Nitekim merhum Ali Himmet Berki de 15 
Mayıs 1968 tarihli “İslam Medeniyeti” 
dergisiyle yayımladığı bir makalede Fatih 
Külliyesi’ne öncelik verip şunları söylüyor:

“Büyük hükümdar, İstanbul’da, Fatih 
Camii’nin etrafında öyle bir külliye yap-
mıştı ki, İslam âleminde vücuda getirilen 
ilim müesseselerinin hepsinin üstündeydi. 
Gerçi, vaktiyle Bağdat’ta ‘Nizamülmülk’ 
tarafından tesis olunan Nizamiye Med-
resesi’yle Nişabur’da Nizamülmülk Med-
resesi; zamanlarında dünyanın en büyük 
külliyesi halindeydi. Bu medreselerde Ebu 
İshak-ı Şirazi, İmam-ı Sühreverdi, İmam-ı 
Gazali gibi büyük âlimler ders veriyordu. 
Şeyh Sadi de burada yetişmişti. Merhum 
bu medresede bir müddet muidlik (müza-
kerecilik) yapmıştı. Ancak Fatih Medrese-
leri Hastahane, Darülhadis, Nekahathane 
gibi müştemilatı ve sair teşkilat ile daha 
mütekâmil halde idi.”

İstanbul’a ilk geldiğim yıllarda ben de 
bu Sahn-ı Seman Medreseleri’nin bir oda-
sında bir süre kalma bahtiyarlığına ermiş-
tim. İnşa ettirdiği bu göz kamaştırıcı kül-
liye ile, şehir medeniyetine külli anlamda 
katkıda bulunan Hz. Fatih’i şu mübarek 
Ramazan ayında bir kere daha rahmetle 
yâd ediyorum.
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Selçuk Bayraktar, 1979 İstanbul-Sarıyer'de doğmuştur. İlk öğrenimini Sarıyer İlköğretim İl-

kokulu'nda tamamlayıp, 1997 yılında Robert Kolej'den mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında 
İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam etti. Üniversite 
eğitimi esnasında University of Pennsylvania'nın (UPenn) GRASP laboratuvarından staj kabulü 
aldı. Staj kapsamında almış olduğu burs teklifiyle, yüksek lisans eğitimini 2002-2004 arasında 
Elektrik Mühendisiği Bölümünde Upenn'de sürdürdü. Araştırmaları kapsamında dünyada ilk kez 
İHA'ların formasyon uçuşu deneyleri, hava-yer robot takımlarının koordinasyonu, uçuş kontrol 
ve güdüm sistemleri konularında bilimsel yayınlara konu olan çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün 
başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de burslu olarak yüksek li-
sans-doktora teklifi almıştır. MIT'deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif 
manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar 
yürütmüştür. 2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans dip-
lomasını almıştır.

Danışman hocasının Georgia Institute of Technology'ye (Georgia Tech) transfer olmasıyla 
doktora çalışmalarına Georgia Tech'de devam etmiştir. 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan 
milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerine destek olmak maksadıyla 
doktora çalışmalarını yarım bırakarak 2007 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır.

Selçuk Bayraktar

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK

52



sirdergisi.com
Mayıs 2020 - Ramazan  1441

SIR

2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknik müdürlük (CTO) görevini yürütmektedir. 
Baykar bünyesinde Milli ve Özgün olarak geliştirilen İnsansız Hava Aracı Sistemleri'nin aviyonik 
sistem mimarisi, uçuş kontrol, seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve 
dinamikleri, elektronik donanım ve gömülü yazılım geliştirme vb. konularda çalışmaktadır.

Selçuk Bayraktar, kurucusu olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda (T3 Vakfı) yetenekli 
gençlerin ve her yaş grubundan insanın teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağla-
mak için çalışmaktadır. T3 Vakfı bünyesinde stratejik önemi yüksek, küresel rekabet koşulları ge-
reğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlere yönelik girişim, 
araştırma-geliştirme ile projeleri gerçekleştirmek ve desteklemek için çalışmalar yürütmektedir. 
Bayraktar, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu gerçekleştirmek için vakfın bilimsel çalış-
malarına Mütevelli Heyeti Başkanı olarak liderlik etmektedir. Ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi için 
çok kritik olduğunu düşündüğü Havacılık ve Uzay tutkusunu tüm topluma yayma maksadıyla 
ülkemizin ilk ve tek havacılık ve uzay festivali olan TEKNOFEST'i ekibi ve paydaş kurumlar ile bir-
likte düzenlemektedir. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile 2016 yılında evlenen Bayraktar, bir çocuk 
babasıdır. Hususi pilot lisansına sahiptir.

BAŞARILAR
Milli Havacılık rekorlarına imza atan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin güdüm ve 

kontrol sistemi tasarımı
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk Milli İHA olma ünvanına sahip Bayraktar Mini 

İHA'nın tasarımı
Bayraktar TB2 İHA Sistemi ile Milli Füze atışının başarıyla tamamlama (Türk Patent Enstitüsü 

Tescil No: 2015 03023)
Türkiye'nin ilk döner kanat İHA Sistemi Malazgirt İHA'nın tasarımı
Türkiye'nin ilk TİHA (Tarruzi İnsansız Hava Aracı) Sistemi Bayraktar AKINCI'nın tasarım ve ge-

liştirilmesi
ÖDÜLLER VE TEŞEKKÜRLER
Robot Teknolojileri Zirvesi (2012) Türkiye'nin ilk yerli insansız hava aracını yaptığı için teşek-

kür plaketi
Avrasya Bir Vakfı'nın Türk kültür dünyasına verdiği fevkalade hizmetleri münasebetiyle sun-

duğu teşekkür plaketi
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı teşekkür plaketi
iTÜ IEEE Öğrenci kolu tarafından düzenlenen Projekent 2011 katkısı
Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatro-Tek '11 Etkinliği Katılımı ve Teşekkür Belgesi
YTÜ 3. Savunma Sanayi Günleri Etkinliği Katılımı
Yıldız Teknik Üniversitesi DBF (Yap Tasarla Uçur) Takımı Teşekkür Plaketi (17 Mart 2015)
Future Flight Design Yarışması Jüri Üyeliği ve Bilimsel Danışmanlık, Hava Harp Okulu, FFD 

2013
PATENTLERİ
Hava Araçları İçin Otomatik İniş-Kalkış Sistemi (Türk Patent Enstitüsü 2015/07928)
Değişen Çalışma Şartlarını Algılayabilen Elektromekanik Servo Motor Kontrollü Eyleyici Siste-

mi Ve Kontrol Metodu (Türk Patent Enstitüsü 2015/14111)
Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi (Türk Patent Enstitüsü Ref: PT2015-00693)
Ekg Cihazı (Türk Patent Enstitüsü Ref: PT2015-00693)
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Naci Çelik Berksoy arşivinden Tomris - Turgut Uyar Fotoğrafları.

Ölmeseydin Be Çocuk! / Oğuz Demiralp

Nâzım Hikmet’e Mektup / Paul Charriaud

“Umut”un Trajik Gerçekçiliği / Hakan Savaş

Şiirleriyle, Cevat Çapan, Eray Canberk, Ahmet Telli, İsimsiz, Roni Margulies, Ferruh 
Tunç, Mus-tafa Köz, Gökçenur Ç.Burcu Yılmaz, Kutay Onaylı, Yaşar Bedri, Akın Art, Emin 
Kaya, Nurdu-ran Duman, Ozan Şafak Koçak, Tuba Bozkurt, Tuğçe Tekhanlı, Victor Hugo, 
Adonis, Rudolfo Louis Loper, Jan Wagner.

Öyküleriyle, Fadime Uslu, Sena Keskin, Behiç Ata, Eylem Ata Güleç, Ahmet Can De-
mir, Önder Şit, Mehmet Kavuk, Mehmet Ali Kaba, Remzi Karabulut, Beyza Süren, Ali 
Turgay Karayel, Özge Lena.

(Tanıtım Bülteninden)

Sözcükler Dergisi Sayı 84

Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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Mustafa ÇE

Doğal olan ahşap bir tür kimyasal işlemden geçip yoğunlaştırılıyor so-
nuçlara bakılarak ahşapın 11.5 kat daha dayanıklı ve 10 kat daha sert ol-
duğu sonucuna varılmıştır

College Park’daki (ABD) Maryland Üniversitesi’nden araştırmacılar ah-
şap malzemeyi işleyerek çelikten daha dayanıklı yeni bir malzeme üretti. 
Araştırmanın lideri Liangbing Hu, geliştirdikleri sürecin ahşabı yaklaşık 12 
kat daha dayanıklı ve 10 kat daha sert hale getirdiğini belirtiyor.

Sonuçları önceki ay Nature’da yayımlanan çalışmada araştırmacılar 
doğal ahşabın gözenekli yapısını değiştirmeye odaklandı. Araştırmacılar 
önce aralarında meşenin de bulunduğu farklı ahşap türlerini sodyum hid-
roksit ve sodyum sülfit içeren bir çözeltinin içinde kaynattı. Bu muamele 
sayesinde selülozdan oluşan yapılar büyük ölçüde sağlam kalırken bun-
ların çevresindeki bazı maddeler, örneğin lignin uzaklaştırılarak ahşabın 
yapısında boşluklar oluşması sağlandı.

Araştırmacılar daha sonra işledikleri bloğu bir gün boyunca 100°C sıcak-
lıkta sıkıştırdı.

Sonuçta doğal ağacın beşte biri kalınlıkta ancak ondan üç kat kadar daha 
yoğun ve 12 kat daha dayanıklı bir malzeme elde edildi. Ahşabı işlemler-
den geçirip sert ve dayanıklı malzemeler elde etmeye yönelik girişimler 
yeni değil, ancak daha önce yapılan bu tür çalışmalarda dayanıklılık en 
fazla 3-4 kat artırılabilmişti.

Hu, elde ettikleri yeni ahşap malzemenin otomobillerde, uçaklarda, bi-
nalarda kısacası çeliğin kullanıldığı her yerde kullanılabileceğini düşünü-
yor. Yeni malzemenin, hem kimi uygulamalarda plastiklerin ve metallerin 
yerini alabileceği için hem de yavaş büyüyen dayanıklı ağaçlar yerine hızlı 
büyüyen dayanıksız ağaçların kullanımına olanak tanıyacağı için daha çev-
reci olduğu da düşünülüyor.

Çelikten Daha Dayanıklı Malzeme: AHŞAP

T E K N O L O J İ

Mustafa ÇETİNTAŞ
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Otomotiv endüstrisinin doğum yeri olan Amerika’nın en önemli lüks otomobil mar-

kalarından biri hiç kuşkusuz Cadillac’tır. Bugün hayranlıkla baktığımız ve öyle her yerde 
görme şansımızın olmadığı bu havalı otomobilin hikâyesi ise sandığımızdan çok eskidir. 
Cadillac’ın varlığı neredeyse otomotiv endüstrisinin doğumuyla aynı zamana denk gelir.

Cadillac markası 1902 yılında Henry Martyn Leand tarafından kurulmuştur.
Marka adını Fransız bir kâşif olan Atoine Laumet de la Mothe Sieur de Cadillac’tan 

almıştır. Adının da hakkını verircesine ilklerin uygulandığı keşiflerin otomobili olmuştur, 
Cadillac.

Resmi olarak Cadillac Motors Car şirketi, Amareika’da General Motors Company ta-
rafından kurulmuştur.

Dünya genelinde lüks araç segmenti içinde tanımlanan Cadillac markasının ana paza-
rı ise Amerika, Kanada ve Çin’dir.

General Motors tarafından 1909 yılında satın alındıktan sonra 6 yıl içinde modern 
otomobil seri üretim temellerini oluşturarak Amerika’nın lüks aracı olma misyonu ile 
marka imajını yaratmıştır.

Cadillac Runabout ve Cadillac Tonneau

Cadillac’ın ilk otomobilleri 1902 yılında tamamlanan Runabout ve Tonneau modelle-
ridir. Bu araçlar 10HP güçte tek silindirli iki kişilik otomobillerdir.

1905 yılında Legand& Faulconer Manufacturing ve Cadillac Automobile Company 
birleşmiştir. Bundan sonra Cadillac Amerika’nın en iyileri arasında yer almak için şık, 
lüks ve hassa mühendisliği bir araya getiren bir tasarım anlayışı üzerinde çalışmıştır. 
1906 yılında ise Cadillac markası kapalı araçların ilk ciddi üreticisi olmuştur.

1915 yılında Cadillac,70 beygir gücünde 90 derecelik yassı başlı V( motorunu tanıttı. 
Aynı yılarda çift kranklı silindirin öncüsü de yine Cadillac markası olmuştur.

General Motors Company, 1923-1936 yılları arasında Canada’da da Cadillac üretmiş-
tir. 1936’da V12 ve V16 modellerini de serisine ekleyen marka, gövdesinde pek çok 
yenilikle de otomobil dünyasında öncü olmuştur. Bu detaylardan biri ilk kez çelik ta-
van kullanılmasıdır. 1928-1933 yıllarında otomotiv sektörü büyük bir kriz yaşamışsa da 
1940 yılında rekor satışla Cadillac tekrar yükselişe geçmiştir.

Nihat ÖZBİLEK

Cadillac

O T O M O T İ V
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İNSANLIK AİLESİNİN ANAYASAL VE YASAL 
 DÜZENİNDE OLMASI GEREKENLER

Elbette her toplumun anayasası 
anlayacağı dilinden olmalı Türkle-
rinki de  Türkçe olmalıdır. Yasalarda 
yabancı veya Türkçe olmayan keli-
meler kullanılmamalıdır.

-Toplumun  ve hatta  sözlüklerin 
bile değişik manalar verdiği ve an-
lamı veya anlamları  üzerinde  top-
lumca uyum sağlanmamış   kelime-
ler ve deyimlerin kullanılmasından 
kaçınılmalıdır.

Türkiye  tarihte onyedi devlet ku-
rarak zengin bir hukuk kaynağı olan 
toplum yapısından kendisi ve insan-
lık ailesi için yeterli bir anayasa ve 
ona uygun alt yasalar çıkarabilece-
ğine inanmalıdır.

-Bir milletin anayasası olmak için 
ise o milletin tarihinden, dini, huku-
ki toplumsal ve siyasal  değerleri ile 
bilimsel bilgi birikiminden de  der-
lenmiş olmalıdır.

Türkiye, bazı iç ve dış zorlamala-
rı aşarak, milletten yani toplumsal 
düzenden, siyasal düzen yani -dev-
let- çıkarmayı artık  başarmalı ve di-
ğer toplumlara da örnek olmalıdır. 
Çünkü Türkiye tarihi geçmişinde ila-
hi bilgi ile birlikte harmanlanmış ve 

kullanılmış zengin hukuk  birikimi 
ile; çağın,  sömürü savaş ve soykı-
rıma geçerlik kazandıran kurallarını 
ayıklamak ve  insanlık ailesinin dik-
katine sunmak sorumluluğundadır. 
Bu suretle sömürülen yaklaşık altı 
milyar   insanlığı yanına çekmeli ve 
sömürü, savaş ve soykırımı yasak-
layan ve suç ilan eden bir hukuk 
sistemi ile boy göstermelidir. Sömü-
rüldüğünden bihaber toplumları ve  
insanlığı uyandırmalıdır.

Gerçek şudur. İlahi  bilgiden ve 
değerlerden arındırılmış bir hu-
kuk sistemi  sömürü, soykırım ve 
savaşları hukuk dışı ve suç olarak 
belirleyemez. Yaşanan gerçek bu-
dur. İnsanlık, yanlış, hatalı ve eksik 
bilgilerle hak ve adaletin olduğuna 
inanmaya mecbur edilmiştir.

Hayatı düzenleyen bilgiler,  İla-
hi bilgi  ve bilimsel bilgi olarak iki-
ye ayrılır. Bilimsel bilgilerin amacı 
evrenin- toprak, hava, su, gök- ya-
pısını araştırmak-incelemek ve on-
lardan daha üst düzeyde  yararlan-
mayı sağlamaktır.   Bilimsel bilginin,  
evrenin insanlar ve toplumlar ara-
sında hak ve adalete uygun olarak 
paylaşılması ve kullanılması hakkın-
da bir kuralı yoktur.  Evrenin insan-

H U K U K

Cihan YAMAKOĞLU
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lık toplumları ve insanlar arasında 
adaletle paylaşılmasını düzenleyen  
kurallar ise ilahi ve beşeri  hukuk 
kurallarıdır. Bu kurallar da ilk defa 
Hz. Adem Peygamberle birlikte ha-
yata girmiştir.

Ancak  batılı toplumlar  evrenin 
sahipliğine Hristiyan ve Yahudileri 
hak sahibi olarak belirlemiş, diğer 
insanlığı ise  kendilerinin kölesi ola-
rak konumlandırmıştır. İşte bugün 
yürürlükte olan sömürü, soykırım 
ve savaş sistemini  yaşatan gerçek 
ve sapkın ideolojik   düşünce sa-
hipleri de bunlardır. Bundan ayrıl-
maları için ya akıl ve bilgi ile ikna 
edilmeleri ya da zorla insanlık ailesi 
düzenine boyun eğmeleri sağlan-
malıdır. Bu yanlış yolda olanları in-
sanlık ailesine kazandırmak da  hak 
ve adalete inanmış toplumların işi 
ve görevidir.

Aklın yolu, ilahi üst bilgi ve bilim-
sel bilgiler ile evreni  öğrenmek, 
yaşamak, yaşatmak, başkalarına 
öğretmek ve adil ölçülerle  paylaş-
maktır. Evreni adil ölçüler içinde 
paylaşmak ise bilimsel bilginin de-
ğil ilahi bilginin işlevidir. İlahi bilgi, 
bilimsel bilgiyi de kuşatan üst bilgi-
dir. Bilimsel bilgi ile elde edilenlerin  
nasıl kullanılacağını ve paylaşılaca-
ğını belirler.

Akıl, ilahi bilginin yanlış olduğunu 
ispatlamak için değildir. İnsan ya-

rarına nasıl kullanılması gerektiğini 
bulmak içindir.

İlahi bilgi ve kuralları, bilimsel 
bilginin insan ve insanlık  yararı dı-
şında yani zararına  kullanılmasını 
yasaklar. Bilimsel bilginin ise kendi 
zararını önleyecek bir toplumsal ku-
ralı yoktur.Yani bilimsel bilgi ile elde 
edilen araç, gereç ve mallar ancak 
ilahi bilgi ile insanlığın yararına kul-
lanılabilir.

İlahi bilgiden yoksun olan  bilim 
adamları, buluşlarını insanlığa zarar 
verecek şekilde de  gerçekleştirebi-
lirler.  Atomu  bulan bilgin, bilgisini, 
insanlık yararına kullanmak varken  
atom bombası ile insanları yok et-
mek için de yani insanlığın zararına 
da  kullanmıştır. İlahi bilginin etki-
siz olduğu çağımızda bilimsel bilgi, 
uyuşturucu, zehirleyici, sakatlayıcı, 
öldürücü ve zarar verici her şey için  
kullanılmaktadır.

İlahi bilgi, bilimsel bilginin bu 
zararlı kullanımını önlemek için bi-
limsel bilginin önündedir. Bilimsel 
bilgi maddi varlığı, zararlı zararsız 
ayrımı yapmadan  ortaya- sofraya 
koyar. İlahi bilgi ise onun, aileniz ve 
insanlıkla birlikte yararlı olan, kulla-
nılabilecek- yenilebilecek taraflarını  
ve barış içinde nasıl yenileceğini ve 
paylaşılacağını belirler. Batı uygar-
lığı çağımızda bütün evreni -kime 
ait olursa olsun- sahiplenmiş ve 
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toplumların hak sahipliğini nazara 
almadan ve sormadan sömürmek-
tedir. Yani her toplumun malına, 
canına ve namusuna hak ve hukuk 
tanımadan el atmaktadır.

İşte bu sebeplerle insanlığın bü-
tün bunları  yasaklayacak ve ce-
zalandıracak bir hukuk sistemine 
ihtiyaç vardır. Bu sayede bütün in-
sanlıkta barışı sağlayan ve savaşı 
önleyen bir  evrensel barış ve hu-
kuk düzenine geçilebilir. Bunları ön-
lemek için sömürülen ülkeler kendi 
yapılarında  gerekli yasal düzenle-
meleri yapmaya başlamalı, gerek-
çelerinde sömürü sistemine karşı 
yapılanları diğer toplumlarla pay-
laşmalıdırlar.

Çağımızda yaşanan ve yaşatılan 
ise savaş, sömürü  ve soykırım dü-
zenidir. Bu düzen, bilimsel bilgisi 
yüksek düzeyde, ama onunla elde 
ettiklerini insanlıkla paylaşmaya ni-
yeti olmayan ilahi bilgisi dışlanmış 
eksik ve hatta bu bilgiyi yok sayan 
sistemlerin eseridir. Bu yolda ön-
derimiz öncelikle  kendi milletimiz  
olmalıdır. Diğer toplumların olumlu 
yönlerinden de  elbette  yararlanıl-
malı  ve  başarılarımızla onlara da  
örnek ve rehber olunmalıdır.

Yani Türkiye, tarihinde onyedi 
devlet içindeki yaklaşık elli değişik 
milletle birlikte ve iç içe yaşamayı 
denemiş ve başarmış, milletlerin 
milli ve dini yapılarına saygılı ol-

muştur. Bu engin deneyimini  ge-
riye kalan yirmi değişik milleti de 
içine alacak şekilde  “insanlık ailesi 
devletinin” oluşumu için kullanacak 
düzeydedir.

Son yüz yılda edindiği deneyim 
birikimini de  kullanarak bundan 
böyle çok iyi bir çalışma ile sonsuz 
ilahi bilgi ile bilimsel bilgi ve kuralla-
rı da  iç içe  uygulamalı  ve insanlığa 
hukuki siyasi, iktisadi ve toplumsal  
örnek uygulamalar sunmalıdır. Ya-
şanan sömürü, savaş ve soykırım 
uygulamalarını insanlığa duyurmalı 
ve yasalarla yasaklamalı ve dava ko-
nusu etmelidir.

Bunun için gerekli her türlü ilahi 
ve bilimsel bilgi kaynağına sahiptir. 
Bu birikimi ve deneyimi  Türkiyeye 
ve Türk milletine,  diğer toplumlar 
ve insanlık ailesine karşı sömürü, 
soykırım ve savaşları önlemede so-
rumluluk ve görev yüklemektedir. 
Çünkü Batı uygarlığının eksik bilgi 
ve eksik tanrı-ilah anlayışı ile  meş-
rulaştırdığı sömürü, savaş ve soy-
kırım düzeni uygulaması ve inanç 
sisteminden, barış ve adaletin ya-
şatıldığı insanlık ailesi  düzenine bir 
bütün olarak  geçebilmek için ilahi  
hak, hukuk  ve adalet sisteminden 
yola çıkmak  tek çıkar yoldur.Türki-
yeye yakışan da budur.
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Hayırlı günler dileyerek başlamak istiyorum 

şu güzel günlerin heyecanı ile Mayıs yazıma.

Ne güzel bir imtihan Herkes fark etti dile ge-
tirmeye cesaretleri yok. Bahane çok. Halbuki 
herkes bir düşünse şaban ayı ile gelen rehavet 
özlem dolu anlar. Bu cezalar niye diye bir sor-
malıyız kendimize. Hala anlamadık mı? Şimdi 
ramazan ayında oruç iftar teravih ve o güzel 
dostluklardan uzak hüsranlı bir ay. Dönüp 
soralım neyi pay edemedik. Bunca giden ne 
götürdü. Hani yardımlaşan gizli gizli erzaklar 
dağıtan bak ona bile müsaade yok. İşte sana 
kıyamet. Kimsenin kimseye faydası yok. Ne ba-
banın evladına ne evladın etrafına. Bunu Kura-
nı Kerim söylüyor okuyor. Mayısta kendinden 
kendine dön ve sorgula. Şimdi herkes evde kal 
Türkiyem parolası ile mücadele ediyor. Evde 
kalınca yük kimde bilen varmı? Anneler. Aş 
iş çay aktarmalı. O kadar alışıldı ki sağolasın 
eline sağlık diyen yok. Mayıs ayında Anneler 
günü de var. On iki ayda bir gün. Olsun. O gün 
evdekiler hizmet etse ne olur? Olmazz.. Onlar 
erkek. Atadan öyle gördük. Kadınlar daima hiz-
mette kusur olmamalı. Sonra alem ne der? İşte 
bizi bu sözler yoruyor. Alem hep bir şeyler der. 
Bir gün kıymetim bilinir umudu ile emeklerim 
fark edilir değerim bilinir ümitle feda eder 
kendini. Aslında oda biliyor bağışıklık olduğu-
nu. Biz kadınlar bilmeliyiz tek seferlik hayatın 
yolcusu olduğumuzu. Olsun bizim parolamız 
halka hizmet Hakka hizmet. Sabırla yılmadan 
toprak ana gibi suskun ve yorgun. Amma lakin 
dimdik durmayı biliriz. Hem veren el oluruz 
beklentisiz dikkatinize. Yaşamak direnmektir. 

Sevmek ise güvenmek. Şu anda sevgi önde ol-
malı. Yoksa bu virüs zor gider dünyaya hakim 
oldu. Halbuki küçücük kalbe hasret sevgi sığar 
oraya. Yeter ki biz onu o kalbe esir edelim. Sev-
gi ile sadece sevilsin. Bak o zaman neler olur. 
Bir tatlı tebessüm bin vuslata bedeldir. Sırlar 
ile dolu gönül nasıl mutlu olur. İnsanoğlu bir 
nefes al ver ölüm korkusu saldı. Açlık ona keza 
Allah yardımcımız olsun inşallah. Bakara suresi 
155. Ayetinde şöyle diyor “ Okuyun and olsun 
ki sizi biraz korku ve açlıkla birde mallar canlar 
ve ürünlerden eksilterek deneriz. Lakin sabre-
denleri müjdele.” Zengin fakir hepsi harman 
oldu. Herkes can derdinde. Hani ne senindi? 
Göremediğin mikrop harman etti herkesi. Yine 
bence sır gibi toprak gibi sevebilsek. Tohumu 
ne güzel olurdu. Her şeyde bir hayır örmeliyiz. 
Temizlik ne kadar önemli. El yıkamak ön plan-
da oldu.  Sen insanoğlu sonun ölüm yeni mi 
fark ettin! Yaşamak güzel aldığın nefes ödül. 
O zaman iyi bak bu bedene erteleme benden 
söylemesi. Onlar şahit bizlere. İhmal etmeye-
lim emi. Aslında ertelediğimiz hep kendimiz. 
Benim bana ihtiyacım var demeyi unuttuk. 
Hepimiz bir masalız aslında. Bir varmış bir 
yokmuş biten ömürde. Hadi biraz daha anne-
lere dönelim. Şu sıkıcı günlerde yükleri daha 
da ağır inanın bana. Bana göre anne candır. 
Hayata açılan penceredir. Seni olduğu gibi 
kabul edendir. Karşılıksız menfaatsiz beklenti-
siz hesapsız sevenindir. Sırlarını söyleyeceğin 
dipsiz bir kuyudur. Güveneceğin bir limandır. 
Anne deryadır şevkatdir. Anne candır. Kısacası 
anne ilk okunan kitaptır. Güçlü kadın olan an-
nelerimize kutlu mutlu huzurlu sağlıklı yaşam 
dilerim. Göç eden annelerimize Rabbimden 

Bazen yalnızlıkta güzeldir. Necibe  AKÇA KOCATOP
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rahmet ve duacıyım. Dost gidince bilinirmiş 
kıymeti. Var iken sevmeli inciltmemeli. Erte-
lememeli. Bir güzel kıssadan hisse deyiverin 
bu sözlere. Kim demiş bilemem hoşuma gitti 
ir bakmışım sabah bir bakmışım akşam. Akıp 
gidiyor zaman. Daha dün çocuktuk oysa ki. 
Rengarenk çiçekler gibi. Yıllar geçti çocukluk 
bitti. Gençlik gitti. Renkler silindi. Esmiyor ar-
tık kavak yelleri. Haydin kalkın ayağa çocuklar 
sonbahardayız belli. Vakit doya doya yaşama 
vakti. Hadi dene şimdi. Aslında hiçbir şeyi 
özel güne saklamamalıyız. Nefes aldığımız her 
gün özeldir. O özel günlerde dostlar ile söyleşi 
ne güzeldir. Sen ara sen sor hatırını. Sen sar 
sarmala. Şu günlerde. Herkesin ihtiyacı bu. 
Hakkta memnun olur. Seni anlayan biri var-
dır mutlaka. Her şeye rağmen sesini duyur. 
Belki onunda sana ihtiyacı vardır bu ara. Bir 
gün gözyaşların akar iken herkes gider gör-
mez dosttan başkası. Sır eder o gözyaşlarını. 
Derdine derman olur. Yine sana herkes gitse 
de anne baba vefat edince gider ne acıdır ki 
dost görünenler. Menfaati bitince gider sev-
gili sandığın. Kalbini başkasına verince gider. 
Evlat dersin oda evlenince gider veee koskoca 
hayatta birkaç anı bir sen birde yalnız rabbin 
yeterli bence. En iyisi kimse gitmeden onlara 
zaman ayırınız. Seviyorum demeyi ihmal et-
meyin. Öyle bir candan sevgili olmalı ki her 
şeyini bilen sır eden var ise sıkı sarılın kay-
betmeyin. Gülüverin o zaman hayata. Bugün 
seni fark edenler ne güzel. Fark etmeyenler 
düşünsün. Gün gelir gölgeni arar bilesin. Boş 
ver. Biz gene de güzel düşünelim özleyelim 
arayalım sevelim çünkü el sendedir dil sende 
diken sende gül sende. Her an imtihandasın 
gönlüm ağlasan da gülsen de. Bilmeliyiz en 
zor okulda okuyoruz. Elimize verilen sınav ka-
ğıdını kopya çekme imkanımız olmadan soru-
ları bilmeden gayretle çözmeye uğraşıyoruz. 

Lakin herkese aynı değil imtihan. Başarana ne 
mutlu. Bir dua ile sığın rabbine. Çünkü Allah 
sabredenlerle beraberdir. Bu ayda rabbim ko-
laylıkla oruç tutmayı Kadire ermeyi Bayramı 
görmeyi cümle ümmeti Muhammed’e nasip 
etsin inşallah. Ödüldür bu sıkıntılar. Geldiği 
gibi gider. Hoş tutalım memnun gitsin. Hayat 
bize bir gün daha verirken umut penceresini 
açmalıyız. Yüzümüzde tebessüm yüreğimizde 
sevgi dilimizde neşeli bir melodi olsun emi. 
Günümüz dünümüzden güzel olsun. Bizler bu 
alemde kalbimizi sevgi ile doldursak hiç yalnız 
kalmayız. Sen sana yetersin bir bilseniz ve se-
vin sevilin veren siz olun söyleyende siz. Kal-
bimdesin seni özledim 

Bazen yalnızlıkta güzeldir.

Y alnız sanma sen seni 

A llah sende bil emi

L a ilahe illallah 

N eş e ile söylerken

I şık olur sana

Z evk verir bedene

L aleler güller açar

I lık esen gecede

K ucak dolu sevgiyi ver kendine

Herkese hayırlı bayramlar.
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İ S L A M

MÜSLÜMANA MÜSLÜMANLIĞI ANLATMAK

“”Müslümanlar kafalarını yanlış şey-
lerle kirletmeden, doğruları öğrenme-
lidir. Yoksa kirlenen kafalar zor temizle-
niyor veya temizlenmiyor.

Bir Müslüman, Allah’ın varlığına ve 
birliğine, peygamberlere ve onlar va-
sıtasıyla insanlara ulaştırılan Allah’ın 
emir ve yasaklarına, İslam dininin bü-
tün kurallarına inanması ve gereğini 
yerine getirmesiyle mükellef olduğunu 
bilmesi gerekir. Başka insanların veya 
Müslümanların hataları kendinin hata 
yapmasını (herkes benim gibi veya 
benden kötüleri de var diyerek) mazur 
göstermez.

Çevremizde bütün insanların İslam 
dininden uzaklaşmış olduğunu görsek 
de bizim vazifemiz o dinin kurallarına 
göre yaşamamızdır.

Açıktan İslam’ı inkâr etmediği halde, 
onun uygulanması hakkında çeşitli se-
bepler ileri sürerek yan çizenler, zalimi 
gördüklerinde mazluma hücum eden 
sakat gözlü kimseler gibidir. O kimse-
ler, kötülük işleyen birini gördükleri 
zaman yüzünü ekşiten, fakat hemen 
arkasından, o kötülük yapana tavır al-
maya çalışan birisine de engel olmaya 
çalışanların pozisyonundadır. 

Dikkat edelim ki, doğru yol yalnız bir 
tanedir. Takip edilecek hayat sistemi 
(din) tektir. Sonuç zorunlu ve yakındır. 
İşin vahametini anlayıp kavrayabilmek 
ancak aklın sesine kulak vererek dü-
şünmekle mümkün olacaktır.

Allah bütün insanlara mükemmel 
bir hayat sistemi(İslam dinini) sunmak-

tadır. Allah bütün insanları bu mükem-
mel hayat sistemine davet etmektedir. 
Allah’ın bu davetine kulak verelim, Al-
lah’ın emirlerini, dinini öğrenmek için 
bütün gücümüzü kullanalım. İçimizde 
veya gönlümüzde yer eden heva ve 
heves ile şehvetlerin gürültüsüne, şey-
tanın vesvesesine kulak asmayalım. 
Çevrenin çağrısına, etkisine, gelenek 
ve göreneklerin aşinalığına, psikolojik 
problemlerin karmaşıklığına, kibir ve 
asabiyetin (ırkçılık) çağrısına kulak as-
madan aklınızın sesini dinleyin. Eğer 
bütün bu olumsuz sesler içinde aklının 
sesini net olarak tespit edebilirseniz, 
önünüzdeki bütün gerçekleri göster-
meyen perdeler kaybolur, problemler 
çözülür, en büyük hakikat (İslam) or-
taya çıkar. İşte o zaman hakikatin (İs-
lam’ın) önemini ve büyüklüğünü öğre-
nebilirsiniz.

Eğer bu hakikati tam olarak göre-
mezseniz, her an için heva ve hevesi-
nizin peşine düşebilirsiniz. Eğer İslam 
gerçeğini tam olarak göremezseniz, 
her an toplumun mesajları (çeşitli ide-
olojiler), gelenek ve görenekler, töre-
ler, içimizde yer eden asabiyet (ırkçılık 
ve diğer ideolojiler) duyguları altında 
yanlış yollara düşersiniz. Daha sonra 
hakikati görseniz de, bu sefer kabul-
lendiğiniz bu duygularla içinizde savaş 
başlar. O yanlış fikirleri ve alışkanlıkları 
birden söküp atamazsınız.

Ey insanlar! Eğer nefsine uymuş, 
yanlış yollardan gitmişseniz ve doğru 
yolu görüp oradan gitmek istiyorsanız, 
buna da gücünüz yetmiyorsa veya nef-
sinize söz geçiremiyorsanız, büyüklü-
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ğüne inandığınız yüce yaratıcı Allah’a 
yönelip O’dan yardım dilemelisiniz.

Ey insanlar! Önceden işlediğin gü-
nahlar seni ümitsizliğe düşürmesin, 
çünkü Allah bütün günahları bağışla-
yıp affedendir. Yeter ki sen O’na yönel 
ve O’dan affını dile. R. El Bûtî. İslam 
Akaidi. 384…389.s.””

Ülkemizde, Cumhuriyet döneminde 
bir kısım insanlar da İslam’a savaş aç-
mışlardır. Laiklik adına İslam devamlı 
kötülenmiş, müslümanlarla daima alay 
edilmiş, bu hususta devamlı filimler ve 
tiyatrolar oynatılmıştır. Amaçları in-
sanları İslam’dan uzaklaştırmak dinsiz 
bir toplum meydana getirmekti. Bunu 
da kısmen başardılar.

İnsanlarımız o hale geldi ki ne İs-
lam’dan vazgeçiyor ne de yanlış ide-
olojisinden. Hem Müslümanım diyor 
hem de şeriat (İslam) kanunlarından 
nefret ediyor. Hem Müslümanım di-
yor hem de çağdaş yaşam dediği İs-
lam’ın kabul etmediği yaşamından da 
taviz vermiyor. Hem Müslümanım di-
yor hem de müslüman toplumlardan, 
Müslüman olan fakat kendi ırkından 
olmayan Müslümanlardan nefret edi-
yor. Üstelik müslüman olmayan Hristi-
yan, Yahudi ve dinsiz kişileri müslüman 
kardeşinden daha çok seviyor. Allah’ı-
ma canım kurban diyor, Allah’tan daha 
çok sevdiği insanlar var. Peygamberin 
yolunda ölürüm diyor, onu çok seviyo-
rum diyor, onun yaşantısını tenkit edi-
yor. Bu misalleri çoğaltabiliriz.

Böyle çelişkili halden müslümanlar 
kurtulmalıdır. İşin en korkunç tarafı. 
Kendini müslüman zannettiği halde 
kâfir olmasıdır. Bu kişiler kâfir oldukla-
rının farkında da değiller. Müslüman-
lıktan tamamen kendini soyutlayan-
dan başka herkes kendini müslüman 
zannetmektedir. Sadece ateistler ve 
diğer dinlere mensup olduğunu söyle-

yenler müslüman olmadıklarını iyi bi-
lirler ve söylerler.

Benim burada dikkat çekmek istedi-
ğim ve muhatabım olan sınıf, müslü-
manlığı kabul eden fakat dininden ha-
bersiz olan sınıftır. İşte dünyada en zor 
olan şey her halde müslümana müs-
lümanlığı anlatmaktır. Böyle insanlar, 
“benim nasihate ihtiyacım yoktur, sen 
kendi bildiğini kendine sakla” gibi laf-
larla hemen önünü keserler. Benim 
bunlara bir tavsiyem olacak! İnsanlar-
dan dinini öğretmek istemiyorsanız, 
kitaplardan öğrenin. Piyasada çok sayı-
da İslami eserler raflarda sizi bekliyor.

Bu gibi insanların önünde bir büyük 
engel daha vardır. O da İslam’ı yanlış 
anlayan veya yorumlayan kişilerin, 
batıl mezheplerin ağına düşmeleridir. 
Çağımızda böyle İslam’ı yanlış anla-
yan veya yorumlayan insanlar da çok-
tur. Bunların ağına düşmemek için de 
Kur’an meali, Hadisler, İlmihal kitap-
ları ve Tefsirler okunmalıdır. Eskiden 
mahalle imamı bile doğru itikatta ve 
amelde olurdu, insanlar bilmedikleri-
ni en kısa yoldan onlardan öğrenirdi. 
Şimdi Prof. Ünvanlı ilahiyatçılar bile in-
sanımız dinden uzaklaştırıyorlar. Bun-
lardan öyleleri var ki onlarca ayet ve 
hadis olmasına rağmen kadere inan-
mazlar, şefaati inkâr ederler, peygam-
berin hadislerine uydurulmuştur diye-
rek inanmazlar, İslam’ı batıl bir ideoloji 
ile sentez yaparak insanlara sunarlar 
vs.

Müslüman kardeşim gerçekten doğ-
ru adresi bulabilirsen işin çok kolay. 
İslam’ı doğru öğrenir ve doğru yaşar-
sın. Yanlış adrese müracaat edersen 
gerçekten işin daha çok zor olur ve işin 
daha kötüye gider. Samimi bir düşünce 
ile kendini İslam’a yönelt. Ne kadar zor 
olsa da cehennemden kurtulup cenne-
te gitmeye değer.
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S A Ğ L I K

Harika PINARBAŞI

Covid-19’u Geçirip İyileşenlerde Güçlü 
Antikor Yanıtı Oluşuyor 

Hastalığın semptomlarını gösteren 1300'den fazla insanla yapılan bir 
araştırmaya göre, COVID-19'dan iyileşen neredeyse herkes yeni koro-
navirüse karşı antikor üretiyor. Ania Wajnberg, Carlos Cordon-Cardo ve 
New York'taki Icahn School of Medicine’daki meslektaşları, enfekte ol-
muş hastaların % 99'undan fazlasının, antikorlar geliştirdiğini keşfetti. 
Bu hastaların, bilinmeyen bir süre boyunca yeniden enfeksiyonu kap-
mayacak şekilde bağışıklık kazandıkları bulundu.  Bazı hastalar, ilk has-
talanmaya başladıktan bir ay sonrasına kadar saptanabilir antikor üret-
mediğinden, bağışıklık yanıtının yavaş geliştiği tespit edildi.  Ekip, bir 
kişinin yaşının ve cinsiyetinin antikor geliştirme şansını etkilemediğini 
de buldu. Çalışmadaki hastaların  neredeyse % 20'sinin, semptomları 
bittikten iki veya daha fazla hafta sonra viral RNA testleri pozitif çıktı. Bu 
sonuçla, viral RNA varlığının, vücudun virüsü temizleyip temizlemedi-
ğinin iyi bir göstergesi olmadığı anlamına gelebileceği belirtildi.  Sonuç 
itibarıyla, teyit edilmiş COVID-19 hastalarının büyük çoğunluğunun se-
rokonvert (virüsün vücuda girdikten sonra ölçülebilir antikor oluşması 
durumu) olduğunu, yani yeniden enfeksiyona karşı bağışıklık sağlandığı 
ortaya çıkmış oldu.  
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Eşi İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan biri otizmli iki çocuk annesi Filistinli Dua Iştiyye, ai-

le-sinin geçimini sağlamak için başladığı fotoğrafçılıkta elde ettiği başarı ile kısa sürede bölgenin 
aranılan fotoğrafçılarından biri haline geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde birkaç ay önce açtığı stüdyosunda bebek çekim-
leri yapan 30 yaşındaki Iştiyye, yaşadığı sıkıntı ve zorluklar karşısında pes etmeyerek kentin en 
meşhur fotoğrafçılarından biri haline gelme hikâyesini anlattı.  

Üniversitede Uygulamalı Kimya Bölümü'nde okuduğunu ve mezun olduktan sonra da evlen-
di-ğini belirten Iştiyye, iki oğlundan birinin otizmli olduğunu öğrendikten sonra tüm vaktini ona 
ve ailesine ayırdığını söyledi.

"Ancak 3 yıl önce İsrail güçleri eşimi gözaltına aldı. O hapse girince evin geçimini sağlayacak 
kimse kalmadı. Çocuğumun tedavisi de maliyetli. Ne yapabileceğim üzerinde epey kafa yordum 
ve yenidoğan bebek çekimi yapmaya karar verdim." diyen Iştiyye, yaşadığı sıkıntıların kendisi-
ni ümitsizliğe düşürmesine izin vermediğini, içinde bulunduğu zor durumu başarı hikâyesine 
dö-nüştürmek için büyük gayret sarf ettiğini söyledi.

"Çok çalıştım, çok yoruldum"
Nablus'taki bir kurumda Multimedya eğitimi aldığını ve 2016 yılında çekim yapmaya başladı-

ğını dile getiren Iştiyye, "Başarılı olmak ve işimi en iyi şekilde yapabilmek için çok çalıştım, çok 
yo-ruldum. İşimi bitirip eve döndüğümde pek dinlenme imkânı bulamıyordum. Eşim de bizden 
uzakta. Otizmli oğlum özel ilgiye muhtaç" dedi.

Bugünkü aşamaya yavaş yavaş geldiğini, 4 yıl boyunca küçük adımlarla malzemelerini ta-
mam-ladığını ve birkaç ay önce de bir stüdyo açmayı başardığını anlatan Iştiyye, bebek çekimi-
nin zor bir iş olduğunu, yeni doğmuş ya da yaşını yeni almış bir bebeğe poz verdirmenin hiç de 
kolay olmadığını söyledi.

"Yılın Kadını" seçildi
Çekim dekorlarını sürekli değiştirmeye, her gün yeni bir şeyler katmaya çalıştığını ifade 

eden Iştiyye, bebek çekimlerinin Filistin'de çok yaygın olmadığını, insanların bu alana yeni yeni 
açıl-maya başladığını söyledi.

Filistinli Dua Iştiyye, geçen yıl Ramallah İş Kadınları Forumu tarafından "Yılın Kadını" seçildi. 
Iştiyye'nin tutuklu eşi hakkında ise İsrail mahkemelerince alınmış herhangi bir hüküm bulun-
mu-yor.

Kaynak : AA

Filistinli Dua, Deklanşörüyle 
Umudu Fotoğraflıyor

Ahmet Bilgehan ARIKAN

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

Fotoğraf karesindeki kişinin ismi Kadir , Mercedes Kadir

Gerçek ismi FATİH KAYDI

Akli dengesi yerinde değildi ve bütün gün

üstünde dolaştığı önünde Mercedes arması olan sopayı Mercedes'i zannede-
rek tüm gün Malatya'yı karış karış turlardı ,

Bugün 34 yaşında hayata gözlerini yumdu Mercedes kadir

Nüfusu 800bine dayanan Koskoca bir şehir , Kadir'in Mercedes hayalini her 
şeyiyle sahiplenmiştir

Kadir trafik ışıklarında duruyor,

arabasını park ediyor,

diğer arabalar trafikte ona yol veriyor,

ona göre park ediyor.

Bütün şehir o "Mercedes "in farkında!

Kadir sopasını Mercedes servisine götürüyor, ustalara bütün ciddiyetiyle arı-
zaları anlatıyor, bir usta sopaya teyp takıyor,

diğeri aynasını, armasını yeniliyor..

Bu vatanın delisinden bile merhametini esirgemeyen bir trafik polisi

ona bir ehliyet veriyor ,

Ehliyette ad-soyadı bölümüne Mercedes Kadir, sınıf bölümü A’dan Z’ye olarak 
yazılmış, kullandığı cihazlar bölümüne de

3 metre sopa, ayna, CD teyp eklenerek kendisine veriyordu

Bitti mi, bitmedi

Malatya Emniyet Müdürlüğü

Trafik Tescil Denetleme Şubesi tarafından hazırlanan ruhsatta aracın rengi 
odun sarısı olarak belirtilmiş,

44 MK 444 numaralı plaka veriliyor

Trafik polisleri yanlış yere park ettiğinde ya da 'çok hızlı gittiğinde' Kadir'e 

S E R B E S T

 MERCEDES KADİR 
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ceza yazıyorlar, zamanı geldiğinde muayeneye gönderiyorlar! Malatya Bir koca 
şehir, , Kadir'in hikayesini onunla birlikte yaşıyor.

Deli denmesine bakmayın, Malatyalılar bu kelimeyi tamamen küçümseme-
den uzak, sevgi ve samimiyetle kullanıyorlar

Ve Yine resmi makamlar eli ile

MALATYA Büyükşehir belediyesi

Kent müzesinde Mercedes armalı bal mumu

Heykeli sergileniyor Kadirin

Son dönemde birkaç kişi tarafından alkole alıştırılan Mercedes Kadir alkollü-
yken araç kullandığı için polis ehliyetine el koymuş, kaldırımda da gitme yasağı 
vermiş.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona yüzünden

Yaşlılarına sahip çıkmayan

Ölüme terekeden , medeni sanılan Avrupa

Bir 'Deli'nin sopasına göre yaşayan

Ona saygı duyan ve onu bağrına basan

Koca yürekli insanların var olduğu

Malatya'dan size seslenişimiz

Yaratılanı severiz YARADANDAN ÖTÜRÜ

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın gayemiz

19 NİSAN 2020 

" BU HİKAYE  HAKTAN EMRE KUL CEBİMDE HİKAYELER YOUTUBE KANALINDA 
SESLENDİRİLMİŞTİR "
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Çocuklar açık alanda olduklarında sık sık su 

ve atıştırmalık isterler. Bunları o anda dışarı-
dan temin etmek yerine daha önceden alıp 
hazırlayın. Yanınızda yedek maske bulundur-
mayı da unutmayın

COVID-19'da normalleşme süreci başladı-
ğından beri kısıtlamalar da kademeli olarak 
genişletiliyor. İlk olarak aylardır evde kalmak-
tan sıkılan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli 
bir süreliğine yasak kaldırıldı ve nihayet onlar 
da birkaç saatliğine de olsa açık havanın, ak-
ranlarıyla sohbet etmenin, oyun oynamanın 
tadını çıkardılar. Özellikle çocukların dışarı çı-
kacağı gün için oyun alanları ve parklar dezen-
fekte edildi ki, ailelerin içi rahat etsin çocuklar 
da dilediğince oynasınlar diye.

TENHA YERLERİ SEÇİN

Çocuğunuzu parka götürürken diğer çocuk-
lara yaklaşmamasını, onlarla oynamamasını, 
parktaki oyun aletlerini kullanmamasını iste-
yemezsiniz. Bunun yerine varsa kendi bahçe-
nize çıkarmanız ve oyun arkadaşı olmanız en 
iyi yöntem. Kendi bahçeniz gibi bir seçeneğiniz 
yoksa tüm çocukların aynı anda dışarıya çıktı-
ğı bir anda tenha oyun alanı ya da park bul-
mak zor olacaktır. Ancak mümkün olduğunca 
az insanla karşılaşacağınız bir alan seçmeniz 
gerekir. Dışarıdayken diğer ailelerle tanışmak, 
sohbet etmek isteyebilirsiniz. Neticede sosyal-
leşme arzusu olan varlıklarız. Böyle bir durum-
da sosyal mesafenizi korumayı unutmayın. 
Araya koyduğunuz mesafe sizin koruyucu kal-
kanınız olacak ve virüse maruz kalma ihtima-
linizi düşürecektir. Dışarı çıkarken de birlikte 
yaşadığınız kişilerle çıkın. Tanıdığınız başka 
ailelerle birlikte vakit geçirmek isteyebilirsiniz 
ancak yine sosyal mesafeye dikkat etmeniz ge-

rekir. Çocuklar için bu sosyal mesafe kuralını 
uygulamak, özellikle kendine arkadaş bulduy-
sa, oldukça zor olacaktır.

2 YAŞ ALTI TAKMASIN

Çocuklar açık alanda olduklarında sık sık su 
ve atıştırmalık isterler. Bunları o anda dışarı-
dan satın almak yerine daha önceden alıp ha-
zırlayın. Böylece dışarıda çocuğunuzun istekle-
rini güvenle karşıladığınızdan emin olursunuz. 
Yanınızda maske bulundurmayı da unutmayın. 
Bir noktada sosyal mesafeyi korumak zorlaşır-
sa kullanabilirsiniz. Maske takmak sosyal alan-
larda zaten zorunlu. Ancak unutmayın, 2 yaşın 
altındaki çocukların maske kullanması Ameri-
kan Pediatri Akademisi'ne göre güvenli değil.

YANINIZDA DEZENFEKTAN TAŞIYIN

ÇOCUKLARINIZLA birlikte evden çıkarken 
sadece kendinizin değil, onların da nerelere 
dokunduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Evi-
nizden çıktığınız andan itibaren, çocuğunuzun 
dokunmak isteyeceği birçok yüzey var. Or-
tak alanlarda, asansör düğmeleri, merdiven 
korkulukları, oyun alanındaki ekipmanlar ve 
oyuncaklar gibi birçok şeye dokunmamaları 
için onları uyarmak yerine, bir oyunla dikkat-
lerini dağıtabilirsiniz. Siz de bu tür yüzeylere 
dokunmamak için eldiven veya kâğıt havlu 
kullanabilirsiniz. Yanınızda mutlaka dezenfek-
tan bulundurun. Her ne kadar dikkatli olsanız 
da çocuğunuz mutlaka birçok yüzeye dokuna-
caktır. Hem kendinizin hem de çocuğunuzun 
ellerini sık sık dezenfektanla temizleyin.

Ezgi Akımcılar (Sağlık Personeli )

Çocuklarınızı Dışarı Çıkartırken Dikkat Edin

Ezgi Akımcılar

A İ L E
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Yazar: Aybars Yılmaz

Yayınevi: Uyanış Yayınevi 
Gün doğdu, gün battı.  Yola çıktık, menzil bize vardı. Vatan sözcükleri kaleme, kalem de 

gönle dolandı. Rüya ya bu, kimi gerçek bildi kimi hayal saydı. Az da gitmedik, uza da varmadık 
daha. Ahalinin ahvalini, devletin selametini kutsal bilip de edep edindik, dile terbiye verdik. Sö-
zün önü de arkası da yerli yerini bildi, bizde her zaman. Kelam kaleme düşüp de imlasına uydu, 

gönül akla uyup makamını buldu. Ama hiç vazgeçmedi nefis de nefes de mücadelesinden. 
Gözden dökülen gözyaşını kıymet bilip kolay dökmediği gibi, inat etti basitlikten, basiretsizlik-

ten uzak durmaya beden. Sonra nasibimizmiş bu vatan deyip kelimeler cümleleri takip etti, yol 
menzili, kalem gönlü, ha-yal rüyayı, kelam aklı ve gözyaşı basireti. 

(Tanıtım Bülteninden)

Bir Bursa Rüyası
Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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İlker KARATAŞ

Allah'ın 99 isminden biri olan El-Bâis isminin anlamı ölüleri dirilten manasına gel-
mektedir. Aynı zamanda Bu Esma-i zikir Allah'ın güzel isimlerinden birisidir. El-Bâis is-
minin faziletlerini ise öğrenmek mümkündür.

El-Bâis ismi Allah'ın en güzel isimlerinden birisidir. El-Bâis isminin anlamı ise birkaç 
farklı şekilde açıklanmıştır. Bu anlamlar aşağıda belirtilmiştir.

- Öldükten sonra dirilten odur. Kullarını gafletten uyandırmak için peygamberler 
gönderen, elçiler ve gönderdiği kitaplar ile kişilerin ruhlarını uyandıran, kıyamet gü-
nünde ahiret hayatını başlatmak için ölüleri dirilten ve kabirlerinden çıkarak yeniden 
hayata döndüren demektir.

- Ölümden sonra ölüleri dirilterek ve kabrinden çıkararak peygamber gönderen.

- Peygamberin gönderilmesi diriliştir. Bunun sebebi manevi hayatları ölmüş olsun birinin İslam ruhu ile 
diriltmektedir. 

El-Bais Faziletleri Nedir?

5 vakit namaz kılındıktan sonra 573 kez “Ya Bâis celle celâlühû” zikrine devam eden kişiler güçlü irade 
sahibi olur.

- Dedikodulardan kurtulmak için Yâ Bâis ismi 7073 kere okınmslıdır.

- 100 kere ve her gün boyunca “Ya Bâis celle celâlühû” sikrine devam eden kime çekingenlikten kur-
tulur

- Her gün 573 kez “Ya Bâis Ya Fettâh celle celâlühû” ismi zikir edilir ise kişinin kazancı artr.

- Cuma gününde 1062 kez veya ikindi namazında sonra aksam oluncaya kadar 1626 kez “Ya Bâis, Ya 
Fettâh celle celâlühû” okuyan kişinin her türlü kısmeti açılır ve hayırlı bir evlilik yaparlar.

- “Ya Bâis, Ya Fettâh esması erkekler için büyük kazanç ve hayırlı, kazançlı işlerin devamı için okunur.

El-Bais

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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2 s.bardağı tam buğday unu

2 buçuk s.bardağı un

1 s.bardağı süt

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı z.yağ

1 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yumurta

Yapılışı

Maya , süt ,şeker ve ılık suyu karıştıralım.

Sıvı yağ , yumurtanın beyazı ve tuzu ekleyip karıştıralım.

Unlarımızı ekleyelim ve yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak hamur olmalı, eğer 
ele yapışıyorsa yarım s. bardağı daha un ekleyip beş dakika yoğuralım. Daha sonra 
üzerini örtüp ılık ortamda 1 saat dinlendirelim .

Kelepçeli kek kalıbımıza (veya çiçek şeklindeki yuvarlak borcamımıza) yağlı kağıt se-
relim.

Hamurumuzu bir kaç kez yoğurup havasını alalım ve 8 eşit parçaya yuvarlayıp yağlı 
kağıt serdiğimiz kabımıza koyalım. Yarım saat beklettikten sonra önceden ısınmış fırı-
na hamurumuzu üzerine yumurta sarısı sürüp susam dökerek koyalım . Fırınımızı 180 
dereceye ayarlayıp 30 dakika pişirelim.

Biraz ılıyınca pamuk gibi ekmeğimiz .

Afiyet olsun...

Y E M E K

Arzu KOÇAK

Çiçek Ekmek

Arzu’nun Mutfağı
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Kronik ağrıların tedavisinde nöral terapinin etkileri

Nöral terapi, özellikle karmaşık ağrı hastalarında, otonom sinir sistemi 
disfonksiyonu ve ağrısının giderilmesinde oldukça etkili olabilecek güçlü 
bir tedavi yöntemidir.

Otonom sinir sistemi, interferans alanlarına birçok farklı şekilde tepki 
verir. Miyofasiyal veya diğer ağrı sendromları oluşabilir. Viseral fonksiyon 
bozulabilir, astım, GERD, anjina, irritabl barsak sendromu, adet düzensiz-
likleri vb. hastalıklara neden olabilir. Ayrıca, ortopedik tıbbi durumların 
hemen hemen hepsinde, en azından kısmen otonom sinir sistemi bileşeni 
vardır.

Nöral terapi, iyileşmeyi teşvik eden bir enjeksiyon tedavisidir. Özellikle 
iyi eğitimli bir doktor tarafından uygulandığında, kronik ağrı için etkili bir 
tedavi yöntemidir. Nöral terapi ayrıca, ligamanların, tendonların ve ek-
lemlerin iyileşmesini teşvik eden bir tedavi olan proloterapi ile kullanım 
için tamamlayıcı bir prosedürdür.

Otonom Sinir Sistemi (ANS)

Nöral tedaviyi anlamak için, otonom sinir sisteminin (ANS) ne olduğunu 
anlamak önemlidir. Beynin dışına çıktıktan sonra, sinir sistemi iki temel 
bölüme sahiptir: somatik (gönüllü) sinir sistemi ve otonomik (istemsiz) si-
nir sistemi. Somatik ya da gönüllü sinir sistemi çoğu insanın aşina olduğu 
bölümdür çünkü yürüme, konuşma ve uzuvların hareketleri gibi gönüllü 
hareketleri kontrol eder. Otonomik (istemsiz) sinir sistemi ise bağışıklık 
fonksiyonu, kan basıncı ve dolaşım, hormonlar, sindirim, vücut ısısı, kalp 
atış hızı, solunum, idrar yapma, cinsel fonksiyon, adet ve diğer otomatik 
vücut gibi iç vücut fonksiyonlarını düzenler. Eğer ANS zarar görürse, bu 
dahili fonksiyonlar optimum seviyelerde performans göstermez ve sonuç-
ta hastalık ile kronik ağrıya neden olur.

Nöral Terapi Neden Yapılır

Tülay Akımcılar

M A K A L E
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Nöral terapi uygulaması
Nöral terapisi, Almanya'da geliştirilen ve lokal anesteziklerin otonom 

sinir ganglionlarına (sinir kümeleri), periferik sinirlere, yaralara, bezlere, 
akupunktur noktalarına, tetikleyici noktalara ve diğer dokulara enjeksiyon 
uygulaması içeren hassas ve iyileştirici bir tekniktir.

Nöral terapi, herhangi bir travma, enfeksiyon veya ameliyatın otonom 
sinir sistemine zarar verebileceği ve dokuların elektrokimyasal veya elekt-
romanyetik fonksiyonlarında uzun süredir devam eden rahatsızlıklar ya-
ratabileceği teorisine dayanmaktadır. Otonom sinir sistemi hasar gördü-
ğünde veya düzgün çalışmadığında, çeşitli sonuçlar ortaya çıkar. Örneğin; 
yumuşak doku yaralanması gibi senkronize kan akışına ihtiyaç duyulan 
alanlarda kan akışı yavaşlar ve iyileşmenin gecikmesine neden olur.

Doğru uygulanan bir nöral terapi enjeksiyonu kronik hastalık ve ağrıları 
çoğu zaman anında ve kalıcı olarak çözebilir. Tam bir iyileşme elde edile-
bilmesi için kişinin durumuna ve ihtiyacına göre enjeksiyonun birden fazla 
kez tekrarlanması gerekebilir.
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Sencer OLGUN

M A K A L E

                                                                                   DUA
                                                            Biz, kısık sesleriz... Minareleri,
                                                            Sen, ezansız bırakma, Allah'ım!
                                                           Ya çağır şurda bal yapanlarını,
                                                           Ya kovansız bırakma, Allah'ım!
                                                           Mahyasızdır minareler... Göğü de
                                                           Kehkeşansız bırakma Allah'ım!
                                                           Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
                                                           Müslümansız bırakma, Allah'ım!...
                         Arif Nihat Asya
 
Dua şiiriyle Müslümanlığa ne de güzel vurgu yapmış merhum şairimiz Arif Nihat Asya. Ben de 

bu ayki yazıma onun bu güzel mısralarıyla başlamak istedim. Zira mensubu bulunduğumuz aziz 
milletimizin İslam’la yoğrulması onun dünyaya bakışına yön vermiş ve İslam’ın kendisine verdiği 
mesajla tarihin her döneminde dünyaya örnek olmayı başarmıştır. Üç kıtada altı yüzyıl at koştu-
ran Osmanlı bunun en güzel örneğidir. Osmanlı’nın mirasçısı ve tam bir asırlık tarihi geçmişe sa-
hip olan Türkiye Cumhuriyeti de dünyaya örnek olma bakımından son zamanlarda adından sıkça 
söz ettirmektedir. Hele hele de küçücük bir virüsle baş edemeyen dünyanın teslim bayrağını çek-
tiği şu günlerde parmakla gösterilen bir ülke olmuş, Bilim Kurulu üyelerinin önderliğinde pan-
demiye karşı verilen amansız mücadelede isabetli kararlarıyla tüm dünyanın dikkatini çekerek 
ilgi odağı hâline gelmiştir. Sağlık, Ticaret ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ortaklaşa çalışmalarıyla 
birkaç hafta içinde yüzlerce solunum cihazı, milyonlarca maske ve diğer sağlık ekipmanları üre-
tilerek Covid-19 hastalarının kullanımına sunulmuş ve bu sayede yardım isteyen onlarca dünya 
devletinin imdadına yetişilmiştir. Öyle ki dünyanın en süper devletleri bile Türkiye’den yardım 
olarak sağlık ekipmanı alabilmek için sıraya girmişlerdir. Yaklaşık elli ülkeye yardım gönderen 
Türkiye böylesi bir günde kendisine en yakışanı yapmış ve hiçbir devleti bu anlamda geri çevir-
memiştir. ABD, İngiltere ve Fransa gibi dünyanın en gelişmiş devletleri vatandaşlarına maske 
bulamazken, doktorlarına ekipman yerine çöp poşetleriyle destek sunarken Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti bu ülkelere hem ekipman yardımında bulunmuş hem de bu ülkelerde itilip kakılan ve 
ikinci sınıf muamelesi gören on binlerce vatandaşına onlarca uçağı seferber ederek kısa sürede 
kendi topraklarına getirip beş yıldızlı otelleri aratmayacak nitelikte donatılmış yurtlarda misafir 
etmiştir. Bu karantina uygulamasıyla da onları ve diğer vatandaşları olası bir bulaştan korumayı 
başarmıştır. Bununla yetinmeyen Türkiye, sosyal medya aracılığıyla kendisinden yardım talebin-
de bulunan İsveç’teki Türk vatandaşı Leyla Gülüşken’in Covid -19’a yakalanan ailesi için yardım 
talebine de ambulans uçağını İsveç’e göndererek karşılık vermiş ve söz konusu aileye sahip çık-
mıştır… Antalya’da parasız kalan beş Rus turistin kameralar önünde yalvarmasına rağmen Kosko-
ca Rusya, kendi vatandaşlarını yüzüstü bırakmış onlara da yine Türkiye kucak açmıştır. 

Batıının çağdaşlığı bu kadarmış!..  Irak ve Suriye’de milyonlarca Müslüman’ın katledilmesi-
ne çanak tutan, Akdeniz sahillerinde kıyıya vuran mülteci çocuklarını görmezden gelen ancak 
PKK’ya binlerce tır dolusu silah yardımında bulunan, balinaları kurtarmak için tüm imkanlarını 

DUA
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seferber ederek şov yapan ABD ve Batı dünyası bu kez yakayı ele vermiş durumda. Bu zihniyet 
bir yandan kendi ülkelerindeki yabancı uyruklu vatandaşlara ikinci sınıf muamelesi yapıp onla-
rı ölüme terk ederken diğer yandan kendi öz vatandaşlarını “genç, yaşlı, engelli” gibi gruplara 
ayırarak yaşlıları ve engellileri göz göre göre ölüme terk etmiştir.  Bugün itibariyle vaka sayısı bir 
milyonu aşan ve Covid-19 nedeniyle elli binden fazla ölüm gerçekleşen ABD’deki bazı eyaletler-
de vaka sayılarının büyük bir çoğunluğunu ikinci sınıf muamelesi gören zencilerin oluşturması 
oldukça manidardır.  Yine aynı ülkede birçok hastanede sigortasız insanların bir kısmına Covid- 
19 tedavisi uygulanmayarak  ölüme terkedilmesi ya da onlardan ödeyemeyecekleri miktarlarda 
paralar talep edilmesi, sosyal devlet anlayışından bihaber olan ABD’nin merhametten ve insan-
lıktan uzak kapitalist  bir yapıya ve zihniyete sahip olduğunun apaçık göstergesidir. Ülkede yaşlı 
insanların durumu içler acısıdır…  Sadece ABD’de değil, İsrail ve Avrupa ülkelerinin çoğunda bu 
insanlık dışı manzara sergilenmiş ve yaşlı bakım evleri ölüm merkezlerine dönüşmüştür. Yer-
yüzünün en büyük fitnesi olan İsrail yönetimi alçaklıkta daha da ileri giderek Gazze’de Filistinli 
Müslümanlara verilmesi gereken ekipmanları Yahudilere dağıtmıştır. Alçaklıkta sınır tanımayan 
“sözde ülke” solunum cihazları yetersizliği nedeniyle sağlıklı ve genç insanları önceleyip engellileri ve yaş-
lıları ölüme terk etmiştir.

Batı dünyasının rezillikleri bunlarla sınırlı kalmamış, birbirlerinin sağlık malzemelerini çalacak kadar 
vahşileşmişlerdir. Çin ve Hindistan başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler ile İtalya, İspanya, Fransa 
ve İngiltere gibi bazı Avrupa ülkeleri yasağa uymadıkları gerekçesiyle kadın, erkek; genç, yaşlı demeden 
vatandaşlarını sokak ortasında darp edip tüm dünyanın gözleri önünde onlara şiddet uygulamışlardır. Bu 
tür ülkelerde kimsesizlere, fakir ve fukaraya yine o ülkelerde yaşayan Müslüman Türk aileleri yardıma koş-
muşlardır. Kısacası yabancı memleketlerde yaşlılar ve yardıma muhtaç aileler, başta Türkiye Diyanet Vakfı 
olmak üzere Türk ailelerinin kurdukları dernekler, vakıflar ve çeşitli organizasyonlar sayesinde kendilerine 
kucak açan birilerine kavuşmuşlardır. 

Batı, milli şairimiz merhum Neci Fazıl’ın ifadesiyle  adeta “tek dişi kalmış canavar” olduğunu yaptığı bu 
insanlık dışı muamelelerle ispat ederken Covid-19 salgınında Türkiye’de ise emsali görülmemiş bir sefer-
berlik düzenlenmiştir. Başta devlet yetkilileri ve Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere güvenlik güçleri, yerel 
yönetimler, dernekler ve vakıfların öncülük ettiği sivil toplum kuruluşları birbirleriyle yarışırcasına hizmette 
sınır tanımamışlardır. Özellikle de İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grubu 
sayesinde  Türkiye’nin her karış toprağında çalınmadık yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç aile kapısı bıra-
kılmamıştır. Haftalarca süren bu gönüllü seferberlikte kiminin maddi ihtiyaçları karşılanmış, kiminin tarlası 
sürülmüş, kimininse evi temizlenmiştir. Batı’da ölüme terk edilen yaşlılar ve engelliler Türkiye’de baş tacı 
edilmiştir. 

Covid-19 salgınında ABD’de elli beş binden fazla can kaybı yaşanırken İtalya, İspanya, İngiltere ve Fran-
sa’da ölü sayısı yirmi binlerin üzerine çıkmıştır. 27 Nisan itibariyle Türkiye’de toplam vaka sayısı 112.261, 
toplam vefat eden sayısı 2.900, toplam iyileşen sayısı ise 33.791’dir. Dünya bu salgında 3 milyondan fazla 
vaka, 900. 000 iyileşen, 210.000 ölü sayısına sahiptir.

En gelişmiş ülkelerdeki verilere göre Türkiye’yi kıyasladığımızda ortada takdire şayan bir başarı olduğu-
nu söylemek hiç de abartı olmayacaktır. Başta Sağlık, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları olmak üzere birçok 
bakanlığın özverili çalışmalarıyla hükümet üzerine düşen görevi fazlasıyla ifa etmiş ve bu ölümcül salgından 
Türkiye’yi en az kayıpla düzlüğe çıkarmayı başarmıştır.  Bu başarının en tepesindeki ismin sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu da hepimizin malumudur.  Dünya genelinde birçok liderin ağır bir 
şekilde eleştirildiği bu zor günlerde yurt içinde ve dışında milyonlarca insanın duasını almayı başaran sayın 
Cumhurbaşkanımız, şâirin ifadesiyle Müslümanlıkla yoğrulmuş olan yurdumuz insanının kim olduğunu yıl-
lardır milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaparak ve bugün de pandemide gösterdiği dayanışma seferber-
liğiyle tüm dünyanın  imdadına koşarak hem yaşayarak hem de yaşatarak ispat etmiştir.  Bu vesileyle sayın 
Cumhurbaşkanımızı ve ekibini özellikle de sağlık personelini yürekten kutluyor, aziz milletimize de geçmiş 
olsun dileklerimi arz ediyorum.
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AHMET KEMALOĞLU

MANA
Latince de,”hal(e)” ve “taç” demek.
Tıp dilinde,”salgın, bulaşıcı mikrop” 

demek.
Dini terminolojide, “musbibet” de-

mek.
“Musibet” ise, “başa gelen bela ve 

afet,
Dert,  hastalık ve imtihan” demek.

TESBİT
Cehaleti  terk edemedik,
“Bize bir şey olmaz” dedik.
Olan oldu işte bak. Sürpriz değil.
Cehalet  süründürür, hürriyetsiz 

eder.
“Tekno-çağ”ın hızı ve ,akışı büyüle-

di.
Her erişime sürükleyip çiviledi.
“Sanal salıncaklar”  da sallanmayı
Marifet sandık, zenginlik sandık.
Mahremiyeti yitirdik ,insani değer-

leri  bitirdik.
Teknolojik imkanlarla zamanı israf 

ettik.
Görünmeyen güçlü bir “virüs” karşı-

sında,
Şaşırdık,afalladık,panikledik.

Uçaklar, vapurlar ,metrolar,
Tirenler, otomobiller, her çeşit vası-

talar, 
Eşyalar ve alabildiğine imkanlar…
Derken, rahata kavuştuğumuzu san-

dık.
Hayatı kolaylaştırma yerine zorlaş-

tırdık.
“Sadre  şifa” ya ,”derde deva” ya  ka-

vuşamadık.

Ahşabı unuttuk ,betona  meftun ol-
duk.

“Eve” değil, “evciklere” vurulduk.”
“Yazlık-kışlık derdine düştük.
Önce yakınlarımız tarafından unu-

tulduk.
“Bencillikle” şiştik,”hasbi” değil “he-

sabi”leştik.
Paylaşmayı  istemedik ,adi l bölüşe-

medik.
Birbirimizi anlayarak gülüşemedik, 

kaybettik.

Bozuldukça bozulduk ,her şeyleri  
bozduk.

Azdıkça azdık, hep başkalarına kız-
dık.

Yanlış okuduk, yalan yazdık, kuyu-
muzu kazdık.

“Ben”  diye diye “benlendik”, kibri-
mizle şenlendik.

“Biz” olamadık, ”hepimiz” e yönele-
medik.

“İç” e dönüşü, “dış” a bakışı ihmal 
ettik.

Bilgiyi, ilgiyi, sevgiyi, saygıyı, özü, 
sözü yitirdik.

Kendimizi  bilemedik  ,değerimizi  
bitirdik .

“Kitabı” okuyamadık, “hitabı” dinle-
yemedik.

“Hakikat” in iklimine giremedik ,sırt 
çevirdik.

“Can-ı Canan” a, “yar-ı yaran” a 
“DOST” olamadık.

Böyle geldi işte ,böyle  gidecek  san-
dık, aldandık!

Bir gün  geldi, bir an oldu, çıktı biri 
karşımıza,

“Ben geldim” dedi.” Sen  de kim-
sin?” dedik.

Dedi ki “ben  hal(e)  ve taç”. Şu hale 
bak!

Şaştı kaldı, telaşa kapıldı koca bir 
dünya.

“Bir sen  eksiktin sen de nerden çık-
tın” dercesine.

Beklenmedik “salgın hastalık mikro-
bu” idi  gelen.

İnsanlık alemini paniğe sevk etti,  sı-
kıntıya soktu.

Bambaşka bir virüs bütün dünya in-
sanlığını,

BAK ŞU “HAL(E)!”

G Ü N L Ü K
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Bambaşka bir imtihan sürecine tabi 
tuttu.

Ve “bak şu ‘hal(e)’ bak”  dedirtti, dü-
şündürdü.

Mahlûkata zulmettik, bütün denge-
leri bozduk.

“Yaşatmak” düşüncesiyle yaşamayı 
başaramadık.

Felaketi kendi ellerimizle davet et-
tik, ne yazık ki,

Ne ettikse bulduk “zorunlu ikamete” 
tabi tutulduk.

“Bilimsel bilgi” ile “kadim bilgiyi”  
buluşturamadık.

“Ortak akıl ve hafızayı” bir türlü 
oluşturamadık.

“Mana yolculuğunda”  mesafeler 
kat edemedik.

Sözümüze ve kararımıza sadık kala-
madık.

Aceleci davrandık, ölçüyü ,ayarı tut-
turamadık.

Paraya tamah ettik, malı mülkü dü-
şünür olduk.

Çıkarların ve ihtirasların peşine ta-
kıldık.

“Güç benim, imkanlar bende” diye 
havalandık.

Zayıflara karşı kibirlendik ve böbür-
lendik,

Kibir hırsının “zehirli balı” ile zehir-
lendik.

Beyaz kelebekleri  ve  papatyaları  
koruyamadık.

Rengarenk güzel  bahar çiçeklerini 
koklayamadık.

İyilik hayalleri kuramadık, iyilerle 
kucaklaşamadık.

Gücünü Allah’tan alan görünmez bir 
“virüs”,

Zengin, fakir, güçlü, güçsüz, varlıklı, 
varlıksız,

“Yukarıda ki” ve “aşağıda ki” diye 
ayırmadı.

Seyyar  tahtına çıktı, tacını giydi, her 
yere girdi.

Ve insanlık ona karşı mücadelesini 
başlattı!

Maalesef  “Sahib-i  Hakiki” ye kulak 
veremedik.

İsyanlarımızı ve sancılarımızı dindi-
remedik.

“Emr-i İlahi” ye  uygun  hakikatin ik-
sirini,

Ruhumuza akıtıp, gönlümüzde ye-
şertemedik!

İlmin ışığında, irfanın ikliminde ay-
dınlanamadık!

“İçimize ve dışımıza dönük” hassasi-
yetimizle,

Muhasebemizi ve murakabemizi ya-
pamadık.

Lüks takıntısından,” onda var bende 
yok” hırsından,

Kurtulamadık, şükredemedik, kana-
atkar  kalamadık.

“Rıza-i Bari” istikametinde bir “kul” 
olamadık.

Merhamet ve şefkati  yüreğimize ko-
yamadık.

Günahlardan sıyrılamadık, kirlerin-
den arınamadık.

Nimetler ve değerler elimizde var 
iken,

Kıymetlerini bilemedik ve değerlen-
diremedik.

Hülasa; Allah’ın istediği gibi “insan 
mü’min”  olamadık.

Yitirdiğimiz cenneti ve mutluluğu 
bulamadık.

ACİLEN; aklı, bilimi imanı kullanma 
ve artırma zamanı.

ACİLEN; tövbe ile temizlenme ,öze 
dönme, söz tutma zamanı,

Ölüm yokmuş gibi , ömür sermaye-
sini faydasız harcamama zamanı.

ACİLEN; Gücünü Allah’tan alan bir 
“hal(e)” (virüs) nin,

Kaderin hükmünü nasıl icra ettiğini 
ibretlerle görme zamanı.

Vicdanlarımızın  sesini duyma, yeni-
den İNSAN OLMA zamanı.

Ve her  türlü şerden, şerirden, ACİ-
LEN kurtulma zamanı.

“İÇE DÖNÜK” DERSLER
Yeryüzünün sakini insanın ,rahatı 

kaçtı, kafası karıştı.
Oyuncakları elinden alınmış bir ço-

cuğa döndü.
İçinde ki “benlik balonu” bir “hal(e)” 

hamlesiyle söndü.
İnsanlık küskün ve üzgün bir çocuk 

haline büründü.
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Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF Başkanı Nihat Özdemir 

ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından 
TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"Bu çok zorlu bir süreç. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada sporun, futbolun ne 
zaman başlayacağı tartışılıyor." diyen Sepil, "Bununla ilgili öngörüde bulunmak oldukça zor. Bu 
konudaki sorumluluk TFF'ye aittir. Nihat başkanımız bize bu konuda birtakım öngörülerde bulun-
du ve bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.

Nisan sonunda bir toplantının daha gerçekleştirileceğini vurgulayan Sepil, şunları kaydetti:

"Burada en önemlisi karar verici olan Sağlık Bakanlığı. Onlarla tekrar istişarede bulunulacak. 
Bunun sonunda da futbol maçlarının devamının ne şekilde ve ne zaman olacağı yönünde karar 
verilecek. Biz muhtemel senaryoları konuştuk. Ay sonundaki görüşme sonrasında muhtemel 
futbol takvimi oluşacak. Şu anda liglerin bitirilmesi yönünde bir irade hakim."

Liglerin tekrar başlaması halinde maçların tek bir şehirde oynanması gibi bir durumun ke-
sinlikle olmayacağını aktaran Sepil, "Şu anda en temel senaryo, lig ve kupa maçlarının 12-13-
14 Haziran'da kaldığı yerden başlayarak 26 Temmuz'da bitirilmesi. Bu gözüken senaryo ama ay 
sonunda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının vereceği bilgilerle duruma bakılacak." diye konuştu.

Süper Lig'in Başlangıç Tarihi 
Açıklandı

Durmuş KOÇ

S P O R
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Arif Sami Toker, (d. 14 Nisan 1926 Gelibolu 

- ö. 27 Nisan 1997 İstanbul) Türk bestekâr ve 
ses sanatçısı.

Arif Sami Toker, Gelibolu'da doğdu. Sesinin 
güzelliği ortaokulun son sınıfında müzik öğret-
menince fark edildi. Nota bilgisini okulda öğ-
rendi. Öğretmenin girişimiyle İstanbul Konser-
vatuvarı'na başvurduysa da yaşı küçük olduğu 
için kabul edilmedi. Ticaret Lisesi'nden mezun 
oldu. 18 yaşına kadar Batı müziğine ilgi duydu.

1944'te hafız ve tanburi Kemal Batanay'dan ders almaya başladı. Kısa bir süre son-
ra, Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi. Emin Ongan'la repertuvar ve usul çalıştı. Aynı yıl 
İstanbul Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti'ne kabul edildi. Konservatuvarın Mü-
dürü Hüseyin Sadettin Arel'den müzik kuramı dersleri aldı. Kendi ifadesine göre, Lemi 
Atlı'nın son öğrencisi oldu.

Ayrıca bestekâr Sadettin Kaynak ve Suphi Ezgi'den de musiki dersleri aldı.

1945'te ilk kez Tepebaşı Gazinosu'nda sahneye çıktı. 1946'da Meliha Hanım'la ev-
lendi. Çiftin çocuğu olmadı. Arif Sami Toker, İstanbul Radyosu'nun sınavını kazanıp, 
1950'den itibaren solist ve korist olarak görev yaptı.[2] Askerlik görevini yaptığı sırada 
İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladığı için bir süre mikrofonda Arif Coşkunay ismini 
kullandı.

1941 yılında, 15 yaşında ilk şarkısı "Aşk Yolunda Avareyken"i besteleyen Toker, haya-
tının geri kalan 56 yılında çoğunun güftesi kendisine ait olmak üzere, farklı makamlarda 
500 civarında şarkı yazdı. Bir röportajda söylediğine göre saat 24.00'ten sonra çalışmayı 
seviyor, kimi zaman bir gecede iki beste yapıyordu. Müzikolog ve tarihçi Yılmaz Öztuna, 
saz semaileri, peşrevler, oyun havaları dahil toplam eser sayısını 1300 olarak vermek-
tedir. Toker, gazino kültürünün müziği zedelediğini düşündüğü için İstanbul Radyosu'na 
girdiği yıllardan itibaren sadece turneler vesilesiyle sahneye çıktı. 30 Anadolu turnesi 
gerçekleştirdi.

Ankara ve İstanbul radyolarında müzik yayın şefliği yaptı. Son yıllarında felç geçiren 
ve yoksulluk çeken sanatçı, 71 yaşında İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde hayatını 
kaybetti.[3] Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Arif Sami Toker

MÜZİK

Tugay ALKAN
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TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 Mayıs Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü'nün kuruluşu (1964)

1 Mayıs Bingöl’de deprem meydana geldi. Deprem-
de 176 kişi öldü, 522 kişi de yaralandı (2003).

3 Mayıs 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 
ölümü (1481).

4 Mayıs Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail, Batı 
Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinliler'e özerklik veril-
mesini öngören anlaşmaya imza attılar (1994).

5 Mayıs Ankara'da, Atatürk Orman Çiftliği (Gazi Çift-
liği)'nin kuruluş çalışmaları başladı (1925).

5 Mayıs Avrupa Konseyi'nin kuruluşu (1949).
5 Mayıs TBMM'nin ilk toplantısı (1920).
5 Mayıs Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Nec-

det Sezer, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan 3. tur oy-
lamada 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. cumhur-
başkanı seçildi (2000).

7 Mayıs Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Ant-
laşması'nın imzalanması (1830).

8 Mayıs Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitü-
sü'nün kuruluşu (1952).

8 Mayıs 2. Dünya Savaşı'nın sonu (1945).
9 Mayıs Devlet İstatistik Enstitüsü'nün kuruluşu 

(1926).
10 Mayıs Danıştay'ın kuruluşu (1868).
10 Mayıs Cezzar Ahmet Paşa'nın, Akka'da, Napol-

yon'a karşı zaferi (1799).
10 Mayıs Nelson Mandela, Güney Afrika'nın ilk siya-

hi lideri oldu (1994).
13 Mayıs Türk Dil Bayramı. Karamanoğlu Mehmet 

Bey’in; “Bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste 
ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır.” 
Fermanının yayımlanması (1277).

13 Mayıs Ağca'nın, Roma'da, Papa'ya yönelik sui-
kasti (1981).

14 Mayıs Mektebi Şahane-i Tıbbiye'nin açılması 
(1839).

14 Mayıs Türkiye'de ilk demokratik seçimlerin yapıl-
ması (1950).

14 Mayıs Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, 
Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve 
Sovyetler Birliği arasında Varşova Paktı'nın kuruluşu 
(1955).

15 Mayıs İzmir'in işgali (1919).
16 Mayıs Atatürk'ün, Samsun'a gitmek üzere Ban-

dırma vapuru ile İstanbul'dan yola çıkışı (1919).
16 Mayıs Türkiye’nin 10. cumhurbaşkanı Ahmet 

Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu’nda ant içerek gö-
revine başladı (2000).

19 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'da Anadolu 
toprağına ayak basması ve milli mücadelenin başlangıcı 
(1919).

20 Mayıs II. Bayezit'in tahta geçmesi (1481).
20 Mayıs Sultan II. Osman'ın öldürülmesi (1622).
21 Mayıs Albay Talat Aydemir'in ikinci darbe girişi-

mi, Ankara'da sıkıyönetim ilan edildi (1963).
21 Mayıs Defterhane-iş Amire Kalemi (Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü)nin kuruluşu (1847).
24 Mayıs Bulgaristan zulmünden zorunlu 

Türk göçü (1989).
25 Mayıs I. Türk Basın Kongresi toplandı (1935).
26 Mayıs II. Bayezit'in ölümü (1512).
26 Mayıs Atatürk'ün, Ankara'dan son ayrılışı(1938).
27 Mayıs Ordu yönetime el koydu (1960).
28 Mayıs Sayıştay'ın kuruluşu (1862)
28 Mayıs Cemal Gürsel'in devlet başkanı oluşu 

(1960).
29 Mayıs Kabakçı Mustafa ayaklanmasında asilerin, 

Şehzade Mustafa ve Mahmut'un kendilerine teslimini 
istemeleri. Sultan III. Selim'in tahtan indirilip IV. Musta-
fa'nın tahta çıkartılması (1807).

29 Mayıs İstanbul'un fethi (1453).
30 Mayıs Osmanlıların Fransa ile bir imtiyaz (kapitü-

lasyon) antlaşması yapmaları (1740).
31 Mayıs Fransızlarla, Ankara Hükümeti'nin anlaş-

ma yapması (1920).
31 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kraliyeti ara-

sında dostluk antlaşması imzalandı (1924).

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

1969 yılında Trabzon’un 
Araklı ilçesine bağlı Ayvade-
re Köyü’nde doğdu.

Üçüncü sınıfından başla-
dığı İlk Okulu köyünde oku-
du.

İlk Okulla beraber ba-
bası Hacı İsmail Efendi'den 
medrese usulü arapça ve 
dini ilimler tahsil etti.Altı 
yıl Araklı İmam-Hatip Lise-
si'nde okuduktan sonra son 
sınıfı Sürmene İmam-Hatip 
Lisesi'nde tamamladı ve bu-
radan 1987 yılında mezun 
oldu.

1985 yılının yaz tatilinde İstanbul'a gelerek merhum İsmail Biçer Hoca'dan ta'lim ve 
tashîh-i hurûf dersleri aldı.Bu derslere M.Ü. İlahiyat Fakültesi'ni kazanıp İstanbul'a gel-
dikten sonra da bir müdet devam etti.

Okullarında yapılan bütün Kur'ân-ı Kerîm'i güzel okuma yarışmalarında birinci oldu.İl 
ve bölge birinciliklerinden sonra Türkiye finallerinde Trabzonu temsil etti.

1993 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

İlahiyat öğrenimi sırasında Prof.Dr.İsmail Karaçam,Yrd.Doç.Dr.Fatih Çollak ve Yrd.Doç.
Dr.Ali Osman Yüksel hocalardan istifade etti.Mûsıkî meşklerine iştirak ettiği Ehl-i Kur'ân 
Hafız İlhan Tok Hoca'dan kısa bir süreliğine de olsa Kur'ân dersleri aldı. 1990 yılında 
Ankara'da geleneksel olarak yapılan “İlâhiyat Fakülteleri Arası Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel 
Okuma Yarışması”nda İstanbul’u temsîlen Türkiye Birincisi oldu.

Başta TRT olmak üzere, bir çok televizyon ve radyo kanallarında Kur’ân-ı Kerîm, 
Mevlîd-i Şerif, İlâhîler ve Kasîdeler okudu, programlar yaptı. Bir zamanlar ulusal yayın 
yapan Üsküdar FM radyosunda “Gönül Tüneli”, ”Vakt-i Sahûr”, ”Öz Kültürümüz” ve 
“Dost Kervanı” programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yürüttü. Muş İmam-Ha-
tip Lisesi’nde öğretmenlik yaptığı dönemde ise Filiz FM adlı yerel radyoda “Tanışalım 
Yarışalım” adıyla kültür ve müzik ağırlıklı bir program hazırladı ve sundu.

Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelindeki İmam-Hatip Liseleri ara-
sında geleneksel olarak yapılan “Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Fina-
li”nde jüri üyesi olarak görevlendirildi.

Hâlen, Marmara İlâhiyat Camii'inde imam hatip olarak görevine devam etmektedir.

Hasan Lütfi Ramazanoğlu
Mehmed ALACADOĞAN

82



sirdergisi.com
Mayıs 2020 - Ramazan  1441

SIR

BU RAMAZANDA

Bu ramazanda ailece “ev  mescidi”nde 
Ubudiyetle “Rububiyet” in izindeyiz.
Rahmet- i Rahmana has ibadet bahçe-

sinde, 
Amel-i salih  çiçeklerini dereceğiz.
Mağfiret ikliminin aydınlık caddesin-

de,
Affa layık tevbe ile yürüyüp gideceğiz.
Zahmetin nurlu  huzurlu rahmet  veç-

hesinde,
Allah’tan razı olup, izini  güdeceğiz,
“Na’büdü” nün  hikmetli muhteşem 

halesinde,
Devr-i daim ile hamdedip,  şükrede-

ceğiz,
Allah’ı razı etmek için sabredeceğiz.
Bu ramazanda farklı bir imtihan için-

de,
Uygun, hoş  ameller yaparak paklan-

malıyız,
“Rıza-i bari” istikameti ekseninde,
“Ahlak-ı  Kur’an” aşkıyla ahlaklanma-

lıyız.
Mutluluk ve sulha erişmenin neş’esin-

de ,
Aşk-ı ilahinin vecdiyle şahlanmalıyız.
Zalim, cahil nefsin doyumsuz istekle-

rinde,
Allah’a sığınarak hep ferahlanmalıyız.
Neden, nasıl, niçin, ne zaman? Sualle-

rinde,
Dosdoğru cevaplar bulup aydınlanma-

lıyız.
Allah’ dayanarak  sa’ye  sarılmalıyız.
Bu ramazanda, ana-baba, akraba, eşe,
Usulünce hizmette kusur etmemeliyiz.
 Renk renk her ırktan her  mü’minle 

kardeş kardeşe,
Allah için hep birbirimizi sevmeliyiz.
Muhabbet ikliminde gitmeliyiz peş 

peşe,

Aklı kullanıp cehle kurban gitmeme-
liyiz.

Zihni, kalbi, ruhi manevi hayale düşe,
Aşık olarak, içimizi demlemeliyiz.
“Nar-ı cahim” deki şiddetli kor ve 

ateşe,
Düşmemek için  nefs  engelin i aşma-

lıyız.
Allah’ın izniyle sevaplarla taşmalıyız.
Bu ramazanda, has özümüzü bulmak 

için,
“Ulu YEZDAN” ın boyasıyla boyanma-

lıyız.
Rahimane  ulvi iltifatı almak için,
Acizane hak kapısına dayanmalıyız.
Mü’min tavrı ile olgun insan olmak 

için,
Akaidin ilkeleriyle uyanmalıyız.
“zül- Celal” i, razı ederek kurtulmak 

için,
Akılsız cahil insanlardan korunmalıyız.
Nefret etmeyelim, sevgiye kavuşmak 

için,
Duamızla ve tövbemizle  arınmalıyız.
“Allah’ım” deyip, kötülükten sakınma-

lıyız.
Bu ramazanda, ibadet hazzına doya-

lım, 
Ulu divana yüzümüz temiz varmak 

için,
Rayihasıyla orucun zevkini duyalım.
Acil nefsimizi gafletten uyarmak için,
Mü’mince  kainat kitabını okuyalım.
Aklın, vahyin  ışığında kafa yormak 

için,
Zahidane  aşkı ruhumuza dokuyalım.
Ahde vefa ile sözümüzde durmak için,
Nazlı bir andelib  şevki  ile şakıyalım
  
  AHMET KEMALOĞLU
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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

Hüseynik'ten çıktım şeher yoluna
Can ağrısı tesir etti koluma

Yaradanım merhamet et kuluna
Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme

Bilmem şu feleğin bana cevri ne
Telgırafın direkleri sayılmaz

Ati hanım baygın düşmüş ayılmaz
Böyle canlar teneşire koyulmaz
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ELAZIĞ

Hüseynik'ten Çıktım Şeher Yoluna

Ahmet DÜNDAR
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Mehmet Özmen Ve Torunları
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA
1) İlk ve ortaöğrenimde ders olarak uygulanan ve 

oyun, jimnastik ve spor gibi eğitici bütün vücut alıştırma-
larını kapsayan genel kavram. (Ortadaki resim). 2) Uzay 
ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var 
olan, duyularla değil yalnızca tinsel olarak algılanabilen 
asıl gerçeklik, düşünce, fikir anlamında felsefe terimi. 
– Kamer, mah. – Bir renk. 3) Parıltı, parlayış. – Esnek. 4) 
Su, ma. - Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için 
belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup göz-
lemlenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi. 5) Her 
türlü maddeyi oluşturan çok ince ve uzun parça. – Ego, 
ene. 6) İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek 
biçimde olan, kötü karşıtı. – Gümüş’ün simgesi. 7) Mer-
kep, himar, eşek. - Evrenin varoluşunu açıklamaya çalışan 
felsefelerin ilk öğe olarak düşündükleri varlık, öz, değişen 
şeylerin özünde değişmeden kaldığı varsayılan idealist 
kavram. 8) Cet, soy. – Lityum’un simgesi. 9) "Bir şeyin ol-
masına çok az kalmak" anlamına gelen sözcük. – Ayak. 10) 
Kelimelerin köken bilimi. – Eski Mısır’da bir Tanrı. 11) Bir 
işaret sıfatı. - Kokusu ozonu andıran, yeşil-sarı renkte, ha-
lojenler grubunun F ile simgelenen ilk elementi. – Mesud, 
mutlu anlamında bir erkek adı. 12) Hz. Muhammed'in 
(sav) ölümünden sonra, damadı Hz. Ali'nin (ra) ilk halife 
ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğu-
nu kabul edenlerin, Sünnilerden ayrılarak kurdukları siyasi 
mezhep. - Metallerde, dökümden önce yapılan ısıtma, sı-
vılaştırma işlemi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Habeşistanlı köle bir ailenin çocuğu olarak 

Mekke'de dünyaya gelen İslam'ın ilk müezzini. 2) 
Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla 
sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, 
yazın. – “Yazıklar olsun!” anlamında bir sözcük. 3) 
Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından istenilen 
durumu. – Kaçak. 4) Beyaz. - Fakültelerde, oturu-
lacak sıraları arkaya gittikçe basamaklı olarak yük-
selen, öğrencilerin ders izledikleri büyük salon. 5) 
Sodyum’un simgesi. - İstirahat için işe ara vermek 
ve duraklamak. 6) Binek hayvanlarının sırtına ko-
nulan, oturmaya yarayan nesne. – Telefonda açılış 
sözü. 7) Bir nota. – Hem Güney’i hem Kuzey’i olan 
ülke. 8) Dinin ortaya koyduğu kaidelere tereddüt-
süz inanma, kutsal inanç, inan, itikat. 9) İçine pey-
nir, sucuk vb. konularak özel makinesiyle gevretilip 
kızartılmış ekmek – Kediyi çağırmak için iki defa 
söylenen sözcük. 10) Bağlantı, iletişim noktası. – Bir 
binek havanı. 11) Bursa'nın merkez dışındaki en bü-
yük ilçesi. – Kenar. 12) Olanak, fırsat. – Çok, fazla.
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Yine dil miilkînî yağma iden Yûsuf-likâdır bu
Dü çeşmi mey tutup eldeki koya(?) askıyâdır bu

Ko delsin bağrımı gamzen oku ey nergis-i şehlâ
Dil-i mecrûhuma emdir bize bağışı safâdır bu

Ziyâretgâh-ı uşşâka sakın ta’n eyleme zâhid
Dü ebru meh-cebininden bize kıble-nümâdır bu

Lebi Zemzem kûyı Ka’be oluptur Nesl-i Haşım’den
Nice sevmeyim sofu, zeni Nûr-u Mustafâ’dır bu

Etme mi bezmime teştir süvâr-i esb-i istiğnâ ’
Alîl-i dîde-yi aşka gubârı tûtiyâdır bu

Ey Hasan ta’n mıdır bir gazel söylese medhinde
Diyeler seyr edenler kim acib rengi edâdır bu

Vezin: Mefâilün/Mefâilün/Mefâilün/Mefâilün

Aşık HASAN ( Zeyni )

Yine Dil

B E R C E S T E
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