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SIR
Aziz dostlar hep diyo-

rum; krizler her zaman bir 
fırsat üretir. Son örneğini 
aşağıda istifadenize sunu-
yorum.

Dünyayı etkileyen ve on 
binlerce kişinin ölümüne 
neden olan Koronavirüs 
salgını ile pek çok şirket zor 
günler geçirmeye başladı 
ancak teknoloji ( bilişim) 
dünyasındaki bazı firmalar 
salgın ile servetine servet 
ekledi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan 
ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan 
Koronavirüs salgını tüm dünyada can 
almaya devam ediyor.

Dünya genelinde Koronavirüs ne-
deniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 
61bin 979, toplam vaka sayısı ise 1mil-
yon 100 bin oldu

Küresel ekonomiye zarar veren virüs 
nedeniyle pek çok sektör ve şirket za-
rar etmeye başladı, bazı firmalara işten 
çıkarmalar yaptı. Ekonomisi bozulanlar 
firma kapatmaya kadar işi götürdüler.

Ancak bazı teknoloji firmaları virüs 
ile birlikte popülerliğini daha da katla-
dı. Hatta servetine servet kattı da di-
yebiliriz.

İnsanların evden dışarıya çıkmadan 
çalışmaya başlaması ve uzak kalınan 
yakınlarla görüşme ihtiyacı, online gö-
rüşmelerin yapılabileceği uygulamala-
ra rağbeti artırdı.

Haber kaynağım; İngiltere, The Gu-
ardian Gazetesi’nin haberine göre 
bu popüler uygulamalardan biri olan 
‘Zoom’ son birkaç hafta içerisinde 20 
milyon defa indirildi ve TikTok’un ar-
dından en çok indirilen ikinci uygula-
ma oldu.

Aynı anda pek çok kişiyle video 
konferans yapma imkânı sağlayan Zo-
om’un piyasa değeri bir anda 42 milyar 
dolara yükseldi. Uygulamanın kurucu-
su Eric Yuan’ın kişisel serveti de son 
ayda tam 4 milyar dolar arttı.

Şimdi, bir kez daha burada bilişim 
sektörünün ehemmiyetini vurgulamak 
istedim. Takdir siz kıymetli okurları-
mındır. Saygılar

E D İ T Ö R’ D E N

Korona Krizinde Tek Kazanan:
BİLİŞİM Sektörü

Yavuz Selim PINARBAŞI
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M.Tunahan PINARBAŞI

Savaş sadece ülkelerle olmaz. Şu anda içinde olduğumuz durum tam bir harp ve se-
ferberlik halidir. Başta Başkanımız Tayyip Erdoğan ,Sağlık Bakanımız DR Fahrettin Koca  
ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’a şükranlarımızı sunarız. İçinde bulunduğumuz 
bu kritik durumu en iyi şekilde yönettikleri için teşekkür ederiz. Ayrıca gece gündüz 
demeden canını ortaya koyarak yeter ki bir can dahi kaybedilmemesi için elinden geleni 
yapan sağlık çalışanlarımız da bu savaşın en büyük askerleridir. İnşallah bir an önce tüm 
dünya içinde bulunduğu bu kaos hainden bir an önce kurtulur. Bu durumda birbirimize 
yardımcı olmalı yaşlılarımıza sahip çıkmalı en önemlisi de EVDE KALMALIYIZ.

HAYDİ TÜRKİYE BÜTÜN HERKES EL ELE

P O L İ T İ K A
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Burhan PINARBAŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıkla-
mada, şu ifadeleri kullandı;

"Bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zongul-
dak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize 
gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlı-
ğı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. 
Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan 
araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha 
Kurulları, kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 
30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını, ilk etapta 15 
gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız."

İçişleri Bakanlığı 81 ile seyahat yasağı ile ilgili genelge gönderdi. Genelge'de şu ifade-
ler kullanıldı;

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, 
Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanma-
raş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, 
Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve denizyo-
lu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 
Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır.

Corona Seyahat Engelleri

K A PA K
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Akif CEMİL

D E N E M E

MÜLTECİ RUHLAR

“Allaha İLTİCA etmek” tabiri vardır.

Allah’a sığınmak için sığınılacak zor bir du-
rumun olması şart değildir, iyi ya da kötü her 
durumda Allah’a sığınmak gerekir.

Nasıl ki, hastalanmadan önce hastalıktan, 
ateşe girmeden önce ateşten, bela ve musibet 
gelmeden önce bela ve musibetten korunmak 
için Allah’a İLTİCA ederiz, Ona sığınırız ve Onun 
korumasına muhtacız.

Bunun gibi, şeytan bize zarar vermeden 
önce şeytandan, şeytan gibi insanların tuzak-
larına düşmeden önce şeytan gibi insanların 
tuzaklarından Allah’a sığınırız, Ona İLTİCA ede-
riz ve Ondan yardım isteriz.

Demek ki, sadece zora düştüğümüzde değil, 
her durumda bu zora düşmekten de Allah’a sı-
ğınmak gerekir ve sürekli onun koruması altı-
na İLTİCA etmeliyiz.

Allah’a sığınma, O’na iltica etme, şeytanın 
azdırması ve saptırmasına karşı en önemli bir 
sığınak ve dinamiktir. Bu dinamiğin her halü-
karda kullanılması şarttır.

Eûzü” diyerek Allah’a yönelen bir kul Rab-
bine istiaze etmiş olur. İstiâze, Cenab-ı Hakk’a 
İLTİCA etme, sığınma, O’nun himaye ve koru-
masını dileme gibi manalarına gelmektedir.

“Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığı-
nırım” demekle şeytandan Allah’a İLTİCA ede-
riz.

Zira Allah, Mü’minûn 97 ve 98. ayetlerinde

“Sen de ki: Ya Rabbî! Şeytanların vesvese-
lerinden, onların yanımda bulunmalarından 
sana sığınırım!”

bunu emreder.

Yine, “De ki: Sabahın Rabbine sığınırım, 
yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü 
zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip 
büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve 
haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.”

ve

“De ki: İnsanların Rabbine, insanların ye-
gâne Hükümdarına, insanların İlahına sığını-
rım. O sinsi şeytanın şerrinden. O ki insanların 
kalplerine vesvese verir. O şeytan, cinlerden 
de olur, insanlardan da.” Felak ve Nas surele-
rindeki ayetleriyle bu tavsiyeler devam eder.

Bilindiği üzere bu iki sureye birden “Muav-
vizeteyn” denilmiştir ki, bunlarla Allah’a sığını-
lır/istiaze edilir/İLTİCA  edilir demektir.

Nitekim yine Kur’ân-ı Hakîm’de görüldüğü 
üzere;

- Hazreti Musa (aleyhisselâm),

“Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.” 
(Bakara, 2/67)

- Hazreti Nuh (aleyhisselâm),

“Bilmediğim bir şeyi senden istemekten 
yine sana sığınıyorum Rabbim.” (Hud, 11/47)
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-Hazreti Yusuf (aleyhisselam),

“Allah’a sığınırım.” (Yusuf, 12/23) ifadeleriy-
le istiâzede bulunmuşlardır.

Peygamber Efendimizin de Hadîs-i Şerîfleri-
ne bakıldığı zaman, O’nun;

- Allah’ın gazabından,

- Cehennem ve kabir fitne ve azabından,

- zenginlik ve fakirlikle imtihan olmaktan,

- Deccal fitnesinden, şekavetten,

- Düşmanlara maskara olmaktan,

- Belâlara maruz kalmaktan,

- Hastalıklardan,

- Erzel-i ömür tabiriyle ifade buyurdukları 
ele ayağa düşmekten,

- Bunamaktan,

- Dünya imtihanlarından,

- Haşyet duymayan kalpten,

- Kabul olmayan duadan,

- Doymayan nefisten,

- Yaşarmayan gözden,

- Fayda vermeyen ilimden,

- Şikak, nifak ve kötü ahlaktan,

- Hubs u habâis şeklinde söyledikleri erkek 
ve dişi şeytanlardan

- Ve onların her türlü desiselerinden

Allah’a İLTİCA ettiği görülmektedir.

Peygamber Efendimizin hususî olarak Allah 
Teâlâ’ya sığındığı bazı istiâze cümlelerini de 
buraya kaydetmekte yarar görüyoruz:

“Mahlûkatının şerrinden Allah’ın tastamam 
kelimelerine sığınırım.”

 (Müslim, Zikir, 54-55; Tirmizî, Deavât, 40; 
İbn Mâce, Tıb, 46; Dârimî, İsti’zan, 48)

“Yarattıklarının, gökten inen ve oraya yük-
selen, yerde biten ve yerden çıkan şeylerin 
şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinden, 
-hayırla gelenler müstesna- meydana gelen 
hâdiselerin şerrinden, ne bir iyinin ne de bir 
kötünün kendilerini aşamayacağı, Rahmân 
olan Allah’ın tastamam kelimelerine ve O’nun 
vech-i kerîmine sığınırım.” (Müsned, 3/421)

“Her türlü şeytandan, şom kazadan ve kem 
gözlerden Allah’ın tastamam kelimelerine sığı-
nırım.” (Buharî, Enbiyâ, 10; Ebû Dâvud, Sünne, 
20; Tirmizî, Tıb, 18)

“Allah’ım, tasa ve hüzünden sana sığınırım. 
Âcizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkak-
lık ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında 
ezilmekten ve düşmanların kahrından da yine 
sana sığınırım.”

(Buharî, Deavât, 36)

“Allah’ım, nefsimin ve perçemlerinden tut-
tuğun her canlının şerrinden sana sığınırım.” 
(Müsnedü’l-Hâris, 2/953)

“Allah’ım, sana sığınırım küfürden ve fakir-
likten. Allah’ım, sana sığınırım kabir azabın-
dan. Sen’den başka ilâh yoktur.”

(Ebu Davud, Edep, 110)

“Allah’ım, tembellikten, kocamaktan, ihti-
yarlığın dertlerinden, dünyanın fitnesinden 
ve âhiret azabından sana sığınırım.” (Müslim, 
Zikir ve Dua, 74-76)
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Yağmur yeryüzüne, yeryüzü derin bir kuyunun 

karanlık diplerine akıyor sandı. Postallarını yere 
vura vura koşarken, önünü göremiyordu. Arkadaşı 
Yusuf yanında olmasa, afet gibi yağan yağmurdan 
korkacaktı. Gök, bütünüyle su olmuş toprağa iner-
ken, anafora tutulmuş balık ufağı gibiydiler ikisi de 
sanki. Çamur çukurlarına dalıp dalıp çıkıyorlar, ne-
fesi nefese ulamaya çaba harcıyorlardı.

Kendilerini koğuşlarına attıklarında, birbirleri-
nin haline güldüler. Revirden buraya koşana kadar, 
çamaşırları bile sırılsıklam olmuştu. 

Islak elbiselerini değişirlerken, ikisi de, az evvel 
revire taşınmasına yardımcı oldukları İsmail’i dü-
şünmekteydi. Dalgınlaşmış, durulmuştu her ikisi 
de…

Yusuf, İsmail’in sağ göğsünden akan kanın, ken-
di yüreğine damladığı hissine kapılarak, ürpertiyle 
konuştu:

“Bir şeyi bu gece daha da iyi anladım biliyor 
musun?”

Ahmet kuru gömleğini giyinirken karşılık verdi:

“Neyi anladın?”

“Ölümün, genç ihtiyar tanımadan, hepimizin 
ensesinde soluduğunu…”

Ahmet acı acı gülümsedi:

“Demek dünya kadar eski olan bu gerçeği, sen 
yeni idrak ettin?”

İkisine de çok dokunuyordu İsmail’i düşünmek. 
Daha bir saat evvel capcanlı, neşeli, hayat dolu mi-
zacıyla aralarındaydı. Olacak bu ya, en yakın arka-
daşının silahından çıkan bir kaza kurşunu sağ göğ-
süne saplanıvermiş, servi gibi devirmişti apansız. 
Durumu fenaydı.

“Anladığım bir şey daha var” dedi Yusuf. “Ma-
dem dünya bu kadar yalan, madem bugün var, 
yarın yokuz… Gününü gün edeceksin anasını sata-
yım!”

“Böyledir…” diye mırıldandı Ahmet. “Ölüm, 
ezelden beri münkirin inkȃrını, mü’minin imanını 
artıragelmiştir.”

Kollarını sıvayarak kapıya doğru ilerleyen Ah-
met’e, yalnız kalmaktan korkar gibi sordu:

“Nereye gidiyorsun?”

“Abdest almaya, yatsı yakın, camiye gitmem la-
zım unuttun mu?”

Bir aydır, iki kişilik bu odayı paylaşıyorlardı. 
Birbirlerine hemen hemen her şeylerini anlatmış-
lardı. Ahmet, meslek dersleri öğretmeniydi. Asker 
olalı beri de, kışla camisinin imamlığını yapmaktay-
dı. Oda arkadaşının bir inançsız olduğunu ilk gün 
öğrenmiş, üzülmüştü.

O günden bugüne, aralarında pek çok fikri tar-
tışma cereyan etmişti. Yusuf yine bu tartışmalar-
dan birini daha başlatarak Ahmet’i durdurmayı 
denedi:

“Demek İsmail’in yaralanmasından hiç ders al-
madın sen. Anlasana, hayat bir hiçten ibaret! Bunu 
kabullenmeli, gençliğinin tadını çıkarmalısın artık. 
Kurtul şu kayıtlardan, özgür ol!..”

Ahmet başını iki yana salladı:

“Yine aynı tartışmalara girmeyelim. Ne sana 
faydası var, ne de bana..”

“Bunca çabanın heba olacağına üzülüyorum. Ya 
ahiret yoksa? Ya ölen insan mezarında çürüyüp gi-
diyorsa?.. Yazık, sana yazık!”

“Peki ya ahiret varsa? O zaman senin durumun 
nice olur? Öldükten sonra yok olacaksak, ben fazla 
bir şey kaybetmiş olmayacağım. Ama ahiret varsa 
–ki var olduğuna bütün kalbimle iman ettim- ve 
insan, öldükten sonra yeniden, ebedi bir hayata 
dirilecekse? O vakit senin kaybın müthiş olacak…”

“Beni bu gibi laflarla köşeye kıstıramayacaksın. 
Gel karşıma otur da, şöyle esaslı bir tartışma ya-
palım.”

KUMAR

M A K A L E

Mecbure İnal VELA
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Ahmet, konsolun üzerindeki su bardağını aldı. 
Kendisini merakla takip eden arkadaşının bakışları 
eşliğinde pencere kıyısına vardı. Camı açtı ve Yu-
suf’u yanına çağırdı.

Dışarda yağmur hȃlȃ şakır şakır yağmakta, ıslak 
kamçı darbeleriyle camların suratında şaklamaktay-
dı dolgun damlalar.

Pencerenin dış pervazına, bardağın tersini üste 
çevirerek koydu  Ahmet. Yağmur suyu bardağı yıka-
yıp geçerken, kendisine şaşkınca bakan arkadaşına 
açıklamada bulundu:

“Beni böyle dinliyorsun. Bu bardak, yağmur su-
yundan ne kadar nasipleniyorsa, sen de benim söz-
lerimi o kadar ciddiye alıyorsun. Bu tavrın değişme-
dikçe bir daha tartışmaya yokum!”

Yusuf’u pencere kıyısında terk ederek dışarı çık-
tı.

Aslında acıyordu Yusuf’a. Babası meyhane işle-
ten bir alkolikti. Annesi de, bir konfeksiyonda çalışı-
yordu. Diğer kardeşleri gibi, Yusuf’un ateist oluşun-
da da ailesinin vurdumduymazlığının, ilgisizliğinin 
rolü büyüktü. İlerleyen yaşlarında da sosyal ve psi-
kolojik menfilikler, içinde gelişip serpildiği serseri 
arkadaş gurubu onun inkȃrını pekiştirmişti.

Her insan gibi, onda da inanma ihtiyacının şid-
detle var olduğunu hissetmekteydi Ahmet. Fıtraten 
buydu insan; arı baldan kaçmazdı.

Yatsı namazını bu düşüncelerle kıldırıp döndü-
ğünde, Yusuf’u bıraktığı yerde buldu. Yağmur yağ-
maya, Yusuf, açık duran kanattan karanlık su damla-
larını seyretmeye devamdaydı.

“Hȃlȃ kaldığın yerde misin?” diye takıldı Ahmet 
ona.

Başucunda durup gözlerine manalı baktı. Yu-
suf uzandı, yağmurun yıkadığı su bardağının ağzını 
yukarı doğru çevirdi. Yağmur damlaları, deminden 
beri tersini yıkadıkları bardağın içine doluşmaya 
başlamıştı..

“Şimdi anlat” dedi. “Dinliyorum..”

Ahmet, yatağına boylu boyunca oturarak, sırtını 
duvara yasladı. Yusuf cam kıyısındaki sandalyeye 
oturmuş, gözlerini arkadaşından hiç ayırmıyordu.

“Farzet ki” dedi Ahmet” seninle ben açık arazide 
uzun, çetin bir yolculuğa çıkacağız. Çıkmadan evvel, 

hava şartlarının nasıl olacağını kestirmeye çalışı-
yoruz. Ben gökyüzüne, bulutlara bakıyorum. Hava 
gayet açık, günlük güneşlik… Ancak, büyüklerimi-
zin bize verdiği ipuçlarına ve meteorolojik verilere 
dayanarak diyorum ki: ‘Bu bulutlar yağmur getirir.  
Yağmurluğumu, şemsiyemi, botlarımı tedarik ede-
yim de yollarda ser sefil kalmayayım..’ 

Sen ise yağmur yağmayacağı kanaatindesin. 
‘Gökte bir tek kara bulut bile yok, yağmur falan 
yağmayacak. Şemsiyeyi, yağmurluğu niçin kendime 
yük edineyim’ diyorsun ve bu fikrinde diretiyorsun.

Yola çıkıyoruz ve çok geçmeden bulutlar güne-
şin yüzünü kapatmaya, gök gürlemeye, şimşekler 
çakmaya başlıyor. Ben fazla endişe etmiyorum zira 
yağmura hazırlıklıyım. Ancak sen kaygılanmaya, 
kara bulutlarla kara kara bakışmaya başlıyorsun geri 
dönmen de artık imkȃnsız.

Derken, tufan gibi şiddetli bir yağmur bastırıyor. 
Ben yağmurluğumu, botlarımı giyiyor, şemsiyemi 
açıyorum. Tedbirli olmanın zevkiyle rahatım. Sen 
ise, oynadığın kumarda kaybetmişliğin pişmanlı-
ğıyla üzgün ve perişansın. Dudağından ateş gibi 
kavurucu bir pişmanlık nidası yuvarlanıyor: ‘Keşke!’ 
diyorsun… ‘Keşke, keşke!..’ “

Yusuf, pencereden dışarılara dalmıştı. Yağan 
yağmur, sırtından aşağıya akıyormuş hissiyle ürpe-
rirken, su bardağını dolduran damlalar misali ruhu-
na biriken düşüncelerle boğulacak gibi dolmuştu.

“Bu bir teşbihti” dedi Ahmet. “İnanmayan insan-
ların ahiretteki durumu, anlattığımdan kat kat daha 
acıklı, daha elem verici olacak…”

Yusuf’un konuşacak takati kalmamıştı ki cevap 
bulabilsin.

Ahmet, sessizliği değerlendirerek sözlerini pe-
kiştirdi:

“Ahiret üstüne kumar oynanmaz. Ahiret, mutla-
ka kazanılması gereken yerdir.”

****

İki hafta sonraydı. Camide, Cuma hutbesi oku-
yan Ahmet, seyrek cemaatinin arasında fark ettiği 
şahsa uzun uzun baktı. Gözleri sızladı, genzi tıkandı.

Yusuf, arkadaşının bakışlarına buruk bir tebes-
sümle mukabele etti…
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F E L S E F E

ÖZET

Michel Foucault, daha çok toplumdaki daimi 
doğruları inceleyen  yirminci yüzyıl Fransız  filozo-
fudur. Nietzsche ve Heidegger’ in düşüncelerinden 
oldukça etkilenen Foucault, çalışmalarında çoğun-
lukla Karl Marx ve Sigmund Freud’ un fikirleriyle 
mücadele etmiştir. Hapishane, polis, sigorta, deli-
lik, eşcinsellik, söylem,  iktidar  ve sosyal haklar ko-
nularında çalışmıştır. Bütün çalışmalarını,  modern  
iktidarın  bireyler üstündeki etkisi ve beraberinde 
getirdiği yeni güç ilişkileri  üzerine kurmuştur. 

Bu  çalışmada  genel olarak  Foucault’ da  ‘’ ik-
tidar ‘’ kavramının  anlamı,  oluşumu ve  bireyler 
açısından  etkisi  üzerinde  çalışılacaktır. Çalışmanın 
amacı ise  Foucault’  nun nasıl  bir iktidar yapısı  
inşaa ettiğini  irdelemektir. 

Anahtar  Kelimeler: Foucault, İktidar,  Modern 
İktidar, Panopticon,  Hapishaneler, Devlet. 

GİRİŞ

      

1968 tecrübesi ile birlikte 20. yüzyılda yaşanan 
büyük dönüşümlerin ve toplumsal  karmaşanın, 
süregelen iktidar ilişkilerinin marksizm ve libera-
lizmin dâhil olduğu 19. yüzyılın aklı ile anlaşıla-
mayacağının ve çözümlenemeyeceğinin farkında 
olan Foucault, 1960’ lı yılların sonundan itibaren 
derinleşen Nietzsche etkisi ile birlikte dikkatini, ar-
keolojik çalışmalarının başlıca izleği olan “Batı dü-
şüncesinde bilgi sistemlerinin analizinden,  iktidar 
stratejilerinin analizine kaydırmıştır ‘’           ( Işık, 
2012, sf: 104 ). Foucault, 20. yüzyılın temel sorunu-
nu ‘’ iktidar aşırılığı ‘’ olarak belirlemiştir 

( faşizm ve stalinizm örneklerinde olduğu gibi 
). Ona göre 19. Yüzyılın temel sorunu sefalet ve 
ekonomik çöküşlerdir. Ve buna bağlı olarak bizzat 
zenginliği üretenlerin sefaletinden kaynaklanan 

bir zenginlik sorunu vardır. Devletin ve  bürokrasi-
nin, bireyler  üzerindeki iktidar aşırılığı, sefaletten 
kaynaklanan bir sorun olmadığından 19. yüzyıldan 
miras kalan zihnimizdeki kavramsal ve teorik aygıt-
lardan hiçbiri “ 19. yüzyıldaki sefalet kadar isyan 
ettirici ” olan bu iktidar (aşırılığı) sorununu doğru 
kavramamıza imkân vermemektedir ( Foucault, 
2003a: 169 ).  

 Foucault’ un  bu  konuda  düşüncesi durgun de-
ğil, dinamiktir. Bu sebeple düşüncesinin  gelişimine 
paralel,  iktidar ve buna bağlı olarak direniş kavra-
mının  kavrayışında da  bir gelişme  söz konusudur. 
Ve bu her iki  kavramda Foucault’ nun eserlerinde 
yaygın olarak görülmektedir.  Bu makalede Fouca-
ult’ nun özellikle 1970’ li ve 1980’ li yıllarda ortaya 
koyduğu iktidar  inşasına  (  direniş  ve  özgürlük 
kavramları ile  ilişkili  olarak )  yönelik yapmış oldu-
ğu  analiz ortaya  konmaya  çalışılacaktır. 

İKTİDAR  KELİMESİNİN  KÖKENİ  

     Geçmişten günümüze her şeyin değiştiği gibi 
toplumsal yapı ve kavramlar da değişmiştir. Önce-
den iktidar, yani güç kavramı, bilek gücüyle bağlan-
tılıyken günümüzde bu durum söz konusu değildir. 
Günümüzde, iktidar siyasette halkın gücüne daya-
nır, güç yaşantımız içinde ise paraya dayanmakta-
dır. Önceden insanların güç gösterisi topraklarla ve 
hayvanlarıyla ölçülürken şu anda parasıyla ve sta-
tüsüyle ölçülmektedir. 

İKTİDAR NEDİR?

Genellikle siyasi kudreti temsil etmektedir ve  
toplumsal hiyerarşiye baktığımız zaman en üst ko-
numda yer alan ve toplumu yönetme erkine sahip 
olan kurumsal bir güç olarak tanımlayabiliriz. Söz-
lük anlamlarına baktığımız zaman şu anlamlarla 
karşılaşıyoruz: Fiziksel, düşünsel ya da ahlaksal bir 
etki yapabilme; bir etkiye direnebilme yeteneği, 
gücüdür. Sınırsız mutlak nitelik. İlahi güç. Devlet 

FOUCAULT’ DA   İKTİDAR

Nefise BAYGÜT

10



sirdergisi.com
Nisan 2020 - Şaban  1441

SIR

yönetimini elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar; 
iktidar partisidir. Ama  her hükümet iktidar olma-
yabilmektedir.  

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İKTİDAR…

İnsanları yönetebilme, yönlendirebilme gücü 
avcı- toplayıcı ilkel insanlardan beri çok değişmiştir. 
Milattan önce 10.000 dolaylarına kadar doğal dü-
zen içerisinde savrulan insanlar, tarımı keşfederek 
gıdalar ile birlikte kendi kaderlerini de tayin yete-
neği edinmişlerdir. Bu zamana dek doğal hayattaki 
gibi güçlü olanın grubu yönlendirdiği açıktır. Yani 
hayvanlar arasındaki hiyerarşinin aynısı insanlar 
arasında da bulunmaktadır. Ancak tarım etkinlik-
lerinden sonra insani unsurların ortaya çıktığı söy-
lenmektedir. Bu dönemde güç, iktidar anlayışı çe-
şitlenmeye uğramıştır. Bir grup insanı yönlendiren 
lider, tarım ile çoğalan nüfusun yönetiminde vasıf 
değiştirmiştir. Kontrol edecek insan ve bölge artınca 
iktidar da genişlemeye uğramıştır. Diğer kabileleri 
ve insanları da yönetebilecek kadar genişleyen top-
luluklar “devlet” şeklinde kurumsallaşmıştır. Büyük 
ölçekteki liderliğe ilk dönem devletleri diyebiliriz. 
Bu ilk devletler Asya’nın tarım devletleridir. Mezo-
potamya’dan Doğu Asya’ ya dek yayılan tarım, uy-
gun iklimlerde nüfus patlamasına yol açmıştır. Tek 
adamın yönetemeyeceği  ya da haklı görülemeye-
ceği aşamada yetki yayılmış ve ‘devlet’ adlı yönetim 
kademesi oluşmuştur. 

Devletin atası kabile şefidir. İnsanın yönetilme 
ihtiyacı ve bunun gerekliliği konusu ayrı bir ihtisas 
gerektirmektedir. Başta, devlet yetkileri hükümda-
rın gücünün aktarımı şeklindedir. Uzun bir süre de 
iktidar, gücü elinde bulunduranın izniyle ve onun 
içindir. Daha sonra halk iktidarları, yani hükümdar 
ve çevresindekiler için değil, toplumun tümü için 
hareket eden iktidarlar kurulmuştur. İlk devletler-
de açık ve seçik biçimde liderin bekası için bulunan 
devlet kurumu, daha sonra halk için var olduğunu 
iddia etmiştir. Günümüz devletleri toplum için var 
olduğunu ve herkes için ortak iyiye ulaşmak ama-
cında olduğunu söylemektedir. İlk devletlerden 
modern çağa kadar “liderin devleti” var olmuştur. 
Devlet idare etme gücünü ve yetkisini tanrının hü-
kümdara verdiğini öne sürer. Tanrının ve hükümda-
rın isteğiyle yönetim var olur. Devlette her şey önce 
tanrı, sonra hükümdar içindir. Bu zamanla gelişecek 
ve işin içine insanlar da katılacaktır. Tanrı- hüküm-
dar ve ulus daha sonraki aşamadır. Devlet gücü 
önce tanrıya, sonra hükümdara, sonra da halka da-

yanmaya başlamıştır. Giderek yeryüzüne yaklaşan 
güç kaynağı modern zamanlarda tanrı ve hükümda-
rı elemiş, yalnızca halk- cumhur kaynaklı olmuştur. 

İKTİDARIN  KAYNAĞI…

Günümüzde Cumhuriyet- halk iktidarı,  kayna-
ğını halktan almaktadır. Halk için halkı idare etme 
niyeti vardır. Bu konuda  Foucault, iktidar için temel 
bir kaynak  belirlememiştir. İktidarın kaynağını belli 
bir yapı ya da belli bir merkez, tepe  noktasındaki 
kuruma yerleştiren bütün çözümlemeleri reddet-
mektedir. Ona göre iktidar her yerdedir, çünkü her 
yerden gelmektedir. Foucault’ ya göre iktidarın  
temel özelliği de budur: İktidarın her yerdeliği... 
İktidar her an her yerde bulunabilmektedir ama  
siyaset  öyle değildir. Örneğin;  bir efendinin  köle 
üzerinde  her zaman iktidarı  mevcuttur. Siyaset ise 
köle,  efendisine karşı  geldiği  anda ortaya çıkmak-
tadır. Bu  nedenle Foucault, iktidarın  her  yerde  ol-
duğunu ama  siyaset  için aynı durumun söz konusu 
olmadığını vurgulayarak, iktidar için temel bir kay-
nak  noktası  belirtmemiştir.  

İktidar konusu  işlenirken nitekim  iktidara böy-
lesine geniş  bir alan tanıyan Foucault’ nun  analiz  
edilmesi  kaçınılmazdır.  Bu  nedenle  Foucault’ nun  
iktidar  ile ilgili  fikirlerinin  daha net bir şekilde orta-
ya  konup, analiz edilmesi gerekmektedir. 

FOUCAULT    VE    İKTİDAR   İLİŞKİSİ  

“İktidar”, Foucault’  ya  göre öncelikle nihai bi-
çimlerinden arındırılmış olarak ele alınmalıdır, yani 
devletin egemenliği, yasanın biçimi ya da bir ege-
menliğin bütünsel birliği değildir sadece iktidar, bir 
güç ilişkileri çokluğudur aslında. Ve her an her yer-
de bulunabilir, bir noktayla başka bir nokta arasında 
her türlü bağıntıdan üreyebilir, ama bir kurum, bir 
yapı ya da bazılarının baştan sahip olduğu belli bir 
güç değildir. Dolayısıyla kurumları ve katı yapıları 
değil güç ilişkilerini göz önüne almamızın gerekli-
liğinden bahseder Foucault. Bu bakış açısı iktidar 
kelimesine yüklenen bir tek biçimliliği kurtarması 
bakımından önemlidir. Çünkü “iktidar” genellikle, 
yöneten bir zümreyi, egemen bir sınıfı, ideolojiyi, 
rejimi yani kısaca aslında “politik iktidar” kelimesi 
altında yer alması gereken anlamları kapsayacak 
şekilde kullanılmaktadır. .Foucault, ‘iktidar’ın tekil 
politik anlamı için yeni bir kavram önermez. Bunun 
için belki “siyasal erk” kavramı iktidarın sadece si-
yasal yönetim anlamları için kullanımına uygun bir 
sözcük olabilir. Baudrillard ise, Oublier Foucault’da 
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iktidarın ‘bir nesne-özne oyunu olduğunu ve bunun 
kökeninde arzu değil, meydan okuma ve ayartma 
kavramları bulunduğunu söyler. İlkel toplumlarda 
iktidar diye bir şey ya yoktur ya da iktidar öznesi bir 
kukladan başka bir şey değildir. Yani iktidar simge-
sel bir olaydır ve özneye ancak başkaları tarafından 
vekaleten, geçici olarak devredilebilir. Bunun bilin-
cinde olmayan bir iktidar öznesi en kısa sürede ala-
şağı edilme durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Bu 
yüzden öznenin vekaleten iktidara gelebilmesi için 
nesneyi ayartması, ikna etmesi, ona meydan oku-
ması gerekir.’ Baudrillard, bu yüzden Foucault’nun 
iktidar kavramını çarpıttığını söyler, çünkü ona göre 
Foucault, politik iktidar kavramını sorgulamaktan 
kaçınmaktadır. Ancak Baudrillard’ ın iktidar üzeri-
ne söyledikleri de onun iktidarın politik olmayan 
anlamlarını, -en azından Foucault ve Deleuze’un 
bahsettiği güç ilişkilerini- sorgulamaktan kaçındığı-
nı göstermez mi? Yine de bu eleştiri Foucault’nun 
analizlerinde şaşırtıcı bir şekilde mevcut olan bir 
eksikliği görmemiz açısından önemli; devlete dair 
bir açıklama. Anthony  Giddens da Foucault’ yu bu 
eksikliği nedeniyle eleştirmekten kaçınmaz. Çünkü 
ona göre; iktidarın yay-gınlığından ve devletin mey-
dan okunamaz gücünden gelişigüzel bahsetmek de, 
devletin aşılmasından bahseden Marksist lafazanlık 
kadar zayıf temelli bir gevşeklik yaratmaktadır.  

Foucault, iktidarın belli bir toplumda karmaşık 
bir strateji durumuna verilen ad olduğunu söyler. 
Bu tanımı Deleuze, toplumun kendi stratejilerini 
oluşturması fikri açısından çok ilginç bulur ama bir 
yönüyle de eleştirir; çünkü ona göre sosyal alan çe-
lişkilerle tanımlanamaz. Dahası Foucault’nun mik-
ro- sistemleri güç ilişkileri bakımından incelemesi 
de Deleuze için tam emin olamadığı bir durumdur. 
Deleuze, güç sistemleri üzerine teorinin birbirine 
tamamen karşıt olmayan ama birbirinden farklı iki 
yönü olduğunu söyler; ‘Her şekilde, bu sistemler bir 
devlet mekanizmasına indirgenemezdi. Ancak bir 
yöne göre onlar, bir nüfuz etmeye, heterojen çoklu-
ğa, mikro- sistemlere bağımlıydılar. Diğer yöne göre 
ise, onlar bir diyagrama, bütün sosyal düzen içinde 
dahili olan soyut bir tür makineye karşılık gelmekte-
dir. Tıpkı  panopticsim gibi,  görülmeden görmenin 
genel fonksiyonuyla tanımlanır, bir çokluğa uygula-
nabilir. Panoptikon; İngiliz  filozof  ve toplum kuram-
cısı  Jeremy  Bentham’ ın 1785 yılında tasarlamış 
olduğu hapishane inşa  modelidir. Bu tasarım  gö-
rülmeden gözetlemenin  en iyi formülüdür. Şöyle ki; 
bütünü ( pan- ) gözlemlemek ( - opticon ) anlamına  

gelen   bu tasarım  birkaç katlık tek odalı  hücreler-
den oluşan  bir  halka üzerine  kuruludur. Böylesi-
ne bir  yapının oluşturulması yönetimin  daha  iyi 
bir şekilde  kontrol altına  alınabilmesi  açısından  
önemlidir.  Bu tasarım düzeninde  hapishanenin  or-
tasında  bir halka kule  bulunarak, buradan  suçlula-
rın  üzerinde  sürekli onların  gözetleniyormuş  hissi  
yaratılarak böylelikle hem  hapishane içerisindeki  
suç oranlarında bir  azalma  görülmüş hem de  yö-
netimde  bir kolaylık sağlanmıştır ( Foucault, 1875 ). 

Foucault için hapishaneler, birey üzerinde onu 
geliştirmek ve kurtarmak adına uygulanan bir ik-
tidar biçimine işaret etmektedir. Hapishane adeta 
iktidar ekonomisinin aleti konumundadır ( Fouca-
ult, 2000: 439). Suçluluk, disiplin ve ceza kavramları 
da hapishane bünyesinde üretilmekte ve açığa çık-
maktadırlar. Hapishaneler suçluluğu azaltmak yeri-
ne, denetlenen suçluluğu üretmekte, imal etmekte 
ve suçluyu patolojik bir özne haline getirmektedir. 
Böylece suçluluk, iktidar elinde gözetim aracına 
dönüşmüş ve suçlular aracılığıyla toplumsal alanın 
tümünün denetlenmesi sağlanmıştır. Foucault’ya 
göre yargıçlar ne derse desin ceza aygıtı, suçluluk ile 
polisi birbirine bağlamayı hedefleyen bir denetim 
aygıtının talebine cevap vermek için kurulmuştur ( 
Güneş, 2013; sf: 63 ). 

SONUÇ

Foucault’ya göre iktidarı, 16. ve 17.yüzyıllar-
daki hâkim söylem olan hukuki  felsefi temelden 
hareketle, hükümranlığa indirgemek yerine, onu 
toplumsal gövdenin unsurlarından hareketle ele al-
mak gerekmektedir ( Güneş, 2013; sf: 64 ). İktidar 
işlevselliğini, büyük iktidarın doğrudan bir yansıma-
sı olamayan, ancak büyük iktidarın köklerini saldığı 
kadın erkek, aile içi bireyler, öğretmen öğrenci, bi-
len bilmeyen arasındaki iktidar ilişkisine borçludur. 
Dolayısıyla Foucault’nun, iktidarı işlevsel kılan ko-
şullar üzerinden çözümleme yaparak, onun gerçek 
doğasını kavramayı kolaylaştırmaya çalıştığını söy-
lemek mümkündür. En temelde ise Foucault, ikti-
darın bireysel ya da kolektif istençlerden hareketle 
meydana gelmediğini ve çıkarlardan türemediğini 
belirtmektedir.

İktidar ise öznenin zorla boyun eğdiği veya baş-
kalarına zorla boyun eğdirdiği hakikatinden hare-
ketle öznenin doğasıyla özdeş kılınmıştır. Bu bağ-
lamda iktidar, insanın özneleşme tarihinin zorunlu 
uğraklarından olmuştur.

12
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Evrim Kuran, 2020 Mart ayında 4. Baskısı ya-

pılan “Z: Bir Kuşağı Anlamak” adlı kitabında; “Bir 
Kuşağı Anlamak, Bir Dönemi Anlamaktır” der. Ben 
de, başlıkta belirttiğim gibi; “Adına bilişim tekno-
lojileri denilen, yaşadığımız bu dönemi anlamadan 
Z kuşağını anlayamayız” diyorum. Aslında; bir yan-
dan Evrim Kuran’ın dediğini, tersinden teyit ve ima 
ediyorum, “tavuk mu yumurtadan, yumurta mı ta-
vuktan” sorusu gibi… Diğer yandan; Evrim Kuran, 
devamında kitabını şöyle tanıtıyor ve çok önemli 
ve güzel bir dileği dile getiriyor:

“2000’lerin başından bu yana gördüklerimi 
kuşaklar üzerinden okumaya çalışıyorum. Kuşak-
ları anlamak; geçmişi onurlandırmak, geleceği 
mümkün kılmak için fevkalade bir araç. Bir kuşağı 
anlamak, bir dönemi anlamaktır. Bir dönemi anla-
dığınızda ise paradigmanın kıskacına sıkışmaktan 
kurtulursunuz. Ve sizin gibi olmayanları kendinize 
ait yargılarla değil, onlara ait gerçeklerle görmeniz 
mümkün olur.

Bu mümkün olduğunda ise dönüşürsünüz. Bi-
rey olarak, kurum olarak, toplum olarak… Bu kitabı 
Z kuşağını anlamak isteyenler ve kuşağın ta kendisi 
için yazdım.

Hiçbir bebek nankör, kibirli, tembel, yalancı, ri-
yakâr, hırsız ya da katil olarak gelmez dünyaya. Be-
beklikten çocukluğa ve oradan yetişkinliğe geçişte-
ki yolculuk şekil verir iyi insan olma tercihine. Hız 
ve rekabetle şekillenen ama asla bütünlenmeyen, 
her şeyin fiyatının bilindiği fakat değerinin bilinme-
diği bu çağda, biz yeni nesil ebeveynler mutlu ço-
cuk yetiştirmek obsesyonuna kapılıyoruz.

Bu nesle iyi bir dünya bırakamıyoruz; dilerim, iyi 
bir nesil bırakıyoruzdur dünyaya...”

Malum; 2000 yılından itibaren dünyaya gelmiş 
bireylere Z kuşağı deniyor. Ancak; bu nesil, yuka-
rıda belirttiğim gibi bilişim teknolojilerinin hemen 

hemen tüm alanlara hâkim olduğu bir çağda doğ-
muş olmalarından ötürü duygusal zekadan yoksun, 
asosyal ve büyüklerini ve yaşlı insanları küçümse-
yen ve aşağılayan bir nesil olarak da suçlanmakta-
dır. Oysa; Montesquieu’nun: “Bir ulusun gençleri 
bozulmaz, onlar ancak yetişkinleri bozulduğu za-
man bozulur.” sözünü, yetişkinlerin, gelişen tekno-
lojiye ayak uydurmasının gerektiği şeklinde anlaşıl-
malıdır. Hz. Ali’nin de çocuklarla ilgili yetişkinlere 
bir öğüt niteliğinde şu sözü vardır: “Çocuklarla 7 
yaşına kadar çocuklaşın, oynayın. 7–15 yaş arasın-
da çocuklarınızla arkadaş olun. 15 yaşından sonra-
da çocuklarınızla istişare edin.” Kendisiyle istişare 
edilen (görüşüne başvurulan, danışılan) çocuk da; 
yetişkinlerin yetersiz kaldığını gördüğü alanlarda 
da, onlara açıklamada bulunacak ve diyalog içinde 
olacaktır.

Nitekim; Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi, 
Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından, 2013 yılından 
itibaren orta okullarda (5. ve 6. Sınıflar için) , haf-
tada 2 saat olarak zorunlu hale getirilmiştir. Söz ko-
nusu dersin öğretim materyalleri, Millî Eğitim Ba-
kanlığı tarafından kurulan ve sosyal nitelikli eğitsel 
elektronik içerik ağı olan Eğitim Bilişim Ağı ya da kı-
saca EBA’nın şu internet adresinde yer almaktadır:

http://www.eba.gov.tr/arama?q=bili%C5%-
9Fim%20teknolojileri%20ve%20yaz%C4%B1l%-
C4%B1m%20dersi

Bu itibarla; yetişkinlerin, özellikle öğrenci ebe-
veynlerinin, bilişim teknolojileri konusunda Z kuşa-
ğı ile böylesi bir açığın büyümesinin ve sorun hali-
ne gelmesinin önüne geçmeleri için emek ve çaba 
göstermeleri gerekmektedir. Hatta; Milli Eğitim 
Bakanımdan naçizane talep ve istirhamım, ders 
kitaplarının her birinin önsözünde, öğrenciye, her 
ders sonrası işlenen konuların velileriyle tartışması 
ve sınavlara birlikte hazırlanmasının tavsiye edil-
mesi olacaktır.

YAŞADIĞIMIZ DÖNEMİ ANLAMAK 
"Z" KUŞAĞINI ANLAMAKTIR

Zafer SUAD

S O S YO L O J İ
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Dünya gün geçtikçe küçülüyor. San-

ki büyük patlama (Big Bang) olayından 
sonra hızla genişleyen kâinat, geriye 
dönüş yaparak adeta ilk halini alır gibi 
mesafeler hızla kısalıyor. Genişleme-
ye inat, teknolojik gelişme belki daha 
hızlı bir şekilde kâinatı bir büzüşmeye, 
bir yakınlaşmaya doğru çekiyor adeta. 
Daha dün, olmasını imkânsız gördü-
ğümüz birçok şey, bugün çocukların 
ellerinde oyuncaklaşıyor. Detaya gir-
mek istemiyorum, konum da bu değil 
zaten.

Ama insanoğluna bakıyorum, tama-
men bahsedilen bu ilme meydan okur-
casına inadına birbirinden uzaklaş-
makta. İnsanoğlu, kendini alenen her 
şeye, fikre, görüşe açık göstermeye 
çalışırken, içten içe bir “sır yumağı” ol-
makta yarışıyor birbirleriyle. Fitne-fü-
cur, çekememezlik, gammazlık almış 
başını gidiyor. Bitişik kapı komşular 
birbirlerini ziyaret edip tanımazken, 
ahbaplarına komşuyu öyle bir anlatır 
ki, dinleyenler bütün gün sadece yiyip 
içtiklerinin ayrı gittiğini sanırlar.

Sanal komşuluklar, sanal dostluklar 
bir bilgisayar ekranında başlar, hatta 
konken partilerini dahi küçük bir ek-
randa düzenlerler. Dışarıdan izleyen 
bir göz imrenir bu yakınlaşmalara. İçle-

rine adım attığında, her şeyi anlar ama 
artık çok geçtir. Ruhunun bileğini tuza-
ğın öksesine kaptırmıştır bir kere. 

Her insan zeki olamayabilir. Zekâ; 
IQ ile ölçülür ve sabittir. Ama her in-
san akıllı olmak durumundadır. Aklını 
kullanarak dünya meydanında imtiha-
nını başarıyla vermek (büyük oranda) 
kendi eli ve iradesindedir. İnsanları 
sanal rüyadan uyararak gerçek âleme 
davet etmek bir insanlık borcudur. Ne 
olur, komşuluklarımızı, dostluklarımı-
zı yürek açıklığıyla yapalım. Birimizin 
derdi, hepimizin derdi; birimizin se-
vinci, hepimizin sevinci olsun. “Dertler 
paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça 
çoğalır” demişler. Katılmayan olacağını 
sanmıyorum. 

Elbette herkesin kendine göre bazı 
sırları, özel durumları vardır. Bunlar, 
insanî duygular çerçevesinde muhafa-
za edilmelidir mutlaka. Bunları en iyi 
şekilde korumak bir insanlık görevidir. 
Ama insan, içinde muhafaza ettiği, iç 
içe halkalar şeklindeki sınırları dost-
larına ve diğer insanlara gereği kadar 
açarsa, gerçek değerini ortaya koymuş 
olur herhalde. İsterim ki, teknolojik 
gelişmeyle küçülen kâinatı, büyüyen 
insanlık sevgisi, bir anne şefkatiylesar-
sın ve sarmalasın.

Sezayi TUĞLA

KÂİNAT KÜÇÜLÜYOR

K A PA K
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Biri daha göçtü dün aramızdan,
Sıra bize doğru geliyor gardaş.
Iğıl ığıl akar kan, yaramızdan,
Kader ince ince eliyor gardaş.

Komşunla iyi ol, dostunu tanı,
Hayvandan ayırır bu fark insanı,
Son nefes, imanla vermeli canı,
Sırası her gelen ölüyor gardaş.

Nemelazım deme, sevgini dağıt,
Yakarlar arkandan acı bir ağıt,
Vasiyet yazılı bir beyaz kâğıt,
Malını mülkünü bölüyor gardaş.

“Benim” dediğin mal, olacak elin,
Kalacak eş, oğul, kızın ve gelin,
Seninle gidecek, asıl amelin,
Azrail haline gülüyor gardaş.

Herkesle iyi ol, herkesle geçin,
Her şey sana bağlı, hep senin için,
Denecek; “iyiyi, kötüyü seçin,”
Herkes menzilini biliyor gardaş.
Sezayi TUĞLA         

HERKES MENZİLİNİ BİLİYOR
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HACI İBRAHİM EFENDİ HAZRETLERİ

Anadolu’nun manevî zenginliği olan velilerden-

dir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Doğum ve ve-

fat yerleri ve tarihleri belli değildir. On dokuzuncu 

asırda yaşadığı anlaşılmıştır. Hacı İbrahim Efendi, 

arpa ve burçak tarlalarında işçilik yaptığı sırada gör-

düğü rüya üzerine Seydişehir’e gidip, Hacı Abdullah 

Dehlevî Hazretleri’nin sohbet ve derslerine katıl-

dı. Kısa zamanda yetişip hilafet alarak Bergama’ya 

döndü. Her yıl üç aylarda Seydişehir’e gidip, mürşi-

dinin hizmetinde bulundu. On ikinci defa gelişinde, 

mürşidi: “İbrahim! Bu yıl hacca git.” dedi. İbrahim 

Efendi’nin malî durumu iyi de¬ğildi. Buna rağmen, 

efendisine “Peki!” deyip yola çıktı. Hocasının him-

metiyle hac farizasını yerine getirdi. Bundan sonra 

malî durumu da düzeliverdi. İbrahim Efendi, zaman 

zaman hocası tarafından irşad (ders vermek) için 

bazı yerlere gönderiliyordu. Son olarak gönderil-

diği Mahmudiye kasabasına yerleşmesini emretti. 

Mahrumiyet yeri olmasına rağmen, hocasının emri 

olduğu için bu ka¬sabaya yerleşti. İbrahim Efendi, 

Davud Peygamber gibi bir gün oruç tutar, bir gün 

iftar ederdi. Ömrünün son günlerinde, mürşidi gibi 

Bayram günleri hariç bütün gün¬lerini oruçla ge-

çirmeye başladı. Gece sabaha kadar ibadet ederdi. 

Gece na-mazlarında Kur’an-ı Kerim’i hatmederdi. 

Türbesi Konya Seydişehir’dedir. (Seydişehir Tarihi; 

s.83)

 

NALINCI DEDE (MİMİ DEDE) HAZRETLERİ

Adı, Mehmed, künyesi Na’lınî Dede Meczub 

Mimi Şeyh Mehmed Halvetî’dir. Nalıncı Baba, Ya-

tağan Dede diye de bilinir. Mevlevi dervişi olduğu 

da rivayet edilmektedir. 1540 yılında, Bergama’da 

doğduğu sanılır. 1661 yılında vefat etmiştir. İstan-

bul’a geldikten sonra, devrinin büyüklerinden ders 

almış, geçimini, Unkapanı’nda, Azebler Camii karşı-

sındaki dükkânında yaptığı nalınlardan sağlamıştır. 

İstanbulluların kalbinde taht kuran, kimsesizlerin 

ve fakirlerle dul ve yetimlerin yardımına koşan, ka-

zandığını sırf Allah rızası için harcayan Nalıncı Dede 

Hazretleri’nin şöhretini bir gün Sultan III. Murad 

Han da duymuş, ama bir süre görüşmeleri nasip ol-

mamıştır. Na’lıncı Dede Hazretleri, 1661 yılında ecel 

şerbetini içmiş, o da ruhunu teslim edip, dünyadan 

göçmüştür. Vefatı Sultan III. Murad Han’a rüyasın-

da bildirilmiş, Padişah: “Cenaze namazımı Fatih 

Camii’nde kıldır, dükkânıma da gömdür. Yanı na bir 

çeşme, bir de dergâh yaptır” diye vasiyette bu-

lunmuştur. Padişah da Nalıncı Dede Hazretleri’nin 

rüyasındaki vasiyetini aynen yerine getirmiştir. Ve-

fatından sonra da birçok kerameti görülen Nalıncı 

Dede Hazretleri’nin türbesi, İstanbul Unkapanı ile 

Cibali arasında, Küçükmustafapaşa’da, Yeşiltulum-

ba semtinde, Üsküplü Caddesinde, Haraççı Kara 

Mehmed Mescidi karşısındadır.

BERGAMALI EVLİYALAR

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

Zafer Suad
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Mehmet DİKMEN

Allah’a yaklaşmanın 4 adımı vardır: 
Acz, fakr, şefkat, tefekkür…

Allah’a yaklaşmak, kendini Allah’a 
sevdirmek, Allah’ın özel ve güzel kulu 
olmak, dindarlığı içine sinerek ve tüm 
kalp ve ruhuyla hissederek yaşamak 
her bilinçli Müslüman için en önemli 
gayedir.

İnsanı Allah’a yaklaştıran yollar çok-
tur. İslam büyükleri kendi meşrepleri-
ne uygun bir yol bularak Allah’a yaklaş-
maya çalışmışlardır.

Kimisi ibadet ve zikir ve dua yolunu 
tercih etmiştir.

Kimisi tefekküre yani düşünmeye 
öncelik tanımıştır.

Sadece düşünmekle Allah’a yaklaşı-
lır mı, demeyin.

Peygamberimiz, Hz. Ali’ye: “İnsanlar 
nafile ibadetlerle Allah’a yaklaşmaya 
çalışırlarken sen aklınla Allah’a yak-
laş…” buyurmuştur.

Tefekkür yoluyla, Allah’ın nimetleri-

ni devamlı düşünmek ve her an hatır-
lamak, insanı huzur-u daimiye ulaştırır. 
İhsan yani Allah’ın onu her an gördü-
ğü, duyduğu ve bildiği mertebesine 
eriştirir.

Kimisi insanlara hizmet yoluyla 
Rabbine yaklaşmaya çalışmıştır.

Kimisi çileler, riyazetler yolunu be-
nimsemiştir.

Bediüzzaman Hz.leri, Allah’a yak-
laşmanın yolunu,

Kur’an’dan aldığı derslerle, 4 adım 
halinde özetlemiştir:

– Aczini bilmek, fakrını bilmek, şef-
katli olmak ve Allah’ın nimetlerini ve 
lütuflarını düşünüp tefekkür etmek…

Bu yol, Kur’an’ın umum mü’min-
lere açtığı; kulun Allah’a en kolay, en 
güvenilir, en selametli şekilde yaklaş-
masını sağlayan, geniş bir caddedir. 
Sıradan bir mü’minden en büyük ve-
liye kadar herkesin bu caddede yü-
rümesi, böylece maksada erişmesi 
mümkündür.

ALLAH’A YAKIN BİR KUL OLMAK İÇİN…

İ L A H İ YAT
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HZ. PEYGAMBER SÜNNETİNDE 
KORUYUCU HEKİMLİK

Dr. Ahmet ALTUN

İ L A H İ YAT

Hz. Peygamberin sağlık adına koruyucu 
hekimliği 4 ana konuda yoğunlaşmaktadır. 
Bunlar, temizlik, dengeli beslenme, ruh 
sağlığı ve genel sağlıktır.            

I.  TEMİZLİK  

Fert ve toplumu,  fizyolojik, psikolojik 
ve mikrobik hastalıklardan koruyan koru-
yucu hekimliğin başında temizlik gelmek-
tedir. Temizlik de, beden, kıyafet, mekan, 
çevre ve gıdayı kapsamaktadır. 

Temizlikle ilgili İslami tavsiye ve talimat-
lar, bulaşıcı hastalıklara karşı korunmayı 
esasa alır. Bu konuda, “Allah temiz olanları 
sever”1  ayetiyle, “ Temizlik imanın yarısı-
dır”2 hadisi koruyucu hekimliğin temelini 
oluşturmaktadır. İslâm Dini, taharete yani 
temizliğe özel bir önem vermiştir. Öne-
minden dolayı taharet kelimesi Kur’an’da 
31 yerde geçmektedir. Taharet konusu fı-
kıhta da müstakil bir bölüm olarak işlen-
mektedir. Kur’ân-ı Kerim’de temizlikten 
bahsedilen yerlerde, maddî pisliklerden 
temizlenmeden başka, kalp temizliği, fu-
huş ve zinadan temizlik, malın temizliği, 
putlara tapma ve yalan pisliğinden temiz-
lik kast edilmiştir. Tahâret kelimesi; bütün 
bedenin, elbisenin, mekânın ve suyun te-
mizliğini de ihtiva etmektedir. 

Temizlik, dinin emri, imanın bir ne-
ticesi ve müminin de sıfatıdır. Efendi-
miz, “ Mümin pis olmaz”3 demektedir. 

1  Bakara, 222

2  Müslim, Nevevi 2/80 Hadis, 223

3  Buhari, 1/80, 81

I. 2. Beden temizliği

a) Hadesten ve necasetten temizlik

Beden temizliği, necasetten taharet(-
maddi temizlik) ve hadesten taharet(ma-
nevi temizlik) olarak ikiye ayrılır.

Tahâret lügatta; pisliklerden arınmak 
mânâsına gelir. Istılahî yanı dindeki anlamı 
ise; namaza engel olan maddi ve manevi 
kirden(necasetten ve hadesten) temizlen-
mek demektir. 

Taharet, namazla olan ilgisinden dolayı 
İslâm Dini’nde özel bir ehemmiyet kazan-
mıştır. Tahâret kelimesi, değişik şekilleriy-
le Kur’ânı Kerim’de 31 yerde geçmektedir. 
Pisliklerden temizlenme, yaklaşık olarak 
bunların yarısını teşkil etmektedir. Ha-
desten temizlik de büyük ve küçük olmak 
üzere ikiye ayrılır. Biri  büyük hadestir, gus-
lü(boy abdesti) gerektiren hallardır, buna 
cünüplük denir. Kur’an, ‘Ey inananlar.. 
Yolculuk dışında, cünüp iken de yıkanın-
caya kadar namaza yaklaşmayın.’4 ‘Âdet 
hâlinde kadınlardan çekilin, temizlenince-
ye kadar onlara yaklaşmayın.’5 Der. Diğe-
ri de Küçük hadestir ki, bu da namaz için 
alınan abdesti gerektiren idrar ve diğer 
pisliklerden temizlenmektir. Hz. Peygam-
ber, ‘Allah, sizden birinizin, tekrar abdest 
alana kadar bozulmuş abdest ile kıldı-
ğı namazı kabul etmez.’6 Buyurmuştur. 
Necâset ise, insanın bedenine, elbisesi-

4  Nisâ, 43

5  Bakara, 222

6  Buhari, hiyel 2
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ne ve namaz kılacağı yere bulaşan maddî 
pislik demektir. Namazın sıhhatli olabil-
mesi için bu pisliğin giderilmesi şarttır.  
Doktorlar cildin, insan vücudunda en bü-
yük uzuv olduğunu ifade ederler. Normal 
bir insanın cildi, yaklaşık olarak 2 m2’dir. 
Bir insan cildi üzerinde bulunan muhtelif 
(yararlı ve zararlı) mikropların sayısı, Vin-
doff’un “Skin and Veneral Diseases” adlı 
kitabında söylediğine göre yer yüzündeki 
canlıların hepsinin sayısından daha fazla-
dır. Yine bu bilgine göre, bir defa banyo 
yapmakla bu mikroplardan (özellikle za-
rarlı olanlarından) 200 milyonu izâle edil-
mektedir.7 Bu zararlı mikroplar durmadan 
çoğalmaktadır. El yüz, ağız ve burnun yı-
kandığı abdest ve boy abdestiyle bu mik-
roplar, sürekli ve intizamlı bir surette yok 
edilerek sayısı azalmaktadır. Günde beş 
defa ağız ve burnu üçer defa yıkamak ağız 
bu burundaki mikropların % 99 u ber taraf 
edildiği deneylerle anlaşılmıştır.

Uykudan uyanırken, tuvaletten çıkar-
ken, yemekten önce ve yemekten sonra 
elleri yıkamak, Hz. Peygamberin sünneti-
dir. Yemeğin bereketi (mübarek olması), 
yemekten evvel ve yemekten sonra elleri 
yıkamaktadır.”8 Efendimiz, ’Yedi günde bir 
defa, baş ve vücudunun tamamını yıka-
mak, Allah’ın her Müslüman üzerinde bir 
hakkıdır’9 buyurmaktadır. 

Arap yarımadasının ortasında ve Mekke 
şehrinde dünyanın en az su kullanan top-
lumu, Hz. Peygamberle, dünyanın en çok 
su kullanan halkı haline gelmiştir. İslam’da 
17 çeşit yıkamanın vaz edilmesi, temizli-
ğin önemiyle ilgili 40 kadar hadisin zikre-

7  http://www.sorularlaislamiyet.com/ erişim 
06.07.2014

8  Ebû Dâvûd, et’ıme 11; Tirmizî, et’ime 39

9   Müslim, Cuma, 849.

dilmesi, Müslüman olmak isteyen bir kim-
senin kelime-i şehadet getirmeden önce 
yıkanması, Hz. Peygamber’in temizliğe, 
koruyucu hekimliğe, dolaysıyla sağlığa ne 
kadar önem verdiğinin göstermektedir. 

Alman Oryantalis, Dr. Sigrit Hunke, 
“Batı’yı Aydınlatan Doğunun Güneşi’ adlı 
kitabında, Avrupa’da insanlar, yılda ancak 
1-2 defa yıkanırdı, elbiselerini ise hiç yı-
kamazlardı, İngilterede su ile yıkanmanın 
hastalığa yol açtığı inancı vardı, Fransa’nı 
Versay sarayında tuvalet yoktu, ABD’de 
Beyaz sarayda ilk tuvalet ancak 1851 yılın-
da konuldu ve Batı XIX. Yüzyıla kadar yü-
zünü yıkamayı bilmiyordu” İfadelerine yer 
vermektedir.

Türkiye’de bazı turistik ilçelerde bir kı-
sım belediyeler tarafından asılan “ İlçemizi 
temiz tutalım, turist temizliği sever.” türü 
afişler ise hem çok acı hem de her sünneti 
mucizeler içeren Hz. Muhammed aleyhi 
selatü ve selam ümmetinin ne hale düş-
tüğünün acı bir gerçeğidir. Halbuki Kur’an 
“ Allah temiz olanları sever .” buyurmak-
tadır. Temizlik, Allah için mi, turist için mi 
olacak!?

İnsanoğlu Hz. Peygamberin sünnetin-
deki koruyucu hekimliği terk etmenin 
bedelini pek çok farklı farklı hastalıklarla 
ödüyor. Son çıkan yeni tip korona virüsü 
ile mücadelede uzmanlar Hz. Peygam-
berin koruyucu hekimliğini dolaylı olarak 
tavsiye etmektedirler. Bu virüs sebebiyle 
Hz. Peygamberin Özellikle temizlikle ilgili 
koruyucu hekimliği dünya tıp gündemine 
gelmiş bulunmaktadır, diyebiliriz.
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Sigara ve nargile hakkındaki kamu 

spotlarıyla insana verdiği hasarlar an-
latılıyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda 
ciddi ve tedbirler alıyor. Araştırmalar, 
Türkiye’de yaklaşık 17 milyon kişinin 
sigara tükettiğini ve bu sayının giderek 
arttığını gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ya-
yımladığı 2018 yılı tütün mamulü is-
tatistiklerine göre, geçen yıl sigaranın 
üretimi 172 milyar adet, iç satışı 118,5 
milyar adet, ihracatı 49,5 milyar adet. 
Bir önceki yıla göre sigara üretimi yüz-
de 10, iç satışı yüzde 12 oranlarında 
arttı. İhracat artışı ise yüzde 0 olarak 
belirtildi. Sigaralarda yerli tütün kulla-
nım oranı da yüzde 12,07’ye düştü.

Türkiye’de sigara “Tekel” markası 
altında üretilip satılmaktaydı. Tekel 
içki bölümü 2004 yılında, sigara bölü-
mü ise 2005 yılında özelleştirildi. Ar-
tık sigara üretimi yabancı sermayede. 
Özelleştirmelerden hemen önce 2003 
yılında sigara imalatı yüzde 42 yerli tü-
tünden imal ediliyordu. 2013 yılında 
sadece yüzde 15’i yerli tütünden üre-
tildi. Tütünün büyük kısmı ithal edili-
yor. Tütün eken çiftçilerimiz artık tütün 
ekmiyor ve işsiz.

Sigara miktarındaki artışa mı, genç-
lerin erken yaşta sigaraya başlamasına 

mı, yoksa tütün eken çiftçimizin işsiz 
kalmasına mı üzülelim?

Üretici toplumundan komisyoncu ve 
müteahhit topluma dönüşüyoruz. Ülke 
varlıklarımız her gün biraz daha zayıf-
lıyor. Zengin ile fakir arasındaki fark 
her gün açılıyor. Dünya doğası gereği 
vahşi, acımasız bir yer. Ama dinimiz 
bunu dengelerken hoşgörü, incelik, 
iyi ilişki ister. Bunlar hayata değer ka-
tar. Zengin-fakir, güzel-çirkin, akıllı-ap-
tal, o partili-bu partili, o mezhepli-bu 
mezhepli, o kökenli-bu kökenli olarak 
bölünme vahşi dünya olgusudur. Dini-
mizde yeri yoktur.

Kuralı olmayan bir savaşın içindeyiz. 
Kuralsızlık insan değerini hiçe sayıyor, 
milleti parçalıyor. Fakat günün sonun-
da zengin de ölecek fakir de…

Mustafa Kemal Atatürk’ün şu veci-
zesindeki ileri görüşe ve güçlü mane-
viyata bir bakın: “Yurtta sulh, cihanda 
sulh.”

Bu vecize vatan sınırlarını net olarak 
belirler. Kendi topraklarını koruyan, 
bölünmeye müsaade etmeyen, aynı 
zamanda ülke topraklarının yeterlili-
ğini, başka toprak yani maddi doyum-
suzluğa, hırsa kapılmamızı tembihle-
yen çok naif bir ifade.

KURALI OLMAYAN SAVAŞIN
ORTASINDA

E K O N O M İ

Tayfun KAYA
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CORONA VİRUS PANDEMİSİ NE ÖĞRETİ-

YOR?

“Korona günlerinde sosyal izolasyondan 
daha önemli şey sosyal işbirliğidir.” Çin Co-
vid-19 raporu böyle söylüyor. Ancak ‘Hayat 
eve sığar’ dedik, Modern insanın özgürlüğü 
kısıtlandı, başkasını düşünmek zorunda kaldı. 
En azından bu krizi aşmak için bu gerekiyor.

Ya sonra?

Modern insan tipinin yerine kendimi koy-
dum, yazdım, isteyen benimle satırlar arasın-
da seyahat edebilir.

Ey modern insan!

Yeryüzünde gökdelenler yaparak, uzaya gi-
derek, otonom robotlar üreterek, nesnelerin 
internetini, 3D yazıcıları, büyük veriyi, sanal 
gerçekliği, simülasyonları yaparak gururla do-
laşırken birden  bir virüse yenik düşebildin…

Kazandıklarını kaybetmekten korkuyor, 
ölüm gerçeğini hatırlıyorsun, ancak sonradan 
ayağa kalkabilme ve yoluna devam edebilme 
kapasitesine de sahipsin. Her şey yalan oldu 
sanki doğa bizden intikam mı alıyor, olay dili 
ile konuşan görünmeyen gerçeklikten mesaj 
mı var? Bu belirsizlik bize yeter. Ancak hayat 
varsa ümit de var.

Pandemi nerede duracak, yeni dalgalar 
mümkün mü? Atom bombasından korkarken 
yarı canlı, kendi kendine üreyemeyen bu mik-
rop başımızı döndürdü, gücünü nereden alıyor 
bilemiyoruz ama kazandırdığı ve kaybettirdiği 
şeylerle iz bırakacak…

Hiç bir şey 2019 gibi olmayacak diyebiliriz. 
Bu korku bize yeter.

Bir virusün kelebek etkisi sanki!

Kendini çok güçlü, başarılı, her şeye muk-
tedir, alçak dağları ben yarattım gibi dolaşan 
Kuantum evrene müdahale etme noktasında-
ki insanoğlu, teknolojinin getirdikleri ile omni-
potent yani tam güçlülük duyguları ile ‘Kadir-i 
Mutlak’ gibi yeryüzünde dolaşıyordu. Bir gözle 
görülmeyen virus geldi ve birden her şey an-
lamını kaybetti sanki. Yunus’un tabiri ile ‘bir 
sinek bir kartalı vurdu yere’.

Her şey yalan oldu dostlar, gel de depresif 
olma!

Eşe dosta sarılamıyorsun, kendi elini bile 
kendi yüzüne süremiyorsun, metroda, oto-
büste, merdivenlerde tutunduğun kollara düş-
man gibi bakıyorsun… Eve gelince kıyafetin 
bile düşmanlaşıyor sanki. Gelecekle ilgili ha-
yallerin ve planların altüst oldu, her şey yalan 
oldu dostlar, gel de depresif olma!

Annenin, babanın elini öperken çekiniyor-
sun, çocuklarına sarılamıyorsun. Eğer sağlık 
çalışanı isen bin defa daha fazla korkuyorsun, 
başka evde kalıyorsun, işyerinde kazara do-
kunsalar panik yapıyorsun, kağıdı arkadaşına 
uzaktan veriyorsun, dostlarından korkuyorsun 
sarılırlar diye…

Ölsen cenazene gelen olmayacak, her şey 
yalan oldu dostlar, gel de depresif olma!

Toplantılar, okullar, fuarlar, restoran, ka-
feterya, düğünler, turizm, uçuşlar hepsi iptal 
oldu. Uçaklar soğuktaki kuşlar gibi toplandılar 
uçamıyorlar. Sahil şehirleri “aman yazlıkçılar 
gelmesin” diyorlar her şey yalan oldu dostlar, 
gel de depresif olma!

Gel de depresif olma

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

P S İ K O L O J İ
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Tarihteki salgınlardan farklı olarak ırk, dil, 
din, zengin, fakir, güçlü, zayıf, er, general ayırı-
mı yapmıyor. Yeni dostların oluştu, su, dezen-
fektan, sabun, sosyal mesafe yani yalnızlık, bu 
ne kadar sürecek bilinmez, her şey yalan oldu 
dostlar, gel de depresif olma!

Kepenkler indi, faturalar işliyor, kira zamanı 
ve miktarı değişmedi, vergiler aynı, aynı gemi-
deyiz, sosyal destek çok zayıf kalıyor, bir be-
del ödeyeceğiz ama ne boyutta bilemiyoruz, 
önem ve öncelikler krizde değişmeli, her şeyin 
anlamı değişti, doğru ve yanlış yer değiştirdi, 
her şey yalan oldu gel de depresif olma!

Aceleci, sabırsız, hız ve haz odaklı modern 
insan doyum erteleme becerisini kazanamı-
yordu, dayanıklılığını kaybetmişti, hayatta ba-
şarı tek doğru mu diye sormuyordu ve doğru 
yaşam felsefesi aramıyordu…

Eğer açların açılığı ile, zayıfların güçsüzlüğü, 
fakirlerin dilenmesi ile besleniyorsan sonun 
geldi titre ve kendine sor! Dezavantajlıların 
mutlu olmadığı dünya da sen de mutlu ola-
mazsın. Evde ağlayan varsa gülemeyeceğin 
gibi, gemi bilinmeze gidiyor ya paylaş ya aklını 
çıkar at.

Modern insan yaşam felsefesini değiştir-
mezse ikincil krizlere aday  “Ya yeni yaşam fel-
sefesi ya da depresyon” karar bizim.

Ölüm gerçeğini unuttuk hiç ölmeyecek gibi 
dünyaya çalıştık, hayatın anlamı nedir diye hiç 
düşünmedik, ölüm hayatın bir parçası idi ve 
ondan korkup korkmamak bizim tercihimiz idi. 
Devekuşu gibi başımızı kum içine soktuk ölüm 
avcısı bizi yakalamasın ama başımızı kumda 
tutamıyoruz o halde ölüm sonrasına ne azık 
götüreceğiz düşünmek gerek miyor mu?

Her anlam altüst oldu her şey illüzyon imiş, 
varoluşumuzun fabrika ayarlarını keşfetme 
zamanı gelmiş diyebilecek miyiz? Çözüm bu-
lamazsan tabiiki depresyonun karanlık vadile-
rinde dolaşırsın.

Doğanın düzenini alt üst ettik yeşili azalttık, 
çevre kirliliği ve küresel ısınma aldı başını gidi-
yor, evrenin kuralları ile oynadık, aç gözlülük, 
doyumsuzluk, kapitalist ahlak  küresel ahlak 
oldu. Yoksulu unuttuk, sömürdüğümüz yetmi-
yor gibi mültecileri silah ve sopa ile karşıladık, 
çocuklar savaşlarda ölürken, sahile cesetleri 
vururken keyfimizden hiç fedakarlık yapma-
dık. Şu anda fiidişi kule arkasında huzurlu ola-
mayan üst akıllar ne yapacak dersiniz? Aynı 
gemideyiz her şey süratle bilinmeze doğru gi-
diyor. Her şey yalan oldu dostlar başımızı iki 
elimizin arasına alıp düşünelim…

Çare var tabii ki, ümidi kaybetmeyeceğiz, 
bu yazılanlardan dersler çıkararak tam tersini 
yapabilmek, dünyayı daha yaşanılır yapmak 
için bir iyilik mumu yakmak.

Çevremize:

Sevgi dolu bir bakış,

Tatlı bir tebessüm,

Bir kaç güzel söz,

Sıcak bir selâm,

“Sev, Değer ver, Paylaş” sloganı ile yeni bir 
insanlık inşa etme. Bugünler yapmazsak ne za-
man yapacağız. Sosyal mesafeyi korurken ruh-
sal mesafeyi yakınlaştırabiliriz, yani uzaktan da 
sevebiliriz. Sessiz iyilikler yapabiliriz. İnsanlara 
iyi zanda bulunarak ve iyi yönlerini düşünerek, 
hiçte zor değil.

Sosyal işbirliği, empati, başkasını da düşün-
mek, paylaşmak, uzlaşmak, kendin için istedi-
ğini başkası için de istemek, küçük şeylerden 
mutlu olabilmek, özetle iyi insan olmayı öğ-
renmek zorundayız.

Hayat hızla geçiyor önemli olan para, güç, 
şöhret, çıkar peşinde koşmak değil anlam pe-
şinde koşmak! Yani insanlığımızı hatırlamak, 
sözün özü yaşam felsefemizi yeniden inşa et-
mek.

“Arife işaret yetermiş…”
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Kırk yaş bilindiği gibi farkındalık artan yaş-

tır. Neden kırk yaş bu sadece peygamberimize 
peygamberlik geldiği yaş olduğu için mi? Hayır 
sadece o sebepten değil tabiki. Okullar ,iş bul-
ma, evlilik, çocuklar, işte ilerleme derken vakit 
geçer gider. Hayatın koşturmacası, heyecanı 
bir çok farklı duyguyu görmemize yaşamamıza 
engel olur. Kırk yaş artık biraz durulduğumuz, 
biraz ne oldu, nereye gidiyoruz dediğimiz za-
manların başlangıcıdır. 

Kırk yaş artık kendimizi tanıma isteği duy-
duğumuz, kendimize vakit ayırma, kendimizi 
sevme ihtiyacı duyduğumuz yaştır. Yaşlılığın 
çocukluğudur bir yerde o yüzden kendimizi 
tanıma ve ilimsel olarak da geliştirme telaşına 
gireriz. Vaktimiz biraz daha boldur ya da bol 
olmasa vaktin kıymetini biliyoruzdur. O yüz-
den daha verimli harcamaya başlarız ve sade-
ce vakti değil parayı, enerjiyi. Bu üç konu çok 
kıymetli çünkü vakit, para ve enerji. 

Her yaşın kendine göre bir güzelliği özelliği 
var. Hayatta aslında hiçbir şey için geç değil. 
Herkesin duymuştur artık Tolstoy’un 67 yaşın-
da bisiklete binmeyi öğrendiğini ve bunun bir 
deyim olarak dillere yerleştiğini. Bu çok güzel 
çok kıymetli bir örnek aslında hiçbir şey için 
geç olmadığını hatırlamak hususunda. 

Başka bir yazıda okumuştum doksan beş 
yaşında bir kadın bilseydim bu kadar yaşaya-
cağımı altmış yaşımda keman çalmayı öğrenir-
dim demişti. Hayatın devam ettiğini düşünmek 
hayattan zevk almamıza devam etmememi-
zi sağlar. Hz Ali derki “hiç ölmeyecekmiş gibi 
bu dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için 
çalışın” Hayattan zevk almak haz anlamında 

değil aslında. Verilen nimete şükretmek, etra-
mızdaki insanlara yardımcı olmak, kendi ihti-
yaçlarımızı karşılayabilmek, ilim yapmak, gez-
mek, görmek, sevdiklerimizle güzel zamanlar 
geçirmek yani bir nevi hayatta olmak demek. 
Maddiyatta önemli tabiki ancak yaşam alanını 
küçültüp, standartları çek edip, öncelikleri de-
ğiştirdiğimizde yine de farklı güzelliklere para 
da kalacaktır. 

Belediyelerin açtığı kurslar da var örneğin 
değişik bilgileri öğrenmemiz için bize katkı su-
nan. Yine yeri gelmişken bir İngiliz atasözünü 
de buradan hatırlatayım “istek varsa yol var-
dır” diyen atasözü ne kadar da mantıklı.

İstek varsa yol elbette vardır çünkü özellik-
le nefsimize hoş gelen konular için inanılmaz 
imkanlar bulabiliyoruz. İsteklerimiz sadece 
nefsimize hoş gelen şeylere değil mesela spor 
yapmaya, mesela bütçe programımıza uyma-
ya, mesela ilerde bize faydası olacak konular 
için çalışmaya şeklinde de olabilir. 

Hayat çok hızlı geçiyor ve ölmezsek hepimi-
ze yaşlılıkta geliyor. Kırklı yaşlarla gelen farkın-
dalık hissi yaşlılıkta daha sağlıklı, daha verimli, 
daha pozitif olabilmemiz için çok önemli. Nasıl 
düşünürsek öyle yaşamaya başlarız ve olumlu 
düşünelim ki sağlıklı yaşayalım. Özellikle yaşlı-
lıkta sağlıklı yaşamak önemli çünkü kimse iste-
mez başkasına muhtaç olmayı. Artı eksi kırklı 
yaşlarla başlayan bu farkındalık ki iyi ki de var 
bize kalan ömrümüzün kıymetini bildirir. Ken-
dimizi salmadan sağlıklı, bilgili, ölene kadar 
öğrenen, öğreten hislerle yaşamak adına far-
kındalığa geçiş yapmalıyız. 

ARTAN FARKINDALIK

Gülşen ÖZCİMBİT

K A PA K
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1. Ahmed 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam hali-

fesidir. Sultan 3. Mehmed’in oğludur.1590-1617 Yıl-
ları arasında yaşamıştır. Oğulları 4 Murat, Katledilen 
Genç Osman, ve cesur oluşundan dolayı Deli lakaplı 
Sultan İbrahim Han’ın babalarıdır. Sultan Ahmet Ca-
mii ve Meydana adını veren Padişahımızdır. Sultan 
1. Ahmet tarafından 1616 yılında mimar Sinan’ın 
Öğrencisi olan Mimar Sedefkar Mehmet Ağa’ya 
Ayasofya’nın karşısında yaptırılan Sultanahmet Ca-
misi, kentin en çok turist çeken mekanları arasında 
ön sıralarda yer alır. 

Cami’nin temelleri 403 sene önce 31 Aralık 
günü atılmıştı. Osmanlı sultanları ve ailesi tarafın-
dan yaptırılan ve ”Sultan camileri” anlamına gelen 
selatin camilerinin 6′ncısı olan Sultanahmet Camisi 
Avrupalılar tarafından ”Mavi Cami (Blue Mosque)” 
olarak adlandırılır. Mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik 
çinileriyle bezeli olan ve çinilerin süslemelerinde 
sarı ve mavi tonlardaki geleneksel bitki motifleri 
kullanılması, yapıyı sadece bir ibadethane olmak-
tan öteye götürüyor. 

Sultanahmet Camisi, aynı zamanda Türkiye’nin 
6 minareli tek selatin camisi olma özelliğini de ta-
şıyor. Caminin 6 minaresi olmasının enteresan bir 
hikayesi var. ”Dönemin padişahı I. Ahmet, minare-
leri altından yaptırmak istemiştir ancak kaplamada 
kullanılacak olan altının değeri padişahın bütçesini 
fazlasıyla aşınca, caminin mimarı Sedefkar Mehmet 
Ağa bu emri güya yanlış işiterek ‘Altın’ sözcüğünü 
”Altı” yaparak camiyi 6 minareli inşa ettirmiştir.” 
Avlunun batı girişinde, demirden ağır bir kordon 
bulunmaktadır. Bu kordon, avluya atıyla giren pa-
dişahın kafasını çarpmamak için eğmesini gerektiri-
yordu. Bu durum da padişahın bile camiye girerken 
kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini göstermek 
amaçlı yapılmıştır. 

Başka bir ilginç durum daha var bu camide Padi-
şahın namaza geçmeden önce biraz dinlenmesi için 
yapılan bölüme Kasr-ı Hümayun denir. Sultanahmet 
Camisi’nde de bu bölüm bulunur. Çocuk yaşta padi-
şah olan ve genç yaşta da ölen Sultan 1. Ahmet’in 
caminin yapımında ilk vurduğu kazma, bugün Top-
kapı Sarayı’nda hala saklanır.”  Evliya Çelebi’nin se-
yahatnamesinden rivayetle caminin yapılışında Sul-
tan 1. Ahmet’in, temel kazma çalışmalarına eline 

kazmayı alarak bizzat katıldığını ve temelden çıkan 
toprağı kaftanına koyarak dışarıya taşıdığı yazmak-
tadır. 

Caminin ilginç mekanlarından birinin de Hünkar 
Mahfili olduğudur. Hünkar mahfili neymiş onu da 
açıklayalım. Padişahların Cuma ve Bayram namaz-
larını, ayrıca Kandil gecelerinde yatsı namazlarını 
bulundukları şehrin Selatin Camilerinde kılmaları 
nedeniyle, Osmanlı mimarisinde “Hünkar Mahfili” 
ya da “Mahfil-i Hümayun” olarak adlandırılan Padi-
şahların ibadeti için oluşturulmuş özel mekanlardır. 
Tarihi bilgilere göre, Sultan 1. Ahmet’in her Rama-
zan’ın son 10 günü oraya çekilerek Allah ile manevi 
buluşmayı yaşadığını söyler ve tamamen ibadetle 
geçirirmiş bu günleri. Ramazan aylarında Sultanah-
met Camisi’nde Kur’an-ı Kerim’in 4 defa sesli oku-
yuşlarla hatim edilir. 

Sultanahmet Camisinin harcında örümcek ve 
haşerelerin kokusunu sevmediği deve kuşu yumur-
tası kullanılmıştır. Ayrıca bu camide halıların altında 
bulunan su kanalları olup bitişiğindeki hamamın sı-
cak suyu kanal vasıtasıyla getirilip, alttan ısıtma sağ-
lanıyormuş o dönemler. Günümüzde de hamamdan 
olmasa da ısıtma sistemi mevcuttur. Başka önemli 
bir bilgi: Bu caminin yapımı tamamen simetrik bir 
mimariyle yapılmıştır. Her bir yeri ip çekmiş gibi 
birbirine düzdür ve simetriktir. Türbesi de Yakının-
dadır.

İSTANBUL SULTANAHMET CAMİİ 
VE BİLİNMEYEN SIRLARI !!

İrfan ÇETİN

K A PA K
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“YANAŞIK YÂRİM YAREN”

Türkçem, güzel dilim, ilkin masallarla, 
türkülerle vardım tadına. Kelimelerini sev-
dim bir yâri sever gibi. Her kelimeyi köyü-
mün, köylümün söylediği gibi söylemeyi 
sevdim. Belki çoğunun okuma yazması 
bile yoktu ama birer bilgeydiler kendi hal-
lerince. Kullandıkları kelimeler yaşamları-
nın bir parçasıydı. Açın bakın sözlüklere, 
yanaşık kelimesinin açıklaması benim köy-
lümün kullandığı anlama yaklaşamaz bile. 
Yanaşık düzen, diyor. Yanaşmış durumda 
olan, diyor. Hiç ilgisi yok benim yanaşığım-
la. 

Hıdırellez gelip de yaylalara çıkıldığın-
da, sürü bir çobanın güdemeyeceği ka-
dar çoksa, sürüye bir çoban daha tutmak 
gerekir. İşte o yanaşıktır. Yanaşık, gerçek 
bir arkadaş çıkarsa, özü sözü birse artık o 
ömür boyu yanaşıktır. Bu söz sevgiyi, ger-
çek arkadaşlığı, mertliği samimiyeti, ba-
rındırır özünde. 

Yar, sevgili ama yârim deyince, biraz 
daha sahiplenme duygusu girer araya. 
Var olsun, yâre sahiplenmeyip de kime 
sahiplenilecek. Bencillik mi olur, güzel bir 
bencillik. Türküler yakılmış yar için, yârim 
senden ayrılalı/hayli zaman oldu gel. En 
güzelini de Bedri Rahmi Eyüpoğlu söyle-
miş sanki. Yar yar, Seni kara saplı bir bıçak 
gibi sineme sapladılar. Yar için son sözü 
Aşık Veysel söylemiş gibidir. Benim sadık 
yârim kara topraktır.

İşlemeli çevreler gönderilirdi yâre. Ke-
mik işi taraklar, arkası resimli aynalar gön-

derilirdi. 

Yaren, dost, arkadaş ama gerçek arka-
daş, gerçek bir dost, biri, yaren, diye ses-
lendi mi bilinmeli ki ta yüreğinden geliyor-
dur o ses. Samimidir, içtendir, yalan riya 
yoktur. Boş kalınan zamanlarda yarenler 
toplanır odalarda, doyumsuz sohbetler 
edilir. Yaren sırdaştır, iyi kötü günde, yanı 
başında olandır.

Ne çoktu sevdiğimiz kelimeler.

Ne oldu da unuttuk, o güzellikleri?

SEVDİĞİMİZ KELİMELER

Oğuz ZEKi

G E Z İ
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Bilmeyen, anlamayan, bakmayan, görmeyen, çözmeyen,

sırra vakıf olamayan yerinde dursun, bu daha

hayırlı olur. Bilen, gören, anlayan, çözüme ulaştıran,

gönül kırmadan, can yakmadan, duman kaldırmadan

hareket eden başarıyı yakalayacak, ahir ve akıbet hususunda

Hak Teâlâ’nın rızasına uygun hale gelmeye yardımcı

olacaktır.

Burada, bilmek te görmek te anlamak ta işe yaramayabilir,

önemli olan bir hususta Allah’ın nazarında kıymetli

ve değerli olmanız hususudur. Kimse kimsenin

halini, durumunu ve içinde bulunduğun hareketliliği

bilmiyor ve bu yüzden sorunlar, kargaşalar ve kavgalar

çıkıyor. Sonra da karşılıklı hesaplaşmalar ve ayrışmaya

yönelik konularla hem dünya hem de ahiret zehir

zindan oluyor. Olayları bu dereceye getiren, başlıca

sorumlu şeytan ve bu uğurda ona uyup ona aldanan

kişilerdir. İnsan eline bir şey geçmeyeceğini bildiği,

dünyanın ölümlü ve fani olduğunu gördüğü halde, hala

neden şeytanı ve dostlarını memnun eder. Evet, bu da

mahşerde azaba düşecekleri zaman yalvarma, yakarma,

ahlama ve pişmanlığa sebep olacaktır.

Kim ne yaparsa yapsın en sonunda, varacağı menzil

Allah’tır. Sevmeye, sevilmeye dikkat etmek, doğruya

sevilmek, doğruyu sevmek, Allah’ı bileni bilmek bunlar

hakikaten önemli kazançlardır. Dikkatli olmak, akıllı ve

olgun davranmak huzur ve selamet için şarttır. Şeytanın

tuzaklarına düşenler dünyada sıkıntı, buhran ve çıkmaz

içinde kaldıkları gibi, ahirette de kendilerine güvenli bir

yer bulamazlar.

KİM NE YAPARSA YAPSIN,
VARACAĞI MENZİL ALLAH’TIR

Sadettin TURHAN

TA S AV V U F
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Yazılarımı düzenli olarak takip edenler ve kitapla-

rımı okuyalar bilirler. Kova Burcu’na Satürn gitmek-
te ve Zodyak’ta 11. Ev Kabe’nin Doğu köşesi ve Kova 
burcunu simgeleyen tarafıydı. Satürn sınav demek 
zorlanma sabır demek astrolojide. Corona virüsü 
ilmin olması durumun da gidip almamız gereken 
ÇİN’i işaret eden Kabe’nin doğu tarafında aklın bil-
geliğin olduğu yöndü Çin. 11. Ev demek Kabe’nin 
tavaflarının başladığı yerdir. Bir olmak beraber ol-
mak cem cami Cuma cumhur cumhuriyet olmanın 
evi 11. Ev. Ayrıca Come Community Common Com-
munism’in simgelendiği yer 11. Ev. Çin Kova burcu 
bir ülke. 6 Ekim de kurulsa da Terazi burcunun Kova 
dekanın da özellikle olarak Kova’yı çok yansıtmakta.

Tavsiyem mutlaka herkes birbirini telefondan 
da olsa hal hatır sormalı. Özellikle Cumartesi sanah 
kuşluk vakti sadakaları eksik etmemek lazım. BAsıt 
Fettah Latif esmaları ile RAbbimizden yardım ister-
ken yüzümüz olmalı bizde yardım etmemiz lazım 
muhtaçlara. 

Peki Satürn ne kadar süre Kova’da kalacak?
Yaklaşık olarak 3 sene süren bu süreç başladı 

sayılır. Bir ara tekrar oğlak burcuna da geçse de tek-
rar Kova’da olacak Satürn ve Kova’nın etkilenmesi 
devam edecek. Kova’daki değişim aslında Oğlak-
takinden daha fazla olacaktır çünkü Oğlaktayken 
dünya ticaretine darbe vuran Satürn Oğlak’ta yeni 
tip ticaret anlayışını da ortaya koyacaktır. Evden 
internetten iş yapanların işine bir şey olmadı. 11. 
Evde sembolize olan Tavaflar durdu. Say’lar durdu. 
11. Ev de sembolize olan Fatiha’nın ilkeleri özellikle 
Elhamdülillahı Rabbul Alemin olan en önemli ilkeyi 
yansıtan HAMD anlamına gelen SAFA tepesi üzeri-
ne Satürn geldi. Evet gerçekten Hamd etmeyenler 
şimdi gerçekten hamt etmek ne demek bilecekler. 
Verilen nimetlerin hesabının da verileceği zaman-
lar. Corona Virüsü laboratuvarda üretilen bir virüs 
ama sonuçları nereden bakarsak bakalım rahmani 
sonuçları da doğurmaya başladı. Eskiden beğenme-
diği yemeklere burnunu kıvıran insanlar şimdi kuru 
ekmeğe muhtaç olmaya makarnaya şükretmeye 
başlayacaklar.

Hepimiz tüm insanlık 3 sene boyunca ayağımı-
zı denk almak zorundayız. Elimizden geldiğince 
dikkatli yaşamak zorundayız. Bağışıklık sistemimizi 
güçlü tutmak sağlığa hijyene önem vermemiz ge-
rekmekte.

Bu virüsle yapılmak istenen nedir?
Bilindiği gibi ABD başkanı Trump ABD içindeki  

60 milyon evsizin sokakta yaşadığını bilerek daha 
ulusalcı Amerikan halkının çıkalrını koruyacağına 
dair söz verdi bunun işaretlerini dile getirdi. Yıllarca 
Türkiyeyi sömüren IMF’ye karşı Türkiye son 20 yılda 
IMF borçlarını da oradan emirler almayı da bıraktı. 
Hükümet batılı müttefiklerinin dikte ettiği ne varsa 
karşı koydu. Hüküetin ve onu yöneten Erdoğan’ın 
bu tavrının aynısını Amerika’da Trump kesinlikle uy-
gulamaya koydu Erdoğan ne dediyse o da yanışını 
İngilizce olarak halkına söyledi. Evet Erdoğan Tür-
kiye’nin içindeki Oligarkları susturdu başta Aydın 
Doğan ve Koç holding ve Tüsiad olmak üzere beyat 
ettiler.

Ya Trump? O bunu yapmaya çalıştıkça Oligark-
lar azdı. Azil sürecine soktular Trump’ı. Trump 
Kudüs’ün İsrail başkenliğini tanıyan kararı ve Siyo-
nistleri memnun eden tavırları yüzünden ultra üst 
zengin Amerikalı Emperyalist özellikleri Siyonist 
özelliklerinden fazla olanların geri çekilmesine yol 
açamadı ama onları yavaşlattı. Trump Azil sürecini 
atlattı. Ancak o çevreler yavaşlasa da devam ediyor-
lar. Bu virüsle bir taşla 100 kuş vurdular.

1 Virüs ile hızla yükselen Çin’e fren bastılar. 
Çin’in başına hangi belaları saracakları belli değil. 
Corona öncesinde de Doğutürkistan’daki Baskıyı 
abartarak haber ajanslarına ve yandaşı ajanlarına 
paylaştırdılar. Çin’in imajını mahvettiler son 6 ayda.

2 AB Vatandaşları sigorta bilinci içinde olan in-
sanlar. Yıllarca Avro ile ödeyip elde ettikleri özel 
sigorta haklarının meyvelerini yaşlanınca yemeye 
başlamışlardı. Ancak AB içinde genç nüfus az ve 
yaşlılık sigortasına yeterince ilgi göstermedikleri 
için o çevrelerin sigorta firmaları zarar etmeye baş-
lamıştı AB’de. Virüs en çok yaşlıları öldürdüğü için 
emeklilik maaşı ödemekten kurtuldu bu şirketler. 
65 i bulamamış yaşlılarda halen ölünce yerine hem 
gençler gelecek hemde emeklilere maaş ödemek-
ten kurtulunacak ve sigorta paraları bir şekilde on-
ların fonlarına daha kolay geçecekti.

3 İnsanların haksılıklara karşı devrimci duruşları 
bu hastalık sayesinde eve kapanma ve bencilleşme-
lere de yol açsın istenmekteydi. Devrimsel sürece 
engel de olunmuş oldu çünkü insanlar birbirinden 
uzaklaştı. Aile dostluklar vb bir çok kavram yok ol-
maya başladı.

4 Ellerinde tuttukları aşıları satmak için hastalı-
ğın daha da yayılmasını beklemekteler. Ancak daha 
beter virüsler üretecekler. Öyle ki insanlar kendile-
rinin kontrol edilmesine razı ve memnun olacaklar 
yeterki yaşayabilsinler.

ASTRO CORONA VE YENİ 
DÜNYA DÜZENİ

Ayhan ÖZCİMBİT

A S T R O L O J İ
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21. Yüzyıl için bilgi çağı, dijital çağ, teknoloji çağı 

vb. isimler takılmıştır. Ben de; “21. Yüzyıl iletişim 
çağıdır” diyor ve ister birey olsun, ister şirket olsun, 
isterse devlet olsun, gelişim için “küresel köy” olan 
dünyada insanlar ve ülkeler anlık olarak iletişim 
halindedirler. Başlığa taşıdığım gelişimin 3 anahta-
rı olarak belirttiğim yönetişim, bilişim ve etkileşim, 
iletişim ile iç içedir. Nitekim; yönetişim, yönetim ile, 
bilişim, bilgi ile ve etkileşim de karşılıklı etki ve pay-
laşım ile iletişimin ortaklığı sayesinde gerçekleştiri-
lir. Bu üç anahtar kavramı tek tek irdelemek gerekir.

Yönetişim ile başlamamın sebebi, çağdaş ve mo-
dern yöneticilerin astlarıyla ve yönettikleri kişilerle 
iletişimin demokratik ve katılımcı ilkeler çerçevesin-
de yapılması halinde verimli, sağlıklı ve kalıcı olma-
sını sağlayacaktır. Devlet için yönetişimin 4 temel 
kural sıralanmıştır:

1) Saydam (Şeffaf) Yönetim

Karar alma sürecinin tüm evrelerinde, uygula-
mada, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinde 
tüm karardan etkilenen herkese açık, net ve anlaşı-
labilir bir dille anlatılması; yasa ve yönetmelik deği-
şimlerinin, yasal ve yönetsel hak arama sürçlerinin 
belirgin, öngörülebilir, tutarlı ve istikrarlı bir içeriğe 
sahip olması saydamlığın, dolayısıyla etkin devlet 
işleyişinin temellerini oluşturur.

2) Hesap verilebilirlik

Yönetişim karar ve uygulamalara katılacak aktör-
lere yetki ve kaynakların paylaşımı kadar bu yetki-
lerle ilgili sorumlulukların da devrini öngörmekte-
dir. Özellikle uygulamaların içerik ve sonuçlarının 
değerlendirilmesinde merkezi ve yerel yönetim 
kademeleri ya da ilgili sivil toplum kuruluşları karar 
ve uygulamalarının hesabını verebilmesi, kaynak-
ları kullanım biçimlerinin belirgin olması ve yargı 
denetimine açık olmaları yönetimin etkinliği için 
zorunludur.

3) Katılımcılık

Merkezi yönetimin kaynak ve yetkilerini yerel 
yönetimler ve STK’larla birlikte kullanımı ve yöne-
timi yönetişimin temel ilkesidir. Katılım yalnızca ka-

rar almayı etkilemeyi değil karar alma sürecinin her 
evresinde, kararların içeriklerinin biçimlenmesinde, 
uygulama ve denetlenmesinde yaygın ve yoğun ka-
tılımı anlatır.

4) Yerellik

Hizmetlerin sunulduğu ölçeğin halka yakın ol-
ması, halkın hizmetlerin maliyet ve kaynakları öğ-
renmesine ve bu yolla siyasaları benimseyip etkin 
ve gönüllü bir biçimde katılımını sağlayacaktır. Hiz-
metlerde yerellik ilkesi, hizmetin maliyet ve verimi-
nin optimalliğinin sağlanması yolunda, hizmetlerin 
yerel halk ve kurumlarca üretimini ya da merkezi 
yönetimle ortak gerçekleştirilmesini kapsamakta-
dır.

Bilişim; yönetişimi sağlamakta, yöneticilerin bil-
giyi iletişim ile bağdaştırmasını sağlar. 23 Mart 2020 
tarihinden itibaren; Corona virüsü tedbirleri kapsa-
mında, Milli Eğitim Bakanlığı, okulların kapatılması 
üzerine, “eba.gov.tr” internet sitesi ve televizyon 
kanalları aracılığıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğren-
cilerine sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı 
olan Eğitim Bilişim Ağı, ya da kısaca EBA ile eğitime 
devam etmesi, bilişimin önemini göstermiştir. Bilgi 
önemli bir insan ve işletme kaynağı olarak kabul 
edilirken; bilişim teknolojisi, bu bilgiyi saklayan, iş-
leyen ve iletişimini sağlayan teknolojidir.

Esasen; etkileşim, yönetişim ve bilişim unsurla-
rının ardından gelen bir kavram değildir. Etkileşim, 
önce açıkladığımız bu iki kavramın arzu edilen, et-
kin ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini ve teknoloji 
ve değişen insan davranışları göz önünde bulun-
durulduğunda, bireye (aileye), topluma, şirketlere 
ve devlete önemli kazanımlar sağlayan anahtar bir 
unsurdur.

Bu itibarla; yönetişim, bilişim ve etkileşim ile 
gelişim elde ederken, bu çağa ayak uydurabilmek 
için her üç unsurun birlikte gerçekleştirilmesi ge-
reklidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’e atfedilen bir söz ile yazıma son veriyorum: 
“Yerinde duran, geriye gidiyor demektir… İleri, da-
ima ileri!”

GELİŞİMİN 3 ANAHTARI: YÖNETİŞİM, 
BİLİŞİM VE ETKİLEŞİM

Sabit OSMANOĞLU
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Genelkurmay Başkanı’nın 11 ŞUBAT 2010 

tarihinde deniz teğmenlerine hitaben yaptığı 
konuşmada ifade ettiği ‘şövalye ruhlu olun’ 
hedefi beni derinden derine çok yaraladı.

Kamuoyunca da bilindiği gibi Şubat ayı ba-
şında Deniz Kuvvetleri’nden Deniz Kurmay Al-
bay Berk Erdem intihar etmişti. Kısa bir süre 
önce de 6 deniz subayı intihar etmişti. Org. 
Başbuğ, Gölcük’e 11 Şubat Perşembe günü bir 
moral ziyareti düzenledi. Genelkurmay Baş-
kanı Gölcük’te, Deniz teğmenleriyle bir araya 
geldi. Başbuğ, önce teğmenlere sonra diğer 
denizci subay ve astsubaylara hitaben bir ko-
nuşma yaptı. Moral verdi.

Bunun üzerine 12 ŞUBAT 2010 tarihinde ga-
zete, televizyon ve radyo gibi haber vasıtala-
rında şöyle bir haber yayımlandı. Haber özetle 
şöyleydi.

‘ Son dönemde, ağır işamlar ve intiharlar-
la sarsılan Deniz Kuvvetleri’ne moral vermek 
amacıyla 11 Şubat’ta Gölcük’e bir ziyaret dü-
zenleyen Genelkurmay Başkanı Org. İlker Baş-
buğ, Deniz teğmenlerinden “Bu mesleği ‘Şö-
valye Ruhu’ ile icra etmelerini” istedi.

‘ Şövalye ruhu ’

Org. Başbuğ, deniz teğmenlerine, “şövalye 
ruhlu” olmalarını isteyerek şöyle seslendi “Bu 
meslek sadece maddi değerlerle, beklentiler-
le yürütülemez. Zor bir meslek. Onurlu ancak 
birçok güçlükleri mevcuttur. Aradığımız subay 
tipi, mesleği bir yaşam tarzı olarak özümseyen 
ve mesleğini kalpten seven bir personeldir. 
Buna ilave olarak, bu mesleği ‘ ‘Şövalye Ruhu’ 
ile icra etmeyi benimsemiş personeldir.

Şövalye Ruhu’nun ise şu unsurlardan oluş-
tuğunu ifade edebiliriz:

- Mesleğe adanmışlık,

- Gözünü hiç kırpmaksızın görevini yapmak,

-  Karşılık beklememek.

İşte Harp Okulları’nda bu ruhun verilmesi 
önemlidir. Her Harp Okulu öğrencisinin Şöval-
ye Ruhu’na eriştirilmesi gerekir.”

 ‘ Tapınak şövalyeleri ’

Kara Harp Okulu yıllarında okurken ilk defa 
‘Şövalye ruhu’ tabirini o zamanlar işittim.. Hiç 
hazetmedim bu tabiri. Hiç sıcak gelmedi bana.

 Kıt’a hayatımızda da bir hünermiş gibi hep 
söylediler bunu.

-         Subay, şövalye ruhlu olmalı derlerdi.

 Çok soğuk gelirdi ruhuma, hiç özenmedim 
şövalye ruhlu olmağa. Çünkü , çünkü, çünkü…! 
Ben kim olduğumun farkındaydım, hangi ruhu 
temsil ettiğimin şuurundaydım. Bunu bana 
daha çocukluğumda Merhum İstiklal Savaşı 
Gazisi Dedem Kamil TÖRE öğretmişti. O kudsî 
ruhu, ruhuma üflemişti. Rabbim ondan razı 
olsun. Amin. O güzel insan bana; hangi ruh-
la , hangi idealle İstiklal Harbini yaptıklarını, 
Kop dağlarında Ruslarla çatışmayla başlayan, 
on yıla yakın süren ve İzmir’e düşmanı denize 
dökmeğe kadar devam eden, askerlik haya-
tındaki hâlet-i rûhiyeyi gönlüme nakşetmişti. 
Bu gün merhum dedem hayatta olsaydı O’na; 
kendi yetiştirdiği sonra, o yüksek ideallerle, 

ŞÖVALYE RUHU – TAPINAK ŞÖVALYELERİ 
 PEYGAMBER RUHU

İbrahim TÖRE

D İ N
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o ruhla binbaşı olan torunu İbrahim’in irtica 
diye yaftalanarak, inandığı gibi yaşadığından, 
namaz kılıp, eşinin de başının örtülü olduğu 
için - bundan doğal ne olur ki - ordudan atıl-
dığını nasıl söylerdim bilemiyorum. Neyse bu 
hamur çok su götürür, ahirette görülecek çok 
işimiz var.

Sayın Genelkurmay Başkanımıza nispet ol-
sun diye değil de, işin aslını öğreneyim diye  
neymiş şu şövalye ki, ruhu da nasıl olurmuş 
diye bu beyanat üzerine kaynakları araştırdım. 
Karşıma neler neler çıktı.

Önce bizim Battal Gazi filmlerindeki kap-
kara ruhlarıyla ‘Kara şövalyeler’ arz-ı endam 
etti hayalime. Sonra Haçlı seferlerindeki şöval-
yeler gözüktü bütün versiyonlarıyla… Baştan 
ayağı zırha bürünmüş şövalyeleriyle haçlılar 
tekrar kadim düşmanlarının barındığı Anado-
lu’ya  hücum ettiler sanki. Biraz ileriye gidince 
bu sefer karşımıza ‘ tapınak şövalyeleri’  geldi.

Bunların insanlık için özellikle de bizler için 
ne büyük felaket ve düşman olduklarını bilme-
yenler ehlinden öğrensinler. O menhus ruhun 
yaptığı tahribat, fitne ve fesatların farkına va-
rarak gerekli tedbirlerini alsınlar.

Donkişot’u da atlamayayım. Hatırı kalır. 
Malum o da şövalye.. Hani yeldeğirmenlerine 
düşman diye saldırmıştı. Yerli Donkişotları da 
unutmayalım. O Donkişotlarda, düşman diye 
kendi milli ve dini mukaddesatımıza saldırmış-
lardı. Gerçi hala saldırmaya devam edenler de 
az değil.

 Türkçe sözlükte Şövalye anlamı

1. Eski roma’da üç sınıftan ikincisinin üyesi 
olan yurttaş.

2 .Orta çağ Avrupa’sında özel eğitimle ye-
tişmiş, belli ülküler taşıyan, soylu, atlı savaşçı:

( Niğbolu Muharebesine birçok Fransız asil-
leri ile şövalyeler ve Almanlar iştirak etmişler-
dir.- f. r. atay.)

3 . Derebeylik düzeninde soyluluk unvanla-
rının en alt basamağı.

4 . Günümüzde Fransız hükümetinin verdiği 
şeref belgesi ve nişanı.

Peygamber ruhu, Mehmetçik

Mehmetçik deyince içim hemen ısınıve-
rir. Gönlüm bir hoş olur. Allah ecdadımızdan 
binlerce razı ve hoşnut olsun. Ne güzel bir 
şey yapmışlar da, erinden - mareşaline kadar 
bütün askerine ‘Mehmetçik’ ulvi unvanını ver-
mişler. Peygamber sevgisinin zirvede olduğu 
bu necip millet; askerine, Küçük Muhammed  
olsun diye, Küçük Muhammed mânâsında, 
peygamberî ruh da, o idealle yaşasın, müca-
hede etsin diye bu güzel ismi  vermiş. Asker 
ocağına da ‘Peygamber Ocağı’ demiştir.

Bizi biz yapan bu ‘ Peygamberî ruh’ olmuş-
tur. Esareti, zilleti kabul etmeyen, ölürsem şe-
hidim, kalırsam gaziyim dedirten işte bu ruh 
olmuştur. Milletimiz, Orta Asya’dan yola çıkıp, 
sonra İslamiyet’le şereflendikten sonra hep bu 
ruhla yaşamıştır. İnşallah kıyamete kadar da 
böylece yaşayacaktır, yaşatacaktır.

Müslüman Türk milleti, bu peygamber’i 
ruhla, her devirde Haçlılara karşı koymuş, üç 
kıtada at koşturmuş, tarihin şeref levhalarına 
adını altın harflerle yazdırmış, Çanakkale’de 
destanlar yazmış, en sonunda da Kurtuluş sa-
vaşını yapmış.Allah’ta onu muzaffer etmiş.

Sonuç :

Gönül isterdi ki, Mehmetçiğin Genelkurmay 
Başkanları hep bu yüce ruhu, Mehmetçiğe en 
güzel şekilde üflesinler. Bu ulvî ruh sönmesin, 
pörsümesin.

Org.Başbuğ’un kastettiği ‘şövalye ruhun-
dan’ bin fazla meziyet, ulvîyet ve şeref ‘Pey-
gamberî ruh’da mevcuttur.

Biz bu yüce ruhu temsil ediyoruz
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P S İ K O L O J İ

Biraz önce Avustralya’dan bir vatan-
daşımız rahatsızlığının süreci hakkında 
soru sormak ve bilgi vermek için aradı. 
Sohbet arasında kendisine orada du-
rumun nasıl olduğunu sordum. “Çok 
kötü” dedi. Sokağa çıkma yasağı var-
mış ve hastalık giderek yayılıyormuş. 

Sadece Çin, İran ve İtalya’da değil 
Fransa’da, İngiltere’de, İspanya’da, 
Hindistan’da kısacası bütün dünyada 
olağanüstü hal var. Benim yaşımdaki-
ler “Biz böyle bir afatla karşılaşmadık” 
derken haklılar. Ülkemiz depremler-
le, askeri ihtilallerle, hain 15 Temmuz 
darbe girişimi ile sıkıntılı durumlara 
düştü. Ancak Korona virüsün yayılması 
bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de 
elbette çok etkiledi. 

Şimdi bakıyorum bazı kötü niyetli 
kişiler bu salgını kendi ideolojik sap-
lantıları lehine kullanmaya çalışıyor-
lar. Bunlardan biri, İran’ın molla şehri 
Kum’dan hastalığın yayılmasını ele al-
mış ve mantık çarpıklığı içinde “Neden 
inandığınız Tanrı burayı korumadı?” 
diye soruyor.

Muhakemesi bozuk sorusuyla aklı 
sıra Müslümanları vuracak. Bir defa 

söyleyelim, korunma tedbirlerini uy-
gulamak aklın ve bilimin gereğidir. 
Kum’daki çokbilmiş mollalar bunları 
uygulamadı iseler korona virüs onları 
es geçecek değil ya. İkincisi Suriye’deki 
masum insanların katline ses çıkarma-
yan, dahası cevaz veren, hatta teşvik 
eden utanılası mollalar neden korun-
sun ki? Bence o mollalar başlarına ge-
len bu felâketten sonra, “Biz nerede 
hata yaptık?” diye ders çıkarmalı ve 
ibret almalılar. 

Bir diğer saldırı ‘bilim dünyası’ adına 
geliyor. Bilindiği gibi virüsler ve bak-
teriler gibi mikroorganizmalar milyar-
larca yıldır yeryüzünde vardırlar. Ne-
dense evrim geçirdikleri ve onlardan 
tonlarca ağırlığa sahip dinozorlar ve 
bilinç sahibi insanlar geliştiğini evrim-
ciler iddia etseler de virüsler halen 
aynen o ilk zamanlardan beri vardırlar. 
Hatta her insanda 2 ila 3 kg gelen ve 
sayıları trilyonlara varan mikrop bulu-
nur. Biz onlarsız onlar bizsiz yapamaz. 
Yani aramızda ortak yaşam söz konu-
sudur.

Virüslerde ortamın zorluğunda bün-
yelerinde değişiklik yapma yeteneği 
yaratılışlarından vardır. Bu sayede an-

Korona Virüs’ten İslâm Karşıtlığı 
Yapmak
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tibiyotiklere direnç geliştirdiler. İşte bu 
yüzden her yıl değişik bir virüs salgını 
görülür. Yani tür içinde değişiklik olur. 
Darwincilerin iddia ettiği gibi başka 
türe dönüşmüş değillerdir. O zaman 
insanların da siyah, beyaz veya sarı 
ırka sahip olmaları da evrim geçirdik-
lerinden midir? Değildir. Başka bir tür 
ortaya çıkmamıştır ki…

Virüslerin dayanıklı hale gelmelerini 
evrimin zaferi diye yorumlayanlar an-
cak gerçeği saptırma ve yalan fiillerini 
işliyorlar. 

Hâlbuki doğru olan şu: 21. yüzyılda 
gözle görülmeyen küçük bir yaratık 
gelişmiş tıbba ve teknolojiye rağmen 
insanı alt üst edebiliyor. Hani bilimin 
bütün sorunları halledeceğini, salgın 
hastalıkların artık bittiğini, insanoğlu-
nun tabiata hükmeder duruma geldi-
ğini söyleyen iddialı kişiler neredeler? 
Ders ve ibret alalım yeter ki...

AF ÇIKARKEN

Korona virüs sadece dışardakileri 
değil fazlasıyla kalabalık olan cezae-
vindeki insanları da tehdit ediyor. İk-
tidar muhalefet partileri ile anlaşarak 
bir af yasası çıkarmak üzere. Ancak iki 
önemli teklifimiz olacak:

Birincisi elbet cinsel tecavüz suçları 
tasarıda olduğu gibi affedilmesin. An-
cak cinsel saldırı diye tanımlanan ne 

olduğu şüpheli, atılan iftira ile veya 
yanlış yorumlama ile hayatı kararabi-
len mazlum insanlar var. Lütfen bu göz 
önüne alınsın. Bu yazıyı hazırlarken 
dünkü Yeni Şafak Gazetesi’nde ‘Kum-
pasın Belgeleri’ başlığıyla verilen iç 
sızlatan, vicdanları yaralayan bir haber 
gördüm. Haberde Eyüp Sultan’daki bir 
okulda FETÖ elebaşını kötüleyen ifa-
deler kullandığı için başına gelmeyen 
kalmayan müdür yardımcısından söz 
ediliyor. Uzun haberi buraya alacak 
değilim. Ancak bu şekilde haksızlığa 
uğrayan mahkûmlar var.

İkincisi de erken yaşta evlilik mağ-
durları. Evlenmiş, çoluk çocuğa ka-
rışmışlar. Bu ailelerin erkeğini küçük 
yaştaki çocuğa cinsel tecavüz suçla-
masıyla 10 yıla varan cezalar vererek 
hapse atılmasının önüne geçmek la-
zım. Araştırmakla kolayca anlaşılır. 
Unutmayalım ki yeryüzünde zulüm ol-
duğunda başımıza felâketlerin gelmesi 
kaçınılmazdır...
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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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İslam Medeniyetinin önemli mer-

kezlerinden biri tekkelerdir.

Mektep, genel bilgilerin öğretildiği, 
medrese dini bilgilerin ders ve-rildiği 
yer olduğu gibi, tekke de kalbe yönelik 
eğitimin yapıldığı bir yerdir. Bu kelime 
“tekye, zaviye hangâh, dergâh” gibi 
ifadelerle de söylenir.

Buralar manevî birer kışla, birer 
kültür merkezi, sosyal aktivite ala-nı, 
tanışma- kaynaşma- yardımlaşma ma-
halli, hatta bir yönüyle tedavi görülen 
birer hastanedir. Bu feyiz menbalarına 
gelen kimseler ruhen ve kalben itmi-
nan hali yaşarlar, sıradan kimseler ol-
maktan kurtulurlar, insan-ı kâmil olma 
yolunda önemli adımlar atarlar.

Osmanlının son zamanında hemen 
her müessesede olduğu gibi tekkeler-
de de kalite düşmüş olabilir. Tekkelerin 
son baharını görüp onları hep böyle 
zannetmek yanlış olur. 
Devlet, vatandaşlarının 
ta-mamını nazarı dikka-
te almak durumundadır. 
Kahvehanedeki vatan-
daş çayını yudumlarken 
tekkedeki vatandaş da 
feyizler yudumlamakta-

dır. Günümüzde tarikatların toplanma 
yerleri olan dergâhlar, tarihteki tekke-
lerin görevini aynen devam ettirmek-
tedir.

Burada kısaca “Miskinler Tekkesi”n-
den de söz etmekte yarar görüyoruz. 
Şöyle ki: Bu müessese, isminden do-
layı tembellik ve miskinlikle ilgili bir 
kuruluş gibi telakki edildiğinden zihin-
lerde menfi bir çağrışım alanına sahip-
tir. Hâlbuki miskinhane de denilen bu 
müessese, bulaşıcı hastalıklara müb-
tela olan kimseleri, toplumdaki sağlıklı 
insanlardan ayırmak için kurulmuş bir 
karantina yeridir. Buralar o zaman-
larda ilacı bulunmayan cüzzamlıları 
tecrid etmek, onların dökük parmaklı 
ellerini, kesik burunlu yüzlerini halkın 
gözü önünden uzaklaştırmak gibi sıh-
hî, içtimai, insanî, hatta medenî bir 
fonksiyona sahiptir.

Şadi EREN

Tekke

A H L A K
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Tuşlu çalgılar sınıfına giren piyano, ilk olarak 1711 yılında Bartolomeo Cristo-

fori tarafından Floransa kentinde yapıldı. Çalgının adı İtalyanca “hafif ve güçlü” 
anlamlarına gelen “piano e forte” nin önce birleştirilmesinden (pianoforte) son-
ra da kısaltılmasından (piano) ortaya çıktı. Çalgıya bu adın verilmesinin nedeni, 
daha önce kullanılan tuşlu çalgıların gürlük değişimlerine olanak sağlamama-
sı, piyanoda ise bu değişimlerin gerçekleştirilebilmesiydi. Piyanonun tarihçesi 
mekanizmasıyla ve ses özellikleriyle çalgının atası sayılan  klavikord ile başlamış 
denilebilir.

Piyano için ilk kez 1770 yılında Muzio Clementi eser yazdı. Besteci aynı za-
manda piyanonun teknik olanaklarını inceleyerek çalma ve yorumlama üzerine 
çalışmalar yaptı. Eğitim amaçlı alıştırmalar yazarak piyanonun çalma tekniğini 
ilerletti. Clementi’den sonra birçok besteci piyanonun olanaklarını geliştirici ça-
lışmalar yapmaya devam etti.

Yedi buçuk oktava yakın ses aralığı ile teknik ve yorum açısından tek kişilik bir 
orkestrayı andıran çalgının icadı müziğe önemli bir katkı sağlamıştır.

S A N AT  TA R İ H İ M İ Z

Emrullah ÇINAR

Piyano
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    Sekiz yaşında çalışmaya başladım

Misafir olmuştu bize fakirlik

           Gelmesin diye döndüm onu taşladım

Aldırmadı geldi yine fakirlik

                 Batkın harmanlarda çok sürdüm düven

 Zahrayı tutmaya olmazdı güven

         Bazen odun çektirdi bazende keven

Salardı güneye kuza fakirlik

      Çok çift sürdüm emeğimi batırdı

Geceleri gamlı gamlı yatırdı

  Ankara ya yayan bile götürdü 

  Boğdurdu yollarda toza fakirlik

İnönüde karne koydu şehire

Hayatımız dönmedimi zehire 

     Buğday koktu dökmedimi nehire

Beyhude çektirdi bize fakirlik

Söyler NEZİR amanın aman

         O zaman giyerdik yırtılmış tuman

         Artık hiç gelmesin böyle bir zaman

   Düğümde çaldırdı dize fakirlik

                                                                                               Nezir Kaya

Tüfekci ve Değirmenci 
Nezir Hocanın Fakirlik  Şiiri
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Hayvan Mezarlığı, henüz taşındığı evde ailesi ile kutlama yaparken hayatını kay-

beden küçük kızını geri getirmek için eski bir mezarlığa oğlunu gömen bir adamın 

hikayesini anlatıyor. Louis Creed, iki çocuğu ve eşi Rachel ile birlikte Boston'daki şehir 

yaşamlarından kurtulup, kırsal kesime taşınmaya karar verir. Yeni yaşamlarına uyum 

sağlamaya çalışan aile, kedilerinin bir kaza sonucu ölmesiyle büyük bir üzüntüye ka-

pılır. Kedilerini, evlerinin yakınındaki gizemli bir mezarlığa gömen aile, bir süre sonra 

inanılmayacak bir durumla karşı karşıya kalır. Gömdükleri kedi hayata geri döner. Cre-

ed ailesi, artık gizemli mezarlığın sırrını öğrenmiştir. Bu sırada kızlarını kaybeden aile, 

gömülen her şeyi bedenen hayata döndüren bu mezarlığı, kızlarını geri getirmesi için 

kullanmaya karar verir. Kızını mezarlığa gömen Luis, onu gerçekten geri getirebilecek 

midir?

Onur TAŞKIRAN

Pet Sematary



SIR
İlk piyasaya sürülme tarihi: 23 Kasım 2004

Çıkış: AVUS / ABD: 23 Kasım, 2004: AB: 11 Şubat, 2005;

Tür: Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu

Ödüller: VGX En İyi PC Oyunu Ödülü, VGX En İyi RPG 
Ödülü, Diğer

Tasarımcılar: Jeffrey Kaplan, Rob Pardo, Tom Chilton

Platformlar: Mac OS, Microsoft Windows

BATUHAN 
PINARBAŞI

V İ D E O  -  O Y U N

World Of Warcraft
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Felaket tellallari doldurmuş köşeleri 
Virüs dolu kadehler, elinde şişeleri. 
Silahı sanal alem, yalan haber zırhıdır, 
Kargaşa dağıtıyor fütursuz gişeleri 

Bu telaşlı hâl niye? Herkesi dolduracak.
Değil mi ki veren O, alan da O olacak. 

Moral yoksa cümleten sarhoşça tekliyoruz
Bunca yalan haberle sabrı sabra ekliyoruz 
Tedbir bizden takdiri Allah'dan bekliyoruz 
Şirazesi çıkmışla selamı kesiyoruz. 

Ölüm vaktin geldiyse azrailin bulacak 
Nemrudu sinek vurdu, sana virüs vuracak. 

Dört gözle bekliyorduk ülkemiz kalkınacak! 
Türk'ün ayak sesleri tâ Mars'danduyulacak!
Kim derdi ki kardeşle selamsız durulacak 
Şaştık kaldık bu işe bunu kim durduracak?

Kemirgenden virüse dünya salgın bulacak 
İnsanoğlu çaresiz böyle mi oturacak?

Güçlüdür Türkiyemiz, milletçe hemfikiriz
"Evde kal" deniyorsa kalırız da hepimiz 
Basireti açıksa ferlidir gözlerimiz 
Evvelallah yetişir sağlıkcımız, fencimiz. 

Çin' den çıkmış virüse Çin'den aşı olur mu?
Bilmem aşı tutar da dünya deva bulur mu?

Birçok şeye alışıp acem kürdî barıştık 
Başımız hep dik oldu, düşmemeye çalıştık 
Fabrikalar kurarak sanayide yarıştık 
Milletçe kalkındıkça topraklara karıştık. 

                            

Top tüfek devri bitti, savaşcı  artık alçak 
Salgın en büyük silah, adı virüs kalacak.

Ne zaman hayal etsem dünya çiçek dolacak
Bir el gelip silkeler, uykumu kaçırarak!
- Kimyasal silahları yağmur olup yağacak 
Mazlumun gözyaşında zalim mi boğulacak?

Rakofiller roçiller ilahlik yarışında 
Ürettiği virüsle kimyasal  savaşında 

"Dünya beştenbüyüktür"dedikçe budadılar 
Joni küme düşünce, virüsü atadılar
Hedefleri küçültün diyerek haykırdılar
Sesimizi kesip de evlere tıkadılar.

Zamanımız geldiyse kainat da duracak 
Değilmi ki veren O, alan da O olacak .

Aç kaldı kedi köpek, sokaklar sessiz sessiz 
Musalla taşındaki, mevtalar da kimsesiz 
Kabe bile tavafsız, kaldı mümin çaresiz 
Virüs denen şu illet, deli fişek hedef biz 

Bu illetin sonu da elbet birgün gelecek 
Kimbilir belki yarın yüzümüz de gülecek. 

Bitmezdenenhangişey,bitmemişki?Bitecek.
Corona olsa bile  elbet bir gün gidecek 
Bakalım hangi değer elimizde yitecek 
Sonumuz hayır olsun duaları yetecek.

Allah büyüktür elbet;O, ne derse o olur 
İster şifa buldurur, isterse de durdurur.

Ülkü KARA

ALLAH BÜYÜKTÜR ELBET 

M A K A L E
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K A PA K

Harper Lee'nin ilk romanı ''Bülbü-
lü Öldürmek'' 1960 yılında yayımlandı. 
1930'ların Alabama'sında geçen gerçek 
bir hikâyeden yola çıkarak kurgulanmış.

Mesajlar kurguya ustaca yerleştiril-
miş. Geniş tasvirlere yer verilmemiş an-
cak yalın ve akıcı bir anlatımı var. Roman, 
sekiz-dokuz yaşlarında bir kız çocuğunun 
dilinden aktarılmış. Başarıda en büyük 
pay bu olsa gerek. Kitabı okumaya baş-
layınca, küçük anlatıcının sade dili, ma-
sumca soruları okuyucuyu metnin içine 
hapsediyor. Alabama ABD'nin güneydo-
ğusunda bir eyalet. Otuzlu yıllarda ırkçı-
lığın nasıl yaşandığına dair geniş bir pen-
cere açıyor kitap. 

Evde Jem, Scout, Atticus ve aşçı Cal-
purnia birlikte yaşarlar. Scout o yıl oku-
la başlar. Atticus avukattır ve zenci bir 
adamın davasına bakmayı kabul etmiştir. 
Kasabalılar duruma tepki gösterir. Tom 
Robins isimli siyahi bir adamın tecacüz 
suçlamasıyla ilgilidir dava. Mahkeme sa-
lonu meraklı kasaba ahalisiyle dolmuş-
tur. Atticus, çocuklarının davayı izleme 
taleplerini reddetmiştir. Ama Jem ve 
Scout bir yolunu bulup, gizlice mahke-
meye girerler. Halk, siyahilerin baş belası 
olmaları konusunda hemfikirdir.  Tom'un 
en ağır şekilde cezalandırılmasını ister.  
Avukat Atticus'un iddiaları açıkçaTom'un 
iftiraya uğradığını ortaya koyar. Mahke-
me üyeleri  durumun farkında olmaları-
na rağmen, hapis cezası verirler.

Romandaki Atticus karakteri, adaleti, 
dürüst ve ırkçılığa olan karşıtlığı ile dikkat 
çekiyor. Tüm kasabanın kendisine karşı 
çıkacağını bile bile bu davayı kabul etme-
si, ilkeli ve adil bir davranış olarak karşı-
mıza çıkıyor.'' Davayı almasaydım çocuk-
larımın yüzüne nasıl bakardım.'' cümlesi, 
o yıllarda cesaret gerek-tiren bir cüm-
ledir. Irkçılığın yoğun biçimde yaşandığı 
dönemlerde böyle bir çıkış yapabilmek 
taktir edilecek bir davranıştır. Aslında ki-
tap, insan olmanın ırkı, cinsiyeti, sınıfı ol-
madığını öğretiyor. Bir insanı diğerinden 
üstün kılacak hiçbir neden olmadığı, eşit 

olduğu, Atticus karakteri üzerinden etkili 
bir biçimde anlatılıyor. İyi bir insan ve iyi 
bir baba nasıl olunur sorusunun yanıt-
larını veriyor. Diğer insanların bakış açı-
sına sahip olabilmeyi öğütlüyor. Atticus 
ve ailesi kasaba halkından farklı, adil bir 
dünyayı temsil ediyor.

Anlatıcı Scout, düz  çocuk mantığı ile 
olayları daha basit görmemize yardımcı 
olur. Romanda komşularla ilişkiler, okul 
hayatı, arkadaşlık ve akrabalık bağları 
çocuksu bir bakışla metne yerleştirilmiş. 
Eser,  Alabama Eyaletine bağlı Maycomb 
Kasabası'ndaki yaşamı, iç ve dış mekan-
ları anlatır. Dönemin siyasi, ekonomik ve 
dini durumunu bir çocuğun diliyle res-
meder.

Yazar Harper Lee, babası gibi avukat. 
Hayatını yazarlığa adadığı için mesleğin-
den ayrılmış. Romanı iki buçuk yılda ta-
mamlamış. Yayımlandıktan bir yıl sonra, 
1961'de Pulitzer ödülü almış. Lee beş 
yaşındayken Alabama'da yaşanan bir da-
vadan yola çıkarak romanı kaleme almış. 
Dava konusu sekiz  zencinin beyaz bir 
kıza tecavüzü. Altı yıl sürmüş. Sanık ola-
rak yargılanan zencilerden yedisi idam 
edilmiş. Sekizinci kişinin idam edilmeme 
sebebi on iki yaşında olması. Kitap on 
beş milyondan fazla satmış ve kırktan 
fazla dile çevrilmiş. Amerikan Edebiya-
tı'nın en önemli eserlerinden. İlginç olan 
bu kadar başarılı ve ödül sahibi kitabın 
okullarda yasaklanması. Başka bir ilginç 
durumsa her yıl kitabın kutlamalarının 
yapılıyor olması.

Üzerinden tam elli beş yıl geçtikten 
sonra, 2015'te ''Tespih Ağacının Göl-
gesinde'' adlı romanı yayımlar. Roman 
''Bülbülü Öldürmek'' eserinin devamı 
niteliğindedir. Bu sürede başka hiçbir 
eser yayınlamamasının sebebi asla aynı 
başarıyı yakalayamayacağını düşünmesi-
dir. Bülbülü Öldürmek 1962 yılında filme 
alınmış, başrolde Gregory Peck oynamış-
tır. Harper Lee 19 Şubat 2016'da Alaba-
ma'da hayatını kaybetmiştir.

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK

Nazmiye Gül KÖSE
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Divriği Ulu Camii 

ve Darüşşifası ola-
rak bilinen bu yapı 
topluluğu, cami, da-
rüşşifa ve türbeden 
meydana gelen bir 
külliyedir. Anadolu 
Selçuklu Devleti’ne 
bağlı Mengücek Bey-
liği döneminde inşa 
edilmiştir. Ulu Cami, 
Süleyman Şah’ın 
oğlu Ahmet Şah ta-
rafından; Darüşşifa 
ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmıştır. 1228 yılında başlanıp 1243 tarihin-
de tamamlanan yapı kompleksinin Baş Mimarı Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır.

Başta kapılar ve sütunlar olmak üzere, külliyenin bir çok yerinde bulunan, Ahlatlı ve 
Tiflisli ustaların ellerinden çıkan, taş işçiliğinin en nadide ve en ince örneklerini yansıtan 
harikulade motifler tüm dünyanın ilgi ve dikkatini çekmektedir. Bu eseri farklı ve özgün 
kılan bir diğer özellik de, uzaktan bakıldığında simetrik olduğu düşünülen, fakat özünde 
asimetrik olan bezemelerde yer alan on binlerce motifin hiç birinin bir daha kendini 
tekrar etmemesi; kâinattaki farklı varlıkların muhteşem bir ahenk ve denge içerisinde 
olduklarının taşa nakşedilerek gözler önüne serilmesidir. Mimari üslubu, süsleme ve 
örtü sistemlerinin dengeli ve uyumlu tasarımıyla önem kazanan bu şaheser, dünyada, 
görülmeye değer eserler listesinin başında yer almaktadır. Bu büyüleyici eseri anlatma-
ya sözlerin yetersiz kalacağını Evliya Çelebi yüzyıllar önce şöyle ifade etmiştir: "Methin-
de diller kısır, kalem kırıktır". Görenleri kendisine hayran bırakan bu muhteşem abide 
eser, sanat tarihçileri tarafından "Divriği mucizesi", "Anadolu’nun Elhamrası" gibi ifa-
delerle tanımlanmıştır. 1985 yılında UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" listesine 
alınan, İslam mimarisinin bu başyapıtı, aynı zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı makamının 
koruması altındadır.

Divriği Ulu Camii

M İ M A R İ M İ Z

Mehmet ŞAHİN
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Ahmet YÜTER

Kendini Tut Evde Kal - Korona-münasebetiyle
Tedbire uy evde kal
Cehlini duy kitap al
En güzel huy gıda bal
Yitirme bûy (Bir) ruha dal
 
Eve kal kendini tut 
Dışa çıkmayı unut
Kıyam et, oku kunut
Aşkla yan yaşa sûkût 

Erdir kalbin has yeri
Mühim vaktin hoş yeri
Evden çıkma koş geri
Canın sıkma coş seri

İnsana göredir ev
Mecbura çaredir ev
En helal sâredir (iki) ev
En güzel kaledir ev

Evdedir nurlu hayat
Evde hep huzurlu yat
Aşa işe sevgi kat
Söz dinle ol güzel zat

Hol, salon, odadır ev
Mimari modadır ev
Sağlığa gıdadır ev
Tedbiri edadır ev

Vara deme sakın az
Her ibadetten al haz
Kainatı oku yaz
Hâlikına et niyaz

Evinde kal sakin ol
Ellerini yık bol
Ertelemek güzel yol
Endişelenme ayol

Dağda ayı kur dolu
Düzde virüs dert dolu
Köyde bir çok sert dolu
Evde kalmak şart yolu

Ev tam mektep, can mekan
Dıştan farklı her zaman
Evine gir dur heman 
Eve yaslanmak yaman.
(1) Ümit 
(2)	 İhtiyaç	
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Kütüphanemdeki rafları öylesine karıştırıyorken; ummadığım bir kitapta “keramet” kelimesi 

dikkatimi çekti. Merak edip okumaya başladım ki, zaten kısacıktı…

***

Evvel zaman içinde, mevzubahis ülkede iki kardeş yaşarmış. Biri koyun güder hayvan otlatır-
mış bunların, diğeriyse kunduracılık yaparmış.

Çoban olan bir gün karar vererek şöyle demiş kendine:

“- Nefsimin müştehâsına dizgin vurmadan, en nihayetinde ermiş olmadan dağdan aşağı in-
meyeceğim!..”

Yapmış da dediğini…

Seneler senesi nefsiyle ve karşılaştığı bütün zorluklarla mücadele etmiş. En sonunda öyle bir 
noktaya gelmiş ki, şâyân-ı hayrettir;

Bir gün, koyunlarından sağdığı sütler ile doldurduğu mendilini, uçlarından düğümleyip şehre 
doğru yürümüş. Dosdoğru, kunduracı kardeşinin dükkânına varmış. 

Selam vermiş önce. 

Sonra elindeki süt dolu mendili çivilerden birine takmış ve sessizce oturmuş…

***

O sırada, dükkân kapısından içeri bir hanım girmiş. Hem gençmiş hem de güzelmiş, kendisine 
bir çift ayakkabı yaptırmak istiyormuş.

Kunduracı elindeki işi bırakmadan, köşede sessizce oturmakta olan kardeşine dönerek;

“- Aman birader, görüyorsun işim çok… Şu hanımın ölçüsünü sen alıver” demiş…

***

Şaşırmış çoban. Fakat itiraz da edememiş. Ağabeyinin dediğini yapmak için eğildiğinde, yüre-
ğine olanlar olmuş.

Tam müşteri hanımın ayak ölçüsünü alırken…

..çiviye taktığı mendilinin içindeki süt…

..şırıl şırıl yere süzülmeye başlamış!

Kerâmet
Muammer Erkul

K A PA K
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***

Ağabey pişkin ve soğukkanlıymış. 

Hemen kendi cebinden başka bir mendil çıkarıp yere yaymış.

“- Burası da ne kadar sıcak oldu” diye mırıldanarak, mangaldaki ateşi mendilin içine doldur-
muş ve dört ucundan düğümleyerek başka bir çiviye asmış…

…..

Bunu yaparken de, kardeşinin kulağına eğilip;

“- Marifet, diye fısıldamış… 

Marifet dağda tek başına, insanlardan ayrı kalarak değil, halkın içindeyken o mertebeye er-
mektir!..” 

***

Şimdii, siz de sorabilirsiniz aynısını:

“İyi de, bu anlattığım hikâyeciğin yazıyla dergiyle kitapla, kültürle sanatla edebiyatla, kasetle 
filmle televizyonla alakası ne?”

Böyle sordum kendime.

Sonra da dedim ki;

“Bunun cevabını gerçekten merak ediyorsan, yakında görürsün…

Eğer bu hikâye son üç beş günde sana lazım olmadıysa bile, kes okuduğun yazıyı, koy cebine. 
Emin ol birkaç güne kadar ihtiyacın olacaktır!

Malum ki zaman âhir zaman;

Ya sana bir söz eden olur da okutursun veya senin birine söz söylemen gerekir, okursun!..

----------- 

Mevzubahis; bahsedilen, söz konusu…

Müştehalar; iştahlar, arzular… 

Ermek; kemale gelmek, keramet ehli olmak…

Şâyân-ı hayret; şaşmaya değer hayret edilecek şey veya iş…
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Winchester, Amerika Birleşik Devletleri yapımı bir manivelalı tüfektir. Silah, 

1860 Henry tüfeğinden üzerinden geliştirilmiştir.

Winchester, Plevne Savunması'nda Osmanlı İmparatorluğu tarafından kullanıl-
mış olup Rus ordusunun bu tüfek karşısında etkisiz kalması üzerine Mosin-Nagant 
tüfeği geliştirilmiştir. Ayrıca Model 1873 özellikle Batı'yı Yenen Silah olarak bilin-
mekteydi.

Winchester (tüfek)
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

15 Şubat 1564'te İtalya‘nın Toskana bölgesinde-
ki Pisa şehrinde dönemin tanınmış müzisyenlerin-
den Vincenzo Galilei‘nin altı çocuğundan biri olarak 
dünyaya gelen Galileo Galilei, ilk öğrenimini Floran-
sa‘da tamamladı.

1581 senesinde Pisa Üniversitesinde tıp eğitimi-
ne başladı. Fakat maddi sıkıntılar nedeniyle okulu 
bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra matematiğe 
yönelen Galileo, bu konudaki çalışmalarıyla 1589 
senesinde Pisa'da profesör oldu.

Sarkacı, yüzen cisimleri ve kinetiği Aristo fiziğin-
den farklı bir düşünceyle matematiksel olarak ele 
alınması gerektiğine inanan Galileo Galilei, Pisa Ku-
lesi‘nden ağırlık atarak, düşen bütün cisimlerin aynı 
ivmeye sahip olduğunu gösterdi ve Aristo mantığı-
nın yanlış olduğunu kanıtladı. Serbest düşmenin sa-
bit ivmeli bir hareket olduğunu düşüş sırasında ka-
tedilen yolun, zamanın karesiyle orantılı olduğunu 
gösterdi. Bu deneyi neticesinde yaşlı profesörlerle 
karşı karşıya gelen Galileo, 1592 senesinde Pisa'yı 
terk ederek, Padova Üniversitesi matematik kürsü-
süne geldi.

1597 senesinde askeri amaçla da kullanılabilen 
pusulayı ticari olarak piyasaya sunan Galileo, 1600 
senesinden hemen sonra ilkel bir termometre ve 
insanların kalp atışının ölçümünde kullanılmak üze-
re sarkaç icat etti.

1609 yılında Hollanda‘da teleskopun icat edil-
diğini öğrenince kendisi daha gelişmiş bir teleskop 
üretti ve bunu astronomi gözlemlerinde kullandı. 
Teleskopu astronomik amaçla kullanan ilk bilim in-
sanı olan Galileo Galilei, kendi ürettiği teleskopla 
önemli gözlemler yaptı. Sonrasında bu gözlemle-
ri, 1610 yılında, Yıldız Habercisi (Siderius Nuntius) 
isimli kitabında kaleme aldı.

Ay yüzeyi, yıldız kümeleri ve Samanyolu üzeri-
ne ilk tespitlerini yayınladığı ve Jupiter‘in dört uy-
dusunun varlığından bahsettiği kitabı büyük yankı 
uyandırdı. Bu başarısı sayesinde Floransa'da saray 
matematikçisi oldu.

Venüs gezegeninin evreleri ve Satürn'ün şekli 
hakkında bilgi verirken, astronomideki Batlamyus 
sistemini tartıştı. Güneş'i gözlemleyen ve güneş 
üzerinde bulunan gölgelerin leke olduğunu kanıtla-
yan Galileo, bunların ne Merkür‘ün güneşin önün-
den geçerken oluşan gölgesi ne de güneş ve dünya 

arasında bulunan küçük gökcisimlerine ait olmadı-
ğını ortaya koydu.

1611 senesinde Roma‘ya giderek burada bulu-
nan bilim akademisine üye oldu. Bu dönemde Flo-
ransa'ya dönüşüne neden olan kitabını ve güneş 
lekeleri üzerine yazdığı eserini yayınladı.

Kopernik sistemini açık bir şekilde savunduğu bu 
eser yüzünden papazların ağır baskısına maruz ka-
lan Galilei, 1615 senesinde iddiasını savunmak için 
Roma'ya gitti. 1616 yılında Papa V. Paul tarafından 
kitaplarını tetkik için kurulan komisyon, Galileo'nun 
kitaplarını yasaklamadı fakat dünyanın döndüğü id-
diasından vazgeçmesini istedi.

Bir süre bilimin pratik yönüne dönerek, mikros-
kobu geliştiren Galilei, 1618 senesinde üç kuyruklu 
yıldızın keşfedilmesiyle kiliseyle karşı karşıya kaldı. 
Bir arkadaşının VIII. Urban olarak papa seçilmesin-
den sonra cesaret alarak yazdığı “İki Kainat Sistemi 
Üzerine Konuşmalar” isimli eseri 1632 senesinde 
yayınlanan Galilei, Roma'ya çağrılarak engizisyon 
mahkemesine çıkarıldı. Bunun ardından, 1633 se-
nesinde kitabı yasaklanan Galileo, müebbet hapse 
mahkum edildi.

Yetmiş yaşında hapsedilen ve 1636 yılında göz-
leri kör olan Galilei, 8 Ocak 1642'de Arcetri‘de ha-
yatını kaybetti.

Galileo Galilei
M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K

Teknoloji, ülkemizde kıymeti son yirmi yılda anlaşılmış olan bir bilim dalı ola-
rak gelişip uluslararası rekâbete girmesi son derece sevindirici olmuştur. Bu me-
yanda teknolojiye alâka duyanların aşağıda vermiş olduğum algoritmayı dikkat-
le okumasını tavsiye ederim.

Türkiye Teknoloji Takımı, her yıl teknolojinin spesifik alanlarında uzmanlaşma-
yı hedefleyen ve proje geliştiren ekiplere, çeşitli destekler sağlıyor.

Bu kapsamda sağlanan destek programları; teknoloji alanında takım halinde 
projeler yürüten ve bu kapsamda maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duyan genç 
beyinlerin projelerini hayata geçirebilmelerine, ulusal ve uluslararası yarışmala-
ra katılabilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Proje takımları, gerçekleştirdikleri çalışmalara ve belirtilen yarışmalara katı-
lımları konusunda desteklerden faydalanmak için Teknolojinin Millî Takımları 
Programı’na başvurabilmektedir

Destek Başvurusu yapılacak yarışmada aranan kriterler aşağıdaki gibidir;
• Yarışmanın, Uluslararası kabul gören bir yarışma olması
• Ülkemiz için milli teknoloji hamlesi hedefine uygun olması
• Yarışma kabulünün belirli teknik kriterlere göre veriliyor olması

Destek başvurusu yapan takımların değerlendirilmesinde dikkat edilen hu-
suslar aşağıdaki gibidir;

• Yarışmanın teknik detaylarına hâkimiyet

MİLLÎ TEKNOLOJİ 
ve GELİŞTİRİLMESİ
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• Takım çalışmalarının sürdürülebilirliği
• Takım üyelerinin teknik uyumu
• Takım üyesinin rol ve sorumluluklarının belirlenmiş olması
• Detaylı proje planının hazırlanmış olması
• Takımın başvuru yaptığı uluslararası yarışmanın varsa muadil ulusal yarış-

maya katılmış olması ve başarılı olması

Program kapsamında desteklenen yarışmalar yukarıda vermiş olduğum liste 
ile sınırlı olmayıp Türkiye Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu tarafından uygun bulu-
nan diğer ulusal ve uluslararası yarışmalar da Teknolojinin Millî Takımları Prog-
ramı kapsamında değerlendiriliyor. Bu program kapsamında proje takımlarına, 
çeşitli maddi çalışma destekleri ve Türkiye Teknoloji Takımı tarafından ücretsiz 
danışmanlık desteği sunuluyor.

Kıymetli okuyucularım sizin de bu sahada bir çalışmanız varsa, yukarıdaki yol 
haritasını izleyerek kendinizin ve ülkemizin geleceğini aydınlatabilirsiniz. Saygılar
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Sultan İkinci Mahmud devrinde İs-

tanbul’da “Beşiktaş – Ortaköy İlmiye 
Cemiyeti” adıyla bilinen bir serbest 
akademi vardı. Bu akademinin en meş-
hur idarecileri Londra sefiri ve Mevakib 
Tefsiri’nin müellifi İsmail Ferruh Efen-
di, Kethüdazade Mehmed Ârif Efendi, 
Melek Paşazade Abdülkadir Efendi, 
Rumelihisarı Bektaşi Şeyhi Mahmud 
Baba ve Şanizade Ataullah Efendi gibi 
önemli isimlerdi. Bunlar haftanın belli 
günlerinde toplanıyorlar; tarihi, edebi, 
ilmi, fenni konularda ders veriyorlardı. 
Ders görmek isteyenlerden de herhan-
gi bir ücret talep etmiyorlardı. Ayrıca 
dışarıdan başka kimse kabul edilmi-
yordu.

İkinci Mahmud 1826’da yeniçeri 
teşkilatını kaldırdığı sırada bu cemi-
yet korkunç bir iftiraya maruz kaldı. 
Yukarıda isimlerini sıraladığım alimle-
ri kıskanan müfteriler, içlerinde bir de 
Bektaşi babasının bulunmasını fırsat 
bilerek derhal harekete geçtiler. Bu 
cemiyetin mensupları Bektaşi’dir, giz-
li gizli toplantı yapıp padişahın aley-
hinde bulunuyorlar diyerek zihinleri 
bulandırmaya başladılar. Yeniçerilerle 
birlikte Bektaşilere de savaş açan pa-
dişah, cemiyeti dağıtıp üyelerini Ana-
dolu’nun çeşitli şehirlerine sürgün etti.

Bu cemiyetin iki pırlanta isminden 
biri Kethüdazade Mehmed Ârif Efendi, 
diğeri de Şanizade Ataullah Efendi’dir. 
Kethüdazade’ye “Ayaklı Kütüphaneler” 
isimli kitabımda geniş yer verdiğim için 
burada Şanizade Ataullah Efendi’den 
kısaca bahsetmek istiyorum.

Bu zat, modern Türk tababetinin en 
gözde isimlerinden biridir. Eski tıpla 
birlikte modern tıpbın da bütün ince-
liklerine vakıftı. Doğu ve Batı tababe-
tindeki derin bilgisi kendini Avrupa’da 
da tanıttı. Tıbbi bilgilerin yanısıra, dini 
ilimlerle de mücehhezdi. Ayrıca hukuk 
ve mühendislik alanında da kendini iyi 
yetiştirmişti. Kaynaklarda başta Fran-
sızca ve İtalyanca olmak üzere altı ya-
bancı dil bildiği ifade edilen Şanizade 
aynı zamanda iyi resim yapıyor, güzel 
tanbur çalıyor, güzel yazı yazıyor, saat 
tamir ediyordu. Ayrıca bir divanı dol-
duracak kadar şiir de kaleme almıştı. 
Bu şiirlerinden bazılarına İbnülemin 
Bey “Son Asır Türk Şairleri”nde yer ve-
riyor.

Lütfi Tarihi’nde “Zamanın İbn-i Si-
na’sı” diye tavsif edilen Şanizade Ata-
ullah Efendi’nin tıpla ilgili kaleme aldığı 
“Miyarü’l –Etibba” isimli üç cildlik ese-
ri, ilk matbu tıp kitabı olması bakımın-

Ailesine karantina uygulayan 
Osmanlı hekimi

K Ü LT Ü R

Dursun GÜRLEK
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dan büyük önem arzetmektedir. Aynı 
zamanda vak’anüvis olan Şanizade, bir 
de kendi adıyla anılan dört cildlik tarih 
kitabı yazdı. Bu kıymetli eser, iki büyük 
cilt halinde “Çamlıca Yayınevi” tarafın-
dan neşredildi. Ayrıca, askerliğe, mate-
matiğe dair eserler de kaleme aldığını 
bu arada söylemiş olalım.

Bizde Şanizade Ataullah Efendi’yle 
en fazla ilgilenen isimlerden biri meş-
hur tabip, Prof. Feridun Nafiz Uzluk, di-
ğeri de İbnülemin Mahmud Kemal’dir. 
İbnülemin Bey’in “Son Asır Türk Şairle-
ri” 1930’da ilk yayımlanmaya başladığı 
sırada büyük heyecan duyan hekimle-
rimizden biri de Feridun Nafiz Uzluk, 
1 Nisan 1931 tarihli Aksaray Vilayet 
gazetesinde neşrettiği bir makalede 
“Son Asır Türk Şairleri’nde beni alaka-
dar eden iki sima var: Şanizade tabip 
Ataullah, Hekimbaşı Abdülhak Molla, 
Şanizade’yi okuyucularım tanısalar, 
benden fazla sevinirler” dedikten son-
ra şunları söylüyor:

“1237 tarihinde İstanbul’da büyük 
bir afet, veba salgını vardı. Farelerin, 
kemirici hayvanların hastalığı olan tau-
nu pireler taşıyordu. Deniz kıyısındaki 
anbarlarda, fırınlarda baş gösteren sal-
gın, İstanbul’da, bir günde 4 bin kişiyi 
öldürüyordu. Vebanın mekik şeklinde 
boyanan mikrobu, henüz keşfedilme-
mişti. Kaşif Yersen daha doğmamıştı. 
Bu, Allah’ın gazabı olarak ilan ediliyor, 
camilerde Ahkaf Suresi okunuyordu. 

Şanizade, hakimane bir ferasetle has-
talığın ip ucunu – filiyasyon – anla-
mıştı. Ortaköy’deki yalısında bütün ev 
halkıyla karantina ve tecrid yapıyordu. 
Evinin kapılarını kapamış, ne içeri kim-
seyi alıyor, ne kimseyi dışarı bırakıyor-
du. Tababetteki iktidarıyla İstanbul’un 
ve İkinci Mahmud’un teveccühünü ka-
zanan Şanizade’nin daha bir çok mezi-
yeti vardı. Mesela küsufu, hüsufu, yani 
ay ve güneş tutulmasını vaktinden 
önce biliyordu.”

Şimdi gelelim, bu büyük âlimin feci 
akıbetine… Merhum, meslektaşları 
Hekimbaşı Behçet Efendi ile kardeşi 
Abdülhak Efendi’nin korkunç iftirasına 
kurban gitti. Şöyle ki: Yukarıda isimleri-
ni verdiğim şahsiyetlerle birlikte Şani-
zade de sürgüne gönderildi. Yaptığına 
pişman olan Sultan İkinci Mahmud, 
affedilmesi için ferman çıkardı. Bu fer-
manı, sürgün yeri olan Tire’ye götüren 
görevli kişi, fermandaki “ıtlakına” yani 
bırakılmasına kelimesini “itlafına” yani 
öldürülmesine diye okuyunca değer-
li bilginimiz, elindeki kahve fincanıyla 
yere yığıldı ve Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhum, kendi alın yazısını bili-
yormuş gibi şu beyti söylemişti:

Ben bu dehr-i denide şâdman ol-
mam Atâ

Hasımdır erbâb-ı irfana çün bu 
âsiyâb
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Fahrettin Koca, 1965 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamam-

ladıktan sonra lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi’nde, lisans eğitimini de İstanbul Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nde yaparak tıp doktoru oldu. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda bitirerek 95 yılında 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Sonrasında çeşitli kurumlarda doktorluk ve 
medikal direktörlük görevlerini yürüttü.

1997 yılına gelindiğinde, Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi’ni kuran Koca, 
Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı’nın da kurucu başkanıdır. Aynı zamanda İstan-
bul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin 
Koca’nın, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul 
Ticaret Odası, Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği gibi 
derneklere de üyelikleri vardır.

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi, Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Vakıf 
Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi, Hizmet İh-
racatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlıklarını yürüten Fahrettin Koca, yeni 
sistemin ilk Sağlık Bakanı seçildi.

Fahrettin Koca evli ve dört çocuk babasıdır.

Fahrettin Koca

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK
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Dosya: Atalar, Babalar, Hayaletler

Bülent Somay: Doğu'da ve Batı'da Baba İşlevi

Özgür Öğütcen: Dıştakiler; Üçüncü Şahıslara Olan Borçlar

Ebru Salman: Atılgan'ın Romanlarında Mazi ile Münasebetler

Bilgin Saydam: 'Korku'(t) Ata

Oğuz Erdin: Leolo: Bir Psikoz Örneği

Mesut Varlık: Türkçe Şiirin Hadımlık Endişesi: Türkçe Şiirin Kuruluş Dönemine Psika-
nalitik Bir Yaklaşım Denemesi

Oya Arca: Kabil ile Habil: Katil ve Kurban Atalarımız

Paul Verhaeghe: Baba İşlevinin Çök-
mesi ve Bunun Toplumsal Cinsiyet Rol-
leri Üzerine Etkisi

Ilany Kogan: Yahudi Soykırımından 
Sağ Kalan Anne Babaların Çocuklarının 
Yaşamları ve Tedavilerinde "Sahnele-
me"

Serbest Kürsü

Bülent Somay: Empatik ve Semiyotik

Bülent Somay

Yavuz Erten

Özgür Ögütcen: Zizek'in Sinema Reh-
beri

Geçen Sayıdan

Dilara Omur: Oprah Winfrey ve Deb-
dil'i Kıyafet Olarak Kadınsılık

(Tanıtım Bülteninden)

Suret Sayı: 2-Psiko Kültür Analiz

Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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Bilim insanları, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yeni temas takibi uygulamasının top-

lumu koruyacak şekilde kullanılabileceği önerisinde bulundu. Teklif mahremiyet tartışmalarını 
da beraberinde getirdi.

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüs (COVID-19) 
bugün neredeyse dünya üzerindeki her ülkeye yayılmış durumda.

Dünya genelinde 
vaka sayısı 1 milyona 
yaklaşırken, salgın 
nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin sayısı 
47 binin üzerine çık-
tı. Salgının buluşma 
hızını azaltmak için 
İngiltere’den yeni bir 
teklif geldi.

İngiliz Indepen-
dent gazetesinde yer 
alan habere göre, bir 
grup bilim insanları Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yeni temas takibi uygulamasının toplumu 
koruyacak şekilde kullanılabileceği görüşünü ortaya attı

Söz konusu uygulama, corona virüse yakalanmış olanlar ve o kişiler ile temas halindeki kişiler 
hakkında bilgi toplayarak bir bilgi havuzu oluşturabilir.

Aynı iddiaya göre bu sayede uyarılarda bulunarak virüsün bulaşma hızını yavaşlatabilir. Örne-
ğin virüs taşıyan biri ile temas halindeki bir kişinin yakınızınızda bulunduğu uyarısını telefonunu-
za gönderen uygulama bölgeden uzaklaşmanız gerektiği yönünde sizi uyarabilir.

Uygulamanın hayata geçmesini savunan bilim insanlarına göre, bir kişinin COVID-19 testi po-
zitif çıktığında, isim belirtmeden bu kişilere yakın olan herkesi bilgilendirmek için de kullanıla-
bilir. 

Oxford Üniversitesi’nin Büyük Veri Enstitüsü ve Nuffield Nüfus Sağlığı Bölümü tarafından ka-
leme alınan makalede söz konusu proje virüsün yayılma hızının azaltılması ve tecritte tutulan 
kişilerin sosyal  hayata yeniden çıkabilmelerinin bir yolu olarak sunuldu. 

Ancak bu öneri mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getirdi. Uygulamanın mahremiyeti 
ihlal edebileceğinin altını çizen çevreler bu sistemin akıllı telefon kullanımının düşük olduğu 
yaşlıları da kapsamayacağı görüşünde.

Corona virüs akıllı telefonlar 
ile takip edilebilir

T E K N O L O J İ

EMRE TAŞKIRAN
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Volkswagen- Kaplumbağa’nın öyküsü, dolu dolu 72 yılın, efsanenin ve çok sayıda re-

korun öyküsüdür. Alışılmadık bir görünüme sahip olan bu aracın karakteristik özelliği; 
eğilimli bir burun ve arka yapıya sahip olmasıdır. Bunda amaç aerodinamik bir şekil 
ve çift eğrilikli kaporta yüzeyine sahip, akranlarına göre çok daha sağlam bir araç elde 
etmekti. Arkaya yerleştirilen motor ve makas yerine torsiyon çubuğu kullanmadaki ne-
den ise binek otomobillerde belirgin olan yol tutuş problemini gidermekti. Ferdinand 
Porsche’nin kullanmayı düşündüğü motor da oldukça farklıydı: 3 silindirli, yıldız şeklin-
de sıralanmış ve maliyetin düşük olması için hava soğutmalı bir blok’tan oluşuyordu. . 
F.Porsche daha sonraki projelerinde bu motoru değiştirdi ve yıldız şeklindeki 3 silindirli 
yerine karşılıklı yerleştirilmiş 4 silindirli “boksör motor” isminde yine hava soğutmalı 
bir motor kullandı ve istediği başarıyı elde etti. Ayrıca uçak yapımı konusunda da dene-
yimleri olan F. Porsche, bu bilgilerini projesinde de kullanarak oldukça hafif ve stabil bir 
şase tasarlamak için kolları sıvadı ve düz bir zemin üzerine iki sağlam direk koyarak az 
malzemeyle amacını gerçekleştirdi.

Ne Hitler ile ne de onun dünyayı ele geçirme ideolojisiyle hiç tanışmayan, 55 yaşın-
daki Ferdinand Porsche, bu stüdyoda yaratacağı bir otomobilin ilk örneklerinin, sonraki 
yetmiş yılda dünyayı ele geçireceğini kuşkusuz bilmiyordu.

Nihat ÖZBİLEK

Vosvos (Tosbağa)

O T O M O T İ V
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-Sen de Sarman’a saldırıyorsun, de-

dim. 

-Sen aptal mısın? Dedi bana. O bir 
kedi ve ben de ona, onun için saldırı-
yorum. Hem sana ne?

-O benim dostum, dedim. Ona zarar 
vermene müsaade etmem. Kendine 
gel.

Hâlâ bana şaşkın şaşkın bakıyordu.

-Ahbap, dedi. Sen kafayı mı yedin? 
Ne demek; “O benim dostum” Kedi-
den dost mu olurmuş?

-Bana bak, dedim. Uzatma! Orası 
seni ilgilendirmez! Bak ben çok fena-
yımdır. Benim dostumu rahat bırak, 
yoksa sonun çok kötü olur. Beni arka 
sokaktaki köpeklere sor, onlar iyi bilir-
ler.

Blöf yapmıştım ama karşımdaki yut-
tu.

Bana şaşkın şaşkın baktı. Sonra ka-
fasını sallayarak çekti gitti. Sarman, 
korkudan titreye titreye tünediği du-
vardan aşağıya indi. 

-Hemen bahçemize gidelim, dedi. 
Bir daha da sokağımızın dışına çıkma-
yalım.

İlk defa bir köpek saldırısına maruz 
kalan Sarman çok korkmuştu. O ak-
şam, hemen kıvrılıp uyudu. Sabaha ka-

dar uykusunda sıçradı durdu. Belli ki, 
kâbus görüyordu.

Ve ben bugün hayatımın en büyük 
hatasını yaptım…

Sarman sabah uyandığında hâlâ çok 
neşesizdi. Ben onun bu halini gider-
mek için:

-Hey, dedim. Kediler için nankör de-
meleri ne kadar doğruymuş!

Bana anlamaz anlamaz baktı.

-Ne nankörlüğümü gördün? Dedi.

-Daha ne göreyim, dedim. Dün ha-
yatını kurtardım, hâlâ bana bir teşek-
kür bile etmedin.

Bu dediğime çok şaşırmıştı. Hayretle 
bana bakıp:

-O zaman, dedi. Sen bana her gün 
teşekkür etmelisin.

-O niye? Dedim ben bu sefer hayret-
le…

-Karabaş, ben senin her gün hayatı-
nı kurtarıyorum, bir günden bir güne 
senden teşekkür mü bekledim de sen 
şimdi benden teşekkür istiyorsun.

Şaşırma sırası bendeydi.

-Sen benim her gün hayatımı mı kur-
tarıyorsun? O nasıl oluyor?

Belki de dünkü yaşadığı ağır korku-

DÜNYA BARIŞLA 

VE PAYLAŞIMLA GÜZELDİR - 3

G E N Ç  K A L E M L E R

Saide Ebrar ÖZGÜR
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nun travmasını yaşıyordu. O stresle 
bana sert çıktı:

-Nasıl mı oluyor sersem köpek? Ay-
lardır her gün o iğrenç ve dayanılmaz 
çöp konteynırının içine girip de senin 
yiyeceğini oradan çıkaran kim? Ben 
olmasam üç günden fazla yaşamaz 
acından geberip giderdin be! Ben se-
nin her gün hayatını kurtarmışım, sen 
bir gün benim hayatımı kurtardın diye 
şimdi benden sana minnet etmemi mi 
istiyorsun? Nankörmüşüm; esas nan-
kör sensin be!

Hayır! Bu kadarı da fazlaydı. Bana 
bunları söylemeye hakkı yoktu. Hem 
de hakaret ederek…

-Bana bak, dedim. Doğru konuş! Ne 
o; sersem köpek filan… Ağzından çıka-
nı kulağın duysun. Yoksa…

-Yoksa ne yaparsın? Dedi tıslayarak… 
Evet, sen “sersem bir köpek”sin işte… 
Var mı bir diyeceğin? Sen, kendi karnı-
nı doyurmasını bile beceremeyen, aciz 
bir “sokak köpeği”sin.

Bu kadarı çok ağırdı…

Birden bütün öfkemle üzerine atla-
dım. O da buna hazırlıklıydı. Yine kam-
burunu çıkarmış, tüylerini diken diken 
yapmış, tırnaklarını kabartmıştı. 

Tabii ki, onun canını acıtmak gibi bir 
niyetim yoktu ama daha ne olduğunu 
anlayamadan o yüzüme bir cırmık attı. 
Canım çok yanmıştı. Nasıl olur, dedim 
kendime. Benim canımı nasıl yakar?

O can acısıyla ben de bir ok gibi üze-
rine atıldım. Gözlerimdeki öfkeyi gör-

müştü ve o da ok gibi yerinden sıçradı 
ve sokak kapısının altından geçip cad-
deye fırladı.

Ne yazık ki…

Caddeden acı bir fren sesi geldi. 

Hemen ben de, kapının altından 
aynı yerden geçtim. O da ne?

Sarman, bir otomobilin tekerlekleri 
altındaydı. Ve cansızdı…

Otomobilin sürücüsü, aşağıya indi. 
Yerde cansız yatan Sarman’a öfkeyle 
bakıp:

-Seni lânet olasıca! Diye bağırdı. 
Arabanın altına atlanır mı? Böyle ge-
berip gidersin işte!

Kendimi kaybetmişim. Hatırladı-
ğım; dişlerimi, otomobil sürücüsünün 
bacağına saplamışım, sürücü acı acı 
haykırıyor, bir sürü insan da, kimi beni 
tekmeleyerek, kimisi de bir sopayla 
var gücüyle bana vurarak, benim onu 
bırakmamı sağlamaya çalışıyordu.

Belki de o sopaların ve tekmelerin 
acıları beni kendime getirmişti. O hal-
de, sürücüyü bırakıp kalabalığın elin-
den kendimi zor kurtardım.

Nefes nefese bahçeye girip, kulübe-
me saklandım.

Bir müddet sonra olayın sıcaklığı ge-
çince, kendime geldim. Durumum çok 
kötüydü. Her tarafım kanlar içindeydi. 
En kötüsü:

Sarman ölmüştü! Artık Sarman yok-
tu! 
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İyi de, bundan sonra ben ne yapa-
caktım?

Sonra hem Sarman’ın ölümünün 
hem de vücudumdaki yara-berenin 
acısıyla kendimden geçtim.

Aradan ne kadar zaman geçti bilmi-
yorum. Kendime geldiğimde acıdan 
kımıldayamaz haldeydim.  Belli ki, kim 
bilir kaç kemiğim kırılmıştı. Yine gözle-
rim kapandı, yine kendimden geçtim.

Bir ara kendime gelir gibi oldum. 
Biraz ötemde Azman öylece bana ba-
kıyordu. Belli ki, ona bir zarar vere-
meyeceğimin farkındaydı. Büyük bir 
ihtimalle Sarman’ın başına geleni de 
görmüştü.

-Ne olur, diye inledim. Ne olur bana 
birkaç yudum yiyecek. Birkaç yudum 
bir şey yersem kendime gelebilirim.

-Yok yaa! Dedi tıslayarak… 

Sesinin tonuna bakılırsa, bu halim-
den büyük bir zevk duyduğu belliydi. 
Şu anda pençeleriyle beni tırmalayıp 
gözlerimi bile kör edebilirdi. Bunu yap-
maya kalksa ona mani olacak bir halim 
bile yoktu. Ama, bu kadarına cesaret 
edemiyordu ki, fazla sokulmuyordu.

-Senin yüzünden az mı çektim, diye 
devam etti Azman. Sünepe bir kedi 
karşısında beni bütün sokağa madara 
ettin. Eee ne oldu şimdi? Şimdi birkaç 
yudum ekmek için bana yalvarıyorsun. 
Oh olsun sana! Bundan sonra çöpü-
mün efendisi yine ben olacağım. Haydi 
ahbap bana müsaade… Çöp konteynı-
rını boş bırakmaya gelmez. 

Sonra çekip gitti…

Ah! Dedim. Ben ne yaptım? Senin 
neyine gerek be salak Karabaş! Ney-
miş; “nankör kedi”ymiş. Şimdi o da 
yok. 

Sonra aklıma sahibimin dedikleri 
geldi. Biz, Sarman’la birbirimize girdi-
ğimizde bize; “Dünya kavgayla değil, 
barışla güzel… Kavga edecek bir şey 
yok, paylaşınca dünyadaki her şey her-
kese yeter” demez miydi?

Sahibimiz, bize ne kadar güzel ve 
ne kadar doğru şeyler söylermiş me-
ğerse… Sarman’la birlikte “hayatı pay-
laşarak” ne güzel yaşayıp gidiyorduk. 
Ne güzel; birbirimizi tamamlıyorduk. 
Ne gerek vardı; yok sen bana muhtaç-
sın-yok sen nankörsün kavgasına? 

Şimdi ne olacaktı?

Ne mi oldu?

Bir müddet sonra, artık gözlerimi 
bile açamaz oldum. Sonra da şuurum 
bulanmaya başladı. Ve sırtında kanat-
larıyla Sarman’ı görmeye başladım. 
Son defasında Sarman geldi ve bana:

-Hadi Karabaş, dedi. Seni götürmeye 
geldim.

-Özür dilerim Sarman, dedim. Sen-
den çok özür dilerim.

-Boş ver Karabaş, dedi Sarman… 
Şimdi özrü filan boş ver ve takıl peşi-
me… Gitme zamanı…

Aaa! Bir de baktım; ne göreyim? 

Benim de sırtımda kanatlarım vardı.

Sarman’la birlikte göklere uçtuk git-
tik…
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Nisan bir şakası gibi hayat daldan dala ko-

nan kuş misali hayat. Biliyorum aklımdasın her 
nefes önemli çok önemli bilmek gerek. Etrafa 
bakalım mı?  Haydi Yuşa  tepesinden İstanbul 
manzarası dualar ile geç gel Aziz Mahmut Hü-
daiye atla vapura  geç Eyyüp Sultan Hazretle-
rine. O dualar ile çık Galata kulesine seni nasıl 
uçurur bilesin Emirgana Gülhaneye işte baha-
rın güzelliği şimdi başlar. Şu ara bizleri üzen bu 
sıkıcı dertler hastalıklar boğazın sularında akar 
akar gider. Bizler inanalım yeter ki. İnanmak 
başarmanın kilit noktası. Bence gün ay yıl aynı 
su gibi akıp geçiyor. Mirac gecesi ödül bizlere 
zikir dua ile geceler geçsin bugünlerde. Bede-
nimizi hiç üzmeden geceler bizim olsun. Dili-
mizde Allah beden aşka gelsin dualarımızla. 
Canı gönülden dil coşsun dualarımız arşa çıksın 
çünkü bu günler bizim sınavımız ile geçiyor. İn-
sanoğlu öleceğini bile bile eziyet ediyor. Hem 
kendine hem çevresine. Hayat kısa ise kolay 
afetsek kalpten sevsek lakin zora yokuşa süre-
riz. Bencillik var ya bizlerde kısaca zor şeydir 
insan olabilmek doğruluk dürüstlük iyilik güzel 
ahlak samimiyet vicdan hatta alçak gönüllülük 
ve en güzeli tevazu tenezzül ister. Bunlar birle-
nir ise bence kolaydır insan olmak. İnsan kare 
bulmacası gibidir zordur. Az şikayet çok şükür 
mutluluğa giden yol derdi büyüklerimiz bu zor 
günlerde dilde şükür olsa dualar ile aşarız ev-
velallahın izni ile. Nar gibi bir görünürüz bö-
lünce sayımızı biz bile bilemeyiz. Aklımızı kö-
tülüklere kullanmaz isek sadece bedene değil 
görüntüye değil ölüm hepsini yok edecek. Hadi 
ruhları sevelim bu alemde. Mutluluk ve huzur 
gönül almakla olur. Kibiri bencilliği atta gel 
derviş cesaret var ise durma koş kardeşlerin 

gönlünde yer et. Dıştan gelen ışık söner bilsen 
sendekini saç bu aleme sonsuza dek sürmez 
bilesin bu imtihanımız. Zor dönem geçicidir. 
Sen bunu bilesin. Yusuf zindandaki rüyayı nasıl 
dedi yedi sene bizler sevgiyi saygıyı paylaşma-
yı unutunca Yusuf’un kardeşleri gibi imtihana 
çekildik. Kırdık bir kere Rabbimizi ne deprem 
kar etti nede sel felaketi hala uyanmadık. Öfke 
istek ön planda oldu. Bak Allah iyicene hasret 
bıraktı bizleri çok değil sadece bir gülümseme 
her yeri aydınlatırdı. Biz onu bile esirgedik. Ne 
geçti elimize kendi kendimizi mahkum ettik. 
Gönlü güzel insanları sır etmeyin kendinize 
kalp orada çarpar. Sevgi filizi orada çiçek açar. 
Birinin hayatına üzüntüsüne  mutluluğuna 
hatta ruhuna bir el uzatmak çok mu zor. Ba-
zen söz ile bazen göz çoğu zamanda kalbinizle 
minicikte olsa samimi bir dokunuş çok mu zor. 
Merhamet acımak değil acıtmamaktır. Haydi 
şimdi elele el Hakk’a bir zincir olalım bilesiniz 
ki tebessüm en şifalı ilaçtır. Haklı olmak için 
yorma sen seni mutlu et kendini. Bilmemiz ge-
reken bizi bizden iyi bilen Rabbim her şerde bir 
hayır mutlaka vardır. Bir örümcek peygambe-
rimizi nasıl korudu ise bir virüs dünyayı altüst 
etti. Bu Allah’ımın gücü hala anlamayacakmı-
sınız diyor ayet. Güzel bakan güzel görürmüş. 
Yakındır güzellikler duygular ve maneviyatlar 
güzel kararlar yakında ön plana çıkar inana-
lım yeter ki biz önce söz ağızdan çıkmadan 
yedi boğum düşünelim. Dili tatlı olanın dostu 
çok olur dil terazidir. Ahlakı güzel olan yumu-
şak söyler çok selam ve tatlı dil sevgiyi arttırır. 
Sana rağmen seviyorum diyebilmek ne büyük 
centilmenliktir. Gönülde güzel sır olmasın an-
latsın. Bence kendini bilmeli bu alem güzelliği. 

Yetiş Yârâb Necibe  AKÇA KOCATOP
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Biz güçlü bir Türk toplumuyuz. Aşarız bu hu-
zursuz günleri. Sabır ve dua ile. Her şeye rağ-
men gülümsemeye devam edeceğiz. Sevdik-
lermize sıkı sıkı sarılamasak bile mutlu olmak 
için sebep aramak gerekir. Bak Allah’ın sana 
bir gün daha sundu. Şükret sen dön kendine 
özüne. İlgilenme kimseyle sen sendekini mut-
lu et. Oda seni sevindirsin. Her daim kendin 
ol. Sen sende gizlisin. İbadet ferahlık ise gönül 
kazanmak gerek. Kırmadan sizin için dua eden 
insanları kaybetmeyin. Dua müminin silahıdır 
ve hayatta hiçbir şey senden değerli değildir. 
Allah’ım bize sorar bu alemde sen benim için 
ne yaptın. Gülümse sen sana sonra kainata 
her şey senle başlar bilesin. Hiçbir şeyin öne-
mi yok. Sağlık gönül dolusu huzur gerisi yalan 
dipsiz bir kova. Kimse size kaybolan yıllarını 
geri vermez bilesin ona göre yaşa gitsin sevgi 
dolu kalplere güzel bakan gözlere hayatımıza 
anlam katan insanlara selam olsun.  Sığınacak 
yeri olmayan kargaşa bir toplum içinde bo-
calayanlar varken ihtiyaçlarımızı gideren bizi 
barındıran Allah’ıma hamdolsun çok şükür. 
Hayat yokuş gibi olsa da ok gibidir insan olma-
yı bil. Güzel sevgiye başarıya doğru tut okunu 
emi. Bir yabancı yazarın güzel sözü var “ Ge-
lecekte doktorların reçetesi Müslümanların 
kıldığı namaz tuttuğu oruç olacakmış” George 
Bernard Shaw. Şüphesiz ki Allah mutlaka güç 
sahibidir hüküm ve hikmet sahibidir. Ağaçlar 
kalem denizler mürekkep olsa Allah’ın sözleri-
ni yazmakla bitmez. Sır alemi onunla doludur. 
Kalbi sevgi dolu olanın yükü yormaz imiş. Ni-
san ayında Şaban ayında ne olur ertelemeden 
sıkı sıkı birbirimize sahip olalım Allah böyle is-
ter böyle sever. Nisan sonunda dışarıda özgür 
olabilmek bizim elimizde. Lütfen sevelim sayı-
lalım birbirimizi. Dünyalık her şey boş anlaya-
lım lütfen.  Aslında hepimiz mutlu ve huzurlu-
yuz. Beynimizin gürültüsünden duymuyoruz.  

Hüzün dolu günlerde

Nisan mutluluk versin

Yağmurlar sicim gibi

Üstümüze çiselesin

Gönül coşsun sevgi ile

Çiçekler açsın tez günde

Etrafa sevgi saçsın

Gülsün o buselerde

İletişimler kopuk

Diller sevgiyi bilmez

Gönül küstü şimdi

Duy Rabbim sesimizi

İnsanlara gülümse. Bu tarifimi lütfen yapın. 
Bir ölçü günaydın. İki ölçek iyi günler. Birazcık 
ilgi. Bir tutam anlayış. Normal ölçüde nezaket. 
Bir tutam kaşığı tölerans malzemeyi iç dünya-
mızdan alın. Yıkamaya gerek yok. Tertemizdir. 
Gönül teknenizde yavaşça karıştırın. Kokusu 
her yanınıza sinince içine duygu şerbetini üs-
tüne dökünkarıştırın. Karışımı hayat tabağının 
üzerine yavaşça boşaltın. Üstüne sevgi mar-
melatı ile süsleyin gök kuşağının renginden 
birkaç parça serpiştirin. Gün boyunca afiyetle 
yiyin. Sadece kendiniz yemeyin herkese verin. 
Yemeğin adı İNSANLIK. Afiyet olsun. Şaban 
ayımız islam alemine hayırlı olsun. 
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İ S L A M

İNSANLARIN EN BÜYÜK ARZULARI MUTLU OLMAKTIR

 Bütün insanların en öncelikli isteği şüp-
hesiz yaşamaktır. Yaşamaktan kasıt ise mut-
lu yaşamaktır. İnsanların bu dünyada mutlu 
yaşaması için insanlar çok çaba gösteriyor 
fakat bir türlü insanlar mutlu olamıyorlar. 
Her yenilik insanların hoşuna gitse de yine 
de mutsuz olunan taraflar ortaya çıkıyor. 
Yani yenilikler %80 mutlu etse de %20 mut-
suz eden tarafı muhakkak ortaya çıkıyor. Bu 
oranlar tamamen ters de olabiliyor veya 
oran kısımları değişmiş olabilir.

İnsanları mutsuz eden bir diğer taraf da 
hastalıklar ve fakirliktir. Bu mutsuzluğun da 
önü alınamıyor. Tıp ne kadar ilerlerse ilerle-
sin insanların hastalıkları azalmıyor artıyor. 
Bu sıhhat yönünden de insanların tamamına 
yakını muzdarip. Hastaneler her gün ağzına 
kadar dolu. Fakirlik de aynı şekilde, dün-
ya ne kadar zenginleşse, üretim artsa da o 
oranda da fakirlik artmaktadır.

İnsanları mutsuz eden diğer bir yön ise, 
sevdiğine, sevgisine karşılık bulamamasıdır. 
İnsanlar bu sevgi konusunda çok hassastır-
lar. Bütün dertleri bir yana atıp sadece kar-
şılıksız sevgi yönünden mutsuz olan çok in-
san vardır. İnsan istiyor ki, sevgisine karşılık 
bulsun.

İnsanları mutsuz eden diğer bir şey de 
ölümdür. Ölüm insanı çok mutsuz ediyor. 
Dünyada yaşayan insanlardan genç olanlar 
ve problemi az olanlar ölümü hatırlayınca 
veya hatırlatılınca mutsuz oluyorlar. İstiyor-
lar ki hiç ölmesinler devamlı yaşasınlar. Bu 
da mümkün gözükmemektedir. Bunun için 
insanlar bir hayal âlemine dalmışlar, kendi-

lerini belli şartlar dâhilinde donduruyorlar, 
ileri bir zaman ölüme çare bulunursa don-
muş halinden çözülerek yaşamaya devam 
etsinler. Bana göre bu tatlı bir hayal. İnsan-
ların bir kısmı ölümden o kadar çok korku-
yor ki, basına aksetmişti; Mezarlık kapısına 
yazılan “Her canlı mutlaka ölecektir” ayeti-
ni okumaktan rahatsız olmuşlar ve beledi-
yeden bu yazının kaldırılmasını istemişler. 
Ölüm bizim hayattan lezzet almamızı engel-
liyor diye. Geçenlerde de bir belediye mecli-
sinde, bir caddeye bir şehidin ismi verilmek 
istenmiş, bazı üyeler “şehit kelimesi insanın 
psikolojisini bozuyor” gerekçesiyle karşı çık-
mışlar. Bu örnekler de gösteriyor ki ölüm in-
sanın hayatını ve mutluluğunu ciddi ölçüde 
etkilemektedir.

İnsanların bu dünyada mutsuz olmaları 
için çok olumsuz etkenler vardır. Bedeni en-
geli olanlar, psikolojik sorunu olanlar, hayali-
ne kavuşamayanlar gibi çok çeşitli mutluluğu 
engelleyen şeyler vardır. Sevdiğine kavuşa-
mayanlar, çocuğu olmayanlar, çocuğundan 
rahatsız olanlar, hatta öz ana ve babasından 
rahatsız olanlar da çoktur. İnsanlardan öyle-
leri vardır ki, hayaline ulaşamadığından bile 
mutsuz oluyorlar. Dünyada yaşayan insanlar 
içinde elit tabakada olanlar bile kendilerine 
göre bir veya daha fazla problemleri vardır 
ve dünyada mutsuz olmaktadırlar. Anlatılır; 
Napolyon evinde mutsuzdur, fakir insanla-
rın kendinden daha mutlu olduğunu kabul 
eder ve kendi makamında olmak isteyen 
fakir insanları da bu düşüncesinden dolayı 
kınamaktadır. Ona göre dünyada fakir ve 
önemsiz, şöhretsiz olan insanlar daha mut-
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ludur. Şu bir gerçektir ki; insanlar ne yaparsa 
yapsınlar bu dünyada tam mutluluğa eremi-
yorlar.

Bu kadar olumsuzlukları yazdıktan sonra 
yüreğinize su serpmek sırası gelmiştir kanı-
sındayım. Bütün bu problemlerin giderildi-
ği sizin için bir yurt vardır. İşte önemli olan, 
gayret gösterilmesi gereken şey o yurda ka-
vuşmaktır.

Allah insana devamlı yaşama arzusu ver-
miştir. Allah kullarının bu daima yaşama ar-
zusu için cenneti yaratmıştır. Kullarına diyor 
ki: Devamlı yaşanacak olan, ölümün olmadı-
ğı cennete koş. Onun için de cennetin yolu-
nu bul ve o yolda ilerle.

Allah insana daima genç kalma arzusu 
vermiş. Bunun için de devamlı genç kalına-
cak, hiç yaşlanılmayacak bir yer (cennet) ha-
zırlamış. Allah kullarını cennetine davet et-
mektedir. Akıllı insan bu davete icabet eder.

Allah insana hiç hasta olmama isteği ver-
miştir. Allah bunun için kullarının hiç hasta 
olmayacağı cenneti hazırlamıştır. Allah in-
sanlara güzel olma veya yakışıklı olma ar-
zusu vermiştir. Allah kullarının bu arzusu-
na kavuşması için de cenneti hazırlamıştır. 
Cennette insan kendilerini en güzel veya en 
yakışıklı olarak görecekler. Hiç kimse kendin-
den daha güzelini

 veya yakışıklı olanı görüp imrenmeyecek-
tir. Kendini öyle yakışıklı veya güzel bulacak-
tır.

Allah, insanlara canının çektiği yiyecek-
lere ve giysilere kavuşma arzusu vermiştir, 
dünyada en güzel evlerde oturma arzusu 
vermiştir. Bunun için de cennette her cen-
netlik kuluna bunları hazırlamıştır.

Allah cennetteki kulları için hiçbir sorum-
luluk yüklememiştir. Orada çalışmak, ibadet 
etmek ve yorulmak yoktur. İstediği her şey 

anında kendine zahmetsiz olarak verilecek-
tir. Cennetlik insanlara eşler de verilecek her 
cennetlik kul verilen eşlerinden son derece-
de memnun kalacaklar. Ayrıca orada kendi-
lerine hizmet edenler de olacak.

Cennetin nimetlerini saymakla bitireme-
yiz. Bir hadiste “İnsan aklının alamayacağı 
kadar çok nimetlerin kendine verildiğini 
göreceklerdir” buyrulmuştur. Ayet ve hadis-
lerde “Cennetliklerin en çok lezzet aldıkları 
şey ise yaratıcımız olan Allah’ı görmek ola-
caktır” buyrulmaktadır.

Bu kadar güzelliklerle donanmış olan cen-
nete talip olmayıp bunun aksi olan cehen-
nemimin ateşine talip olanlar için hiç “akıllı 
insan” denir mi? İnsanın önünde iki seçenek 
vardır. Biri ebedi mutluluk, biri de ebedi ce-
hennem azabıdır. İster istemez insanlar bun-
ların birine gidecektir. Ey akıllı insan senin 
tercihin ebedi cennet olmalı. Bunun için de 
cennet yolunu iyi öğrenmen gerekmektedir. 
Cennete girmek ise zannedildiği gibi zor de-
ğildir. Allah’a ve Rasulü’ne iman etmen ve 
günahlarına tevbe etmendir. İman Allah ve 
Rasulü’nün dediklerini doğru bulman ve on-
lara yalancı cahil dememendir. Bir de Allah, 
peygamber, din, İslam, Kur’an ile alay etme-
yip onlara kötü söz söylememendir. Bunlar 
da aklın gereğidir. Yani aklı olan imansız ol-
maz. İnsanlar günah işlemeyecek şeklinde 
yaratılmadığı için her insan mutlaka günah 
işler. Onun için de devamlı günahlarımı-
za tevbe etmek gerekiyor. Günahına tevbe 
edeni de Allah affedeceğini söylüyor. Tev-
be temek ise yapılan yanlış işlerden rahat-
sızlık duymaktır. Her insan da yaptığı yanlış 
işten rahatsız olur. Tevbe de işte böyle çok 
kolaydır. Geriye ne kaldı cennete gitmeme-
miz için. Yani iman edeceğiz, günahlarımı-
za da tevbe edip ebedi cennete gireceğiz. 
Cehenneme girenler ancak inat edip, iman 
etmeyenler ve inat edip günahlarına tevbe 
etmeyenlerdir.

63



sirdergisi.com
Nisan 2020 - Şaban  1441

SIR

S A Ğ L I K

Harika PINARBAŞI

Konjonktivit nedir? 
Corona virüste yeni belirti bulundu

Amerika’da yapılan bir çalışma sonu-
cunda corona virüsün bugüne kadar bi-
linmeyen yeni bir belirtisinin saptandığı 
açıklandı. Amerikalı araştırmacılar, her 30 
hastadan 1’inde, göz akının iltihaplanması 
olan ve ‘pembe göz’ olarak da bilinen kon-
jonktivite rastlandığını belirtti.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yap-
mış olduğu araştırmalar sonucunda co-
rona virüsün şimdiye kadar açıklanmayan 
bir belirtisinin daha belirlendiğini açıkladı.

Hürriyet’in haberine göre, Akademi, 
pembe göz olarak tarif edilen konjonk-
tivitin de semptomlar arasında dikkate 
alınması gerektiğini belirtti. Araştırmayla, 
ABD’de COVID-19 teşhisi konuşan her 30 
hastadan 1’inde konjonktivit görüldüğü 

ifade edildi.

ABD’li doktorlar, Çin’deki birçok hasta-
neden toplanan sağlık verilerinin yer aldı-
ğı başka çalışmalara da dikkat çekerek, bu 
araştırmada 1099 corona virüs hastasının 
19’unda konjonktivit  tespit edildiğini be-
lirtti.

BU BELİRTİLER DE VARSA DİKKAT!

Konjoktivit, göz akını örten şeffaf do-
kunun ve göz kapaklarının içinin iltihap-
lanması ile görülen bir sorun. Uzmanlar 
konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda 
ateş ve solunum zorluğu yaşamaları ha-
linde, COVID-19 şüphesi nedeniyle sağ-
lık kurumlarına başvurmaları konusunda 
uyarıda bulunuyor.
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Türkiye'de geçen yıl yayımlanan kitap sayısı 61 bin 512, materyal sayısı 68 bin 554 

olarak ka-yıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen yıla ilişkin uluslararası standart kitap nu-

marası (ISBN) istatistikleri açıklandı. Buna göre, yayımlanan materyallerin sayısı 2019'da 
bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 68 bin 554'ü bulurken, kitap sayısı ise 61 bin 512 
olarak kayıtlara geçti.

Yayıncılar tarafından geçen yıl 61 bin 512 kitap, 415 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 
6 bin 72 web tabanlı elektronik kitap, 186 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 369 diğer 
olmak üzere toplam 68 bin 554 materyal için ISBN alındı.

Yüzde 28'i eğitim alanında
Konularına göre incelendiğinde, 2019'daki materyallerin yüzde 28,3'ü eğitim, yüzde 

18,2'si ye-tişkin kurgu edebiyat, yüzde 16,7'si akademik, yüzde 16,3'ü yetişkin kültür, 
yüzde 15,1'i çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,4'ü ise inanç alanlarında yayımlandı.

Yayımlanan materyallerin yüzde 90'ının dilinin Türkçe, yüzde 6,6'sının İngilizce, yüz-
de 3,4'ünün ise diğer diller olduğu belirlendi.

Satılan kitap bandrolü sayısı da yıllık bazda yüzde 3,2 artarak 423 milyon 602 bin 828 
adet ol-du.  

Kaynak : AA

Türkiye'de 2019'da 
61 bin 512 kitap yayımlandı

Ahmet Bilgehan ARIKAN

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

* GEYİKLİ BABA & BURSA’NIN FETHİ*
Kebap deyince midemizin Uludağ deyince gözlerimizin hafızasına kazınan güzel şehir
Prusa diye kitabelerde geçen , bize yar olunca
Bursa diye ecdada başkentlik yapan kadim şehir

Tarihler 1326 yılının nisan yağmurlarına
Teslim olurken ,
küffarla tam 23 sene cenk eden ve nihayetinde ORHAN Gazi ye anahtarları teslim 

edilen
Bereketli evliya kokan eşsiz şehirdir BURSA

Gazi ORHAN kuşatmıştır şehrin her bir yanını
İman vardır inanç vardır , davası HAK olanın
Zaferi mutlaktır fikriyatı vardır yüreğinde

Gaza bizden Zafer ALLAHdandır
nidaları eşliğinde cenk meydanındadır
Yiğitler 5 nisanın şafak vaktinde

Gerilerden gelen bir derviş hepsini geride
Bırakıp savaşın ön saflarında yer alır
altında 2 metre boyunda akkuyruklu geyiği
Etrafındaki gaziler şaşa dursun
Bu derviş elindeki 60 okkalık kılıçla
Küffara nam salsın kelle uçursun
Yüzündeki nurdan düşmanın korktuğu
Bilmemiz gereken bir başka rivayet olsun

Geyikli BABA derlermiş bu HAZRETE
diğer adıyla BABASULTAN

Geyikli baba , azerbaycandan kalkıp gelmişdir
Keşiş dağlarına , geyikler can yoldaşıdır
Hasbihal eder , dergahında
Ve islama yiğitler yetiştirir
onlarla yurt edinmişdir bu dağları

S E R B E S T
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Gaza’ya katıldığı ertesi gün feth olunmuştur
Ve nihayetinde Şeyh edebalı’nın kardeşi
ahi hasan dikmiştir Sancağı bursa kalesine

Fetihten sonra görünmez geyikli baba
Meraklanmıştır gazi orhan
Emir çıkartır tiz bulun bu gazi dervişi bana
Ona bu diyardan bir mesken bağışladım der

Dervişleriyle hasbihal ederken
Görünür yiğitlere Lakin davete icabet etmez geyikli baba Duamız
‘’davası İSLAMA hizmet olan beyimizedir’’ der
Sakın kendi de gelmesin
Ve ekler derviş kısmının malla mülkle işi olmaz
Uygun bir zamanda varırız huzuru erkanına der
Yiğitler tiz haberi ulaştırır
Gazi orhan düşünür vardır bir bildiği desede
Içini bir hüzün kaplar
Lakin çok geçmez çıka gelir geyikli baba
Akkuyrukla geyiğiyle saraya
Elinde dergahının bahçesindeki bir ağaçtan kestiği bir dal ve diker oracıkta toprağa
Haber verirler Gazi orhana ,
Sevinir coçuklar gibi koca sultan
Geyikli baba Sultana dönerek
‘’İBRAHİM SURESİ 24,CÜ AYETİ ‘’ OKUR
Kökü sabit dalları göktedir
Senin neslin ve devletin bu ağaç gibi kök salacak ve HAK DİN İSLAMA sevdalancaklar
Der ve akkuyuruklu geyiği ile dergahının
Yolunu tutar

Sözün özünde
Hisseden kıssa
Kıssadan hisse
coçukluğumuzun nihayetinde
gavurun sahte kahramanları himeni ,süpermeni
Voltranı ile büyüyen bir nesil GEYİKLİ BABA’dan
Bir haber büyümüştür, nitekim olsaydı anlatan
Bir coçuğun manevi dünyasında bir ALLAH DOSTU yüz bulur

***BU HİKAYE “HAKTAN EMRE KUL CEBİMDE HİKAYELER “ İSİMLİ    
                            YOUTUBE KANALINDA SESLENDİRİLMİŞTİR
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 Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği; 25 Mayıs 

2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede ya-
yınlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeli-
ğinin "Yetkilendirilmiş aile hekimleri” başlıklı 
25. Maddesinde; “ (1) Bakanlık dışında birinci 
basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler, 
askeri birlikler, hastaneler, kurum ve iş yerle-
rinde yetkilendirilmiş aile hekimliği hizmeti ve-
rilebilir. Bu kurumlarda Bakanlığın öngördüğü 
eğitimleri almaları şartı ile herhangi bir suretle 
istihdam edilen hekimlerin talebi ve kurumla-
rının teklifi üzerine Valilik onayı ile kendi görev 
ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak kaydıy-
la, aile hekimliği yetkisi verilir. Kurumlar bu Yö-
netmelikteki fiziki şartları ve teknik donanımı 
sağlamakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş aile 
hekimleri Bakanlıkça belirlenen hizmete özel 
sözleşmeyle göreve başlatılırlar. Yetkilendi-
rilmiş aile hekimi, aile hekiminin yaptığı iş ve 
işlemleri yapmakla yükümlüdür. (2) Yetkilendi-
rilmiş aile hekimi, aile hekimliği görevi dışında 
kalan hususlarda kendi mevzuat hükümlerine 
tabidir.” (3)Üniversitelerin aile hekimliği ana 
bilim dallarına ve aile hekimliği uzmanlık eği-
timi veren eğitim ve araştırma hastaneleri aile 
hekimliği klinik şefliklerine kendilerinin talebi 
ve kurumlarının teklifi üzerine yetkilendirilmiş 
aile hekimliği yetkisi verilir. Bu birimlerde gö-
rev yapan öğretim elemanları kendi görev ve 
sorumluluk alanları dışında da kişi kaydı yapa-
bilirler. 4)Yetkilendirilmiş aile hekiminden hiz-
met alanların aile hekimi seçme hakkı saklıdır. 
(5)Aile hekimliği yetkisi verilmemiş olanlar, 
kurum ve iş yerlerinde oluşacak acil durum-
larda hastaya gerekli ilk müdahaleyi yapar ve 
gerekirse hastane acil servisine sevk ederek 
en kısa süre içerisinde aile hekimini bilgilen-
dirir. Sevk, reçete ve rapor gerektiren acil hal-

lerde kişiyi bilgilendirir ve bilgilendirme notu 
ile birlikte aile hekimine gönderir. Bu kişilerin 
aile hekimlerince takip edilmesi zorunludur.” 
denilmektedir. Yukarıdaki yönetmelik maddesi 
ve Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün 10/08/2011 tarih ve 26024 
sayılı yazısı gereği; 08.08.2011 tarih ve 25675 
sayılı Makam Oluru ile onaylanan “Yetkilen-
dirilmiş Aile Hekimliği Sözleşme Belgesi” Mü-
dürlüğümüz tarafından verilmektedir. Kurum 
ve iş yerlerinde çalışmakta olan hekimler adı-
na “Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Sözleşme 
Belgesi” düzenlenmesi için talepte bulunacak 
kurum veya iş yerlerinin aşağıdaki belgelerle 
Müdürlüğümüz Aile Hekimliği Şubesi'ne baş-
vurmaları gerekmektedir. Aile Hekimliği Söz-
leşme Belgesi İçin Gerekli Başvuru Evrakları • 
Hekim ve Kurum imzalı talep dilekçesi • Kuru-
mun talep ve taahhüt yazısı • Hekimin noter 
onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus 
kayıt örneği • Hekimin noter onaylı diploma 
örneği (Uzmanlar için ayrıca noter onaylı Uz-
manlık Belgesi örneği). • Hekim yurt dışından 
mezun ise, noter onaylı Diploma Tescil Belgesi 
örneği • Hekimin noter onaylı Aile Hekimliği 
Birinci Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası örneği 
• Sağlık hizmeti verilmesi planlanan yerin kro-
kisi (Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 
19. Maddesinde belirtilen Fiziki Şartlara uy-
gun olması gerekmektedir) • Yetkilendirilmiş 
aile hekimine kayıt olacak nüfusa (Kurumda 
çalışanlar ile kurum ve yetkilendirilmiş aile he-
kiminin muvafakatı halinde kurum çalışanları 
ile aynı hanede yaşayan yakınları) ait yetkilen-
dirilmiş aile hekimi tercih formu (Form Ek-9). 

Ezgi Akımcılar (Sağlık Personeli )

YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMLİĞİ 
Ezgi Akımcılar

A İ L E
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Yazar: İnci Geçkil

Yayınevi: Uyanış Yayınevi 
Hayat yolculuğunda yuva kuran çiftin mücadelesi daha çok kadının rol aldığı eşi için verdiği 

mücadeleyi başlıklar altında yer verdiğimiz konularımız yeri geldi ağlattı, yeri geldi mutlu etti… 
Hayata tutunması gereken kadınlarımıza ufak yaşanmışlıklar üzerine örneklerimizi vermeye 

gay-ret ettik. Yaşanan olaylara artık bir dur demenin zamanı geldi ve geçiyor bile… 
(Tanıtım Bülteninden)

      İçimdeki Fırtınam
Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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İlker KARATAŞ

Allah’u alemin 99 sıfatlarından biri olan El- Mecid ismi şeriflerini sizlere izah ederken, 
bu bu ismin geldiği anlamı ifade edeceğiz. El- Mecid isminin faziletleri, El- Mecid isminin 
zikri ve El- Mecid isminin faydaları neler olabilir? bunların hepsini birlikte öğreneceğiz.

El- Mecid ne anlama geliyor?

Kurana göre bu ismi şerifi tarif etmek gerekirse;

“Zâtı mukaddes, şânı yüce, keremi ve ihsanı bol olan.”

“(Allah) yüce arşın sahibidir; Mecîd’dir.” (Bürûc Sûresi, 85/15)

El – Mecid ismi şerifin genel olarak zikirle ilgili alanı:

Ebced değeri ve zikir saati:EL-MECİD;,isminin zikri (57) adettir.Zikir saati Zühre,Günü 
Cuma‘dır.

Özellikleri ve bazı faydaları: şartlarına uygun olarak zikri gerçekleştiren kimsenin 
maksadı hasıl olur.her işe ” YA MECİD” diyerek bu ismin zikriyle başlayan kimse işlerin-
den hayır görür.İstediğine kavuşur.

Ay takvimine göre ayların 1’nde, 15’nde ve 30’unda oruç tutup,iftarda “YA MECİD” 
diye zikreden kimse barastan(alaca hastalığından ) kurtulur.

Her gün (62) defa zikreden kimse, şanve şeref kazanır.Açık ve gizli sırlara mazhar olur.

EL-MECÎD

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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2 adet büyük boy  kırmızı 

pancar

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı normal yoğurt

Ceviz , tuz , Zeytinyağı

Yapılışı

Pancarları iyice yıkadıktan 

sonra üzerini geçecek kadar su 

koyup biraz diri kalacak şekilde 

haşlıyoruz.

Soğuyunca kabuklarını soyup 

rendeliyoruz .

Zeytinyağı ve tuz ekleyip karıştırıyoruz.

Yoğurtlarımızı da ekleyip karıştırdıktan sonra servis edeceğimiz tabağa alabili-

riz .(içerisine ceviz isteğe bağlı )

afiyetle yiyeceğiniz antioksidan bir sebzeyle sofralarınızı renklendirip, sağlıklı 

beslenmeye devam edelim :)

Afiyet olsun ...

Y E M E K

Arzu KOÇAK

Yoğurtlu Kırmızı pancar salatası

Arzu’nun Mutfağı
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Geçici bir dönem olan çocukluk ve ergenli-

ğin en az hasar ile atlatılması, kişinin gelişimi 
açısından büyük önem arz etmektedir. Günü-
müzde birçok ebeveynin aklında çocuklarının 
nasıl büyüyeceği, nasıl gelişeceği ve nasıl bir 
bireye dönüşecekleri konusunda benzer soru 
işaretleri yer almaktadır. Ailelerin ortak arzu-
ları ise kendine güvenen, ruh sağlığı yerinde 
ve örnek bireyler yetiştirebilmektir. Çocuk ve 
ergen terapisinde ki birincil amacımız; oluşan 
veya oluşabilecek duygusal ve sosyal gelişim 
alanlarındaki problemlerinin çözülmesi ve 
buna bağlı olarak gelişebilecek ruhsal ve ki-
şilik özelliklerindeki herhangi bir bozulmanın 
önüne geçebilmektir. Psikolojik sorunlar ya-
şayan çocuk veya ergenlerin tedavi süresince, 
ailesinden alacağı destek çok önemli olduğu 
için TÜZDEV’ de çocuk ve ergen danışmanlığı, 
ebeveynlerle iş birliği içerisinde ve gerekli gö-
rülen yerlerde aile gerekli görülen yerlerde ise 
bireysel danışmanlık hizmeti ile birlikte yürü-
tülmektedir.

ÇOCUK TERAPİSİ

Gelişim Kişinin yaşamı boyunca geçirdiği 
düzenli, uyumlu, önü alınamaz bir değişim sü-
recidir. Her birey yaş değişkenliğine göre belli 
bir gelişim evresine ulaşmaktadır. Çocukluk; 
gelişimin en hızlı yaşandığı dönem olmakla 
birlikte, bu dönemdeki psikolojik gelişimin fiz-
yolojik gelişim kadar hayati önem taşıyor ol-
ması, çocukluk evresinin kritik dönem olarak 
adlandırılmasında ki başlıca sebeplerindendir. 
Çocukların gelişim süreçlerinde duygusal, dav-
ranışsal ve bilişsel sorunlarla karşılaşma riski 
oldukça yüksektir. Bunun temel sebebi ise; 
analiz yetenekleri henüz bir yetişkin kadar ge-
lişmemiş olan çocukların, ergenlik dönemine 
kadar karşılaştıkları duygusal sorunları ifade 
etmekte güçlük çekmeleridir. Karşılaştıkları 

sorunları direk olarak ifade etmeyi başarama-
yan çocuklar yaşadıkları içsel çatışmaları bir 
takım davranış ve uyum problemi olarak dışa 
vurmaktadırlar. Çocuklarda ortaya çıkan bu 
normal dışı davranışlarının altında yatan ger-
çek nedenleri, zaman zaman aile üyeleri far-
kına varıp adlandırmakta yetersiz olabilmek-
tedir. Çocuklukta karşılaşılan psikolojik kökenli 
bir sorun için, uzun süre çözüme yönelik bir 
adım atılmadığı takdirde, bu başka sorunla-
rında oluşmasına yol açabilir. Kişinin ergenlik 
sonrasında ya da yetişkinlik dönemlerinde 
daha büyük sorunlarla karşılaşmaması için, 
sorunu erkenden tespit edip buna yönelik bir 
önlem alınması çok önemlidir. Erken müdaha-
le çözüm sürecini kısaltacağı gibi sorunlarında 
kronikleşmeden önce önüne geçilebilmesini 
ve çocuğun gelişimsel sürecini olumlu yönde 
desteklemesini sağlayacaktır. Çocuğun gele-
cekte sağlıklı bir birey olabilmesi için, sorunla-
rı kronikleşmeden bir uzmana danışılıp yardım 
alınması ailelerin öncelikleri arasında olmalı-
dır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta 
ise; yaşanılan sorunun ortaya çıkış süresi ne 
kadar kısa ise, tedavide çözüme ulaşabilmekte 
ki süreçte aynı oranda kısalık göstermektedir.

 Kurumumuzda çocuk terapisi, çocuk odaklı 
olup, gerektiği takdirde aileden destek alına-
rak yürütülen bir süreçtir. Terapistlerimizin 
öncelikli hedefi mevcut sorunlara odaklanıp, 
çocuğun sosyal uyumunu bozan, duygularının 
olumsuz yönde gelişmesine sebep olan fak-
törleri belirleyip, aileye sorunu tetikleyen du-
rumlara dair farkındalık kazandırmak ve uygu-
ladıkları terapi teknikleriyle yaşanan güçlüğün 
tamamen sonlandırılmasına yönelik çalışma 
yapıp, çocuğun benlik saygısının geliştirilme-
sidir.

Çocuk Terapisi Çalışma Alanlarımız;

ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ
Tülay Akımcılar

M A K A L E
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• Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği
• Kaygı Bozuklukları
• Depresyon
• Davranış Bozukluğu
• Tuvalet Alışkanlığı Kazanma
• Kardeş Kıskançlığı
• Yeme Bozuklukları
• Uyku Bozukluğu
• Okulda Uyum Sorunları
• Akademik Başarıdaki Zorlanmalar
• Boşanma Sonrası Uyum Sorunları
• Evlat Edinme Sonrası Uyum Sorunları
ERGEN TERAPİSİ

Ergenlik; çocukluk ile yetişkinlik dönemle-
ri arasında kalan ve bireyin tam olarak hangi 
yöne gideceğini bilmediği, sıkıntılı geçen bir 
geçiş dönemi olarak adlandırılmaktadır. Ergen-
lik döneminde, bireyde biyolojik değişimlerle 
beraber birçok psikolojik değişim bir arada gö-
rülmektedir. Özellikle aile içi ilişkilerin çok ge-
rildiği bu dönem hem aileler hem de ergenler 
için oldukça zorlayıcıdır. Kimlik arayışı içerisin-
de olan ergenler; duygu durumlarındaki hızlı 
değişimlerine ayak uydurmaya çalışmaktadır. 
Bu dönemde, ergenler dengesiz tavırlar sergi-
lemekle beraber duygusal anlamda da uç nok-
talarda olabilir. Bazen çok mutlu ya da depresif 
halde olabilirken, bazen de çok sinirli olup ani 
tepkiler verebilir ya da çok sakin olabilir. Er-
genlerin isyanı aslında bir yol arayışıdır ve bu 
arayışta daha fazla özgür olabilecekleri alana 
ihtiyaç duymakla beraber, ebeveynlerine ar-
tık bağımsız bir birey olduklarını göstermeye 
çalışırlar ve onlardan da bu bireyselliklerini 
kabul etmelerini beklerler. Bağımsızlıkları en-
gellendiği takdirde ise ebeveynleri ile çatışma 
yaşayabilirler. Ergenlik döneminde, sağlanan 
destek ile ergen öz saygısını geliştirmek ve öz 
güvenini arttırmak ister, bu yüzden de çevre-
sinden aldığı duygusal destek ve kabul görül-
mek ergen için çok kıymetlidir.

Ergenlik dönemi kişinin yetişkinliğe geçi-
şinden önceki son evredir. Bu evrede yaşanan 
olumsuzluklar, bireyin gelecekteki yaşantısına 
doğrudan şekil vereceği için, sağlıklı bir şekilde 
atlatılması çok önemlidir. Bu evrenin sağlıklı 
geçip geçmeyeceği ise, bireyin içinde bulun-
duğu çevre şartları ve çevrenin kendisine karşı 
tutumları ile doğrudan ilişkilidir.

Ergenlik döneminde karşılaşılan problem-
ler hem aileler hem de ergenler için oldukça 
zorlayıcıdır. Ergen terapisinde hem ergenin 
kendi hayatını hem de aileyi etkileyen faktör-
ler göz önünde bulundurulur. Terapi sürecinde 
ki hedefimiz; ergenin kendisini daha iyi tanı-
ması, isteklerini ve arzularını şekillendirmesi, 
öfkesini yönetebilmesi ve ebeveynleriyle daha 
ılımlı ilişkiler kurabilmesidir. Terapi sürecinin 
ne kadar süreceği veya ne sıklıkta görüşülece-
ği değişkenlik göstermektedir. Bu süreç ailenin 
başvuru sebebine, ergenin ve ailenin terapi 
sürecine bakış açısına ve birbirleri ile iş birliği 
yapmaya yatkınlıklarına bağlı olarak belirlen-
mektedir.

Ergen Terapisinde Çalışma Alanlarımız;

• Kaygı Bozuklukları
• Öfke Problemleri
• İlişki Problemleri
• Depresyon
• Takıntılar (Obsesif- Kompulsif Bozukluk)
• İletişim Problemleri
• Özgüven Eksikliği
• Aile İçi Çatışmalar
• Alkol / Madde Kullanımı
• Duygu Durumundaki Değişimler
• Akademik Başarısızlık
• Yeme Bozuklukları
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Malumunuz olduğu üzere tüm dünya devletleri 
şu günlerde canhıraş bir şekilde koronavirüsle ce-
delleşiyor… Durum böyle olunca da herkesin yüre-
ğinde bir korku; rahmetli  Cem Karaca’nın seslen-
dirdiği güzel bir şarkının nakaratı olan “Bindik bir 
alâmete gedeyoz gıyamet…” der gibi  almış başını 
gidiyor…

Her şey bir anda başladı… 2019’un Aralık ayının 
son haftasında Çin’in Wuhan kentinde “Covid- 19” 
adını verdikleri yeni bir koronavirüs çok kısa bir za-
manda tüm dünyayı esir aldı. Salgının vahametini  
gözler önüne serip iyi bir analiz edebilmek için 29 
Mart 2020 tarihi itibariye koronavirüsle ilgili öne 
çıkan bazı ülkelerin vaka ve ölen kişi sayılarını siz-
lerle paylaşmak istedim: ***"ABD 336 bin 851, İs-
panya 135 bin 32, İtalya 124 bin 948, Almanya 100 
bin 132, Fransa 92 bin 829, Çin ana karası 81 bin 
708, İran 60 bin 500, İngiltere 47 bin 806, Türkiye 
27 bin 69, İsviçre 21 bin 282, Belçika 20 bin 814, 
Hollanda 17 bin 851, Kanada 15 bin 512, Avusturya 
12 bin 109, Portekiz 11 bin 730, Brezilya 11 bin 281, 
Güney Kore 10 bin 284, İsrail 8 bin 611, İsveç 6 bin 
830, Rusya 6 bin 343, Avustralya 5 bin 795, Norveç 
5 bin 760, İrlanda 4 bin 994, Danimarka 4 bin 647, 
Çekya 4 bin 591, Şili 4 bin 471, Japonya 4 bin 366, 
Hindistan 4 bin 314, Polonya 4 bin 201, Romanya 
4 bin 57, Malezya 3 bin 793, Filipinler 3 bin 660, 
Ekvator 3 bin 646, Pakistan 3 bin 277, Lüksemburg 
2 bin 804, Endonezya 2 bin 491, Suudi Arabistan 2 
bin 463, Peru 2 bin 881, Tayland 2 bin 220, Finlandi-
ya 2 bin 176, Meksika 2 bin 143, Panama 1998, Sır-
bistan 1908, Birleşik Arap Emirlikleri 1799, Dominik 
Cumhuriyeti 1745, Yunanistan 1735, Güney Afrika 
Cumhuriyeti 1635, Katar 1604, Arjantin 1554, İzlan-
da 1486, Kolombiya 1485, Cezayir 1320, Ukrayna 
1319, Singapur 1309, Hırvatistan 1182, Mısır 1173, 
Fas 113, Estonya 1108, Yeni Zelanda 1106, Slovenya 
1021."

    Burada yer almayan diğer ülkelerin verilerini 
de dikkate alarak 199 ülkeye yayılmış olan salgının 
toplamda 701.000 vaka sayısına ulaştığı ve yaklaşık 
33.000 kişinin ölümüne yol açtığını söyleyebiliriz. 
Bu ölümcül salgının daha binlerce cana kıyacağını 
anlamak için işin uzmanı olmaya gerek yok zira  ve-
riler ortada… Her geçen gün hem vaka hem de ölen 
kişi sayısının önü alınmaz bir şekilde arttığı hepimi-
zin malumu. Salgının yayılma hızına baktığımızda 
vakanın 1 milyonu aşması ve ölenlerin ise 50 bini 
geçmesi an meselesi. “İşimiz göklere kaldı!” diyen 
İtalyan Başbakanı’nın nasıl bir çaresizlik içinde ol-
duğunu anlamak hiç de zor değil. Koskoca ABD ve 
Avrupa Birliği virüs karşısında diz çökmüş gibi her 
iki kıtada da sağlık sistemi neredeyse çökmüş du-

rumda… Hastaneye sığmayan kişiler otel, spor sa-
lonu, çadır gibi yerlerde ve hiç de sağlıklı olmayan 
koşullarda ölümlerini beklemekteler. ABD’de sağlık 
çalışanları cenazelerini tırlarla taşıyor ve sokaklar 
morg kamyonlarından geçilmiyor…

Covid- 19’un çıkış yeri olan Çin yaklaşık bir buçuk 
milyar nüfusuyla bu ölümcül salgını 3.300 kişilik bir 
kayıpla durdurmayı başarırken İtalya 10.000 kişiden 
fazla ölümle Avrupa’da virüsün merkez üssü hâline 
gelmiş durumda. Onu 6.000 den fazla kayıpla İspan-
ya takip etmektedir. İran ise 1.500 kişiyi aşan ölü 
sayısıyla salgının Ortadoğu’daki başını çekmektedir. 

Salgına karşı daha önceleri hiçbir tedbir almayıp 
“sürü bağışıklık sistemini “uygulamak isteyen İngil-
tere ise yüzlerce vatandaşının öldüğünü ve vaka sa-
yısının hızla arttığını görünce bu kararından vazge-
çip diğer ülkeler gibi o da acil tedbirlere başvurdu. 
Salgınla mücadelenin en az altı ay süreceğini ve çok 
sayıda kayıplar verilebileceğini duyurdu.

    Koronavirüs salgınında en fazla kayıp veren 
İtalya’nın nasıl bir çaresizlik içinde kıvrandığını şu 
uygulamalarıyla da anlamak mümkündür.  Yaşlılar 
ve çok sayıda kronik hastalığı bulunanlar bu süreçte 
göz göre göre ölüme terk edilmiş durumdalar… İtal-
yan yönetimi sokağa çıkanlara altı yıl, kurallara uy-
mayıp virüsü bulaştıranlara ise kasten cana kıymaya 
teşebbüsten yirmi bir yıl hapis cezası vermektedir.

    İtalya’dan sonra en fazla kayıp veren İspan-
ya’nın durumu da içler acısı… Sağlık sistemi tama-
men çöken ülkede hastaların çoğu hastane kori-
dorlarında ölüyor, İtalya’da olduğu gibi burada da 
yaşlılar ve birkaç kronik hastalığı bulunanlar imkan-
sızlıktan dolayı ölüme terk ediliyor.

Hem İtalya hem de İspanya böyle bir durumda 
gereken yardımı göremedikleri Avrupa Birliği’ne 
karşı ateş püskürüyor, her iki ülkenin cadde ve so-
kaklarında Avrupa Birliği’nin bayrakları yırtılıp ya-
kılıyor. Uluslararası stratejistler bu gidişle Avrupa 
Birliği’nin kısa zamanda dağılıp feshedileceğinden 
söz ediyor. Fırsatı değerlendirmek isteyen Rusya 
ise Avrupa’daki nüfuzunu artırmak ve prestij sağla-
yabilmek için her iki ülkeye yardım ekipleri gönde-
rerek Avrupa sokaklarında âdeta boy göstermeye 
çalışıyor.

Çin çok şiddetli tedbirlerle bu salgını durdurdu-
ğu için benzer nüfus potansiyeline sahip olan Hin-
distan da aynı tedbirlere başvuruyor, güvenlik güç-
leri cadde ve sokaklarda gördükleri insanları  darp 
ederek zorla evlerine sokmaya çalışıyor. “Çağdaş” 
diye yıllarca örnek aldığımız Avrupa ülkelerindeki 
bazı uygulamalar Çin ve Hindistan’ı aratmıyor. Yıl-
lardır tüm dünyaya “İnsan Hakları ve Demokrasi ” 

“GİDİNCE ALLAH’A HER ŞEYİ ANLATACAĞIM!” 
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dersi vermeye çalışan ABD ve Avrupa ülkelerinin 
çoğunda marketlerin önemli bir kısmı yağmalanıp 
talan edilmiş durumda…

Şu ana kadar bu süreci en iyi atlatanların başın-
da Güney Kore, Japonya, Rusya ve Almanya geliyor.

Bu amansız mücadelede Türkiye ne yaptı ve ne 
yapıyor diye soracak olursak her zaman olduğu gibi 
yine kendine yakışanı yapıyor. Her şeyden önce 
salgınla en etkin ve en hızlı mücadele için Bilim Ku-
rulu’nu kurarak krizi tek bir merkezden yönetmeye 
çalışıyor.  Halkı panikletmeden aşama aşama ted-
birler alıyor. İlk önce okulları tatil etti ardından 65 
ve üzeri yaşlardaki kişiler için sokağa çıkama yasağı 
getirdi. Yurt dışı tüm seferleri durdurdu. Kronik has-
talığı bulunan devlet memurlarına yasal izin verdi. 
Kalabalık çalışma ortamlarına sahip olan özel iş yer-
lerinde de vardiyalı çalışma koşullarına uyulmasını 
istedi. Kamuoyunu “Evde Kal Türkiye” sloganıyla 
gönüllü karantinaya özenle davet etti. Bütçesine 
göre ekonomik yardım paketleri hazırladı. Türki-
ye’nin yardım paketleri Avrupa ülkeleri ya da ABD 
gibi ülkelerle elbette kıyaslanamazdı. Çünkü Türkiye 
son on yılda bütçesinin önemli bir bölümünü Milli 
Savunma Sanayii’ne ayırmıştı ve bu sayede Milli Sa-
vunmada kullandığı silah, araç ve gereçlerin yüzde 
yetmişini üretir hâle gelmişti. Zira başına gelecek-
leri biliyordu… Son on yılda ülkede peş peşe büyük 
travmalar yaşanmıştı, bu travmaların kısa zamanda 
telafisi mümkün değildi, bütçeden ciddi para akışı 
gerekiyordu. Gezi Eylemleri, Hendek Operasyonları, 
15 Temmuz Darbe Girişimi, Van ve Elazığ deprem-
leri, Sınır Operasyonları bunların en önemlileriydi. 
Tabii yedi yıldır beş altı milyon mülteciye “Ensar” 
anlayışıyla ev sahipliği yapmak da apayrı bir fe-
dakârlıktı.

Tüm bu mücadelelerden dimdik çıkmayı başaran 
Türkiye, bu salgında da üzerine düşen görevi  faz-
lasıyla yapmaya çalıştı. Şehirlerarası yolculuklara 
kısıtlama getirerek vatandaşların seyahatlerini izne 
tabi tuttu. 18 ildeki birçok köy ve mahallede yerle-
şim birimlerini karantinaya alındı. “Vefa Gönüllüleri 
“ ekipleriyle yaşlıların ihtiyaçlarını gidermek için si-
vil tolum hareketlerini başlattı. Bu zor süreçte hiç-
bir vatandaş itilip kakılmadı, horlanmadı ve şiddete 
maruz bırakılmadı. Bilakis sahip olduğumuz değer-
ler gözetilerek büyük bir hoş görü ve dayanışma 
anlayışıyla polis, zabıta ve jandarma ekiplerinden 
oluşan güvenlik güçleriyle huzur ve güven içinde 
sokakların boşaltılması sağlandı. 

    Türkiye bunlarla yetinmedi, kendisinden yar-
dım isteyen yurt dışındaki binlerce vatandaşına da 
kucak açmayı ihmal etmedi, hiçbirini mağdur et-
meden kendi topraklarına getirip onlara karantina 
kapsamında huzur içinde tedavi imkanları sundu. 
Yaşanılan süreci en şeffaf bir biçimde vatandaşlarıy-
la paylaşarak güven ortamı sağladı ve olası paniğin 
önüne geçmeye çalıştı. Merkezi ve yerel yönetim-
lerden oluşturduğu ekiplerle yaşlı ve bakıma muh-
taç olanların evlerine her türlü hizmet seferberliği 
düzenledi. 

    Sayın Cumhurbaşkanı öncülüğünde “Biz Bize 
Yeteriz Türkiye” sloganıyla tüm ülke genelinde 
“Milli Dayanışma” seferberliği başlatıldı. Bu amaca 

yönelik Başkan Erdoğan yedi aylık, TBMM Başka-
nı ile Devlet Bahçeli beşer aylık maaşlarını yardım 
kampanyasına hibe ettiler. Başlatılan bu çok anlamlı 
yardımlaşma; bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, 
sanatçılar, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının 
katılımlarıyla bir çığ gibi büyüdü. Türkiye bu süreç-
te de gösterdiği tavır ve yaklaşımlarıyla tüm dünya 
devletlerine örnek oldu. Birçok yazarın, gazeteci-
nin, stratejistin hatta bazı doktorların bile komplo 
teorisi olarak değerlendirdikleri salgının, “Bilim 
Kurulu Üyeleri” de dahil olmak üzere en başından 
itibaren ne gibi sonuçlar doğuracağını hiç kimse 
tam olarak kestiremedi. Birçoğu “Sars ve Mers” gibi 
daha önceki koronavirüslerde olduğu gibi bu salgı-
nın da birkaç ülkeyle sınırlı kalabileceğini düşündü. 
Bu yüzden de salgının yaşandığı ilk günlerde “so-
kağa çıkma yasağı” gibi bazı sert tedbirlere gerek 
duyulmadı. 

    Bütün bunlara rağmen Türkiye dünyayı kasıp 
kavuran bu ölümcül virüse karşı hiç de azımsanma-
yacak tedbirler almayı başardı. Vaka ve ölen kişi sa-
yısı bakımından şu an istenilen sonuçlar olmasa bile 
yine de Avrupa ülkelerine ve ABD’ye göre oldukça 
iyi durumda olduğumuz söylenebilir. İnsan ilişkile-
ri, dayanışma ve merhamet duygularını canlı tuta-
bilme konusunda ise hiçbir ülkenin bize yetişmesi 
mümkün değildir. Bu ülkenin birer vatandaşı olarak 
aziz milletimizle ne kadar övünsek azdır. 

    Tabii bir de bu salgının perde arkasını görme-
ye çalışmak gerekir. Kim ne derse desin bu salgın 
geçmiş bazı toplumlarda olduğu gibi bizim için de 
bir imtihandır. Suriye’de Beşşâr Esed’in attığı varil 
bombalarıyla yaralanan üç yaşındaki çocuğun öl-
mek üzereyken kan revan içinde ve ağlayarak  “Gi-
dince Allah’a her şeyi anlatacağım!” sözleri boşa 
söylenmiş sözler değildir... Yine aynı topraklarda 
üzerine düşen bombalarla yaralanan ve günlerce 
açlık ve susuzluktan kıvranan üç yaşındaki bir kız 
çocuğunun ölmeden önce annesine "Anne cennet-
te yemek var mıdır?" diye sorması ve aldığı “evet” 
karşısında sevinçten ellerini çırparak annesine "...O 
halde biz de hemen ölelim anne!" demesi asla bo-
şuna söylenmiş sözler değildir... Tüm insanlığın yıl-
lardır Filistin ve Suriye’de yaşanan dramlar karşısın-
da seyirci kaldığı bir dünya sahnesinde küçücük bir 
virüsün hepimizi esir alması oldukça manidardır...

    Covid 19’un ne zaman ve nasıl sonuçlanacağı 
ise henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak bili-
nen bir şey var ki bu salgının en az birkaç ay daha 
insanlığı tehdit edecek olmasıdır. Millet olarak bize 
düşen görev ise tüm tedbirlere uyup evde kalmak 
ve devletle el ele vererek bu mücadeleyi birlikte 
göğüslemektir. 

    Salgında hayatını yitiren vatandaşlarımıza 
Yüce Allah’tan rahmet diliyor, sevdiklerine sabır-
lar temenni ediyorum. Tabii bu arada başta sağlık 
görevlileri olmak üzere ölüm pahasına canhıraş bir 
şekilde bu mücadelede görev yapan tüm vatanse-
verleri yürekten kutluyor, onlar için gece gündüz 
duacı olduğumuzu belirtmek istiyorum.   

EVDE KALMAYA DEVAM TÜRKİYE’M!
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Oğuzcan KEMALİ

1) "Seni seviyorum" deyin. Sevmek 
ve sevilmekten korkmayın. Kin, nefret, 
öfke dolu sözler çıkmasın ağzınızdan. " 
Kahrol" yerine "canım", "defol" yerine 
"yanındayım", "lanet birisin" yerine "hari-
kasın sen" demeyi tercih edin. Dilinizi "gü-
zel söz"e alıştırın, aklınızı kullanın, kafanızı 
çalıştırın.

2) Çevrenize gülümseyin. Birbirinizi 
önemseyin. Yüzünüz "güven" ve "huzur" 
versin, "sirke" satmasın. İnsanları kendi-
mizden uzaklaştırmayalım, insanlardan 
da uzaklaşmayalım. "Emin" ve "güvenilir" 
olalım.

3) Sevginizi ifade edeceğiniz vesile-
leriniz olsun. "Doğum günü", "evlilik yıldö-
nümü günü", "sıla-i rahim" gibi vesileleri 
fırsat bilin, hediyeleşin, farkedilin. "Özel 
günler defteri"niz olsun. Aranızda "sevgi 
köprüleri" kurulsun.

4) Birbirinize karşı, iyi, güzel, hoş 
davranın, birbirinize karşı "nazlı ve naze-
nin", "nazik ve nadide" olun. Çocukları-
nıza ve çevrenize karşı örnek teşkil edin. 
Eşinize "gül" verin, yoksa "gülüverin". 
Sesinizi yükseltmeyin, bağırmayın, sakin 
olun. Birbirinizi çirkin sözlerle çağırmayın, 
çocuklarınızın yüreğini yaralamayın.

5) Özelliklerinizi keşfedin. Eşinizi gü-
leryüzle uğurlayın ve karşılayın. Birbirinizi 
sevdiğinizi hissettirin. Birbirinize ve çocuk-
larınıza karşı "ilgili" ve "sevgili" olun. "Aile 
meclisi" oluşturun, huzurunuzu taçlandı-
rın.

6) Eşinizle, çocuklarınızla, büyükle-
rinizle, dışarıda "yemek yeme günü hatı-
raları"nız olsun. Büyük ve küçük ailenin 
müşterek mutluluğunu keşfedin ve yaşa-
yın.

7) Evinize girerken selam verin. Aile 
fertleri arasında selamı yayın. Stresinizi ve 
yorgunluğunuzu atın. Ahvalinize sevginizi 
katın.

8) İşinizi ve meşguliyetinizi baha-
ne ederek, ailenizi ihmal etmeyin. İşiniz, 
meşguliyetinizde ve aile fertleri arasındaki 
ilişkilerinizde müşterek mutluluğu yakala-
yın. Sohbetleşin, konuşun, danışın ve an-
laşın.

9) Birbirinize dua edin. Çocuklarınız 
ve çevrenizi de dularınıza katın. Birbiriniz-
de habersiz birbirinize ait "habersiz dua-
lar" ınız olsun.

10) Ölümü hatırlayın, unutmayın ve 
unutturmayın. Kabristan ziyaretleriniz ol-
sun. Tefekküre dalın, dersler alın, ibret ik-
liminde kalın.

11) Gurura, kibre, "ene"ye, "ego"-
ya kapılmayın. Affedici olun, müsamaha 
edin, iyiliğinizi artırın, cahillere benzeme-
yin.

12) Abdestli gezin. Tevbe edin. İba-
deti usulünce yapın. Kur'an-ıöğrenin, öğ-
retin, okuyun, anlayın ve yaşayın. Salavatı 
dualarınıza katın. Organlarınızı haramlar-
dan koruyun. Helallere yapışın. Sünnet-i 
seniyye çizgisinde yürüyün. İki dünya sa-
adetinizi hedefleyin.

MUTLU EVLİLİĞİN 21 ALTIN KURALI

G Ü N L Ü K
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anlayın. Kendinizi kabule zorlamayın. Far-
kındalıklarınızı farkedin. Birbirinize saygılı 
olun. Birbirinizi kırmayın, incitmeyin.

14) Birbirinizin anne ve babasına karşı 
saygılı olun, onlara "öf" bile demeyin. Bir-
birinizi germeyin.

15) İhtiyaç sahiplerini imkanlarınızla 
sevindirin. Birbirinizin aile çevresinde ki 
ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi önceleyin. 
Başka ihtiyaç sahiplerini de gözardı etme-
yin.

16) Ailenizden ve çevrenizden " Pey-
gamber Ocağı" yolcuları gençlerimizi dua-
larınızla, harçlıklarınızla yolcu edin, sevin-
dirin, morellendirin.

17) Sevaplarınızı artırın, günahlarınızı 
eritin. Ümidinizi yitirmeyin, korkunuzu bi-
tirmeyin.

18) Candan, gönülden, içten dostları-
nız olsun. "İyi gün dostu" olmayın, "iyi gün 

dostları"nı dost edinmeyin. "Dareyn saa-
deti"nize destek olacak, katkı sağlayacak 
dostlar edinin.

19) Gelininize "kızım", kayınvalide-
nize "annem" deyin. "iyi yürekli gelin", 
"müşfik yürekli kaynana" olun. Olumsuz-
lukları görmeyin. İyiliklerinizi görün ve 
övün. Gönül alın. Birbirinizin "bereket"i 
olduğunuzu unutmayın. Hoşgörüyü elden 
bırakmayın.

20) Ahir ve akibetinizin "hayır" olma-
sı için hassasiyet içinde olun. Hayatın ve 
mevsimin güzelliklerini "aile ocağı"nıza ta-
şıyın ve mutlu yaşayın.

21) Aile yaşantınızı gözden geçirin. 
"Değmez şeyler" peşine takılmayın, isra-
fa kapılmayın. Tutumlu olun, cimrilik de 
yapmayın. "Marka" ve "Moda" hastalığına 
yakalanmayın. Elinizdekilerle yetinin, baş-
kalarıyla yarışmayın!
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Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede karantina altına alınan Fatih 

Terim, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

23 Mart tarihinden itibaren hastanede yatan deneyimli teknik adam, 14 gün süre boyunca 
tedbir amaçlı evde karantina altında kalacak.

Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

"23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü 
Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. DR. 
Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden ta-
burcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede 
bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileş-
me ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize 
gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina 
uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geç-
miş olsun dileklerimizle."

Fatih Terim'in corona virüsü günlüğü

1. GÜN: 23 Mart 2020

Fatih Terim, COVID19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

2. GÜN: 24 Mart 2020

Özel bir hastanede karantina altına alındı.

3. GÜN: 25 Mart 2020

"İyiyim, inşallah daha da iyi olacağım" dedi.

4. GÜN: 26 Mart 2020

Corona virüsü spor camiasından kaptığı iddia edildi.

5. GÜN: 27 Mart 2020

Kızı Buse Terim, babasının du-
rumunun iyiye gittiğini söyledi.

6. GÜN: 28 Mart 2020

Rıza Çalımbay, Fatih Terimin 
öksürük şikayetinin bittiğini açık-
ladı.

7. GÜN: 29 Mart 2020

Öksürüğü tamamen geçen Fa-
tih Terim'e yeni bir test yapıldı.

8. GÜN. 30 MART 2020

Hastaneden taburcu oldu.

Nerede Kalmıştık?

Durmuş KOÇ

S P O R
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde, 1930’da doğdu. Adliyede katiplik , dava vekilliği yapan, geniş bir 

plak koleksiyonuna sahip olan babası sayesinde müziğe ilgi duydu. Çocukluğunda, Aşık Veysel’i 
dinleyip bağlama çalmaya başladı. 1950 ‘ de İstanbul Üniversitesi İktisat  Fakültesi’nde okuduğu 
günlerde tanbura geçti.

Nevzat Altığ yönetimindeki koroda dikkat çekip, 1953’te Mesut Cemil’in önerisiyle İstanbul 
Radyosu Türk Müziği Korosu  sezendeleri arasına katıldı. 1958- 1976 arasında Münir Nurettin’in 
yönetimindeki Belediye Konservatuvarı İcra  Heyetinde görev yaptı.

 1988’ de Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk  Müziği Topluluğu’nu kurdu, Sanat yö-
netmenliğini kurdu, sanat yönetmenliğini üstlendi. ABD’den Kore’ye çok sayıda ülkede konser 
verdi. 1972-73 ve 1980-81 arasında Seatle’daki Washington Üniversitesi’nde konuk sanatçı ola-
rak ders verdi. 1955’te emekli oldu.

Yıldız Üniveristesi’nde dersler verdi. Necdet Yaşar Enseble’ı kurdu. Yaşar İki oğul, üç torun 
sahibidir.

Necdet Yaşar

MÜZİK

Tugay ALKAN
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TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

2 Nisan Halide Edip, Dr. Adnan Adıvar, Yunus Nadi ve 
bir çok mebus ve aydının gizlice Ankara'ya gelişi (1920).

3 Nisan Karabük Demir-Çelik Fabrikası'nın açılışı 
(1937).

4 Nisan Washington'da ABD, Kanada, Norveç, Dani-
marka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, Fran-
sa, Portekiz, İzlanda ve İtalya arasında imzalanan bir 
anlaşmayla, Kuzey Atlantik Paktı (NATO)' nun kurulması 
(1949).

5 Nisan Fatih Sultan Mehmet'in donanmasının İs-
tanbul sularına gelişi (1453).

6 Nisan Mustafa Kemal'in, Ankara'da, Anadolu Ajan-
sı'nın kurulmasına ilişkin bir bildiri yayınlaması (1920).

6 Nisan Türkiye'nin 6. cumhurbaşkanlığına Emekli 
Oramiral Fahri Korutürk'ün seçilişi (1973).

6 Nisan Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarima-
na ve Brundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın 
bindikleri uçak bir roket saldırısı sonucu düştü. Suikas-
tın ardından, her iki ülkede yaşayan Hutu ve Tutsi kabi-
leleri arasında çıkan savaş, yaklaşık bir milyon insanın 
katledilmesiyle sonuçlandı (1994).

7 Nisan Kızılay Kan Merkezi'nin açılışı (1957).
7 Nisan Sultan I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Se-

lim'in tahta çıkması (1789).
7 Nisan Milletlerarası Sağlık Teşkilatı'nın kuruluşu 

(1956).
8 Nisan Avrupa Devletlerinin, kurulan bağımsız Yu-

nan Devleti'nin onaylanmasını Osmanlı Devleti`nden 
istemeleri (1830).

8 Nisan Şer'iye Mahkemeleri'nin lağvedilmesi 
(1924).

9 Nisan Mimar Sinan'ın ölümü (1588).
10 Nisan Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşu (1845).
10 Nisan Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümü (1950).
12 Nisan İlk Uzay Mekiği Colombia'nın fırlatılışı 

(1981).
12 Nisan Ateşkes Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi 

ve Körfez Savaşı'nın resmen sona ermesi (1991).
14 Nisan I. İmar Kongresi toplandı (1953).
15 Nisan Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşu (1931).
15 Nisan Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret ant-

laşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi 
(1994).

16 Nisan İnsanoğlunun 5. ay yolculuğu "Apollo 16" 
uzay aracı ile başladı (1972).

17 Nisan Çanakkale Anıtı'nın temelinin atılışı (1954).
17 Nisan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul Adaları'nı 

fethi (1453).
17 Nisan Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut 

Özal'ın ölümü (1993).
17 Nisan KKTC’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçim-

lerini Mehmet Ali Talat kazandı (2005).
18 Nisan Körfez'de İran-ABD çatışması (1988).
19 Nisan Hindistan'da Kongre Partisi'nin, ükenin, 

Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesi-
ni kabul edişi (1947).

20 Nisan 1924 Anayasası kabul edildi (1924).
23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 

(1920).
24 Nisan Osmanlı Hükümeti'nin, Yunan Devleti’nin 

kurulması hususunda hazırlanan protokolü imzalayıp, 
Yunan Devleti’nin varlığını resmen kabul etmesi (1830).

24 Nisan I. Selim'in tahta çıkışı (1512).
24 Nisan Mustafa Kemal'in, Büyük Millet Meclisi Re-

isliği'ne seçilmesi (1920).
24 Nisan Kıbrıs Adası’nın yeniden birleştirilmesine 

ilişkin referandum yapıldı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu’n-
dan alınan bilgiye göre; seçmenlerin yüzde 64.91’inin 
Annan Planı’na ‘Evet’, yüzde 35.09’unun da ‘Hayır’ 
dediği belirlendi. GKRK’nin ise, yüzde 75.83’ünün ‘Ha-
yır’, yüzde 24.17’sinin de ‘Evet’ oyu kullandığı belirtildi 
(2004).

25 Nisan Anayasa Mahkemesi kuruldu (1962).
26 Nisan Yüksek Seçim Kurulu kuruldu (1961).
26 Nisan Güney Afrika'da ilk çok ırklı seçimler ya-

pıldı. Seçimlerin galibi, oyların yüzde 62'sini toplayan 
siyahi lider Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal 
Kongresi oldu (1994).

27 Nisan İkinci Çubuk Barajı hizmete açıldı (1964).
28 Nisan Hilal-i Ahmer adının "Kızılay"'a çevrilişi 

(1915).
29 Nisan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kuruldu 

(1969).
30 Nisan Atatürk'ün Ordu Müfettişliği'ne getirilişi 

(1919).
30 Nisan Adolf Hitler'in intihar edişi (1945).
30 Nisan Saygon'un düşüşü, Vietnam Savaşı'nın 

sona ermesi (1975).
**Nisan 2020 Dünya Korona Vakası, Küresel Felaket

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

Gazeteci-yazar. 1949, Of / Trabzon doğumlu. 1969-70 döneminde İstan-
bul İmam Hatip Lisesinden, 1973-74 döneminde İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsünden mezun oldu. Uzun süre köşe yazarlığı yaptı. Yeni Nesil ga-
zetesi Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli oldu.

ESERLERİ:

Peygamberler Tarihi (1994), Bir Adım Daha (1998), Sahabiler Ansiklope-
disi 1-2 (İsmail Mutlu / Cemal Uşşak / Mehmed Paksu / Zeki Sarıtoprak 
/ Şaban Döğen ile, 1999), Vazifelerimiz, İstîkamet İbadet Bir Adım Daha, 
Doğru İslâmiyet (2000),  Gençlik ve Arkadaşlık (2003), Allah Resulü ile 24 
Saat (2005), Peygamberimiz Neden Çok Evlendi?, Yolumuzu Aydılatan Işık 
(Zübeyir Gündüzalp - Mehmed Paksu ile), Muhabbetullah, Hayatını Dava-
sına Adayan Adam Av. Bekir Berk. Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali  (Ha-
zırlayan: Cemal Uşşak, Mehmed Paksu, Ümit Şimşek ile Katkıda Bulunan: 
Refet Kavukçu)

İhsan Atasoy
Mehmed ALACADOĞAN
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SAKIN HA 

Nerde bir düşeni görürsen durma, tut elinden,

Vicdansız olup bir tekmede sen vurma sakın ha.

Halil-hatır soruver masum, mazlum gönül halinden,

İncitip incime, hiç bir kalbi kırma sakın ha.

Sence özlemek ne ise onun içinde özle,

Hoş, güzel, iyi karşıla neşeli güler yüzle

Dost ol, dostunun sırrını hiç İfşa etme, gizle,

Kimseye çamurlu kötü elle leke sürme sakın ha.

Her güzel insanın içi dışı sevgi doludur,

İnsanlar “Rızâ-i Bârî” ameliyle uludur,

Renk, renk, soy soy her bir insan Yüce Hakk’ın kuludur,

Sen sen ol, hiç kimseyi hor hakir görme sakın ha.

Alparslan Türkmen
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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

Edirne'nin ardında sünbüllü bağlar
Hasan Ağa oturmuş kargısın yağlar
Şimdi cenk var davullar zurnalar mehterler çalar
Hasmını meydanda seç kahramanım pehlivanım hey
Üçünü beşini birden biç kahramanım pehlivanım hey

Mericin suları çağlayıp akar
Yiğitlerin narası kal'alar yıkar
Şimdi cenk var davullar zurnalar mehterler çalar
Hasmını meydanda seç kahramanım pehlivanım hey
Üçünü beşini birden biç kahramanım pehlivanım hey

Edirne

         Edirne'nin Ardında Sünbüllü Bağlar

Ahmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ
23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

(İbrahim - Nezir - İrfaniye) KAYA 
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B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bun-
ların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan 
ve pratik teknikleri araştıran bir yapısal bilim dalı veya 
mesleği. (Ortadaki resim). 2) Osmanlı Devleti zamanın-
da İstanbul’a hükümet merkezi olması sebebiyle verilen 
isim. – Latince: çıplak. 3) Yürüyerek. - Ulaşım yollarının 
yayalarca ve her türlü taşıtlarca kullanılması, seyrüsefer. 
4) Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir haber ajan-
sı olan Associated Press’in kısaltılmışı. - İstanbul’a bağlı 
Marmara Denizi’ne kıyısı olan, Anadolu Yakası’nda bir 
ilçe. 5) Bir kimseye ya da bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi 
ve bağlılık duygusu. - Bilgisayarlarda ve diğer elektronik 
aletlerde kullanılan bir depolama birimi olan Read Only 
Memory’nin kısaltılmışı. 6) Mühendislerin kullandığı 
cetvel türü. 7) Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı. - 
Tellür’ün simgesi. 8) Bir binek hayvanı. – Akis, yankı. 9) 
Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül nite-
liklerini gösteren en küçük birim, madde. – Vilayet. 10) 
Sayı boncuğu. – Baston. 11) Zümre’nin çoğulu anlamında 
Kur’an’da bir sure. - Tayfa’nın Arapça yazılışı. 12) Sahip, 
iye. - Devrimci, yenilikçi, ıslahatçı, reform yanlısı olan.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı’nın ilk günü 
Güneş’in doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten son-
ra, cemaatle birlikte kılınan namaz. 2) Bir peygamber, Me-
sih. - Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt. 3) Bir kimsenin, 
kendisine iş verilmeye uygunluk, layık olma ve yaraşırlık 
durumu, değim, kifayet. – Mikroskop camı. 4) Azarlama, 
paylama. - Toprakla uğraşan. 5) Ün, san, şöhret, nam. – 
Yeryüzü, dünya, yuvarlak. 6) Mağara, vahşi hayvan barı-
nağı. – Harekât merkezi. 7) Yunanca sonra anlamına gelen 
ön ek; ticaret malı. - İki defa yazıldığında: kuyruk sokumu 
bölgesi, kaba et, makat. 8) Lübnan’ın uluslararası plaka 
işareti. – Taneli bir meyve. 9) Ayak direme, diretme. – 
İşaret, alamet. 10) Eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir 
balık. - Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok 
etme, karşılama, yerine koyma. 11) Bir gayrimenkulün bir 
borca karşı güvence oluşturmasını gerektiren ve ayni bir 
hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin. - 
Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün. 12) Harfleri serbest 
söyleyemeyip tekrarlayan, dilinde tutukluk olan. – Göçe-
be çadırı.
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Gözle rıza-yı Mevlâ’yı lutf-ı Subhân gizlidir 
Her bir şahsa etme gümân ehl-i irfan gizlidir

Bir acîb haldir anca fehm edemez her kişi 
Sad hezârân dost içinde nice düşman gizlidir

Hikmet-i Hallâk’ı seyret idrak ermez sunma 
Bilme misin şîr içinde dahi rüğan gizlidir

Bîşiimârdır dinle şâhın ol Huda’nın rahmeti 
Gök yüzünde ebr-i siyah anda bârân gizildir

Tâlib-i dünyâ olandan olma elin çek Hasan 
Senin rızkın kande ise gelecek nân gizlidir

Aşık HASAN ( Zeyni )

Gözle Rıza-yı

B E R C E S T E
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