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ÖNYARGI VE TÜRKİYE
Yavuz Selim PINARBAŞI
Kıymetli dostlar, memleketimizde yapılan çalışmalar, yeniliklere koşulsuz-şartsız “niyet okumadan” sonuçlarına ve kazandırdıklarına göre bakmalı insaflı eleştirilerde bulunmalıyız.
Bu yazımda, icraattan çok bizleri, ülkemizi yıpratan ve bizleri
geri bırakan çekişmelere değinmeye çalıştım.
Türkiye’deki muhalefet( Millet İttifakı) radikal nihilizme evriliyor. Bir yenilik üretememesinin ötesinde önerilen ya da gerçekleşmekte olan her türlü gelişimi bir bozulma olarak yorumluyor.
Özgürleşim: Eleştirel akılla hayatın akışı arasında seçimlerini kendi
iradesiyle gerçekleştiren modern bireyin türlü manipülasyondan
kurtulma sürecidir.

lizmdir. Farklı cümlelerle söylemek gerekirse: Çağdaş dünyaya geçiş ile birlikte çağdaş öncesinin orjinleri ortadan kalkmıştır. Gerçek
ile dünya -sosyal gerçeklik- arasında mutlak bir ayrışma yaşanmıştır. Bu durumun doğurduğu kaos ve militaris halinde insanlardan
dünyayı ifrat olana atıfla değil, tefrit bir şekilde bilmesi ve tahmin
etmesi beklenir. Bu meyanda, ancak yeni değerlerin üretilmesi ve
değişimin dingin tutulması sayesinde insanın muhasır dünyadaki
temel amacı olan “muhasırlaşması” mümkün olabilir.
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-İçin atılan her adım, bu kesimler tarafından kaygı, çaresizlik
ve öfkeyle karşılanıp reddediliyor, protesto ediliyor, şiddete maruz
bırakılıyor
Geçtiğimiz haftanın gündemine Kanal İstanbul ve Yerli Otomobil tartışmaları damga vurdu. Muhalefet kanadında eleştiriler
başladı. İktidar, her zaman yaptığı gibi, içinde bulunduğumuz durumları, yani statükoyu, yenileyecek bir adım attı ve karşısında bu
adımı değişik bahanelerle toptan reddeden bir siyasi ve toplumsal
muhalefet buldu.

İçerisinde farklı sesler bulundursa da bir ittifak halinde hareket
eden bu muhalefet, laikliği bir kimlik olarak siyasete teşmil eden
ve kendisini modern müdavimi ya da kadim medeniyet karşısında
barındıran bir nitelik taşıyor. Fakat dün olduğu gibi bu gün de muhalefet öyle bir konuma taşınmış durumda ki iktidarın her türlü
yenilik içeren adımını tartışmadan ve toptan reddetme eğiliminde.

Muhalefet neye kime karşıdır? Bir bütün olarak hükümete mi,
yoksa her türlü icraat yeniliğine mi? Şayet ilki doğruysa muhalefet
kendi içinde bir tutarlılık gösteriyor demektir. Lakin ikincisi gerçekse, ki tartışmalar bunu gösteriyor, bunun modernlikle bağdaşmayan bir tavır olduğu gerçek dışıdır. Muhalefetin ( Millet İttifakı)
kendisiyle övündüğü laiklikten ve muhalefetin bizatihi kendisinin
modernliğinden şüphe duymak gerekir.
ÇAĞDAŞLIK ve ÇAĞDIŞILIK

Çağdaşlığın yapısı gereği sürekli bir toplumsal gelişimi ifade
eder, ”çağdaşlık”yenilikçidir. Türkiye’deki muhalefet ise bir ‘yenilik’
üretememesinin yanında önerilen ya da gerçekleşmekte olan her
türlü değişimi “ Kanal İstanbul ve Yerli Otomobil” de bir bozulma
olarak algılıyor. Bu fikir ve duruş tarzı fundamentalist gruplarda
rastlanan, kendi ananelerine yabancı olan dünyaları, içe kapanıp
pasifize olarak “Demirperde” ya da dışa dönüp şiddet kullanarak,
reddetme eğilimini anımsatıyor. Böyle yaparak muhalefet radikal
“nihilizm”e kayıyor.
Oysaki kendisini “çağdaş” olarak tanımlayan bir muhalefetin,
muhafazakâr bir iktidar karşısında, her daim yeniliği zorlayan ve
ulusal değişime öncülük etmeye çalışan kesim olması gerekmez
miydi? Türkiye’de böyle bir yaşam geçerli değil; aksine çağdaşlığın
da kendisini muhafazakâr-dindar olarak tanımlayan iktidar tarafından sürüklendiğini görüyoruz. Birbirleriyle niteliksel olarak aynı
düzlemde bulunan iki sosyal grubun ‘kültür kavgası’ değil, ‘ilerici’
bir hükümet ile ‘gerici’ bir siyasi-toplumsal muhalefetin kavgası
var.

Hür iradenin gayesinin terk edilmesi durumunda nihilizmin
insanları öykünme ve evrilme isteksizliğine sürükleyen boyutu ortaya çıkar. İstikrarsız bir dünya toplumları korku ve endişeye gark
eder. Kapitalizm, sunduğu “tutsak” konforlu fakat apolitik yaşam
tarzı ile insanın varoluşsal korku ve endişelerini dindirir.
Tüketim çılgınlığına bağımlı bu yaşam tarzı değerden soyutlanmış bir hayat demektir ve özünde ‘dünya için değerlerden uzak
düşmek’ manasını taşır. Bunun tam zıddı ise fundamentalist hareketlere mahsus bir yaşam ve eyleme biçimidir: ‘Kıymetsiz dünyanın yok edilmesi.’ Burada, dünyayı yaşamaya değer bulmayan
ve aşağı görülen insanların kızgınlığa kapılıp hayattan koparak,
karamsarlıkla ve hınçla mevcut sosyal gerçekliğe saldırdığına şahit
oluruz. Netice, özgürleşmenin (aktif nihilizm) ayrışması ya siyasetsizliği (pasif nihilizm) veya anti-siyaseti (radikal nihilizm) doğurur.
Türkiye’de milliyetçi-muhafazakarlar yıllarca bir süre radikal nihilist bir yaşam formuna uyudular. Bu içe kapanma, yani cemaatleşme (cemiyetten uzak) şekilde tezahür etti. Ancak Cumhur İttifakı
ile birlikte bu toplumsal kesimlerin radikal nihilizmden aktif nihilizme doğru yöneldiğini gördük.
POLİTİKADA ROL ve NOR DEĞİŞİMİ

Tüm bu gelişmeler karşısında ise ‘modern’ kitlesel kesimlerin
pasif nihilizmden radikal nihilizme doğru kayışına tanık olduk. Bu
muhalif kesimler kapitalist medeniyete entegre olarak kapitalizmin
ürettiği ‘değersiz’ hayat tarzını benimsemişlerdi. Bu hayat tarzının
sürdürülmesi en temel politik amaçları oldu. Bundan dolayı, Cumhur İttifakı döneminde özgürleşim için atılan her adım, bu kesimler
tarafından Türkiye’nin ‘Batı’dan ayrıştırılması’ şeklinde yorumlandı
ve ‘seküler yaşam tarzının korunması’ adına boykot edildi. Ortaya
çıkan yeni sosyal gerçeklik muhalefet tarafından farklı şekillerde
şiddete maruz bırakıldı. Bu anti-siyasi siyaset, bir yandan çağdaş
kapitalizmin sunduğu lüks hayatın kaybedilme tehlikesinin sebep
olduğu endişe, diğer taraftan da yeni sosyal gerçeklik karşısında
yaşanan çaresizliğin yaratmış olduğu kızgınlığın sonucudur. Netice
olarak, günümüzde yaşananlar bir ‘kültür harbi’ olmaktan uzak, iki
farklı siyaset tarzının, aktif ve radikal nihilizm, çatışmasıdır.
Vatanını en çok seven; görevini en iyi yapandır. Vesselam. Saygılarımla.

Çağdaş-çağdışı kutuplaşması modern dünya için varoluşsal bir
meseledir. Çünkü çağdaş dünyanın toplumsal varoluş zemini nihi-
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BENZİN KOYMADILAR
BENZİNSİZ ARAÇ ÜRETTİK
Bin bir zorlukla yapılan DEVRİM otomobiline suikast düzenleyip otomobil de üretseniz
petrolümüze bağımlısınız diyen dış güçlere inat
tam bağımsız bir otomobil ürettik. Kendileri
için değerli olan petrolü bu projeyle bulaşık suyundan farksız bir seviyeye getireceğiz inşallah.
Çünkü zorla bağımlı hale getirdikleri ülkeleri
petrolsüz bir hiç olarak görmekte ve istedikleri
fiyata satmaktaydılar. Artık bitti çünkü büyük
güçlerin tekelinde olan bir dünyanın yeniden
düzene girmesini izleyeceğiz. Bağımsızlığın
yalnızca bayrak ve vatan severlikle değil aynı
zamanda ekonomik olarak olması gerektiğini
çok iyi bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde
yaptığı projeyle göstermiştir Başkanımız. Bir
düşünsenize bu büyük proje aynı zamanda ülkelerin kanını emen bu hainler yüzünden bitip
tükenmekte olan doğaya ne kadar faydalı olacak. Temiz hava alabileceğiz,ileride İstanbul
da hiç egzoz dumanı olmayacak. Metrobüsler,
şahsi taşıtlar hepsi elektrikli ne güzel bir durum. Bu gün hala bahane üretmeye çalışan
bu bağımsızlık savaşına kulp takmaya çalışan
içimizdeki hainlerin bile hayranlıkla baktığı bu
proje yalnızca Türkiyenin değil tüm dünyanın
bağımsızlık mücadelesidir. Petrole bağımlı olan
ülkelerin kurtuluş ümididir. Çok değil 10 sene
içinde gittiğiniz ülkelerde bizim markamızın da
diğer devler arasında yer alması ne güzle olur.

SIR

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ
En uzun aks mesafesine sahip otomobil
.Teknik özellikleri.
30 dakinanın altında şarj süresiyle %80 dolmuş olacak. Elektrikli modüler 300+ ve 500+
kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak.
Otomobil, merkeze bağlı ve güncellemeleri
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M.Tunahan PINARBAŞI

4G/5G bağlantısıyla alacak. Gelişmiş batarya ve
aktif termal sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü bataryaya sahip olan otomobil, 200 beygir
ile 7,6 saniye, 400 beygir ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s ulaşabilecek.
NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

2020’de marka tanıtımı 2021’de fabrika açılışı yapılacak. İlk araç ise 2022’de üretilecek
müşteriyle buluşacak.
NASIL ŞARJ EDİLECEK?

Türkiye’nin Otomobili, 2022 yılına kadar
TOGG’un desteği ile yayılımını sağlayacak ,her
yerde bulunacak şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda ve
aklınıza gelebilecek elektrik olan her yerde şarj
edilebilecek
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DOĞU*YA DOĞRU
Akif CEMİL

“Zavallı Türk Aydını. Batılı dostları alınmasın diye
hazinelerini gizlemeye çalışır.
Sonra da unutur hazineleri olduğunu…”
Cemil MERİÇ

mizi aramaya başladık. Hazineleri hatırladık, aramaya koyulduk. Ve geçmişten bugüne azın çoklardan
bol olduğunu inancın sihirli ikliminde müşahede
etmeye başladık.

SIR

Kendi vücudunun âzâlarını yiyerek yaşamaya çalışan zavallı gibi, manevi değerlerimizi gönlümüze
gömdüğümüz gün, bünye-i millet sarsıldı ve çöküşümüzü terakki zanneder olduk.
İnsanı yüceltme ve yükseltme adına yapılan her
faaliyet, keşifler, icatlar ve teknolojik harikalar; insanı alçaltma, ezme ve yok etmede kullanıldı.
Maddenin hâkim olduğu günümüzde insan unutuldu, insanlık unutuldu, toplum, ekonomi ve para
bir tabu haline getirildi.

Mehlika Sultan’ın mekânının yaydığı koku sarhoş etti bizi, mest ü sermest olduk. Batıya o kadar teveccüh ettik ki kendimizi unuttuk, kaybettik.
Kendimize dönmek istediğimizde, özümüze gelmek
istediğimizde ise, kendimizi kaybettiğimiz yerde bulamıyorduk. Bizi bize hatırlatacak biri lazım, birileri
lazım, bir şeyler lazımdı.
Halbuki önce biz kullanırdık güneşi… Batıya giden güneş önce buradan geçerdi. Şimdiyse o büyük
kıyamet alameti mi gerçekleşiyor ne, güneş batıdan
doğmaya başladı?!
Fakat kararan ve kızaran dünyamız aydınlatmaktadır. Alnı akların alı ak ettikleri an gelmiştir. Dünyaya geliş gayesini idrak eden insanlar çoğalmaktadır.
Yirmi birinci günün sabahına uyanmıştır civcivler. Ümit verenler, ümitli olanlar ve ümitler artmaktadır. Artık iki günümüz birbirine eşit değildir.
Aradığımızı bulmaya, bulduklarımızda aradıklarımızı görmeye başladık.
Kanlı-deli bir nesil yerine, delikanlı hatta velikanlı bir neslin zuhuru ümitlerini ışıklandırdı.
Bir medeniyetin başka bir medeniyete istihale
edilemeyeceğini anlar olduk. Kendi medeniyetleri-

*

Evet dünyada iyi ve güzel şeyler de oluyor. İyilikleri ve güzellikleri de görmek lazım. Güzel düşünür
olmak için güzel görmek gerek. Hayattan lezzet almak için iyi düşünmeli. Her şeyin iyi yanını görmek
lazım. Hatta kötü gibi görünen şeylerin bile, doğurabileceği iyi sonuçlardan söz etmeli. Ama maalesef bazen iyiliklerin içinde bile kötü yönleri çekip
almaktayız.
“Lütuf ile kahrı herkes farkeder, lakin kahırda
gizlenmiş lütfu ve lütuf içindeki kahrı az kimse bilir”
der Mevlana.
Bir gün de Peygamberimiz Aleyhisselam: “
Kul bir günah işler; bu günahı onu cennete götürür” büyüyünce, “Bu nasıl olur?” diye soruldu. O
(S.A.V.); ”Günah işleyip Tevbe ederek ve günahtan
kaçarak gözlerini Allah’ın (CC) dergâhına diker. Neticede cennete girer” şeklinde cevap verdi.
Olaylara bakış açısı çok önemli. Aynı zamanda
insanın iç yapısını aksettirir. Afrikaya giden iki işadamının değerlendirmelerinde olduğu gibi: biri bakar;
hiç kimsede ayakkabı yok. “Burada kimse ayakkabı
kullanmıyor, bize iş yok” der, geri döner. Diğeri ise
“Burada kimsenin ayakkabısı yok, bize iş çok. Müthiş bir fırsat ve pazar” diyerek işe girişir.
Her ne kadar “Aptallar mutlu olur” dese de biri,
biz mutluluğu aramaya devam edeceğiz. Dünyanın
rahat yeri olmadığını biliyoruz. Dünya mutlu olma
yeri değil, mutluluğu arama yeridir.
Kimbilir, belki de mutluluk aramakta…
Çünkü bulanlar, arayanların içinden çıkıyor.
(*)Hem şark hem doğuş anlamında
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KURNAZLIK ALDATMAK OLARAK
ANLAŞILMAMALIDIR
Sabit OSMANOĞLU

19. yüzyıl Rus yazarlarından İvan Gonçarov: “Kurnazlık; bozuk para gibidir, onunla pek bir şey alınmaz.
Bozuk paranın insanı ancak bir iki saat idare edebilmesi gibi, kurnazlık da bazı şeyleri gizler, karşıdaki insanı
aldatır ama uzak ufukları görmek, büyük bir olayı başından sonuna dek götürebilmek için yetmez. Kurnazlık, uzağı göremez. Ancak burnunun dibindekileri görür, uzağı değil. Onun için de başkaları için hazırlanmış
tuzağa düşürür insanı.” der. Görüldüğü üzere; “Kurnazlık”, genelde “aldatmak” olarak anlaşılmaktadır. Ancak;
kurnazlık, yalan, sahtekarlık ve dolandırıcılık niyeti ile
aldatmak şeklini alır ve muhatabı da aşağılamak anlamına gelir. Hiçbir kimse, karşı tarafın yalanını anlamayacak kadar geri zekalı değildir. Ayrıca; beğendiğim,
çok güzel bir söz vardır: “Gerçeğin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.” Başlıkta da belirttiğim gibi;
kurnazlık, aldatmak olarak anlaşılmamalıdır. Nitekim;
konuşmada muhatabın hissiyatını dikkate alarak yapılacak davranış, kurnazlıktan ziyade hikmetli bir eyleme
dönüşebilir.
Bu çerçevede; aynı gerçeği farklı şekilde ama “hikmetle” olarak anlaşılması gereken “kurnazca” söylemek konusunda, çok manidar ve harika üç hikâyeyi
örnek vermek istiyorum.
İlk hikayemizde; eski devirlerden bir ülkenin kralı,
rüyasında tüm dişlerinin döküldüğünü görür. Ülkenin
en ünlü iki rüya tabircisi, bu rüyayı tabir etmek üzere,
saraya davet edilir. Sırayla kralın yanına girerler. Birinci tabirci; “Sizin bütün akrabalarınız ölecek, en son siz
öleceksiniz!” der. Bunun üzerine; kral, onu kovar.
Diğer rüya tabircisi; “Aile içinde en uzun ömürlü siz
olacaksınız kralım!” der. O ise, kraldan sarayda bol bol
ikram görür.
Bir diğer hikâyede ise; Hıristiyan bir ülkede, iki arkadaş, aralarında tartışıyorlarmış. Tartışma konusu;
kutsal kitap okunurken, sigara içilip içilmeyeceğiymiş.
Hararetle tartışırlarken bir tanesi, “Bu soruyu en iyisi
Papa’ya soralım.” demiş.
Papa’nın huzuruna çıkmışlar. Yine; Papa, bunları
tek tek kabul etmiş. İlk giren; “Sevgili Papa, kutsal kitabımızı okurken, canım müthiş bir şekilde sigara içmek
istiyor. Hem okuyup hem içmek, doğru bir davranış mıdır? Acaba yanlış mı yapıyorum? Bir türlü işin içinden
çıkamadım.” demiş.
Papa; “Evladım sen müthiş bir gaflet içindesin. Hiç
İncil okunurken, sigara içilir mi? Bu ne terbiyesizlik?”
diye ilk gireni azarlamış.
Daha sonra; ikincisi, Papa’nın huzuruna alınmış.
Ama o, soruyu biraz farklı sormuş; “Papa Hazretleri,
ben sigara içerken, canım müthiş bir şekilde İncil okumak istiyor. Acaba; sigara içerken, böyle canım İncil

okumak istediğinde okumalı mıyım?” diye sormuş.
Papa da; “Tabii ki evladım, okuyabilirsin. İncil okumanın, hiç yeri, şekli ve zamanı olur mu? Kutsal kitabımızı
her yerde okumalısın.” diye cevap vermiş.
Son olarak; Mevlâna Hazretlerinden (Mesnevi
1/3013) bir fabl ile, yazımıza son verelim:
Bir gün; aslan, kurt ve tilki avlanmak için dağa çıkarlar. Avlanırken; geniş arazide, daha çok av yakalamak
ve birbirlerine yardım etmek için aralarında sözleşirler.
Aslanın, kurt ve tilkiyle arkadaşlık yapmak zoruna
gitse de yoldaşlığını, ikram ve lütuf olarak görür.
İşleri rast gider ve bir yaban öküzü, bir dağ keçisi,
bir de tavşan avlarlar. Avlarını kanlar içerisinde sürükleyerek, ağaçlık bir su başına getirirler. İyice yorulmuşlar ve acıkmışlardır. Özellikle; kurtla tilkinin ağzının
suyu akmaya başlar, paylarını bir an önce almanın hırsı
içerisindedirler. Ormanlar kralının, bu avları adaletle
paylaştırmasını beklerler.
Aslan, kurtla tilkinin açgözlülüklerini fark eder; fakat, sesini çıkarmaz. Yüzlerine gülerken, kendi kendine: “Dağıtacağım paya, adaletime güvenmeyene ben
ne yapacağımı bilirim” diye düşünür.
Aslan, ilk önce kurda dönerek; “Ey tecrübeli ve
ihtiyar kurt; avladığımız hayvanları, aramızda adaletli
bir şekilde paylaştır. İyi bir adalet ortaya koy bakalım,
vekilim sensin.”
Kurt; “Kralım, sizin büyüklüğünüze, iri ve büyük
olan bu yaban öküzü yakışır. Çevikliğinize ve semizliğinize uygun düşer. Keçi, orta boyda ve irilikte, o da bana
uygun düşer. En küçüğümüz tilki olduğuna göre, avımızın en küçük parçası olan tavşan da onun hakkıdır” der.
Aslan, bu paylaştırma karşısında kızıp kükrer; “Ey
kurt! Nasıl paylaştırdığını pek anlayamadım. Ey kendini
bilmez hayvan; hele yaklaş ve karşıma geç de, bir daha
söyle!” der. Yanına yaklaşınca; aslan, bir pençe vurarak, kurdu parçalar.
Aslan, bu kez tilkiye dönerek; “Ey tilki! Şimdi bu avları adaletli bir şekilde sen paylaştır bakalım.” der.
Tilki; önce aslanın önünde saygıyla eğilir ve sonra;
“Sevgili kralım; bu semiz yaban öküzü, sizin kuşluk yemeğidir, güne bunu yiyerek başlarsınız. Şu keçi de aziz
padişahımıza, öğle yemeği için güzel bir yahni olur. Lütuf ve kerem sahibi sultanımızın akşam yemeğindeki
çerezi de tavşan olsun” der.
Aslan; “Ey tilki, adaletin ışığını sen yaktın. Tam hakça paylaştırdın. Söyle bakalım, bu taksimi kimden öğrendin?”
Tilki, kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp kurnazca gülerek; “Kurdun başına gelenlerden efendim,
tabii ki kurdun başına gelenlerden…” der.
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CÜMLE İŞLER ALLAH’INDIR KUL ELİYLE İŞLENİR
Sadettin TURHAN

Şimdi aziz ve bahtiyar mü’minler, öncelikli
vazife İslami istikamette sebatla devam etmek,
işlemekte olduğumuz amel ve ibadetlerin maneviyatlarımızda oluşturduğu sağlamlığı muhafaza
ve müdafaa etmektir.

duygularımızı sunup onlara dua etmeliyiz. “Cümle işler Allah’ındır, kul eliyle işlenir. Allah Teâlâ’yı
bilmeyenler, bunu kul yaptı sanır.” Buyuruyor ki
Hz. Allah: “Ey iman edenler, sizlerin kalbini ancak
zikrullah doyurur.” Allah’ı çokça anın, Allah’ı çokça
zikredin, malayani, laubali her türlü hal ve hareketten kaçının. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Mü’min ciddiyet ve vakar sahibi olmalıdır”.

SIR

Ahir ve akıbetlerimizin, ana ve babalarımızın,
kardeş ve bacılarımızın, akraba ve komşularımızın, arkadaş ve dostlarımızın dünyadaki ve mezarla birlikte ahiretteki huzurları ve selametleri,
azaba ve herhangi bir saldırıya maruz kalmamaları hususunda Allah’a dua ve niyazda bulunalım.
Umulur ki Rahman ve Rahim olan Allah dualarımıza icabet eder. Böylelikle sizlerin de güzel ahlakı
tamamlamada hissedar olmanız lütuf ve ihsanı
cereyan eder. Seher vakti berekettir. Allah diyenlerin bu mübarek vakitte gaflette olmaları yalancılıktan başka bir şey değildir. Gafletin diyarı uykudur. Bizler bu safhadan sonra dikkat etmeli, Allah’ı
zikretmeyi çoğaltmalı, bu nimetin tarafımıza ulaşmasında emeği geçen herkese şükran ve minnet

Devamlı abdestli olmaya gayret gösterin. Ruhunuzun yolu temizse bu temizliğin sebebi abdestten gelir. Size Allah indinde fayda sağlamayacak her şeyi terk edin. Allah’tan korkun, korkun ki
hayır üzere idare edilesiniz. Zarar etmeyin, zarar
da ettirmeyin. Artık vakit dardan da dar, vakit gelmeden kendinize çeki düzen verip Allah’ın sizi affetmesi için sükûnette olun. Aklınıza ve gönlünüze
Allah harici hiçbir şey yerleştirmeyin. Kalbin tek
sahibi Allah’tır. Düzeni ve tertibi amelinize yansıtın. Allah her şeyi bilen ve işitendir.
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HAYEK VE YEREL YÖNETİMLER
Nefise BAYGÜT

ÖZET
Avusturyalı politik filozof olan Friedrich August von
Hayek; klasik liberalizmin üstadı ve lideri olarak bilinmektedir. XIX. ve XX. yüzyıl düşünürlerini etkileyen klasik
liberal teorinin en önemli argümanı, birey özgürlüğüdür.
Hayek, birey özgürlüğü için demokrasiyi bir araç olarak
görmektedir. Özgürlüğe ulaşmada demokrasi diğer hükümet sistemlerinden daha etkili bir yoldur ve en az kötü
olandır. Hayek, özgürlüğü tamamen birey odaklı olarak
görmektedir. Ve birey özgürlüğü için de yerel yönetimleri gerekli görmektedir. Bu çalışmada da Hayek’ in liberal
perspektif bakış açısından, yerel yönetimlere dair olan
fikirleri analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı ise; Hayek’ in
liberal açıdan yorumlayarak, nasıl bir yerel yönetimler ortaya koyduğunu irdelemektir.
GİRİŞ
Özgürlük düşüncesinin tarihi, otoriteye karşı insanların
başkaldırısına kadar götürülmektedir. Bu başkaldırıların,
tarihin önemli medeniyetlerinde ( Roma, Yunan, İngiltere
) ortaya çıktığı görülmektedir. Fakat bu dönemlerde özgürlük mücadelesinin halk ya da halktan bir sınıf ile devlet
arasında yaşandığı bilinmektedir. Bu yüzden özgürlük
dendiği zaman akla genellikle ‘’ politik egemenliğin zorbalığına karşı korunma ‘’ şeklinde bir tanım gelmektedir
( Mill, 2000; sf: 11; Aktaran: Çelik ve Usta, 2011, sf: 2 ).
Ancak Aydınlanma ve Liberal düşünce ile birlikte özgürlük; ‘’bir kimsenin başka birinin müdahalesi ve baskısı olmadan kendi hareket biçimini seçebilme imkanına sahip
olması ‘’ şeklinde de basit ve öznenin birey olduğu vurgulanarak yeniden bir tanım yapılmıştır. Hayek’ in, özgürlüğe dair yapmış olduğu yorumlar, halen daha günümüzde
geçerliliğini korumaktadır. Hayek, birey özgürlüğünü ‘’
bastırılmaması gereken bir durum olarak görmektedir
‘’. Özellikle bu konuyu uygarlıktan faydalanmanın bir ön
koşulu olarak değerlendiren Hayek, insanoğlunu dahli
olmayan ‘’ kudretli ‘’ bir sürecin başlangıç nüvesi olarak
gördüğü anlaşılmaktadır. Bu bakış açısı, Hayek’ in en az
müdahale edilen, kendisine en yakın ve en uygun şekilde
geliştirilmesini isteyebileceği idari yapılanmalara ilişkin
görüşlerinin de nasıl şekilllendiğini göstermesi açısından
önem arz etmektedir. Bu çalışmada, günümüzdeki birey
özgürlüğü anlayışının, ekonomik özgürlükler çerçevesinde gelişmesinde önemli bir yere sahip olan Hayek’ in
görüşleri ele alınacak ve bu çerçevede düşünürün bir idari
otorite olarak yerel yönetim birimlerinin önemini açığa çıkartan görüşlerine ulaşılmaya çalışılacaktır ( Çelik ve Usta,
2011; sf: 3 ). Hayek bireyin özellikle adem- i merkeziyetçi
otorite yapılanmaları çerçevesinde kendisine, adaletli ve
mülkiyet haklarının sağlanması konusunda en uygun yaşam koşullarını sağlayabileceğini varsaymıştır. Bu düşünceden hareketle Hayek’ in; ekonomik, siyasal ve sosyal
teoriler içerisinde yer alan birey özgürlüğü düşüncesine

bağlı bir şekilde oluşturduğu görüşleri çerçevesinde, yerel idarelerin işlevlerine vurgu yapıldığı görülmektedir.
Bu savların ortaya konulabilmesi için öncelikle Hayek’ in
özgürlük ve bireyin özgürlüğü kavramları üzerinde durulacaktır. Daha sonra ise, Hayek’ in libeal düşüncelerinin
yansımasıyla yeni bir soluk kazanan yerel yönetimlerin
nasıl bir çerçeve dahilinde ele alındığı incelenecektir.
HAYEK’ İN ÖZGÜRLÜK VE BİREY ÖZGÜRLÜĞÜ TEORİLERİ
Özgürlük her zaman, birini keyfi bir kararla belli bir
tarzda davranmaya ya da davranmamaya zorlayabilecek
bir başkasının iradesine kat’ i surette tabi olan bir kimsenin durumunun aksine, insanın kendi karar ve planlarına
göre hareket etmesi anlamına gelmektedir. Bu zikredilen özgürlüğün sıklıkla ifade edildiği, zamanla dahi anlamı değişmeyen bu ibare, ‘’ başkasının keyfi iradesinden
bağımsızlık ‘’ ibaresidir. Zikredilen tanım kendisine has
bir anlam taşır ve tek, ama tek bir şeyi, tasvir etmektedir.
Bu anlamda ‘’ özgürlük ‘’ sadece insanların diğer insanlarla ilişkisine atıfta bulunmaktadır ve yegane ihlali de
insanlardan gelen icbardır ( Hayek, 2013; sf: 39 ). Özgürlük
bu itibarla, bireyin teminat altına alınmış bir alana sahip
olmasını, çevresinden başkalarının müdahale edemeyeceği bir durum söz konusudur. Özgürlük, muayyen gelen
yani diğer insanlardan gelen zorlamanın yokluğunu anlatmaktadır. Özgürlük ancak onu kullanmakla özgür hale
gelmektedir. Özgürlükler ancak özgürlük bulunmuyorsa
ortaya çıkmaktadır. Hayek’ in özgürlük ile ilgili olan bu
ifadeleri dikkate alındığında özgürlüğü tamamen birey
odaklı gördüğünü ve bunu bireyin gelecekle ilgili hayallerine kadar dahi geniş bir alanda ele aldığını görmekteyiz.
Hayek özgürlüğü üç farklı tür içinde incelemketedir: Bunlar; siyasal özgürlük, iç özgürlük ve iktisadi özgürlüktür.
Bizim burada üstünde duracağımız durum siyasi özgürlük
olacaktır. Hayek’ in siyasal özgürlükten kastı, bireyin siyasal süreçlere katılabilmesidir. Siyasal özgürlük, asıl özgürlüğün bir insan grubuna bir bütün olarak onlara kolektif
bir özgürlük vermektedir. Ancak bu durum halkın zorunlu
özgür olmasını zorunlu kılmadığı gibi, bireyin özgür olabilmesi için de kolektif özgürlüklerden bir pay sahibi olmasını gerektirmemektedir. Örneğin; bir ülkede seçilme
yaşı gelmediği için oy kullanamayanların özgür olmadığı
söylenemez. Keza halk milyonlarca oy ile de bir diktatörü
başa getirdiği için özgür sayılmamaktadır. Bu ifadelere bakılacak olursa Hayek’ in özgürlüğü negatif özgürlük olarak
nitelendirilebilir. Çünkü; Hayek özgürlüğü toplumsal bazda değil de, bireysel bazda ele alınabilecek bir olgu olarak
görmektedir. Hayek’ in ifade ettiği bu sistemde; vatandaşlar siyasal ve yönetsel süreçlerde aktif olarak yer almaktadır. Bu da ancak merkezin görevlerinin bir kısmını yerele
devretmesiyle mümkün olacaktır. Hizmeti halka en yakın
birime taşıma anlayışından yola çıkarak, halkın yönetim
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sürecinde katılması konusunda, vatandaşlara önemli görevler yüklemektedir. Böylelikle vatandaşlar isteklerini
ve ihtiyaçlarıını kolaylıkla bildireceklerdir. Böylelikle hem
bu isteklerin yerine getirilmesi hem de ihtiyaçların daha
kolay kaşılanması sağlanacaktır. Ve aynı zamanda yerel
yönetimlerin varlığı ile insanlar, sorumluluk almanın ne
olduğunu da öğrenebilmektedirler ( Ökmen, 2005; sf: 4).
Robert Dahl’ ın da vurguladığı gibi, yönetim sürecine katılımın en demokratik yolu yerel yönetimlerdir. Bu bağlamda Dahl, yerel yönetimlerin uygulandığı toplumlardaki;
siyasal başarının daha yüksek olduğunu vurgulamaktadır.
Bu savı desteklebilmek adına liberalizmin özgürlük düşüncesinde yer alan ‘’ özerklik ‘’ anlayışı çerçevesinde konu
değerlendirildiğinde, yerel yönetimlerin yerel demokrasi
ve siyasal katılma noktasında daha etkili olabileceği savunulmaktadır. Özerklik bu şekilde ele alınırsa, liberalizm ile
yerel yönetimler arasındaki ilişki daha iyi bir şekilde ortaya koyulacaktır.
HAYEK VE YEREL YÖNETİMLER
Yerel yönetimler ile liberal söylemlerin ortak buluşması noktasında önemli isim Hayek’ tir. Yerel özgürlüğün,
bireysel özgürlüğün uzantısı, kimi zaman da koruyucusu
olma yaklaşımı yirminci yüzyılda ağırlıklı olarak gündeme gelmektedir ( Ökmen, 2015; sf: 10 ). Hayek’ e göre;
merkezi yönetim, bireysel özgürlüğü potansiyel olarak
tehdit eden bir doğaya sahiptir. Özel sektörün yapmaktan
kaçındığı ya da yapamadığı kimi işlerin merkezi yönetimlerce yapılmasındansa, yerel yönetimlerce yapılması daha
iyidir. Yerel yönetim, özel sektörden sonra ki en iyi ikinci
çözümdür ( Keleş, 2000; sf: 36- 47 ). Düşünce planında,
desantralize olmanın savunuculuğunu yapan Hayek ve
Robert Nozick gibi düşünürlerin ortaya koyduğu yeni liberalizm esas olarak kişi özgürlüğü, çoğulculuk, merkezi
yönetimin sınırlandırılması gibi kavramları öne çıkarmaktadırlar. Gray’ a göre Hayek’ te kilit öneme sahip özgürlük
‘’ yitirme alanları ‘’, hiyerarşik örgütlenmelerin, devletin
veya otoriter yapılanmaların güçlerini arttırdığı siyasal sistemlerde özgür bireysel faaliyet alanlarının daralmasının
doğal bir sonucudur. Bu da özgürlüğün yitirilmesi adına
kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü; Hayek’ e göre bu durum,
devlet, birey ve toplumun tüm hayat alanlarını kapsayan
‘’ şeytani bir süreç ‘’ olarak görülmektedir. Bu süreç öyle
bir süreçtir ki, Hayek tarafından sivil toplumun özgür
üye-sinin özgürlüğünü yitirdiği ve köleleştiği bir durumun
başladığı bir dönüm noktası olarak ifade edilmiştir. Ayrıca
Hayek’ e göre, tek bir birey veya grup tarafından planlanarak veya belli amaçlar gözetlenerek oluşturulan siyasi
ve anayasal kurulların yapısı, bireyin yapısı için oldukça
önemlidir. Ancak bu kurulların yapısı, bireyin de içinde
olduğu büyük toplumsal yapının bir siyasi irade olarak
oluşan devlet de dahil birçok kurumsal yapının ‘’ yegane ‘’
olduğu savı da bir o kadar yanlıştır. Bu yanlışa düşüldüğü
için de birey özgürlüğünün modern devlet örgütlenmesi
içerisinde mutlak özgürlük olarak yaşaması olasılığı oldukça düşüktür. Bu nedenle de Hayek; birey özgürlüğünü
sağlamanın yolu merkezi yönetimin, birçok yetkisini yerel
yönetimlere devretmesiyle mümkündür:
‘’ ... ( merkezi hükümetin aldığı ) çoğu tedbirler, onların etki alanlarının onlar tarafından tedarik edilen
hizmetler için ödemede bulunmaya hazır kişilerle sınırlanamamasına rağmen, yalnız bazı az çok açık biçimde
fark edilebilir grupları faydalandıracakları, anlamında ‘’
hedeflenecek’’ lerdir. Muhtemelen, adil davranışın infazı

dışında hükümet tarafından sağlanan hizmetlerin çoğu
bir türdendir. Doğan problemler, bu cins hizmetlerin, mahalli yönetimlere veya su dairesi ve benzerleri gibi özgül
bir gaye için yaratılmış özel bölgesel hükümet dairelerine
bırakılarak, ancak kısmen çözülebilecektir ‘’ ( Hayek, 1996;
sf: 208 ).
Yeni liberalizmin, yerel yönetimlere bakışını şu şekilde özetlemek mümkündür:
Yerel yönetimin, genel yetki ve sorumluluklarının
bölünmesi, daha yarışmacı bir ihale düzeni, hizmet yetki ve sorumluluğu ile hizmet sunumunun ayrılması, bir
hizmet için yapılan ödemeyle o hizmetten yararlanmak
arasında doğrudan ilişkinin kurulması, müşteri tercihine önem verilmesi, yerel hizmet sunumunda bireysel ve
özel sektör rolünün arttırılması,, üretici kesimlerin yerel
yönetim üzerindeki etkilerinin denetimi ve daha çok ‘’ iş
adamı yaklaşımı taşıyan bir yönetim kültürü geliştirmektir.
Ayrıca, yerel vergilendirme ve harcamalara sınırlandırma,
denetim getirme ve daha çok mali olarak tanımlanmış, bir
sorumluluk anlayışının geliştirilmesi de yeni liberal düşüncenin yansımalarıdır.
SONUÇ
Liberalizm; bireyi temel alan ve onu birtakım kurum
ve varlıklardan üstün gören bir anlayışı savunmaktadır (
Sağır, 2016; sf: 11 ). Bireyin her alanda özgür bırakılması, liberalizmin temel dayanak noktasıdır. Birey temelli
ve özgürlükçü bir doktrin olan liberalizmin özgürlük anlayışının iki temel özelliği bulunmaktadır. Birincisi; liberal
toplumlar özgür bireylerden oluşmaktadır. İkinci özellik
ise; bu özgürlük negatif bir özgürlüktür ( Sağır, 2016; sf:
11 ). Negatif özgürlük, bireyin baskı altında olmaması durumunda özgür sayılmasıdır ( Kurt, 2006; sf:200). Ve insan
haklarıda bu doktrin içinde, genellikle özgürlük ilkesinin
sonucu veya türevi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan
dolayıda insan hakları kolektif iddia olarak değil, bireysel
haklar olarak ele alınmaktadır. Liberal doktirine göre; merkezi yönetim daha çok toplumu makro boyutta ilgilendiren ulusal ölçekteki hizmetleri gerçekleştirmelidir. Çünkü;
toplumlar yerel ihtiyaçlarının etkin ve etkili bir şekilde
karşılanması için, yerel hizmetlere ihtiyaç duymaktadırlar.
Merkezi yapı, yerelin ihtiyaçlarını bu derece etkili ve hızlı
bir şekilde gerçekleştirememektedir. Bu önemli farktan
dolayı hizmetlerin bir kısmı yerel yönetimler tarafından
yerine getirilirken, bir diğer kısmı da yerel yönetimlerce
yerine getirilmelidir. Liberal teori içerisinde önemli bir yeri
olan özgürlük filozofu Hayek’ te birey özgürlüğünü yerel
kurumların varlığıyla birbirini tamamladığını ve bu şekilde
özgür bireylerin yerel ihtiyaçları, yerel birimlerce daha iyi
bir şekilde karşılanacağını savunmaktadır. Hayek’ in genel
olarak görüşlerinden çıkan özgürlük ve yerel yönetim anlayışı şöyledir:
’’ Merkezi yönetim müdahaleci bir yaklaşım olmak yerine düzenleyen ve denetleyen bir konumda olmalıdır. Bu
noktada, devlet yapacakları işlerin mali sorumluluklarını
üzerine alarak, yürütülmesini özel sektör kuruluşlarına
devretmelidir. Bu bağlamda, serbest piyasa ekonomisi
çerçevesinde özel sektör faaliyet göstermeli, devlet ise piyasayı denetleyebilmek için kurumsal bir yapı oluşturmalıdır. Kurumsal yapının oluşturulması sürecinde merkezi yönetim yerine yerel yönetimlere görev verilmesi gerektiği,
düşünürün görüşlerinden çıkarılabilecek sonuçlardandır ’’
( Hayek; 1995; sf: 20 ).

SIR
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İNSAN, DİNİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN
“UNUTMA” MAZERETİNE SIĞINAMAZ
Mehmet DİKMEN

İnsanı, sorumluluk ve yükümlülüklerinden uzaklaştıran her unutma, şeytandandır.
İnsan bilhassa manevi konularda, dinin
hükümlerini yaşamak söz konusu olduğunda, unutma durumuyla sık sık karşı

– Ne de çabuk unuttu, cümlesi, kulağımıza küpe olmalıdır. Bilhassa maneviyatımızı ilgilendiren konularda unutkanlığa,
çok çabuk unutmaya karşı tedbirler almayı ihmal etmemeliyiz

SIR

karşıya kalır. Bu aslında, şeytanın insana bir oyunudur.
İnsanın manevi konulardaki unutkanlığını, Allah Resûlüde bir realite olarak kabul etmiştir. Ashabını, bu unutkanlığakarşı
uyarmıştır.
Unutkanlığa dair şu rivayet meşhurdur:

Allah Resûlü, bir gün bir grup ashabına
selamın öneminden ve selam vermenin
sevabça büyüklüğünden bahsediyordu.
Onlara, bir meclise ilk girildiğinde selam vermenin sevabı kadar, o meclisten
ayrılırken de yine selam vermenin sevap
cihetiyle büyük olduğunu haber vermişti.
Allah Resûlünü dinleyenlerden bir sahabi, bu işittiklerinden birkaç dakika sonra, meclisten ayrılmak üzere yerinden
kalktı. Ve mecliste kalanlara selam vermeden oradan ayrıldı.

Allah Resûlü, bu yaşanan olayı, hemen
sahabelere bir ikaza çevirdi.
Meclisten selamsız olarak ayrılıp giden
kimsenin ardından:
dı.
10

– Ne de çabuk unuttu, cümlesini kullan-

Şu olay da yine Allah Resûlünün unutkanlığa karşı yaptığı ikazlardan biri sayılabilir.
Bir gün sahabenin biri Allah Resûlünün
yanında aksırdı. Elhamdülillah demeyi
unutarak terketti. Allah Resûlü de ona yerhamükallah demeyi terketti. Aynı mecliste, bir başkası aksırdı. Ama o, aksırmasının
ardından hemen Elhamdülillah dedi.
Allah Resûlü de ona yerhamükallah diyerek rahmet duası yaptı:
Bu tavır, sahabilerin dikkatini çekti. Sebebini sordular. Allah Resûlü şu izahı yaptı.
– İlk aksıran kişi, Allah’a hamdetmeyi
unutup terketti. Ben de ona rahmet duası
yapmayı terkettim.
İkinci aksıran kişi ise, Allah’a hamdetti.
Ben de ona Allah’ın rahmetine nail olması
için dua ettim.
Bu tavrım sizin için bir ikaz olsun…
Allah Resûlünün bu ikazının manası şudur:
– Dikkat edin! Unutursanız, unutulursunuz.
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KADIN HAKLARININ (Zevce-i Taalluk)
SULTANI FATİH SULTAN MEHMED HAN
İrfan ÇETİN

Kimimiz onu İstanbul’u fetheden, çağ açıp
çağ kapayan hükümdar; kimimiz de Peygamberimiz ‘in kutlu hadisine mazhar olan bir komutan olarak tanıyor. Ama onun henüz fethin
ilk günlerinde İstanbul’daki şiddet gören kadınları korumak için ferman yayınladığını çok
kişi bilmez.. 1453’te İstanbul’u fethederek
Türk ve dünya tarihinde yeni bir çığır açan II.
Mehmet fethin hemen ardından İstanbul halkından altı temsilciyi şehrin durumunu öğrenmek için huzuruna çağırmıştı. Temsilcilerle görüştükten sonra şehirde boşanan çiftlerin ve
intihar eden kadınların oranını öğrenen Fatih,
Bizans’ın Kostantinapolis Valisi Takilitipos’dan
bu konuyla ilgili resmi rakamları kendisine getirmesini istemişti. Yapılan tespitin sonucunda
intihar eden evli kadınların sayısının şehrin
üçte birine yakın olması genç padişahı ürkütmüş, bunun üzerine Fatih, 13 Haziran 1453
de “Zevce-i Taalluk”isimli fermanla Osmanlı
ve Türk tarihindeki ilk kadın haklarını savunan
belgeyi yayınlamıştır.

Efendi’nin eşine şiddet uygulaması üzerine
tarihte ilk kez Beşiktaş ‘ın Kabataş semtinde
“İhsaniye” isimli bugünkü anlamda ilk rehabilitasyon ve kadın sığınma evi kurulmuş.. Bu
merkeze Padişah tarafından bugünkü anlamda bir uzman hekim (Sururizade Abdurrahman
Efendi), ve “Psikolog” diye adlandırabilecek 1
hekim (Tayyibe Kalfa) tayin edilmiş. Numan
Efendi’nin eşi Nefise Hatun bu eve sığınan ilk
muhtaç kadın olarak tarihe geçerken, Numan
Efendi bu olayın ardından Rodos Adası’na daimi ikametle sürgüne gönderilerek kadın hakları konusunda tarihte bir ilke imza atılmış.

SIR

HER KİM ZEVCİNE EL KALDIRIRSA… Fatih
Sultan Mehmet fermanında kadınların haklarını şu cümlelerle savunacağını bildiriyor:
“Hane-i mülkümde kimse zevcesine el kaldırmaya… Her kim ki nesne-i saadetimde zevcesini incitir; onun kadrine mülkümde yer yoktur.
Ta ki zevcesi zevcini sine-i hakikatinde affeder.
Zinhar ben yaşadıkça kimse kimsenin hakkını
gasp etmeye… El şeriat ki, göze (kadının iffetine) yapılanı görmeye ancak Allah (c.c) kafidir.”
Bu sözleriyle günümüzde sosyal toplumun kanayan en büyük yarası olan kadınlara yönelik
şiddete karşı şiddetli bir tavır alan Fatih, sadece tavır almakla yetinmiyor, eşine şiddet uygulayan erkeğe eşi affedene kadar sürgün cezası
vermesiyle kendisine atfedilen unvanının hakkını veriyor.

FATİH, KADINI YAZAMADAN GİTTİ, Üsküdar’daki bu merkezin kurulmasından üç yıl
sonra Edirne’de benzeri aile içi şiddet vaka’larının görülmesi üzerine Zağanos Paşa’nın teklif ve ısrarıyla Edirne’de de bir Rehabilitasyon
merkezi ve “Sıhhat-i imaret” isimli ilk çocuk
sığınma evi kurulmuş. Fatih Sultan Mehmet
ölümünden birkaç ay önce 1481 yılında batılı
hükümdarlara örnek teşkil etmesi için Latince
yazmaya başladığı “Şeriat-ı Manâ” isimli eserinde Eski Yunan tarihinde, Bizans tarihinde ve
İslam Tarihinde Kadının teşkil ettiği yeri dini,
sosyolojik, psikolojik hem de analitik felsefeyle
açıklamaya çalışsa da; eserini bitiremeden vefat etti. Hastalığı sırasında tamamlayamadığı
bu eserini tamamlaması için Müderris Ali Molla’ya emanet etmesine rağmen, eserin günümüze sadece adı ulaşıyor... Osmanlıda kadının
önemi yoktu diyen sahte tarihçiler siz özellikle
bunu iyi okuyun.

İLK KADIN SIĞINMA EVİ, Kadınların haklarını böylesine koruyan fermanın peşinden çeşitli
uygulamalar da gündeme gelmiş. Fatih Sultan
Mehmet Fatih Medresesi müderrisi Numan
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Neden Günümüzde Eski
Alimler Gibi Alim Yetişmiyor
Dr. Ahmet ALTUN

Üstad Bediüzzaman Said Nursi, 27. Sözdeki İctihad risalesinde, günümüzde Eski alimler
düzeyinde, özellikle dini alanlarda alimlerin
neden yetişmediğine dair söyldediklerini, sadeleştirerek şöyle özetleyebiliriz:

ğı zamana nisbeten, on defa daha fazla zamana muhtaçtır. Süfyan, on senede içtihadı tahsil etmiş ise şu adam yüz seneye muhtaçtır ki
tahsil edebilsin. Çünkü Süfyan’ın doğal olarak
eğitime başlama yaşı çocukluktan başlar. Yavaş yavaş istidadı gelişir, her şeyden ders alır.

SIR

Nasıl ki çarşıda, mevsimlere göre birer meta
revaç buluyor. Öyle de insanların sosyal ve
medeni hayatında, her asırda birer meta revaç
buluyor. Mesela, şu zamanda siyaset metaı ve
hayat-ı dünyeviyenin temini ve felsefenin revaçları gibi hususlardı. Selef-i salihîn asrında
ve o zaman çarşısında en mergub meta ise,
Allah’ın rızası ile Allah’ın bizden istediklerini
Kitabından çıkarıp ortaya koymak ve ebedi
ahiret saadetini kazandırmak idi.
İşte o zamanda zihinler, kalpler, ruhlar, bütün kuvvetleriyle, yerler ve gökler Rabb’inin
rızasını kazanmaya yönelik olduğundan; sosyal hayatın sohbetleri, olayları ona bakıyordu.
Ona göre cereyan ettiğinden her kimin güzelce
bir istidadı bulunsa, onun kalbi ve fıtratı, şuursuz olarak her şeyden bir marifet dersi alır.
İşte şu tarzda fıtrî bir ders alan biri çabuk ve az
zamanda alim olurdu.

Sonuç olarak diye biliriz ki, eski alimler çocukluğundan itibaren bütün gördükleri, duydukları ve yaşadıkları din merkezli olmuş, Allah rızası esas alınmış. Fıtratları bozulmadan
bunlarla gelişmiş ve zamanla neşv-ü nema bulmuş. Dünyevi, din dışı söylemler onun zihnini
meşgul etmemiş, böylece fıtri istidat ve kabiliyetleri gelişmiş, takva ve ferasetleri artmış, az
zamanda çok şeyler öğrenebilmiştir.

Amma şu zamanda, medeniyet-i Avrupa’nın
tahakkümüyle, Materyalis felsefenin etkisiyle,
hayat şartlarının ağırlaşmasıyla, fikir ve kalpler
dağılmış, himmet ve inayet bölünmüş. Zihinler
maneviyata karşı yabanileşmiştir.

Günümüzde ise durum değişmiş, insan zihni
küçüklükten itibaren bin bir çeşit şeyle meşgul
olmaktadır, fikirler dağınıktır. Sanki bir bütün
bin parçaya bölünmüştür. Dünyevi amaçlar
uhrevi amaçların önüne geçmiştir. Zeki, akıllı
ve bilgili olmalarına rağmen takvada zayif veya
tersi bir durum söz konusu olmuştur. Bundan
dolayı da ilimleri, eski alimlerde olduğu gibi,
enine boyuna ve derinlemesine kapsayıcı olmamaktadır.

İşte bunun içindir ki şu zamanda birisi; dört
yaşında Kur’an’ı hıfzedip, âlimlerle mübahase
eden Süfyan İbn-i Uyeyne olan bir müçtehidin
zekâsında bulunsa, Süfyan’ın içtihadı kazandı-

12

Amma onun benzeri, şu zamanda zihni felsefede boğulmuş, aklı siyasete dalmış, kalbi
hayat-ı dünyeviyede sersem olmuş, istidadı
körelmiş. Fen bilimlerinde istidadi gelişmişken
dini ilimlerde gerilemiş. Onun bugünkü alim,
o günkü alim için“Ben de onun gibi zekiyim,
niçin ona yetişemiyorum?” diyemez ve demeye hakkı yoktur ve yetişemez.(sözler, 27. Söz,
İctihad Risalesi)
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Hayatın Matematiğini Öğrenmek…
Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Hayatın matematiğini, fiziğini bilmeyenler
hayat bilgisinde de zayıf düşer. Bu insanların
ilişkilerinde ciddi problemler yaşanır.
Mesela yıllarca evli insanlar birbirleriyle
konuşmakta güçlük çeker, duygularını ifade
edemezler. Böyle oldukları için de kızgınlık
üzerinden kendilerini ifade ederler. Hayır, sevmiyor değiller; eşine, çocuklarına karşı sevgi
de duyuyorlar. Ancak buna rağmen konuşmayı
beceremez, dil üzerinden kendini anlatmaz;
hep kızgın, hep sinirli olurlar.
Şüphesiz insanlar farklı kişiliktedirler. Kimileri eğitim de görseler, yapı olarak öfkeli olabilirler; sert bir form içinde yaşayıp giderler.
Daha çok duygu olarak ortaya çıkarlar. Öfkeli
kişiler, her şeye kızanlar böyle insanlardır. Fıtri olarak öfkeliyse kişi buna göre davranmalı
ama başta öyle değil sonra bu hal görünmüşse
ortada bir arıza var demektir. Arıza ise tedaviyi gerektirir. Fıtri olan öfkelilik hali çalışılsa da
bitmez, belki asgariye indirilebilir.
Kimi insan dışarıda mülayimken evde serttir. Evdeki insanlara, eşine ve çocuklarına karşı
sert davranırken, sokakta, içtimai hayatta herkese anlayışlı olur. Bir şekilde şu unutulmamalı: Kültür atlasımızda, erkek evin dışında, kadın
da evin içinde reistir. Sert koca bir şekilde evin
idaresini hanıma teslim etmeyi bilmelidir. Ev
içi kimi uygulamalar, mesela evin tezyinatı konusunda hanıma karışmamalı. Böyle işbölümü
gerçekleştiğinde ev içi çatışmalar, dolayısıyla
öfke hali de yaşanmaz.
Evet, insanların mizacı farklıdır. Futbol sahasındaki futbolcuların mevkilerine göre hal
edinmeleri gibi…
Futbolcu, sporcu, yarışmacı hep bir rakibe
ihtiyaç duyar; rakibi geçerek, onu yenerek hedefe varmayı düşünür. Ne yazık ki bugün ev-

lilik ve ilişki de bir rekabet ve yarış zeminine
dönmüş; insanlar ilişkili olduğu insanı yenmek, geçmek gereken bir rakip gibi görüyor.
Savunma, çalım, atağa geçme içinde yaşanan
evlilik ve ilişkiler vardır. Eşine karşı savunmada oluyor, ona çalım atarak atağa geçiyor. İlişki
yenme ve yenilme duygusu içinde yaşanırsa
doğal olarak kaygı, tedirginlik, kaybetme korkusu olur. O zaman da huzur kalmaz. İlginçtir,
sporcular mesleklerinde edindiği halleri sonraki hayatlarında da yaşar, neticede birçok
hastalığa düşerler. Çünkü beyinleri öyle çalışır;
yenme ve yenilme sarkacında dönüp dolanır.
Mesleki bir alışkanlık hayata taşındığında işler
bozulur. Çünkü hayat ve ilişki oyun değildir.

SIR

İlişkide, evliliklerde iletişim kurmayan, daha
çok duygusal olarak tepki veren insanlar hep
savunmada olurlar. Bir tehlike durumunda
yaşıyormuş gibi, her zaman incinebilirler gibi
savunmaya geçerler. Bu sebeple yapılması
gereken, bu insanlara tehlikede olmadıklarını
hissettirmektir. Kendilerinin onandığı, kabullenildikleri hissini onlara vermek... Çünkü bu
insanlar daha fazla onanmak isterler. Bunu
görmediklerinde öfkelenir, öfke halinde savunmaya geçer, bu sayede güvende olduklarını hissederler. Dolayısıyla onların güvenini
kazanmaya çalışmak lazımdır. Sevildiklerini,
saygıya değer olduklarını göstermek…
Bunun için de samimiyet şarttır; göstermelik bir çaba değil, sahiden öyle olmak, bunu
davranışlarla hissettirmek... Bu yapılırsa o sert
kabukları içinde öylece uykuya yatmış babaların kabuklarını kırdıkları görülecektir. Size
açıldıkları, kollarını açtıkları, sizi kendilerine
çağırdıkları… Bu olduğunda daha şeffaf, daha
açık konuşma imkânı bulunur. Bir mesele varsa konuşma zemininde halledilir.
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PATATES HAMALLARI
Sezayi TUĞLA

Uygulamalı nasihatler, sözlü öğütlere
göre daima daha iyi netice verir. Etkilemede
yüzde oranı en yüksek olan öğretim sistemidir. Sigara içmeyen babanın, içen bir babaya
oranla çocuğuna verdiği öğütün etkisi gibi.
Buna benzer örnekleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz.

öyle olur ki, birbirlerinden ödünç yazısız
patates bile isterler. Yazma işlemi bittikten
sonra öğretmen, bu patatesleri tekrar getirdikleri poşetlere koymalarını ister öğrencilerinden. Sıra gelir öğretmenin merakla beklenen açıklamasına. Öğretmen:

SIR

Konumuza daha iyi ışık tutacağına inandığım kısa bir örnek hikâye anlatmak istiyorum.

Bir sınıf öğretmeni ve kendisini çok seven
öğrencileri var. Har şey çok güzel ve öğrenciler cıvıl cıvıl. Ancak, öğrencilerin bir kusurları var… Öğrenciler fırsat buldukça öğretmenleriyle dertleşirler. Bazıları ailelerinden,
bazıları komşularından, akrabalarından,
arkadaşlarından vs. dert yanarlar. Küserler,
kırılırlar, kafalarına takıp dert edinirler. Ama
onlarsız da edemezler.
Günün birinde sevgili öğretmen, öğrencilerine bir ödev verir. Der ki:

— O zaman sizden ricam, bu poşetleri sırt
ve el çantalarınızda bir hafta boyunca her
nereye giderseniz, yanınızdan hiç ayırmayacaksınız. Çanta veya poşetleriniz, daima elinizde veya sırtınızda olacak. Hatta yatarken
de sizinle beraber olacak. Topu topu, hepsi
kısacık bir hafta.

—Yarın hepiniz birer poşet patatesle sınıfa geleceksiniz. Bu hususta hiçbir soru istemiyorum.

Öğrenciler şaşkın, ama söz de verdikleri
için çaresiz uygulamaya geçerler. Daha ertesi gün şikâyetler başlar. Öğretmen çocuklara;

Öğrencilere bu ödev ilginç geldiği için ertesi gün hepside sınıfa birer poşet patatesle
gelirler. Öğretmen der ki:

— Sevgili öğrencilerim, bu yükten gerçekten kurtulmak istiyor musunuz? Diye sorar.
Öğrencilerin “evet”i üzerine;

— Hani bana sık sık dert yandığınız kişiler
vardı ya, işte onların isimlerini her bir patatesin üzerine ayrı ayrı yazın. Dikkat edin, her
patateste şikâyetçi olduğunuz sadece bir kişinin ismi olacak.

— O halde, kafanızın içinde taşıdığınız,
rüyalarınızda bile sizleri rahatsız eden, yolda, okulda sizi olumsuz etkileyen bu kırgınlık, küskünlük, nefret gibi duyguları yük
olmaktan çıkarın. Problem ettiğiniz bu isimlerle beraber patatesleri de taşımayın. İnanıyorum ki, daha huzur içinde olacaksınız.

Öğrenciler şaşkın, ama eğlenceli buldukları bu isimleri patateslere yazarlar. Hatta
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— Çocuklar, beni sevdiğinizi ve şimdiye
kadar sizlerden istediğim her şeyi yerine getirdiğinizi biliyorum. Bu isteğimi de yerine
getireceksiniz değil mi? Öğrenciler hep bir
ağızdan “evet” diye yanıtlarlar öğretmenlerini. Öğretmen:
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ZİYARET EYLE

Kırgınlık, küskünlük neymiş sil gitsin,
Kardeşin bekliyor, ziyaret eyle.
Husumet, dargınlık burada bitsin,
Akraba, hısmını ziyaret eyle.

SIR

Üç günlük dünyada küskünlük niye?
Muhtacız hepimiz biraz sevgiye,
Bir selâm, güler yüz, bir de hediye,
Al da git, dostunu ziyaret eyle.
Bugün görünmüyor, belki de hasta,
Karnı acıkmıştır, çorba yok tasta,
İhtiyacı vardır, “sen” gibi dosta,
Şu, kapı komşunu ziyaret eyle,
Onlarda insandır, duyguları var,
Gelecek yolunda kaygıları var,
Dost olan herkese saygıları var,
Garip gurabayı ziyaret eyle.
Sezayi TUĞLA

15
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M A N E V İ D İ NA M İ K L E R İ M İ Z

Tahir BÜYÜKKÖRÜKÇÜ
Recep KARA

Konya’nın Uluırmak mahallesinde doğdu. Babası Körükçüler’den Marangoz Mehmed Efendi, annesi Dülgerzâdeler’den Aliye
Hanım’dır. İlkokulun ardından Konya Erkek
Ortaokulu’na kaydoldu (1939). Bu arada
Kur’an eğitimi aldı ve tecvid okudu. Ortaokulun son sınıfında iken dinlediği Hacı İsa
Ruhi Efendi’nin (Bolay) vaazından etkilenerek 1942’de resmî öğrenimini yarıda bırakıp
ondan İslâm ilimleri tahsiline başladı ve dört
yıl sonra icâzet aldı. Bu sırada Hacıveyiszâde
Mustafa Kurucu’dan hadis ve ahlâk, Müsevvid Bülbül Mehmed Efendi’den ferâiz, Hacı
Hâkî Efendi’den (İzler) Farsça, Hacı Haydar
Efendi’den (Ulukapı) kıraat tahsil etti. Bu
yıllarda Konya il merkezindeki mescidlerde
vaazlar verdi. Askerliğini İzmir Foça’da tamamladı (1946-1949). İleride ismiyle özdeşleşecek olan Kapu Camii’nde ilk vaazlarını
askerden izinli geldiği ramazan ayının son
günlerinde yaptı.
Askerlik dönüşü vaazlarına devam ettiği
sırada Konya’da bir vaazını dinleyen dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi
Akseki’nin tâlimatıyla Konya merkez vâizliğine tayin edildi (28 Şubat 1950). Vaaz ve
sohbetlerine gösterilen büyük ilgi üzerine ilk
görev yeri olan Asrî Camii’nden Şerafeddin
Camii’ne nakledildi. Aynı yıl Atçekenler’den
Fahriye Hanım’la evlendi. Vâizliğin yanı sıra
gençlere İslâm ilimleri okuttu. Güvenlik güçlerince derslerinden birine yapılan baskın
sonrası “on üç-on yedi yaş arasındaki on
dört çocuğa Arap harfleri ve Arapça sarf
ve nahiv tedris ettirmek” suçuyla kısa süre
başkanlık emrine alındı (28 Mart - 15 Mayıs 1951). 1951’de açılan Konya İmam-Hatip
Okulu’nda Hacıveyiszâde Mustafa Kurucu
ile birlikte Arapça öğretmenliği yaptı (19521953). 1952’de hacca gitti. Vâizlik görevini
sürdürürken açılan imtihanı kazanarak Sancıoğlu (Boncuk) Camii imam-hatipliğini de
üstlendi (15 Şubat 1956), hâfızlığını da bu
sırada tamamladı.

27 Mayıs 1960 askerî darbesinden sonra
mâruz kaldığı baskılara rağmen vaazlarına
devam etti, hakkında yürütülen tahkikattan
somut bir netice alınamadığı halde önce
başkanlık emrine alındı ve ardından Burdur
merkez vâizliğine gönderildi (20 Ağustos
1964). Burada kaldığı yıllarda cami dışında
yürüttüğü irşad hizmetlerine konferansları
da ilâve etti ve bunların ilkini Denizli’de gerçekleştirdi. 1965’te siyasî iktidarın değişmesi üzerine Konya merkez vâizliğine döndü ve
bir buçuk ay sonra Konya müftülüğüne getirildi (3 Mart 1966). Altı yıl süren bu görevin
ardından tekrar vâizliğe döndüyse de bir yıl
sonra emekliye ayrıldı (20 Haziran 1973).
1970’te kurulmasına öncülük ettiği Konya
Selçuklu ilçesi Erenköy mahallesinde fahrî
imam-hatiplik yaptı (1971-1975). Hac mevsiminde Haremeyn’de vaazlar verdi. 1976’dan
itibaren irşad hizmetlerini Avrupa ülkelerine
taşıdı. 1977 milletvekili genel seçimlerinde
Millî Selâmet Partisi’nden Konya milletvekili oldu. 12 Eylül 1980 askerî darbesinden
sonra gözetim altına alınıp mahkeme kararıyla tutuklandı ve on bir aya varan tutukluluk süresinin ardından yargılandığı Ankara
Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi
tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı (25 Temmuz 1981). Yargılama
neticesinde verilen üç yıl ağır hapis cezası
temyiz edildi (28 Şubat 1983). 1982 anayasasında şekillendirilen yeni yasayla kendisine on yıl siyaset yasağı getirildi. Beş yıla yakın devam eden mahkeme süreci sonunda
beraat etti (3 Şubat 1985). Yurt dışına çıkış
yasağının kaldırılması üzerine Haremeyn’e
mücâvir oldu (1985-1999), bu süre içinde
Türkiye’de bulunduğu zamanlarda Kapu Camii’nde cuma vaazlarına devam etti. Kısa süren bir hastalığın ardından 5 Mart 2011’de
vefat etti, ertesi gün Kapu Camii’nde kılınan
cenaze namazından sonra Üçler Kabristanı’na defnedildi.

SIR
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1977 yılına kadar aktif siyaset içinde yer
almayan Büyükkörükçü, Necmettin Erbakan’ın Konya’dan bağımsız milletvekili adaylığını koyduğu 1969’dan itibaren Millî Görüş
hareketi çizgisindeki siyasal oluşumlara aktif
destek vermiş, 12 Eylül askerî darbesinden
sonra aktif görev almasa da vefatına kadar
söz konusu camia ile yakın ilişkilerini sürdürmüş, 28 Şubat süreci sonrasında bu camianın içinden çıkan yeni siyasî hareketi desteklemiştir. Henüz çocukluk çağında tanıyıp
sohbetinde bulunduğu Nakşibendî-Hâlidî
silsilesinin Türkiye’deki önemli kollarından
Erbilî Dergâhı postnişini Mahmut Sami Ramazanoğlu’na intisap etmiş, Burdur’da görev yaptığı dönemde şeyhinin ders vekilliğini üstlenmiş, Erenköylü Hikmet Tuzkaya,
Yahyalılı Hacı Hasan Dinç, Musa Topbaş,
Çarşambalı Mahmut Ustaosmanoğlu, Ali
Ulvi Kurucu, Mehmet Zahit Kotku, Necip
Fazıl Kısakürek ve Muhammed Harrânî gibi
şahsiyetlerle dostluklar kurmuş, Osman Çelebizâde Sıdkı Çelebi’den (Yarkın) icâzet alarak Mevlevî Dergâhı’na da intisap etmiştir.
Büyükkörükçü, 1960’lı yıllardan itibaren
hemen her yıl gittiği hac ve umre yolculuklarında Suriye ve Irak’ta ilim tahsili için
bulunan Türk öğrencilere maddî ve mânevî
yardımlarda bulunmuş, bu seferler esnasında aldığı birçok Arapça eseri kütüphanesine
kazandırmıştır. Haremeyn’e mücâvir kaldığı
yıllarda Muhammed Ali es-Sâbûnî ve Muhammed b. Alevî el-Mâlikî gibi şahsiyetlerle tanışarak dostluklar tesis etmiştir. Türkiye’de İslâmî hayatın yeniden canlanması için
büyük önem verdiği İmam-Hatip okullarını
memleketin geleceğini inşa edecek ilim yuvaları olarak görmüş, bu okullara maddî katkılarda bulunmuştur. Gerek memuriyet hayatında gerekse emekliliği sonrasında irşad
hizmetini önceleyen, dergi ve gazetelerde
yazsa da kürsüden yaptığı irşad hizmetinin
yerinin kendisi için farklı olduğunu vurgulayan Büyükkörükçü, haftanın belirli günlerinde sabah ve yatsı namazlarının ardından
veya cuma namazı öncesi yaptığı vaazlarında dinî kaynakların yanı sıra Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’den Şeyh Galib’e kadar geniş
bir yelpazede atıflarla vaazlarına edebî bir
boyut kazandırmıştır. Vaaz ve konuşmaların-

SIR

da tasavvuf içerikli şiirlerin yanı sıra modern
dönem İslâmcı şairlerin şiirlerine de yer
vermesi, Türkçe’ye olan hâkimiyeti ve etkili cümleleriyle dinleyicilerin dikkatini canlı
tutmuştur. Türkiye’de gelişen erken dönem
İslâmcı söylemi vaazlarına aktarmış, Mehmed Âkif’ten Muhammed İkbal’e kadar dönemin başlıca simalarından alıntılarda bulunmuş, vaaz etmedeki mahareti sebebiyle
“sultânü’l-vâizîn” olarak anılmıştır. İrşad faaliyetlerini yaklaşık elli yıl kadar sürdürdüğü
Konya ve civarındaki bölge halkı için bir kanaat önderi haline gelmiştir. Henüz hayatta
iken Konya III. Organize Sanayii’nde (2009),
vefatından sonra da Konya Erenköy mahallesi yakınlarında (2015) adına inşa edilen camiler, Meram Gülbahçe’de açılan İmam-Hatip Okulu (2014) ve Erenköy’deki evinde
bulunan kütüphanesiyle hâtırası yâdedilmektedir. Üç kız bir erkek evlâdı olup oğlu
Abdurrahman Büyükkörükçü halen Konya
başvâizi olarak görev yapmaktadır. Teliften
çok irşadla meşgul olan Tahir Büyükkörükçü,
Hakikî Vechesile Mevlâna ve Mesnevi (Konya 1959), Mübârek Ramazan ve Oruç (Konya
1961), Mevlânâ ve Mesnevî Gözüyle Peygamber Efendimiz (İstanbul 1963), İslâmda
Edeb (İstanbul 1963), Müslüman Peygamberini Tanımalısın (İstanbul 1963) isimli beş
kitap kaleme almıştır.
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BİR RUM ZABİTİN
ÇANAKKALE HAKKINDAKİ İFADELERİ
Sadeddin ÖZGÜR

Yüzbaşı SOKRAT; Kafkasya’da, Filistin’de,
Arabistan çöllerinde ve Çanakkale’de 5.
Tümen, 13. Alay, 1. Tabur, 8. Bölük’te Bölük Kumandanı olarak çarpışmış, Osmanlı
Ordusunun Rum tebaından vatanperver
bir subaydır. Buna rağmen Osmanlı Ordusu’na Müslüman bir subay kadar faydası
dokunmuştur.

Kerîm görünce, Sokrat’ın Müslüman olduğunu ve İslâmî kurallara göre defnedilmesi gerektiğini söyleyerek evden ayrılır.
Eve gelen imam ise Sokrat’ın Müslüman
olduğuna dair hiçbir delil olmadığını belirterek, kararsız kalır ve sonuçta Sokrat, dinî
ve askerî törensiz, sessiz sedasız, Rum mezarlığında eşinin yanında toprağa verilir.

Yüzbaşı Sokrat, orduda gerek üstleri ve
gerekse astları tarafından çok sevilen bir
subaydı. Kirte Muharebelerinde yaralandığı zaman, öldüğü zannıyla Alay Kumandanı Yarbay Ali Rıza Bey onun için “Vah
yavrum, vah evlâdım. Vah Sokrat’ım, seni
de mi kaybettik!” diyerek ağlamış, o günlerde Çanakkale cephesini denetlemeye
gelmiş olan Enver Paşa, kendisine Sokrat’ın yaralandığı haber verildiğinde, “Eyvah! Yoksa bizim Sokrat mı?” demiş, bizzat
Sahra Hastanesine giderek geçmiş olsun
dileklerini iletmiştir. Evet, Rum tebaından
olmasına rağmen, vatanperverliğinden
dolayı orduda çok sevildiği için adı “Bizim
Sokrat” idi.

Yüzbaşı Sokrat, her hâlükârda Birinci Dünya Savaşı’nda vatanı ve milleti için
üstün gayretler ve büyük fedakârlıklarda
bulunmuş, vatanı milleti için ölmeyi göze
almış vatanperver birisidir. Aşağıda, 1964
yılında yayınlanan “I. Dünya Savaşında
Gelibolu-Arıburnu Hatıralarım” isimli eserinin son satırlarını sizlere sunuyorum.
Okuyun ve siz karar verin, Yüzbaşı Sokrat
ahirete bir Hıristiyan olarak mı yoksa bir
Müslüman olarak mı intikal etmiş?

SIR

Sokrat, daha sonraki yıllarda “İncesu”
soy ismini almış ve emeklilik yıllarını Bozcaada’da geçirmiştir. Son günleriyle ilgiliyse, Bozcaada’da çeşitli rivayetler dolaşır.
Kimi söylentilere göre, Sokrat İncesu vefat
edince, Rum vatandaşı olduğunu bilen
ada halkı, kilisenin papazına haber verir. Dini tören için papaz, Sokrat’ın evine
geldiğinde, yastığının altında bir Kur’an-ı
18

Düşmanın ezilmiş ve perişan Çanakkale’den kaçışını seyredemeyen fırkamız
“Ah!” diyordu, “Şu İngilizlerin şerefsizce
Çanakkale’yi terk edişlerini biz de gözlerimizle görsek ne olurdu?” Fırkamız Uzunköprü’den hareket ediyor. Şimdi Samatya’dayız. İlerliyoruz. Bölüğümün başında
atımın üzerindeyim. Aksaray’daki evimin
tam önünden geçiyorum. Halk sokağa dökülmüş şanlı 5’inci Piyade Alay’ımızı çiçek
ve alkış yağmuruna tutuyor. İşte evimizin
önüne geldik. İhtiyar peder ve validem
kapının önünde gözyaşları içerisinde bizi
seyrediyorlar. Atımdan atlıyor ve kendile-
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rine doğru koşuyorum. Ellerini öptükten
sonra tekrar atıma binerek tekrar bölüğümün başına dönüyorum. Hepimizin gözü
yaşlı kalbi sevinçle dolu… Halk çılgınca:
“Sağ olun Gazilerimiz!” diyerek alkışlıyorlar Çanakkale kahramanlarını. Çanakkale
gazileri geçiyor, diyerek etrafımızı kuşatıyor, bizi hıçkırık ve sevinç gözyaşlarına
boğuyorlar.
İşte bu askerler ki Çanakkale’de iki düvel-i muazzama denilen orduları mağlup
ve perişan etmiştir. Milletimiz ne kadar
mağrur olsa azdır. Harp şarkıları ile ilerliyoruz. Çemberlitaş’ta bulunan kıraathanelerdeki halk dışarıya fırlamış, genç ihtiyar hepsi askerlerimize sarılarak öpüyor
ve bizi tebrik ediyorlar. Halkın bu çılgınca
tezahüratına selamla mukabele ediyor ve
ilerliyoruz.

Çanakkale tarihine yazdıkları şanlı kahramanlık destanlarına daha birçoklarını ilâve etmek üzere Kafkas cephesine hareket
etmek üzere emri bekliyordu.
İşte aziz vatandaşlarım; Çanakkale’nin
Gelibolu Yarımadası’nda 1915 yılında Osmanlı Ordusu böyle harp etti. Böyle öldü
böyle öldürdü ve Osmanlı İmparatorluğu’nun istiklâl ve hâkimiyetini böyle kurtardı. Burada gösterdiği yararlıklarla dünyaya bir daha nam salmış oldu.

SIR

Kahraman 5’inci Fırka… Sen de kardeş
fırkalar gibi vazifeni ifâ ettin ve şu aziz topraklara göz dikenlerin gözleri oyuldu.
Güzel İstanbul’umuz. Kim bilir, sen böyle bir orduya malik olmasan halin nice
olurdu? Kim bilir, seni hangi düşmana peşkeş çekerlerdi?

İşte Fatih’in ahfadı! Seni, bu dünyalar
durdukça al sancağın altında istiklâl ve
hürriyet içinde bulunduracak ve şanlı sancağımız bu İstanbul’un yedi tepesinden
hiçbir zaman inmeyecektir.

Dünyanın her türlü modern silahına,
malzemesine, bol mühimmatına koca dev
armadasına ve yeni icat tayyaresine karşı
elindeki tek tüfekle, keskin süngüsü ile ve
göğsündeki imanı ile aslanlar gibi çarpıştı.
Düveli muazzama diye anılan ve dünyaya nam salan İngiliz ve Fransız ordularına
öyle bir ders verdiler ki, asırlar boyunca
bunu asla unutmayacaklar ve Türk askerinin cengâverliğini, civanmertliğini ve
memleketseverliğini daima takdir ve hayranlıkla anacaklardır.
Çanakkale, Gelibolu, Kanlısırt, Arıburnu, Kirte, Seddülbahir ve Birinci Dünya
Savaşına sahne olan Çanakkale harp sahalarını gezmek ve binlerce isimsiz vatan
şehidinin yattığı bu mübarek ve mukaddes
toprakları ziyaret ederek ruhlarına bir Fatiha okumak ve her Türk’ün bir vecibesi ve
yurt vazifesi olmalıdır.

1915 yılının sonbaharındayız. İstanbul’un en şirin sayfiye yerlerinden birisi
olan Erenköy’de, Sultan Hamit’in ihsanları
ile inşa edilmiş Şekercibaşı konağı ile Maarif konağına yerleştiriliyoruz.

Bu harp sahalarını ziyarette bulunan
her yurttaşın Hacc’a gitmiş kadar sevap
işleyeceğine imanım vardır.1 (Yüzbaşı Sokrat İncesu)

Burada bütün fırka konaklamış silahlarını siliyor, teçhizatını ve ikmallerini yapıyor.

1
Sokrat İNCESU , “Birinci Dünya Savaşında Çanakkale-Arıburnu Hatıralarım” Çanakkale Hatıraları 1. Cilt,
Arma Yayınları, s.351-353
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AYAKKABI
Mecbure İnal VELA

Önce bakışları, ardından kendisi girer dükkâna. Elleri ve esmer yüzünün
muhtelif yerleri boya bulaşığıdır. Hayat,
onun gözünde, çamurlu bir ayakkabıdır.
Çocukluğunu elinden almıştır hayat
denilen şeyerkenden.. Kulağından tutup, çeke çeke geçim derdinin labirentli
sokağına bırakıvermiştir. Çık çıkabilirsen!

cektir bu ayakkaplara! Yarın da okula
başlıyor…
“Yirmi liram eksik ağbi! Bu ayakkapları bir kenara koysanız? Akşama kadar
denkleştiririm bey yüz lirayı. Eve giderken uğrar alırım, olmaz mı?”

SIR

Elleri kalem değil, çiçek değil, bilye
değil, oyuncak hiç değil… Fırça tutmadadır elleri. Gözleri, bir oyunun ordan
oraya seğirten taşlarında değil, tozlu
ayakkaplar üstünde raksetmektedir.
Dün ve yarın, yekpareleşmiştir bugünde. Bugünleri hep ayakkabı boyamakla
geçer.

Kiminde rugan, kiminde yağlı deri,
kiminde bez ayakkabıdır hayat… O’nda
çamurlu, yırtık bir naylon ayakkabıdır…
Gözüne kestirdiği bir çift ayakkabıya
uzanır, önce bakışları sonra elleri… Ürkek ürkek sorar dükkân sahibine:
“Kaç para?” diye.
Öğrendiği fiat boyun büktürür çocuğa. Bırakası gelmez elinden. Evirip
çevirip bir daha, bir daha bakar. Sonra, ayakkabıyı yerine koyup, cebindeki
paraları alır avucuna. Emin olmak için
bir daha, bir daha sayar bozuklukları.
Doğan gediği dolduramaz tekrarlanan
sayışlar. Oysa kardeşi nasıl da sevine20

“Ayakkabı tükenmiyor ya oğlum. Kenara koymaya ne lüzum var?”
“Kardeşim bunları beğendiydi de…”

Dükkân sahibi, boynu bükük dışarı çıkan çocuğun ayağındaki ıslak, bez ayakkaplara bakarken, bir şeyler söylemek
ister; vazgeçer. Örtülen kapıdan sokağa
kayan bakışları yağmur damlalarına takılı kalır.
Sabah günlük güneşlik iken… Böyledir bu şehir; dört mevsimi bir güne sığıştırır bazen.
Hâlâ devam eden yağmur, müşteriyi kabartmıştır. Hep kışlık sormaktadır
müşteri. Dükkâna girip çıkan insan figürleri arasında o bir kişiyi, o çocuğu
arar akşamüstü.
Gelmemiştir… Belli ki parayı denkleştirememiştir.
Kasayı toparlayıp hesabı çıkartır, günlük hasılatı bilgisayara işler..
Akşam inmek üzeredir yağmurlu caddelere. Bu esnada vitrini seyreden çocuk ilişir gözlerine. O’dur, boyacı… Asla
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gerçek olmayacak bir düşe bakar gibi,
sabahki ayakkaplara kenetlenmiştir bakışları. Bakar bakar ve bedbin adımlar,
ıslak bez ayakkaplarla önce akşama, peşinden yağmura yem olur gider.
Ahşap evinin avlusunda biraz oyalanır. Çatık kaşlı apartmanların arasına,
ezilip büzülerek tıkılıp kalan ahşap eve,
yeni keşfetmiş gibi bakar bir zaman. Yıkılmamak için yanıbaşındaki apartmana
yaslanmıştır ev.

ışıltısında belirmeye başlamıştır bile.
Dudaklar kıvrılmaktadır işte sormak
amacıyla. Soru, koptu kopacak hançeresinden. Fırtına edasıyla kopacak…
Kapı çalmıştır. Ağabey gidip açar, kimseleri göremez karşısında. Kendini, bulunduğu bu durumdan kurtarmak için
biri oyun mu yapmıştır? Kardeşinin kara
gözlerindeki soru çengeli, içine yeniden
takılınca bakışları eşiğe düşer… Kaldıramaz üzgün bakışlarını düştüğü yerden.

SIR

Boynunu büreker girer içeri. Kardeşinden gelecek sorunun oku saplanacaktır kalbine. Buna hazırlıklı olmakla beraber, bu sorunun içinde, bir çift ayakkabı
çiftesini andıran bir iz bırakmasına nasıl
engel olacaktır?
İşte kardeşi doğrulmuştur. Zeytûnî
gözleri ağabeyinin önce yüzünde, ardından boş ve boya bulaşığı ellerinde
kenetlenir. Sorunun çengeli gözlerinin

Bir kutu durmaktadır eşikte… Eğilip
kutuyu ve bakışlarını kucağına kaldırır.
Merakı, delişmen bir at koşturur düşüncelerinin düzlüğünde. Soluk soluğa kalır.
Boyalı el aralar kapağı. Merak yatışırken,
sevinç eline alır delişmen atın koşumlarını… Koşturdukça koşturası gelir.
Akşamın loş karanlığına bir sevinç çığlığı döşenir:
“Ayakkabı!..”
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Prof.Dr. Şadi EREN ile Dua Üzerine ROPÖRTAJ
Oğuzcan Kemali

Oğuzcan Kemali=Dua nedir? Duanın önemi ve
mahiyeti hakkında neler söylemek istersiniz?
Prof.Dr. Şadi EREN=Dua, insan kabiliyetlerinin
gelişmesine en mühim bir vesiledir.
Dua, ruhun Allah’a yükselişi, kalbin Allah ile konuşmasıdır.
Dua, şu dünya hayatında, olayların dağlar gibi
dalgaları arasında boğulma derecesine gelen insana bir cankurtaran simididir.
Dua, istemek çağırmak, yalvarmak demektir. İnsanın zaaf ve ihtiyacını görüp, her şeye gücü yeten
Allah’a yönelmesi, halini O’na arz etmesi, O’ndan
istemesidir.
Dua ederken nelere dikkat edilmelidir?
Kime dua ettiğimizin şuurunda olmak, kimden
istediğimizi bilmek, ne istediğimizin farkında olmak…
Dualar şifa kaynağı mıdır?
Nobel ödülü sahibi Dr. Alexis Carrel, duanın beden üzerindeki etkisini şöyle anlatır: “Dua, infilakî
bir etkiye sahiptir. Bu yolla kanser, böbrek iltihapları, ülser, verem gibi hastalıkların süratle iyileştiği
görülmüştür.”
Hindistanın hürriyetine kavuşmasında çok büyük emeği geçen ve bu uğurda nice eza ve cefaya
katlanan Mahatma Gandi, kendisinin maruz kaldığı
zor günlerle ilgili olarak şöyle der: “Dua ve ibadet
olmasaydı ben çoktan çıldırırdım.”
Kur’an’da Peygamber duaları olmasının hikmeti nedir?
Peygamberler model insanlardır. Her konuda
bize rehber olan bu seçkin şahsiyetler dua hususunda da ufkumuzu açarlar, neyi nasıl ve kimden
isteyeceğimizi bize gösterirler.
Dua ile korunmak ve başarmak mümkün müdür?
İnsan pek çok tehlikelere maruz bir varlıktır. Bu
tehlikelere karşı bir dayanma noktası bulmaya fıtraten muhtaçtır. İşte sonsuz bir kudret sahibi olan
Allaha dayanan kimse psikolojik olarak rahatlar,
kendini güvende hisseder. Allah ise kendine sığınanları elbette korumakta ve muhafaza etmektedir. Balığın karnındaki Hz. Yunusu selamet sahiline
çıkaran, en büyük düşmanlarına karşı Hz. Peygamberi Sevr Mağarasında örümcek ağıyla koruyan Allah, kendine inananların velisidir, himaye edicisidir.

Öte yandan insan nakıs bir varlıktır. Mesela
hiçbir şey bilmez olarak dünyaya gelir, ömür boyu
hep yeni yeni şeyler öğrenebilir. Ayrıca diğer noksanlarını telafi ile kâmil bir insan haline gelebilir.
Bunu yapmada en büyük yardımcısı Allahtır. Onun
yardımını celbetmenin en güzel bir vesilesi ise duadır. Sadaka fakir olana verilir. Allahın huzurunda
kendini fakir olarak gören ve Ondan isteyen insan
elbette isteklerine kavuşacaktır.
Duanın şekilleri hakkında neler söylemek istersiniz?
Dua, bütün varlıkların ortak olduğu bir ibadettir. Bütün kâinattan Allah’ın dergâhına daima dualar yükselir. Bu dualar başlıca şu şekillerde olur:
1.İstidad diliyle.
2.İhtiyaç diliyle.
3.Izdırar diliyle.
4.Kavlî dua.
5.Fiili dua.
1.Bütün tohum ve çekirdekler kabiliyet diliyle
Allah’a yalvarırlar, sümbüllenip bitki ve ağaç haline gelmeyi isterler. Zira kendi güç ve kuvvetleriyle
bunu yapabilmeleri mümkün değildir. Mesela, toplu iğne başı kadar olan küçücük bir incir çekirdeği,
koca bir ağacın programını taşır. Bu çekirdek, kabiliyet diliyle ağaç haline gelmeyi ister ve Allah’ın
izniyle haşmetli bir ağaç olur.
Her insandaki kabiliyetler de böyledir. İnsanın
mahiyet tarlasında binlerce farklı kabiliyet çekirdekleri vardır. Bunlar “Faliku’l-Habbi ven-neva”
olan, yani “tohum ve çekirdekleri çatlatıp sümbüllendiren Allah’a yalvararak gelişebilir. (En’am, 95)
Sözgelimi, her insanda şiddetli bir merak duygusu
bulunur. Bu duygu, mecrasını bulduğunda insanı
âlim yapar. Yerinde kullanılmadığında ise, lüzumsuz şeyleri araştırarak ömrü boşa geçirtir.
2.Rızka muhtaç bütün canlılar, ihtiyaçlarını Allah’a arzederler. İhtiyaçları karşılanır, istekleri verilir. Sinekten balığa, tilkiden arslana her canlının
kendine mahsus rızkı vardır. Bütün bu canlılara rızıkları gönderilir. Özellikle, her canlının yavruları en
güzel bir şekilde beslenir. Mesela, bir insan yavrusu ana karnında ağzını kıpırdatamaz bir halde iken,
göbeğinden rızkı gönderilir. Dünyaya geldiğinde
ise, süt gibi en latif bir gıdayla beslenir. Ayrıca, bu
sütten daha latif bir nimet olarak annesinin şefkati
kendisine yardımcı verilir. Çocuğun eli yetişmediği
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bu haller, hiç şüphesiz onun ihtiyaç diliyle yaptığı
dualara bir cevaptır.
3. Izdırar diliyle yapılan dua, darda kalanların
yaptıkları duadır. Mesela denize düşmüş, ancak
kırık bir tahta parçasına tutunabilmiş birisi, bütün
latîfeleriyle Allah’a müteveccih olur, yalvarır. Onun
bu duası hürmetine denizin hiddeti ve şiddeti inmeye başlar, selametle sahile çıkar.
4. Kavlî dua, insanın ellerini kaldırıp Allah’a yalvarmasıdır. Özellikle namazlardan sonra bu şekilde
dua edilir. Bu tür duada asıl olan kalbin konuşması
olmakla beraber, dil buna tercüman olur, eller de
bunu şekil olarak ister.
5. Fiili dua, istediğimiz şeylerin gerçekleşmesi
için çalışmaktır. Mevlana şöyle der: “Kuru duayı bırak. Ağaç isteyen tohum eker. ” “Yere tohum
ekmek... Ondan, ne yere bir parlaklık gelir, ne yer
sahibi zenginleşir. Bu ancak, ‘bunun aslını yokluk
âleminden veren sensin. Bundan bana lazım’ diye
işarette bulunmaktan ibarettir. ‘Yedim de, tohu¬munu da nişane olarak getirdim. Bu nimetten yine
bize ihsan et’ demektir.”
Allah, şu dünyada sebeplerle tasarrufta bulunur.
Sözgelimi, yağmuru bulutla, meyveleri ağaçların elleriyle gönderir. Neticelere ulaşmak için sebeplere
sarılmak “Allahım, ben bu sonucu istiyorum” anlamına gelir. Mesela, çiftçinin tarlayı sürmesi fiili bir
duadır. Çiftçi, rahmet kapısını saban ile çalmaktadır.
Keza, öğrencinin dersine çalışması “Allahım, beni
başarılı kıl” demektir.
Duada makbul olan zamanlar ve mekânlar nelerdir?
Duanın belli bir zamanı ve mekânı yoktur. Kişi
her zaman ve her yerde dua edebilir. Dua yapmak
için, gündüzün aydınlığıyla gecenin karanlığı birdir.
Yerin altında olmakla fezanın derinliklerinde bulunmak arasında bir fark yoktur. İmanı elde eden insan
ruhu, hiçbir engel ve müdahale olmadan her an ve
her yerde, rahmet hazineleri sahibi olan Allah’ın
huzuruna girip ihtiyaçlarını arz edebilir.
Dünyevî küçük bir işi sebebiyle küçük bir amirin
huzuruna çıkıncaya kadar çok zorluklar ve engellerle karşılaşan insan için, bütün âlemlerin Rabbi olan
Allah’ın huzuruna dua vasıtasıyla her an çıkabilmek
ne büyük bir saadet, ne muazzam bir şereftir! Dua
için belli bir zaman ve mekân şartı olmamakla beraber, bazı zamanlar ve mekânlar onun makbuliyetine
tesir edebilir.
Zaman olarak:
-Namazlardan sonra, özellikle sabah namazından sonra.
-Cum’a günleri, özellikle Cum’a içindeki duaların

kabul olduğu icabet saatinde.
-Üç aylarda, özellikle Ramazan ayında.
-Mübarek gecelerde, özellikle Kadir gecesinde.
-Seher vakitlerinde yapılan dualar daha makbuldür. Bir hadis-i şerifte seher vaktinin kıymeti şöyle
anlatılır:
“Rabbimiz, her gecenin son üçte birinde dünya
semasına yönelir ve der ki: Yok mu bana dua eden,
duasına cevap vereyim! Yok mu benden isteyen, istediğini vereyim! Yok mu istiğfar eden, onu bağışlayayım!” (Buhari, Teheccüd, 14)
Mekân olarak:
Mescidler, camiler ve bilhassa yeryüzünde ilk
mabed olan Kâbe’de yapılan dualar daha müstecaptır. Ayrıca, kişi insanlardan uzak ve tenha olan
yerlerde kendini Rabbine daha yakın hisseder, Hz.
Peygamberin nübüvvet öncesi Hira mağarasına çekilmesine bu cihetten bakabiliriz.
İnsan, ıssız bir gecede, dağların ürpertici manzarası içinde başını kaldırıp semaya baksa derunî
duygularla coşar, halini Allah’a arz eder.
En uygun, en doğru ve en güzel dua nasıl yapılmalıdır?
Bu söylenenlere uyan bir dua, kişinin bulunduğu
duruma en uygun duadır. Gerçi namaz sonlarında
hemen herkesin bir dua listesi olur, bunları ardarda
sıralar. Ama duanın en kalitelisi, haline uygun şeyleri -tabir yerindeyse- bütün hücrelerinden gelen bir
taleple Allahtan istemektir. Mesela Hz. Musa Firavun ve adamlarından kaçarak Medyene gelir. Orada
bir ağacın altına çekilir, şu duayı yapar: “Ya Rabbi,
doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.”
(Kasas, 24) Bu duanın sonucunda o bölgede kalır,
orada kalıp evlenir, ardından bir nebi olarak Mısıra
geri döner.
Dua ederken “Allahım ver, yap, et” gibi tabirleri
kullanmak doğru mudur?
Bunlar normal şartlarda “emir sığasıdır.” Ama
kişi bu sığa ile Allahtan istediğinde -haşa- Allaha
emir veriyor değildir. Aslında her dua Allaha bir
dilekçedir. İnsana düşen istemek, neticeyi Allahtan
beklemektir. Merhum Hamdi Yazır, şöyle der: “Duadan maksad i’lam değil, izhar-ı ubudiyettir.” Yani,
insan dua ettiğinde, Allahın bilmediği bir şeyi bildirmiyor, ancak halini arz edip kulluk vazifesini yerine
getirir.
Duanın psiko-sosyal temelleri nelerdir?
Duanın sosyolojik etkileri de vardır. Sadık Kılıç’ın
ifadesiyle: “Duasız toplum boşluktadır. Dua etme
duyarlılığını yitirmiş bir cemiyeti, genelde de insanlığı hüzünlü ve ümitsiz bir gelecek karşılayacaktır.”
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Aynı konuda, Alexis Carrel şöyle der: “Dua ihtiyacını kendinde öldüren bir toplum, pratikte fesat
ve çöküşten korunabilecek unsurlara artık sahip
değildir.”
Allah’a dua eden fertlerden meydana gelen bir
toplum, sağlam ve dengelidir. Anarşiden, kargaşadan, intiharlardan, ahlaki çöküntülerden uzaktır,
Birbirlerine samimi olarak dua ederler, böylece karşılıklı sevgi ve saygıları artır.
Her Cum’a hutbesinde şu mealde dua yapılır:
“Allahım, erkek-kadın ve vefat eden bütün inananları mağfiretine mazhar kıl. Allahım, dine yardım
edenlere yardım et. Müslümanları perişan etmek
isteyenleri perişan et. Allahım, İslamı ve Müslümanları kuvvetlendir.”
Bu gibi dualarla, dünyanın her tarafındaki ehl-i
iman nurani bağlarla birbirine bağlanır, “müminler
bir vücudun azaları gibidirler” hadisinin sırrı gerçekleşir. (Buharî Edeb, 27)
Duanın metafizik boyutu hakkında neler söylemek istersiniz?
Dua, sonlu varlık olan insanın sonsuz varlık olan
Allah ile bir münasebetidir, Ona muhatap olması,
halini Ona arzetmesi ve ihtiyaçlarını Ondan istemesidir. Bu münasebetin farkına varmak, insanı yalnızlıktan ve sahipsizlikten kurtarır, “şu dünya misafirhanesinde ben yalnız değilim. Beni gören ve bilen,
ihtiyaçlarımı vermeye gücü yeten bir Rabbim var”
dedirtir.
Duanın kabul olması için nelere dikkat edilmelidir?
Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “Rabbinize tazarru
ile ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.” (A’raf, 55)
Yani, yalvara yakara, samimi bir şekilde, bütün
benliğiniz ile O’na yönelin, O’ndan isteyin. Başkalarına da duyurmayın ki nefsin hissesi karışmasın.
Tazarru hali, insanın kendini duaya tam vermesini
ifade eder. Bunu, duaya tam yoğunlaşmak şeklinde
anlayabiliriz. İnsan, bazı dualarında bu hali yaşar,
bütün hisleri uyanmış, bütün latifeleri hüşyar bir
şekilde ister. Böyle bir durumda, istediği şeyleri
ruhunun en derinlerinden gelen bir iştiyakla talep
eder. Bu şekilde yapılan dualar, genelde kabul edilir.
Duada haddi aşmak ise, sesi fazla yükseltmek, olmayacak şeyleri istemek gibi durumlardır. Mesela,
kişinin “Allahım beni peygamber yap!” veya “Allahım, beni bu dünyada ölümsüz kıl!” demesi, muhali
talepten başka bir şey değildir.
Bunun zıddı ise, tam bir gaflet göstergesi olur.
Hz. Peygamberin ifadesiyle, “gafil, boş bir kalbin
duasını Allah kabul etmez.” (Tirmizi, Daavât, 65)

İnsanlar hangi sebeplerle duâ etmek ihtiyacını
hissederler?
Darda kalan biri, güçlü birine sığınmak, ondan
yardım almak ihtiyacı hisseder. Bu duygu, insana Allah’a firar etmesi için verilmiştir. Cenab-ı Hak, bunu
şöyle bildirir: “Ey insanlar! Sizler Allah’a karşı fakir
kimselersiniz. Allah ise, Ğani ve Hamîd olan ancak
O’dur.” (Fatır, 15)
Çünkü
“Her şeyin dizgini O’nun elindedir.” (Hud, 56)
“Her şeyin anahtarı O’nun yanındadır.” (Şûra,
12)
“Her şey O’nun emriyle halledilir.” (Yasin, 82)
Dünyanın en zengin kişisi de Allah’a muhtaçtır.
O’nun yarattığı mekâna, O’nun gönderdiği rızıklara,
O’nun yarattığı her şeye… O ise, Ğanî’dir, yani mutlak zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamîd’dir,
medhe ve övülmeye layık sadece O’dur. Dün “zengin” dediğimiz kişiler bugün toprak altındadır. Methettiğimiz, övgü yağdırdığımız kişiler, yaptıklarını
Allah’ın yardımıyla yapmışlardır.
Çok uzun süre boyunca duâ edip de duâlarının
kabul edilmediği endişesi ile ümitsizliğe kapılarak
inançlarını kaybetme veya inancında zayıflama
tehlikesiyle karşılaşanlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Dua, Allaha bir dilekçedir. Dilekçe verdiğimiz
makam bize red cevabı vermiş de olsa yine cevap
vermiş olduğu gibi, Allah da her duaya cevap verir.
Cevap vermek, o isteği aynen kabul etmek demek
değildir. Allaha halini arzeden kişiye yaraşan, “benim rabbim Hakimdir, hikmet sahibidir. Ben bilmesem de duamı aynen kabul etmemesinde de nice
hikmetler vardır. Demek daha duanın vakti bitmemiş” deyip duaya devam etmektir. Yoksa “Rabbim
bana önem vermiyor” veya “acaba dualara cevap
verilmiyor mu?” gibi mülahazalar bir müminin gönül dünyasında asla olmamalıdır. Allahın en sevgili
kulları olan peygamberlerin çektiği çileler bu meselede göz ardı edilmemelidir. “Bir vakt-i merhunu
vardır” deyip o vakti gözlemek gerekir.
Duâ alışkanlığı olmayan insanları duâya yönlendirmek için neler söylemek istersiniz?
Dua bizi Allah Allah yöneltir. Nitekim yüce yaratıcı şöyle buyurur: “Allah’a firar edin.” (Zariyat, 50)
Binlerce lira borcu olup da yarın ödemesi gereken birisi, çaresizlik içinde kıvranırken birden şöyle
bir nida duysa: “Ey ahali! Padişahımız sizleri sarayına davet ediyor. Size hem ziyafet verecek, hem ihtiyaçlarınızı görecek.” Bu müjdeli sesi duyan o adam
ne kadar sevinir, nasıl koşarak gider… Öyle de, hayatın belâ ve zahmetleri karşısında ezilen biçare insan
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“Allah’a firar edin” şeklindeki ilahi fermanı duyunca
gönlü gamlardan kurtulur, tüm benliğiyle bu davete
icabet eder.
Allah’ın varlığı, birliği ve sonsuz kudreti hakkında tereddütleri olduğu için kendini duâdan
mahrum bırakan insanları bekleyen akıbet neler
olabilir?
Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “Her kim de zikrimden yüz çevirirse, ona mutlaka sıkıntılı bir hayat vardır ve kıyamet günü onu kör olarak diriltiriz.” (Taha,
124)
Ayetteki “sıkıntılı hayatı” geçim sıkıntısı olarak
anlamamak gerekir. Burada nazara verilen durum,
Allahı anmaktan yüz çeviren kimsenin iç dünyasındaki sıkıntılardır. Böyle biri saraylarda da olsa, adeta iğneli fıçıda yaşayan kimse misali rahat değildir.
Etrafa sahte gülücükler de dağıtsa iç dünyasında
ızdıraplarla boğuşmaktadır. Böyle bir insan dünyada manevi kördür, ceza olarak da diğer alemde kör
olarak hasredilecektir.
İman-ümit-dua arasındaki bağları oluşturacak
ve pekiştirecek tavsiyeleriniz nelerdir?
İman ve dua varsa ümit de vardır ve olmalıdır.
İman, duayı netice verir, duanın sonuçlarından biri
ise ümittir. Ümit, insana şevk ve enerji verir. Ümitsiz insan benzini bitmiş arabaya benzer, ayakta
gezen cenazeye döner. Hâlbuki hayat, sürprizlerle
doludur. Tıb’ta hastalık hastalarına “plasebo” adı
verilen maddeler verilir. Hiçbir ilaç özelliği bulunmayan bu maddeleri ilaç gibi yutan kimseler, bu
“ilacın!” kendilerine çok iyi geldiğini söylerler. Hatta
bazı uzmanlar, böyle olaylardan hareketle şu sonuca varmıştır: “İlaçların sihri terkibinde değil, kullananın zihnindedir.”
Hastalıktan şifa bulacağını ümit eden bir hasta,
hastalığa karşı muazzam bir direnç kazanır. “Bu
hastalık beni yer bitirir” diyen bir hasta ise, daha
işin başında “ölümün pençesi ve keşif kolları” hükmünde olan hastalığa mağlup olur. Toplum dahi
büyük bir insan gibidir. Geleceğine ümitle bakan
toplumlar sağlıklı olur. Geleceğinden ümidini kesmiş toplumlar, daha şimdiden kötü bir akıbete
mahkûmdur.
“Dua terapisi” ile faydalı olmak konusunda düşüncelerinizi alabilir miyiz?
İnsanın problemleri zihninde başlar ve orada çözülür. İnsan, ruhsal sıkıntıları için psikiyatriste gider
ve gitmelidir. Sahasında iyi olan bir uzman, gelen
hastalarını adeta “sihirli cümleler” ile rahatlatır, onları hayata tebessüm eder hale getirir. Bu zaviyeden
Kur’an ayetlerine bakıldığında hayallerimizin çok
çok fevkinde etkili cümlelerle dopdolu olduğunu

görürüz. Mesela şu ayete bakalım:
“Göklerde ve yerde olanlar Allah’ı tesbih ederler.
O, Azîz- Hakîm’dir. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; diriltir ve öldürür. O, her şeye kadîrdir.” (Hadid,
1-2)
Bu ayeti iyi anlayan insan, her şeyden önce har
varlığın bir kısım vazifelerle meşgul olduğunu bilir,
kendisi de kendine terettüp eden vazifeleri yapmaya çalışır. Allahın Hakim, yani hikmet sahibi olduğunu bildiğinde alemde meydana gelen olayların başıboş olmadığını, kendi başına gelen hallerin de nice
hikmetleri bulunduğunu idrak eder. Allahın ölmüş
kurumuş yeryüzünü her bahar ve yazda dirilttiğini
gördüğünde kendi iç dünyasının da hayat bulacağını ilahi rahmetten bekler. Öte yandan hayattan çok
büyük beklentileri olduğunu, ama sebepler çerçevesinde bunlara ulaşmanın neredeyse imkânsız görüldüğü bir hengâmede üstteki ayetin “O, her şeye
kadîrdir.” kısmı kendisini hayatlandırır, ayet ona
adeta şöyle seslenir: “Allaha nisbetle zor yoktur,
Onun gücü her şeye yeter. ‘Acaba şu işim olur mu?’
diye dert etme! Merak etme, o dilerse olur!”
“Cevşen duası” sahih midir? Sahih ise fazileti
hakkında neler söylemek istersiniz?
Cevşen duası, Ziyaeddin Gümüşhanevinin derlemiş olduğu dua mecmuası Mecmuatül Ahzab da
yer alır. Meşhur bir senetle ehl-i sünnetin kaynaklarında yer almaması senedi yok anlamına da gelmez. Zeynel Abidin’den rivayetle günümüze kadar
gelmiş, özellikle Bediüzzaman Said Nursî’nin gayretleriyle genel bir kabule mazhar olmuştur.
Cenab-ı Hak Kur’anda “Esma-ül Hüsna (en güzel
isimler) Allah’ındır, bunlarla Allah’a dua edin” buyurur. (A’raf, 180) Sahih hadislerde Cenab-ı Hakkın 99
ismi nazara verilir. Cevşen duası Allah’ı bin bir isimle
tanıma ve O’na bu esma ile yalvarma yolunu açar.
Kur’an-ı Kerim, bitmez tükenmez bir dua hazinesidir. Hemen çeşit dua ayetleri Kur’an’ın her tarafına serpiştirilmiş durumdadır. Bir de ayetlerden iktibas şeklinde, yani ayette de kullanılan ifadelerden
yola çıkarak yeni yeni dualar yapılabilir. Peygamber
Efendimizin Cevşenü’l-Kebir isimli duası, bunun en
harika bir örneğidir. Bu duasında Hz. Peygamber
(asm) açıktan veya dolaylı bir şekilde Kur’anda geçen ifadeleri kullanarak cehennem ateşinden korunmayı istemiştir.
Bu duada her birinde on isim olmak üzere yüz
ayrı bölüm vardır. Her bölümün sonunda: “Ey kendisinden başka ilâh olmayan Allah’ım, Seni tenzih
ederiz. El aman, el aman. Bizleri cehennem ateşinden halas eyle / koru, kurtar” denilmektedir.

SIR
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Şehircilik
Gülşen ÖZCİMBİT

Şehirler gelişmişlik seviyemize göre şekillenen yaşam alanlarıdır. Şehirlerin ihtiyaçlarımızı karşılaması önemlidir. Çünkü insanların
çok çeşitli ihtiyaçları bulunmakta. Şehirleşmek
için ihtiyaçları gidermek kadar önemli olan bir
diğer konu da çirkin yapılaşma. Zira insan çok
değişkendir ihtiyaçları tatmin olunca bu sefer
başka istekleri hasıl olacaktır. Mesela çevre,
düzen, yeşillik, estetik güzellik bir yerin rahat
ve huzurlu yaşanılabilir bir yer olmasını çok etkiler. Bedenimiz kadar ruhumuzun da tatmin
olmaya huzur bulmaya ihtiyacı vardır.
Eski zamanda şehirlere genellikle su kenarlarına kurmaktaydılar çünkü su büyük bir ihtiyaçtı ve bunu karşılamak için yeterli araç ve
enerjileri olmayabiliyordu. Şehirleri su yakınına kurmak aslında ruhsal olarak da o halka iyi
geliyordu çünkü suyun rahatlatıcı etkisi farkında olmasalar da insanları rahatlatıyordu.
Mesela Feing Şui felsefesi de rüzgar ve su
anlamına gelen doğada var olan yaşam enerjisini yaşanılan mekanlarda harekete geçirme
yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisidir.
Bu felsefe gereğince evlerde ya da iş yerlerinde suyun, havanın, renklerin, eşyaların
çiçeklerin ve benzeri şeylerin enerjisini kişilerin hayatına huzur, uyum, ahenk, olumlu etki
bırakmak üzere düzenlenir. Nasıl ki Feng Şui
felsefesi ile düzenlenen evler kişiyi açıp mutlu
ediyorsa benzer şekilde düzenlenen şehirlerde o yöre halkının toplu olarak huzurlu ferah
hissetmelerini sağlar.
Şehirlerde huzurlu ve ferah olmak önemli
çünkü bunlar refahı da getirir. Çünkü insanlar rahat olduklarında huzurlu olduklarında
başka insanları da düşünecek yardımcı olmak
isteyeceklerdir. Yardımcı olunan her kişi de ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapacak ve
bu alışverişlerde refah seviyesini arttıracaktır.
Nasıl ki cimrilik tek elde para birikmesine ve
ekonomide kısır döngüye yol açıyorsa paylaş-

makta tam tersi olarak piyasaya hareket ve
bereket getiriyor.
Düzensiz çirkin karışık renkli yapılar şehre
gelişmişlikten öte çirkinlik katmakta. Yapılar
gözü yorma mamalı, kalbi yormamalı. İyi bir
şey yaparken onu her yönden değerlendirip
en güzelini kullanışlısını yapmak lazım gerçek
şehirleşme bunu gerektirir.
Yeşillik önemlidir ama bazı yeşillikler vardır
ayrıca hoş kokularda saçar etrafa mesela bol
bol dikilen ıhlamur ağaçları şehrin akıldan
çıkmayan kokusuyla anılmasını sağlar. Ne oldu
şimdi hem yeşil hem de hoş kokulu oldu buna
bir de görsel ekleyince yani dikim, budama
şekli gibi çok daha güzel bir düzenleme olacaktır.
Gezmek o kadar önemli bir eylem ki İslamda hicretmek olarak çok vurgulanır. İnsan
gezdikçe ufku açılır, göreneği artar. Gezmek
insana başka şehirlerde, ülkelerde başka insanların düşünüp uyguladığı şeyleri kendi ülkesine, şehrine getirme imkanı verir. Buluşlar
en çok ihtiyacı giderme hissinden doğmuştur.
Çok yağmur yağan bir ülkede şemsiye çoktan
bulunup kullanılıyorken az yağmur yağan ülkenin insanları gezileri sırasında şemsiyeyi görüp
ülkelerine getirmeleri ve üretip ihtiyaç anında kullanmaları gayet normaldir. Bu en basit
örnekti bu şekilde gelişme ilerleme çok daha
hızlı ve kolay olmakta.
Gelişmişlik seviyesi aynı zamanda temizlik
ile de ölçülmekte. Temiz şehirler orda medeni,
görgülü, itinalı insanların yaşadığını gösterir.
Temiz şehirler aynı zamanda huzur verir insana çünkü dağınıklık, kirlilik hem gözü hem
de ruhu yorar. Yorgunluk insanda kavga etme
dürtüsünü arttırır. Kavga da hiç medeni insanlara yakışan bir davranış değildir. Şehirlerde
birlikte yaşamak durumundayız o halde bunu
kavgalı hakaretli değil de nazik, saygılı, sevgili
yapmalıyız. Bu toplumun huzuru için önemli.

SIR
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AMERİKA’NIN DOĞU TÜRKİSTAN HİLESİ
Ayhan ÖZCİMBİT

Çin’de yaşayan dostum bir süredir Türkiye’deydi. O Çin’e dönmeden önce oturduk
ve 5 saate yakın konuştuk. Bu sohbetin yarısı
ÇİN ve DOĞU TÜRKİSTAN hakkındaydı. Başka
siyasal konuları da konuştuk. Aşağıda bu konuşmadan sonra kafamda aldığım notları bir
kez daha teyit ettim. LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ Katılmasanız bile...

narak terör eylemleri yaptırmakta. Doğu Türkistanlı teröristlerin bombalı eylemlerinde kaç
Çin’li sivilin öldüğünü hiç ABD ve Batı medyası
yazdı mı? Hayır.
8- Çin’de Türkleri çok sevmekteler ama Uygurlar asla sevilmiyor çünkü büyük kentlerde
ABD’nin kullandığı Deaş mensubu bombalı teröristler yüzünden Çin halkı Uygurlara soğuk
bakmakta.

SIR

Gerçekten Doğu Türkistan’da neler olmakta
ve Amerika Doğu Türkistan’da ne yapmakta?
1- Amerika, Doğu Türkistandan batıya kaçan kim varsa bunları olabildiğince kendi çıkarları için kullanmaya çalışmakta. Beraber
çalıştığı insanlardan biri de Rabia Kader’dir.

2- Türkiye’nin Batı’nın hainliklerine karşı
yanaşabileceği ve güç alabileceği yer Çin ve
Rusya’dır. Rusya’dan gaz, petrol, turist ve tarım
ürünleri satışına ihtiyacı var Çin ile de Turizm
ve Sanayi işbirlikleri yatırımlar var. Bunun engellenme çabası var Amerika’da.
3- Türkiyede sözde islami cemaatlerin bir
çoğu İsrail ve Amerikaya gıkını çıkartamamaktadır ama söz konusu ÇİN oldumu hemen gösteri yürüyüşleri düzenlemektedirler. Bu cemaatlerin çoğu Mossad ve CIA tarafından kontrol
edilmektedir.
4- Çin’de sadece Doğu Türkistan’da baskı
yok her yerde var. Doğu Türkistan’da katliamlar olduğu da koca bir İngiliz Amerikan medya
yalanıdır. Amerikan ve İngiliz ajanı bazı cemaatlerde buna duruma destek vermektedir.
5- Mesur Özil, siyasetten ve Türkiye’nin çıkarlarından haberi olmayan bir futbolcu. CIA
için onu bazı Türk kökenli ajanlarla manuple
ederek kamuoyu dikkatini çekmek zor değil.
6- Türkiye’de Ayasofya’nın Cami olmasını isteyenlerde aynı kesimler. Burada amaç tamamen Erdoğan’ı köşeye sıkıştırmak.
7- ABD, Çin içine Doğu Türkistanlıları kulla-

9- Çin’de Uygurlar da içinde olmak üzere
200 Milyon müslüman var. Bu rakam Hindistan’dan sonra en fazla Müslümanın yaşadığı
ülkenin Çin ve Endonezya olduğunu anlamamızı sağlamakta. Çin Hindistan ve Rusya’da
toplam müslüman sayısı 630 Milyondur. Bu
yüzden Çin Rusya ve Hindistan kısmen İslam
Ülkeleridir. Bu yüzden Türkiye bu ülkelerle diplomatik ilişkilerini dikkatli sürdürmelidir. Halkımıza hiç kimse Amerika ve Doğu Türkistan
hileleri hakkında aydınlatıcı bilgi vermemekte.
10- Çin Hükümeti Türkiyeden heyet göndermesini ve inceleme yapmak üzere Doğu
Türkistan’a gelinmesi için davet etti. Bu davet
bizzat Erdoğan’a Çin’de yapıldı.
Şimdi elimizi vicdanımıza koyup bu konu
üzerinde akıllıca düşünelim. Daha önce Arakanla alakalı kamuoyunda başka yerlerdeki
haberler kullanılıp resimler kullanılıp tolum
infiale sürüklenmedi mi?
Bu olaylar neden kullanılmakta?
Asıl katliamın haksızlık ve adaletsizliklerin
olduğu Filistin gündemden düşsün ve Müslümanlar Çin ve Rusyadan uzaklaşarak Amerikanın Britanyanın kollarına düşsün diye yapılmakta....
Türkiye’nin Amerika ve Britanyaya karşı Çin
Rusya Hindistan bloğunda yer alması gerek.
Yükselen yıldız Asya’dır ve Amerika Asyanın
yükselmesini engellemek için bile bile Doğu
Türkistan’a sözde sahip çıkmaktadır....
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Allah’a Firar!
Ahmet KARAYÜN

Zayıfız! Tabiatımız böyle. En ufak bir
sarsıntıda darmadağın olmaya müsait
bir halet-i ruhiyemiz var. Bunalıyoruz!
Zora geldiğinde su koyuveren bir mahlûkuz. Her şeyi güllük gülistanlık isteyen
lakin iş icraata döküldüğünde bunun
tam aksini yapmaktan geri durmayan bir
yapımız var. İnsanız biz. Beşeriz, şaşarız.
Yanılmak genlerimize işli… Dantel misali desen desen örülü genlerimiz hata ile
yanlış ile. Kırılganız! Kırmakta üstümüze
olmadığı halde kırılgan, alınganız. İnsanız nihayetinde, etten kemikten aciz varlıklarız.

dediğin vakit, fani de ektiklerinin hasadı
başlar baki dünyada. Ne ektin? Ne ettin
de ne bulacaksın?

SIR

Bazı zamanlar her şey üstüne üstüne
gelir insanın. Dünyanın gailesi bitmek
bilmez, koşturması ermez sona. Her
gece ölüp, sabah yeniden dirildiğimizde
yepyeni bir mücadeleye başlarız. Kaygı doluyuzdur. Barınma, giyinme, yeme
içme, sevme sevilme, çoluk çocuk, ana
baba, okul iş, büyük hayaller ve eldeki gerçekler. Her gün doğumunda inşa
edilip, gün batımında devrilen hedefler.
Yaşadığının göstergesi nefes alman değildir zira her daim çözmen gereken bir
sorun varsa önünde işte budur hayatta
olduğunun kanıtı. “Ne zaman biter?”
sorusunun cevabı basittir: öldüğünde!
Peki, ölmekle bitecek düşüncesi kime
göre ne kadar doğru? Tam da kurtuldum
28

Elbette olmalı bir kantar, hata ile günahı tartacak. Kantarın topuzu hangi
yana eğiliyor?
İnsanın içini kemiren garip duygular
vardır. Mutsuz hissedersin. Yalnız. Biçare
kalırsın öylece. Mutlu olmana engel yok
iken içindeki bu kıvranış, bu olmamışlık,
bu tatminsizlik de ne ola?
Elimizin kolumuzun bağlı kalması ne
kötü. Bazen eskilere öykünüyor insan.
Malum çağımızın en büyük nimetlerinden-ve en büyük lanetlerinden- birisi
iletişim imkânları. Saniyede on binlerce
kilometre uzaktaki bir vakayı canlı canlı
seyretme imkânımız var. Her an belleğimize dolan yüzlerce acı hadise bir kerteden sonra zehirliyor bünyemizi. Azar
azar vücudumuzda biriken toksinler
gibiler. Haberler kötü beyler! Hep kötü
haberler. Neler görüyor, nelere şahitlik
ediyoruz da farkında değiliz. Beynimizin
ve vicdanımızın sınırlarını zorlayan yığınla hadise seyrediyoruz. Duymuyoruz!
Dikkat edin burası önemli. Neden mi?
Bizzat içinde bulunduğunuz, örneğin
mahallenizde şahit olduğunuz bir hadisenin sizde bırakacağı etki ile ‘falanca
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yerde şöyle olmuş’ minvalinden bir sözün üzerinizde bırakacağı etki bir mi?
Canlı canlı görüyoruz diyorum. “Ölme
baba! Allah’ım ne olur ölmesin babam!
Sabır ver Allahım! Babaaa beni yalnız
bırakma!” diye haykıran, kanlar içinde
yatan babasının yanaklarını ağlayarak,
çırpınarak öpen Suriye’li çocuğun o acısını gözlerinle görüyorsun. “Üç gündür
açım! Kardeşlerim aç!” diye fersiz gözlerle kameraya bakan o masum Suriye’li çocuğun “Bütün bunlar ne zaman
biter?” sorusunu videoyu çeken adama
soruşunu, çaresizliğini görüyorsun. İçinde merhamet, vicdan barındırıyorsan
eğer bunlar senden silinip gitmiyor, gidemiyor maalesef. Peki, ne yapabiliyorsun? Hiç! Savaşlar durmuyor. İnsanlar
katlediliyor. Bir damla petrol için bin
damla kan dökülüyor. Medeniyetler inşası sürüyor. Kan ve gözyaşı üzerine inşa
edilen zevk-ü sefa medeniyeti. Tecavüz.
Açlık. Ölüm. İşkence. Bir taraf yedikçe yiyor ve obezite hastalığına tutuluyor iken
diğer taraf açlıktan sebep ölüyor! Seyrediyoruz. Cebimizdeki kutunun tuşlarına
birkaç kelime yazarak saniyeler içinde
seyredebiliyoruz olup biteni. On sene,
elli sene, hatta yüz sene önce yapılan
katliamları, savaşları seyrediyoruz. Nasıl
öykünmeyelim eski zamanlara, eski insanlara?

ruz. Sömürü, zulüm düzenine başkaldıramıyoruz. Ateşe odunu da bize attırıyor
yangını çıkaranlar. Kullandığımız ithal
ürünlerle farkında olmadan sermayesi
oluyoruz zulmedenlerin. Mehmedimi,
kınalı kuzumu şehid edenlere zor bela
kazandığımız paralardan maaş veriyoruz. Demokrasi sopasıyla hizaya getiriliyoruz. Hiç de demokrasi, insan hakkı ve
adalet ile uzaktan yakından alakası olmayan şer ittifakları tarafından mecbur
bırakılıyoruz birçok şeye.

SIR

Ne elimiz ne sözümüz ne de gönlümüz
ile düzeltemiyoruz yanlışları. Haksızın
karşısına dikilemiyor, ‘DUR’ diyemiyo-

Bunalıyoruz! Mutsuz oluyoruz. Nedensiz ağlamaklı -sanki yeterince neden yok küre-i arzda?- bir hal çöküyor
üzerimize. Belki eskilerde olsa sınırlı bir
alanın yükünü taşırdık yüreğimizde. Çağımızda ise halka çok çok genişledi. Aile,
komşu, akraba, belde, ilçe, il, iller, ülke,
komşu ülkeler, uzak ülkeler, dünya ve
hatta uzay boyutuna kadar yayılan bir
halkayla karşı karşıyayız. İşin kötü tarafı
hepsine mesafemiz teknoloji ve iletişim
kanalları hasebiyle eşit vaziyette.
Daralıyor göğsümüz. Kimseye anlatamıyoruz yaşadığımız buhranı. Acı iliklerimizde hızla dolanıyor. Kaçamıyoruz bu
mengeneden. Yavaş yavaş eziliyoruz. Ve
sonra bir ayet yankılanıyor zihnimizde:
“O halde hemen Allaha kaçın…”* diyor.
Ve Kaçıyoruz. Sığınıyoruz. Firar ediyoruz
merhametlilerin en merhametlisi, kimsesizlerin kimsesine.
* Zâriyât Suresi 50. Ayet.
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YENİ TÜRKİYE ‘ ESKİ HÂL MUHAL…
YA YENİ HÂL YA İZMİHLÂL’ ( 2 )
İbrahim TÖRE

‘YENİ TÜRKİYE’ tabiri doğrusu çok hoşuma gidiyor. İnşallah dosdoğru hayata
geçer, kıyamet kopmadan en kısa zamanda en güzel şekilde yepyeni bir Türkiye doğar, Avrupa Birliği gibi İslam Birliği de hayat bulur. Yoksa yarın ahrette
Allah’a nasıl cevap veririz. Bu ana gayemizi uzak görmeyelim. Allah büyükdür,
rahman ve rahimdir. O’nun büyük lütuf
ve rahmetinden isteriz. Yeter ki bizler;
Allah’ın istediği Müslümanlar olalım,
razı olduğu gibi yalnız O’na kulluk edelim, O’na güvenip O’na dayanalım… Her
gün namazla birlikte söylediğimiz Fatiha
suresindeki duamızda dürüst ve samimi
olalım. Öylece gayret edip çalışalım.

med’e AS.V. ilk vahiy geldiğinde sadece
kendisi müslümandı. Etrafı enva-i çeşit
kâfir, putperest, müşrik ve münafıkla doluydu. Sonra onların çoğu hatta
tamama yakını iman edip Müslüman
olmadı mı? Sahâbe-i Kiram kimlerden
meydana geldi. Allah cümlesinden razı
olsun. Allah’ın kanunu değişmez. Gözünü açan güneşi bulur.

SIR

Geçenlerde, günlük yayın yapan gazetelerin birinde yazan bir gayr-i müslim
köşe yazarı, bu ‘Yeni Türkiye’ tabirinden
rahatsız olduğunu söylüyordu. Yeni Türkiye, kimi rahatsız eder ki? Demek ki davamızı da doğru ve yerinde anlatabilmemiz gerekiyor.

Yarasa tabiatlılar, tabiatları gereği
ışıktan, nurdan rahatsız olurlar, o başka
mesele. Aslında onlar da; iman nuruyla
görebilseler, inanın biz den daha fazla o
kudsi yollarda koştururlar. Biz onlara da
hidayet temenni ederiz. Yeter ki zulmedip, mütecaviz olup, hakka göz kapayıp
masum ve mazlumlara düşmanlık etmesinler.
İslamiyet rahmet, şefkat ve merhamet dinidir. Peygamberimiz Hz.Muham30

Bu ‘Yeni Türkiye’ meselesi çok önemli.
İnşallah tez elden milletimiz bu önemli
mesajı, geldiğimiz mevsimi, safhayı tez
elden kavrar.
Filistin, Kudüs, Mısır, Balkanlar seyahatımdan ve şu son olarak İslam Âlemi
olarak yaşamakta olduğumuz feci halleri
gördükten sonra, Osmanlı Devletimizin
parçalanmasının ne anlama geldiğini;
bu yıkılışın, parçalanışın, yağmalanışın,
ümmetin, milletin, hatta tüm insanlığın
maddi ve manevi dünyasında nelerin yıkılışına, mahvoluşuna sebep olduğunu,
düşmanlarımızın ne kadar zalim gâvur
olduklarını, ne kadar alçak olduklarını,
insanlığa ne büyük zararlar verdiklerini,
hıyanet edenlerin de, ne derece sefil olduklarını hakkalyakîne yakın bir hissiyatla tüm ruhumla hissettim. Göz ve gönül
yaşı döktüm.‘Yaşasın zalimler için Cehennem diyen’ Bediüzzaman gibi ben
de haykırdım.
Gökdelenler inşa edilirken; yapılacak
kat sayısı nispetinde temeller ona göre
yapılır. İnşaatın önemi ve büyüklüğü
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oranında alt yapı ona göre düzenlenir.
Basit fakat çok önemli bir inşaat mantığıdır, bu kural. Basit bir ihmal, teknik bir
hata sonradan çok büyük felaketlere sebep olmuyor mu? Bu konuda son acı haber Mecidiyeköy’deki inşaatın asansör
kazasında on işçi hayatını kaybetmesidir.
Allah rahmet eylesin hepsine. Küçük bir
ihmal, ne canlar alıyor, nice yürekler yakıyor.Yazık…!

bilgilerle mücehhez olmak ona far-ı ayndır. Bir pilota da uçağını doğru kullanabilmek farz-ı ayndır. Bir bina inşa eden mimar ve mühendise de kendi görevlerini
en sağlam ve doğru olarak yapmak farz-ı
ayndır. Devleti ve milleti idare edenlere
de ,âdil olarak ‘müslümanca’ idarecilik
san’atını doğru icra etmek farz-ı ayndır.
Dünya ve ahret saadeti isteyen her
mü’min için de; bu meselede Asr-ı Saadet en güzel örnektir.

SIR

‘Yeni Türkiye’nin temelleri atılırken’
de, bu yeni Türkiye hayal ve hülyasında
olan her şuurlu kimse için özellikle de,
bu mukaddes ve muhteşem projenin
mimar ve mühendisleri için ne yapmaları gerektiği hususunda bir şey söylemek
fazladır. Herkese konumu nisbetinde sorumluluk ve gayret düşüyor.
Bir vücutta nasıl ki; atom atom, hücre hücre, element element, organ organ
faaliyet vardır ve bu büyük faaliyet aynı
maksad içindir. Bu hayati ahenk nispetinde sağlıklı bir vücuda sahip olunur.
Yeni Türkiye için de durumumuz aynen
böyledir. Artık kimsenin dinlenecek, ahrette geçerli olacak mazereti yoktur. Güzel bir mevsim gelmektedir. Her tohum
baharda yeşillenip, çiçek olup meyve veremez. Ancak çürümeyen bozulmayan
tohumlar o muhteşem bahar bayramında yerlerini alabilirler. Laf değil icraat
ve üretim zamanıdır.Burada ne ekersek
sonra onu biçeceğiz.
Dinimizde şöyle önemli bir kaide vardır. Her sorumluluk sahibi için, o sahadaki gerekli bilgileri bilmek ve muktezasınca amel etmek o şahsa farz-ı ayndır.
Mesela bir doktor için gerekli olan tıbbi

Parantez arası niyetine. Bu da konumuzla ilgili başka bir güncel mesele. Şimdi bütün dünyada; firavunlar döneminin
zûlm abideleri olan piramitlerini akla,
hatıra getiren bu zamanın firavunlarının,
zulm ve adaletsizlik üzerinde, adeta, fani
ve uğursuz ihtişamını zenginliğini kibrinin gururun timsali yaparak yükselen
‘gökdelenler’ yerinde, uzay ve bilgi çağı
denilen bu dönemeçte; takva ve ihlasla
yükselecek nice kutsal maddi ve manevi
mi’raçlara vesile olacak müesseselere,
icatlara, bütün dünyamızda, özellikle iç
dünyamızda böyle bir inşaya ne kadar
çok ihtiyaç var.
Zaman böyle büyük fetihlerin büyük
kahramanların zuhuru zamanıdır. Gözler ve gönüller şu mukaddes projeleri
hakkıyla hayata geçirecek kudsi kahramanları beklemektedir. Şimdiden sayısı
bizce meçhul gönül erbabınca kavli ve fiili dualara başlanılmıştır. Allah mübarek
etsin.
‘Ey bütün hâl ve durumları değiştirerek halden hâle çeviren Ya RAB, MUHAVVİL, hâlimizi en güzel hâle çevir.’ Âmin.
31
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Mesele “KADIN HAKLARI” değil,
sen hâlâ anlamadın mı?
Sefa SAYGILI

Gezi kalkışması, dalga dalga yayılırken
söylenen bir söz her şeyi özetliyordu:
“Mesele iki ağaç değil, sen hâlâ anlamadın mı?” şimdi de feministler aynı nakaratı tekrarlıyorlar; Mesele “KADIN HAKLARI”
değil, sen hâlâ anlamadın mı?

kaybetme korkusunda olanlar da susuyor/
destek veriyorlar.
Mor Çatı’nın kurucularından, feminist
önderlerinden Av. Canan Arın Cumhuriyet
Gazetesine verdiği röportajda “...Medeni
Kanun ve Ceza Kanununu değiştirilmesini
istemeye başladık ve sonunda değiştirttik.” açıklamasını yapmıştır. Aynı şekilde
feminist hareketin öncülerinden Av. Hülya Gülbahar, “Yasal mevzuatımız dünyaya örnek gösterilecek bir mevzuat. Her
noktasında virgülünde, hatta her kelime
arasındaki boşluklarda bile Türkiye kadın
hareketinin emeği var. İstanbul Sözleşmesinin adı boşu boşuna İstanbul Sözleşmesi
değil… tarihe geçecek bir sözleşme hediye
ettik dünya tarihine… 6284 sayılı yasanın
örneği yok dünyada kelime kelime biz yazdık. Sayın Fatma Şahin önderliğinde biz
yazdık” açıklamasında bulunmuştur.

SIR

Anlamayanlara tekrar tekrar anlatmak
zorundayız. Şiddet artıyor. Toplum atomize ediliyor. Aile çökertiliyor. Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı. Fuhuş yapmak ceza
mevzuatında suç değil. Kadın ve LGBTİ bireylerinin cinsel özgürlüğü yasal teminat
altına alındı. Karar merciinde bulunanlar
duymuyor/görmüyorlar. Makamlar/mevkiler elden gidince mi, çamur deryasını
göreceğiz?
Feminist önderler pervasızca açıklıyorlar: “Medeni Kanun’u, Ceza Kanunu’nu,
6284 sayılı yasanın çıkarılmasını sağlayan
biziz! İstanbul Sözleşmesini imzalattıran
biziz!”

Birkaç aldatıcı sözle arka planın üstü
örtülüyor. “Şiddete taraftar olan yok. Şiddeti önleyelim” dedikçe saldırıyorlar. Her
konuyu aynı torbaya koyup ‘şiddet var’
deyip bağırıyorlar. Kadına şiddet, feminist
yasaların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 500 oranında artmasına rağmen
halen babayı/kocayı/erkeği suçlamaya
devam ediyorlar(*). Aile düşmanı güruha
karşı maalesef iktidarlarını/zenginliklerini
32

Hakikat ise, Aileden Sorumlu Devlet
Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın sakıncalı bulup imzalamadığı İstanbul Sözleşmesini,
dönemin Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu tarafından 2011 yılında gurur
ve iftiharla imzalandı. Kendisinin hamaset
sözleri ile imzaladığı sözleşme hakkında
bu geldiğimiz acı noktada olumlu/olumsuz hiçbir söz sarf etmemektedir. Derin
stratejik bilgiye sahip olduğu varsayılan
hocanın açıklama yapmasını bekliyoruz.
Her konuda fikir sahibi ancak aileyi par-
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çalayan sözleşme/yasalar hakkında suskunluğa bürünmüş görünüyor. Aldatılmış
olabilir. Çıkıp halkından özür diler ve/veya
imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nin arkasında durur.
6284 sayılı yasanın mimarı Prof. Dr. İzzet Özgenç hazırladığı eserine sahip çıkmamaktadır. Yasaların mimarı denilince
gurur duyacaksınız. Aileyi tarumar eden,
şiddeti artıran yasayı hem yazıp hem de
“uygulama sonuçlarından beni sorumlu
tutamazsınız” diyeceksiniz. Dünyada eşi
ve benzeri olmayan yasanın mimarı olarak cevap vermek zorundasınız. Hukuk
tarihinde hangi metinde “delil ve belge
aranmaz” hükmü mevcuttur. Babayı/kocayı/oğlu, delilsiz ve belgesiz evden uzaklaştırmak, diğer anlatımla sürgün etmek
hangi suç ve ceza tanımına uymaktadır.
Feministler noktasına virgülüne kadar biz
hazırlattık diyorlar, sizin söyleyecek bir sözünüz var mıdır?

yapılırsa bu dünyanın muhalefeti hesaba
katılmış olmalı. Sözleşmenin, İstanbul’un
insanlık irfanı için ürettiği ne kadar değer
varsa hepsini yok eden hükümleriyle İstanbul’un fethinin intikamı alınmış oluyor
sanırım” şeklinde düşüncelerini açıklamıştır.
Feministler, vahşi, kalleşçe, canavarca işlenen her cinayeti ideolojilerine alet
etmektedirler. Her konuyu aynı torbaya
koyup aileye/erkeğe saldırıyorlar. Açık biçimde aile düşmanlığı yapıyorlar. Hâlbuki
aile, şiddetin önlenmesinde doğal koruma ortamıdır. Şiddetin artış nedenlerini
ve suç faillerinin eşzamanlı intiharlarını
konuşamıyoruz. Mor/turuncu gözlüklerin
çıkarılarak hukukun temel ilkeleri ile ahlak
ve vicdan zemininde tartışılması gerekmektedir. Feminist yasaları biz hazırlattık,
altyapısını oluşturduk diyenlere derdimizi
anlatamayız. Ancak şiddeti önleyecek çare
ve çözümler üretmemiz gerekmektedir.
Asıl beka sorunumuz, sıcak yuvalarımız/
ailelerimizin gözümüzün önünde parçalanması, şiddetin artarak devam etmesidir.

SIR

Değerli Ceza hukukçusu Prof. Dr. Mahmut Koca İstanbul Sözleşmesi hakkındaki
mesajında, “Bu sözleşmeyi ilk onaylayan
Meclis maalesef 2012 yılında TBMM olmuştur. Bu sözleşme imzalanırken ne kamuoyunda ne mecliste hiç tartışılmamıştır. Bu sözleşme Hırvatistan da meclise
sunulduğunda yer yerinden oynadı. Hıristiyanlar bu sözleşmeye kadını koruma
maskesi altında cinsiyet ideolojisi dayattığı ve geleneksel aile değerlerini altüst
ettiği gerekçesiyle karşı çıktılar. Yoğun
tartışmalar yaşandı. Dünya sistemi neyi
nerede yapacağını da hesap ediyor. Bu
sözleşme İstanbul Sözleşmesi olursa, yani
İslam dünyasının önemli merkezlerinde

İstanbul Sözleşmesi ve sözleşmenin gereği olarak yapılan (feministlerin iftiharla
“dünyada eşi benzeri yok” dedikleri) 6284
sayılı yasa hakkında hukukçularımızı görüşlerini açıklamaya davet ediyorum.
******
(*)Adalet Bakanlığı yetkilileri mahkemeler tarafından 2019 yılında (10 Aralık’a
kadar) 553 bin 463 önleyici ve koruyucu
tedbir kararı verildiğini açıkladılar.
33
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Helal Akreditasyon Kurumu’nun
İlk Akreditasyon Sertifikası
Türk Standardları Enstitüsü’ne Verildi
İbrahim BİÇER

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin, Müslüman dünyasında İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü
(SMIIC) standartları uyarınca akreditasyon yapabilen ilk ülke olduğunu belirterek
“Bugün itibarıyla Helal Akreditasyon Kurumuna (HAK) milyarlarca dolarlık ürün ve
hizmeti belgelendiren 7’si yurt dışından
olmak üzere 15 farklı kuruluştan akreditasyon başvurusu geldi.” dedi.
31 Aralık 2019
HAK’ın işleme alıp sonuçlandırdığı ilk
resmi başvuru olan Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) akreditasyon sertifikası,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle kurum yetkililerine teslim
edildi.
Bakan Pekcan, buradaki konuşmasında,
HAK sayesinde küresel ölçekte gelişen helal belgeli ürün ve hizmet ticaretinde Türkiye olarak kural koyucu olacaklarını ifade
ederek, 2018 yılı itibarıyla dünyadaki 1,8
milyar Müslüman’ın helal belgeli ürün ve
hizmet sektörlerindeki harcamalarının 4,5
trilyon dolara ulaştığını bildirdi.
Helal belgelendirme ve akreditasyon
pazar büyüklüğünün tahminen 6 milyar
dolara yaklaştığını anlatan Pekcan, “Böylesine önemli bir küresel talebi göz önünde bulundurduğumuzda, helal pazarı içerisinde Türkiye olarak takip eden değil,
takip edilen ve lider olmak durumundayız.” diye konuştu.
Pekcan, HAK’ın helal ürün ve hizmet
belgesi veren değil, söz konusu belgeleri

veren kurumları akredite eden ve denetleyen bir kurum olduğunu söyledi.
HAK’ın, uluslararası kurumları akredite
ederek Türkiye’nin ilgili ülkelere hizmet
ihracatı yapılmasına da katkı sağlamasını umduklarını dile getiren Pekcan, helal
standartlarının geliştirilmesine her zaman
önem verdiklerini dile getirdi.
Helal belgelendirme ve akreditasyon
faaliyetlerinin özellikle Müslümanlar ve
Müslüman ülkeler eliyle yapılması gerektiğine inandıklarını ve bunu savunduklarını anlatan Pekcan, “Mevcut sistemde
SMIIC tarafından hazırlanan standartlar,
İslam ülkelerinin tamamı tarafından benimsenmiş ve sistemli bir şekilde uygulamaya geçirilmiş değildir. İşte bu noktada
Türkiye olarak önemli bir inisiyatif aldık ve
helal alanındaki bu dağınık görüntüyü telafi etmek, dünya çapında yüksek kalitede
hizmet ortaya koymak için HAK’ı faaliyete
geçirdik.” ifadesini kullandı.
Pekcan, Türkiye’nin Müslüman ülkeler
içerisinde, böyle önemli bir sorumluluğu
üstlenebilecek ve öncülük edebilecek düzeyde olduğunu kaydederek, “Türkiye, beşeri ve teknik kaynaklarıyla, geniş kültür
coğrafyasına sağladığı pazar erişimiyle,
helal sektöründeki kalite ve standardizasyon altyapısını geliştirebilecek, helal ticaretinde birleştirici güç olabilecek ülkelerin
başında gelmektedir.” dedi.
- HAK’a 7’si yurt dışından 15 başvuru
geldi
Bakan Pekcan, HAK’a milyarlarca dolarlık ürün ve hizmeti belgelendiren 7’si yurt

SIR
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dışından olmak üzere 15 farklı kuruluştan
akreditasyon başvurusu geldiğini, söz konusu 7 ülkenin Avusturya, Avustralya, İsviçre, Tayvan, Sırbistan, Etiyopya ve Bulgaristan olduğunu anlattı.
HAK’a ilk başvuru gerçekleştiren kurumun TSE olduğuna dikkati çeken Pekcan,
şöyle konuştu:
“Reel sektörün içinden gelen birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türk
sanayicisi ve ihracatçısı bugün uluslararası
piyasalarda kalitesiyle ön plana çıkmışsa
bunda TSE’nin payı yadsınamaz. Oldukça stratejik bir misyonla kurulan HAK’a,
ilk helal akreditasyon başvurusu yapıp ilk
tescili alan kurumun TSE olması bizim için
sevindirici olmasının yanında bir gurur
kaynağı. HAK’ın kuruluşuyla helal belgeli ürün ve hizmet ticaretinde çok önemli
bir adım attık. Türkiye olarak küresel helal
pazarında daha fazla sesimizi duyurmayı,
bu alandaki boşluğu doldurmayı ve kural
koyucu olmayı hedefliyoruz. “
- “Ülkemiz gelişmiş bir kalite altyapısına
sahiptir”
Pekcan, bugünün dünyasında standartları oluşturmanın bazen ürünün üretimi
kadar önemli olduğunu ifade ederek, şu
değerlendirmede bulundu:
“Standartları belirlemek veya belirlenmiş standartlara göre üretim yapabilmek
için kalite altyapısı gelişmiş bir ülke olmanız gerekmektedir. Ülkemiz, özellikle
Avrupa Birliği ile tesis etmiş olduğu Gümrük Birliği ve dünyaya açık ekonomisiyle
gelişmiş bir kalite altyapısına sahiptir. Bu
kalite tecrübesi ve teknik altyapısına dayanarak Türkiye, Müslüman dünyasında
SMIIC standartları uyarınca akreditasyon
yapabilen ilk ülke olmuştur.”
HAK’ın, Türkiye’nin uluslararası ticaret
diplomasisi içerisinde yumuşak güç unsuru olacağını belirten Pekcan, helal standartlarının sadece gıdada değil, kozmetikten, turizme birçok alanda uygulandığını
hatırlattı.

Helal kavramının teknik anlamda ürün
güvenliği, hijyen ve sağlık gibi parametreler itibarıyla bir kalite markası anlamına
geldiğini de kaydeden Pekcan, söz konusu
kavramın lojistikten üretim süreçlerine,
arz zincirinin pek çok alanını etkileyebildiğinin altını çizdi.
Pekcan, “HAK’ın helal akreditasyon
alanında sağlayacağı hizmetler, Türk girişimcilerin kalite altyapısının daha da
gelişmesine ve onların daha rekabetçi iş
modellerine geçiş yapmalarına imkan sağlayacak.” dedi.
- HAK’ın hazırladığı 40’ı aşkın uygulama
dokümanı geçerlilik kazandı
HAK, yurt içinde ve dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların kabul
görmüş uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası
alanda kabulünü temin etmek amaçlarıyla
kuruldu.
Akreditasyon süreçlerinin etkin şekilde
yürütülebilmesi adına HAK personeli tarafından hazırlanan 40’ın üzerinde uygulama dokümanı geçerlilik kazandı.
Temel altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından HAK’a ilk başvuru 20 Kasım’da TSE tarafından yapıldı.
İnceleme, değerlendirme ve denetimler neticesinde TSE’ye ilk helal akreditasyon sertifikasının verilmesi yönünde karar
alındı.
Böylece HAK tarafından SMIIC standardına göre dünya genelinde düzenlenen ilk
helal akreditasyon sertifikası TSE’ye teslim
edildi.
HAK’a helal akreditasyon başvurusu
yapan 15 kuruluştan 3’ünün ilk basamak
denetimleri tamamlandı.
TİCARET BAKANLIĞI
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S A NAT TA R İ H İ M İ Z

Klarnet

Emrullah ÇINAR

Klarnet tarihi 19. yüzyılda Chalumeau (Şalümo) adıyla orkestralarda icra edilen bu
nefesli saz klarnetin atasıydı. Fransızcadan gelen bu isim nefesli sazların genel adıydı.
Aynı yüzyılda Denner adlı çalgı yapım ustası Şalümo’yu geliştirerek bugünkü sisteme
doğru ilk adımı atmıştır. 18. yüzyılda keşfedilen enstrümanın orkestraya dâhil edilmesi
1750 yılında olmuştur. 1800’lü yıllarda klarnetin oda orkestralarında yaygınlaşmasında
Mozart’ın rolünün büyük olduğu bilinmektedir. 1812’de Paris Konservatuarı’nda öğretim üyesi olan Ivan Müler klarnete farklı mekanikler ekledi. Müller’in 13 tuşlu hale getirdiği enstrüman Denner’in sistemine göre daha karmaşıktı. 1840 yılında ses sistemleri
için metal tuş mekanizması flüt ve obua’da olduğu gibi klarnette de kullanılmıştır. Paris
Konservatuarı Klarnet bölümü öğretim üyesi Klose Boehm Sistemini klarnete uyguladıktan sonra 1860 yılına kadar enstrüman üzerinde mekanik gelişmeler devam etti.
1900- 1925 yılları arasında klarnet artık radyo ve stüdyo kayıtlarında önemli yer tutmaya başladı. Perde sistemlerinin esas amacı akustiğin daha kaliteli elde edilmesi yönünde idi. Şalümo ile 1600’lerde 1,5 oktav ses genişliğiyle yola çıkan klarnet Mozart’ın
konçerto ve Quintetlerinde yumuşak ve koyu sesiyle klasik, caz ve pop orkestralarının
vazgeçilmez nefesli sazı olarak bugün konservatuarlarda eğitim metotlarında ve müzik
literatüründe yerini almıştır.

SIR
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İSLAM’A EN BÜYÜK ZARARI HURAFELERE
DAYALI DİN ANLAYIŞI VERMEKTEDİR
İsmihan Meryem BOYRAZ

İslam ve hurafelere dayalı dinin aynı
zannedilmesi ve hurafe dini olan bağnazlığın yeterince tanınmaması İslam’a en büyük zararı vermiştir.

Bu ise Peygamberimiz (sav)’in Kuran dışında tek bir söz etmediğinin kanıtıdır.
Elçiler ilahi kitapları yaşayarak hem de
anlatarak her iki şekilde de tebliğ yaparlar.
Bu nedenle elbetteki son derece kıymetlidirler ve sözleri de çok ehemmiyetlidir.
Ancak buradaki sorun yüzlerce yıldan beri
Kuran’la çelişen ve tamamiyle zıt ifadelerin elçinin sözü gibi kabul edilmesi ve buna
dayalı olarak Kuran’a zıt bir din anlayışının
oluşturulmuş olmasıdır.
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İslam’ın sadece Kuran’dan öğrenilmesi
gelenekçi ortodox din anlayışına sahip bir
çok kişinin asla kabul etmediği bir konudur.

Bu insanların karşı çıktıkları konu ise
(haşa) peygamberimizin sünnetine önem
verilmediği düşüncesidir. Oysa bu yanlış
inancın cevabını ise bizzat Kuran vermektedir.
Gelenekçi insanlar çoğunlukla Kuran’ı
gereği gibi okuyup araştırmadıkları için
Kuran’ın her konudaki mesajlarına da
hakim değildirler. Kuran, Peygamberimiz
(sav)’in Kuran’ın öğretisi dışında tek bir
söz dahi etmeyeceğini eğer bunu yaparsa
şiddetle cezalandırılacağını anlatmaktadır.
Hakka Suresi 41-46

“O, bir şairin sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz? Bir kahinin de sözü değildir. Ne
az öğüt alıp-düşünüyorsunuz? Alemlerin
Rabbinden bir indirilmedir. Eğer o, Bize
karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı. Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç
ve kudretini) çekip-alıverirdik. Sonra onun
can damarını elbette keserdik.”

Kuran’la çeliştiği ap açık ortada olan
ifadelerin ısrarla Peygamber (sav)’in sözü
olduğunu iddia etmek ve bağnazca bu hurafelere bağlanmak elbetteki son derece
yanlıştır.
Allah Kuran’ı koruduğunu ve koruyacağını bize haber veriyor. Her temiz sahibi
insan Kuran’ın korunmuş olduğunu kolayca ve tartışmasızca fark eder.
Elçinin vefatından yüzlerce yıl sonra kaleme alınan hadislerin korunmuş olduğuna ve doğruluğuna dair ise bir garanti yoktur. Tüm bu gerçeklere rağmen Kuran’la
çelişen hadislere dayalı olarak oluşturulan
bağnazlık dininde ısrarcı olmak büyük zulüm olur ve İslam’a en büyük zararı verir.
37

Onur TAŞKIRAN

Yönetmen koltuğunda Cary Joji Fukunaga’nın yer aldığı
No Time to Die filminin konusu şöyle:
Efsanevi İngiliz ajanı
James

Bond

artık

aktif hizmetten ayrılmıştır ve Jamaika’da
sakin bir hayatın tadını

çıkarmaktadır.

Ancak CIA’deki eski
arkadaşı Felix Leiter
yardım istemek için
geldiğinde bu kişisel
cenneti kısa ömürlü
olur. Kaçırılan bir bilim adamını kurtarmayı içeren görev, ilk
başta beklenenden
çok daha tehlkeli bir
planı ortaya çıkarır.
Bu

görev

tehlikeli,

Bond’u,
yeni

bir

teknolojiyle donanmış gizemli bir kötü
adamın izine götürecektir.

V İ D E O - OY U N

BATUHAN
PINARBAŞI

Tür: Üçüncü şahıs nişancı
Geliştiriciler: Rockstar Games, Remedy Entertainment,
Yayıncılar: Rockstar Games, Take-Two Interactive, MacSoft, Gathering of Developers

SIR
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MAKYAVELİST AĞLAR
Ülkü KARA

Günümüz insanının siyasetçilerden miras
olarak aldıkları bünyelerinde hazmedilmesi
zormuş gibi görünen makyavel tutum, artık
neredeyse aile bireylerinin bile tek silahı haline geldi. Özellikle kadınları koruyucu kanun
ve kurumların çoğalmasıyla biraz idrak sahibi
olanların bile gözünü açmaya yeten yaptırımlar gün geçtikçe kendi ayağına sıkan, oturduğu
dalı kesen hoca vari bilinçsizce suistimal edilegelmektedir. Şöyle ki;

binlercesini tecrübe ettiğimiz halde hem de
acı tecrübelerle göz önüne serildigi halde neden hâlâ tali yollardayiz bir türlü anlam veremiyorum.
Ülkeler savaşlardan çıkar kayıplar sadece
cephede değildir ama gün gelir hiç bunları yaşamamış gibi hırs bürür gözümüzü,

SIR

Gerek ailelerde gerekse işyerlerindeki hiyerarşi dengesini bozacak yanlış güç kullanımı
dili kemiksiz kılmaktan öteye hayli gitmiş, hedefine ulaşmak için her yolu meşru gören biri
veya birileri isyan bayrağını en önde taşımanın marifet sayıldığını kanunu arkasına alarak
göstermeye çalışmışlar.
Bu satırları yazarken çokk -miş’ li geçmiş
zaman kullanmayı ve artık bu nevi tutumların
geride kaldığını söylemeyi arzu ederdim. Lakin
yaklaşan tehlikede batının bireysel özgürlüğü
ön planda tutan güya optimist bakış açısının
getirdiği noktayı görüyoruz. Buna karşı kullanılan tek zirhımiz aile yapımızdı o da gün
geçtikçe makyavel düşünce simsarlari haline
gelen insanlarla sarsılıyor. Türk örf ve adetlerini günümüze uyarlarken kadınlarımızın sabah
kuşandıgı artık bir acem şalı değil batı hegomanyasinin silahları ne yazık ki.

“Uyanan uyuyanları uyandırsın” şuuru ile
hareket etmek için daha ne bekliyoruz bilemiyorum. Herkes bir yarış halinde. Siyasetçilerden halka, halktan aileye, aileden şehirlere,
şehirlerden kurum ve kuruluşlara herkes öyle
bir yarışın içine girmiş ki bu yarışın kazananı
yok. En azından kendi içimizde yok. Bu durumdan kim ve kimler nemalanır orası malûm.
Bizim kodlarimız ne yazık ki kaybettiğinde
kıymetlendirmeye odaklandirılmış. Bunun
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Devletler yıkılır yenileri gelir biz yine yok
etmeye çalışırız. Hükümetler düşer yenileri
kurulur biz yine yıkmaya çalışırız. Hizmetler
sunulur biz bozmaya çalışırız. Iyiye güzele bir
adım atılır biz çelme takarız. Bireysel özgürlük
alanımızı o kadar genişletmek isteriz ki bunun
için her yolu mübah sayarız.
Bu sanrıların tümünün son bulacağı tek yer
Cahit Sıtkı’ nın dizelerinde nefes bulan nefessiz yer “ bir namazlık saltanatın olacak o musalla taşında “ diye işaret edilen yer aslında.
Yaşlımızdan gencimize, siyasetçimizden halkımıza sirayet eden bir habis yılan ki görmemek için gözü kapatmak yetmez. Görmek, yok
etmek için aksine basiretli bir açık göz lazım.
Örümcek ağı gibi çepeçevre sarıldığımız güya
özgürlüklerimiz, aslında dört koldan bizi saran
koca bir yalan. Tozu dumanı içine alan, batınin
dişlerini doğuya geçirten, doğunun karakterini çağa yedirten, dili kemiksizleştirip “ tek
dişi kalmış canavarı “ karşımıza geçirip kıs kıs
sinsice güldüren öyle bir silah ki kuşandıkları,
raflarımızda baş köşede nobellileri ... dilimiz
duada rızkımız onlarla...mabedimizde onların
ayak izleri, muhabbetimizde onların doktirinleri, ibadetimizde onların adetleri... bu öyle bir
ağ ki her yol mübah her şey kılıfına uygun.
Hırsız boşuna girmiyor, biliyor gireceği evi
de yeri de. Asimile edilmek hiç bu çağdaki kadar aleni olmamıştı. Bir bakın etrafinıza neler
neler değişiyor. Şekilden şemale , halden dile,
ne kaldı elimizde?
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FUZULİ’NİN POETİKASI
Nazmiye Gül KÖSE

Klasik edebiyatımız, çok zengin ve farklı kaynaklardan beslenen, üç ayrı dili bünyesinde barındıran geniş
bir coğrafyada vücut bulmuştur. Toplumun kültürünü,
yaşayış biçimini, ahlaki ve dini değerlerini estetik bir
bakış açısıyla yansıtmıştır.
16. yy edebiyatımızın çok güçlü seslerinden biri
olan Fuzuli’nin coşkunluğu, sadeliği ve kuvvetli ifade
gücü onu zirveye ulaştırmıştır. Aşkı, ıstırabı ve ölümü
lirik bir şekilde anlatmış ve unutulmazlar arasına girmiştir. Fuzuli’nin şiire bakışı ve şiir hakkındaki genel
değerlendirmelerini ve kendi şairliği üzerine düşüncelerini ele alalım.
Fuzuli’ye göre şiir; Şuara Suresinde belirtilen ölçülerle birebir uyuşur. Şiirin dini, ahlaki ve insani hedefler
doğrultusunda olması gerektiğini söyler. Yalnızca nefsani arzularla yazanların hüsrana uğrayacaklarından
bahseder.
Fuzuli, Allah tarafından insana lütfedilmiş bir kabiliyet oluğunu söyler şiir için. Ona göre Allah, (CC) ölçülü
ve düzgün sözü çok önemsemiş, insanları da bu güzel
sözlerden hoşlanır bir şekilde yaratmıştır. Şiirin topluma sağladığı yararlardan bahsederken, masrafsız bir
şekilde gönlün hoş edildiğini söyler. Dünyanın neşesi
güzel kelamdan başkası değildir der.
Şiirin bir sevda olduğunu ve aşktan beslendiğini
söyler. Fakat bu aşkın ilim ve irfan ile tamamlanmasını,
aksi taktirde ruhsuz bir bedenden farkının kalmayacağını belirtir. Yani ilim ve irfan şiirin süsü ve gıdasıdır.
Ona göre şiirin asıl sermayesi derttir. Dertsiz insanın şiiri yavan ve etkisizdir. Zevk ve safa, huzur ve rahat
şiire tat vermez. Şairi; sözü ile olağanüstü güzellikler
söyleyen, hatta Hz. İsa gibi ölüye can bağışlayan kişi
olarak görür. Şairlik tabiatından aldıkları ilham ile söze
can üflerler. Divan şiirinde şairlik, ‘’mana yaratıcılığıdır.’’
İlgi ve talep şiirin değerini artırır der ve ‘’ Eğer şiirin
kıymeti bilinseydi, şairler daha nice nice gizli hazinelerini ortaya çıkarırlardı.’’ Allah’ın yardımı ile nazım ve
nesre hâkim olduğunu ve söz ülkesinin padişahı olma
sırasının kendisine geldiğine inanır.
Onun şiirlerinde şair iki şekilde karşımıza çıkar. Biri
kendisi, diğerleri ise değersiz gördüğü şairlerdir. Kendisini Hz. İsa ve Hz. Musa’ya benzetmiştir. Ancak o
mucizelerini sözleri (şiirleri) ile göstermiştir. Hz. Musa,
mucizesi ile sihirbazların sihirlerini geçersiz kılmıştır. O
da küçümsediği şairleri Hz. Musa karşısında büyüleri
bozulan sihirbazlara benzetmektedir.

Leyla ve Mecnunda şöyle söyler:
Bir kâr- gerim hezâr pîşe
Cânlar çekip isterem hemîşe
Dükkânım olsa revâc-ı bâzâr
Her istediğin bula harîdâr

SIR

Burada, kendisini sözle oynayan, sanatkâr bir mücevher ustasına, kitaplarını da müşterilerin her istediklerini buldukları zengin bir kuyumcuya benzetir.
Fuzuli’ye göre söz candır. Ruhun kendisi ölü gönüllere, cansız duygulara hayat verir, insanın diğer varlıklardan ayrı ve üstün olmasını sağlar. Farsça Divanında
şöyle der: ‘’ Söze küçümseyerek bakılamaz. O yüce arştan inmiştir. Dilimiz nasıl söze meyletmesin ki; o inci
tanesi, özellikle bizim gönlümüz için inmiştir.’’ Söz manadan, mana da sözden ayrı değildir. Tıpkı tenin candan ayrı olmadığı gibi.
Hatıraları ve tarihe karışmış kişileri yeniden dirilten
şairin sözüdür. Söz, gönül hazinesinden ustalıkla seçilerek çıkarılan ve çok özenle sıraya dizilen bir incidir
(mücevher). Mücevher az bulunan kıymetli bir şeydir.
Sözün de değer bulması az ama öz söylemekle olur.
Fuzuli Divanı’nda ; ‘’ Ey Fuzuli, eğer değerin çok olsun
istersen az söz söyle. Çünkü sözlerin çokluğu birçok değerli insanı hor ve zelil etmiştir.’’
Fuzuli’nin Türkçe Divanı’nın mukaddimesi ile biz de
sözlerimiz bitirelim.
Bismillahirrahmanirrahim
O, sözü yaratan, kullarına söz vasıtasıyla hitap eden
Allah’a sonsuz hamd ve sayısız övgü olsun ki; nazım
denizlerinin ümit gemisini ‘’ Şairler bunların arkasına
hep zevk ve eğlence arayan şaşkınlar ve azgınlar düşerler…’’ayetinin ölüm getiren dalgalanması, ümitsizlik ve
mahrumiyet girdabında batmaya mahkûm etmiş iken
‘’ Ama iman edenler müstesna…’’ zincirini salıp, İslam
şairlerini kusursuz ve sağlam bir şekilde kurtuluş sahiline çekmiştir. Yine O, göklerin ve yerin düzenini kuran
(Allah’a) benzersiz, ölçüsüz şükürler olsun ki, besmele
inci dizisini Kur’an’ın başına taç yaparak irfan ve idrak
sahiplerinin kalplerinin toprağına ölçülü ve düzgün söz
sevgisi fidanını dikmiş ve sırlar mahzeni kılmıştır.
Kaynak: Prof. Dr. Muhammed Nur Doğan
Fuzuli’nin Poetikası
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Beylerbeyi Sarayı
Mehmet ŞAHİN

Üsküdar Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı
padişahlarının sayfiye mekânı ve yabancı devlet başkan ya da hükümdarlarının
ağırlanacağı bir devlet konuk evi olarak
düşünülmüş ve devrin padişahı Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) isteği üzerine inşa
edilmiştir. Baş mimarı Serkis Bey Ermeni
Balyan ailesindendir. Balyan ailesinin esas
işi müteahhitliktir. Dolmabahçe sarayının
müteahhidi de bu aile idi. Sarayın iç ve
dışındaki Barok sitilinin görülmesi, yapımı
esnasında batı mimarisinin çok etkisinde
kalındığını gösterir. Saray 12 Nisan 1865
günü, Beylerbeyi camiinde kılınan Cuma
namazının ardından Sultan Abdülaziz Han
tarafından açılışı yapıldı.

Donanmayı ayrı severdi. Sultan Abdülaziz’in denize olan tutkunluğu nedeni ile
bu şekilde gemi resimlerine ilaveten bazı
odalardaki koltukların hatta asılı aynaların
kenarları gemi halatı süslüdür.
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Beylerbeyi Sarayı Bodrum ve 2 normal
katla beraber 3 katlıdır. Bu sarayda 23 oda
6 salon olmak üzere 29 birim vardır. Saray
haremlik ve selamlık olarak iki ana bölümdür. Ana binanın üç kapısı
vardır. Bu kapılardan Üsküdar tarafı yüzünde olanı Selamlık bölümü içindir. Beykoz tarafına bakanı yüzdeki
de Harem bölümü kapısıdır.
Salon tavanları Osmanlı armalı bayraklı Osmanlı askeri
gemi resimleri ile süslenmiştir. Sultan Abdülaziz Han
42

Batı ve Doğu üsluplarının karıştırılması
ile inşa edilen Beylerbeyi Sarayı, Harem ve
Mabeyn bölümleri ile Türk evi plan özelliğini taşımaktadır.
ESKİ BEYLERBEYİ SARAYI:
Beylerbeyi semtinin adı nereden gelir:

Maraş’ın bir köyünde doğmuş mesleği
avcılık olan Mehmed II. Selimin şehzadeliğinde onunla Amasya’da tanışmıştır. II.
Selim padişah olunca Onu İstanbul’a getirtti. Çeşitli eğitimlerden sonra Mehmed’i
Yeniçeri ağası yaptı. 1584’de Beylerbeyi
oldu. Üç sene sonra Vezirliğe yükseldi ve
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Padişah musahibi oldu. Bu günkü Beylerbeyi’nde arazi satın alarak; geniş bahçeli
bir saray yaptırdı. Bu köy artık, Onun adıyla yani Beylerbeyi olarak anıldı.

Beylerbeyi’nin sahile doğru bir kısmında yüksek bir duvar vardı, çok eskiden kalmaydı. Rumlar zamanında bu duvarda bir
oyma şeklin Haç yani İstavroz vardı. Burdaki bahçelere İstavroz bahçeleri demeye
başladı.
Beylerbeyi Sarayı’na da önceden İstavroz Sarayı denirdi.

Eski Saray I. Sultan Ahmed devrinde
yapılmıştı. I. Abdülhamid devrinde terk
edildi.
Yine I. Abdülhamid Han, Hırkai Şerif’in
korunduğu yerin yakını ve deniz kenarında bir cami yaptırdı. Hamid-i Evvel şimdi
Beylerbeyi Camii de denir.

II. Mahmud eski arsalardan birazını satın alıp; 1832’de büyük bir Ahşap yazlık
saray yaptı. Şehzade ve sultanlar eğitimi
yazın da burada sıkı şekilde sürerdi. Sarayın kafesli olarak çok bol penceresi vardı.
Abdülmecid Han şehzadeliğinde burada
Hatim indirdi.
1846’da ABD’li Prof Smith dünyada ilk
defa Abdülmecid Han’ın huzurunda Telgraf denemesi yaptı. Sistemi çok beğenen
Abdülmecid Han yine dünyada ilk defa
Telgrafa İhtira beratı verdi. Dünya ABD
dahil, bu berattan sonra telgrafı tanıdı ve
sahiplenmeye çalıştı.
Yazlık Saray yapıldıktan 19 sene sonra
1851’de yandı.
Bu yangınla sarayın hayırsız olduğuna
kanaat getirilip saray terk edildi.
43
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Merakımızı Ehlileştirebilmek...
Eda Çavdar

Merak denilince kimilerimize göre iyi
bir şey keşfedici birşey konu olay vs.. kimimize göre ise çok zararlı faydasız gereksiz
konular olarak düşünülebiliyor…
Biz insanlari diğer canlılardan ayıran
farkımız, düşünüyor olabilmemiz... Ve bizler düşünürken en çokta merak ederiz...
merak iyi birşeymidir? Küçüklüğümüzden
bu yana merakımızın bizi nasıl güzelliklerle tanıştırdığının ve başımızı nasıl belalara
soktuğunu elbette en iyi şekilde biliyoruz... Ama son dönemde yapmadıklarımız
ve yapamadıklarımızı düşünürsek hepsinin temelinde merakın getirdiği o öğrenme aşkı yani ihtiyaç yoktu… Evet ihtiyaç..
İnsan en çok ihtiyaç duyduğu şeyi merak
ediyordu… Teknoloji ihtiyaclarımızı körelttimi?
Merakımız yalnızca internet,- televizyon, magazin kültürü üzerinden mi şekilleniyor? Gençler olarak en çok neyi merak
ediyoruz, en çok hangi merakın peşinden
koşuyoruz bugün? Hangi merakımız için
nasıl bir çaba gösteriyoruz?
Dinler tarihinden milenyum çağına kadar merak her zaman insanlığın arayışının
temeliydi… Merak; bazen felsefe oldu, bazen yaşam biçimi ,bazen yaratanın kanunları, bazen ise bilim ve teknoloji… İnsan ,
mahiyetini bilmediği, sırrını çözemediği
durumları merak eder..”nereden geldim
,neredeyim,nereye gideceğim,ben kimim
?insanlığın temel sorgulamalarından …
herkes yaşadığı sürece kendi iç dünyasında veyahut hayatının belli noktalarında bu
sorular üzerinde duruyor… merak ediyor!

malum günümüzde bizler daha çok internetten ve televizyondan moda dünyasından tutun sanat camiyasına kadar kim ne
giymiş ne içmiş kim kiminle nerde ne yapıyor o mekandan bu mekana bunları daha
çok merak edip takip ediyoruz. velhasılkelam asıl merak edip ihtiyaç duyduğumuz şeyleri bize ve toplumumuza yararlı
konuları buluşları ve icadları malesefki
unutur olduk... Ve bu yaptıklarımız merak
ettiklerimiz yarıştıklarımız bize keyif verir
oldu. Keyif almak neydi? Sürekli keyif halinde olan insan mutlu olabiliyormu? Keyif
demek mutluluk demek değildir. 5 duyu
organımız üzerinden aldığımız keyifler
yemek yemek yiyip yiyip keyif almak, tat
alma organımız bizi ele geçirmiş yiyip yiyip
şişiyoruz obez oluyoruz ama yemek yemek bize keyif veriyor. Yada sigara içmek
alkol kullanmak ne oluyor insan bunun sonucunda alkolik oluyor keyif keyif derken
bağımlı hale geliyor insan. Yada dinlediğimiz müzikler izlediğimiz diziler filmler bizim için faydasız tüm şeyler hatta duyduğumuz dedikodular ruhumuza iyi gelecek
dedikodular dinliyoruz kendimizi iyi hissediyoruz dinleye dinleye ne oluyor,aslında
kötülükten beslenir hale geliyoruz. Hepsi
5 duyu organı üzerinden çok ciddi bağımlılığa dönüşebilecek olan deformasyonlara
ve yıkımlara sebep olabilecek olan haller
durumu. Koşu bandının üzerine çıkmış bir
fil gibi koşucaksınız,koşucaksınız ama hiçbir yere varamayacaksınız orada 5 duyu
organında kalacaksınız..
Halbuki başka türlü keyifler de alabile-
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ceğimiz durumlar var elbette. Kendimize
ailemize etrafımıza ve yaşadığımız dünyaya pozitif faydalı katkılar sağlayabiliriz.
Örneğin aç bir insana yada bir hayvana
yemek verdiğinde, kurumuş bir çiçeği suladığında, kesilecek olan bir ağacı engellediğinde sokakta düşen birini kolundan
tutup kaldırdığında otobüste ayakta olan
bir yaşlıya yer verdiğinde çok basittir ama
bunu yaptığımızda kendi vücudumuzda
bile salgılanan bir hormondur beynımizin
ortasında titreşim yapan bir duygu bize
oksitasin salgılattıran bir duygu,çok önemlidir dünyanın en gelişmiş antioksitatı ne
kadar çok salgılanıyorsa bizi gençleştiren
şey, ve biz buradan bu duygulardan keyifleniyoruz o mutluluğa
dönüşüyor…
Sen 10 sene önce yediğin muazzam yemeği ve ondan aldığın keyfi hatırlamıyorsundur veya 9 sene önce
aldığın bilmem ne marka ayakkabıyı?
Ama etrafınızda bir kişiye yaptığınız desteğin sizde bıraktığı duyguyu
hatırladığın gün mutlaka anılarınız vardır, o sizde kalıyor çünkü oksitosin bütün
vücutta dolanıyor,
dokunduğu her şeyi gençleştiriyor , hayat veriyor. Biz dışarıya hayat verdikçe bizim içimizdeki
mekanizma bize hayat veriyor…
Merak muazzam bir şey elbette bizi
Ay’a çıkarttıran bize teknolojiyi bulduran
bize uçağı yaptıran bize kalp
ameliyatını yaptıran bize uygarlıkları
kurduran şeydir. Ama neyi merak ettiğimiz
de çok önemlidir. Çünkü
bizi yolculuğa sokuyor merak ettiğimiz
şey üzerine bir yola giriyoruz ve sürüklenip gidiyoruz sonuca kadar.
İyi veya kötü bu tamamen bize ve merak ettiğimiz konuya göre değişiyor. Bu
yüzden merakını
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ehlileştirmeyen insan kendisine hiçbir
katkısı olmayan etrafına hiçbir katkısı olmayan insan merakın
kaderindir merakın karakterindir neyi
merak ediyorsan karakterin olmayan bir
kişiyi şekillendiriyorsun
karakterini şekillendiren şey de kaderin
haline geliyor o yüzden merakı ehlileştirdiğinde sana ve çevrene
yararı olmayan birşeyle ilgilenmediğinde çok önemli şeylerle ilgilenmeye başlıyorsun fark yaratmaya
başlıyorsun ilgilendiğin şeyler fark yaratır hale geliyor. Ayşe’nin ne giydiği ile ilgilenmediğinde fatmanın
ne dediğini duymadığında o sisteme
dahil olmuyorsun. Daha güzel olaylara dahil olduğunda sende
ailende çevrende etrafında değişiyor
daha mutlu pozitif faydalı olumlu farklar
yaşıyor faydalı katkılı
oluyorsun. Anlamlı işler yapmak lazım.
Sonuçta bu gezegende cehennemi değil
de cenneti var etme yolunda gitmeliyiz…
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S AV U N M A S A NAY İ

İsmail Hakkı UZUN

SIR

HUĞLU AV TÜFEĞİ

Beyşehir ilçesinin şirin bir kasabası olan Huğlu, Beyşehir’e 32 km. Konya’ya 126 km. uzaklıkta, Toroslar üzerinde 1410 mt. yükseklikte kayalık ve tarıma müsait olmayan bir yerde kurulmuştur.
VI. yüzyılda Orta Asya’ dan gelen ve hayvancılıkla uğraşan göçebe Türklerin bir kısmı XIII. yüzyılda
Huğlu’ya, diğer bir kısmı da Antalya il sınırı içindeki Fığla köyüne yerleşmişlerdir.
Huğlu halkı yaradılış itibariyle sanatkar ruhludur. Başlangıçta at ve öküz arabaları, su tulumbaları ve
su değirmenleri yaparak hem çevreye hem de gelip geçen kervanlardakilere satmışlardır.
Balkan savaşından sonra tüfek tamiri ve imalatı işlerine başlamışlardır. Demirin ve ceviz ağacının,
usta eliyle şekillendirilip birleştirilmesi, sanatkar hüneri ve titizliği ile işlenmesi sonucu Huğlu tüfeği
uzun yıllar boyunca beğeni toplamıştır.
Huğlu kasabası vatansever, çalışkan, sanatkar ama mütevazı insanların bulunduğu huzur dolu bir
Anadolu kasabasıdır.
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Filozofların
Estetik Anlayışları

Eskiçağlardan beri birçok filozof estetik (güzellik) konusuna farklı anlamlar yükleyip
yorumlamışlardır. Bunlarda en çok öne çıkan filozoflar ve görüşleri ise şunlardır:
Platon’a göre güzellik bir ideadır. İdealar zaman ve mekandan bağımsız mutlak varlıklardır. Bu şekilde olan bir güzelliğe Platon kendiliğinden güzel adını vermektedir. Zamana ve mekana göre değişen güzellikle ise relativ (göreli) güzelliklerdir.

SIR

Aristoteles, güzelliği daha çok matematik olarak açıklar. Güzellik, ona göre, orantıya
dayanmaktadır. Bu nedenle, orantıdan yoksun şeyler güzel olamaz.
Hegel’e göre ise güzellik, mutlak ruhun (tin) nesnelerde görünüşe ulaşmasıdır.
Schopenhauer’a göre güzellik, mutlak iradenin kendisini dışlandırmasıdır.
N. Hartmann’a göre güzellik, tinin maddede kendini göstermesidir.
Çağdaş felsefede de güzellik, yine Platon ve Hegel’de olduğu gibi ya idealist yönde
açıklanır ya da Aristoteles’de olduğu gibi matematik olarak açıklanır.
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2020 YILINA GİRERKEN EKONOMİ
VİZYONUMUZ
Yavuz Selim PINARBAŞI
Kıymetli dostlarım, yeni yılı karşılarken geride bıraktığımız yıllardaki ekonomi serüvenimizi objektif vermeye
çalıştım. İyi okumalar dilerim.
Son 15 yıldır istikrarlı büyümesi sayesinde Türk ekonomisi kayda değer bir performans sergilemiştir. Sağlam
makro-ekonomik stratejiler, uygun mali ve para politikalar
ve izlenen yapısal reformlar; yüksek büyüme oranları ve
Türk ekonomisine duyulan güvenin artmasıyla sonuçlanmıştır.
Geniş yurtiçi piyasamız, Türk 2020 Yılına Girerken
Ekonomisinin Süreci
Kıymetli dostlar, yeni yıla girerken geride bıraktığımız
yıllara bir göz atarak ülkemizin seyrini sizlere objektif vermeye çalıştım. İyi okumalar dilerim.
rekabetçi ve dinamik özel sektörümüz, ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde oldukça gelişmiş teknolojik altyapımız mevcuttur.
Ekonomik Büyüme
Türkiye, Dünya Bankası 2017 yılı Nisan ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu verilerine göre 2016 yılında, satın alma gücü paritesine (SGP) göre dünyanın 13. ve Avrupa’nın 5. büyük ekonomisidir.
Türkiye 2010-2016 döneminde ortalama 6.3 % olan
büyüme performansına sahip olmuştur. 2017 yılının ilk
yarısında 5.1 %’lik büyüme gerçekleşmiştir. Ekonomimizin, 2017 yılı ilk yarısındaki Söz konusu oranın 3.9 %’u
yatırımlar ve ihracattan gelmektedir. Bu durum büyümemizin kalitesini göstermektedir. Nitekim üçüncü çeyrekte
bu oran 11.1 % olarak gerçekleşmiştir. Böylece ilk dokuz
aylık dönemde büyüme 7.4 %’e ulaşmıştır. Ülkemiz, 2017
yılının ilk üç çeyreği itibariyle OECD, Avrupa Birliği ve G20
ülkeleri arasında büyüme oranı bakımından birinci sırayı
elde etmiştir. Büyüme oranımızın 2017 yılının tamamında
ise 6,5 – 7 % oranında olması beklenmektedir.
Türkiye, 2018-2020 yılları Orta Vadeli Programı (OVP)
hedeflerine göre, her üç yıl için de 5.5 % büyümeyi hedeflemektedir. OECD tahminlerine göre, Türkiye 2015-2025
döneminde 4.9 %’luk yıllık ortalama büyüme oranıyla
OECD’ye üye ülkeler arasındaki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olacaktır.
Türk halkı 2016 yılında darbe teşebbüsü karşısında tarihe geçecek bir demokrasi zaferi elde etmiştir. Bu zorlu
sürece rağmen, Türk ekonomisi gücünü korumayı başarmıştır. Özellikle 2017 yılı ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye ekonomisine ilişkin ekonomik büyüme tahminlerini
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından
yeniden gözden geçirmek durumunda kalmışlardır. Son
olarak OECD 2017 yılı için ekonomik büyüme oranımızı
6.1 %’e yükseltmiştir.
Dış Ticaret
Ülkemiz, 2016 yılında 341.1 milyar ABD Doları toplam
dış ticaret hacmine sahip olup, bunun 142.5 milyar Doları

ihracat, 198.6 milyar Doları ithalattır. 2005-2016 yıllarında
ihracatın artış oranı Türkiye’de 6.4 %, dünyada ise ortalama 4.3 %’dür. Türkiye’nin ihracatının 2017 yılında 153.3
milyar, 2018 ve 2019 yıllarında ise sırasıyla 170 ve 193.1
milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.
İhracatımız için belirlenen 153,3 milyar ABD Doları hedefinin üzerine çıkıp ihracatımızın 156 milyar ABD Dolarını
geçmesi beklenmektedir.
Türkiye, 2016 yılı itibariyle AB ile yaklaşık olarak 160
milyar Dolarlık bir ticaret hacmine sahiptir. AB ile aramızda devam eden Gümrük Birliği sanayi mallarını ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamına almaktadır. Türkiye AB’nin
birinci, AB ise Türkiye’nin dördüncü ticaret ortağıdır.
Gümrük Birliği’nin başka sektörleri de kapsayacak şekilde
güncellenmesi halinde, AB ile ticaretimiz çok daha ileri
noktalara taşınacaktır. AB tarafından Gümrük Birliği’nin
güncellenmesinin yaratacağı etkilere dair bir analiz yaptırmıştır. 2016 yılında benzer bir çalışma ülkemiz tarafından da yapılmıştır. Söz konusu çalışmadan çıkan sonuçlara
göre, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin AB ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacağı ifade edilmiştir.
Türkiye’nin Dış Ticaret Hacmi (milyar $)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
İhracat 113,9 134,9 152,6 151,8 157,6 143,9 143
İthalat 185,5 240,8 236,5 251,7 242,1 207,2 199
Hacim 299,4 375,7 389,1 403,5 399,7 351,1 342
Kaynak: TÜİK
Yabancı Yatırımlar
Doğrudan yabancı yatırımlar için Türkiye önemli bir
cazibe merkezidir. 2003–2016 yıllarında gerçekleşen
doğrudan yabancı sermaye yatırımları 176,6 milyar ABD
Doları’dır. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 8,29 milyar
ABD Doları tutarında doğrudan yabancı sermaye ülkemize
girmiştir.
2012’den beri Türkiye Batı Asya’daki en büyük yabancı
yatırım çeken ülke olmuştur.
Türkiye’de yabancı yatırımcılara yerel yatırımcılarla
aynı haklar ve yükümlülükler veren yasal düzenlemeler
yabancı yatırımlar için güvenli bir ortam sağlamaktadır.
Ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlar bakımından
Türkiye’yi benzersiz kılan özellik, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya açılan bir kapı özelliği taşımasıdır. Nitekim İstanbul’dan 4 saatlik uçuşla 60’den fazla ülkeye ve dünya ekonomisinin dörtte birini oluşturan geniş bir
pazara erişim sağlanabilmektedir.
Türkiye’de 57 bin 649 yabancı sermayeli şirket faaliyet
göstermektedir. Yerli ve yabancı ortaklı olan şirket sayısı
34 bin 573’dür.
Ülkemiz dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemlerinden birine sahiptir. Hükümetimiz her proje için ayrı bir
teşvik imkanı oluşturmak için gerekli yetkiyi TBMM’den al-
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mıştır. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi ile yatırımlarımızın
önü açılmaktadır.
Özelleştirme Girişimleri
Hükümetin öncelikli gündem maddelerinden birini
özelleştirme oluşturmaktadır. Özelleştirme sürecinin altındaki temel felsefe, devletin rolünün sağlık, temel eğitim, sosyal güvenlik, millî savunma ve geniş çaplı altyapı
yatırımlarıyla sınırlamaktır. Bu Türkiye’nin özel sektöre
dayanan gerçek bir serbest piyasa ekonomisi oluşturma
hedefine uygundur.
OECD ülkeleri arasında özelleştirme sürecini hızla tamamlayan ve yüksek getiri elde eden ülkeler arasında ön
sıralarda yer alan Türkiye’de, 1986-2003 yılları arasında
yaklaşık 8 milyar Dolar, 2004-2015 yılları arasında 58 Milyar Dolar olmak üzere toplam 66 milyar Dolar civarında
özelleştirme uygulaması gerçekleştirilmiştir.
18.11.2002 – 25.07.2017 döneminde Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı Kanun’un 4. Maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 94 kuruluşta bulunan kamu paylarının
blok satış, halka arz ve İMKB’de hisse senedi satışı yoluyla
10 liman, 81 elektrik santrali, 40 tesis/işletme, 3.483 taşınmaz, 3 gemi ve 36 maden sahası ile araç muayene hizmetlerinin de varlık satışı/işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmiş, ayrıca özelleştirme programındaki kuruluşların
envanterinde kayıtlı bir kısım makine-teçhizat, demirbaş
vb. varlıklar ile bu kuruluşlar adına tescilli markaların satışı
yapılmıştır.
18.11.2002-25.07.2017 döneminde gerçekleştirilen
özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 59 milyar 558
milyon 255 bin ABD Dolarıdır.
Müteahhitlik Sektörümüz ve Etkilediği Alanlar
Türk müteahhitlik sektörü dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır.
İlk müteahhitlik projesini 1972’de Libya’da üstlenen
sektör, bu yılın Temmuz ayına kadar geçen sürede 117
ülkede, toplam değeri 344,7 milyar dolar olan 9 bin 18
projeye imza atmıştır.
Sektörün son 10 yıldaki hizmetlerine bakıldığında
2008-2017 Temmuz döneminde 4 bin 152 proje üstlenilmiştir. Bu projelerin toplam tutarı 220,1 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu tutar 45 yılda üstlenilen 344,7 milyar dolarlık proje tutarının 64 %’üne karşılık gelmektedir.
Ortalama proje bedeli açısından da son 10 yılda önemli gelişme kaydedilmiştir. Bu kapsamda, 2008 yılında ortalama proje bedeli 37,1 milyon ABD Doları iken bu tutar
yaklaşık 2 katına çıkarak 2017 yılının temmuz ayı itibarıyla
79,3 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır.
Türk müteahhitlerin son 45 yılda üstlendiği projelerin
ülkeler bazında dağılımı değerlendirildiğinde ilk sırada
67,6 milyar ABD Doları ve yüzde 19,6 pay ile Rusya yer
almaktadır. Bu ülkeyi 46,8 milyar ABD Doları ve yüzde 13.6
% pay ile Türkmenistan, 28,9 milyar dolar ve yüzde 8.4 %
pay ile Libya takip etmektedir.
Sektörel açıdan bakıldığında ise karayolu, tünel ve
köprü projeleri 44,1 milyar ABD Doları ile Türk müteahhitlerinin en çok iş yaptığı alanlar olmuştur. Konut projeleri
43,7 milyar ABD Doları ile ikinci, ticaret merkezi projeleri
29,1 milyar ABD Doları ile üçüncü sırada kendine yer bulmuştur.

2017 yılı itibariyle küresel ölçekte faaliyet gösteren
dünyanın en büyük 250 inşaat firmasından 45’i Türk firmalarıdır.
Bu firmalardan 7’si ilk 100 firma arasında kendine yer
bulurken, ilk kez 2 Türk firması 3 milyar ABD Doları üzerindeki gelirleriyle ilk 50 firma arasında sayılmıştır.
Turizm
Dünyanın 6. en popüler turizm merkezi olan Türkiye
(2015) , yılda 30 milyonun üzerinde turist çekmekte olup
ziyaret edenlerin sayısı yıldan yıla artmaktadır. Turizm sektörü, 2023 yılı itibarıyla yılda 50 milyon turist ziyareti ve
50 milyar ABD doları gelir hedeflemektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı 30,9 milyon
iken, aynı yıl turizm sektörünün elde ettiği toplam gelir
yaklaşık 18,7 milyar ABD dolarıdır.
Turizmde 2017 yılı içinde % 29’luk artış yaşanmıştır.
2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 26 milyon turist ülkemizi
ziyaret etmiştir. Aynı dönemde 15.5 milyar ABD Doları turizm geliri elde edilmiştir.
2017 yılının Ocak – Eylül döneminde ülkemize en fazla yabancı turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya
Federasyonu (15.82 % – 4.122,305 kişi) birinci, Almanya
Federal Cumhuriyeti (11.22 % – 2.923,152 kişi) ikinci, İran
İslam Cumhuriyeti (7.28 % – 1.895,907 kişi) üçüncü sırada
yer almaktadır.
Gelen yabancı ziyaretçi sayısı esas alındığında Antalya, Türkiye’nin en çok tercih edilen şehridir. 2014 yılında
ülkeye gelen yabancı turistlerin % 34’ü tarafından ziyaret
edilen Antalya’nın merkezi ile çevresindeki Kemer, Belek
ve Kaş gibi beldelerde 500’den fazla 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı
otel bulunmaktadır.
7.200 km uzunluğunda kıyı şeridi bulunan Türkiye 436
adet mavi bayraklı plajıyla, 578 adet mavi bayraklı plajı
bulunan İspanya’nın ardından 38 ülke arasında 2. sırada
yer almaktadır. Türkiye’de ayrıca 22 adet mavi bayraklı yat
limanı bulunmaktadır.
Elverişli coğrafi konumunun da yardımıyla küresel bir
bağlantı noktası olma özelliği gittikçe artan İstanbul, yılda
12 milyon ziyaretçi ile Master Card 2016 Global Hedef Şehirleri Endeksi’nde en çok ziyaret edilen şehirler arasında
Avrupa’da 3. sıraya yükselmiş bir cazibe merkezi konumundadır.
Para Politikası
Türkiye, istikrarlı ekonomik büyümeyle birlikte kamu
maliyesinde gelişme kaydetmiştir; AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku 2002-2016 yılları arasında
72.1 %’den 28.3 %’e gerilemiş ve Türkiye, AB-Maastricht
kriterleri arasında yer alan “azami % 60 oranında kamu
borç stoku” ilkesine 2004 yılından bu yana uyar hale gelmiştir. Benzer şekilde, bütçe açığının GSYİH’ye oranı 20032016 yılları arasında 10 % ‘dan 2 %’nin altına gerileyerek
AB-Maastricht kriterlerinin bütçe dengesi için öngördüğü
ilkeye uyum sağlamaya başlamıştır.
2016 yılında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) 8.53 %
oranında gerçekleşmiştir.
Rezervler
15 Aralık 2017 tarihi itibariyle Merkez Bankası toplam
rezervleri 113.582 milyar ABD Doları olarak kaydedilmiştir.
İstatistik kurumlarından elde ettiğimiz verileri kullandık. Saygılarımla.
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Mehmet Akif’ten göz
yaşartıcı bir tablo
Türkiye’de hayatı ve eserleri hakkında en fazla araştırma yapılan ve bir
hayli eser yazılan önemli şahsiyetlerden biri de hiç şüphesiz Mehmet Akif
Ersoy’dur. Ancak şurası da bir gerçektir
ki, bunca kitabın hepsine kaliteli çalışmalar gözüyle bakamayız. Kanaatim o
ki, merhum hakkında alelacele kaleme
alınan, yalap şalap bir üslupla piyasaya
sürülen eserler, ciddi araştırma ürünü
olan kitaplara oranla daha büyük bir
yekun tutuyor. Onları bir tarafa bırakarak söyleyecek olursak, bu konuda
tetebbuatta bulunan ve kalıcı eserlere
imza atan müelliflerin başında Eşref
Edip, Süleyman Nazif ve Mithat Cemal
gibi isimler geliyor. Günümüzde ise bu
ciddiyetin ve titizliğin temsilciliğini Ertuğrul Düzdağ Bey yapıyor.

Dursun GÜRLEK

desini, Hicaz demiryolunun tam ortasındaki bir çöl istasyonunda alıyor.
Kendisine bu sevindirici haberi El- Muazzam’daki tren şefi Mısırlı Mahmud
veriyor. Sevinçten çıldıracak gibi olan
Akif’in gözlerinden sevinç gözyaşları
dökülüyor. Şairimiz hem ağlıyor, hem
Allah’a şükrediyor. Gerisi, Eşref Edib
Bey’in eserinde şöyle anlatılıyor:

SIR

Şunu da belirteyim ki, şairimizin aziz
dostu ve çileli arkadaşı Eşref Edip Fergan’ın “Mehmet Akif Hayatı, Eserleri
ve Yetmiş Muharririn Yazıları” adıyla
kaleme aldığı iki cildlik eser tam bir
hazine olarak karşımıza çıkıyor. Benim
de tanıma ve elini öpme şerefine erdiğim merhumun kıymetli kitabı hakkında bu girizgâhı yazdıktan sonra dikkat
çekici bir nakilde bulunmak istiyorum.
Akif’imizin ne derece fedakâr bir insan olduğunu gözler önüne seren kısa
hikâye şöyle:

“İstasyon memuru artık bize bildiği
havadisleri anlatıyordu. Memurun iki
karısı vardı. Burada çile dolduruyorlardı. Talihsiz kadınlardan birinin haftalardan beri dişi ağrıyordu, diğeri de
gebeydi. Akşama, sabaha doğuracaktı.
Birisi, bir posta müdürünün kızı, diğeri
de Malatyalı bir subayın kerimesiydi.
Memurun bize verdiği böyle güzel
bir havadise karşılık biz de onun ailesine bir iyilik yapalım dedik. Yanımızda
diş ilacı vardı. İlacı dişine koyar koymaz
ağrısı kesildi. Kadıncağızın gözü açıldı.
Teşekkür etmeye başladı. Fakat ailenin durumu perişandı, odanın her tarafından sefalet fışkırıyordu. Dışarıya
çıkınca gördüğüm manzarayı Akif’e anlattım. Tabii ki çok üzüldü. Biraz sonra
baktım. Akif yirmi sekiz yaşındaki bu
zavallı kocayı sigaya çekmiş, ona durmadan söylenip duruyordu:

Oğlum! Sağlığın yerinde değil, güAkif, İngilizlerin Çanakkale Boğazı’nı cün kuvvetin yok. Kesen ise kafan gibi
geçemedikleri, çadırlarını bile almaya bomboş. Neyine gerek senin iki değil,
vakit bulamadan defoldukları müj- hatta bir evlenmek? Yazık değil mi bu
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yavrulara? Yiyecek yok, giyecek yok.
Yahu, buna bir çare düşünmek de mi
yok?

İşin tuhafı, bu eşyalar gelince kadınlar arasında kavga çıktı. Küçüğü: ‘Yarın
ben de doğuracak olursam bu şeyleri
bana kim getirecek? Ne geldiyse yarısı
Ne düşüneceğim efendim, ben de senin, yarısı benim diye kadına diretşaşırdım. Yarın, öbür gün büyüğü de mez mi? Haber gönderdik. Sana da
doğuracak. Ben ne yapacağımı bile- para verelim dedik.
miyorum. Sizde eski çamaşırlar varsa
bari lütfen veriniz de doğacak çocuğu
Hayır, olmaz. Siz gittikten sonra kosaralım…
cam paraları elimden alır, dedi. Uğraştık, uzlaştırmaya çalıştık. Fakat bir
Akif’in yüzünü derin bir üzüntü kap- türlü başarılı olamadık. Nihayet gelen
lamıştı. Oradan ayrılıp çadırımıza gelin- eşyaları ikisine paylaştırdık.
ce Akif bana: ‘Arkadaş, bu kadıncağıza
yardım şart. Ortada hayati tehlike var!’
Beş, on gün sonra emir de gelmişti.
dedi ve devam etti: Ben şimdi trene Tabii, kadının doğurmasını beklemeatlayıp Şam’a gideyim. Bunlar için ne den hareket ettik. Yolda Akif benimle
gerekiyorsa alıp getireyim.
latife ediyordu:

SIR

Aman Akif, Şam buradan iki gün, iki
gecelik mesafede. Nasıl gideceksin?

Ortada bir felaket var. Görünce ciğerim parçalandı. Ben hemen gidip gelirim.

Ben görevimi yaptım, nöbetimi savdım. Sıra sendeydi. Ebeliği de sen yapacaktın.

Yahu, ben bir kedi bile doğururken
değil yardım, bakmaya da cesaret
edemem. Bununla beraber, senin bu
Mademki bu zahmete katlanıyor- eşyayı tedarik konusundaki liyakatini
sun, seni alıkoymak istemem.
gördükten sonra, bu ebeliği de yapacağına kanaat getirdim. Zaten doktorErtesi gün Akif, Besmele’yi çekip luğun da var.
yola çıktı. Hareketinin beşinci günüydü. Tam bir Şam tüccarı gibi, yüklerle
Birader, ben baytarım. Ama şimdi
El-Muazzam’a geldi. Beş gün, beş gece bir keçiyi bile doğurtabileceğimi zanyük vagonunda gidip gelmiş. Şehla netmiyorum.
gözleri uykusuzluktan, mahmurlaşmıştı. Fakat insani bir görevi yerine getirGüle güle yollarda vakit geçirdik.
diğinden dolayı çok memnundu, çok Ah, mübarek Akif! Sefalet içindeki bir
neşeliydi. Getirdiği şeylere şöyle bir kadına yardım etmek için 60 derecelik
baktım… Neler yoktu ki!.. Diplomalı bir bir sıcaklıkta, kızgın çöllerde aylarca
ebeye, bir avuç altın verilip de gönde- dolaştın. Sonra bir gece bile dinlenmerilseydi bu eşyaları böyle düzgün alıp den, beş gün beş gece eşya vagonlagetiremezdi.
rında yattın!...”
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İbrahim Kalın
Türk yazar ve siyasetçi İbrahim Kalın... İbrahim Kalın kimdir? İşte İbrahim Kalın’ın biyografisi
1971 senesinde İstanbul’da doğan İbrahim
Kalın, aslen Erzurumludur. Alanya Lisesi’ni bitiren Kalın, 1992 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden
mezun olmuştur. Malezya’da İslam Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. Doktorasını ise
ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde
1996 yılında yapmıştır.

İrem Nur ÖZBİLEK

manda Kalın, Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı da yapmıştır.
Akademik yayınlarının ve yorum yazılarının
yanı sıra Kalın, DİA İslam Ansiklopedisi, MacMillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion, Biographical Encyclopedia of
İslamic Philosophy, Holy People of the World:
A Cross-Cultural Encyclopedia, Oxford Encyclopedia of the Islamic World ve Oxford Islamic
Studied Online gibi ansiklopedilere katkıda
bulunmuştur.

SIR

Amerika’daki öğrencilik yıllarında fotoğrafçılıkla ilgilenen Kalın, bir müzik grubunda bağlama çalıp, ney üflemiştir.

Felsefe, İslam düşüncesi ve uluslararası ilişkiler alanlarında uzmanlaşan İbrahim Kalın,
College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde dersler
vermiştir. Ayrıca İslam felsefesi ile ilgili yayınlanmış İngilizce makaleleri vardır. 1998 senesinde Fransa’da dil eğitimi görmüş ve Kanada,
Fransa, İngiltere, İsviçre, Ürdün, İran, Pakistan,
İsrail, Bosna, Makedonya ve Hırvatistan gibi
ülkelerde uluslararası konferanslarda tebliğler
sunmuştur.
2007 senesinde “İslam ve
Batı” isimli kitabı ve Dergah ve
Divan gibi dergilerde yazıları
yayınlanmıştır. Yayınlamış olduğu kitabı Türkiye Yazarlar Birliği
Fikir Ödülünü kazanmış ve Yunanca ve Arnavutçaya tercüme
edilmiştir.
İbrahim Kalın, Toshihiko
Izutsu’nun “İslam’da Varlık
Düşüncesi” ve Mulay El-Arabi
Ed-Darkavi’nin “Bir Mürşidin
Mektupları” adlı kitaplarını
Türkçe’ye çevirmiştir. Aynı za-
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Kalın, 2005-2009 yılları arasında SETA Vakfı’nın kurucu başkanlığını yapmıştır. 2009 senesinde dış politikadan sorumlu başbakan
başdanışmanlığına getirilmiştir. 16 Nisan 2011
tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli
Heyet Üyeliğine atanmıştır. Kamu Diplomasisi
Koordinatörü iken 2 Ağustos 2012 tarihinde
Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine
getirilmiştir.
2014 yılına gelindiğinde Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak atanmıştır.
İbrahim Kalın, evli ve iki çocuk babasıdır.

GENÇ YETENEKLER
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DÜNYA BARIŞLA
VE PAYLAŞIMLA GÜZELDİR
Saide Ebrar ÖZGÜR

Karabaş’ın günlüğünden…
Bugün kara bir gün… Yaşlı sahibim öldü.
Ev kalabalık, kalabalık, kalabalık… Evin kedisi
Sarman’la ortalıkta şaşkın şaşkın bakınıyoruz.
Çünkü ikimiz de, hiç kimsenin farkında değiliz.
Hatta senelerce babasının yanına uğramayan
hayırsız oğlu bana bir tekme savurdu ve: “Ne
dolaşıp duruyorsun lan ayakaltında uyuz it!”
Diyerek beni kovaladı.

Yanımıza çömelir, bir eliyle Sarman’ın gıdığıyla oynar, diğer eliyle de benim sırtımı okşardı.
O an, benim de Sarman’ın da, mest olduğumuz anlardı. İçimizden her ne kadar bir daha
birbirimizle kavga edip sahibimizi üzmemek
konusunda karar alsak da, bir müddet sonra
bir araya geldiğimizde yine birbirimizle dalaşmaya engel olamazdık. Bu, nasıl bir şeydi ve
niyeydi?

SIR

Hâlbuki babası, yani yaşlı sahibim çok merhametli birisiydi. Nereye gitse sürekli beni de
yanında götürürdü. Evin içinde de kedisi Sarman’a ayrı bir sevgi gösterirdi. Beni içeri almazdı. “Senin yerin bahçedeki kulüben” derdi.
Sarman’la bizi bir araya getirmemeye gayret
ederdi. Çünkü Sarman’la ben bir araya geldiğimizde sürekli kavga ederdik. Sarman bana,
“Sen bir sokak köpeğisin” der, ben de ona
“Sen de sündük bir ev kedisisin” diye cevap
verirdim. Hemen, sırtının kamburunu çıkarır,
tüylerini dimdik yapar, tırnaklarını sivriltir ve
büyük bir öfkeyle üzerime atlardı. Birbirimizle
öylesine dalaşırdık ki, sahibimizin gözbebeği
bahçesindeki çiçekleri tarumar ederdik. Sahibimiz o zaman bize çok kızar, “Sizi hınzırlar!
Neyi paylaşamıyorsunuz?” diye çıkışır, bize
küser ve eve kapanırdı. O zaman hatamızı anlar ve o içeriden çıkasıya kadar birbirimizle hiç
kavga etmezdik. Ancak yaşlı sahibimizin bize
küslüğü çok sürmezdi. Dedim ya, çok merhametli birisiydi. Bir müddet sonra elinde iki ayrı
kapla bahçeye çıkar, birini Sarman’ın, diğerini
benim önüme koyar ve “Alın bakalım nafakalarınızı yaramazlar” derdi. “Siz kavga edince ben
çok üzülüyorum… Dünya kavgayla değil, barışla güzel… Kavga edecek bir şey yok, paylaşınca
dünyadaki her şey herkese yeter.”
Biz de kuyruklarımızı sallayarak, başlarımızı önümüze eğerek onun yanına sokulurduk.

Şu anda da, evdeki kalabalığın hiç birinin
farkında olmadığı Sarman’la ben, aynı şeyleri
düşünüyor olmalıydık. Çünkü saatlerdir ikimiz
de açtık ve bizim yüzümüze bile bakan yoktu.
Şimdi ne yapacaktık? Biz küçüklüğümüzden
beri sahibimizin elinde büyümüştük. Her zaman o, ikimizin de yemeğini önümüze koyar
ve bize sadece yemeğimizi yemek düşerdi. Biz
kendi kendimize yemeğimizi elde etmeyi öğrenmemiştik ki…
Yaşlı sahibimizi bir tabut içerisine koyup
götürdüler. Bir müddet sonra da, onsuz geri
geldiler. Evin kapılarını, pencerelerini tek tek
örtmeye başladılar. Birazdan gideceklerdi.
Sarman’la ben, bizi de alıp götürmeleri için
ayaklarına sokulup kuyruk sallamaya başladık.
Kendimizi fark ettirmek için çeşitli şirinlikler
yaptık. Evet! Beni fark ettiler. Ve o acımasız
oğlu, “Sen hâlâ burada ne dolaşıyorsun uyuz
it?” diyerek bana öyle bir tekme attı ki… Nasıl
canım yandı, nasıl canım yandı; sormayın…
Sonra da çekip gittiler.
Sarman’la ben, o kocaman bahçede yaprakları dökülmeye başlayan incir ağacının altında,
sadece ikimiz, şaşkın ve üzüntülü bir halde,
ne yapacağımızı bilmeden öylece birbirimize
baka kalmıştık.
Devam Edecek...
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DERGİ

Virüs Üç Aylık Kültür Sanat ve
Edebiyat Dergisi Sayı: 1
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Son yılların gözde kavramlarından küresel ve yerel sözcüklerini küreyel şemsiyesi altında toplamaya çalışıyor kimileri;
yine son yıllarda dünya dillerine geçmiş
olan glocal sözcüğünün karşılığı olarak.
Ne yazık ki bizi bize yakınlaştırma iddiası,
aynılaştırma çabasını örtemiyor bu sözcüğün. Kimileri ise milli ve yerli kalmayı tercih ediyor. Biz yerel ve evrensel olanı, karıncanın su içtiği yerde görüyoruz. Yunus
Emre’den Neruda’ya, Pir Sultan Abdal’dan
Eluard’a, Karacaoğlan’dan Kavafis’e, Dadaloğlu’ndan Mayakovski’ye, Nâzım’dan,
Dağlarca’dan, Tanpınar’dan, Sait Faik’ten,
Turgut Uyar’a, Gülten Akın’a, Lorca’dan,
Füruğ’dan Kafka’ya ve daha nice dün-yalara uzanacak olan bir yolculuğa çıkıyoruz
hep birlikte. Her dergi ya da ortak kitap
biriciktir. Virüs de farklılığını zamanla belirleyecektir. Yenilenerek devam etmenin,
edebiyatı diri tutan temel özelliklerinden
biri olduğuna inanıyoruz. Uzun manifestolara gerek yok. Biz şunu söylemekle yetinelim: Yetkin isimlerle gençleri, ustalarla yola çıkmış yoldan yeni çıkmış gönülleri
bir araya getirip kültür, sanat ve edebiyat
zemininin kalıcı bir resmini çizmeye çalışacağız üç ayda bir. Bunu yaparken nitelikli, özgün ürünlerden taviz vermeden
metne bakmaya çalışacağız. Biliyoruz ki
bugün şairin varlığı şiiri korumaya yetmiyor: şiirdir, şairi koruyup gelecek zamanlara aktaran. Bu
durum yazı içinde gereklidir kuşkusuz. Edebiyatımızın kurucu metni olan şiirin, nefes aldığı başka
dillerdeki nitelikli ürünleri okurla buluşturmaya, dünya edebiyatını da takip etmeye çaba harcayacağız elbette. Yine biliyoruz ki, herkes için kurtarıcı bir gelenek olan, bize farklı aynalar tutarak
kendimizi yakından görmemizi sağlayan dünya edebiyatına yakından bakmadan bir edebiyat
inşa etmek mümkün değildir. Hayatta olduğu gibi edebiyatta da öyle anlar, kırılma noktaları
vardır ki içinde bulunduğumuz zaman, sizden muhataplarınıza doğru hamle yapmanızı, nitelik
üzerinden ayrışmanızı ister. Niyetimiz, Virüs’ün kendi muhataplarını ortaya çıkarıp söyleyecekleri sözü, dinleyecek kulağı olanları bir araya toplamasıdır. İşte bu yüzden Virüs, kültür, sanat
ve edebiyata can suyu vermek için okurun kalbine, aklına bulaşan, zihnine kazınan, hayatı, şiiri,
öyküyü ve aşkı güncelleştiren, değiştiren, dönüştüren ve evet, sistemin olağandışı davranışlarına
yol açan bir dergi/ortak kitap olacaktır… (Tanıtım Bülteninden)

SIR
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MÜSLÜMAN ELİNDEN VE DİLİNDEN EMİN
OLUNAN KİŞİDİR
Osman NUR

Peygamberimiz, “müslümanı elinden ve dilinden emin olunan kişi” diye tarif etmiş. Bunun
manası insanların diğer kişilerin dilinden rahatsız
edici söz işitmemesidir. Yani iftira etmemeleri, gıybet etmemeleri, yalan söylememeleri, kandırmamaları, alay etmemeleri, kişilerin hatalarını ifşa
etmemesi, insanları hatalarından dolayı zor duruma düşürmemesi, ispiyon etmemesi, küfür ve
hakaret etmemeleridir. İnsanların elinden zarar
görmemeleri ise darp etmemeleri, hırsızlık etmemeleri, gasp etmemeleri, adam öldürmemeleri
veya yaralama yapmamalarıdır. Herhalde ahlak
olarak hemen hemen her şeyi bu hadis içine almaktadır.
İslam dininin emir ve yasakları çok yerinde ve
doğrudur. Hepsi de çok güzeldir. Eğer İslam ahlakına, emir ve yasaklarına uyar isek bu dünyada da
mutlu oluruz ve asıl mutluluk diyarı olan cennete
de gideriz. Ama doğru olanı terk edersek muhakkak yanlışa düşer mutsuz oluruz.
Bazı insanlar İslam’ın emir ve yasaklarından
rahatsız olmakta, İslam’ın ahlak kurallarını yadırgamaktadır. Bu gibi insanlar kâfir kimselerdir, yani
müslüman olmayanlardır. Çünkü müslüman Allah’ın emir ve yasaklarından, ahlak kurallarından
asla rahatsız olmaz, olamaz. Allah’a inanan kişi,
Allah yanlış yapıyor diyemez. Allah’ın her emri
doğrudur, çok doğrudur, ondan daha doğrusu
yoktur. Bir âlim kişi şöyle demişti: “Bütün doğrular, güzellikler İslam’ın içindedir. Bütün yanlışlar
ve çirkinlikler İslam dininin dışındadır. Eğer bir insan ‘İslam dini dışında bir doğru, bir güzellik veya
bir hakikat buldum’ der ise, bilin ki, o dediği ya
İslam dini içinde zaten vardır, onun İslam’da olduğundan habersizdir. Yahut ta o gerçek dediği şey
aslında yanlıştır, kendisi doğru zannediyor.”
Çağımızda insanların büyük çoğunluğu İslam
dinini kendi hayatlarından uzaklaştırdıkları için İslami kuralları yanlış zannediyorlar ve kendi yanlışları içinde bocalayıp duruyorlar. Bakın yirmi birinci yüzyılın insanlarına mutlu mudurlar? Ne kadar
zengin de olsalar, ne kadar hür yaşasalar da mutsuzlukları ortadadır. Dünyanın en zengin ve hür
insanları İskandinavya ülkelerinde diye anlatılır.
Bakın en çok intihar vakası olan ülkelerde bu ülkelerdir. Mutlu olan en kıymetli varlığı, bütün sermayesi olan canına kıyar mı? Demek ki, mutsuz-

dur. Hemen akla “müslüman ülkelerde yaşayan
insanlar mutlu mudur?” diye bir soru gelebilir.
Eğer müslümanlar İslam dinini hakkıyla yaşasalar
gerçekten mutlu olurlar. Onlar da İslam dininin
kurallarına uymadıklarından mutsuz oluyorlar.
Mutluluğu batının batıl inanç ve yaşayışında arıyorlar ve mutluluğu bu yüzden bulmaları imkânsızdır. İbrahim Hakkı hazretleri ne buyurmuş:
“Lütfünde hoş, kahrın da hoş. Mevlam görelim
neyler neylerse güzel eyler. Mevlam ne eylemişse güzel eylemiş.” Müslümanda iman ve bilhassa
kadere iman varsa gerçekten bu dünyada Allah
tarafından imtihan edildiğini bilir ve imanı ile bu
dünyada mutlu olur, mutlu yaşar. Peygamberimiz
zamanında yaşayan ve peygamberimizle konuşup
müslüman olan insanlara sahabe denir. Peygamberimizin yaşadığı ve sahabilerin zamanına “asrısaadet” denir. Yani saadet zamanı demektir. Yani
o zaman müslümanların hayatına saadet hayatı
denmektedir. Bakın o zamana peygamberimiz ve
sahabiler çok sıkıntı çekmişler. Buna rağmen o zamana asrısaadet denmesinin sebebi o insanların
sıkıntı çekmelerine rağmen mutlu olmalarıdır. Bir
kimsenin karşı cinsten çok sevdiği kişi için çok zahmetlere katlanarak elde edip sevdiğine bir hediye
sunduğunda, sevdiğinin o hediyeden mutlu olduğunu görünce kendisi de çok mutlu olur. Müslümanlar da eziyet çekse de yaptıklarından Allah
hoşnut ise kendileri de hoşnut olurlar. Müslüman
için önemli olan Allah’ın rızasını kazanmaktır.
İnsanlar şunu düşünmelidirler. Bu dünyayı ve
insanları Allah yaratmıştır, gayesiz de yaratmamıştır. Eğer insan yaratılış gayesine göre yaşarsa
yaratanının emrine göre yaşamış olur. Yaratanının emir ve yasaklarını doğru kabul etmiş olur.
Allah’ın emir ve yasaklarını yanlış bulanlar kendilerine göre toplum için emir ve yasaklar koyarlar,
kendilerine göre ahlak kuralları geliştirirler. Şimdi
soralım: İnsanların, insanlara koydukları emir ve
yasaklar mı daha doğrudur, yoksa yaratıcımız
Allah’ın insanlara koyduğu emir ve yasaklar mı
doğrudur? İnsanların koydukları ahlak kuralları
mı daha doğrudur yoksa Allah’ın koyduğu ahlak
kuralları mı daha doğrudur? Aklı başında olan bir
kimse Allah’ın daha doğrusunu bileceğini söyler.
Aklı başında olmayan insan da Allah’ın koyduğu
kural ve ahlakı beğenmez. Aklı başında olmayan
insanlara da bir şey anlatılmaz ki!
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Elektrikli yerli otomobil özellikleri dikkat çekti!

Nihat ÖZBİLEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıtımıyla
yerli otomobilin tanıtımı cuma günü yapıldı. Yerli otomobilin birçok özelliği de tanıtımla beraber ortaya çıktı. Türkiye’nin yerli otomobilinde elektrikli yapısı ve pil gücü ile
hayata geçecek. Tanıtım sonrası yerli otomobilin satışa çıkacağı tarih gündeme geldi. Peki, Yerli otomobil ne zaman
piyasaya çıkacak? Yerli otomobilin özellikleri neler? İşte
Türkiye’nin yerli otomobilinin hayran bırakan özellikleri.
HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİLERE SAHİP
Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olarak görülen
“Türkiye’nin Otomobili”nin başlangıçta C Segmentinde
elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda
model sayısını 5’e çıkarması planlandı.
TOGG’un tüm araçlarında standart olarak sunması
beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi
gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran
çözümler sunacak.
Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG’un akıllı aracını adeta
özel bir asistan haline getiren yeni platformla otomobil,
internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı
teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.
Akıllı otomobil, fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken
bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.
TAM ŞARJ YENİLİĞE YOLCULUK
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren iki görüntü daha tanıtıma saatler kala
paylaşıldı. TOGG’un “Tam şarj
#YeniliğeYolculuk, #DoğuştanElektrikli, #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık, #TürkiyeninOtomobili, #TOGG” etiketiyle
paylaştığı animasyon görüntüde yerli otomobilin elektrikli yapısı ve pil gücüne vurgu
yapıldı.
YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK?
TOGG CEO’su Karakaş,
yurt içinde ve yurt dışında
ağırlıklı olarak yeni ulaşım

modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022’nin ortalarında Türkiye’nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve
bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede
otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti. 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.
HEDEFLENEN TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLERİNDEN OLACAK
Öte yandan TOGG’dan yapılan açıklamaya göre,
TOGG’un kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük
edeceği paylaşılacak. Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018’de
gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk
modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG,
Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak.
2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı
model üretecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden
biri olarak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olacak.
TOGG BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:
“Bu sefer Allah’ın izniyle başaracağız. 2017 Mayıs’ında
Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Dalga geçtiler. 2018 Haziran’da şirketi kurduk, güldüler. Daha yolumuz uzun ama
bugün buradayız. Bu 82 milyonun gururu.Markası bizim
olacak, tasarımı bizim olacak. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız.
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2020’de 6 Trilyon Dolarlık
Siber Saldırı Gerçekleşecek
EMRE TAŞKIRAN
Bir varlığın yetkisiz erişimini açığa vurmak, değiştirmek, devre dışı bırakmak, imha etmek, çalmak veya yetkisiz erişim sağlamak için yapılan herhangi bir girişim olarak
adlandırılan siber saldırılar, özellikle büyük şirketleri veya
ülkeleri zaman zaman zor durumda bırakabiliyor.

olarak bu virüslerin bilgisayarınıza zarar verdiğini
söyleyemeyiz. Siber korsanlar genellikle bu virüsleri, kişisel bilgilerin çalınmasında kullanıyor ve bu işi
sessizce arka planda yapıyor.
Ayrıca ücretli programları ücretsiz hale getiren
crack dosyaları da güvenliğinizi tehdit ediyor.
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Dünya, 2020’de 6 trilyon dolarlık siber saldırı riskine
hazırlanıyor. Türkiye’de ise bilgisayarların yüzde 42’sinde
kötü amaçlı yazılım bulunuyor. Ayrıca güvenlik bakımından yetersiz kalan bazı şirketler, siber korsanların ekmeğine yağ sürüyor.
2020’de siber saldırıların hedefinde IoT tabanlı akıllı
cihazlar olduğunu belirten Berqnet Firewall, yeni yılda
kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

700 MİLYON SİBER SALDIRI, 1 BUÇUK TRİLYON
DOLAR ZARAR
Geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 700 milyon
kişi siber saldırıların kurbanı oldu. Bu saldırılardan
siber korsanlar 1,5 trilyon dolar gelir elde etti. Önümüzdeki yıl ise siber saldırılar sonucu açığa çıkan
zararın dünya genelinde 6 trilyon dolara ulaşması
bekleniyor.

Berqnet Firewall’un derlediği verilere göre halihazırda Türkiye’de aktif internet kullanıcısı olan 60
milyon kişi de bu saldırılarla karşı karşıya.
EVİMİZE KADAR GİREN AKILLI CİHAZLAR SALDIRI
ALTINDA
Dünyada halihazırda 17 milyar akıllı cihaz bulunuyor. Kapı zili, buzdolabı, aydınlatma, ısıtma, araba
ve güvenlik sistemleri gibi birçok yerde hayatımıza
temas eden IoT (Nesnelerin İnterneti) tabanlı akıllı
cihazlar, siber saldırılar sonucu kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bireysel olarak da en çok zarar
görülebilecek cihazlar olarak belirtiliyor.

KULLANDIĞINIZ ŞİFLERE DİKKAT EDİN

Kullanılan şifrelere baktığımızda, kullanıcıların
şifre oluştururken dikkat etmeleri gereken kurallara pek de uymadığını görüyoruz. Bu nedenle siber
korsanlar, birkaç denemeden sonra şifreleri kolayca
çözebiliyor.
2019 yılı içerisinde en yaygın olarak kullanılan
şifre ise ‘12345’ oldu. Oldukça basit olan bu şifre,
toplamda 2.8 milyon kullanıcı tarafından kullanıldı.
Listenin ikinci sırasında ‘123456’, üçüncü sırasında
ise ‘123456789’ yer aldı.
Listenin geri kalanına baktığımızda “test1”,
“asdf”, “qwerty”, “iloveyou” gibi şifreler, yine en
çok kullanılanlar arasına girdi.
Güvenlik araştırmacıları, insanların hatırlanması
zor olan şifreler yerine, daha basit karakterlerden
oluşan şifreleri tercih ettiğini söylüyor. Ancak uzmanlar, basit şifre kullananların büyük tehlike altında olduğunu belirterek uyarılarda bulunuyor.
Eğer siz de yukarıdaki şifrelerden herhangi birini
kullanıyorsanuz, kendinize daha zor bir şifre oluşturmanızda fayda var.

TÜRKİYE’DEKİ BİLGİSAYARLARIN YÜZDE 42’SİNDE VİRÜS VAR
Türkiye bireysel bilgisayarlardaki kötü amaçlı yazılım kullanımında Çin ve Tayvan’ın ardından üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi. Aslında görüşünüş
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ARMAĞAN
Oğuz ZEKi

Ellerimi tutarken gözlerinin ışıldadığını görüyorum çocuk. Sevinçlisin kavuşmamızdan.
Küçük parmaklarının kalın, kemikli parmaklarımı sıktığını hissediyorum. Bir huzursuzluğun,
kaygının izleri var o koca gözlerinde, her an
çekip gidivereceğimden korkuyor gibisin. Sözlerin yüreğindeki kaygıyı ele veriyor.
“Bugün kalacaksın değil mi? Diye sorarken
bakışlarındaki yalvarır ifade yüreğini eziyor çocuk. Ne çare akşama döneceğim. Dönmek zorundayım. Döneceğim ama hemen değil. Daha
akşama çok var. Gün boyu birlikte gezeceğiz,
sohbet edeceğiz. Öteki dostlarla görüşüp özlem gidereceğiz. Akşama çok var, güneş daha
Gürlükpınarı’na bile ulaşmadı. Ne kadar çok
istiyorsun oradaki bahçelere birlikte gitmemizi. Gideceğiz, birgün yanımıza Hasret cadısını,
Demet’i, anneni alıp gideceğiz. Erikler ersin,
bostan dökülsün. Belki kasabadaki bütün canları çağırır birlikte gideriz. Birsen’i, Emrah’ı,
Safiye’yi, Seher’i, yani bütün sevdiklerimizle
birlikte gideriz. Bana düşlerinizi, umutlarınızı, kırgınlıklarınızı anlatırsınız, dinlerim. İyi bir
dinleyiciyimdir ama bilirim ki dinlemek sorunları çözmez. İçim ezilir ama bunu hissettirmem
size. Benim size anlatacak birşeyim yoktur. Demir gibi bir yüreğim vardır. Şenlik şamata içinde geçmiştir yaşamım. Acıları tatmamışımdır.
Sizler de sormazsınız zaten yoksa dilinizin ucuna gelir de sormaktan mı korkarsınız. Sorun
çocuklar sorun. Yemin ederim size hiç acıklı
şeyler anlatmam. Ne yaşadıysa, ne hissettiyse
hep yüreğinde kaldı bu yaşlı abinizin. Ne kadar
sıcaksınız ne kadar safsınız çocuklar. Dışınızdaki dünyanın düşlerinizdeki gibi olmadığını
anladığınızda yaşayacağınız kırıklığı hisseder
gibiyim. O dünyada kimse kimseyi dinlemez
çocuk. Dinler gibi görünürler yalnızca.
Saçları uzuyor artık, ne güzel. Çok geçmez
alımlı bir genç kız havasına bürünür bedenin.
O eski arsızlıkların da yok artık. Yanakların dolgunlaşıyor. Giyimine daha bir özen gösteriyorsun. İlk tanıştığımızda küçücüktün. O kazınmış
saçlarınla haşarı bir oğlan çocuğuna benziyordun.

“Ben kızım, adım Ayşe” diye diklenerek konuşman hep gözlerimin önünde. Sonraki her
görüşmemiz daha güzel bir arkadaşlık yaratmıştı aramızda. Nasıl da tepki göstermiştin
cadım sözüme. Kızmıştın “ben cadı değilim”
diye. Ama sonra Hasret’le yarışmıştınız “asıl
cadı benim” diye. Keşke kavrayabilseniz bu
yaşlı yürekte hepiniz için yer olduğunu.
Bozuk gibisin ama inadına sormayacağım
nedenini. Çünkü biliyorum. Bilmek yetmiyor
işte. Kimi zaman paylaşmak da yetmiyor. Ablan Demet’in renkli bir fotoğrafı asılı çalışma
odamın duvarında. Buruk bir gülümseme var
gül yüzünde.Eski bir siyah beyaz fotoğrafının
arkasına yazdıklarını okuyorum kimi zaman.
“Kimseye bu kadar yakın olmaıştım şimdiye
kadar, senin gibi bir babam olsun isterdim”.
Ablan, o güzel çocuk ne bilsin bunları okuduğumda yüreğimi yangın yerine çevireceğini,
fotoğrafına bakarak “keşke bunları yazmak
zorunda kalmasaydın” acımı yüreğime bastırıp
kimselere anlatmayacağım.
Kötürüm İsmet çıkıyor önümüze. Kıçının
üstünde sürüne sürüne gelerek elini uzatıyor
“hoş geldin” diye. İğrenmeden, tiksinmeden
uzanıyorum onun kasabanın tozuna, pisliğine
bulanmış eline. “Keşke ben onun yerinde olsam” diyorum içimden. Bir şişe biraya mutlu
olabilen biri İsmet. Başka bir şey de istemez
insandan. Cebimdeki bütün bozuk paraları
koyuyorum İsmet’in avucuna. Sevinçle el çırpıyor arkamızdan. Sonra dönüp bakkala doğru
gidiyor.
El ele daracık sokaklara girip çıkıyoruz. Tanıyanlar “hoş geldin” diyorlar, tanımayanlar senin yüzüne bakıyorlar “kim bu adam” gibisine.
Sen durmadan okulunu, arkadaşlarını, gezilerinizi anlatıyorsun. Gürlüğün oralarda karda
kaydığınız, karın eridiği yerlerde sarıçiçek topladığınızı filan. Yoruluyorum çocuk. Senin gibi
dağ bayır saatlerce koşturduğum yılları çoktan
geride bıraktım. Çay içmek, biraz soluklanmak
istiyorum. “Olmaz” diye kolumu çekiştiriyorsun. “Olmaz arkadaşım, çayı bizde içeceğiz,
hem ablamın sana bir süprizi var” diyorsun
heyecanla. Genç yüreğinizin heyecanı bana
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da bulaşıyor. “Haydi, öyleyse gidelim, diyorum
kara saçlarını okşayarak.
Daha kapıdan girerken sıcak bazlama kokusunu duyuyorum. “Hoşgeldiniz” diye mutfaktan bağırıyor Demet. Bir yandan açıyor bir
yandan pişiriyor tüplü sacın üzerinde. Başımı
uzatıp “Kolay gelsin” diyorum. Pembe yanakları daha da kızarıyor beni görünce. Oturma
odasını gösteriyor başıyla, “Odaya geçin, hemen geliyorum” diye.
Başköşeye seriyorsun oturacağım minderi.
Bu ilk gelişim değil ama her gelişimde yaptığım
gibi duvarları seyrediyorum. Dedeyin, babayın
siyah beyaz fotoğraflarına bakıyorum. Onların
altında senin okul formasıyla çekilmiş renkli
bir fotoğrafın var. Nasıl da yakışmış o forma
sana. Babanı soruyorum, umursamaz bir tavırla omuz silkiyor “o şimdi burada değil, bilmiyorum ne yaptığını” diyorsun. Üstelemiyorum.
Adamın ne yaptığı umurumda değil. Benim
gözümde hazır yiyicinin biri o. Kızı ve karısının
sırtından geçinen bir asalak. Onulmaz düşler
kuruyor. Düşleri hep başkalarının sırtından
yaşama üzerine.O adam,keşke yaşamınızdan
tümden kopup gitse, çocuk. Böyleleri hiç vermezler,hep alırlar, hep kullanırlar çevresindekileri. Arkadaşlarını, eşlerini, çocuklarını hep
kullanırlar. Diklenmeyi de iyi bilirler alamadıkları zaman. Ne bileceksin senin yaşadıklarınızın bir benzerini benim yaşadığımı. Hiç anlatmadım ki.
Demet sesleniyor mutfaktan “sofra birazdan hazır” diye. Onun bazlama açışını, pişirişini görmeye niyetlenirken. Süprizi ortaya çıkarıyorsun çocuk. İstarda dokunmuş küçük bir halı
torba. Ne diyeceğimi şaşırıyorum bir an. Daha
önce de benzer armağanlar almıştım ama bu
ayrıydı. Bu armağan Demet’in el emeği, göz
nuruydu. Bir gonca gülün iki yanında iki güvercin ve altta adım. Sevincim, mutluluğum belki
de adıma bunca değer verilişineydi.
“Sen otururken ben şunun eksiklerini gidereyim” diyorsun çocuk. Rengârenk ipliklerden
püsküller örüyorsun torbanın kenarlarına. Senin alınterin, göz nurunda karışıyor armağanıma ve benim için bir kat daha değer kazanıyor
o armağan.
Sofrayla birlikte oturuyoruz,sen, Demet ve
ben. Son seferine çıkacak Isaura’lı bir korsan
gibi hissediyorum kendimi. Eşini yitirmiş, kızlarıyla son yemeğini yiyen bir korsan.
Demet bahçeye kuruyor sofrayı. Sırtımızı
duvara verip oturuyoruz. Gün devriliyor yavaş
yavaş Manazan’a doğru. İkindi ışıkları oynaşı-
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yor kavak dallarında. Bahçelerin yeşilliği biraz
daha koyulaşıyor. “Geçen gün annemle bahçeleri ektik” diyor Demet. “Yazın pikniğe gideriz.
Mısır da pişiririm sana” diyor. “Ne olur gel” der
gibi kara gözlerindeki bakışlar. “Geleceğim” diyorum. “Hem böyle bir günlüğüne değil”
Tavşankanı çaylarımızı yudumluyoruz sessizce. Sizin yüreğinden geçenler de benimki
gibi biliyorum çocuk. Gün bitmesin, şu güzel an sürüp gitsin istiyoruz. Zaman en güzel
anında donup kalmıyor ki. Çantamı omuzlayıp
kalktığım anki bakışlarınızı görünce yüreğim
burkuluyor ama ne çare bu gezginin dönmesi
gerektiği bir yer var. Yaşaması gereken acıları,
sevinçleri var. Ama söz, yaz sonu geleceğim.
Eriklerin altına oturacağız. Demet mısır pişirecek közde. Batan günün ardından erik dallarını
hışırdatarak doğup gelen dolunaya merhaba,
diyeceğiz. Hep sizi dinleyeceğim, hep sizi. Öykülerinizi, türkülerinizi, şimdilik hoşçakalın çocuklar, hoşçakalın. Gezgin yürek kendi cehennemini yaşamaya gitmek zorunda.
El sallıyorsunuz arkamdan. Yüreğim kırık.
Batan güne doğru yürüyorum. Sevginiz yüreğimde, armağanınız çantamda. Bu güzel armağanı Demet’in siyah-beyaz fotoğrafının yanına
asacağım. Sorarlarsa yaşlı bir yüreğe sunulmuş
en güzel armağan, diyeceğim.
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Ben Sana Mecburum

SIR

Merhaba sırlar dolu ailem,

12 ay su gibi geçti. Aralık ayında kalemim sizlere hüzünlü bir sayfa açtı. Aramızdan ayrılan özel
üstatlar adına yazmak istedim. Yıldız Kenter, Atilla
İlhan. Rahmetle anarken ben bugün Atilla Bey’in
şiiri olan “Ben Sana Mecburum” dan yola çıkarak
orta okula giden bir kızımız için 6 kıtadan 3 dosya
makale istenmiş, acizane yazdım. Bugün sizlerle
paylaşacağım. Okul müdürü arşive almış çok mutlu oldum. 90 puan vermiş. Senin yazın olsa idi 100
puan olurdu demiş. Tabii ki sevindim. Her mısrasına teşekkür ederim rahmetli Atilla İlhan Bey’in.
Baharı yaz uğruna aşkımızı naz uğruna
Derken ömrü tükettik bir hiç uğruna

Küçük şeylerle mutlu olmayı bilemedik
Ölüm de var zulüm de var neyleyelim.

Ve şimdi yeni güne yeni yıla sevgi dolu, özlem
ile bakalım. Yıllar su gibi akıp giderken insan insanı
tamamlar, bence yani. Bu yeni yıla merhaba derken ben sizlere Atilla İLHAN Bey’in şiiri ile merhaba yeni yıl demek istiyorum. (Ben sana mecburum
bilemezsin.) Çünkü saygı sevgiyi tamamlar ise bu
şiirde insanı insana çeken bir sevgi ve saygı dolu
kadın erkeğe, erkek kadına mecburdur bu böyle
biline tamamlayandır. Şiirdeki gibi AŞK ile huzur
dolu yılımız olsun inşallah…
Ve şimdi şiirin sözleri ile makaleme başlıyorum.
Ben sana mecburum BİLESİN
Güne merhaba derken düştün sen gönlüme.
Güneş yüzüme gülerken her yer sendin aşkım.
Adın mıh gibi aklımdayken o büyülü bakışınla bü-
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yüdükçe büyüyordu. Kalbime aşkını anlatan gözlerin yumuk yumuk olsa da o gözler açılır aşkla bakarken sevgiliye. Beni tartarken sevdan yine içim
yandı aşkınla. Ben sana mecburum bilesin. İçimi
seninle ısıtıyorum sevdiceğim. Ağaçlar çiçek açsın.
Mevsim seni anlatsın geleceğe, böyle bir aşkı sen
gönlümde. Lakin sonbahar olmuş sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında. Sen geldin yine aklıma.
Ağaçlar aşkımıza inat sonbahara hazırlanırken bu
şehir seninle güzel. Kız kulesinde çaylar elimizde o
eskimeyen İstanbul’u anlatalım gel be cancağızım.
Yok bilirim kara bulutlar yıldızlara engel parça parça olsa da bulutlar yine. Fark et güzelim aşk seninle güzel. Gece el ele yürürken sokakta, lambalar
senin ve benim aşkımla yanmalı, aydınlatmalı o
sokakları yıldızlar. Fırsat bu şimdi yansın, yansısın
kaldırımlarda. Yağmur altında ıslanırken o toprak
kokusu sinmeli içimize ah be özüm işte yine aynı
sözüm; ben sana mecburum, sen yine yoksun. Boş
sokaklarda hayalin arkadaşım, sevgi kaynağımsın.
Gönül kafesimde ötüşen bülbülümsün. Boncuk
gözlerle bulutum, o busenle yakanımsın. Gel be
sevdiceğim biliyorsun işte bu beden seninle güzel inkâr edemem. Sendeki sevgili benimle güzel.
Sevmek kimi zaman rezilce korkulu olsa da insan
akşamları hayale dalsa da bilesin yıldızlar başlar
gökyüzünde. Ansızın yorulur gönül çünkü sen yoksun diye tutsaktır gözlerim sana, ustura ağzında
yaşamaktan. Kimi zaman ellerinden içmek isterim
aşkın şarabını, hayal bilirim. Yoksun yine sen olsun
ben yine de sana mecburum bilesin. Kırar tutkuyu birkaç hayal, sevilmek bu olmalı. Arzulamalı,
seni her an özlemle beklemeli. Bilirsin ki o gelecek
sana ömründen ömür çalsa da yıllar. Birkaç hayat
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çıksa da yaşamından, unutma çal o gönül kapısını,
bekleyen var arkasında. Hangi kapı diye sorma,
zamana bırakma, sabret, unutma aşk bu olmalı.
Arkasında yalnızlığın uğultusu hınzır hınzır gülse de sen pes etme. Bekleyen var gecenin güzel
yıldızları altında. Bilesin ki sevdiceğim ben sana
mecburum. Olmuyor sensiz, ben seninle yoğrulmuşum kopamam güzelim. İstanbul sokaklarında,
Beyoğlu’nda, Eminönü’nde, Fatih’te. Gel cancağızım yoksun gönül evimde. Bir gramofon çalarken
eski dense de eskimeyen zamanlardan bir Cuma
anı. Dualarla seni anlatır bana. Dinlerim sen diye
yaşarım aşkı sessizce bilesin. Durup köşe başında
Fatih yokuşunda evet yalnız sen ile dinlerim deliksiz. Evet yalnız sen ile dinlerim deliksiz o sessizliği.
Dinlerken aşkınla yanarcasına sana kollarımı açıp
kullanılmamış bulutları, gökyüzünü getirebilsem.
Seni, o güzel halini günler haftalar seyre dalar.
Ufalanır ellerimde o yıldızlar ve ay. Nasıl anlatsam
sana ne yapsam ne tutsam nereye gitsem olmuyor bendesin sevgilim. Çünkü ben sana mecburum bilesin. Aşk bu olmalı ertelememeli. Bulunca
sev emi. Gönül kafesinde uçurtma olsun. İpin ucu
sende al getir seveni sevgilim. O da sana mecbur,
bilsen bekler senden ışık. Fark et sende, iki kaşın
arası anlatır sabit ol gör o güzeli. Takvim Haziran’ı
gösterir belki, mavi benekli çocuksun. Ah seni bir
ben bilirim kimseler bilmiyor seni. Deniz masmavi
süzülüyor, bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden, anlatırken o deryaya sevgimizi. Belki Yeşilköy’de uçak
telaşı içinde, hayrola sen terk mi ediyorsun beni.
Binerken uçağa aşkın gitse de bedenin kalbin kaldı güzelim. Ben sana mecburum, kal gitme. Bütün
ıslanmış tüylerin ürpertiyor seni, üşüme emi gel,
belki kör etti aşkım seni. Kırılmışsın, telaş içindesin. Rüzgâr bile kötü esti şimdi, kırılmış saçlarını
götürüyor benden uzağa.

Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum
Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur?
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor
Kaldırımlarda yağmur kokusu
Ben sana mecburum, sen yoksun.
Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur
Tutsak, ustura ağzında yaşamak
Kimi zaman ellerini kırar tutkusu
Birkaç hayat çıkar yaşamasından
Hangi kapıyı çalsa kimi zaman
Arkasından yalnızlığın hınzır uğultusu

SIR

Ne vakit nefes alsam ben, bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında zor belki sana ulaşmak.
Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir
yaşamak düşünsem, seninle olmak istesem, sus
deyip adınla başlıyorum yarınlara. İçim sızlıyor,
içim sıra kımıldıyor, gizli denizler coşuyor, şaha
kalkıyor. O da aşka geliyor. Hayır hayır başka türlü
olmayacak bu aşk. Hey sevgili her yer seninle güzel. Bana o kadar yakınsın ki. BEN SANA MECBURUM BİLESİN SEVGİLİ.

Fatih’te yoksul bir gramofon çalıyor
Eski zamanlardan bir cuma çalıyor
Durup köşe başında deliksiz dinlesem
Sana kullanılmamış bir gök getirsem
Haftalar ellerimde ufalanıyor
Ne yapsam ne tutsam, nereye gitsem?
Ben sana mecburum, sen yoksun.
Belki Haziran’da mavi benekli çocuksun
Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor
Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden
Belki Yeşilköy’de uçağa biniyorsun
Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor
Belki körsün, kırılmışsın telaş içindesin
Kötü rüzgâr saçlarını götürüyor
Ne vakit bir yaşamak düşünsem
Bu kurtlar sofrasında belki zor
Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
Ne vakit bir yaşamak düşünsem
Sus deyip adınla başlıyorum
İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
Hayır başka türlü olmayacak
Ben sana mecburum, BİLEMEZSİN.

Sağlık ve huzur dolu yılımız olsun inşallah. Hoşça kalın.
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VE PARA KEŞFEDİLİR!
Tayfun KAYA

Ekonomi; ekoloji ve ekosistem ile aynı
kökten gelir. Ekoloji; doğa bilimi, canlıların
birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini anlatır.
Ekosistem ise canlı ve cansız çevrelerdir.
Kelime köklerini Yunanca “oikos”tan alırlar.

Yıllar yılları kovaladı ve “para” keşfedildi. Üç bin yıl önce Mezopotamya’da
Asurlular parayı buldu. Lidyalılar da parayı
altın sikke yaptı, ticaretini ve parayı tüm
dünyaya yaydı. Ve ekonomi parayla ifade
edilmeye başlandı.

“Oikos” ve “oikia” cansız olarak ev, bahçe, toprak, su, hava ve iklimi ifade eder;
canlı olarak da üreteni ve tüketeni…

Artık üzüm ihtiyacın varsa karşılığında
para gerekliydi.

Ekonomi; canlıların yani üreten ve tüketenlerin toprak, su, hava ve iklimden
faydalanarak ürettikleri ürünlerin para ya
da onu ihtiva eden değerler karşılığında
ticaretini, yönetimini anlatır.

Paranın keşfiyle “birikim” imkânı doğdu. İnsanların şekilcilik merakı, dokunabildiklerini gerçekçi bulması ve ona inanması
görünmeyen zamanın değerini azalttı. İn¬sanlar zaman yerine para biriktirmeyi tercih etti. Yarının güvencesinin kendi elinde
olmasını istedi. Ve kıyamet de orada başladı. Sonraki günlerinin, hatta kendinden
sonraki günlerin bile yaşam maliyetini biriktirenler oldu.

SIR

Geçmişte üretim ve tüketim faaliyetleri
karşılıklı mal takasıyla gerçekleşirdi. Birinin üzüme ihtiyacı varsa elinde de kavun
varsa, kavun verip üzüm alırdı. Bu sayede
evinin yeme-içme, barınma ihtiyacını karşılardı. Bu sistem düzenli ve yeteri kadar
üretmeyi sağlarken, fazlaca birikime de
imkân vermezdi. Ama bireyin hem kendine hem de aile bireylerine fazlaca zamanı
kalırdı. Parasal karşılığı bulunamayan, asla
geri gelmeyen zaman…
Para birikmezdi ama sevdiklerimizle
yaşanmışlıklarımız, hatıralarımız bol bol
birikirdi…
Ekonomi; zaruri ihtiyaçlar karşılandıktan sonra doğaya, bilime, sevdiğin her
şeye ayırabildiğin zamandır.
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Maddesi birikti, maneviyatı tükendi…

Yarını şekillendiren insan olunca kaos
kaçınılmazdı. Yiyemeyeceği kadar fazla
maddi birikimleri oldu. Bu birikimler halen zamanı kendine bırakmak isteyenlerin
ertesi günkü rızkıydı. Yarınının güvencesi
kendi olunca maddesi birikti, maneviyatı
tükendi.
Bir süre sonra birikimini diğerlerinden
fazla artıranlara “güçlü” denildi. Güç, hırs
ve kibri yanında getirdi. Güç yani maddi
ihtiyaç birikimi için bugünden, yarın gelmeden ama “yarın için” fazladan çalış-
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mak bazen yemeden biriktirmek içinde
bulundukları zamanı yaşayamamalarına
ve yaşadıklarının kıymetini bilmemelerine
sebep oldu.
Fark edemediler: Para birikti fakat zaman bir yerde birikmedi. Zaman, yaşanamadan tükendi. Diğer insanlardan daha
güçlü, daha zengin oldu ama yaşam için
zaman kalmamıştı. Çocukları, onlar fark
bile edemeden büyüdü. Kısmen ilgisiz ve
başıboş büyüyen bu çocuklardan daha
acımasız, daha maddeci bir nesil türedi.

Unuttuk, olgunlaşmanın çürüme getirdiğini… Hele bir de hormonlu olgunlaştıysan tedavisi de yok.
Özetle; para gelir ve yaşam, zaman,
duygu, dünya çürür.
Günümüzde her şey maliyet hesaplarına bağlı. Terör de, savaş da, barış da…
Neden Rusya 3 bin 5 yüz km yol kat edip
Suriye’ye Esad’a yardım için savaş uçağı
göndersin? Oraları bombalasın? Neden
IŞİD doğsun? Neden Rusya, Türkiye hava
sahasını ihlal etsin? Neden 2012’de keşif
uçağımız Hatay yakınlarında Akdeniz’e
düşürülsün? Neden Rus savaş uçağını Suriye’de düşürdük? Ve bunlar neden hep
Ortadoğu’da?

SIR

Her seferinde değişim göstermiş nesiller geldi. Zaman değil de para sorun edilince ahlaki çöküntü sorun olmadı...
Sağlıksız üretimin keşfi

Her biriken paranın karşılığı emek, mal
ve hizmettir. Daha fazla para biriktirmek
için daha fazla mal satmak, daha fazla mal
satabilmek için daha fazla üretebilmek
ge¬rekir.

Fazla ve rekabetçi kazanç için sağlıksız üretim keşfedildi. Yeme-içmenin, aynı
miktardaki topraktan daha fazla ürün almak için genetikleriyle oynandı. Barınma
dersen demir, çimento içinde yaşam zaten
sağlıksız, bir de eksik kullanıldı. Hastalanan insan, sağlığı bozulan oldu. Böbreği,
karaciğeri bozuluyordu. İnsan, bozulabilen bir robottu artık.
Paranın birikmesiyle üretimde gelişme
sağlandı, gelişme teknolojiyi getirdi. Günümüz koşullarında ise “para” insanlığın
tek hedefi. Para biriktirme hırsıyla çok
hızlı maddi gelişim sağlanabildi. Gelişim
hızla değişimi, değişim de hızla olgunlaşmayı getirdi. Hepimiz hormonlu olgunlar
olduk…

Hepsi maliyet hesabı... Ve değerli madde…
Arkadaşlıklarımız, aile bağlarımız, evliliklerimiz bile maliyet hesabı. Duygusal
bağlarımızın, birlikteliklerimizin parasal
değeri olur mu? Maalesef oldu. 21’inci
yüzyılda bile karşılaştığımız namus cinayetlerinin kökeninde başlık parası yatıyor.
Yarın için hedeflerimiz, programımız,
planlarımız var. Varsa yoksa yarın, hep
yarını yaşıyoruz... Bu yüzden de ailemizle, sevdiklerimizle çok az yaşayabildiğimiz
güzel dakikalar rüya gibi...
Kısaca henüz yolun başındayken “ekonomi” doğal yaşam, ev, aile sürecini anlatırken, paranın devreye girmesiyle birikim
endişesi, hırs, genetiği oynanmış, sağlıksız, yapay, aileden uzak yaşam sürecini
anlatır oldu.
Bundan sonra anlatacaklarım; kısa geçmişte yaşadıklarımızın bize geleceğimiz
için neler öğrettiği olacak.
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Grip ve nezle aynı anda olur mu?
Harika PINARBAŞI

Soğuk algınlığı, yani nezle ile grip genellikle
birbirine karıştırılan iki hastalık. “Bir kişi aynı
anda hem gribe hem de soğuk algınlığına yakalanabilir mi?” sorusunun yanıtını arayan bilim insanlarına göre, soğuk algınlığına ve gribe
yol açan virüsler insan vücudunda birbirine
müdahale ediyor ve bu müdahale, grip olmanın, soğuk algınlığı başlangıcını önlediği veya
geciktirdiği anlamına gelebilir.

edildiği 44 bin 230 solunum hastalığı vakasını
inceledi.

Halk arasında kış aylarında en çok görülen
üst solunum yolu hastalıkları arasındaki soğuk
algınlığı ile grip aynı hastalık olarak değerlendiriliyor. Çünkü birbirinden farklı olan bu iki
hastalık neredeyse benzer belirtiler gösteriyor. Ancak grip çok ağır geçebilecekken soğuk
algınlığı bu kadar ağır bir tabloda seyretmiyor.
Yani aslında virüsler ve klinik belirtiler ikisinde
oldukça farklı. Peki bir kişi ayna anda iki hastalığa da yakalanabilir mi?

Bu etkileşim, grip hastalığının, soğuk algınlığı başlangıcını önlediği veya geciktirdiği anlamına gelebilir.

Healthline’da yer alan araştırmaya göre,

SIR

Medimagazin’de yer alan habere göre, Birleşik Krallık’taki Glasgow Üniversitesi’ndeki
araştırmacılar bu soruya yanıt aradı. Araştırma
sonucunda, grip
ve soğuk algınlığına neden olan virüslerlerin birbirleriyle etkileşime
girdiği belirlendi.
Bu etkileşime ilişkin istatistiksel kanıt olup olmadığını
görmek için araştırmacılar, 9 yıllık
süre zarfında her
bir kişinin 11 virüs grubu için test
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Hastalıklara neden olan virüslerin birbirine
müdahale ettiğine dair güçlü kanıtlar bulundu,
yani grip ve soğuk algınlığı aynı anda görülmeyebilir.

Bir virüsün diğerini aşınma şeklini taklit
eden potansiyel yeni aşılara veya tedavilere
kapı açabilir.
Uzmanlara göre, influenzayı önlemenin en
iyi yolu ise grip aşısı olmak. Özetle uzmanlar,
“Tatilden döndüğünüzde soğuk algınlığı yaşayabilirsiniz ya da bir ucuş seyahatinizden sonra
grip olabilirsiniz. Ama hem soğuk algınlığı hem
de grip olmayacaksınız” diyor.
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İnternette satışa çıkarılan 107
yıllık 4 bilim kitabı ele geçirildi
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, L.S’nin tarihi eser niteliği olduğu
değerlendiren kitapları internetten satmaya çalıştığını belirledi.

SIR

Şüphelinin Altınkum Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, söz
konusu 4 kitabı muhafazaya aldı.
Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.S, savcılık sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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Bu Aziz Vatan
Gönülden Candan Geliyorsa Yaptığın İşin Bugününde Yarınında
Namussuza Geçit Vermiyorsan Gördüğünde
Koruyabildin İse Dürüstlüğü’nü Ekmek Kaybedeceğini Bilerek
Yetim Hakkıdır Gözetelim Diyerek
Devletin Malı Deniz Yemeyen Domuz Güruhundan
Fikirleşmediysen Nema’lanmadıysan
Senin Helalindir O Zaman Bu Aziz Vatan

SIR

Ülkene Akın Akın Saldırırlarken Yoksa 1 Doların 1 Köşede
İt Kopuk Tüm Dünya Memleketine Saldırsada
Sen Kısık Seslerin Sessizliğinde
Sesin Gür Çıkıyorsa
O Zaman Sana Her Gün 29 Mayıs 30 Ağustos Dur Bilesin

Anadolu Türk’e Yar Gavura Haktan Mezar Ola
İstanbul Mehmet’e 21 Yaşında Fatih Lütfunu
Bizans İmparatoruna Hüzünlü Sonu Yaşata
Mehmet’in Hırsını Heyecanını Yaşatabiliyorsan Halen Ruhunda
29 Mayıslar 30 Ağustoslar Senin Helalindir O Zaman
Rabbini Koyduysan Her İşin Başına
Kudretinden Sual Olunmaz
Mermeri Geçirir Dişine O Yoksa İşin Başın Da
Muhallebi Yerken Bile Çatırdar Dişin Bir Kaşıkta

Yine Bir İmtihan Var Önümüzde
Sarıl Dini Mübine Varol Ehli Sünnet İle
Susmadan Dinlenmeden
Yazabiliyorsan Hakkın Namıyla Haktan Emre Kul Babıyla
O Zaman Her Olayı Senin Kalemindir Bu Memleketin
Bazen Konuşur Gibi Şiirleşirim
Bazende O An Hakikati Kişilere Nükteli Nakşedişim
Bana Düşmez Nefsi Duygularda Gençliği Çürütmek
Ben Anladım’ki Ömür Dediğin Yazım Çivi Yazısı Olsa Bile
On Parmak İle Hayatın Her Anını Haktan Emre Kul İle Nakşetmek
Hakka Giden Yolun En Kestirmesi Patikası , Aralarız 5 Vakit Dua Kapısını
Başını Halen Secdeye Koyabileceğin Bir Toprak Damı Var İse
Senindir O Zaman Bu Aziz Vatan
Bu Şiir Cebimde Hikayeler YOUTUBE Kanalında Seslendirilmiştir
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Aşk’taki Vav,
Vavdaki Aşk…
“İnsan “vav” şeklinde doğar, doğrulunca kendini
“elif” sanır.
Hayatı boyunca hep iki büklüm yaşar, oysa en
doğru olduğu gün, ölür.”
“Allah’a kulluğun manası “Vav”dadır.
“Elif” uluhiyetin (ilahilik sıfatının, Tanrılık vasfının)
ve ehadiyetin (“bir”liğinin) simgesidir.
O yüzden Lafz-ı ilahi, “Elif”le başlar.
“Elif”; kainatın anahtarı ise, “Vav” kainatın
kendisidir.”

SIR

Yavuz Selim PINARBAŞI “Vav Gibi Sevilmek” Kitabından
Bu Şiir Cebimde Hikayeler YOUTUBE Kanalında Seslendirilmiştir
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KAR TANESİ MASUMDUR
Büşra VELA

Keşke kar tanelerini elimize alıp inceleyebilsek! Hazır ocak ayındayız; size kar tanelerindeki eşsiz sanattan bahsetmek istiyorum.

Son olarak birlikte, Mustafa Murat Güngör’ün, kar taneleriyle ilgili şiirine kulak verelim:

SIR

Öncelikle karın ne olduğundan bahsedelim.
Buharlaşan su bulutlarda 0 derecenin altında
donarak kristalleşir. Ardından bu kristallerin
yeryüzüne yağmasıyla oluşur. Işte kar taneleri, bu iğne şeklinde donan buz kristallerinin
birbiriyle birleşmesi olayıdır. Hava ısısı sıfır
derecenin üstündeyse yağış kar olarak değil,
yağmur olarak yeryüzüne iner.

Her bir kar tanesi birbirinden farklı desendedir ve hepsi çok güzeldir. Ama internette
kar tanelerinin fotoğraflarını açıp baktığınızda hepsinin tek bir ortak yönü olduğunu fark
edeceksiniz. O da hepsinin altı köşeli olmasıdır. Hatta eğer köşelerini birleştirirseniz aynı
bir altıgene benzer.
Kar kristalleri ile ilgili ilk çalışmayı yapan
Amerikalı Wilson Bentley’dir. Gördüğü bu
muhteşem sanat karşısında adeta büyülenmiş
ve tam elli yıl boyunca sürekli kar tanelerinin
fotoğrafını çekmiştir. Bu elli yılın sonunda altı
bin resim arasından birbirine benzeyen iki
Kristal bile bulamamıştır. Daha sonra araştırma yapan bilim adamları da yaptıkları çalışmalarda, kar kristalleri arasından aynı büyüklük
ve aynı şekilde iki Kristal bile bulamamışlardır.
Çapları 2-4 mm., ağırlıkları ise ortalama
0,005 gramdır.
Gökyüzünden aşağı inen kar taneleri birbirlerine asla yapışmazlar.
Sözün özü, milyonlarca kar tanesinin arasında iki tanesi bile aynı değilken, insan buna
şaşıp kalıyor. Bazıları diğerlerinden çok daha
büyüleyici ama hepsi eşsiz ve özel…
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“Kar tanesi masumdur,
Tıpkı bir çocuk gibi.

Bilmez ki hırs nedir,
Olanla yetinir.

Bilmez ki kibir nedir.

Gönlü ışık, gönlü sevgidir.
‘daha’ diye bir derdi yoktur.
Payına düşene razı olur.
Diğer kar taneleriyle,
El ele, kol kola, gönül gönüle,
Zarar vermeden birbirine..
Kendi yolunda yürür, durur.
Ondandır düştüğü her yeri,
Saflığın ve temizliğin rengi,
Beyaza boyaması…
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Esmaü’l Hüsnalı Astroloji
Rehberiniz 2020
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Yazar: Güçlü Metin
Yayınevi: Uyanış Yayınevi
Astroloji ile ilgili tüm önyargılarımı kırdığı, bu hizmetin değerlerimiz ile yapılacağını bana
gös-terdiği için çok teşekkürler.
Her yıl bana rehberlik eden kitabını heyecanla beklediğim ve başucu kitabı yaptığım doğrudur.
Işık Elçi
İlgilendikleri konuyu bir amaç için değil, tutkuyla bağlı olduklarından ve başkalarına bu tutku
doğrultusunda ifade eden kişileri önemsiyorum. Güçlü Metin onlardan biri, onu ve yeni kitabını
kutluyorum.
Soner Arıca
Danışanlarına gösterdiği ışığı gözlerinde de görebileceğiniz, yaptığı işe saygı duyan ve sevgisini katan tertemiz ruhlu bir adamın satırlarını okuyacaksınız. Sadece yıldız haritanıza bakmaktansa sizin ruhunuza da bakıp en güzel yanlarınızı gören çünkü hayata öylesine güzel bakan birinden
kendimi dinlemek, onun satırlarıyla hayatıma yön vermek güven verici. Sevgili Güçlü, derin ve
akılcı yorumlarınla yaşamı anlamak çok daha kolay, teşekkürler.
Arcan Okan Kurşun
İsabetli astroloji öngörüleri olan Güçlü Metin’in 2020 Astroloji yorumları sizlere yıl boyunca
rehberlik edecek ve yolunuza ışık tutacaktır.
Semavii
Gezegenleri okurken ilahi nizamdan feyz alması
ve isabetli yorumları ile son derece dikkat çeki-ci.
Beni çok şaşırttığı zamanlar oldu...
Kamil Aydın
Astroloji konusunda 12 burcun ötesinde, derinliği olan değerlendirmeler peşindeydim ve dostum
Güçlü Metin vesilesiyle aradığım bilgiye ulaştım.
Ona sadece -astrolog- demek yetersiz kalıyor...
Burcu Çetin
Sevgili Güçlü Metin’in yıllarca emek verdiği bilgi
birikimi ve yeteneği, o bitmez tükenmez muh-teşem enerjisiyle birleşince ortaya muhteşem bir kitap çıkmış. Umarız herkes bu kitaptan payına düşen
mucizeyi alır.
Işıl Çemberci Irmak/Onur Irmak
Astroloji bilgisi ve öngörüleriyle ile beni her defasında şaşırtıp şok eden, bir anda arayıp benimle ilgili
mistik bir şeyler söyleyip telefonu kapatan, beni güldüren, düşündüren, niyeti güzel, gönlü tatlı, görüleri açık arkadaşım iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın.
Ezgi Ayçe Kızıldere
(Tanıtım Bülteninden)

SIR
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E SM A- Ü L H Ü SNA

El-Mucîb
İlker KARATAŞ

SIR

EL-VASİ;İlim ve ihsanı her şeyi içine alan,zenginliği ve rahmeti her şeyi kuşatan.Affı ve maüfireti geniş,nimet ve ihsanlarıyla darlığa düşmeyen.
Ebced değeri ve zikir saati:EL-VASİ; isminin zikri (137) adettir.Zikir saati Ay,günü pazartesi dir.
Özellikleri ve bazı faydaları:
EL-VASİ ismini saatinde ve şartına uygun olarak zikreden,ne isterse istediğine
ve dilediğine kavuşır.Üzerinde gam,kasavet ve keder ağırlığı kalkar.Rahata kavuşur,huzur ve mutluluk kazanır.
her gün (137) defa zikreden,haset,fesat ve huzursuzluktan hzuru ve rahata
kavuşur.geniş rızık elde eder.
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Fırında pırasa
Arzu KOÇAK

1 kg pırasa
200 gr kıyma
2 tane havuç
4 tane yumurta
1 tane kuru soğan
Tuz, karabiber, pulbiber
Zeytin yağı
Kaşar peyniri rendelenmiş
Yapılışı
Kıymayı kendi suyu ile tavada pişirelim zeytin yağı
ilave edelim soğanıda koyup
kavuralım baharat ilave edip
soğumaya bırakalım.
Pırasaları çok ince olmayacak şekilde doğrayalım az su
ile haşlayalım veya buharda pişirelim çok az diri kalsın suyunu süzüp soğumaya
bırakalım.
Havuçu rendeleyelim kıymayıda ilave edelim pırasa ile karıştıralım .
Yumurtaları bir kasede çırpalım karışıma ekleyelim ve orta boy fırın kabını
yağlayalım az un ilave edip tepsimize yayalım ( yemeği daha kolay çıkarmak için)
Karışımı tepsiyeye yayalım üzerine rendelenmiş kaşar peynir veya dil peyniri (
eriyen peynir olmalı) serpelim ısıtılmış fırında 20 dakika pişirelim...
Biraz ılıyınca dilimleyip servis edelim ...
Afiyet olsun.

SIR
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ÇALIŞMA DUASI
Allah’ım,
İnsanlarımızın iş dünyasındaki ufkuna,
Girişimci kültürü ile donanımlı akima,
Çalışmanın sevgisiyle kanatlanan ruhuna,
Dünya arenasına açılan pazar yoluna,
Yolcu olup, imkanlar bulup, güçlenmelerini,
Kısmet eyle , nasip eyle , nasip eyle Ya
Rabbi.
Allah’ım ,
İşçi işveren , özgür ve haysiyetli yaşasm,
Para, servet imkanını helalinden kazansın,
Meşru geçim için pazarın yollan açılsın,
Tezgahlara serilsin mal, depoda tutulmasın, Teknolojiden ve Hak bilgiden faydalanılsın,
Tüccar girişimci Atalar yolundan gidilsin,
Her zaman göz nuru, el emeği kazanç
yenilsin, Gençlerin önü açılsın, cesaretlendirilsin,
Hep iki dünya eksenli ortaklıklar kurulsun,
*’ Bilgi ve hikmet yüklü yüce el *’ mutlak
tutulsun, Bu’ufku, bu aşkı, bu imam her bir
insana,
Kısmet eyle, nasip eyle, nasip eyle Ya
Rabbi.
Allah’ım ,
Ticaret ve helal kazanç mutlu eder inşam,
Yaradan istiyor şüphelilerden kaçınmanı,
Aldanma, aldatma, söyle malının ayıbını,
Alışverişi kolay kıl, unutma infakını,
Mümkünse borçlanma, borçlanana da
mühlet tam, Ticaretin , kulluktan uzaklaştırmamasını,
Kısmet eyle, nasip eyle, nasip eyle Ya
Rabbi.
Allah’ım,
İş yolunda, işçiye, işverene, emekçiye ,
Güvenilir, azimli, sözünde duran olmayı,
Adaletli, dürüst, cesur girişimci kalmayı,
Serveti iyi ve güzel yollarda harcamayı,
İdareci işverene sorumluluk almayı,
Ruh ve beden sağlığım mutlaka korumayı,
Sadakate, güvene, istişareye uymayı,
Açıkkalplilikle iş akdine bağlı kalmayı,
Ürün yerine gerçek kaliteyi yazmayı,

Aldanmamayı, müşteririyi de aldatmamayı,
Kısmet eyle , nasip eyle , nasip eyle Ya
Rabbi..
Allah’ım
İşimizi sağlam, temiz ve çok güzel yapmayı.
İş yerini emanet bilinciyle korumayı,
Cimrilikten,lüks ve israftan her an kaçınmayı,
Varı,malı,mülkü,kötülüğe kullanmamayı,
Fakire,yetime,öksüze hiç çullanmamayı,
Yaptığı işi severek yapıp coşkuyla çalışmayı,
Faizin rüşvetin pis çukuruna düşmemeyi,
Hain olmamayı,bu yüzden fakirleşmemeyi,
Helal üretim ve tüketimle zenginleşmeyi,
Zorlukların karşısında nankörlük etmemeyi,
Geçici dünyalık kayıplar için üzülmemeyi,
İş’te ,aş’ta, emekte mutluluğun resmini
çizebilmeyi, Başarı ve mutluluk için hayata
gülümsemeyi,
İki dünya hayrına mazeret üretmemeyi,
Kısmet eyle,nasib eyle,nasib eyle Ya Rabbi.
Allah’ım
Yüzümüzü güldürecek hayırlı paraları,
Bizi güçlü edecek stratejik kararlan, İnsanlığın hayrına yarayacak pazarları, Dünyayı düşündürecek milli hasılalan, Hayatı
güzel edecek fikri fasılalan, Türkiye’mizi
kalkındıracak atılımları, İktisadını canlandıracak katılımlan,
Toplam kalite donanımlı insan kaynaklan, İnsanı rahatlatan ekonomik imkanları,
Kısmet eyle nasip eyle nasip eyle Ya Rabbi.
Allah’ım
Cebimizi, kasamızı, kesemizi helalmden,
Parasız, pulsuz, imkansız, iktidarsız bırakma Ya Rabbi, Kalbimizi gönlümüzü, ruhumuzu, iç dünyamızı, .
İmansız, irfansız ,iz’ansız,vicdansız bırakma Ya Rabbi, Kafamızı akılsız,fikirsiz,zikirsiz, şükürsüz bırakma Ya Rabbi, Vücudumuzuda sağlıksız, sıhhatsiz, afiyetsiz , ‘
Muhabbetsiz, faaliyetsiz bırakma Ya Rabbi.

SIR
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NEREDEN NEREYE
Sencer OLGUN

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren
çok sayıda kriter olduğunu hepimiz az çok
biliriz. Bunlardan en önemlisi ortalama insan
ömrü, kişi başına düşen milli gelir, okur-yazar
oranı, eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda
hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi’dir.

Yirmi yıl önce savunma sanayimiz ancak
yüzde otuz oranında yerli üretime dayalı iken
İHA’sı, SİHA’sı, tankları, helikopterleri, savaş
uçakları ve denizaltı savaş gemileriyle bu oran
günümüzde yüzde yetmişleri aşmış durumdadır.

2018 yılını kapsayan “İnsani Gelişme Endeksi’nde 0,806’lık değerle 189 ülke arasında
59. sırada yer alarak ilk kez “çok yüksek insani
gelişme” kategorisine girmemiz hepimiz için
onur verici bir gelişmedir. İnsani Gelişme Endeksi’ni etkileyen bu kriterlerden bazılarını günümüzdeki ve yirmi yıl önceki değerleriyle karşılaştırarak; milli gelirin 3.000 dolardan 12.000
dolara, ortalama insan ömrünün 69 yıldan
79 yıla, okuma- yazma oranının % 84’lerden
% 98’lere yükseldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca son on beş yılda makro-ekonomik
stratejiler, uygun mali ve para politikaları ve
izlenen yapısal reformlar; yüksek büyüme
oranları ve Türk ekonomisine duyulan güvenin
artmasıyla ekonomimizin kayda değer bir performans sergilediğini de belirtebiliriz.

Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren önemli
kriterlerden biri de ulaşım ağıdır. Gerek otoyol
uzunluğu gerekse toplam karayolu uzunluğu bakımından bazı Avrupa ülkeleriyle yarışır
duruma geldiğimiz bir gerçektir. Son on yılda
yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, birçok şehri birbirine bağlayan hızlı trenler, metrolar, onlarca viyadük
ve tünellerle en modern ulaşım ağına kavuşan
Türkiye, ulaşım kalitesi yönünden bazı Avrupa
ülkelerini bile sollamış durumdadır.

SIR

Bütün bu olumlu gelişmelerin, Dünya Bankası’nın 2017 yılı Nisan ayı “Dünya Ekonomik
Görünüm Raporu” verilerine göre 2016 yılında satın alma gücü paritesine (SGP) göre Türkiye’nin, dünyanın 13. ve Avrupa’nın 5. büyük
ekonomisi olmasında son derece etkili olduğunu ifade edebiliriz.
Türkiye son on beş yılda ortalama 6 %’lık
büyüme oranıyla birçok gelişmiş ülkenin önüne geçerek 2017 yılının ilk üç çeyreği itibariyle
OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında
büyüme oranı bakımından birinci sırayı elde
etmiştir. Son iki yılda istenilen büyüme oranı
elde edilmemiş olsa bile Türkiye, bir taraftan
yurt içi diğer taraftan yurt dışında yoğun bir
şekilde terörle mücadele içinde olmasına rağmen yerli ve yabancı yatırımcılara büyük bir
güvence ortamı sağlamayı hep başarmıştır.

Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarında yapılan
hizmetleri de dikkate aldığımızda çok kısa bir
sürede Türkiye’nin devrim niteliğinde büyük
başarılara imza attığını büyük bir gururla söyleyebiliriz.
2020 yılına girdiğimiz şu günlerde emsallerine göre parmakla gösterilen yüzde yüz yerli
ve milli üretim olan otomobilleri de göz önünde bulundurursak Türkiye’nin geleceği adına
umutlanmamak sanırım kendi insanımıza en
büyük haksızlık olur.
Yaklaşık altmış yıl önce “Devrim” arabasıyla
çıktığımız bu yolculukta çok badireler atlattığımız herkesin malumudur. Yıllar sonra düşmanlara inat iki yıl gibi kısa bir sürede devrin en
güzel, en çevreci ve en konforlu otomobillerinin üretimine imza atmak gerçekten takdire
şayan bir gelişmedir. Ülkemizi onurlandıracak
ve kalkındıracak böylesi başarılara ve gelişmelere sevinmemek için insanın yerli ve milli olmaması gerekir.
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2022 yılında seri üretime geçecek olan bu
yerli otomobiller, yüz binlerce insanımıza yeni
istihdam alanları ve ülkemiz için yeni ihracat
gelirleri demektir. Ortadoğu, Afrika ve Orta
Asya pazarları yakın bir gelecekte Türk otomobilleriyle dolup taşacak ve bazı Avrupa
ülkelerin de bile Türk otomobillerini görmek
mümkün olacaktır. Bunun en önemli göstergesi günümüzdeki Türk Savunma Sanayii’ne olan
dünyadaki yoğun taleplerdir. Bu güzel başarılara imza atan hükümet yetkililerini, girişimcileri, mühendisleri ve emeği geçen herkesi
yürekten kutlayarak biraz da hükümetin yaptığı yöntem hatalarına naçizane dikkat çekmek
istiyorum.

dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bunu
alkışlayacak halimiz yok! Milletin bize verdiği
görev bu kardeşim!” sözlerini ilke edindiğinin
apaçık bir göstergesidir. Halkın muhalefetten
beklentisi iktidarın yaptığı her şeyi eleştirmesi değil; doğru yapılanları desteklemesi yanlış
olanları da eleştirmesidir. Bunu yaparken de
barış dilini kullanmaya özen göstermelidir.
İktidar sahipleri de aynı anlayış ve üslupta olmalıdır. Yeri gelmişken şunu da ifade etmem
gerekir ki keşke yerli otomobillerin tanıtımında diğer siyasi parti liderleri de davet edilseydi
ve bu milli sevinç büyük bir coşkuyla birlikte
teneffüs edilseydi… Ancak bunun gerçekleşebilmesi için de muhalefet partilerinin bu yerli
ve milli projelere sahip çıkmaları gerekir.

SIR

Daha önce ”Siyasetin de Ahlakı Olmalı”
başlıklı bir yazı kaleme alıp burada hem iktidara hem muhalefete hem de vatandaşa düşen
bazı görevlerden bahsetmiştim. Tekrara düşmemek için o konuya yeniden girmek istemiyorum ancak siyasetçilerin oy uğruna yaptıkları gereksiz bazı çıkışlarla hem kendi partilerine
puan kaybettirdiklerini hem de halk arasında
ciddi kutuplaşmalara yol açtıklarını burada
üzülerek belirtmek istiyorum. Bu konuda hem
iktidarı hem de muhalefeti daha itidalli davranmaya, birleştirici ve kucaklayıcı söylemlerde bulunmaya davet ediyorum. Zira milli
ve yerli olmanın yolu bu ülkenin menfaatleri
doğrultusunda birlik ve beraberliği sağlamış
olmaktan geçer. İktidar ve muhalefet partileri
arasında öyle duvarlar örülmüş ki birbirlerini
görüp, sayıp sevmeleri şöyle dursun milletçe
gurur duyulacak çok önemli gelişmelerde bile
onları bir arada görmek neredeyse imkansız
hâle gelmiştir.

Türk ekonomisine büyük bir ivme kazandıracak olan yerli ve milli otomobillerimiz
muhalefetin dilinde Donald Trump’ın, sayın
Erdoğan’a yazdığı mektup kadar bile gündem
oluşturmamıştır. Başkan Erdoğan’dan günlerce
söz konusu mektubu iade etmelerini isteyen
ana muhalefetin, ilk kez üretmeye başlayacağımız ve Türk ekonomisinin yıldızları arasında
yer alacak olan yerli otomobillerle ilgili hiçbir
olumlu açıklama yapmaması milli sevincimize,
birlik ve beraberliğimize gölge düşürmüştür.
Aynı muhalefetin “Kanal İstanbul” için abartılı açıklamalarda bulunması, CHP İstanbul
Milletvekili sayın Engin Altay’ın “Bu hükümet
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“Kanal İstanbul” projesine gelince burada
da her iki tarafın yöntem hatası yaptığı kanaatindeyim. “Kanal İstanbul” bir devlet projesidir
ve bu konudaki nihai kararı elbette devletin en
üst organları verecektir. İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’nun
bu konuyla ilgili çekincelerini yetkili kurumlara
resmi yazılarla iletmesi ve uygun bir dille kamuoyuyla paylaşması yeterlidir. Devletin aldığı karara da saygı duymalıdır. Ancak bu projeyi
gerçekten kendisinin de ifadesiyle “ihanet”
projesi olarak görüyor ve bu projeye buna asla
razı gelmek istemiyorsa “istifa” ederek bu konudaki kararlılığını daha da net ortaya koyabilir. Fakat kameralar karşısına her çıkışında ”Bu
proje İstanbullular için bir katliam, bir cinayet,
bir ihanet projesidir. “ şeklinde açıklamalar yapıp İBB’nin TV. ekranlarında “Kanal İstanbul
demek, BU MİLLETİ SEVMEMEK DEMEK” şeklinde kara propagandalarda bulunması halkı,
sayın Cumhurbaşkanı’na ve onun taraftarlarına karşı kin ve nefrete teşvik etmek demektir
ki bu da bir bakıma haddini aşmaktır. Bu proje bir katliam bir cinayet ve bir ihanet projesi
ise o zaman dünyanın diğer ülkelerinde yıllar
önce yapılan Baltık Denizi’ni Kuzey Deniz’e
bağlayan ve Almanya’daki Kiel Kanalı, Atlas
Okyanusu’nu Büyük Okyanus’a bağlayan Panama Kanalı, Akdeniz’i Kızıl Deniz’e bağlayan
Mısır’daki Süveyş Kanalı da birer katliam birer
cinayet birer ihanet projeleri olmalıdır(!) Oysa
bu kanalların, bulundukları ülkelere kattıkları
ekonomik ve stratejik değerler üç beş cümleyle anlatılamayacak kadar ehemmiyetlidir.
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Üst düzeydeki yöneticiler bu tür yıkıcı eleştiriler yerine daha yapıcı eleştiriler ve bilimsel
yaklaşımlarla da meramlarını anlatabilirler.
Sayın İmamoğlu’nun twitter hesabında İBB
olarak elektrikli üretimi destekleyeceklerini
belirterek paylaştığı “Akıl ve bilimi barındıran
her adımda varız. Türkiye’nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim” ifadelerinde
olduğu gibi…
İktidarın “Kanal İstanbul” ile ilgili yöntem
hatası ise projenin; amaçlarını, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilişkisini, depreme dayanıklılığını, çevreyi ve ekolojiyi nasıl etkileyeceğini,
kanalın yapılacağı bölgede ranta izin verilmeyeceğini, ekonomiye, stratejiye ve turizme
sağlayacağı katkıları zamanında ve yeterince
kamuoyuna anlatamamış olmasıdır.

jimizi İstanbul Kanalı’na ayırmak zamanlama
açısından ne kadar uygun olur, bunu iyice analiz edip ona göre hareket etmek gerekir.
Ayrıca milyonlarca emeklinin açlık sınırının
altında maaş aldığı ve yine milyonlarca gencin
işsiz dolaştığı şu günlerde bu tür sorunların
giderilmeden böylesi devasa bütçelere ihtiyaç
duyulan projeleri hayata geçirmeye çalışmak
kamu vicdanını rahatsız edebilir. Zira geçim
sıkıntısıyla boğuşan milyonlarca insanın derdi
Kanal İstanbul’la sükse yapmak değil ailemi
nasıl geçindirebilirim düşüncesidir…
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Sayın Cumhurbaşkanımızın ”Siz isteseniz de
istemeseniz de biz yapacağız!” cümlesini defalarca duymuş olmamıza rağmen kamuoyunu
yeterince aydınlatacak ve ikna edecek bilimsel
açıklamaları maalesef tam olarak duymadık.
Tartışmanın iyice alevlendiği şu son birkaç
günde kanalın video görüntüleri eşliğinde bazı
bilgiler verilse de kamuoyunun “Kanal İstanbul” konusunda hâlâ ciddi çekinceleri olduğunu unutmamak gerekir.

“Kanal İstanbul” projesinin gerek İstanbul’a
gerek Marmara Bölgesi’ne gerekse Türkiye’ye
başta ekonomi alanında olmak üzere askeri,
siyasi ve stratejik açıdan sunacağı katkı, çevreye vereceği zararından çok büyük olsa bile
Türkiye’nin çok daha önemli sorunları dururken böylesine büyük bir projeyi şu dönemde
hayata geçirmek ne kadar mantıklı olur, bunun
yine yetkili kurumlarla enine boyuna iyice tartışılması gerekir.
Diğer taraftan çok sayıda bilim insanının
işaret ettiği İstanbul için beklenen “büyük
deprem” ha geldi ha gelecek… Türkiye’nin nüfusunun ve sermayesinin yaklaşık dörtte birini
barındıran İstanbul’da beklenen yedi şiddetindeki olası bir depremde on binlerce binanın
yok olacağı, yüz bine yakın insanın yaşamını
yitireceği tahmin edilirken ve İstanbul’da şu
an için on binlerce binanın kentsel dönüşüme
acilen ihtiyacı varken şu dönemde bütün ener-

Birkaç gün önce sayın Cumhurbaşkanımızın “İstanbul Kanalı’na altmış kurumun onayı
var!” şeklindeki açıklaması sevindirici olmakla
birlikte kamuoyu tarafından yeterli bulunmamaktadır. Çünkü muhalefet tarafı bu projenin
yapılmaması için onlarca maddelik bilimsel
verilerle karşı çıkarken ve söz konusu proje
için “cinayet, katliam ve ihanet” gibi ifadelerle
kara propagandalar yaparken hükümetin verdiği cevaplar vatandaş nezdinde çok yeterli
görülmemektedir. Keşke daha ilk günden itibaren sorumlu yetkili organların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ve projeye destek
veren bilim kurulunun, devlet yetkililerinin yer
aldığı bir ortamda medya önünde tüm katılımcıların proje hakkındaki görüşleri kamuoyuyla
paylaşılarak nihai karar verilmiş olsaydı, proje
hakkındaki kuşkular ortadan kalkacak ve bu
restleşmelerin hiçbiri yaşanmayacaktı.
Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın
Murat Kurum’un proje ile ilgili “Kanal İstanbul
Projesi’yle İstanbul’a trafik, sosyal donatı ve
yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı
şehri de yapacağız.” şeklindeki ifadeleri ise kamuoyunda olumsuz tepkilere yol açmıştır. Zira
yapılması planlanan iki şehir İstanbul’un nüfusunu daha da arttıracaktır. Sayın Bakan, keşke
İstanbul’un yükünü daha da arttıracak bu iki
şehre yapacağı yatırımları, diğer bölgelerimizdeki gelişmeye en müsait olanlar şehirlere
yapsaydı da İstanbul’a yapılacak olan göçlerin
önüne geçebilseydi… İşte o zaman İstanbul,
İzmir, Bursa ve Adana gibi metropoller daha
rahat bir nefes almış olacaklardı…
Yeni yılın ülkemiz için barış, huzur ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum.
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Kaos Günlükleri
4.Bölüm- Patlamalar ve Alevler
Kutay YAMAK

Kafam çok karışmıştı. Üssün her yerinde gamalı haçlar vardı. Bir anda duraksadım ve etrafa bakındım. “Hitler…” diye
geçirdim içimden. Neye bulaşmıştım ben.
Yavaşça ortalıkta gezinirken bir kapıdan
geçtim. Kapıda Almanca bir şeyler yazıyordu. O halüsinasyonda çevirebilmiştim
ama şimdi hiçbir şey anlamıyordum. Kapının arkasında bir asansör vardı. Eski teknolojiydi. Asansöre bindim ve tek düğme
olan eksi onuncu kata bastım. Asansör
yavaş bir şekilde inmeye başladı. Ben ise
duvara yaslandım beklemeye başladım.
Silahın birini kılıfından çıkarttım ve tetik
bölümüne işaret parmağımı geçirerek
döndürmeye başladım. Birkaç dakika sonra aşağı indim. Kapı açıldı ve yavaşça içeri
girdim. İçerisi çok soğuktu. Ellerim kollarımda ortalığı gezmeye başladım. Tam
önümde bir kapsül vardı. Üstünde ise Anti
yazmaktaydı. Etrafta bilgisayar kasaları
ve serumlar vardı. Tam o sıra asansörden
sesler gelmeye başladı. Ben de yanımdaki dolaba saklandım. Birkaç dakika sonra
asansörden altı adam ve Anti çıktı. Anti
iki adamın koluna girmişti. Ayağının biri
kopmuştu. Sağ elinin iki parmağı yoktu ve
baygındı. Onu kapsüle koydular. Kapsülün
içinden bir mekanik ayak çıktı ve Anti’ye
monte edildi. Bir adam “Kapsülde birkaç
saat kalsa yetecektir.” dedi. Bu adamlar bir
şekilde halletmeliydim. Silahları kılıfından
çekerek saldırıya hazırlandım. Dolap kapağını tekmeledim ve içinden fırladım. Bir-

kaç el ateş ettim. Birisinin gövdesine diğerinin koluna denk getirmiştim. Hızlıca bir
kolonun arkasına geçtim. Hızlıca kolonun
arkasında koşarak bir tane adamın kafasına tekmeyi geçirdim. Adam yere yığıldı.
Pompalı tüfeği de yere düşmüştü. Yerden
silahı alarak adamların üstüne koşmaya
başladım. Duvardan sekerek bir tanesinin
kafasını uçurdum. Tüfeği kemerimin arkasına sıkıştırdım ve bıçakları oluşturdum.
Bir tanesinin de kollarını omuzlarından
keserek ayırdım. Tam o sıra ayağımdan bir
kurşun yedim. Birden yere yığıldım. Adam
gülmeye başladı. Yerden kalktım ve ona
dündüm. Ses patlamasıyla adamı yere yığdım ve kafasını kestim. Topallayarak kapsülün önüne oturdum. Çok yorgundum
ve vurulmuştum daha kötü ne olabilirdi.
Yan duvarda bir ilk yardım çantası asılıydı. Yavaşça kaktım ve onu duvardan aldım.
Yine yere oturdum ve çantayı açtım. İçinde cımbız yoktu. Sadece biraz pamuk ve
kolonyalı mendil vardı. Tek çarem pençelerle kurşunu çıkarmaktı. Dediğim gibide
yapacaktım. Paçamı yarayı geçene kadar
yukarı çektim. Kolonyalı mendille etrafını
temizledim. Ardından pençeleri oluşturarak yaranın içine soktum ve kurşunu çıkardım. Yara çok fazla sızlıyordu. Bir az daha
mendille temizledikten sonra ayağı kalkarak etrafta bandaja benzer bir şey aradım.
Tam karşımda askıda bir doktor önlüğü
vardı. Ondan bir parça yırttım ve yarayı
sardım. Derken kapsülden garip sesler gel-
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meye başladı. Anti sallanmaya başlamıştı
ve acı çekiyor gibiydi. Birden tüm ışıklar
gitti. Önümü göremiyordum. Etraftan da
garip garip yürüme sesleri geliyordu. Aniden beni biri tuttu ve duvara fırlattı. Duvar
kırıldı ve bir yere düştüm. Derken ışıklar
geldi ve karşımda Anti’yi gördüm. Ben
hala yerdeydim ve kasılı kalmıştım. Yanıma
eğildi ve kulağıma “Seni burayla birlikte
yok edeceğim.” diye fısıldadı ve biraz yakında ki kimyasal yakıta dikenlerini fırlattı.
Ardından yok oldu. Yakıt patladı ve ben
bir metre ileri fırladım. Gözümü açtığımda
her yer yanıyordu. Çıkış yolu göremiyordum. Derken benim altında bulunduğum
tavan çöktü. Ben ise sıyrılmayı başardım.
Yavaşça ayağı kalktım. Gözüm çıkışı arıyordu. İleride bir açıklık görüyordum ve sanırsam yıkılıyordu. Alevlerden uzak durmaya
çalışarak oraya koştum. Çökmek üzereydi
tam çökeceği sırada kayarak altında geçtim. Koşarak çıkışı arıyordum ama yerin
kaç metre altında olduğumda kesin değildi. Belki havalandırmaları kullanabilirdim. Tabii hala yanmamışlarsa. Yanımdaki
duvar çöktü ve zeminin yarısını götürerek
beni neredeyse düşürüyordu. Ben bir şekilde bir yere tutunmayı başarmıştım. Yanımda ise havalandırma vardı. Pençeleri
çıkarttım ve yana doğru atladım. Pençeleri geçirdim ve havalandırma kapağını
kırıp yere attım. Şükürler olsun çok bir
şey olmamıştı. İçeri girdim ve sürünmeye
başladım. Bir az süründükten sonra üstümde yukarı doğru giden bir yol buldum.
Pençelerle oraya tırmanmaya başladım.
Hızlıca tırmanmalıydım. Bir süre tırmandıktan sonra ışığı görebiliyordum. Derken
altımda acayip yakın bir sıcaklık hissettim.
Ardından ise bir patlama sesi. Altıma baktığımda hızlıca yükselen alevi gördüm.

Telaşla yukarı atlaya atlaya çıkmayı başladım. Yukarı ulaştığımda Her yer yanıyordu
ve neredeyse her şey yok olmuştu ama
altımda ki alevler bana bayağı yakındılar.
Hızlıca koşmaya başladım toprak çöküyordu ve üssün her yeri yıkılıyordu. Birden
bastığım zemin yıkılmaya başladı. Koşarak
kaçınmaya çalıştım ama olmuyordu. Ben
nereye gidersem yıkılış oraya gidiyordu.
Çıkışı da görüyordum ve kapıda duran
Anti’yi de. Hızlıca ona doğru koştum. Altımdaki zemin iyice yıkılmıştı. Tam ona
ulaştığımda bana bir tekmeyi çaktı. Gülerek “Hayır. Benle gelmiyorsun.” Dedi ve
yürüyüp gitti. O anda üstüme tavanın bir
kısmı düştü ama ben tutmayı başardım.
Başımın üstünde ellerimle tuttuğum neredeyse dört yüz kilo ağırlığında bir beton
parçası vardı ve ben bunu tutmakta baya
zorlanıyordum. Atlayacak ya da tutunacak hiçbir şey göremiyordum. Sadece beş
metre civarındaki üstümde çıkışı görüyordum. Onun dışında alev ve köz vardı her
yerde. Eldiven bir anda ışıldamaya başladı. Ben dayanamayacak duruma geliştim.
Birden aklıma bir fikir geldi. Ses dalgasını
kullandım ve beton parçası havalandı. O
sırada pençelerle yukarı çıktım. Tam çıktığım anda patlama gerçekleşti ve bir kez
daha savruldum. Bir acı ile uyandım. Biri
karnımı tekmelemişti. Hafifçe gözlerimi
araladım. Yanımda garip bir maske takmış,
sırtında koca bir kılıç olan bir kız gördüm.
Saçları siyahtı ve omuzlarına kadar geliyordu. Vücuduna ince bir zırh kuşanmıştı.
Bana bir tane daha geçirdi. Geçirmesiyle kan kusmam bir oldu. Yavaşça yerden
kalkmaya çalıştım. Derken bir tane daha
geçirdi. Ona tekrar baktığımda arkasında
Anti’yi gördüm. Ardından yüzüme de bir
tane geçirdi ve her şey karardı.
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Şenol Güneş resmen açıkladı:
Emekli olduktan sonra....
Durmuş KOÇ
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılım hakkı elde
eden A Milli takımın teknik direktörü Şenol Güneş verdiği
röportajda kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam birçok konuya değinirken, kariyerini
sonlandırdığında yapmayı planladığı sürprizini de duyurdu! İşte o röportaj....
A Milli Takım’ı EURO 2020’ye götürerek büyük bir başarıya imza atan teknik direktör Şenol Güneş, Sabah’a verdiği röporatjda dikkat çeken ifadeler kullandı. Ay-yıldızlı
ekibin turnuvadaki hedeflerinden ve kişisel kariyerinden
bahseden deneyimli çalıştırıcı, antrenörlüğü bıraktıktan
sonra yapmayı planladığı bir sürprizi de açıkladı. İşte Şenol
Güneş’in o sözleri....
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“TAZE BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ”

2020 Avrupa Şampiyonası’na İtalya ile açılış maçıyla
başlayacağız. Dünyanın gözünün orada olacağı bir maç
olacak. Hem sportif olarak hem de tanıtım olarak bize büyük görev düşüyor. Her gün yeni bir yarış başlıyor, taze bir
başlangıç bizim için. Yarınların daha güzel olması için yeni
bir yola çıkıyoruz. Sorumluluklarımız var. Yeni bir futbol
kültürü oluşturuyoruz.
Futbol cesurların işidir, öyle sıradan bir iş değil. Çok
yetenekli olabilir ama cesur değilse oyun içinde o yetenek kaybolmaya mahkum oluyor. O hırsı göreceksin, inatla savaşacak, kazanma duygusu olacak. Cesaretle bunu
üreteceğiz. İş olsun diye konuşulan laflar değil. Onu bu
takımda görüyoruz. Oyuncularımızın kendi takımlarında
iyi oynamalarını ve başarılı olmalarını istiyorum ki moralleri iyi olsun. Kendi takımları için oynasınlar ama bizi de
unutmasınlar..
“KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM DÜŞÜNMÜYORUM”

Önünüze büyük engeller çıkabilir ama peşin olarak kabullenmek doğru değil, zaten bunu ülke olarak yapan bir
millet değiliz. Mevcut durumumuza göre eksiklerimiz, sorunlarımız var ama biz bu şartlar altında başarı elde ettik,
ürettik. Daha fazlasını yapabiliriz.
Elimizdeki mevcut kadroda büyük değişiklik yapmayı
planlamıyorum. Bir-iki oyuncu girebilir. Eldeki grafiğe, sakatlığa bağlı bir durum. Yusuf’a (Yazıcı) çok üzüldüm, ona
da geçmiş olsun. Ama kadro iskeleti aşağı yukarı bu olacak diyebilirim. Ne yapacağız, savunmamızı aynı tutacağız
ama hücum fonksiyonlarını geliştireceğiz..
“EV SAHİBİ OLACAĞIZ”
İtalya maçına çıktığımızda çok iyi futbol oynayıp kazanabiliriz. Kaybedersek de başımız eğik olmayacak. Çünkü
biz sadece futbol oynamaya gitmiyoruz, ülkeyi tanıtmaya
da gidiyoruz. Futbolumuzun yanı sıra duruşumuz olduğu-
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nu da göstermek istiyoruz. Futbol adına doğruları yapacağız, Fair-Play’in dışına çıkmayacağız. Herkesi hayranlık
içinde bırakacak hareketlerimiz olmalı.
Bazı yanlışlar, kötülükler sizi daha güçlü kılabilir. Durum tespiti için bazı şeyler söylediğinizde mazeret diye algılanırsa bu takım içinde de bize zarar verir. Azerbaycan’da
oynayacağımız için mutluyuz ama yolculuk olarak dezavantajı da var. Bakü-Roma hattını kimse istemiyordu. Seyahat uzun geliyor ama sorun değil, biz ev sahibi olacağız..
İnşallah İtalya’yı da yeneceğiz. Ortak hayalimiz olsun
dedik onu yaptık. Şimdi hayalleri gerçeklere dönüştüreceğiz tekrar. Ama yeniden hikaye yazacağız, yeni bir hikaye,
yeni bir başlangıç yapacağız. Avrupa Şampiyonası’na katılmak öncelikli hedefimizdi. Şahsım olarak bunu çok istiyordum. Dünya Kupası’na katılmayı da çok istiyorum ama
ülkenin her büyük turnuvada olmasını arzuluyorum..
Avrupa Şampiyonası için kendimize güvenimiz var.
Ama rakiplerimiz öyle sıradan takımlar değiller. Galler,
Giggs ile beraber iyi bir çıkış yakaladı. Petkoviç ve Mancini Türkiye’yi tanıyor. Hepsinin analizini yapıyoruz. Bayram Hoca, Şeref Hoca, Erhan Hoca diğer hepsi çalışıyorlar.
Hem rakibin hem de kendi oyuncularımızın analizini yapıyoruz. Hepsi yapılacak, kimsenin endişesi olmasın..
“EMEKLİ OLDUKTAN SONRA...”
Türk futbolunun uluslararası normlara uygun olarak
yapılması gereken işler varsa ben de katkı yapmak isterim.
Bıraktığım zaman kitap çıkarmayı düşünüyorum ama çıkmasa bile bu konuda öncü olmak hedefindeyim.
“BORÇLARIN SEBEBİ YABANCI FUTBOLCULAR”
Bugün 14 milyon borcu olan kulüplere 15 milyon versek yarın o borç 30 milyon olur. Kulüplerde 14 yabancı var.
Yabancıya karşı değilim ama bu şekilde karşıyım, hiçbir
kriteri yok. Bu borçların büyük sebebi yabancı futbolcular.
Aslında futbol ekonomisi kötü değil. O kadar çok büyüdü
ki kulüpler şirket halini almadığı müddetçe düzelmesi zor.

sirdergisi.com

Ocak 2020 - Cemaziyelevvel 1441

SIR
79

sirdergisi.com

MÜZİK

Ocak 2020 - Cemaziyelevvel 1441

Kubilay Dökmetaş
Tugay ALKAN

03.07.1956 Sivas/Zara Sucak köyü doğumlu.
İlköğretim ve Öğretmen Okulu tahsilini Sivas’ta yaptı.

Müziği olmazsa yaşayamam, güvenmez
güvenilmezsem dayanamam, Sivas olmazsa özlemi tanıyamam” diyerek, hayata bakışını özetlemiştir.
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8 yıl Anadolu’nun çeşitli yörelerinde
öğretmenlik yaptı. Anadolu Üniversitesi
Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. Öğrencilik yıllarında Sivas Belediyesi Konservatuarı İcra Heyetlerinde bulundu.

Çok zor şartlar altında; Sivas’ın Korudere Köyü’nden yaz kış yürüyerek gidip
geldiği Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Bölümü Halk
Müziği Birim Başkanı sıfatı ile koro çalıştırıcılığı, derleme ve araştırma faaliyetlerinde bulundu.
Öğretmenlik yaptığı yıllarda C.Ü. Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şefik
Dener ve Halk Bilimi Araştırmacısı Kutlu
Özen ile folklor derlemelerine çıktı.

TRT Erzurum Radyosu’nda 1984 yılında açmış olduğu, Türk Halk Müziği Dalında Yetişmiş Sanatçı Sınavı’nı kazandı.
22 Nisan 1985 tarihinde öğretmenlikten
ayrılıp TRT Erzurum Radyosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. 1992 yılında TRT Ankara Radyosu’na aynı görevle
nakil oldu.
Türküler kadar güzel yüreği ile sanatından taviz vermemiş, sanat çizgisi her
zaman popülizm merakı yerine, araştırmacı - derlemeci - yaratıcı anlayışta olmuştur. Bir konuşmasında; “Türk Halk
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Öncelikle, küçük yaşlarından itibaren
dizinin dibinde halk türkülerini dinlediği
anasına şükran borçludur.
Yöresel Türk Halk Müziği Araştırmacısı
Rıfat Kaya, Sivas Belediyesi Konservatuarı THM Bölüm Başkanı Ahmet Dökmetaş ve Folklor Eğitimcisi Nejdet Yiğit’in
desteklerini görmüştür. Başta babası
Cemalettin Dökmetaş olmak üzere tüm
ailesine, eşine özverilerinden dolayı teşekkür ettiğini her fırsatta bildirmektedir. Öğretmen kökenli olmanın verdiği
ruhla sonsuz sabır sahibi, sanatçı olmanın verdiği gönülle fazla duygusal olan
Kubilay Dökmetaş, TRT Ankara Radyosu
THM Ses Sanatçısı olarak görev yapmaktadır.
Kubilay Dökmetaş Zaralı Halil Söyler’e
ve Zara yöresine ait birçok ezgi, türkü ve
uzun havayı TRT repertuarına kazandırmıştır.
Cumhuriyet döneminde Zara yöresine ait, ses sanatçılarının çıkarmış oldukları tüm plak ve kasetler arşivinde
mevcuttur. Zara yöresinin folklorik özellikleri hakkında birçok derleme ve araştırmalarda bulunup, Zara Halk Oyunları,
Halk Türküleri ve Zaralı Halil Söyler CD’li
kitabının çalışmasını yapmaktadır.
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Sanatçıları’ndan Aysun Gültekin, Cengiz
Özkan ve Kubilay Dökmetaş’ın birlikte
sundukları Memleket Havaları müzik
programı TRT Müzik ekranlarında canlı
yayınlanmıştır.
TRT ekranlarında yapımında emeğinin geçtiği belgeseller:
Muzaffer Sarısözen Belgeseli, Celal
Güzelses Belgeseli, Hacer Buluş Belgeseli, Malatyalı Fahri Belgeseli, Hasan Sözeri Belgeseli

SIR

TRT Türk Halk Müziği repertuarındaki
beste veya derlemeleri:

Kubilay Dökmetaş; 1990-1991 yılları
arasında TRT Erzurum Radyosu’nda

Geçmişten Günümüze Türk Halk Müziği adı altında bir yıl gibi süren bir belgesel hazırlayıp eski sanatçıların yaşam
hikâyeleri, orijinal taş plaklardan eski
sanatçıların sesleri, yapıtları ve sanatçı
kimliklerini içeren programın yapımcılığını üstlenmiştir.
1995 yılında Folklor ve Türkülerimiz,
2005-2006 yılları arasında Gramofondan Mikrofona gibi radyo programlarının da yapımcılığını ve sunuculuğunu
gerçekleştirdi.
TRT ekranlarında yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Türk Halk Müziği
alanındaki yaptığı programlar:

1997 Dost Dost Diye, 1999 Allı Turnam, 2000 Bu Toprağın Sesi, 2002 Yörelerimiz ve Türkülerimiz olmak üzere
ayrıca; 2010 yılında Türk Halk Müziği

Bunca kahrı bunca derdi, Bu dere derin dere (oy ez hanım ez hanım), Seher
vakti kalkan kervan, Sabah oldu şevkin
batmaz
Folklorik, araştırma, biyografik ve müzikle ilgili kitaplardan oluşan özel bir kütüphanesi olup, sanat, müzik ve folklor
alanında; belge, doküman, fotoğraf ve
plak arşivine sahiptir.
Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü’nün Sanat Kurulları’nda görev aldı.
Telif haklarını korumakla yükümlü
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek
Birliği MESAM’da ve Fikrî Haklar Mahkemesi’nde Daimi Bilirkişiliğini sürdürmekte olup, TRT Müzik Dairesi THM Repertuar Kurulu ve İcra Denetleme Kurulu
Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
Almanya başta olmak üzere İsviçre,
Belçika, Fransa, Danimarka, Hollanda,
Avusturya, Kazakistan, Türkmenistan,
Azerbaycan ve Kıbrıs’da konserler verdi.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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TARİHTE BU AY
1 Ocak Çekoslovakya; Çek Cumhuriyeti ve Slovakya
olarak ayrıldı (1993).
1 Ocak Takvim ve saatte yapılan değişiklik yürürlüğe
girdi (1926).
1 Ocak Küba’da Fidel Castro’nun Zaferi (1959).
1 Ocak İngiltere’nin, AET’ye resmen katılışı (1973).
1 Ocak Yunanistan’ın AET’nin 10. üyesi oluşu (1981).
1 Ocak Çin’de binlerce öğrencinin Tianenman Meydanı’nda yürümesi (1987).
1 Ocak ABD, Kanada ve Meksika arasındaki gümrük duvarlarının ortadan kaldırılmasını öngören “Kuzey
Amerika Serbest Ticaret Bölgesi” (NAFTA) yürürlüğe girdi
(1994).
1 Ocak Yeni Türk Lirası’na (YTL) geçiş. Vergi sisteminde
pek çok değişiklik içeren vergi kanunlarının Yeni Türk Lirası’na (YTL) uyumu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması
hakkındaki kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı (2005).
2 Ocak Güney Afrikalı Dr. Christian Barnard’ın, ilk defa
insandan insana kalp naklini başarması (1968).
2 Ocak Kanuni’nin Rodos’u fethi (1523).
2 Ocak 8 Mart 1961’de kurulan Basın İlan Kurumu Kuruluş Yasası çıkartıldı (1961).
3 Ocak Küba ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin
kopması (1961).
4 Ocak Osmanlı - İsveç Savunma Antlaşması’nın imzalanması (1740).
4 Ocak Hastalık sigortasının kabulü (1950).
5 Ocak Osmanlı - İngiltere arasında Çanakkale (Kal’ayı
Sultaniyye) Antlaşması’nın imzalanması (1809).
6 Ocak Eski Dışişleri bakanlarından Tevfik Rüştü
Aras’ın ölümü (1972).
6 Ocak 4. Mehmet’in Edirne’de ölümü; yerine 2. Süleyman’ın tahta çıkışı (1693).
6 Ocak İngiltere’nin, Çin Halk Cumhuriyeti’ni resmen
tanıması (1950).
7 Ocak Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın ölümü
(1858).
7 Ocak Demokrat Parti kuruldu (1946).
8 Ocak Hirfanlı Barajı’nın hizmete girişi (1960).
9 Ocak 4. Murat’ın tahta çıkışı (1640).
9 Ocak Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğretime
başladı (1936).
9 Ocak Osmanlı Hükümeti`nin, Kırım’ın işgalini resmen kabul ettiğini içeren belgeyi Rus Elçisi Bolgokof’a vermesi (1784).
10 Ocak Osmanlı Devleti ile Rusya arasında “Yaş Barış”
Antlaşması’nın imzalanması (1792).
10 Ocak
Teşrinievvel, Teşrinisani, Kanunuevvel ve Kanunusani aylarının isimlerinin; Ekim, Kasım,
Aralık ve Ocak’a çevrilmesi (1945).
10 Ocak 1. İnönü Zaferi (1921).
10 Ocak Türkiye’nin 3. Uydusu Türksat 2A, Güney
Amerika’nın Fransız Guyanası’nda Bulunan Kourou Üssü’nden, Arien füzesiyle uzaya fırlatıldı (2001).
11 Ocak Hz. Muhammed’in Mekke’yi Fethi (630).
11 Ocak Yüzbaşı Mustafa Kemal’in, Harp Akademisi’nden mezun oluşu (1905).
12 Ocak Mareşal Fevzi Çakmak’ın emekliye ayrılması
(1944).
12 Ocak Osmanlı Mebusan Meclisi’nin son toplantısı
(1920).

Ünzile YILDIRIM
13 Ocak Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın kuruluşu
(1986).
14 Ocak Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölümü
(1923).
14 Ocak Milli mücadele kahramanlarından Orgeneral
Asım Gündüz’ün ölümü (1970).
15 Ocak İsrail Askerlerinin Mescid-i Aksa’yı basması
(1988).
16 Ocak 3. Sultan Murat’ın ölümü; 3. Mehmet’in tahta
çıkması (1595).
16 Ocak İran’da Devrim; Humeyni’nin dönüşü ve
Şah’ın kaçışı (1979).
17 Ocak Körfez Savaşı’nın başlangıcı (1991).
17 Ocak Ankara’da ekmek vesikaya bağlandı (1942).
18 Ocak Çırağan Sarayı yangını (1910).
20 Ocak İlk Teşkilatı Esasiye Kanunu (ANAYASA)’nun
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmesi (1921).
20 Ocak Darülaceze’nin kuruluşu (1895).
21 Ocak İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun kuruluşu (1946).
21 Ocak Padişah 3. Mustafa’nın ölümü; 1. Abdülhamit’in tahta çıkışı (1774).
21 Ocak Rodos’un fethi (1522).
22 Ocak Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi)’nin açılışı (1842).
22 Ocak Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye seferi (1517).
22 Ocak Çin’de Mao Tse Tung’un, Kızıl Ordu’yla Pekin’e
girişi (1949).
23 Ocak İttihatçıların Babıali baskını (1913).
23 Ocak Vietnam’da barış (1973).
24 Ocak Yirminci yüzyıla damgasını vuran Churchill’in
ölümü (1965).
25 Ocak Sırp Sındığı zaferi (1364).
25 Ocak İdi Amin’in Uganda’da darbeyle iktidara gelişi
(1971).
26 Ocak General Kazım Karabekir’in ölümü (1948).
26 Ocak Karlofça Barış Antlaşması’nın imzalanması
(1699).
26 Ocak John Baird tarafından televizyonun icadı
(1926).
27 Ocak Osmanlı Devleti’nin kuruluşu (1299).
27 Ocak Hatay Antlaşması’nın imzalanması (1937).
27 Ocak Fransa’nın, Çin Halk Cumhuriyeti’ni resmen
tanıması (1964).
28 Ocak Mülkiye Mektebi’nin açılışı (1854).
28 Ocak Uzay Mekiği Challanger’in havada infilak edişi, ABD’ nin uzay programlarının büyük sekteye uğraması
(1986).
29 Ocak Atatürk’ün, Latife Hanım ile evlenmeleri
(1923).
29 Ocak 18 Ocak’ta, Fransa Parlamentosu’nun kabul
ettiği sözde ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısı, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından onaylandı
(2001).
30 Ocak Hindistan’ın kurucusu Mahatma Gandi’nin
öldürülmesi (1948).
31 Ocak Türk Eğitim Derneği’nin (TED) kuruluşu
(1928).
31 Ocak Suriye-Mısır birleşmesi (1958).
31 Ocak Türkiye’de ilk kez, Mehmet Bin Mustafa (Vanlı)’nın kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) adlı sözlüğün
basılması (1729).
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HÂFIZ BURHAN
Mehmed ALACADOĞAN

23 Mayıs 1897’de İstanbul Aksaray’da doğdu.
Asıl adı Burhâneddin olup babası II. Abdülhamid’in silâhşorlarından Tüfekçi Ahmed Bey, annesi Feride Hanım’dır. İlk öğreniminin ardından
girdiği Kocamustafapaşa Rüşdiyesi’nden mezun
oldu. Küçük yaşlarda sesinin güzelliğiyle dikkati
çekti ve daha hıfzını tamamlamadan mukabele,
mevlid, mersiye okumaya, zâkirlik ve müezzinlik
yapmaya başladı. 1918 yılında hânende olarak
Muzıka-yi Hümâyun’a alındıysa da bir müddet
sonra buradaki görevinden ayrıldı ve hayatını
sesiyle kazandı. Zamanla dinî ve din dışı mûsiki
mahfillerinin aranan üstadı olarak şöhret yaptı.
Hâfız Burhan’ın doldurduğu plaklar halk arasında
büyük ilgi gördü. İstanbul Radyosu’nun ilk kuruluşunda görev yapan Hâfız Burhan Dârütta‘lîm-i
Mûsikī kadrosunda da yer aldı. Ticarete atılıp bir
ara plak doldurduğu Columbia şirketi temsilcisi
olarak Beşiktaş’ta bir plakçı dükkânı açtı. Çoğu
Atina’da olmak üzere yurt dışında konserler verdi.
İstanbul’da çeşitli fasıl topluluklarında hânendelik
yapmasının ardından bu faaliyetini kendi adına
kurduğu zamanın meşhur hânendelerinden müteşekkil bir grupla devam ettirdi. 1930’lu yıllarda
50 lira yevmiye karşılığında fasıllarda okuduğu göz
önüne alınırsa Hâfız Burhan’ın dönemin sanatkârları arasındaki müstesna yeri daha kolay anlaşılır.
1918’deki Altımermer yangınından sonra taşındığı Beşiktaş’ta uzun yıllar oturduğu için “Beşiktaşlı
Burhan”, Muzıka-yi Hümâyun’da bulunduğundan
dolayı “Muzıkalı Burhan” diye de anılmıştır. Soyadı kanunundan sonra Sesyılmaz soyadını alan Hâfız Burhan, Mareşal Fevzi Çakmak’ın kızının mevlidini okumak üzere bulunduğu Ankara’da Hacı
Bayram Camii’ndeki mevlid esnasında 18 Nisan
1943 günü vefat etti. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Beşiktaş’taki Yahyâ Efendi Dergâhı hazîresine
defnedildi.

ayrıca Zâti Arca
ve Lemi Atlı’dan
faydalandı. Parlak, geniş ve tenor bir sese sahip olduğundan
gerek minarede
gerekse
cami
içerisinde okuduğu ezanlarla,
Âyetü’l-kürsî ve
büyük âminlerde müezzinliğin
en güzel örneklerini vermiştir.
Mevlid okumadaki başarısını ise özellikle belirtmek gerekir. Arkadaşı Ali Rıza Sağman, onun Hâfız
Sâmi ve Hâfız Şaşı Osman’dan sonra devrin en iyi
mevlidhanı olduğunu söyler (Meşhur Hâfız Sâmi
Merhum, s. 113).
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Hâfız Burhan’ın dinî ve din dışı sahada okuduğu
eserler Türk mûsikisi yakın tarihinin nâdir icraları
arasında yer alır. İlk mûsiki derslerini ağabeyinden almışsa da onun köklü bir mûsiki eğitimine
sahip olduğu söylenemez. Muzıka-yi Hümâyun’da
bulunduğu sırada Muallim İsmâil Hakkı Bey’den,

Gazel formunun son ustalarından olan Hâfız
Burhan ayrıca türkü, şarkı, ninni, kanto, tango, operet, marş türlerinde pek çok eseri plağa
okumuştur. Gür sesinden dolayı İstanbul Radyosu’nun Galatasaray Postahanesi’nin üst katındaki
ilk yayınlarında mikrofona arkasını dönerek okuduğu söylenir.
Abdülhak Hâmid’in Târık adlı piyesinde yer
alan “Her yer karanlık pür nûr o mevki” mısraı ile
başlayan ve halk arasında “Makber” adıyla anılan mersiyesi Hâfız Burhan’ın emsalsiz icrasıyla
çok tutulmuş olup günümüz icracıları tarafından
da aynı üslûpta okunmaya çalışılmaktadır. Bazı
filmlerin müziğini hazırlayan Hâfız Burhan ayrıca
birkaç şarkı bestelemiştir. Bunlar arasında uşşak
makamındaki, “Hasta kalbimde açılmış ebedî bir
yarasın” mısraı ile başlayan şarkısı ile nevâ makamında ve gazel tarzındaki “yeni ninni”si (mihnet-i
dünyâ) özellikle belirtilmelidir.
Columbia plak şirketi 1970’te Hâfız Burhan’ın
seçme eserlerinin yer aldığı bir plak çıkarmış,
1993 yılında da toplam yirmi eserinin bulunduğu
bir CD’si yayımlanmıştır.
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Ahmet ÇAKIL
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Ahmet DÜNDAR

YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
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Elekçi Gelse De Bir Kalbur Alsam
Elekci gelse de bir kalbur alsam
Üğrüne üğrüne öllük elesem
Aynalı beşşiğe oğlan belesem

Kuyumcular döker sırma kuşağı
Mevla’m esirgemiş oğul uşağı
Kocamın yanında düştüm aşağı

Nolur Mevla’m nolur ihsanın yok mu
El kadar et versen o bana çok mu

Nolur Mevla’m nolur ihsanın yok mu
El kadar et versen o bana çok mu

Konaklar yaptırdım altun eşikli
Sufralar serdirdim gümüş kaşıklı
Üç gece yatmadım yanım beşikli

Çavuş hamamının temam kurnası
Ebelerin yalan ilaç vermesi
Ağzımda duruyor ilaç yaresi

Nolur Mevla’m nolur ihsanın yok mu
El kadar et versen o bana çok mu

Ya ver muradımı ya al canımı
Ben istemem böyle can sağlığını

Konaklar yaptırdım altun direkli
Sofralar serdirdim ballı börekli
Üç gece yatmadım yanım bebekli

Bir oğlum olsa da esdiriversem
Al yeşil bayrakla kesdiriversem
Emmisin dedesin küstürüversem

Nolur Mevla’m nolur ihsanın yok mu
El kadar et versen o bana çok mu

Ya ver muradımı ya al canımı
İstemem ben böyle can sağlığını

Küçücük kazanda yemek bişiyor
Oynayan çocuklara gönüm düşüyor
Doğurmasam kocam beni boşuyor

Konaklar yaptırdım döşedemedim
Çiçekler ektirdim yeşerdemedim
Kahbe felek ile baş edemedim

Nolur Mevla’m nolur ihsanın yok mu
El kadar et versen o bana çok mu

Ya ver muradımı ya al canımı
Ben istemem böyle can sağlığını
ÇANKIRI
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİMİZLERİMİZ
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Efe Kocatop - İstanbul
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1) M.Ö. 1. yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Hintli
Beydeba tarafından kaleme alınmış, Sanskritçe orijinal
adı Pança-Tantra (Beş İlke) olan, fabl tarzında hikâyeler
barındıran ve temel konusu ahlak ve siyaset olan kitabın
Abdullah İbn-el Mukaffa tarafından çevrilmiş Arapçadaki
adı. (Ortadaki resim). 2) Uzaklaşmak, uzamak, ara açılmak. – Yoksul, muhtaç. 3) Samaryum’un simgesi. - Sporun gerektirdiği değerlere sahip olan (kimse), sporcu. 4)
Yüz, beniz, tip, ru. – Kalıcılık. ölmezlik. 5) Halk ozanı. – Bir
binek hayvanı. 6) Yüksek irtifa anlamında İngilizce “High
Altitude” sözcüğünün kısaltılmışı. - Bir şeyin özü, çekirdek.
7) Bağışlama. – Lahza, en kısa zaman parçası. 8) Mektup.
– Ödeme. 9) Çizgi; sınır. – Beyaz. – Saflık, temizlik, arılık.
10) Vilayet. - Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge. - Bir konu veya nesnenin
başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı. 11) Duadan sonra söylenir. - Hekimlikte kullanılan,
çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sıvı,
lokman ruhu. 12) Epilepsi. - Sanığın yargılama sonunda,
kendisinin üstüne atılan suçu işlemediği, sanığın başka bir
kimse olduğu, eylemin yasaya göre suç sayılmadığı anlaşılması. 13) Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim
bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük il. – Utanma
duygusu; sanat. – Üye.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Bir olaydan, anlatılan ibretli bir öyküden alınacak
ders. 2) Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi
güç bulunan kişi, evliya, veli. – Aktif, çalışır vaziyette. – Kamer. 3) Bir nota. – Büyük çivi. – Metre’nin kısaltılmışı. – Fasıla, mesafe. 4) Ramazanda imsak vaktini ve namaz vakitlerini gösteren çizelge. - Ham maddeyi işleyip mal üretme,
yapım. 5) Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan ses.
– Dördümcü halife. 6) Akis, yankı. - Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ. 8) Bankacılıkta Elektronik Fon
Transferi’nin kısaltılmışı. – Bir göz rengi. 9) Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit
kaplı bölüm. - Baharat veya güzel kokular satan kimse. 10)
Japon çiçek düzenleme sanatı. - Bir makinenin, herhangi
bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdurmaya yarayan
mekanizma. 11) Dişin dentin tabakasını saran ve onu koruyan, beyaz, sıkı ve çok sert bir madde. - Özellikle silahlı
kuvvetlerin, aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi. 12) Numara’nın kısaltılmışı. - Yılanın
deri değiştirirken attığı deri. – Yegâne, biricik. – Çok değil.
13) Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline
dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
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BERCESTE

Çok Cefâ
Çok cefâ etme kimseye çok cefâdan korkagör
Var yürü râh-ı Hudâ’ya her belâdan korkagör
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Zulm ile incitme halkı eyleme bed-sülûk
Âh-ı mazlûm yerde kalmaz bedduadan korkagör
Nasihatdir işle gönül her işini ihlâs ile

Verir emlâkin hevaya dil-rübâdan korkagör
Aldanma fâni cihâna köhne zendir ey gönül
Mâsivâdan hem elin çek bu hevâdan korkagör
Ba’zısı korkar düşünür işinin ihtihâsmdan
Hûb demişler ki efendim ibtidâdan korkagör
Ey Hasan’ım olma ğâfil fikreyle encâmını
“Beyne’l-havf ver recâ” et ol Hudâ’dan korkagör
Aşık HASAN ( Zeyni )
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