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SIR
Aziz dostlar,  bu başlığı atmamda ki temel se-

bep; insan sağlığını hiçe sayıp paraya odaklanan 
insanlıktan uzak nesebi gayri sahih yaratıkları 
biraz olsun tasvir, takriz, taciz, tenkit ve tekdir 
amaçlı kasten hedef göstermek için kullandım. 
Affınıza istinaden, bu insanlıktan nasibini alma-
mış yaratıkları, yüksek müsadenizle, ifşa etme 
yoluna gittim.

Sizlerin alın terinizle sıcacık yuvanızda hela-
linden aile efradınıza ve yavrularınıza rızk bul-
maktaki gayretiniz ve titizliğinize mukabil onların 
sağlığınızı hiçe sayıp ceplerinizi soymalarına karşı 
bir tepki olarak kabul buyurunuz lütfen.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Domuz etinin 
yanı sıra taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken 
maddesi ilave edildiği tespit edilen ve hileli gıda 
satan toplam 618 firmanın 1211 parti ürünü içe-
ren hileli gıda listesi kamuoyu ile paylaşıldı.

İşte aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt 
ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çi-
kolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya 
ait 1211 parti ürünün yer aldığı o liste:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıkla-
nan listenin ardından at eti kullanan firmalar lis-
tesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. At eti ve 
tek tırnaklı kullanan firmalar tek tek ifşa edildi. 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 
listede, vatandaşlara at eti ve tek tırnaklı hayvan 
eti yedirdiği tespit edilen firmalar kamuoyuna 
duyuruldu. Peki at eti kullanan firmalar hangile-
ri? Sahtecilik yapılan ürünün, 130’u İstanbul’da, 
73’ü Ankara’da, 123’ü İzmir’de, 101’i Adana’da, 
56’sı Diyarbakır’da ve 65’i Bursa’da bulundu. İşte 
at eti kullanan firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı

Bakanlığın yayınladığı listesinde laboratuvar 
sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 
gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve 
sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, 
değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan fir-
manın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri 

numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine 
sunuldu. 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit 
ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Listede bulunan 
bazı markaların vatandaşa domuz ve at eti ye-
dirdiği, bazı markaların da çaya boya karıştırdığı 
ortaya çıktı. 2012 yılından bu yana 1443 firmaya 
ilişkin 3202 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı 
da belirtildi.

İŞTE VATANDAŞA DOMUZ, AT VE EŞEK ETİ YE-
DİREN FİRMALAR

Gurme Gıda - Kocaeli - Domuz eti

Fekeli Fatih Usta Kebap - Adana - Tek tırnaklı 
eti (Eşek eti)

Öz Ağrı Kasabı - Adana - Tek tırnaklı eti (Eşek 
eti)

Yüzet Et ve Et Ürünleri - Sakarya - At eti

Dora Et - Adana - At eti

China Sun - Muğla - Domuz eti

Deniz Börek Salonu - İstanbul - At eti

Karanfil Otel - Aydın - Domuz eti

Akşömine - Afyon - Domuz eti

Hamamönü Bahçem Cafe - Ankara - Tek tır-
naklı (Eşek eti)

Kebapçı Mehmet Usta - Afyon - Domuz eti

Bu “gıda teröristlerini” çevremize duyurup, 
daha fazla insanımızı zehirleyip, soymalarını bir 
zahmet engelleyelim.

Güzel insanların olduğu bir dünyada, güzellik-
ler yaşamanız dileğimle. Saygılar.

E D İ T Ö R’ D E N

KIBLESİ PARA OLANIN
ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ

Yavuz Selim PINARBAŞI
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SIR
M.Tunahan PINARBAŞI

Kanal İstanbul Projesi  2011 yılında 
Haliç Kongre Merkezi’nde açıklandı. Pro-
jenin tarihi ise Roma dönemine uzan-
makta. Osmanlı Devleti’nde Kanuni Sul-
tan Süleyman döneminde proje tekrar 
gündeme gelmiş gerçekleşemeden iptal 
edilmişti.

KANAL İSTANBUL’UN ÖZELLİKLERİ

Kanal İstanbul, Karadeniz ile Akdeniz 
arasında  geçit olan İstanbul Boğazı’nda-
ki gemi trafiğini rahatlatmak için Karade-
niz ile Marmara Denizi arasında yapay bir 
suyolu açılacak projenin ismidir. Kanalın 
uzunluğunun 40-45 km; genişliği yüzey-
de 145-150 m, tabanda ise yaklaşık 125 
m olacağı yapılan açıklamalarla belirtildi. 
Proje sonunda, İstanbul’da iki yeni yarı-
mada, yeni bir de ada oluşacaktır.

Kanal İstanbul’un yararları

Kanal İstanbul başta boğaz güvenliği, 
ekonomi, çevre gibi konularda fayda sağ-
layacak. 

Kanal İstanbul ekonomik açıdan: Bo-
ğazdan geçiş kapasitesi 25.000 gemi. Gün 
gün geçen gemi sayısı sürekli artmakta. 
Bu sayının  2050’de 78.000 bulması bek-
leniyor . Kanalın kapasitesi 69.000 gemi, 

tek yön. Gemi sayısı 20 000’den 75.000’e 
çıkınca bekleme süresi artacak. 80.000 
ton üstü bir geminin bekleme maliyeti 
130.000 dolardır. Bu gemilerden 80.000 
dolar geçiş ücreti alınsa bile yıllık 7-8 mil-
yar dolar gelirin sadece buradan sağla-
nacak.

3.4 milyar lira tasarruf sağlanacak

Kanal İstanbul ve boğaz güvenliği: 
Boğazdaki kazaların azalması, kimyasal 
madde taşıyan gemilerin boğazdan ge-
çerken oluşturduğu tehlike ve yalılara 
çarpma durumları Kanal İstanbul Projesi 
ile engellenecek. 

Çevre tahribatı ve karbon emisyonu 
azalacak: Geçen gemiler karbondioksit 
salınımını arttırıyor ve bu tarihi yapıların 
ve binaların zarar görmesine neden olu-
yor. 

KANAL İSTANBUL

P O L İ T İ K A
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SIR
Akif CEMİL

D E N E M E

NEBEVİ TEDAVİ

Ünlü doktor, Medine’ye geldiği ilk gün çok he-
yecanlıydı. Hayatında ilk defa, Mısır Kralı Mukavkıs 
tarafından yabancı bir şehre görevlendirilmişti. Bu-
radaki insanları ücretsiz olarak tedavî edecekti. Bu 
görevini başarılı bir şekilde icra ederse kim bilir kral 
onu nasıl ödüllendirecekti.

Doktor, Medine’ye geldiğinde ilk önce Sevgili 
Peygamberimizin yanına uğrayarak kendisini tanıttı:

- Efendim! Kralımız Mukavkıs beni, size hizmet 
için gönderdi. Burada hastalarınıza bedava bakaca-
ğım, dedi.

Peygamber Efendimiz, doktora iltifat ederek ik-
ramda bulundu. Sonra da ona güzel bir yer tahsis 
edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için ashab-ı 
kiramı görevlendirdi. 

Doktorun keyfi yerindeydi. Medine’de kendisi 
gibi başka bir doktor olmadığından onun buraya 
geldiğini duyan Müslümanların kendisine akın ede-
ceğini düşündü. Onun için Medinelilerden genişçe 
bir ev istedi. Bu evi aynı zamanda muayenehane 
olarak da kullanacaktı.Artık her şey hazırdı. Doktor 
hastaları beklemeye başladı; fakat tedavî olmak için 
doktora ilk gün kimse gelmedi. İkinci gün de kapıyı 
çalan olmadı. Ertesi gün yine aynı… Tam bir ay geç-
mişti. Günler birbirini kovalıyor; ama kimse hasta-
lığından dolayı tedavî olmaya gelmiyordu. Hem de 
tedavî için ücret alınmamasına rağmen… 

Neydi bu işin sırrı. Bu şehirde kimse doktora 
ihtiyaç duymaz mıydı? Yoksa buradakiler, hastalan-
dıklarında başlarının çaresine kendileri mi bakardı?-
Doktor sanki şoka girmişti. Kendisini hiç bu kadar 
âtıl ve faydasız olacağını düşünmemişti. 

Hâlbuki memleketi Mısır’da günde onlarca kişiyi 
muayene eder, bunun için de el üstünde tutulurdu. 
Acaba burada doktorlar hastaların ayağına mı gi-
derdi? Niye kimse gelip kendisinden yardım istemi-
yordu?Hiç beklemeden malzeme çantasını alıp dı-
şarıya çıktı. Medine sokaklarını dolaşmaya başladı. 
Evlerin yanından geçerken inleyen, acıyla kıvranan 
birileri var mı diye kulak kabarttı. 

Karşılaştığı kişilere “Ben bir doktorum. Aranızda 
hasta olan varsa onu bedava tedavî etmeye gel-
dim.” diyerek kendisini tanıttığı hâlde kimse ona 
herhangi bir hastalıktan dolayı şikâyet etmiyordu. 

Gülümseyen yüzlerle onu selamlayıp geçiyorlardı.
Doktorun merakı biraz daha artmıştı. İnsan top-

luluğunun olduğu yerde doktora nasıl ihtiyaç duyul-
mazdı? Bunun mutlaka bir sebebi olmalıydı. Bunu 
kim bilirdi acaba?

Doktor tekrar Sevgili Peygamberimizin yanına 
gitti. Hayret dolu bir ifade ile:

- Efendim! Buraya, size hizmet etmeye, dertli-
lerinize derman olmaya gelmiştim. Fakat haftalar 
geçmesine rağmen bugüne kadar hiç kimse tedavî 
olmaya gelmedi. Onun için benim burada durma-
mın artık bir anlamı kalmadı. Müsaade ederseniz 
ülkeme dönmek istiyorum. Fakat sormadan da 
edemeyeceğim. Sizin arkadaşlarınız hiç mi hasta 
olmaz? dedi.

Doktorun şaşkın dolu bakışlarına Resûlullah 
Efendimiz tatlı bir tebessüm ile karşılık verdi. Sonra 
da şöyle buyurdu:

- Benim ashabım pek hasta olmaz. Çünkü onlar 
acıkmadıkça bir şey yemezler. Sofraya oturdukların-
da da tam doymadan kalkarlar!

Doktor, bu ifadeler karşısında adetâ büyülenmiş-
ti. Bütün hastalıkların reçetesi işte bu idi. Şimdi Me-
dinedeki Müslümanların neden hastalanmadığını 
daha iyi anlamıştı. 

(Hayatu’s Sahâbe, El-İsabe Fi temyizi Sahâbe, Su-
verun Min Hayatu’s Sahâbe)

Asrı Saadette bir ismi de Şafi olan Kur’anın ve 
Peygamberimizin tavsiyeleri doğrultusunda yaşa-
yan sahabei güzin maddi manevi sağlıklıydı. 

Üstad bu hususta şu tesbitte bulunur:
”İbni Sina, İslâm hükemasının Eflâtun’u ve he-

kimlerin şeyhi ve filozofların üstadı, dâhi-i meşhur 
Ebu Ali ibni Sina, yalnız tıp noktasında, ‘Külû veş-
rabû velâ tüsrifû’ âyetini şöyle tefsir etmiş. Demiş: 
Yani, ilm-i tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzel-
liği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten son-
ra dört beş saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. 
Yani, kolayca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve 
mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne 
yemektir.(HAŞİYE:Yani, vücuda en muzır, dört beş 
saat fasıla vermeden yemek yemek, veyahut telez-
züz için mütenevvi yemekleri birbiri üstüne mideye 
doldurmaktır.)”
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SIR
Çarşıda-pazarda giderek popüler olarak kullanı-

lan “Organik Gıda” ifadesindeki “organik” terimi; 
“genelde geleneksel ve doğal yollardan, yani ekolo-
jik (çevreye uyumlu) yöntemlerle üretilen tarımsal 
ürünler” olarak tanımlanmaktadır. Bu doğru tanım-
la birlikte, “organik” teriminin karşıtı olan ama ço-
ğunlukla bilinmeyen “inorganik” terimi ile birlikte 
de açıklamak, bilimsel olarak mümkündür. Hatta 
biyologlar; bu iki terimi açıklarken, inorganik mad-
deleri açıklamakla başlarlar: İnorganik bileşikler; 
canlıların kendi bedenlerinde sentezleyemeyip, dış 
ortamdan hazır bir biçimde aldıkları bileşiklerdir. 
Bunlar; hem canlı bedeninde, hem de cansız me-
kanlarda bulunabilirler ve küçük moleküllü yapıları 
mevcuttur. Sürekli, ancak gerektiği kadar bulunma-
sı lazımdır. Nitekim; canlı hücreler, bu bileşiklere 
ihtiyaç duyarlar. Besin olarak kullanılan inorganik 
bileşikler, yani ‘’mineraller-su’’ gibi maddeler sindi-
rilemezler ve enerji verme özellikleri yoktur. Dolayı-
sıyla; bu bileşikler, düzenleyici maddelerdir. Karbon 
elementi bulundurmayan tüm moleküller, “İnorga-
nik Bileşik” kabul edilmektedir. Bu itibarla; organik 
bileşikler, canlıların yapısında var olan ve tümü ke-
sinlikle karbon atomu taşıyan moleküllerdir. Prote-
inleri, karbonhidratları, lipitleri ve nükleik asitleri 
ise, organik bileşiklere örnek olarak gösterebiliriz.

Tarımsal üretim açısından; gerek hızla artan nü-
fusun ihtiyacının karşılanması, gerekse sanayileşme 
ve kentleşme sonucu köyden şehre göçün özendiril-
mesiyle, köylerde tarımla uğraşan nüfusun azalma-
sı sonucuna yol açmıştır. Tarımsal üretim; mevcut 
geleneksel yapısıyla, değil sadece Türkiye’de, belki 
bütün dünyada insanların ihtiyacını karşılayamamış 
ve tarım teknolojisinde daha yeni, daha fazla ve 
daha hızlı sonuç veren üretim yöntemleri aranmış-
tır. Bu durum; inorganik gübreler, pestisitler (zararlı 
organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya 
da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da 
maddelerden oluşan sentetik ve kimyasal karışım-
lar), kısaltılmışı “GDO” olan “Genleri Değiştirilmiş 
Organizmalar” veya tohumlar ve hormonlar kul-
lanmak suretiyle tarımsal üretimin artmasına yol 
açmıştır. Buna göre; organik tarım, yerli tohumlarla 
inorganik gübre yerine organik gübre kullanılarak, 
pestisitler, GDO’lu tohumlar ve hormonlar kullan-

maksızın yapılan tarıma organik tarım denilmekte 
ve en sağlıklı tarımsal üretim biçimi kabul edilmek-
tedir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi; kentleşmenin daha 
cazip ve görece sanayi sektörünün tarım sektörün-
den daha karlı hale gelmesi, tarımsal alanların ve 
karlı olmaktan çıkan tarım sektöründe iştigal eden-
lerin eksilmesine ve üretimin azalmasına neden ol-
muştur. Ancak; sağlıksız kentleşmeyle ve sanayide 
emek veya insan gücü yerine sermaye ve makine-
leşmenin öne çıkmasıyla, köyden göçen insanların 
çoğu işsiz kaldığı gibi, tarıma elverişli alanlar kulla-
nılmamış ve -adeta şehir efsanesi haline gelen- bir 
zamanlar “dünyada kendi kendine yeten yedi ülke”-
den biri olan Türkiye, başlıca -üç yanı denizle çevrili 
bir ülke olmamıza rağmen en fazla- balık ve deniz 
ürünlerinden tut da, başlıca işlenmiş meyve ve seb-
zeler, atıştırmalık gıda, et ve süt ve ürünleri olmak 
üzere tarımsal ürün ithal eder hale gelmiştir.

Bu durumla birlikte, giderek GDO’lu ürünlere, 
kimyasal ve/ya inorganik gübre ve maddeler kul-
lanılarak sağlıksız gıda maddeleri üzerine yoğun 
tepkiler başlamış; organik tarımla üretilen tarımsal 
ürünler, şehir kültürü içinde aranır hale gelmiş ve 
marketlerin en pahalı ürün olarak satılan rafların-
da kontrolsüzce yer almıştır. Bu aşamada; Devlete 
düşen görev, kalkınmada öncelikli yöreler tespit 
etmek, yani sadece Doğu ve Güney Doğu Anadolu 
gibi geri kalmış bölgeleri teşvik etmek yerine bütü-
nüyle tarımsal alanlarda üretim yapacak şekilde, 
organik gübre ve tohum, yem ve mazot gibi girdileri 
teşvik etmek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
na bağlı, Türkiye’nin en ücra köşesinde örgütlenmiş 
Müdürlükleri aracılığıyla, orada çalışan ve/ya ütülü 
pantolonlarıyla oturan Ziraat Mühendisleri ve Vete-
rinerlerini harekete geçirerek, tarımı, özellikle orga-
nik tarımı desteklemek olmalıdır.

Sonuçta; muhakkaktır ki, Devlet tarafından, 
hem sağlıklı gıda tüketim, hem de karlı yatırım ara-
cı olarak organik tarım desteklenmelidir ama yine 
-başlıkta belirttiğim gibi- organik ürün satıcılarının 
mantar gibi ürememesi ve suiistimalinin önlenmesi 
için “organik gıda terörü”nün önüne geçecek ön-
lemleri almadı ve gerekli kontrol ve düzenlemeleri 
yapmalıdır.

ORGANİK GIDA TERÖRÜ

Sabit OSMANOĞLU

K A PA K
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SIR
Sadettin TURHAN

A K R O S T İ Ş

MEKKE

M ekke bir sevda, adı düştü gönlüme,

E l açıp ağlayarak, yaşlar doldu gözüme,

K alpten bütün dualar, samimiyetle Rabb’ime,

K astım bu mübarek beldede,  aciz nefsime,

E n kıymetli yakarış, sonsuz şükür Rabb’ime.

L a ilahe ile başlarım dünya hep geride,

A llah ismi her zaman zikir ile dilimde,

İ llallah diyerek tüm bedenim dirilir,

L afzı Allah için, cümle canlar verilir.

A lemlerin varoluş merkezidir burası,

H ayat bulur ölmüş kalbin yuvası,

E l açıp yalvar, varış yeri burası.

İ nsan önce anlamaz, bu ne kutlu beldedir,

L atif olan Allah’ın nuru her yerdedir,

L isan yetersiz kalır, bu ne yersiz cümledir,

A lemlerin merkezi, mest eder lezzetlidir,

L af ile değil, azmedersen vuslata varılır,

L ütfederse Rabb’im tüm kapılar açılır,

A rzın merkezinden Rahmet gönle saçılır,

H a gayret dostum, günahlardan burada kaçılır.

MEDİNE

M edine; gül sultanı misafir eden belde,

E sti gönlüme gül kokusu her yerde,

D öndüm baktım Uhud’a, sevdan hala duruyor,

İ ndim gezdim her yeri, herkes Sen’i soruyor,

N e güzel bir rehbersin, hala Sen’i severiz,

E n kalbi duygu ile salâvatlar söyleriz.

M uhammed ismi oldu bize sevda,

U zak yakın farketmez varlığın bize deva,

H amd, şükür bize önder oldun daima,

A llah Sen’i yarattı, sevdirdi aşıkına.

M ihrabın önünde biz hep Sen’i bekleriz,

M adem ümmet olduk, adını dualara ekleriz,

E l çekmek yok dünyadan, ahireti de isteriz,

D aima Hak için dik durur emir bekleriz.

E nsar gibi can yakmakta, Sana hasretiz,

N e olur bekletme yar, yollarını gözleriz.

R avzanda ashabınla muhabbetler ederdin,

E n zor günlerde bile Sen hep önde giderdin,

S en’sizlik ne kadar zor bilir misin Efendim?

U slanmayınca nefsimiz, huzuruna geliriz,

L atif, nezih kokunu, içimize çekeriz,

A llah şahit olsun, Sen ölmedin biliriz,

L al olur dilimiz, biliriz de diyemeyiz.

L ütfet ne olur evinde misafirin olalım,

A şkımızın, sevdamızın tadına varalım,

H er gezdiğimiz yerde gül kokunu alalım.
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SIR
İnsanın bedensel gelişimi kadar, ruh-

sal gelişimi, kişilik oluşumu açısından da 
yiyip içtikleri büyük bir öneme sahiptir. 
Ağızdan çıkan söz ne kadar mühim ise, 
ağıza giren gıda da en az o kadar, hatta 
daha fazla mühimdir. Çünkü yedikleri-
miz bedenimiz için sadece kan ve can 
olmakla, enerji vermekle kalmaz; huy 
olur, ahlȃk olur…

Helal ve temiz gıdalarla beslenen in-
san güzel ahlȃk sahibi olur. Yaptığı iba-
detlerden tat alır. Manevi dünyası hu-
zurlu olur.

Yenilen yemeğin helal ve temiz olma-
sı kadar, nasıl pişirilip, hazırlanıp, nasıl 
ve hangi ortamda yenildiğine de dikkat 
edilmelidir. Zira Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.v.) sofrada konuşmamayı değil, gü-
zel şeylerden konuşarak yemek yemeyi 
tavsiye buyurmuşlardır.

Rivayet edilir ki bir zaman Şah-ı Nak-
şibend Hazretleri Gazyut denilen bir 
yere gitmişti. Orada talebelerinden biri 
onlara yemek getirdi. Şah-ı Nakşibend 
Hazretleri yemeğe bir nazar kıldı ve bu-
yurdu ki:

“Bu hamuru yoğuran ve yemekleri pi-
şiren kimse, başlamasından bitirmesine 
kadar öfke, gadap halinde idi, kızmış va-
ziyetteydi. Biz ondan hiçbir şey yiyeme-
yiz. Zira böyle yapılan yemeklerde hiç-
bir hayır ve hiçbir bereket yoktur. Belki 
de şeytan, yemek yaparken hep onunla 

bulunmuştur. Bizler böyle bir yemeği 
nasıl yiyebiliriz?”

Yemeği hazırlarken Besmele çeksek, 
salavatlar okusak, kelime-i tevhid ge-
tirsek, o yemeğin lezzetinin değişeceği 
muhakkaktır.

Artık herkesçe malum bir araştırma 
sonucudur. Ancak çok güzel bir misal 
olduğu için, ne kadar anlatılsa azdır. 
Hani bir Japon bilim adamının yaptığı, 
bardaktaki su deneyi… Bir bardak suya 
güzel, gönül okşayıcı sözlerin söylenme-
si ve o bardaktaki su dondurulduğunda, 
buz kristallerinin muazzam şekiller al-
ması.. Diğer bir bardak suya da küfür 
ve hakaret içeren, kötü sözlerin söylen-
mesi sonucunda, suyun çamurlaşması, 
kararması meselesi… Bu su dondurul-
duğunda ise, buz kristallerinin şekilsiz, 
çirkin olması…

Nakşibendi Hazretleri ayrıca, yemek 
hazırlayan kişinin nasıl davranması ge-
rektiği hususunda da şöyle buyurmuş-
tur:

“Yenilecek bir gıda, her ne olursa ol-
sun gaflet içinde, gadapla veya kerahet-
le hazırlansa, tedarik edilse, onda hayır 
ve bereket yoktur. Zira ona nefs ve şey-
tan karışmıştır. Böyle bir yiyeceği yiyen 
kimsede, mutlaka bir çirkin netice mey-
dana gelir. Gaflete dalmadan yapılan ve 
Allah-u Teȃlȃyı düşünerek yenen helal 
ve halis yiyeceklerden hayır meydana 

ÖLÜ DAMACANA SULARI

M A K A L E

Mecbure İnal VELA
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gelir. İnsanların hȃlis ve sȃlih ameller iş-
lemeye muvaffak olamamalarının sebe-
bi; yemede ve içmede bu hususa dikkat 
etmediklerinden ve ihtiyatsızlıktandır. 

Her ne hal olursa olsun, bilhassa na-
mazda huşu ve hudu halinde bulun-
mak, zevkle ve gözyaşı dökerek namaz 
kılabilmek, helal lokma yemeye, Allah-u 
Teȃlȃ’yı hatırlayarak yemeği pişirmek ve 
yemeği Allah-u Teȃlȃ’nın huzurunda imiş 
gibi yemeğe bağlıdır. Vücuduna haram 
lokma karışmış bir kimse, namazdan tat 
duymaz.”

Tasavvuftaki hallerinin kaybolduğunu 
söyleyen bir talebesine:

“Yediğin lokmaların helalden olup ol-
madığını araştır.” buyurmuştur.

Namazda hudu ve huşu nasıl elde edi-
lir diye sorulduğunda bunun ilk şartının 
“Huzurlu bir halde helal lokma yemek” 
olduğunu belirtmiştir.

Günümüzde, yediklerimizin içeriğin-
de ne gibi zararlı maddeler bulunduğu-
nun tam olarak bilinmediği bir çağda, 
gıda terörü denilen bir kavramla karşı 
karşıya kalmış durumdayız. Hazır gıdalar 
bu kadar süslenip püslenerek piyasaya 

sürülürken, bu kadar reklamı yapılarak 
göze sokulurken, çocuklarımızı bu gıda 
teröründen koruyabilmemiz gerçekten 
güç.

İşin bir de başka boyutu var:

Çocuklarımızı, boynuna boyunduruk 
vurulup ahırlara kapatılmış, daha çok 
süt versin diye hareket imkȃnı kısıtlan-
mış, çayırlarda mis kokulu otlarda ya-
yılmak yerine, önüne konulan saman 
balyalarıyla beslenen hantal ineklerin 
sütleriyle;

Kuluçka makinalarında, fabrikasyon 
olarak üretilen, sürekli yumurtlasın diye 
gece gündüz yapay ışık altında tutulan 
stres küpü tavukların yumurta ve etle-
riyle;

Hangi tarihte dolum yapıldığı meçhul, 
güneş altında mı, gölgede mi bekletildi-
ği ve ne kadar beklediği bilinmeyen ölü 
damacana sularıyla beslediğimiz çocuk-
larımızın aktif olmasını, ayık ve uyanık 
olmasını, çalışkan, becerikli ve zeki ol-
masını, anlayışlı olmasını beklemek ne 
derece hakkımızdır acaba?

Bu sorunun cevabını hep birlikte dü-
şünsek iyi ederiz.

9
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Mehmet DİKMEN

İ L A H İ YAT

Kur’an, unutmanın en kötüsü olan 
nefsini yani kendini unutmak kavramı 
üzerine şu ikazı yapmaktadır:

“Sizler insanlara iyilik yapmalarını 
emredip (o iyilik yapma konusunda) 
kendi nefsinizi mi unutursunuz? (Üste-
lik) siz kitabı da okursunuz…” (Bakara, 
44. Ayet)

Allah’ın kitabından yapılması gere-
ken iyilikleri öğrenip, insanlara o iyi-
likleri yapmayı tavsiye ve teşvik eden 
insanın,kendisinin o iyilikleri yapmayı 
unutmasından daha şaşırtıcı

ve üzüntü verici bir durum olabilir 
mi?

Bu durum bir girdapta insanların 
boğulduğunu gören insanın, başkala-
rına bu girdaptan sakınma ikazı yap-
tığı halde, kendisinin girdabı unutup 
yüzmek için denize atlamasına benzer. 
Göz göre göre boğulmak denir bunun 
adına.

Manevi konularda kendini unutma-
nın hiçbir mazereti yoktur. Çünkü oku-
duğumuz kitap bizi devamlı uyarmak-
tadır.

Bu uyarıları, başkaları için dikkate 
alıp, insanın kendisi için de aynı uyarı-
ların geçerli olduğundan gaflet etmesi, 
affedilecek, mazur görülecek bir du-
rum değildir. Çünkü yeterli sayıda uya-
rıcı, hatırlatıcı vardır. Kitabın okunması 
yeterli bir uyarıcıdır.

Başkalarına uyarı görevi yapmak da, 
bir başka yeterli uyarandır.

Bir sitede, hırsızlık veya yangın sin-
yalinin çaldığını duyan kişinin, aklına 
ilk gelen şey, “acaba yangın veya hır-
sızlık olayı benim evimde mi oldu,” dü-
şüncesidir. Derhal evine bakmaya koş-
malıdır o insan. Fıtratın normal işleyişi 
böyledir.

Ortada bir tehlike uyarısı varken, ki-
şinin o tehlikeyi kendinden uzaklarda 
araması, sağlıklı bir davranış değildir. 
Önce o tehlikenin, kendisi için varit 
olup olmadığını düşünmek, insan için 
bir zarurettir.

Kendini unutmak, dünyevi konular-
da nasıl fıtrata aykırılık arzediyorsa, bu 
hüküm, uhrevi konularda çok daha bü-
yük oranda geçerlidir.

Hiç unutmayalım: Unutanlar, unutu-
lurlar.

Kendini unutanı, Allah da unutur. 
Yani onu rahmetinden uzak tutar. Af 
dışı bırakır. Cezayı hak etmiş sayar… Al-
lah’ın unutmasını bu şekilde anlamak 
gerekir…

Allah hiçbirimizi unutulandan eyle-
mesin…

Kendini unutmak gafletine de dü-
şürmesin…

BAŞKALARINA AKIL VERİRKEN, 

NEFSİNİ UNUTMAK EN KÖTÜ UNUTMADIR
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SIR
İrfan ÇETİN

M A K A L E

Osmanlı çok büyük bir devletti. Günümüz-
de dahi Osmanlı yıkılalı yaklaşık 100 yıl olma-
sına rağmen Hala Osmanlı Dünyada anılan bir 
devlet ve birilerini rahatı bozulmasın diye geri 
dönme ihtimali Avrupa’yı titretir. Bu kadar bü-
yük bir devlet olmanın bedelleri var elbet. Ge-
rektiğinde sert davranmak gerekliydi. 

Bunlardan bir örnek. Osmanlı’da adam as-
mak, boğmak ve kelle kesmek, bir ceza şekliydi 
ve bunun için de sarayda her zaman cellatlar 
bulundurulurdu. Bir gurup cellat, padişah ve 
diğer yüksek rütbeliler için her an hazır du-
rumda beklerlerdi. Cellatlık sistemi 15. yy dan 
itibaren kullanılmaya başlanmıştı. 

16. yy da padişahın özel koruması olan dil-
sizler, aynı zamanda cellat vazifesini de görür-
lerdi. Dilsizler, padişahın en küçük bir işareti-
nin dahi ne anlama geldiğini çok iyi bilirlerdi. 
Sağır ve dilsizlere bu vazifenin tevdi edilmesi, 
mahkumun son çığlıklarını duyup etkilenme-
mesi ya da kurbanın yalvarmasıyla merhame-
te gelmemesi içindi.  

Bostancı başı cellatların başıydı. İstanbul 
Balıkhane Kasrı ise, idamlık siyasi mahkumla-
rın idam edilmeden önce üç gün bekletildik-
leri zindan. Bu mekan, günümüzde Gülhane 
Parkı’nın sahile yakın kısmında bulunan kızıl 
renkli, büyükçe bir kasırdı. idamlık mahkum-
lar, önce bu kasra gönderilirler, haklarında 
verilen karar Divan-ı Hümayun’da tekrar gö-
rüşülüp suçu sabit olduğu ve ölümü hak ettiği 
anlaşılırsa, mahkum üçüncü gün idam edilirdi. 
Böylelikle Osmanlı sultanları, anlık bir öfke ve 
yanlış bir kararla bir masumun kanına girme-
miş oluyorlardı. 

Üç gün boyunca akıbetini bekleyen mah-
kumun, üçüncü gün sonunda zindanın demir 
kapısı açılır ve elinde tepsiyle, bostancı başı 
görünürdü(Cellatların başı). Tepsideki bir bar-
dak şerbeti mahkuma sunmak için gelen bos-
tancı başı, mahkuma saygıda kusur etmezdi. 
Sessizce içeri girer, saygıyla şerbeti sunardı. 
Mahkum, bostancı başının getirdiği kadehin 

renginden akıbetini anlardı. Eğer şerbet, be-
yaz bardakla gelmişse affedildiğine, kırmızı 
bardakla gelmişse idam edileceğine işaretti. 

Kadeh beyazsa mahkumun yüzüne kan ge-
lir, rahat bir nefes alarak şerbetini içer ve yine 
bostancıların nezaretinde sürgün edileceği 
mekana doğru yol alırdı. Zira idamdan affe-
dilmenin karşılığı sürgündü. Kızıl bardaktaki 
şerbete gelince? Ölüm demek olan kızıl renkli 
bardağı görür görmez mahkumun yüzündeki 
kan çekilir, beti benzi atar, suratı bembeyaz ke-
silirdi korkudan. Zira az sonra içeceği buz gibi 
şerbet onun ecel şerbeti olacaktı. 

Sultan II. Mahmut’un sadrazamı Mehmet 
Emin Rauf Paşa da Balıkhane Kasrı’na kapa-
tılanlardan. 1818 de 3 gün bu kasrın karanlık 
odasında ecel teri döktükten sonra, endişeyle 
akıbetini beklerken, zindanın demir kapısı açıl-
mış, Bostancı başı elinde tepsi, içeri girmişti. 
Sultan Mahmut, affettiği yakışıklı sadrazamına 
iltifatta bulunarak mesaj göndermişti.

“Kallavi kavuğun ( sadrazam kavuğu ) böy-
lesine yakıştığı bu başa nasıl kıyılır paşa?” de-
mişti. Sadrazam Kavuğu’nun çok yakıştığı için 
idamdan kurtulan sadrazam olarak tarihe geç-
miştir. Cellatlar, Müslüman olan kişilerin infaz-
dan sonra başlarını, cesedi sırt üstü yatırarak 
koltuğunun altına koyardı. Bu yüzden devletin 
üst düzey görevlileri, kelle koltukta geziyoruz 
ifadesi buradan gelmektedir.

(Resim Topkapı sarayı Cellatlar çeşmesi)

OSMANLIDA CELLATLAR 
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Hayatımıza Yeni Şeyler Katmak  

Dr. Ahmet ALTUN

İ L A H İ YAT

Hayat, hareket ve faaliyettir. Evrende 
her şeyde her zaman bir faaliyet bir yeni-
lik ve bir yenileme vardır. Bu ilahi bir ka-
nundur. Yeknesak(tekdüze) hayat, hayat 
değildir. Onun için evrenin bir parçası olan 
insan da hareket içinde olmalı, değişmeli, 
bazı şeyleri değiştirmelidir.  Kendini yeni-
lemeli ve hayatına yeni şeyler katmalıdır. 
İstidat ve kabiliyetine göre kendini geliştir-
meli, yeni şeyler öğrenmeli, terakki etme-
li. Kendine, ailesine, topluma ve insanlığa 
faydalı olacak şeyler peşinde koşmayı, ha-
yatının bir gayesi saymalı. 

Hareketsizlik, bir şey yapma konusunda 
düşünmeme ve bu konuda çaba göster-
meme insanı tembelliğe sevk eder. Tem-
bellik ise, en ağır işte çalışmaktan daha 
zordur denilebilir. Şurası bir gerçektir ki, 
Allah her işte bir zevk ve istek yaratmıştır. 
Samimi bir şekilde çalışan o işte bir zevk 
ve bir huzur bulur. Onun için “zahmette 
rahat, rahatta da zahmet vardır denilmek-
tedir. 

Gerçek şu ki, yürüyen yerinde oturanı, 
koşan da yürüyeni geçer. Oturan ise ancak 
geri geri gideni geçebilir. Onun için insan 
mutlaka bir şeyler yapmalı, bir şeylerle 
meşgul olmalı, hayatını yeniliklerle yeni-
lemeli, işine ve mesleğine göre zaman za-
man hayatında yeni açılımlara yer vermeli 
hayatına yeni değerler katmalıdır. 

Dünya işlerinde geçerli olan bu kural 
manevi hayatta da ibadetlerde de geçer-
lidir. Bu konuda Hz. Peygamber Aleyhi’s 

selatü vesselam, “iki günü birbirine eşit 
olan zarardadır” (Aclunî, Keşfu’l-Hafa, 
2/276) buyurmaktadır. Onun için, iyilikte, 
bilimde, sanatta, ticarette ve hayırlı olan 
her işte, insanın her günü bir önceki güne 
göre daha verimli olması esastır.   

Diyebiliriz ki, Yaradılış gayesine uygun 
olarak her gün, hayata yeni yeni şeyler 
katmak ve farklı şeylerle farkındalık oluş-
turmak, hayat kalitesini artırır ve huzur 
verir. Ülfet perdesini kaldırarak her şeye 
bir anlam kazandırır ve evrenle evrendeki 
olaylarla ünsiyet kazanır. Aksi takdirde za-
man geçmez, hayat çekilmez ve anlamsız 
bir hal alır. 

Beşikten mezara kadar ilim talep edi-
niz, Kıyametin kopacağını bilseniz eliniz-
deki fidanı dikiniz, hiç ölmeyecekmişsiniz 
dünyaya, yarın ölecekmişsiniz gibi ahirete 
çalışınız gibi hadis-i şerifler insanı bu ger-
çeğe yönlendirir. 

Bu hem genç hem de yaşlılar için aynı 
ölçüde geçerlidir.

UNESKO,nun yaşlılık tarifi şöyledir:

“Bir insan konfor alanının dışına çıkamı-
yorsa yaşlıdır”. Diğer ifadeyle yeni şeyler 
öğrenmiyorsa, artık şaşırmıyorsa ve çoğu 
şeyi bildiğini sanıyorsa yaşlıdır. Merak et-
miyorsa, keşfetmiyorsa yaşlıdır. Geçmişte, 
geçmiş anılarında yaşıyorsa yaşlıdır. Sü-
rekli eskiyi tekrarlıyorsa yaşlıdır.
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SIR
Ebeveynlerimize 2020 yılı için 20 formülden 

bahsetmek istiyorum. Bir çocuğun en büyük şansı 
bu düsturları uygulamaya çalışan anne ve babaya 
sahip olmasıdır…

1. Birinci şansının “Şefkatli ve karakterli bir anne 
ve baba ile huzurlu bir ortamda büyüyebilmek” ol-
duğunu unutmayınız!

2. Her anne babanın çocuğunun hayatı hakkında 
her şeyi bilmeye çalışması doğaldır. Şunu biliniz ki; 
çocuk sizin çocuğunuzdur ancak parçanız değildir. 
Çocuğu öyle yetiştirin ki kendini hem aileye ait hem 
de özgür hissetsin. Çocuk aidiyet ve özgürlük duy-
gularını bir arada yaşasın.

3. Anne baba olarak çocuğunuzun mutluluğu 
için kendi mutluluğunuzu feda etmeniz gerekmez. 
Her ebeveyn çocuğunun mutluluğu ile kendi mut-
luluğu arasında denge kurmayı başarabilir.

4. Çocuğunuzu bütün güçlüklerden korumakla 
sorumlu değilsiniz. Bununla beraber güçlükleri be-
raber aşmayı öğretmek önemli sorumluluklarınız-
dandır.

5. Bir annenin kolları sıvayıp bütün yükü yalnız-
ca kendi üzerine alarak aileyi rahat ettirmek gibi bir 
görevi yoktur. Ailece bir takım oluşturup birlikte ha-
yatı gerçekleştirmek hem annenin hem de babanın 
görevidir.

6. Çocuğunuzu hayal kırıklığına uğratmamak ve 
yorucu, zor işlerden uzak tutmak sorumluluğunuz 
yoktur fakat onu hayata hazırlamak çocuğunuza su-
nacağınız en değerli hizmettir.

7. Çocuğunuza dertlerini söylemesi için izin ver-
melisiniz ama ona aynı zamanda eleştiri hakkı da 
tanımalısınız.

8. Çocuklarınızın size itaat etmesini beklemek 
ebeveyn olarak en doğal hakkınızdır ancak siz de 
çocukların kurallara itiraz hakkının olduğunu unut-
mamalısınız.

9. Çocukların sorunlarını büyük insan gibi dinle-
mek ama onlardan büyük insan gibi davranmalarını 
beklememek gerektiğini her zaman hatırlayınız.

10. Disiplin ve nasihatin kar yağışı gibi olduğu-
nu; yavaş, yumuşak ve devamlı yağarsa tutacağını 
biliniz. En etkili nasihat örnek olmak, en etkili emir 
seçenek sunmaktır.

11. Arkadaşlarıyla ve sosyal hayatlarıyla yakın-
dan ilgilenen ama onlara fazla müdahale etmeyen 
ebeveynin çocuklarının daha iyi yetiştiğini unutma-
yınız.

12. Temel sorumluluklarınızdan biri çocuğunuzu 
hayat köprüsünden geçirmek değil, o köprüden na-
sıl geçeceğini çocuğunuza öğretmektir.

13. Anne olarak çocuklarınızla ilgilenirken za-
man zaman kendinizi evde hapsolmuş ve tutuklan-
mış hissetmeniz doğaldır. Özgürlük insani bir haktır 
ve sıradan olaylardan zevk almayı başaran kişiler 
özgürlük-sorumluluk dengesini kendileri ile barışık 
olarak yaşayabilirler.

14. Anne rolü, baba rolü, eş rolü, iş adamı rolü 
hepsi kendi şartlarında yaşanmalıdır. Evdeyken dahi 
yatak odasında, yemek odasında veya misafir oda-
sında rollerin farklı yaşanması gerektiği ve rol pay-
laşımı unutulmamalıdır.

15. Çocuğunuzun gizli düşüncelerini bilmek gibi 
bir göreviniz yoktur. Çocuğa özerk alan bırakıp onun 
kendi gemisinin kaptanı olmasına fırsat vermek ise 
görevleriniz arasındadır.

16. Zaman zaman çocuğunuzu baş belası olarak 
görebilir, ona kırıcı sözler söyleyebilirsiniz. Önemli 
olan daha sonra sevginizin galip gelmesidir ve öz 
eleştiri yapabilmenizdir, korkmayınız.

17. Zaman zaman çocuğunuzun sorularını ce-
vaplayamayacak kadar meşgul olabilirsiniz ama ona 
hak ettiği kadar ilgi göstermeniz gerektiğini unut-
mayınız.

18. Çocuk eğitiminde sihirli kelimeler sevgi, ilgi, 
saygı, sabır ve güvendir. Çocuğunuzun ne düşündü-
ğünü önemsediğinizi ona hissettirmek ve kendisini 
ifade etmesinde onu cesaretlendirmekle bu sihirli 
kelimeler harekete geçer.

19. Sabır amaca yönelik olmalıdır, her istediği 
yapılan çocuk bencil, her şeyine “hayır” denilen ço-
cuk inatçı olur. Dengeyi sağlayınız.

20. En önemlisi çocuğunuza insani değerleri ve 
empatiyi öğretmenizdir.

İdeal insan dünyayı değiştirmeye kendisinden 
başlar. Empatinin anahtar cümlesi: “Sana yapılma-
sını istemediğin şeyi kimseye yapma, kendin için 
istediğin bir şeyi sevdiklerin için de iste” dir.

Anne ve babaya 2020 için 
20 sihirli formül!

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

P S İ K O L O J İ
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Her Ramazan öncesi, kendi kendime 

karar almaya çalışırım; “Bu Ramazan mut-
laka zayıflamalıyım” derim niyetlenerek. 
Ama bunu bir türlü beceremem. İftarda 
evde olurum, yarım yamalak yediğim yi-
yeceklere dikkat ederim. İftara misafirlik-
te olurum, almış olduğum karar mutlaka 
çizgiden şaşar. Hevesimi sahura saklarım; 
bir gün uygularsam, ertesi gün bu kararım 
çeşitli nedenlerden yine bozulur. Her gün 
terazide kendimi tartarken ibreye çekine-
rek bakarım ve hayal kırıklığıyla teraziden 
inerim. Kendime haklılık payı çıkaracak 
bazı bahaneler ararım. Yok, yemek zayi 
olmasın, yarın iftarda misafirlikte olacağız, 
ekmek atılmasın gibi düzmece sebeplere 
sarılırım. Ama kendimi düz aynamın kar-
şısına alıp özeleştiriye geçtiğimde gülünç 
duruma geçtiğimi de görürüm.

Bunları niçin sizlerle paylaşıyorum der-
siniz?

Evet paylaşıyorum. Çünkü aynı durumu 
az-çok hemen hemen hepimiz yaşıyoruz. 
İrademiz zayıf, nefsimize hâkim olamı-
yoruz. Çevremizle inatlaşmaktan, kendi 
nefsimizle hesaplaşmaya bir türlü sıra gel-
miyor. Ramazanın yarısını geçtik ama oruç 
tutmanın gerek bedenlerimiz üzerinde, 
gerekse nefis ve iradelerimiz üzerinde, 
oluşturulması gereken o ulvî olguyu bir 
türlü kavrayamadık.

Bir mürit şeyhine sorar; “Efendim, gün-
de ne kadar yemek yersek vücudumuzu 
taşır.” Şeyhi cüzi bir gramaj söyler. Mürit 

şaşırarak itiraz edecek olur. “Efendim, söy-
lediğiniz miktar kadar yersek, bizi taşıya-
maz ki.” Şeyh, gülümseyerek cevap verir; 
“Taşır, taşır evladım. Eğer o miktardan faz-
la yersen, sen onu taşımaya başlarsın.”

Bir başka misal-i fıkra;

İki eski arkadaş uzun zaman sonra yolda 
karşılaşırlar. Biri epey şişmanlamış, diğeri 
de oldukça zayıflamıştır görüşmeyeli.

Şişman olan, zayıf olana der;

—seni gören dünyada kıtlık var zanne-
der.

Zayıf olan cevabı yapıştırır.

—seni gören de herhalde bu kıtlığın se-
bebini anlar dostum.

İşte böyle dostlar, maalesef dengeyi 
hep bizler bozuyoruz. Sadece kendi den-
gemizi değil, dünyanın da dengesini bo-
zuyoruz. Bu mübarek günlerde bir lokma 
ekmek bulamayan, bir deri, bir kemik kal-
mış insanların üzerimizde hakları yok mu 
sanıyoruz?

Sezayi TUĞLA

DENGEYİ SAĞLAMAK

K A PA K
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DENGELİ BESLENME

Ne bir şişmanlık belası,
Ne de bir kemik torbası,
İkisinin de ortası,
Kiloda dursak olmaz mı?
 
Yemekleri elemeli,
Gereği kadar yemeli,
Budur sağlığın temeli
Doğruyu bulsak olmaz mı?
 
Gayet doğru beslenelim,
Bu görevi üstlenelim,
Oburlara seslenelim,
Dengeli kalsak olmaz mı?
 
Beslenmede, ol kararlı,
Doğal gıda en yararlı,
Gazlı içecek zararlı,
Tedbiri alsak olmaz mı?

Sezayi TUĞLA         
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Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolun-

dandır. Hicretten iki yıl kadar önce hanımı 
Ümmü Eyyûb ile birlikte müslüman oldu ve 
ensardan İslâmiyet’i ilk kabul edenler arasında 
yer aldı. Nübüvvetin 13. yılında yapılan İkinci 
Akabe Biatı’nda bulundu (622). Hicretten son-
ra Resûl-i Ekrem onunla, ileri gelen sahâbîler-
den Mus‘ab b. Umeyr arasında kardeşlik bağı 
(muâhât*) kurdu. Hz. Peygamber’le birlikte 
Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke’nin fethi 
ve Huneyn başta olmak üzere bütün gazvele-
re katıldı. Savaşlarda ona zarar gelmemesi için 
yanından ayrılmaz, hatta bazı geceler çadırı 
etrafında nöbet tutardı. Vahiy kâtiplerinden 
olması sebebiyle Hz. Peygamber zamanında 
Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin bir araya getirilme-
sine hizmet etti. Ashap arasında ilmiyle de ta-
nındığı için kendisine sorulan dinî konularda 
pek çok fetva verdi.

Ebû Eyyûb Hz. Ebû Bekir devrindeki savaş-
larla Hz. Ömer devrinde yapılan Suriye, Filistin 
ve Mısır seferlerine katıldı. Kıbrıs seferinde 
de bulundu (28/648-49). Medine âsilerin eli-
ne geçip Hz. Osman’ın namaz kıldırması en-
gellenince (35/656) herkes tarafından sevilip 
sayıldığı için Hz. Ali’nin tavsiyesi üzerine bir 
müddet imamlık yaptı. Hz. Ali halifeliği döne-
minde Irak’a gittiğinde onu Medine’de yerine 
vekil bıraktı. Hâricîler’le ve Muâviye ile yapı-
lan savaşlarda Hz. Ali’nin yanında yer aldı. Bu 
dönemde Basra valisi olan Abdullah b. Abbas 
Basra’ya gelen Ebû Eyyûb’a, “Senin vaktiyle 
Hz. Peygamber’e yaptığın gibi ben de bugün 
sana hizmet etmek istiyorum” diyerek konağı-
nı ona bıraktı. Giderken de kendisine 40.000 
dirhem, yirmi köle ve değerli hediyeler vere-
rek onu uğurladı (Zehebî, II, 410).

Sağlıklı olan herkesin Allah yolunda sava-
şa katılması gerektiğine inanan Ebû Eyyûb 
el-Ensârî, “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye 
atmayınız” (el-Bakara 2/195) meâlindeki âyet-
te sözü edilen tehlikeyi savaşa gitmeyip işiyle 

gücüyle meşgul olmak şeklinde açıklardı. Bu 
sebeple ihtiyarlık döneminde bile her yıl bir 
savaşta bulunmaya gayret etti. Katıldığı sefer-
lerin sonuncusu müslümanların ilk İstanbul 
kuşatması oldu. Onun bu kuşatmadan bir yıl 
sonra (49/669) gönderilen Yezîd b. Muâviye 
kumandasındaki takviye birliğin içinde bulun-
duğu da rivayet edilmektedir. Ebû Eyyûb, ku-
şatma devam ederken hastalanarak 49 (669) 
yılında vefat etti. Ancak 50 (670), 52 (672) veya 
55 (675) yıllarında öldüğü de ileri sürülmüştür. 
Cenaze namazını Yezîd b. Muâviye kıldırdı. Va-
siyeti üzerine bir askerî birlik tarafından surla-
ra yakın bir yere götürülerek oraya defnedildi. 
Durumu öğrenen Bizans imparatorunun ku-
şatma kalktıktan sonra onu kabrinden çıkarıp 
vahşi hayvanlara yedireceğini söylediği, fakat 
İslâm ordusu kumandanı tarafından gönde-
rilen cevapta, böyle bir şey yapıldığı takdirde 
İslâm ülkesinde yaşayan hıristiyanların ve kili-
selerin zarar göreceği bildirilince kabre dokun-
mayacaklarına dair teminat verdiği nakledil-
mektedir.

Ebû Eyyûb’un kabrinin sonraları bir bina 
içine alındığı, kıtlık zamanında kabrini ziyarete 
gelen hıristiyanların onun hürmetine yağmur 
istediği ve asırlar boyunca bu kabrin itina ile 
korunduğu söylenmekte, bazı seyyahların ver-
diği bilgiler de bu rivayetleri doğrulamaktadır. 
Bu seyyahlardan Ali b. Ebû Bekir el-Herevî (ö. 
611/1215), Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin kabrini 
ziyaret ettiğini belirtmiştir (Ziyârât, vr. 51a). 
Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden 
sonra kabrin yerinin Akşemseddin tarafından 
keşf* yoluyla belirlendiğine dair Osmanlı tarih 
kaynaklarında geniş şekilde yer alan haberler-
le bu bilgiler çelişmemektedir. Zira kabrin yeri 
korunmuş olmakla beraber İstanbul’un fethi 
sırasında sur dışında çok sayıda manastır, kili-
se, ayazma ve kutsal sayılan mezar bulunduğu 
için herhalde kabrin yeri kesin olarak bilinme-
mekteydi. Bir başka ihtimal de 1204 yılında 

EBÛ EYYÛB el-ENSÂRÎ

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

Recep KARA
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Latinler’in İstanbul’u istilâsı esnasında şehir üç 
gün boyunca yağmalandığı ve hıristiyanlarca 
kutsal sayılan yerler yıkıldığı için Ebû Eyyûb’un 
kabrinin de tahrip edilmiş olmasıdır. Osmanlı 
padişahlarının tahta cülûsunda kılıç kuşanma 
merasimleri, şeyhülislâm ve bilhassa nakîbü-
leşrafın da bulunduğu bir törenle Ebû Eyyûb 
el-Ensârî’nin türbesi önünde yapılırdı.

Resûl-i Ekrem Medine’ye hicret edince Me-
dineli müslümanların her biri onu evinde mi-
safir etmek istedi. Ancak Hz. Peygamber, bir 
tercih yaparak onları gücendirmemek için de-
vesinin çökeceği yere en yakın eve misafir ola-
cağını söyledi. Kendisini taşıyan devenin önce 
bir yere çöktüğü, buradan hemen kalkıp biraz 
ileride tekrar çöktüğü görüldü. Resûlullah ora-
ya en yakın olan ve dedesi Abdülmuttalib’in 
annesi tarafından kendisine yakınlığı da bu-
lunan Ebû Eyyûb’un evine yerleşerek burada 
yedi ay misafir kaldı. Bundan dolayı Ebû Eyyûb 
“Mihmandâr-ı Nebî” unvanıyla anılır. Bu ev 
İslâmiyet’in öğretildiği bir mektep durumun-
daydı. Hz. Peygamber fakir muhacirlere bura-
da yemek verir, kendisine sunulan hediyeleri 
fakirlere burada dağıtırdı. Ev sahiplerine her 
vesile ile dua eder, onların bolluğa kavuşma-
larını, huzur ve âfiyet içinde olmalarını dilerdi. 
Resûl-i Ekrem kendi evine taşındıktan sonra 
da zaman zaman Ebû Eyyûb’un evine misafir 
olurdu.

Ebû Eyyûb haksızlıklara tahammül edemez, 
doğru bildiğini söylemekten çekinmezdi. Ci-
had maksadıyla gittiği Mısır’da vali olan sahâbî 
Ukbe b. Âmir’in akşam namazını geç kıldırdı-
ğını görünce onu uyardı. Resûl-i Ekrem’in ak-
şamı geç kıldığının zannedilmesine sebebiyet 
vererek halka kötü örnek olmamasını söyledi. 
Namazları müstehap olan vakitlerinde kıl-
dırmayan Medine Valisi Mervân b. Hakem’e 
muhalefet eder, Resûlullah’a uyduğu takdirde 
kendisine uyacağını, aksi halde aleyhinde bu-
lunacağını açıkça söylerdi. Bir gün Ebû Eyyûb’u 
Resûl-i Ekrem’in kabrine başını dayamış oldu-
ğu halde ağlarken gören Mervân bu hareke-
tinin sünnete aykırı olduğunu söyleyince Ebû 
Eyyûb, “Ben bu mezar taşına değil Resûlullah’a 
geldim. Onun, ‘din işlerini ehliyetli kimseler 
üstlendiği zaman kaygılanmayın; ancak ehil 
olmayanlar başa geçince ne kadar ağlasanız 

yeridir’ dediğini duymuştum” diye cevap verdi 
(Müsned, V, 422).

Medine döneminden itibaren Hz. Peygam-
ber’den hiç ayrılmadığı halde Ebû Eyyûb el-
Ensârî’den sadece 150 hadis rivayet edilme-
sinin iki önemli sebebi vardır. Bunlardan biri 
hadis rivayetinde çok titiz olması, diğeri de 
ömrünün savaşlarda geçmesidir. Kendisinin 
bilmediği bir hadisi Ukbe b. Âmir’den bizzat 
rivayet etmek için Medine’den Mısır’a kadar 
gitmesi, söz konusu titizliğin eşsiz bir örneği-
ni ortaya koymaktadır. Ondan hadis rivayet 
edenler arasında İbn Abbas, İbn Ömer, Berâ 
b. Âzib, Enes b. Mâlik, Câbir b. Semüre gibi 
sahâbîler ve Saîd b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr, 
Sâlim b. Abdullah, Atâ b. Yesâr gibi tâbiîler bu-
lunmaktadır.

Ebû Eyyûb’un rivayet ettiği hadislerden kırk 
tanesinin şair Bâkî tarafından Türkçe’ye tercü-
me edildiği bilinmekle beraber bugüne kadar 
eserin herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır 
(bk. BÂKÎ). Nûreddin Ali b. Ahmed el-Karâfî 
el-Ensârî’nin (ö. 940/1533) Nefehâtü’l-ʿâbi-
ri’s-sârî bi-ehâdîsi Ebî Eyyûb el-Ensârî adlı 
eserinin nüshaları Süleymaniye (Ayasofya, nr. 
942, 2102; Hafîd Efendi, nr. 44; Reîsülküttâb, 
nr. 276), Nuruosmaniye (nr. 940) ve Beyazıt 
Devlet (nr. 1077) kütüphanelerinde bulun-
maktadır. Bu nüshalar 67-97 varak arasında 
değişmektedir. Şeyhülislâm Bâlîzâde Mustafa 
Efendi’nin Mecmûʿu’l-hadîs bi-rivâyeti Ebî Ey-
yûb el-Ensârî adlı eseri ise Millet Kütüphane-
si’ndedir (Ali Emîrî, nr. 2447, 30 varak). Eserin 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki nüs-
hasının (III. Ahmed, nr. 568, 62 varak) adı Kitâb 
fîmâ revâhü Ebû Eyyûb el-Ensârî mine’l-ha-
dîs’tir. Abdülvehhâb b. Mustafa eş-Şâmî’nin 
Kevkebü’s-sârî bi-ehâdîsi seyyidinâ Ebî Eyyûb 
el-Ensârî adlı eseri Süleymaniye Kütüphane-
si’nde kayıtlıdır (Dârülmesnevî, nr. 161, vr. 84-
109). Ebü’l-Mevâhib Ahmed b. Îsâ er-Reşîdî 
er-Rıdvânî’nin Kūtü’l-kulûb fî ehâdîsi Ebî Ey-
yûb’u Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde 
(III. Ahmed, nr. 570, 77 varak), Muhammed 
b. Mustafa ed-Desûkī’nin Fethu’l-meliki’l-bârî 
bi-şerhi baʿzi ehâdîsi Ebî Eyyûb el-Ensârî adlı 
eseri de Süleymaniye Kütüphanesi’nde (M. 
Ârif – M. Murad, nr. 5/1, vr. 1-75, müellif hattı) 
bulunmaktadır.
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ANZAKLAR GELİBOLU’YA 
NEDEN BU KADAR ÖNEM VERİYORLAR?

Sadeddin ÖZGÜR

TA R İ H

ANZAKLAR GELİBOLU’YA NEDEN BU KADAR 
ÖNEM VERİYORLAR?

Anzaklar yani Avustralyalılar ve Yeni Zelandalı-
lar, Birinci Dünya Savaşına İngiltere’nin yanında yer 
almak maksadıyla katıldılar ve İngilizler tarafından 
Çanakkale’ye dünyanın tâ öbür ucundan, Avustral-
ya kıtasından getirildiler.  

Çanakkale’de 25 Nisan 1915 sabahı Arıburnu 
kıyılarında karaya çıktılar, aynı gün 27. Alay ve 57. 
Alay tarafından sahile geri püskürtüldüler. Akabin-
de 20 Aralıktaki geri çekilme günlerine kadar, tutun-
dukları daracık sahil kesiminde, Arıburnu yarlarında 
sefilliğin ve rezilliğin her türlüsünü yaşadılar. 

Anzakların çoğunun aslında sırf macera olsun 
diye katıldıkları Çanakkale serüveni, savaş sonra-
sında ise, onlara yaşam boyu unutamayacakları bir 
travmatik deneyim olacaktı.

Her birinin savaştaki umudu, evlerine birer kah-
raman olarak geri dönmekti. Evlerine dönenlerin, 
döndüklerinde kendilerini ne olarak gördükleri, tek 
tek bilinmez ama Avustralya ve Yeni Zelanda dev-
letleri, onların savaşta ne yaşadıklarını, geri dönen-
lerin ne hissettiklerini umursamadan, onların her 
birini birer ulusal kahraman ilân edecekti bile…

Çünkü 1901’de bağımsızlıklarını ilân eden bu 
iki devletin, sonucu ne olursa olsun Gallipoli gibi 
bir savaşa ve kahraman addedilmeleri için sadece 
orada bulunmalarının yeterli olduğu, Gallipoli Kah-
ramanları’na ihtiyaçları vardı. 

Zira tarihin o döneminde “devlet olmak” için 
bağımsızlığını ilân etmek tek başına yeterli olmu-
yordu. Devlete bir ulus lazımdı. Ulus olmak da, 
yine öyle, “Ben ulusum” demekle olunmuyordu. 
“Devlet” olmak için de “ulus” olmak için de bir sa-
vaş gerekliydi. Sonucu, ister galibiyet-ister mağlu-
biyet, nasıl olursa olsun, sadece bir savaş… Gerek 
kanlarındaki İngiliz genleri, gerekse arkalarındaki 
İngiltere devleti, nasıl olsa acı bir mağlubiyeti şanlı 
bir galibiyete, dramatik bir trajediyi mitolojik bir ro-
mantik-destana çevirmekte çok mahirdi. Zaten, on-
ları Çanakkale’ye gönderen güç, her sonuca göre, 
Avustralya ve Yeni Zelanda kamuoylarını ikna ede-
cek plânlamasını çoktan yapmıştı.

İngilizler, savaş sonrası hemen kolları sıvayıp, bu 

işe giriştiler. Süratle, abartma sanatına mütenasip 
yazarlarıyla romanlar yazdılar. Savaşa katılmış su-
baylarının ağızlarından Anzak askerlerine methi-
yeler düzen anlatımlarla dolu kitaplar yazdırdılar. 
Anzakları birer mitolojik kahraman olarak gösteren 
rivayetlerle doldurdular:

Düşman top ateşini, cehennemden kesif bir 
parça halinde, üzerlerine kaydırdı. Makineliler 
böğürerek, üzerlerine alev ve lime lime ölüm ta-
bakaları saçıyor, onları diri diri gömüyordu. Bağır-
sakları deşiliyordu. Elbiseleri ateş alıyor ve tutuşan 
paçavralar yırtılıp alınmadan yahut üstüne vurulup 
söndürülmeden, etleri cızırdayarak, dağlanıyordu. 
Peki, ama ne olacak böyle? Ne mi, hiç! Sanki daha 
büyük, daha kızgın bir Cehennemin zebanileriydiler. 
Onları hiç bir şey durduramazdı. Cehennem ateşi-
ne alışıktılar, kendilerini yalayıp okşadıkça, onlar da 
onu okşuyorlardı. Ona gülüyorlar, içinden geçerken 
şarkılar söylüyorlardı. Devler kadar gözü pektiler. 
Onlar insan değil, ilâhtılar, kudurmuş birer iblisti-
ler. Düzinelercesinin devrildiğini gördük. Ve şimdi 
ne olacak? O büyük saf, bir nefeslik an için dahi ne 
durakladı, ne de bozuldu. Sanki bir geçit resmindey-
miş gibi, ileri ve yukarı doğru hareketine, metin ve 
mağrur devam etti. Seyreden, tecrübede pişmiş bir 
kurmay subay, hayranlığından tıkanacaktı. Askerle-
rimiz şapkalarını koparırcasına çıkararak sallamaya, 
o harika Anzacların arkasından defalarca bağırarak, 
alkışlayarak tezahürata başladılar.1

Gelibolu’da sadece bedenleri değil ruhlarına ka-
dar yenilmiş Anzak askerlerinin de, her birinin bu 
şekilde ayrı birer fenomen’e ayrı birer mit’e çevril-
meleri, herhalde pekâlâ işlerine gelecekti. 

Zaten öyle de oldu: onlara, Gelibolu’da ne şart-
larda savaştıklarını, ne hissettiklerini, taktiklerini, 
manevralarını, stratejilerini, rakamlarını, istatistik-
lerini sormadılar; onlara hep savaşta olmanın ro-
mantik hikâyelerini anlattırdılar. Yazdıkları roman-
larda, onlara, yanı başlarındaki ölen arkadaşlarının 
neden Gelibolu’da öldüklerini sorgulamalarından 
ziyade, arkadaşlarının ölümlerinden hissettikleri 
komik ve ruhsuz hikâyelerini anlattırdılar.  

1  Robert Rhodes JAMES, “Gelibolu Harekâtı”, 
Tercüme eden: Halûk V. Saltıkgil, Belge Yayınları,  s.217
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“Sam’in yüzüne baktım ve eski bir düşünce ye-
niden aklıma geldi: Ölüm çoğunlukla güzel değildir. 
Burada tanık olduğum kahramanca bir son değildi; 
gözlerinde geçmiş görevlerin iyi yapıldığına dair ce-
sur bir bakış yoktu. Buna benzer hiçbir şey yoktu. 
Ama bunların yerine ağız düştüğünde oluşan aptal 
bir gülümseme, damağın üstünde biraz kan ve sa-
rı-maviye dönmüş bir deri vardı. Kahramanca değil, 
güzel hiç değil…”2

İşte yanı başında, beraber savaştığı arkadaşının 
ölümünden böyle alçakça hisleri duyan kişileri bi-
rer Hector ilân ettiler. Onların her birinin savaştaki 
çirkinliklerini mubah gösteren anlatışlara yer verip 
bu duygularını bile mubah gösterdiler. Bakın biraz 
önceki arkadaşının cesedine bakıp, “Kahramanca 
değil, güzel hiç değil…” diyen kişinin, o arkadaşı 
hakkında aşağıdaki alçakça söylediklerini bile des-
tanımsı göstermekten kaçınmadılar.

“Arkadaşım Sam, oldukça geveze, güçsüz ve 
yönlendirilmesi kolay biriydin. Hayat sana daha faz-
la yıllar borçluydu, ama bunlar belki de sana hiçbir 
kazanç sağlamayan yıllar olacaktı. Şimdi hayatının 
baharında öldün, arkandan gelenler senin fedakâr-
lıklarını hatırlayacaklar. Uğraşsan da daha iyisini ya-
pamazdın”3

İşte bu adamların geriye dönenlerinin her biri, 
romantik romanlarla birer kahraman gösterildiler. 
Çünkü Avustralya ve Yeni Zelanda’nın devletlikleri-
nin ve ulusluklarının tescili için sonucu nasıl olursa 
olsun bir savaşa ihtiyaçları vardı; savaşta ne yapmış 
olurlarsa olsun, sırf orada olmaları hasebiyle kahra-
manlara ihtiyaçları vardı. 

Arkadaşım iki hafta kadar önce güçlü kuvvetli bir 
insandı. On gün ortalıkta sürünerek dolaştı, pan-
tolonu hep ayaklarına kadar indirilmişti, üstü başı 
berbattı. Yürüyemiyordu. Bir arkadaş bir koluna, 
ben öteki koluna girdik. O da ben de pek iyi değilsek 
de, hiç olmazsa onun kadar berbat değildik. Onu 
öyle tuvalete sürüklemek çok aşağılatıcı bir şey, 
hele onun kısa bir süre önce nasıl biri olduğunu ha-
tırladığında. Onu tuvaletin kenarına bırakıp üzerine 
üşüşen sinekleri kovaladık. Çevirmeye, arkasını tu-
valete döndürmeye çalışıyorduk. Ne oldu bilmiyo-
rum ama birden bu iki karışlık hendeğe yuvarlandı, 
başı pisliğe gömüldü. Onu oradan çekip çıkaracak 
gücümüz yoktu. Onun da kendi başına çıkacak gücü 
yoktu. Sonra uğraşıp çıkardık ama ölmüştü, kendi 
boku içinde boğulmuştu.4 (Deniz eri Joe Murray)

2  Jenny MACLEOD, “Gelibolu’nun Öteki Yüzü”, 
Türkçesi: Sinem Hocaoğlu, Güncel Yayıncılık, s.195

3  MACLEOD Jenny, a.g.e. s.195

4  Nigel STEEL –Peter HURT, “Gelibolu-Yenilgi-
nin Destanı” Çeviren: Mehmet Harmancı, Sabah Kitap-

Çanakkale cephesinde onurlarının son kırıntıla-
rını ellerinden alan bu şekildeki ölümlerle hayatları-
nı kaybetseler de onlar, hep birer kahraman sayıldı-
lar. Ne şekilde öldükleri; kahramanca mı, korkakça 
mı hiç önemli değildi. Tek önemli olan “Gelibolu’da 
olmaları” ve “Gelibolu’da ölmeleri” idi… 

Bakın bu yazılanların içinden, Philip Schuler’in, 
Tennyson’un Charge of the Light Brigade (Hafif Sü-
vari Hücumu) adlı kitabından aldığı alıntı, oluşturu-
lan Anzak efsanesinin en çarpıcı ifadeleridir:

Bir gün içinde -25 Nisan- Avustralya, soylu evlât-
larının kahramanlığı sayesinde bir ulus oldu. “An-
zak” Avustralya tarihinde her zaman ilk sayfada ola-
caktır ve imparatorluğun tarih kayıtlarında eşsiz ve 
canlı bir bölüm. İnsanlıklarının kuvveti, cesaretleri 
onlara tepeler aşırdı, sonra dönüp soğukkanlılıkla 
bakıldığında aşılmaz görünen tepeler… Ve kazan-
dıkları şeyi ellerinde tuttular ve Dünya İmparatorlu-
ğu’nun ürettiği herhangi bir orduyla eşit olduklarını 
kanıtladılar.

Kendileri için ve disiplinleri için saygı kazandılar. 
Onlar daha Avustralya topraklarında doğmamış 
yeni orduların nesilleri için kuvvetlilere yakışan 
gelenekler, Güney Haçının bulutsuz gökyüzünün 
altında yaşayan özgür bir ırk yarattılar. Açık kalpli, 
cömert ve çelik kadar sert, Avustralya’nın ilk gönül-
lüler ordusu ve onun cesaret dolu işleri dünya dur-
dukça tarihte yaşayacaktır” 

Evet, işte bu… Avustralya ve Yeni Zelandalılar 
için, evlâtlarının Gelibolu’ya nasıl gittikleri, Gelibo-
lu’da neyle karşılaştıkları, Gelibolu’da ne yaşadıkları 
ve yaşadıklarından ne hissettikleri, ölenlerin nasıl 
öldükleri, geri dönenlerin Gelibolu’dan ne şekilde 
döndükleri; hiçbiri ama hiçbiri onlar için önemli 
değildir. Onların Çanakkale Savaşı’ndan Avustral-
ya’dan bakıp da gördüklerinin tüm özeti budur:

“Bir gün içinde -25 Nisan- Avustralya, soylu ev-
lâtlarının kahramanlığı sayesinde bir ulus oldu”

Bunun için, hâlâ her yıl tâ Avustralya ve Yeni 
Zelandalardan, on binlercesi gelip, 24/25 Nisan ge-
cesini Anzak Koyu’nda geçirir, şafakla birlikte Şafak 
Ayini’nde bulunup:

Avustralya topraklarında doğmamış yeni ordula-
rın nesilleri için kuvvetlilere yakışan gelenekler, Gü-
ney Haçının bulutsuz gökyüzünün altında yaşayan 
özgür bir ırk yaratanlar için, şükranlarını sunarlar.

Ve…
Hâlâ tarihte kendilerine biçilen garip ve bir o ka-

dar kendileri adına anlamsız bir role devam eder-
ler…

ları, s.228
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İnsanoğlu öteden beri hak, hukuk ve adaleti 

sağlaya¬bilecek, günün koşullarına uygun bir sis-
tem aradı. Birçok deneme ve yanılmadan sonra 
en nihayetinde bugüne ka¬dar bulunabilmiş en 
iyi sistem kabul ettiği “kapitalizm” ile yaşamayı 
tercih etti. Kapitalizmin değişime açık olması in-
sanları cezbetmişti... 

Toplumsal eğitim ise bir türlü çözemediğimiz 
ve muh¬temelen de çözemeyeceğimiz bir konu. 
Ancak 1950’lerden sonra mevcut eğitim sistemi 
topluma ulaştı. Dünyada 1950’lerde okuma-yaz-
ma oranı yüzde 40’lardayken, bu¬gün yüzde 
90’larda. 1800’lü yıllardaysa Osmanlı’da oku¬-
ma-yazma oranı sadece yüzde 8’di. 

Artık daha mı eğitimliyiz? Açıkçası kalın ve bü-
yük bir soru işareti… 

Türk boylarında bireyler arasında ilişki var, 
sohbet var. Bu gelenek sosyalleşerek öğrenmeyi 
sağlayan, saygı, dost¬luk, birliktelik ve güç kav-
ramlarını geliştiren bir unsur. 

Okumak, yazmak tabii ki önemli. Fakat oku-
ma-yazma oranı düşük atalarımıza cahil dene-
mez. Okumak, deneyler yapmak, not tutmak 
insanoğlunu rahat yaşam sağlayacak buluş ve 
teknolojik gelişmeye götürür. Okumuş, eğitimli 

insanların kapitalist düzende yaşaması için 
gelir elde et¬mesi, bilgisini sistemde kullanması 
gerekir. 

İşsizlik ve iş alanlarındaki yetersizlik, gerçek 
mesleği olmamasına rağmen mühendisleri, mi-
marları, astrologla¬rı, arkeologları, tarihçileri 
finans sektörüne geçiş yapmak durumunda bı-
raktı. Düşüncelerini, fikirlerini bu alana yo¬ğun-
laştırdılar. 

Ve “finans kapitalizmi” doğdu 
1982’de ABD Başkanı Reagan’ın finansal dere-

gülasyon programı başlatmasıyla birlikte, tasar-
ruf ve kredi şirketleri¬ne düzenli olarak yapılan 
devlet denetimleri de kaldırıldı. 

Teknik olarak finansçı olmayan bu insanlar 
para ka¬zanmak için devlet eliyle farklı düşünce 
yapılarını finans alanına formante ettiler. Böylece 
eciş-bücüş, türev fonlar doğdu. Türev ürünler, ris-
ki tamamen yatırımcılara bıraka¬biliyordu. Yatı-
rım şirketleri sonuna bakmadan, anı yaşadı¬lar... 
Şimdi de tüm dünya Avrupa’nın ekonomik sıkıntı-
la¬rından bahsediyor. Peki ya ABD? 

Tüm bu finans kapitalizmini icat eden, çok sa-
yıda risk¬li ürünün oluşmasını sağlayan ve piyasa-
ya sunan, fonlar sayesinde diğer ülkeleri kendine 
bağımlı kılan, önce kendi vatandaşları sonra glo-
balleşme adıyla tüm dünya vatan¬daşları arasın-
da fakir-zengin ayrımını en uçlara taşıyan ABD de 
bu hastalıktan, yani krizden nasibini aldı. 

Çaresi ise finans kapitalizminin esiri olmuş 
insanoğlu¬nun bir an önce kapitalizmin özüne, 
yani üretime odaklan¬ması, herkesin kendi işini 
yapması. 

Regülasyon... 
2008 yılındaki ekonomik kriz milyonlarca insa-

nın elin¬den mevduatlarını, mülklerini, birikimle-
rini aldı. Finans kapitalizmiyle birlikte çok güveni-
len derecelendirme ku¬

 ruluşlarının verdiği yüksek notlara inanan ya-
tırımcılar, kendilerini büyük tuzağın içinde buldu-
lar. 

Hatırlayacağınız gibi 1998 ve 2000 yıllarında, 
özellikle Avrupa’da gündem özelleştirmelerdi. 
Hükümetler, kendi¬lerinden talep edilen bu uy-
gulamayı tereddüt etmelerine rağmen kabul etti. 
Bu ülkelerin bazıları Portekiz, Polonya, İsveç, İz-
landa, Fransa, Avusturalya, Avusturya, Danimar¬-
ka, İspanya, Almanya, İtalya ve Yunanistan’dı. 

Denetimden yoksun, özerkliğini eline alan özel 
banka ve finans kuruluşları, türettikleri türev fon-
larla özünde atom bombası imâl ettiler. Finans 
sektörü başı boş kaldı. 

2008 öncesi İzlanda’da hızla zenginleşenler 
oldu. Bu kişiler, çok yüklü krediler kullanmış ve 

CİRO DEĞİL, VERİMLİLİK VE
KÂRLILIK FARK YARATIR

E K O N O M İ

Tayfun KAYA
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başka ülkelerde yatırım yapmıştı. Özel bankalar 
bu kredileri verebilmek için mevduat toplamalıy-
dı. Yatırım bankaları ortaklığıyla kullandırdıkları 
kredileri menkul kıymete çevirdiler. Bu CDO’ları 
mevduat sahiplerine ve yatırımcılara “çok kârlı” 
ifadesiyle tavsiye ettiler. Risk içeren fakat getirile-
ri yüksek fonlardı. 

Birikim ve yatırım yapmak isteyenler finans 
danışman¬larına güvendi. Daha fazla kazanabile-
ceklerini düşündü ve satın aldı. 

Bu sayede bankalar verdikleri yüksek kredile-
rin riskini fon sahiplerine dağıtabildi. Lakin ban-
kaların kullandırdığı krediler geri ödenmedi! Olan 
fon sahiplerine oldu, tasar-ruflar eridi. Banka ara-
cılığıyla halkın birikimleri, az sayıda banka kredisi 
kullananlara aktarılmıştı. Kısacası halk hor¬tum-
landı. 

Haliyle tüketim durdu, üretim durdu. Herkes 
işsizdi, önce şirketler sonra da İzlanda battı. 

Yunanistan, İspanya, İtalya, Portekiz, Fransa 
bankala¬rının yaşadıkları temel sıkıntı, birbirleri-
ni kurtarabilmek için birbirlerinden ABD menşeli 
türev fonlar alarak yine birbirlerine borçlanma-
ları oldu. Avrupa birbirinin borcu¬nu ötelemeye 
çalıştıkça, ABD’nin eli güçlendi. Avrupa’nın borç-
ları halının altına süpürüldü. 

Onlar da farkında bu borçların tekrar hortla-
yacağı¬nın… Bu sebeple az zamanda çok kazanç 
sağlayacak for¬mül peşindeler. Sözün özü, sö-
mürge aramaktalar… 

Türkiye’de ne oldu? 
Hatırlarsınız, 1999 yılında Türkiye üçlü koa-

lisyon hü¬kümeti Kemal Derviş’i davet etti. Tam 
yetki vererek özel¬leştirilecek bankalar ile banka-
cılık sistemi hakkında çalış¬ma yapması istendi. 
Kemal Derviş’in yoğun çalışmalarıyla BDDK yapı-
landırıldı ve güçlendi. Hükümet bu çalışmala¬rın 
arkasında durdu, regülasyondan vazgeçmedi. 
Devlet denetimini bankaların üzerinden eksik 
etmedi, Avrupa ve ABD’deki gibi finans sistemi 
zombileşmedi. 

Sanki denildi ki “Ancak ve ancak bankalar sa-
dece ken¬di işlerini yaptığında, yatırım bankaları 
kapatıldığında ya¬hut derecelendirme kuruluşla-
rı fon veya şirketler için ger¬çek notu verebildi-
ğinde ekonomik krizler engellenebilir”. 

Aslolan kârlılık 

Yeryüzünde kurulmuş ve kurulacak tüm şirket-
lerin amacı kâr etmektir. 

21’inci yüzyıl piyasa anlayışında sadece pat-
ronların kâr odaklı çalışması, şirketlerin büyüme-
si ve kurumsal¬laşması için yeterli olmaz. Tüm 
yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, çalışanlar he-
deflerini ve düşüncelerini kârlılık üzerine geliştir-
meli. Asıl olan üretilen malın ya da hizme¬tin ne 
kadar satılacağı, yani ciro değil… Üretilen malın 
ya da hizmetin kârlılık hedefiyle, piyasa koşulları 
ve rekabet ortamı değerlendirmesi sonucunda 
en uygun maliyet ve en uygun satış fiyatına ulaş-
ması. 

Önemli olan ne kadar kâr ettiğimizdir. Yeni 
odağımız ciro değil, kârdır. 

Şirket hedefleri anlaşılmaz, karışık ve nedensiz 
olma¬malı. Yöneticilerin ve hatta tüm çalışanla-
rın, hedef be¬lirlenmesinde söz hakkı olmalı ve 
mutlaka kârdan ya da zarardan sorumlu olmalı. 
Kârlılığı artıracak sinerji tabana yayılmalı. Ve bu 
yapılabildiyse herkese fayda sağlamalı. 

Sene sonu mali ölçümlemedeki başarı tüm 
çalışanlara ücret, prim, ödül, alkış gibi maddi-ma-
nevi faydalar getirir. Böylece tabana yayılan so-
rumluluk, mutluluğu da tabana yayar. 

Patronlar çalışanların en büyük motivasyon 
aracıdır. Patronun da çalışma alanlarında bulun-
masıyla çalışanların daha ciddi ve verimli çalıştığı 
ölçümleniyor. Özellikle KO-Bİ’lerde asıl olan pat-
rondur! Vekili aynı etkiyi, tadı vermez. 

Kârlılığın artırılmasının diğer ayağı giderleri 
azaltmak¬tır. Şirketler, ayakları yere basmayan 
harcama kalemlerin¬den kaçınmalı. Harcamaları 
yapmadan önce satışla kıyas-layıp ölçmeli, hatta 
kârı önceden görerek gerekiyorsa buna uygun gi-
der kalemleri tekrar planlanmalı. 

Aslen ekonomik krizler “ego savar”dır. Çok 
yüksek ci¬rolar yapmış şirket sahiplerinin ve 
yöneticilerinin egoları şişer. Birçok patron krize 
rağmen egolarını yenememiş ve önlem alama-
mış olduğundan batma noktasına geldi, çoğu da 
battı. O çok şaşaalı, kelli felli ve maalesef kibir-
li adam-ların nasıl da başlarının öne düştüğünü 
gördük. Önümüz¬de hâlen kriz var. Şimdiden ta-
sarruf yapmaya başlayalım. Tasarruf adı altındaki 
davranış değişikliklerimiz, sadece şirketlerimizin 
kârlılığını etkilemeyecek, aynı zamanda üretimi 
artırmak için bize zaman kazandıracaktır.
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Sabır denildiğinde çoğu insanın aklına hemen 

beklemek, katlanmak, tahammül etmek gelir. Ge-
rek geleneksel İslam anlayışı etkisi ile gerekse sos-
yokültürel etkilerden dolayı algılarda oluşan anlam 
budur.

      Bazı hadislerde bunu destekler durumdadır.  
Sabrın bu şekilde algılanmasının sebeplerinden biri 
de Emevi hanedanlığının uydurtturarak insanlara 
yutturduğu hadislerdir. Zira Kuran’ı değiştiremeye-
ceklerini anlayınca hadislerle dini tahrip etmeye  
başlamışlardır. Bu uydurulan hadisler sayesinde 
kendi zulümlerine katlanılmasının ecir yani sevap 
alınacağının vurgusu yapılmıştır. Böylece inanlar 
sabretmenin itiraz etmekten daha kıymetli olduğu-
na inanarak isyan etmek yerine zulme rıza göster-
meye başlamışlar ve bundan da sevap kazanacakla-
rını, cenneti kazanacaklarını ummuşlar.

     Aynı olgu Hindistan da da  benzer şekilde in-
sanlara yutturulmuş. İnsanlar reenkarnosyona ina-
narak önceki hayatlarında yaptıkları cezaları çek-
tiklerini bir sonraki hayatlarında mutlu olacaklarını 
düşündüklerinden rahatça sabır ve tahammül gös-
terir olmuşlar içinde bulundukları açlık ve safalete. 
Hatta bir inanışlarına göre bile insan üç kez dünyaya 
gelirmiş ve sonuncusunda  zengin olarak gelirmiş o 
yüzden fakirler zenginlere üzülürmüş bile artık son 
hakları bu dünyaya bir daha gelemeyecekler diye. 
Yani beyinleri öyle yıkanmış ki ne kadar yoksul olsa-
lar da dünyaya gelmiş olmak daha önemli görülmüş 
ki bu sayede fakir halk sabredip isyan etmeden iste-
nileni yapar olmuş.

    Ne acıklı tablolar. Halbuki Kuran defalarca 
“okuyun, öğrenin, ne az aklediyorsunuz” der “ Allah 
aklını kullanmayanların üstüne pislik yağdırır” der 
ve benzeri ayetlerle insanları uyarır.

     Zulme ve haksızlığa susarak rıza göstermek 
bırakın sabır olmasını, ecir almayı bu zillettir. Kuran 
asla bize bugün ki anladığımız şekilde sabır telkin 
etmiyor. “Ey inananlar! Sabırla ve namazla yardım 

isteyin” diyor mesela. Sabır aslında daha çok mü-
cadele ederken ortaya çıkan zorlulara ve sıkıntılara 
karşı göğüs germe cesareti, bilinç ve farkındalığıdır. 

    İslam topluluklarının geri kalmasının nedeni 
de yalan hadis külliyatının oluşturduğu ata erkil, 
erk odaklı geleneksel İslami anlayıştır. Buhari söy-
ledi diye sahih kabul edilen bir sürü uydurma hadis 
vardır ve bunlarda insanlardaki inancı bozmaktadır. 
İr hadisin sahih olması Kuran’a paralel olması ile 
ölçülür. Kuran’a paralel olmayan hadisler toplumu 
bozmaya yetmektedir. Mesela kadını uğursuz sayan 
hadisler vardır, kadına okumaya yazma öğretme-
yin mektup yazar başka kocaya kaçar diye hadisler 
vardır. İlk emri “oku” olan Kuran’a bu hadisler nasıl 
paralel olabilir. Bu hadisler altında sindirilen ve de 
üstüne sabrettiğini düşünen kadın nasıl evine ailesi-
ne evlatlarına öğretmen olabilir ışık saçabilir. Evdeki 
ilk öğretmeninden mahrum kalan çocuk ve de yan-
lış öğretilerle büyüyen çocuk nasıl doğruları bulup 
hayatına yön verebilir. Erkekse alıştığı ve hoşuna 
giden erk yapıyı devam ettirme güdüsünde olacak 
bayansa kendini yetersiz görüp sabretmeye devam 
edecek ve hastalıklı toplum çarpık yapısına devam 
edecek.

    Yeryüzünde ezilenlerin özellikle kadının kurtu-
luşu çok ama çok önemlidir. İslam öncesinde hakla-
rı gasp edilen kadın Hz Muhammed’in döneminde 
miras alma gibi haklara erişse de hadis dediğimiz ve 
doğruluğu şüphe götüren peygamberden 250 sene 
sonra yazılan kitapların Kuran’ın önüne geçmesiyle 
ve Tevhidi Vahyi perdelemesiyle sabır, zulmün yap-
tıklarına fitne çıkmasın diye susarak zillete dönüşen 
ve insanı hem dünya da hem de ahirette cehenne-
me götürecek formata dönmüştür.

    Kuran’ın istediği sabır emek, çaba, umut ve 
dua ile beklemekken uydurma hadislerle örülü ge-
leneksel İslamcıların öğretisi olan sabır ise zulme 
katlanmak, susmak, karışmamak. İkisinin arasında 
dağlar kadar fark var. 

SABIR
Gülşen ÖZCİMBİT

S O S YO L O J İ
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A N A L İ Z

TÜRKİYE’NİN MUHALEFETİNİN NEDEN 
DIŞ POLİTİKASI YOK?

Türkiye 1919 yılından beri aslında bağımsızlığını 
ele geçirmek için elinden geleni yaptı. Lozan Ant-
laşması ile Avrupalı olacağına dair söz verdi ve Batı 
Bloğunda yer alacağını taahhüt etti ve NATO’ya da 
girdi daha sonra. Türkiye ne zaman ki bu çizgiden 
çıkmaya çalışarak dünya devleti olmaya çalıştıysa 
bu engellendi. Mesela Adnan Menderes Sovyet 
Rusya ile yakınlaşmak istedi ve sonu ezan bahane-
siyle dar ağacında bitti. Çünkü Batı, başta Türkiye 
olmak üzere bir çok İslam ülkesini Sovyet Rusya’ya 
karşı YEŞİL KUŞAK Projesi ile kullandı. Nato bu işin 
başındaydı. Türkiye’de sadece Fethullah Gülen kul-
lanılmadı. Nazım Kıbrısi gibi Britanya ‘yanlısı cema-
atlerde kullanıldı. Adnan Oktar grubu da Siyonizm 
yanlısı çizgiden şaşmadı.

Türkiye’de şu anda tüm muhalefet partileri Dış 
Politikada AK PArti ve Erdoğan’ı suçlamaktalar. El-
bette Erdoğan’ın ve Ak Paritinin geçmişte yığınla 
hatası oldu. Özellikle Fetöcü danışmanlar Nato yan-
lısı dış politikalar uygulayarak Davutoğlu ve Fetöcü 
danışmanı Gürcan Balık, Suriye ve Libya’nın iç savaş 
çıkartılmasında ön ayak oldular. ABD’li Cumhuriyet-
çi Mc Cain ‘de bu siyasette ön plandaydı. Nato geri 
planda Suriyenin karıştırılması ve iç savaş çıkartıl-
masının ilerde SU SAVAŞINI engelleyeceğini iddia 
ederek SUriye iç savaşının çıkartılmasında kendi 
müttefiklerini ikna etti kolayca. Evet Suriye nüfusu 
dağıldı, orada su değil hayat bile bitti. Davutoğlu 
ve Nato siyaseti sayesinde. Malesef bu tuzağa Rus 
Uçağının düşürülmesinde olduğu gibi Erdoğan da 
düştü. Neyseki olaya Derin devlet Müdehale ede-
rek Rusya ile aramız düzeldi.

PEKİ TÜRKİYE MUHALEFETİNİN DIŞ SİYASETİ NE-
DİR?

1- Kesinlikle ABD ile aralarını bozmuyorlar iş 
birliği ve gizli görüşmeler yapmaktalar. Asla ne Da-
vutoğlu ne Babacan ne Kılıçdaroğlu ABD aleyhine 
konuşmuyorlar. Erdoğanın dik duruşunu diklenme 
gibi görüp ABD’ye boyun eğmeye hazırlar. Tüm ka-
zanımlardan vaz geçecekler.

2- Kesinlikle AB ile aralarını bozmuyorlar, yıllar-
dır Türkiyeyi kapıda bekleten Vize Serbestiyeti bile 
vermeyen AB’yi zerre kadar eleştiremiyorlar. Çünkü 
başta Almanya ve Fransa ile de görüşmekteler. İkti-
dara geldiklerinde onlarada tavizler verecekler.

3- Kesinlikle Orta Asya Siyasetleri yok. Tüm mu-
halefet parti liderlerine Kazakistan’ın, Özbekista’nın 
Türkmenistan’ın başkentlerini sorun haritalarda ne-
rede bulunmaktalar komşularını söyleyin deseniz 
vallahi billahi söyleyecek durumları yok.

4- Bir kafkasya Afrika siyasetleri yok. Afrika’da 
Natural TV ile verilen mücadeleye desteği hemen 
kesecekler iktidar olsalar. Malesef AK PArti Natural 
TV’ye yeterince destek vermiyor. O kanal Türki-
ye’nin Afrikadaki penceresi. Afrika Halkı bizi oradan 
izliyor. Bu yeni pazar demek. Muhalefet bu yapılan 
çalışmaları umursamıyor bile.

5- Muhalefetin asla yerli uçak, yerli füze, yerli 
nükleer füze yaparak tüm dünyada söz sahibi ola-
cak bir Türkiye vizyonu asla yok.

İşte karar senin Türkiye!!!

Bir tarafta 2023 de Türkiyeyi ve İslam Alemini 
Batıya teslim edecek bir BATI TESLİMİYETÇİSİ ve 
İŞBİRLİKÇİ muhalefet var, bir tarafta BATI’ya karşı 
direnen bir Türkiye var. Eğer sabredersen Türkiye

1- Bağımsızlığını Nükleer füzelerle kazanacaksın

2- Doğu Akdenizi Rumlara ve İsraillilere teslim 
etmeyecek refahın artacak.

3- En büyük 10 ülkeden biri olacaksın dünyada...

4- Türk parası Dünyaın en önemli 10 prasından 
biri olacak.

Eğer inanmıyorsanız verin oyunuzu muhalefete 
ve Amerikan ve AB kölesi olmaya devam edin....

Benden söylemesi....
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Türk - İslam devleti olması nedeniyle İslam 
hukukuna dayanan Osmanlı Devleti, aynı za-
manda eski Türk devlet geleneği ve fethedilen 
yerlerin daha önceki uygulamalarını da içine 
alan bir devlet yönetim anlayışına sahiptir. 
Osmanlı Devleti’ nde bütün teşkilat, Padişahın 
mutlak ve ortak olunamaz egemenliğini ger-
çekleştirmek üzere kurulmuştur. Bu bütünün 
merkezinde padişah ve saray teşkilatı bulun-
maktadır. Merkez teşkilatı denildiğinde Padi-
şah, vezir- i azam, saray, Divan- ı Hümayun ve 
ordu kurumları akla gelmektedir. Devletin yö-
netim yapısının temel taşlarında birisi olan Di-
van- ı Hümayun, hem istişareye dayalı bir ku-
rum olması hem de devlet işlerinin görüşülüp 
karara bağlandığı bir kurum olması açısından, 
Osmanlı Devleti’ nin birinci derece merkezi ku-
rumudur. Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’ nin 
yönetim anlayışı ve yapısının bir ürünü olan 
Divan- ı Hümayun’ un ortaya çıkışı, teşkilat-
lanması ve kurumsallaşması faaliyetlerine dair 
bilgi ve düşüncelere yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Divan- 
ı Hümayun, Padişah, Osmanlı Yönetim Yapısı 

   GİRİŞ 

İlk kez Hz. Ömer zamanında oluşturulan Di-
van, yüksek düzeydeki devlet adamlarının kur-
duğu büyük meclis anlamına karşılık gelmek-
tedir ( Karatepe, 2000; sf: 56-57 ). Eski İran’ 
da mali kayıtların yazıldığı defterlere ve bu 
defterleri tutan resmi dairelere verilen isimdir. 
İslam’ ın ilk zamanlarında da kelime bu şekilde 
kullanılmaktadır. Daha sonraları ise devlet da-
irelerinin isimlerinde kullanılmaya başlanmış-

tır. Osmanlı’ da ise divan, Farsça anlamından 
da ileri derecede “ toplantı, kurul, kurul- organ 
” karşılığında kullanılmıştır. Ayrıca hem toplan-
tının kendisi hem de toplantının yapıldığı yer 
bu kelime ile karşılanmaktadır. 

Divan- ı Hümayun ise, padişah divanıdır. 
Geniş anlamda; osmanlılarda padişah, sadra-
zam ve bazı yüksek rütbeli devlet görevlileri-
nin oluşturduğu meclis ve meclisin çalıştığı yer 
anlamında karşılık bulmaktadır ( TDK, cilt1, 
1932, sf:604 ). Dîvân- ı Hümâyun’ a benzeyen 
ilk gelişmiş İslâm- Türk Divanını Büyük Selçuk-
lular kurmuşlardır. Daha sonra bu devletin 
parçalanmasıyla oluşan beyliklerde de divan 
geleneği sürmektedir. Aynı türden sade ve 
basit bir Divan, Osmanlı beyliğinde de vardır. 
Ancak beyliğin ilk yıllarında, divanın nasıl geliş-
tiğini  net bir şekilde gösteren  bilgilere  sahip 
değiliz. Lakin, 1324 yılında bey olan Orhan’ın 
dönemi biraz daha aydınlık sayılmaktadır ve  
genel  olarak Divan- ı  Hümayun’ un temelinin 
bu dönemde atıldığı kabul edilmektedir. İlk 
kez Orhan Bey zamanında  ortaya çıkan  ve-
zirliğin divanla yakından ilgisi bulunmaktadır. 
Vezir, yürütme gücünün hükümdardan sonra  
en büyük başı olduğuna göre, bir bürokrasinin  
vezirle birlikte örgütlenmesi gerekmektedir. 
Bürokrasinin ise en üstün organı Divan’ dır ( 
Mumcu, 2017, sf: 2 ). Orhan  Bey vezir atadık-
tan sonra ilkel bir biçimde  var olan Divan, ken-
diliğinden bir gelişmeye   başlamıştır. Sıkı bir 
merkeziyetçilikle yürütülen Divan- ı Hümayun, 
devletin önde gelen yetkililerinden oluşmak-
tadır. Padişahın ordusu ile sarayın masraflarını 
karşılamak için gerekli olan geliri toplamak, 
çözümlenmemiş konularda karar vermek, 
yabancı güçlerle ilgili savaş ve ilişkileri idare 

OSMANLI DEVLETİ’ NDE  YÖNETİM  
YAPISI: DİVAN- I  HÜMAYUN

Nefise BAYGÜT

S İ YA S E T
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etmek, kanunları koymak ve yönetimin  ka-
bul ettiği hak din anlayışını desteklemek bazı 
önemli işlevlerindendir. Aynı zamanda divan, 
en üst mahkeme olarakta sorunları çözümle-
mektedir ve  bir kimse ilk başvurduğu mercide 
hakkını alamadığı kanaatine vardığında da Di-
van- ı Hümayun’ a başvurabilmektedir ( Arma-
ğan, 2011, sf: 7 ). Divan- ı Hümayun’ da alınan 
kararların onaylanıp uygulanması açısından  
en son kararı  veren padişahlar ancak, devletin 
merkezi yönetim ve karar organı olan  Divan- ı 
Hümayun’ a, Fatih dönemine kadar başkanlık 
yapmışlardır. Kurum ciddi anlamda bir değişik-
lik yaşayarak, klasik şekline Fatih döneminde 
bürünmüştür. 

 DİVAN- I HÜMAYUN’ UN   YAPISI

Protokolünde meydana getirdiği büyük ya-
pısal değişiklikler neticesinde yeni bir çehreye 
kavuşan Divan- ı Hümayun’ a katılanlar iki ana 
gruba ayrılmaktadır: Erkan- ı  Erbaa ismiyle 
anılan ve başta vezir- i azam  olmak üzere ve-
zirler, kazaskerler, defterdarlar  ile  nişancıdan 
oluşan  ilk zümre divanın  asli üyeleri olup, di-
vanda  fikir beyan etme  ve karar verme yetki-
sine sahiptirler ( Afyoncu, cilt6, 2010, sf: 226). 
Bu asli üyelerin arasına bazı görevliler de şartlı 
olarak  dahil  olabilmektedir. Bunlardan yeni-
çeri ağaları, ( vezir rütbesinde iseler ) divana 
katılabilirler. Üzerinde vezirlik payesi bulunan 
Kaptanıderyalar da İstanbul’ da  bulundukla-
rı  zaman  divan toplantısına iştirak etmekte-
dirler. Ancak XVII. yüzyıldan itibaren beyler-
beyileri divan toplantılarına katılmamıştırlar. 
Divan- ı Hümayun’ un asli üyesi olmayıp, top-
lantılara katılan diğer görevliler ise maiyetinde  
divan bürokrasisini  yürüten  bir katipler züm-
resi bulunduğu halde reisülküttap, büyük ve 
küçük tezkireciler, çavuşbaşı, kapıcılar kethü-
dası, teşrifatçı, asesbaşı, subaşı, muhzırbaşı, 
bostancıbaşı, Divan- ı  Hümayun  tercümanı, 
divan  imamı, duacı, tenbihci, divan şeyhi gibi  
görevliler bulunmaktadır. Divan- ı Hümayun  
hizmetkarları  ismiyle de anılan bu ikinci grup, 
divana  fikirleriyle değil  hizmetleri ile iştirak 
etmektedirler ve asli üyelerin aksine toplantı 

müddetince ayakta beklemektedirler ( Afyon-
cu, cilt6, 2010, sf: 226,227 ). Bizzat padişahın 
orduya komuta ettiği seferlerde, kurum yine 
vezir- i azamın  başkanlığında  toplanmaktadır. 
Veziriazam idaresinde yürütülen seferlerde 
ise, orduda vezir- i azam riyasetinde   ( başkan-
lığında ) toplanan bir divandan farklı olarak, 
divanın nihai başkanı olan  padişahın o esnada  
bulunduğu merkezde de asıl Divan- ı Hümayun 
toplanmaktadır. Bu divana, sadaret kaymaka-
mı ( sadrazam kaymakamı ) başkanlık etmekte 
ve sefere giden asli üyelerin yerine merkezde  
kalan vekilleri ile sefere iştirak etmeyen diğer 
divan üyeleri katılmaktadır.     

DİVAN- I  HÜMAYUN’ UN  YETKİLERİ

Divan- ı  Hümayun’ un yetkileri  genel ola-
rak, bu kurulu oluşturan  üyelerin görev ve 
nitelikleri  ile  açıklanmaktadır. Üyelere bakı-
lırsa  devlet yönetimindeki tüm bölümlerin  di-
van da temsil edildiği  görülmektedir. Siyasal, 
hukuksal ve ekonomik  yetkilerin  Divan ‘ da  
birleşmesi, onun devletin iç ve dış siyasetini 
yürütmekte  söz sahibi yapmaktadır.  

I. SİYASAL YETKİLER  

Divan- ı  Hümayun, devletin padişah dı-
şındaki  en üst organıdır. Bu organ, devletin 
temelindeki iktidarı pekiştirmek, korumak ve 
ayrıca hukuk düzenini, temelindeki iktidarın  
yasallık kaynağına uygun  olarak  geliştirmekle  
yükümlüdür. Osmanlı Devleti’ nin temelinde-
ki  iktidar, İslam ilkelerine dayanan Osmanlı 
egemenliğidir. Devletin tüm organlarının  bu 
iktidara uymalarını sağlamak, uyrukların bu ik-
tidara  karşı gelmelerini önlemek  de  Divan’ ın 
baş görevidir. Divan’ da, padişahın tüm güçleri 
temsil edildiğinden, onun bu baş görevi yeri-
ne getirmesi  gerekmektedir. İşte bu görevden 
doğan yetkisi,  Divan’ ın  ‘’ siyasal yetkisidir’’.   

( Mumcu, 2017, sf: 55 ) 

A) İÇ İŞLERDE  

Yönetsel işlemlerle, iç siyasete ilişkin karar-
ları  birbirinden  ayırmak kolay  olmadığından, 
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Divan’ ın iç siyaset işlerindeki  yetkisini  en kısa 
ve genel  anlamıyla  tanımlamak gerekmekte-
dir. Bu da  siyasal iktidara  hayat veren şeriatın 
korunması  ve islam dininin  yükseltilmesi, ona 
karşı her hareketin yok edilmesidir.  Divan- ı  
Hümayun,  siyasal iktidarı  ve devlet otoritesini  
sağlamlaştırmak yolunda türlü  tedbirlere baş-
vurmaktadır. Özellikle de yerleşik olmayan  nü-
fusun devlet  iktidarına boyun eğmesi  yolun-
da her türlü  siyasal yol denenmektedir. Türlü  
bunalım  zamanlarında  yerini yurdunu bırakıp 
kaçanların tekrar eski  yerlerine  yerleştirilmesi 
çabaları da, iç siyaset alanında dirliği ve istik-
rarı  yeniden kurmak, böylece  siyasal iktidarı  
güçlendirmek  amacı ile  açıklanmaktadır.  

B) DIŞ  İLİŞKİLERDE 

Dış  siyaseti,  genel siyaset  tanımı içinde  
şöylece belirtmek  mümkündür: Bir devletin 
siyasal iktidarının  ve buna bağlı  olarak  tüm  
varlığının,  dışarıdan  gelecek  tehlikelere karşı  
korunması ve  her  türlü  çıkarının  gözetilmesi 
için  tutulan yoldur. Osmanlı  Devleti’ nin dış 
ülkelerle ilişkileri, özellikle  II. Mehmed  döne-
minden  itibaren yoğunlaşmıştır.  Batılı  dev-
letlerle  Osmanlı  İmparatorluğu   arasındaki 
ilişkiler,  nitelikleri  gereği  özel  bir öneme 
sahiptir. Bu yüzden elçilerin  Divan’ a  çıkışları  
özel bir merasimi  gerektirmektedir.  

II. HUKUKSAL  YETKİLER  

Divan’ ın  yetkileri  en belirgin ve açık biçim-
de  hukuk alanında ortaya çıkmaktadır. Bunu 
da doğal olarak kabul etmek gerekmektedir. 
Zira her devletin hayatı, belirli bir hukuk dü-
zeni içinde sürmektedir. Hukuk kurallarının 
ortaya konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, 
uygulanması  ve  nihayet  yargılama işleri  dev-
letin en önemli  uğraşı alanıdır. Sınırları  içinde 
yaşayan  ve  büyük  alanlara  yayılan  çeşitli  
uluslara egemen olmak ancak  hukuk kuralları  
içinde kalmakla mümkündür.  İşte bu  hukuk  
düzenini  geliştiren ve denetleyen  en yüksek 
organ,  padişahtan sonra  Divan- ı  Hümayun’ 
dur. Öncelikle  Divan’ ın hukuk yapma  işinde-
ki  yetkisini,  sonra  toplantılarda  önemli  yeri 

olan  yargılama  işlerinin  niteliğini,  kurulda 
ne görüşüldüğünü  ve  sorunların  nasıl karara  
bağlandığını,  daha sonra da  devlet yönetimi 
ile ilgili  hukuksal kararlara  Divan’ da  nasıl va-
rıldığını  göreceğiz. 

A) YASAMA  YETKİSİ 

Osmanlı Devleti’ ndeki  siyasal iktidarı meş-
rulaştıran unsur şeriattır.  Şeriatın  düzenlediği  
alanlarda, siyasal  iktidara  sahip  olan  padi-
şahın  yeni  kurallar  koyma  hakkı yoktur. Bu 
açıdan  yasama  faaliyeti  hiçbir  zaman  şeri-
atın  sınırlarından  içeriye  giremez. Böylece, 
hem padişahın hem de onun altında bulunan  
Divan’ ın  ancak örfi hukuk oluşturma yetkisi 
vardır.  Şeriat  dışı  alanın  düzenlenmesi  pa-
dişahın iradesiyle  olur. Bu  irade,  yasama, 
örfi yargı, ve yönetim hukuku işlerinde  açığa  
vurulmaktadır. Padişahın  irade  beyanı  ya bir 
hukuk kuralı  yaratır  ya da  var olan hukuk 
kurallarına  dayanılarak  herhangi bir konuda  
gerekli görülen bir  düzenlemenin  yapılması, 
bir sorunun  çözümlenmesi gibi bir  hukuksal 
işlem  doğurmaktadır. Burada  söz konusu 
olan, padişahın iradesinin  Divan- ı  Hümayun  
aracılığıyla  hukuk kuralı  yaratmasıdır. 

Konu açısından önemli olan nokta, padi-
şahın oluşturduğu  bu hukuk  kurallarının  ve 
diğer  düzenlemelerin,  çoğunlukla  Divan’ da  
hazırlanmasıdır. Bu  bakımdan,  Divan’ daki  
yasama etkinliği  ile  örneğin orada  varılan 
yönetsel  kararları  biribirinden ayırmak olduk-
ça  zor görünmektedir. Zira Kanunnamede  adı 
verilen düzenlemelere konu olan  kanunlar, 
genellikle tek hüküm biçiminde  çıkmakta,  ge-
rekirse bunlar toplanarak kanunname haline 
getirilmektedir.  Bu hükümler arasında  belli 
bir bölgede ya da  tüm ülkede uyulması zorun-
lu  olanları  kanun biçiminde  niteleme olanağı  
vardır. Divan’ da  yasama faaliyetini yöneten 
kişi  nişancıdır.  Divan’ da  nişancının  hazırla-
dığı  metin son  biçimini  alır ve bir ferman ya 
da  hüküm biçiminde kanunlaşmaktadır. Bu 
hükümler  daha sonra  kanunname tarzında  
derlenmektedir.  Bununla  birlikte, bazı kanun-
namelerin  Divan’ da kullanıldığı, bu nedenle  
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özel derlemeler  yanında  resmi nitelikte  ka-
nun  mecmualarının  da  bulunduğu anlaşıl-
maktadır.  

 B) YARGI  YETKİSİ 

Divan- ı Hümayun devletin işlerine baktığı 
gibi, yargı alanı  ile de ilgilenmektedir. Divan, 
bu yetkisini oldukça dikkatli kullanmaktadır. 
Divan yasama işlerinde sadece örfi hukuktan 
yararlanırken, yargı işlerinde hem örfi hem 
de  şer’ i  hukuktan yararlanmaktadır. Tek bir 
mahkeme olarak çalışmamakla birlikte, şer’ i 
yargı örgütünü de denetlemektedir. Zaman 
zaman görevlendirilen ve mebayıf müfettişleri 
adı verilen kadılar, özellikle çok yakınma gelen 
bölgelere gönderilmektedir. Bunlar, oradaki 
naiplere ( hükümdar adına devleti yöneten ) 
ve kadılara aldırış etmeden, doğrudan doğru-
ya dava görürler ve yaptıkları  işleri, edindikleri 
bilgileri Divan- ı  Hümayun’ a bildirmektedirler. 
Bu müfettişlerin, yargı  örgütünün başı olan 
kadıaskerlerini atayıp, doğruca Divan- ı Hüma-
yun’ a karşı  sorumlu olmaları ilginçtir ve  bu, 
kurulun  gücünü  bir  kez daha ispatlamakta-
dır. Divan, genellikle  bir  üst yargı işlevi  gör-
mektedir. Bu mahkemede  kadıaskerler, şer’ i 
yargıyı vezir- i azam  ve diğer ehl- i örf üyeler, 
örfi yargıyı temsil etmektedir. Böylece Divan, 
mahkeme olarak  karmaşık bir kurul niteliğin-
dedir. Bu mahkeme, hem ilk ve kesin hüküm 
yeri  hem de  bir çeşit temyiz mercii olarak ça-
lışmaktadır.

DİVAN- I  HÜMAYUN’ UN  YOZLAŞMASI

Osmanlı  Devleti  yönetiminde  XV. yüzyıl  
ortasından  XVII. yüzyılın  ilk  yarısına  kadar  
en önemli  karar  organıdır. Divan- ı  Hümayun  
ne Doğu’ da ne de Batı’ da emsaline rastlanan 
bir kurumdur. Bu kurumun yozlaşmasındaki 
en önemli sebep, burada ‘’ temsil ‘’ niteliğinin  
bulunmamasıdır. Padişahın mutlak otoritesine 
bağlı olarak çalışanlardan başka  sosyal  ke-
simleri  temsil eden herhangi bir temsilin bu-
lundurulmamasıdır. Halbuki Batı’ da çok daha 
ilkel bazı kurullara çeşitli ekonomik ve sosyal 
etkilerle  bürokrasi dışı temsilciler de girince 

bu organlar  gelişmiştir.  Divan- ı  Hümayun’ da 
böyle  bir  özellik  yoktur. Kurumsallaşmamış, 
belli  kurallara bağlanmamış  ve  ancak  zaman  
zaman  toplanan  ‘’ meşveretler ‘’  de bu  ek-
sikliği giderememiştir.  

SONUÇ 

Öncelikle şunu belirtmek  gerekir ki  Divan- 
ı  Hümayun’ un devlet içerisinde  sağlam ve 
önemli  bir yeri bulunmaktadır. Kurumun sahip 
olduğu yetkiler ve işleyişinde  sağlanan başarı 
Osmanlı Devleti’ nin merkez teşkilatında, onu 
devletin en saygın organı olmasını sağlamıştır. 
Çünkü, Divan- ı Hümayun  sahip olduğu yetki-
ler sayesinde hem iç ve dış siyaseti belirlemek-
te hem de devletin  yargı organı sıfatını üst-
lenmektedir. Çağdaşı olan kurumlardan farklı 
olmakla birlikte, diğer kurumlar için de adeta 
bir rol model olmaktadır.  Divan- ı Hümayun 
her sınıftan, her dinden, mezhepten, kültür-
den, cinsiyet ayırt etmeksizin herkese adaletli 
bir şekilde davranmaya çalışmıştır. Memleke-
tin herhangi bir yerinde haksızlığa uğrayan, zu-
lüm gören, zor durumda olan veya haklarında 
mahalli kadılarca yanlış hüküm verilmesi gibi 
durumlarda, herkesin  Divan’ a başvurabilme, 
davacı olabilme  hakkı söz konusudur. Kurum 
var olduğu sürece gerekse insanlara yönelik 
davranışlarda, alınan kararlarda ya da yargıla-
ma  konularında oldukça dikkatli davranmışlar-
dır.    Hem pratik  çalışma  tarzı  hem de çabuk  
ve  doğru  karar  alması bakımından, devletin 
en saygın  kurumudur. Kadıların  dahi, bu ku-
rum tarafından yargılanması ve denetlenmesi  
Divan’ ın ne kadar önemli bir kurum olduğunu 
gösteren  başka bir kanıttır. Divan tüm bu yet-
kilerini, padişahın gölgesinde kullanmaktadır. 
Divan’ ın hem padişahın gölgesinde kalması 
hem de yapısının sadece üst düzey bürokrat-
lardan ve devlet adamlarında oluşup, yerelin 
temsiliyyetinin olmaması, kurumun sonunu 
hazırlamıştır. Divan’ ın bu özelliği, onun  güç-
süzleşip,  yozlaşmasına neden olmuştur. Bu 
yüzden kurum, üstün yetkilerle  donatılmasına  
rağmen, en azından, Osmanlı  İmparatorluğu’ 
nun  çöküşüne  kadar dahi ayakta kalamamış-
tır.  
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Ah zaman. Uçarsın, görünmeyen ka-

natlarınla. İnsanın içinden geçip gidersin 
de fark etmez seni. Saydamsın. Doku-
nulmazsın. Hissettirmeden süzülürsün. 
Sayılısın, bitersin. Ya da bitirirsin demek 
daha doğru olur. İnsanları tüketir fakat 
sen devam edersin yoluna. Dilimlerinde 
öldürürüz bedenlerimizi, bize verildiği 
kadarıyla. Uzun ya da kısa. Kime göre? 
Yıllar, aylar, haftalar, günler, saatler, da-
kikalar, saniye ve saliseler. İşte hiç his-
setmeden kendini bitiş çizgisinde bulan 
çizgili, kırış kırış insanlar. Sıkılmaz mısın 
insanların binlerce yıldır yaptıkları aynı 
hatalara şahitlik etmekten? İçin ezilmez 
mi savaşlarda sefil olan çoluk çocuklar-
dan? İnsanlar seni kaydeder de yazmaz 
kendi hatalarını hiç; peki isyan etmez mi-
sin tekerrür ederken bu âdemoğlunun 
ahmaklığına, doymazlığına, hırs, ihtiras, 
acımasızca hizmet ettikleri benliklerine? 
Herkes barış yanlısıysa bu savaşı çıka-
ranlar kim? Senin daha iyi tanıman lazım 
bu beşer şaşar mahlûku. Kimler geldi, 
kimler geçti senden ya da sen kimlerden 
geçtin de bu günlere geldin ey koca za-
man? Sana soracak çok şeyim var. Neler 
merak ediyorum bir bilsen. Seni çöze-
miyorum fakat.  Çok hızlısın, yetişemi-
yorum ardından. Seni donduran aletler 
yaptığımız doğrudur lakin onların bize 
sunduğu materyaller de ancak senin ne 
kadar hızla uçup gittiğinin kanıtından 

başka bir şey vermiyor elimize. Bitiyor-
sun. Bitiriyorsun ya da. Ne en güzel anın 
kalıyor, ne de en kötüsü. Akıyorsun. Bir 
nehirsin, üzerinde saman çöpünden in-
sanları sürükleyen. Zamansın sen, kadri 
kıymeti bilinmeyen. İçimizden bir şeyler 
süzülüp gidiyor. Tutamıyoruz, tutama-
dık, tutamayacağız da. Çağlar geçti, kal-
dı geriye iskeletler, hanlar, hamamlar, 
lahitler, tümülüsler, mezarlar hatta kaya 
mezarları ve taşlar kaldı bugüne. Bakı-
yoruz, görene ayan beyan manzaralara 
bakıyoruz da anlamıyoruz hiçbir şey. 
Kralların mezarları var kayalara oyulan, 
kocaman dağlar şeklinde Tümülüsler var 
binlerce yıl öteden gelen. Krallar varmış 
bir zamanlar, krallar yok şimdi. Nereye 
gitti o güçlü adamlar? Mezarlarında bile 
rahat değiller belli ki görünen o. Üç beş 
defineci, kemiklerini bile ufaladı birkaç 
altın diş umuduyla. Kalmıyor bak devasa 
anıtlar da yapsan, en sevdiğin eşyalarını 
da gömsen yanında toz olup gidiveriyor. 
Ah zaman, sen şahitsin olup bitene de 
susuyor, seyrediyorsun hep birbirinin 
devamı olan etli kemikli, beyinli varlıkla-
rın yapıp ettiklerini. Uçuyor geçiyorsun. 
Seni hapsettiğimizi sandığımız kutular-
dan göz kırpıyorsun. Akıllı bilgisayarları-
mızın sosyal olduğunu söylediğimiz uy-
gulamaları hatırlatıyor şimdi senin nasıl 
da kayıverdiğini. “Yedi yıl önce bugün” 
diyor, “Buradaydın, şunu yazmıştın, bu 

Ahmet KARAYÜN

Uçan Zamanlar

TA S AV V U F
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fotoğrafı, falanca konumu paylaşmıştın” 
deyiveriyor ansızın. Bakıyoruz. Bakıyo-
ruz ve “Vay be!” demek düşüyor ancak, 
“Nasıl geçmiş bunca sene, daha dün gi-
biydi oysa”

Bir gün doğumu, bir gün batımı. Bir 
yaz akşamı, bir kış sabahı. Uçan zaman-
lardan geriye filmlerdeki ‘flashback’ler 
misali parçacıklar kalıyor. Doğumlar gö-
rüp seviniyor, ölümler görüp üzülüyo-
ruz. İşler güçler hiç bitmiyor. Tatiller hızlı 
geçiyor. Sevinçler kederler, dedikodular, 
tembellikler çalışkanlıklar, öpmeler sev-
meler, dövmeler yermeler. An... Anı 
parçacıkları. Hissediyoruz varsayalım, 
yaşamanın tadını alıyoruz diyelim. Ne-
reye kadar? Her şey senin karşında eği-
lip bükülüyor, eskiyor be zaman. Dişler 
yemez, gözler görmez, eller titrer, beller 
bükülür oluyor. Ne kadar mutlu olduğu-
nu sanırsan san, değilsin. Ne kadar acı 
verdiğini söylersen söyle, geçecek elbet-
te.

Sevgili zaman, sana direnemiyor in-
san. Kıymetini de bilemiyor, bilse de fark 
etmiyor sanki. Nice büyük işler de yap-
sa eline geçmiyor hiçlikten başkası. Ne 
dersen de burada sonlu her şey. Film bi-
tiyor. ‘Son’ yazıyor jeneriğimizin ardına. 
Çözemiyorum. Ne kadar dönse de dün-
ya, bir yerde duracak. Gerçek değil bu 
yaşam. Fragmandan ibaret gibi geliyor 
bana. Gerçek film başladığında ne yapa-
cağız bakalım. Sonsuz yaşama kavuştu-
ğumuzda nasıl olacak? Seni sonsuz hayal 
edemiyorum zaman efendi. Bitmeyen 
döngün başladığında neler olacak? Bu-
rada biteceksin, bitmediğin dönemin 

başlayacak. Buna hazır mıyız? Sanmıyo-
rum. Bitmeyeceksin gibi sanıyoruz lakin 
biteceğini biliyoruz. Ölmeyecekmişiz 
gibi düşünüyoruz öleceğimizden kesin-
likle emin olduğumuz halde. O sonsuz 
olduğun devranda ne yapacağız? Yine 
buradaki gibi açgözlü, yalan sözlü mü 
olacağız? Her gün itina ile beslediğimiz 
nefis köpeğimiz de bizimle olacak mı o 
sonsuzda ve doymak bilmezliği devam 
edecek mi? En iyisine, en fazlasına sahip 
olma isteğimiz devam edecek mi? Yine 
biriktirme, yığma, hepsini elimizin altın-
da tutma dürtüsü bizimle mi olacak? Ça-
lışacak mıyız? Amacımız ne olacak? Her 
istediğimiz elimizin altında -ki cennette 
olursak eğer- olup, hep tüketmekle mi 
meşgul olacağız? Ya da acı, yanma, ıstı-
rap ve ceza çekme halimiz -cehennemse 
durağımız- hiç bitmeden sonsuz bir dön-
güyle devam mı edecek?

Ey zaman, orada da böyle saatler, 
günler, hafta ve aylara bölünmüş mü 
olacaksın? Yoksa uyuma ihtiyacımız baş 
göstermeyecek ve hep gündüz, güneşli 
bir yaz mı yaşayacağız cennet bahçele-
rinde? Cehennemi sadece bir acıdan 
ibaret mi düşünelim; arada bir molası 
olur mu yaptıklarımızın cezasının?

Zaman zaman içinde mi? Zaman zih-
nimizin köşesinde mi? Bir varmış, bir 
yokmuş sadece masal içinde mi?

Şimdilik hoşça kal zaman. Belki bir 
gün tekrar kafa yorarım -ya da beyin 
yakarım da diyebiliriz- senin üzerine ve 
seninle bir sohbete tutuşuruz ve sorular 
yağmuruyla ıslarım seni.
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Merhum Tacettin DURMUŞ Hocaefendi ile 80’li 

yıllarda, yüzyüze Bekirpaşa Camiindeki o manevi at-
mosferi yüksek mütevazi odasında sohbet ederken;

-         Kardeşim; Hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’nin 
en mühim sac ayaklarından birisi, zamanı, Kur’ana 
göre doğru okuyabilmektir.Diğer bir doğru da, doğru 
okunan zamana göre , Kur’an eczanesinden dosdoğru 
alınan ilaçları insanlığa,  peygamberî tarzda sunmak-
tır., O’na S.A.S tam ittiba ederek çalışmaktır, mealin-
de dersler vermişti.

Merhum M.Akif’de;
‘Doğrudan doğruya Kur’an’dan alarak ilhâmı
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâmı’ der. Rabbim 

cümlesinden razı olsun. Amin.
Böyle bir İlâhi ölçüyle; Kur’an ve sünnet perspekti-

finde,  bu günkü insanlık olarak geldiğimiz noktadan, 
hem ülkemize, hem  İslam dünyasına, hem de tüm 
dünyaya baktığımızda görünen o ki; insanlık da, müs-
lümanlar da, çok zor bir dönem geçiriyor ve  hâl- i 
âlem, hiç de iç açıcı değil. Ancak ümitvârız…Ümitvâr 
olmak için de elimizde ve önümüzde çok şey var.Baş-
ta imanımız.

Bu günkü dünyada; ‘hakkı tutup kaldırma’ mec-
buriyeti olan bizlere düşen; bu çok önemli insanî sa-
halarda,  yarın hesap gününde, hesaba çekileceğimiz 
çok ciddi sorumluluklarımız var, hem insanlığa hem 
Müslümanlığa karşı…!

Yeni çözümler, yeni pratikler geliştirmek zorunda-
yız. Kararan  dünyamıza ışıklar olmalıyız. Köreltilen 
insanlığımızı, Rabbimizin yardımıyla canlandırmalıyız. 
Bu sadece bir vazife değil, aynı zamanda Müslüman-
lar olarak varlık sebebimizdir.

Dünyaya ilk ayak basan ilk insan; ilk Peygamber 
Hz.Adem’den A.S., bu güne kadar yedibin yıllık bir 
sürenin geçtiği tahmin ediliyor.Daha fazlada olabilir. 
Konunun uzmanları böyle söylüyorlar. Peki, insanlık 
bu kadar uzun sürede, bu kadar başından geçenlerle, 
bütün yaşadıklarıyla, bu gün ve yarın kendisine ciddi 
bir hayrı dokunacak dersler aldı mı ? Almakta mıdır ? 
Alacak gibi görünmekte midir? Bu can alıcı; can yakı-
cı, çok su götürücü, soruların cevapları beni aşmakta-
dır. Bu nedenle de, cevapları sizin yüksek anlayışınıza 
havale ediyorum.

Çoğumuz; maalesef bugünün   dünya treninin lo-
komotifi durumunda olan Avrupa’yı daha doğrusu 
batıyı ve onun karanlık tarihini az çok biliriz. O tarih, 
bizim gençlik dönemlerimizde çok detaylı şekilde or-
taokul ve liselerde bizlere öğretilirdi. Şimdi öğretili-
yor mu, doğrusu bilmiyorum. Ancak meraklılar için, 
bu günkü dünyada öğrenmenin çok kolay olduğunu 
herkes biliyor.

Avrupa tarihini kısaca ifade edecek olursak, top-
lumda genel olarak bilinenin tersine, çok çook ka-
ranlıktır. İnsanlık için yüz karası neler neler vardır o 

menhûs geçmişlerinde. Yüzlerce yıl birbirlerini insaf-
sızcasına yemişlerdir. Hem de nasıl alçakcasına...! Asıl 
konumuz bu değil. Bu yüzden de ayrıntıya girmeyece-
ğim. Batı, yakın tarihimizde putlaştırıldığı için isteme-
yerek temas ettim.

Çalıştığım işin gereği;  son yıllarda, Avrupa’ya da, 
diğer İslam ülkelerine de bir çok defalar gittim, kendi 
çapımda araştırmalar yaptım. Gittiğim her ülkeyi ve 
toplumlarını yakından tanımağa çalıştım. Oralarda 
yıllarca yaşamış olanlardan da, bilgi ve görgüsüne iti-
mat ettiğim kimselerden de, o ülkeleri onların tecrü-
beleriyle de dosdoğru bir şekilde öğrenmeye gayret 
ettim. Onları ve tecrübelerini can kulağıyla dinledim, 
notlar aldım.

Şahsi âlemimde, şöyle bir kanaat oluştu. Tüm Dün-
ya;- Avrupa ve Amerika bazı mevzular hariç-  buna 
bizim İslâm dünyası da,- maalesef dahildir - geçmiş 
olumsuzlardan gerekli dersleri çıkaramamışlar, çıkar-
salar da, öğrendikleri doğruları hayatlarına geçire-
memişlerdir. Özellikle bölünmüşlük, parçalanmışlık, 
bütün güçlerini, kazançlarını, basit hiçlikler uğruna 
heba etme konularında..

Avrupalılar – Batılılar; özellikle insanlık tarihinin 
de, tabiî ki kendi tarihlerinin de; en kanlı, en iğrenç, 
en fazla insanlık kazanımlarını yok edici, son iki dünya 
savaşını yaşadıktan, insanlığa da yaşattıktan sonra, 
acı dersi almış ve Avrupa Birliğini ( bu oluşuma Yeni 
Roma’da denilebilir), kendi aralarında sadece kendi 
menfaatleri için, hiç hoşlarına gitmemesine rağmen 
-özellikle de katı ırkçılarının rağmına – tesis etmişler. 
Aralarında çatlak sesler duyulsa da, tam bir kararlıkla 
birlik devam ettirilmektedir, ettirilmeye çalışılmakta-
dır. AB.sanki tek ülke olmuş.A.B.D. ise çoktan olmuş.
Eski haşmetli devletlerde, bu ülkenin birer şehri ol-
muş. Nasıl ki bu gün, karayoluyla İstanbul’dan çıkıp 
Erzurum’a gitmek istediğimizde, pasoportsuz vizesiz 
gidiyoruz. Aynen böyle. Bu basit görülecek bir şey de-
ğil ve ders alınması gereken büyük bir ibretlik levha 
bizim için…

Ne kadar kıymet-i harbiyesi vardır bilmem lâkin, 
şahsi tespitim ve kanaatım şudur; o batılı, kibirli, en 
azgın ırkçılar, adi menfaatçiler, emperyalistler; birlik 
olmanın menfaatinden daha fazla, ihtilafın yani birbi-
rine düşüp de, birbirini yemenin, birbirini yok etmeye 
çalışmanın zararını yıkıcılığını, en acı, en can yakıcı şe-
kilde bütün zerreleriyle hissettiklerinden birleşmeyi 
başarmışlardır.

Mecelle’de şöyle bir kâide vardır.
‘Def’-i şer , celb-i nef’a râcihtir. Yani önce; şerrin, 

zararlının def’ edilmesi geliyor. Sonra diğer faydalılar 
hesaba dahil ediliyor.

Batılılar bunu iyi becermiş.İleri teknoloji ile Mer-
cedes marka gibi kaliteli arabaları, modern uçakla-
rı, tankları yaptıkları, interneti vb.şeyleri buldukları 

28 ŞUBAT - BÜYÜK UZLAŞMA
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İbrahim TÖRE
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becerdikleri gibi… Bana göre en önemlisi de, ihtilafa 
düşmeden birleşmeyi de başarmışlar. Birlik olmadaki 
sinerjiyi yakalamışlardır. Hem de ahreti hiç de hesaba 
katmadan.Sırf kısacık dünya menfaatı için.

Gelelim bize ve İslam dünyasına ve hemen yap-
mamız gerekenlere… Menfi milliyetçilik yani ırkçılık; 
İslam dünyasını, diğer bölücü - yıkıcı sebeplerle bir-
likte tehdit etmeye hâlâ devam ediyor. Stratejik orta-
ğımız batı, bu öldürücü virüsü, stratejik ortakları olan 
bizlere pompalamaya devam ediyor.Kendisi birleşi-
yor, bizi bölmeye çalışıyorlar bu kahredici mikropla..

Irkçılık; Kur’ânî -İslâmî cahilliğimizle; geri kalmışlı-
ğın, aldatılmışlığın, ahmaklığımızın en büyük göster-
gelerinden olmaya devam ediyor. Menfi milliyetçilik, 
ırkçılık, kavmiyetçilik bizim malımız, hiç değil... Ne 
inancımızda, ne de kültürümüzde böyle bir şey var. 
Bu en tehlikeli virüs, mikrop, fitne Avrupa’dan yani 
batıdan gelme. Onların akıl daneleri de insi - cinni 
iblisler.

 Yakın tarihimizin toplum barışı adına çok önemli 
adımlarından olan Başbakanımızın ve  ekibinin, özel-
likle   büyük siyasi riskler alarak söndürmeye çalıştı-
ğı, şeytâni bir virüs olan menfi milliyetçilikten yani 
ırkçılık hastalığından kaynaklanan; terör-fitne yangı-
nını-belasını, söndürme gayretleri, akl-ı selimce çok 
önemsenmeli, en azından hafife alınmamalıdır.Geli-
nen nokta ve yakalanan müspet fırsat bütün toplum 
olarak; Türküyle –Kürdüyle -Lazıyla –Arnavuduyla- 
Arabıyla- Sağcısıyla – Solcusuyla, Müslimiyle- Gayr-i 
müslimiyle hep birlikte olup, hep birlikte elele verip, 
basit ve küçük hesapları ve menfaatleri bir yana bı-
rakıp, insanî ve İslâmî prensiplerde birleşip, hepimi-
zin her türlü zararına, sadece ve sadece hepimizin 
ortak düşmanlarının kârına olan, onların ekmeğine 
yağ süren bu dertten, Allah’a C.C.sığınarak; doğruda, 
insanlıkta, hayırda, iyilikte uzlaşarak bugünümüzü ve 
gelecek nesillerimiz için, dünya ve ahret selameti için 
birleşme, güçlenme adımlarını atıp toplumsal barış 
hedefine varmalıyız.

Böylece; binler teessüf ki, imâmesi kopup da, et-
rafa dağılmış tespih taneleri gibi olan, bu nedenle de, 
kavganın, bölünüp parçalanmışlığın, bunun tabii so-
nucu olarak geri kalmışlığın, her türlü şeytâni kötülü-
ğün kıskacında yanıp kavrulan İslam dünyasında, hak-
kı arayan insanlık âleminde  güzel örnekler olmalıyız. 
‘İslam Birliği’ için ‘Nizâm-ı Âlem’ için birlik olmalıyız.

Yarın ahrette, mahşer gününde Allah’ımız C.C. 
‘Bâtıl Batı’yı gösterip;

‘Onlar basit menfaatlerde bileşmişken siz neden 
emrime itaat etmeyip bir ve beraber olmadınız. İns 
ve cin şeytanlarına itaat edip, ihtilaf edip dalalete 
düştünüz’ deyip hesaba çekerse, o dehşetli halde ne 
yapar, ne cevap veririz.

BÜYÜK UZLAŞMAYA derhal en evvel; kendimizden 
yani fert olarak sorumluluk dünyamızda en dar daire 
olan kendi ruhumuz, aklımız, vicdanımız, kalbimizden 
başlayarak , ailemizden, çocuklarımızdan, eşlerimiz-
den, akrabalarımızdan, yakınlarımızdan komşuları-
mızdan devam ederek; daire daire, her dairenin de 
hakkını, Kur’ân’a göre İlahi ölçülere göre vere vere 
devam ederek; cemaat,cemiyet, meslek, meşrep, 
mezhep, ordu, devlet, millet, ümmet, ve nihayetin-
de bütün insanlık alemiyle eskilerin tabiriyle ‘Sulh-u 
Umumi’yi yani toplu  barışı Rabbimizin yardımıyla 

sağlamalıyız.Hak’la, hakikâtle,ilimle, irfanla barışma-
lıyız.Bilfiil bu yüce hedefe ulaşamazsak da, binniyet, 
bilkasd bunu bütün ruhumuzla arzu etmeliyiz, sec-
delerde Yüce Rabbimizden gözyaşlarıyla istemeliyiz. 
Muktezasınca yaşamalıyız. Hz.Peygamberimiz S.A.S.;

‘Mü’minin niyeti amelinden makbüldür, buyurma-
mış mı..

Bu ulvi niyet ve gayret; ne kadar küçük olursak 
olalım hiç önemli değil, çünkü Allah’ımız çok büyük, 
bizi ihya eder. İnanın, Kâbe’ye varmak için yola çıkan 
nice topal karınca bu mukaddes niyetle menzil-î mak-
suduna varır.

Büyük Uzlaşma – İslam Birliği – Nizâm-ı Âlem akıl-
dan uzak, realiten yoksun görülmemelidir. Tek me-
sele; hem fert hem ümmet olarak, Cenâb-ı Hakk’ın 
nazar-ı merhametini celb edecek şekilde, O’nun koy-
duğu âdetullaha riayet ederek, ulvî gayretler içinde 
olmaktır,fert olarak da, toplum olarak da…İnsanlık 
tarihine hususan peygamberler tarihine bakarsak bu 
sahada  çok güzel misaller görürüz.

Baksanıza kudreti nihayetsiz olan Yüce Allah C.C., 
irade ve kudret sıfatıyla yazdığı ve  yazmakta olduğu 
kainat kitabında, mikro alemler olan atomları, ele-
mentleri, hücreleri vs.ile birlikte bir ve beraber olarak 
âli gâye ve hikmetlere uygun olarak, makro alemler 
olan gezegenler, yıldızlar, galaksiler, nebülözler vs. 
ile nasıl mükemmel idare ediyor ve hepimizi bütün 
hayat sahiplerini hep beraber en güzel surette yaşa-
tıyor.Yüce Rabbimizin kelam sıfatından gelen Kur’an-ı 
Kerim’e, makalemizin başında dediğimiz gibi ihlasla 
sarılarak yaşarsak sadece ahretimiz değil dünyamızda 
cennet olur. Yeter ki biz çok ciddi bir şekilde o manevi 
güneşimize yönelelim. Vesselam.

‘ Ey iman edenler ! Hep birden barışa girin. Sakın 
şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşma-
nınızdır.’ Bakara suresi ayet 208

Bu yazımı bitirdiğimde baktım 28 ŞUBAT’ta bitmiş. 
Penceremden, önümdeki bahçeye, sonra yüksekteki 
tepelere, sonra da semadaki yıldızlara baktım. Yıldız-
lar gülüyordu. Ulvi bir bayramı ruhum hissetti. Hayret 
ve muhabbet secdelerine kapandı.

Bahar bütün muhteşemliğiyle geliyordu. Allah 
C.C. getiriyordu. Mevla’mız getiriyordu…Şimdiye ka-
dar getirdiği gibi, binlerce defa baharla dünyamızı 
ihya ettiği gibi..

Basiret gözümle baktım ve gördüm ki; toprak al-
tındaki çekirdekler filiz olma, çiçek olma, meyve ver-
me, tekrar tohum olmaya bütün güçleriyle çalışırken, 
karanlıklar onları boğmaya, şubat soğukları onları kır-
maya, ters esen yeller soldurmaya, toprak altındaki 
haşarat onları yemeye  çalışıyorlardı…Nafile…! Onla-
rın koruyucusu Allah’tı.

Tohum olmak ne güzel bir nimet... Filiz olmak ne 
şerefli hal…Hele meyve vermek… Esmâ-i İlâhiyeye 
şuurlu bir âyine  olmak ise tarifsiz bir kudsi rütbe, bir 
mazhariyet..

İlâhi yasalara dikkat etmezlerse , büyük tehlike var 
tohumlar, çekirdekler için…!Aman dikkat.. Çünkü her 
tohum ve çekirdek, özlerinde çürüklük ve bozulmuş-
luk varsa güne çıkamıyorlar, bahar bayramında yerle-
rini alamıyorlar.

Ey nazeninler ! Bu dost ikâzına lütfen kulak verin….
Büyük uzlaşmayla beraber, ‘Yeni baharımız’ cüm-

leye kutlu olsun.
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çişleri Bakanlığı“Kadına Yönelik Şid-
detle Mücadele Genelgesi” yayınladı (2 
Ocak tarihli gazeteler). 6284 sayılı yasa 
ve yönetmeliğinin etkin ve acil uygula-
ması kapsamındaki tedbirler 81 ilimize 
gönderildi. 500.000 kolluk görevlisi (Po-
lis, Jandarma ve Sahil güvenlik birimleri) 
eğitilerek, kamu gücü aile içinde kulla-
nılacaktır (Türkiye Gazetesi bu haberi 
‘Kadına 500 bin Kişilik Koruma Ordusu’ 
manşeti ile vermiş). 

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı ya-
sanın yürürlük tarihinden itibaren (sa-
dece 2019 yılında 553 bin 463 erkeğin 
evlerinden uzaklaştırılmalarına rağmen) 
şiddetin azalmayıp aksine arttığı gerçeği 
karşısında; feministlerin çıkarttırdıklarını 
iddia ettikleri 6284 sayılı yasayı tekraren 
anlatmamız, tanıtmamız gerekmektedir. 

ADINI KOYALIM Kİ ÇAĞIRMASI KOLAY 
OLSUN:

*6284 sayılı yasa, özel CEZA kanu-
nudur. Tedbir kararları (yaklaşmama ve 
uzaklaştırma/sürgün)  ile zorlama/tazyik 
hapis ceza kararları verilmektedir.

*6284 sayılı yasa ve yönetmeliğinin 
dayanakları, İstanbul Sözleşmesi ve Ana-
yasa’nın 10. Maddesinde referandumla 
kabul edilen pozitif ayrımcılık hükmü-
dür.

*6284 sayılı yasada tedbir kararları 
verilirken DELİL ve BELGE (m.8.f.) aran-
mamaktadır.

*6284 sayılı yasada, UZLAŞMA ve 
ARABULUCUK yasaklanmaktadır.48 de-
ğişik suç (yaralama, hırsızlık, güveni kö-
tüye kullanma, dolandırıcılık, hakaret, 
tehdit vd.) uzlaşma kapsamına alınması-
na rağmen aile içi ve eşler arasındaki an-
laşmazlıklarda uzlaşmanın yasaklanması 
ile amaçlanan nedir?

*6284 sayılı yasada yeni suç tipleri 
ihdas edilmiştir. Psikolojik, duygusal ve 
ekonomik şiddet ile birlikte muhtemel 
şiddet tanımları getirilmiştir. Ceza genel 
hükümlerinde bulunmayan yeni suç ih-
dasları/tipleri ile tedbir (uzaklaştırma/
sürgün vd.)  ve zorlama hapis cezaları 
verilmektedir. Suçta ve cezada kanunilik 
ilkeleri ihlal edilmektedir.

*6284 sayılı yasada delilsiz, belgesiz 1 
aydan 6 aya kadar uzaklaştırma ve ihla-
li halinde 3 günden 10 güne (niteliğine 
göre 15 günden 1 aya kadar) tazyik/zor-
lama hapsi verilmektedir. Üst sınır ise 6 
aydır. KARARLAR DURUŞMA YAPILMAK-
SIZIN VERİLEBİLMEKTEDİR. Gariptir, 
şikâyetçinin talebi dahi olmadan resen 
uzaklaştırma ve hapis cezaları verilebil-
mektedir. Üstelik şikâyetçinin vazgeçme 
hakkı bulunmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniş
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*6284 sayılı yasanın uygulama yönet-
meliğinde, verilen tedbir kararlarının 
uygulanmasını ve kontrolünü temin ba-
kımından;

“Önleyici tedbir kararlarının yerine 
getirilip getirilmediği karar süresince 
kolluk tarafından kontrol edilir. Bu kont-
rol korunan kişinin;

a) Bulunduğu konutun haftada en az 
bir kez ziyaret edilmesi,

b) İkinci derece dâhil olmak üzere ya-
kınları ile iletişim kurulması,

c) Komşularının bilgisine başvurulma-
sı,

ç) Oturulan yerin muhtarından bilgi 
alınması,

d) Bulunduğu konutun çevresinde 
araştırma yapılması,

şeklinde yerine getirilir.” ( m.35/5)

Kontroller sonucunda şikâyetçinin ta-
lebi olmaksızın dahi zorlama hapsi veri-
lebilecektir. Kolluk güçlerinin her hafta 
bu kontrolleri yapabilecek imkânı var 
mıdır? Aile ve kadınla kamu gücünün bu 
denli teması doğru mudur? Baba veya 
kocanın ailesine, komşularına, akrabala-
rına ve Muhtar’a kadar araştırma yapıl-
dıktan sonra yuvasına dönmesi beklene-
bilir mi?

6284 sayılı yasa ve yönetmeliğinin yü-
rürlük tarihinden itibaren; 

*Evlilikler hızla azalmış ve boşanma-
lar belirgin olarak artmıştır. Aile içi ve ka-

dına yönelik şiddet artmıştır. Evlilik yaşı 
yükselmiştir. Bunun sonucu olarak nüfus 
artışı durmuş ve hatta gerilemektedir.

*6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleş-
mesi ev içi kavramını getirmektedir. Top-
lumsal Cinsiyet eşitliği dayatması ile bir-
likte LGTBİ bireyleri ve evlilik dışı ilişkiler 
özendirilmekte ve koruma altına alın-
maktadır. Ceza mevzuatımızda da fuhuş 
yapmak suç olarak tanımlanmadığından 
ahlaki bozulma/erozyon artmaktadır.

*6284 sayılı yasanın DÜNYADA EŞİ VE 
BENZERİ yoktur. Bu yasanın uygulama 
sonuçları izlenmektedir. Bir kısım alan 
çalışmaları yapıldığı bilinmektedir.

Hiçbir hukuk metninde yer almayan, 
sadece ülkemizde yargıda karşılık bulan 
“Kadının beyanı esastır” kuralının kabu-
lü de haksızlık ve adaletsizliğe kapı aç-
maktadır.

Aile son kaledir. Toplum atomize edil-
mektedir. Şiddeti artıran yasa ve uygu-
lama sonuçları ortada iken feministlerin 
talepleri doğrultusunda tüm kurumların 
harekete geçirilmesi doğru olmayacak-
tır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız: Sizin de bir 
konuşmanızda ifade ettiğiniz gibi Ahmet 
Davutoğlu’nun gayretleriyle ve ısrarlı ta-
kibi ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi 
ve onun uzantısı olan 6284 nolu yasanın 
bir an önce iptal edilmesi şarttır.

Ahlaki değerlerimize ve hukukun te-
mel ilkelerine geri dönülerek ailenin ve 
kadının korunması ancak mümkün ola-
bilecektir.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat-

çıların Türk Lirası kredilerini daha düşük 
maliyetlerle kullanabilmesine imkan ta-
nıyacak yeni düzenlemeye gidildiğini be-
lirterek, bu çerçevede Türk Eximbank’ın 
KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün üre-
ten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası 
kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 se-
viyesine çektiğini açıkladı.

21 Ocak 2020

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ih-
racatçıların işletme sermayesi ve yatı-
rımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarının 
Türk Eximbank tarafından uygun vade 
ve faiz imkanları ile karşılanmaya devam 
edildiğini vurguladı.

 TCMB tarafından gerçekleştirilen po-
litika faiz oranlarındaki indirimle birlikte 
son dönemde yurt içi piyasalarda ya-
şanan olumlu finansal ve ekonomik at-
mosfer çerçevesinde ihracatçıların Türk 
Lirası İhracat Kredilerini daha düşük ma-
liyetlerle kullanabilmesine 
imkan tanıyacak yeni bir 
faiz düzenlemesi yapıldığı-
nı bildiren Pekcan,  şunları 
kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan liderliğinde faize karşı 
yürütülen mücadelemize 
Türk Eximbank’ın deste-

ği sürüyor. TL ve döviz kredilerinde faiz 
indirimine devam eden Türk Eximbank, 
KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün üre-
ten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası 
kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 se-
viyesine indirdi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında %17,60 
olan Türk Eximbank Türk Lirası kredi faiz 
oranlarının %7,95 seviyelerine düşmesi 
ihracatçılarımızın finansman maliyetle-
rini daha da aşağı çekecek.”

Türk Eximbank’ın ihracatçılara 2019 
yılında 44.1 milyar dolar finansman des-
teği sağladığına, 2020’de ihracatçılara 
bu desteğinin artarak devam edeceğini 
işaret eden Pekcan, cazip faiz oranları-
nın ihracatçıların rekabet gücüne önem-
li katkı sağlayacağını belirtti. Pekcan, 
“Söz konusu uygulamanın ihracatçımıza 
hayırlı olmasını diliyorum” değerlendir-
mesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı

İbrahim BİÇER

Bakan Pekcan’dan ihracatçılara TL 
kredilerinde faiz indirimi müjdesi

D I Ş  T İ C A R E T
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Cura, Yörük halk çalgılarından biridir. Akdeniz ozanları tarafından çoklukla kullanılan 

bu çalgının uzunluğu 55–60 cm kadardır ve bağlama ailesinin en küçük çalgısıdır. Cura 
genellikle altı, beş, dört ya da üç tellidir. İki telli curalar da vardır. Bu curaların alt teli 
“la”, üst teli “re” sesine ayarlanmıştır. Curaların tekne derinlikleri ile göğüs genişlikleri 
15 cm dolayındadır. Sap uzunlukları ise 40 cm kadardır. Sapın ucundaki burgu denen 
anahtarlarla çalgı akort edilir. Dört telli curalarda üstteki tel ahenk telidir. Öbür teller 
bu ahenk telinin sesine ayarlanır. Sapları kısa olduğu için curalarda az sayıda perde bu-
lunur.

Cura mızrapla ya da tellere parmakla vurularak çalınır. Ama genelde tek başına ça-
lınan bir çalgı değildir. Yaygın olarak öbür sazlarla birlikte çalınır. Bağlamanın bir oktav 
tizine ayarlanan sesi, öbür sazların içinde belirginleşerek ezgiye hareket ve renk katar. 
Oyun havalarının kıvrak ve hareketli çalınış biçimine uygun bir çalgıdır.

Curalar büyüklüklerine göre değişik adlar alır. Curadan biraz büyük olanlara “cura 
bağlama” denir. Sesi curadan daha kalın olan cura bağlama en yaygın kullanılan cura 
türüdür. “Cura cura” ya da “cura zurna” adıyla bilinen tür ise curadan daha küçüktür ve 
sevimli görünüşü nedeniyle süs eşyası olarak çokça kullanılır.

Cura

S A N AT  TA R İ H İ M İ Z

Emrullah ÇINAR
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“Biz bir oyun ve oyalanma konusu ol-

sun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bu-
lunanları yaratmadık” (Enbiya Suresi,16) 

Allah bu ayette insanın dünya yaşa-
mında bir amacının olduğunu belirtiyor. 
Yani evrende var edilen her şey ve en 
önemlisi de bilinç sahibi olan insanın bir 
amaç üzere yaratıldığı anlatılıyor.

Temiz akılla evrene bakan her insan 
varlığın bir amacı olduğunu hemen fark 
eder ve dolayısıyla insan başıboş bir var-
lık değildir; ancak “Allah’a kulluk etmek” 
(Zariyat Suresi, 56) için yaratılmıştır. 

Ama kişi günlük işlerin koşuşturması-
na kapılıp, aklını kullanmazsa bu büyük 
gerçeği unutabilir. Yalnız çevrelerindeki 
olaylar ve varlıklar üzerinde derin derin 
düşünenler bu önemli sonuca ulaşabilir-
ler.

Evrenin her bir detayı üzerinde düşün-
memizi gerektiren ve bu amaçla yaratıl-
mış olan sayısız ayrıntılarla doludur. Allah 
bunların hiçbirisini anlamsız ve hikmetsiz 
olarak var etmemiştir.

Örneğin Allah insanı iç organları olma-
dan da yaratabilirdi ve bunu bize makul 
gösterebilirdi ama sayısız detaylar ve in-
celiklerle dolu organlarımızı yaratarak ve 

bunları bize göstererek üzerinde düşün-
memizi ve yaratıcının gücünü fark etme-
mizi istiyor.

Güzellikleri ve çirkinlikleri bir arada ya-
ratarak bzden seçim yapmamızı ve yine 
üzerinde düşünmemizi istiyor. Çirkin-
likler ve kötülükler güzelliğin ve iyiliğin 
fark edilmesi için yaratılır. Sayısız yan-
lışlar içinde bir doğru yaratılır ve bizden 
onu bulmamız istenir. Aslında bu hiç de 
zor değildir çünkü Allah’ın içimize yer-
leştirdiği vicdan doğrunun ne olduğunu 
bize hemen haber verir. Vicdanın sesini 
dinlemek her zaman insanı doğru olana 
götürür. 

Kuran’a baktığımızda ise temiz akılla 
yaklaşan herkes vicdana ne kadar uygun 
olduğunu hemen görür. İlahi öğretiler 
ışığında temiz akıllavicdanı dinleyerek 
evrendeki sanatı incelemek ve üzerinde 
derin düşünmek her mümine farzdır.

(Allah) Geceyi gündüze bağlayıp-ka-
tar, gündüzü de geceye bağlayıp-katar; 
güneşi ve ayı emre amade kılmıştır, her 
biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp 
gitmektedir. İşte bunları (yaratıp düze-
ne koyan) Allah sizin Rabbinizdir; mülk 
O’nundur. O’ndan başka taptıklarınız 
ise, ‘bir çekirdeğin incecik zarına’ bile 
malik olamazlar. (Fatır Suresi, 13)

İsmihan Meryem BOYRAZ

VİCDANI DİNLEMEK

M A K A L E
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İç savaşın üzerinden bir miktar zaman geçmiştir. Kar fırtınasının vurduğu buz gibi Wyoming 

kışında bir ödül avcısı, canlı yakaladığı kanun kaçağıyla birlikte bir mola yerine sığınır. Ancak 

burada birbirinden değişik karakterlerle yolları kesişir. Bu 8 kişi arasındaki bazı gizli bağlar, ha-

yatta kalmalarını çok zorlaştıracaktır. Ödül avcıları arasındaki ihanetleri ve intikamı da gözler 

önüne seren film

Onur TAŞKIRAN
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İlk piyasaya sürülme tarihi: 

13 Ağustos 2013

Motor: Diesel 2.0

Seri: Payday

Modlar: Tek oyunculu oyun, 
Çok oyunculu oyun

Geliştiriciler: Overkill 
Software, Starbreeze Studios, 
Sumo Digital, OVERKILL - a 
Starbreeze Studio.

Platformlar: PlayStation 4, 
Nintendo Switch, Xbox One, 
PlayStation 3, Xbox 360, Micro-
soft Windows, Linux

BATUHAN 
PINARBAŞI

V İ D E O  -  O Y U N
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Hayat elimizde olanlara verdiğimiz değer ile ha-

yal ettiklerimize verdiğimiz değer arasında gizlidir. 
Elinde olanın değerini bilen insan ne muhtaç olur 
ne mutsuz. Elinde olanın değerini bilmeyen insan 
ise ne kurduğu hayallere kavuşabilir, ne de mutlu 
olabilir. Hayat er ya da geç bize bunu öğretir.

  Genç yaşta değer vermemiz gereken en önemli 
iki şey; SAĞLIK VE ZAMAN

Hayat bugündür...
Oysaki düşündüğümüz hep yarın…
Ömrümüz sürekli bir şeyleri yarına ertelemekle 

geçiyor...
Hayallerimizi, Umutlarımızı, Sevgi sözlerimizi...
Affetmeyi yüreğimize yük yaptıkça yarına biraz 

daha kambur çıkıyoruz.  İnandıklarımızı gerçekleş-
tirmeyi hep yarına erteliyoruz...

Ama bir şeyi unutuyoruz..!!
Neyi mi?
Yaşanacak kaç yarınımız olduğunu bilmediğimi-

zi, akıl etmeyi..!!!
Saatler her dakikayı mütemadiyen geçtikçe öm-

rün de hızla geçtiğini gösteriyor insanoğluna. Keşke 
o saati şöyle ayarlayabilseydik;

-hırs,öfke ve kinle geçirme günlerini
-Allah yolunda sabır ve şükürle yoğur yüreğini.
-Ecel kapına geldiğinde pişmanlık duyacağın bir 

nokta dahi kalmasın bugünden o güne
Oysa yüklendikce elemlerimizi diyetini sadece 

sağlığımızı sekteye uğratmıyoruz.  Bir bir terleder-
ken organlarımız mesken edindiği bedenimizi, ru-
humuzu da yalnizlastiriyoruz.

Nasıl da yalnızlaşıyoruz giderek..
Nasıl da yabancılaşıyoruz birbirimize..
Biz miyiz bu insanlar;
Bu konu komşu,
Bu arkadaş,eş dost,
Bu mahalle,
Bu sokak,
Bu çoluk çocuk, ana baba,
Bu kardeşler biz miyiz ?
Biz ne hale geldik böyle ?
Mal davası, mülk davası derken,
kardeşin kardeşle ölümlük olduğu..
Benlik, senlik kavgaları yüzünden yuvaların,
Menfaatler yüzünden dostlukların bozulduğu..
İnternetti, televizyondu, hazır gıdaydı derken 

komşulukların unutulduğu..
Bırakın omuz omuza, göz göze gelmeye korkar 

oldu insanlar..
Sanırsınız ki parayla satılıyor küçücük gülümse-

meler, günaydınlar, bir kuru merhabalar..
Herkesin burnu Kaf Dağı’nda, oysa herkes sade-

ce bizim gördüğümüz kadar;
Bilmiyorlar, başımızı çevirsek, hiç yoklar ..!
Ne yazık ki miras karşılığı sevilir oldu ana baba-

lar.. Ve yalan oldu gerçek sevdalar..
Eskiden bir bakıştan, bir gülüşten titrerdi yürek-

lerimiz..
Şimdilerde ise kızın fiziği, oğlanın para pul fizibi-

litesiyle doğru orantılı oldu sevgilerimiz..
Ne olacak sanki, iki gün gönlümüzü eğler, heye-

canımız bitince de, yeni heyecanlara doğru çeker 
gideriz..

Kısacası öğütürüz biz;
İnsanı,
Aşkı,
Sevdayı,
Vefayı,
Dostluğu,
Arkadaşlığı öğütürüz biz...
En çok da zamanımızı...
Sanki sonsuz kere sonsuz bahşedilmiş gibi
Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi hunharca katlede-

riz ... Hem sağlığımızi hem zamanımızı.
Sanırım hep katkılı gıdalar yüzünden bunlar,
Ya da internet mi acaba neden,
Ya da zayıflayan imanlarımız ?!...
Belki de, giderek kaybolan vicdanlarımız...
Öğütüle öğütüle un ufak olmuş insanlığımız..!
Kimse var mı?
Yarına bir şey kaldı mı?
Rahmetli anneannem yere her yalınayak bastı-

ğımda derdi ki;
Gençliğinden yarınına dinçlik bırakmayanın hay-

rı,
Şükründen dilini nasipletmeyenin sabrı yoktur .
Gençliğine güvenme tez geçer der ilave ederdi 

bitip tükenmek bilmez nasihatlerini...
Ömür de şükür de bir emanettir. Biri hakkını ve-

rerek diğeri hakkından gelerek yaşamayı gerektirir. 
Ikisi de bir saatin yelkovanı ile akrebi gibidir.  Gün 
tamamlamak için sabirla yol almak yol alırken de 
dolmak gerek.  Bugünün hakkını veremeyen yarın-
dan bir şey umut etmesin.  Çuvalını hakla hakikatle 
doldur ki yarın başın dik olsun.  Hayat bir kısıtlı za-
man sen yolcusun.

Ülkü KARA

SAĞLIK VE ZAMAN 

M A K A L E
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K A PA K

Ülkemizde özellikle son yıllarda popülari-
tesi artmış bir yazar Stefan Zweig. Kısa ama 
çarpıcı öyküleri var. 1881-1942 yılları arasında 
yaşamış. Viyana’da doğmuş, varlıklı Yahudi bir 
aileye sahip. Öykü, deneme, roman, biyogra-
fi, oyun ve şiir gibi pek çok türde eser verdi.’’ 
Bir Çöküşün Hikâyesi’’ adlı, gerçek bir olaydan 
kurgulanan öykünün kısa özetini paylaşaca-
ğım. 

Madame de Prie, sabah gezintisinden eve 
döndüğünde, Kraliyet muhafız kıtasına bağ-
lı bir subayın onu beklediğini gördü. Subayın 
elinde mühürlü bir mektup vardı. Mektup ne-
zaketten son derece uzak, derhal sarayı terk 
etmesini ve Normandiya’daki malikânesine 
dönmesini emrediyordu. Önce çok öfkelendi 
ve mektubu buruşturup attı. Daha sonra di-
renç göstermeye karar verdi. Orleans Dükü bir 
zamanlar yakın dostuydu. Ancak hükmeden 
biri olarak kimseden ricacı olmak istemiyordu. 
Sürgün belki de kısa sürecek, olaylar durulun-
ca yeniden saraya çağrılabilecekti. Dönüşte 
intikamını alabileceğini düşünmek öfkesini 
yatıştırdı.

Saraydan ayrılışını çok gizli tutuyordu. 
Kimsenin ona acımasına tahammülü yoktu. 
Gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunda 
bütün sarayı merak içinde bırakıcak ve herkes 
ondan söz edecekti. Rol yapmak ve yalan söy-
lemek onun tabiatında vardı. İşin tuhafı söyle-
diği yalanlara kendisini de inandırmasıydı. 

Malikâne’ye vardığında onu hizmetçiler 
karşıladı. Akşam yemeğinden sonra yol yor-
gunluğunu atmak üzere odasına çekildi. Ertesi 
gün çiftlikte vakit geçirdi, kırlardan çiçek top-
ladı. Sahte bir mutluluğu vardı. Buradaki basit 
hayatta nasıl eğlendiğini Paris’teki dostlarına 
anlatmanın düşünü kuruyordu. Günler aynı 
şekilde geçiyor, zaman bitmiyordu. Ona hiz-
met eden uşaklardan nefret ediyordu. İktidar 
sahibi olduğu günlerde, insanların nasıl onun 
lütfunu kazanmaya çalıştıklarını hatırladı. Sa-

raydan her gün bir ulak haber getiriyordu. 
Ancak basmakalıp, önemsiz birkaç cümleden 
başka bir şey yoktu. Gidişi hiçbir etki yaratma-
mış, kimse telaşa ve meraka kapılmamıştı. Bu-
rada yalnızlıktan boğuluyordu. Son gelen ha-
berde, onun mevkiinin başka birisine verildiği 
yazıyordu. Demek ki bu sürgün kalıcıydı.

İşin şaka kaldırır bir hali yoktu. Krala, bakan-
lara mektuplar yazıp, yalvararak geri alınma-
sını talep etti. Sekreterine, düşmanları aley-
hine yazılar yazıp dağıtmasını emretti. Feryat 
ediyordu ancak sesini duyacak kimsesi yoktu. 
Yıllarca kalabalık içinde yaşamış, o kalabalığın 
kendisini beslediğini hiç fark etmemişti. Şimdi, 
etrafındaki insanların ne kadar önemli olduğu-
nu anlıyordu.

Burada da çevresindeki aciz birkaç insana, 
pek çok vaat vermiş, saraydaki nüfuzunun et-
kili olduğunu hissettirmişti. Ancak yazdığı her 
mektup cevapsız kalmıştı. Etrafındaki insanla-
ra türlü türlü yalanlar söylüyordu.

Sürgünden kurtulma umudu tamamen kay-
boldu. Ancak burada acılar içine olduğunu, 
yalnızlığın ve gözden düşmenin onu boğdu-
ğunu, Paris’te kimse sezmemeliydi. Dikkatleri 
üzerinde toplayabilmek için tek çözüm ölüm-
dü. Evet ölüm! Ancak bu şekilde adı hayatta 
kalacak, yüzyıllarca kendisinden bahsedile-
cekti. Kral ürkecek, bütün Fransa şaşıracaktı. 
Ölüm geldiğinde gülümseyen bir yüzü olacak, 
güzel ve huzurlu bir ifadeye bürünecekti. Şişe-
nin içindeki sıvıyı bir dikişte bitirdi. Ne yazık ki 
ölüm, gülümsemesine izin vermedi. Uşaklar 
Madame de Prie’yi bulduklarında korkunçtu. 
Son zamanlarda yaşadığı öfke, azap, çaresizlik 
ve yalnızlık yüzüne yayılmıştı. Ayakları bükül-
müş, elleri bir perdeyi yırtmış, ağzı acı bir çığlık 
atarcasına açık kalmıştı. 

Bu gizemli ölüm çabası boşa gitmişti. Haber 
Paris’e geldiğinde insanlar arasında ismi birkaç 
kez zikredildi. Özlemini duyduğu şan, ölümüy-
le elde etmek istediği ölümsüzlük, adının ya-
nından teğet geçmişti. 

BİR ÇÖKÜŞÜN HİKÂYESİ
Nazmiye Gül KÖSE
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Bizans imparatorlarının 12. yüzyıldan itiba-

ren kullandıkları imparatorluk sarayı Blaher-
nai’nin bir parçası olarak uzun bir süre varlığını 
sürdürdü. Sarayın, kim tarafından, ne zaman 
yaptırıldığı kesin olarak bilinmiyor. Yapı, 16. 
yüzyılda Avrupalılar Konstantin Sarayı (Pala-
tium Constantini), daha sonra Porfirogenetos 
Sarayı olarak adlandırılıyor. Çevresine hâkim 
bir mevkide, şehir burçlarının muhafazası al-
tında bulunan tarihi bina, eski kaynaklarda 
“Yüksek Bir Saray” olarak da nitelendirildi.

Tekfur Sarayı, Bizans saraylarının son ihti-
şamlı devrinde imparatorlar tarafından kul-
lanılan saraylar arasında yer aldı. Muhtemel 
bir isyana karşı imparatorların korunması için 
ideal bir konumda bulunuyordu. İstanbul’a 
57 sene süren Latin istilasında, Tekfur Sarayı 
ve çevresindeki diğer imparatorluk yapılarının 
neredeyse tamamı yakılıp yıkıldı. Binaların çatı 
kaplamasındaki kurşunlar dahi eritilerek Ve-
nedikli tüccarlara satıldı.                   

Fetihte Alınan İlk İmparatorluk Binası

İmparatorun ikamet ettiği Tekfur Sarayı, İs-
tanbul’un fethinde öncelikli hedefler arasında 
yer aldı. Fetihte, şehre giren müfrezelerin al-
dığı ilk imparatorluk binası olarak tarihe geçti. 
Saray, Edirnekapı ve Eğrikapı arasındaki saha-
da fethin en sıcak muharebelerine şahit oldu. 
Saray, sonraki dönemlerde onarılarak çeşitli 
amaçlarla kullanıldı.

Piri Reis’in çiziminde üstünde çatısıyla bir-
likte resmedilen Tekfur Sarayı, 17. yüzyılda 
tekrar harabeye döndü. Bazı kısımları fil ahırı 
ve hayvanat bahçesi olarak kullanıldı.  Daha 

sonraları cam ve çini atölyesine dönüşen saray, 
ürettiği çinileriyle şöhret kazandı.  Hatta birçok 
cami inşaatında “Tekfur Sarayı çinileri” tercih 
edildi. Kendi adıyla marka değerine ulaşan bu 
çiniler, Sultan III. Ahmed Çeşmesi, Hekimoğlu 
Ali Paşa Camii gibi tarihî yapıları süsledi.

Kaşıkçı Elması Tekfur Sarayı’nda bulundu

20.yüzyılın başlarında dört duvardan ibaret 
olan saray, 1955-1970 yılları arasında geçirdiği 
tamiratlarla ayakta kalmayı başardı. Bir dönem 
şişehane olarak da kullanılan yapı, kentte bu-
lunan en önemli cam üretim merkezlerinden 
biri oldu. Bu dönemdeki kâgir yapının çevre-
sinde, mumhane, bakır kap kacak imalatı, fişek 
ve barut ile ilgili imalathaneler bulunuyordu.

Topkapı Sarayı’nda ziyaretçileri kendine 
hayran bırakan Kaşıkçı Elması’nın Tekfur Sara-
yı’nda bulunduğu rivayet edildi.

Tekfur Sarayı’nın Mimari Kurgusu

Tekfur Sarayı’nın en etkileyici bölümü, sur 
hatları arasında avluya bakan kuzey cephe-
sinde yer alıyor. Zemin kat, payeler arasında 

Tekfur Sarayı

M İ M A R İ M İ Z

Mehmet ŞAHİN
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ikişerli gri granit sütunla desteklenen açıklık-
larla avluya bağlanıyor. Yüzeyi geçme motifi ile 
süslenen sütunların üzerindeki impost başlık-
lardan bir parçası günümüze kadar ulaştı. Ta-
şıyıcılığını kaybeden sütun ve başlıklar, 1955 
yılında ve son restorasyonda yenilendi.

Orta kat ve üst kat cephesinde üç sıra tuğla 
bir sıra taş ile inşa edilen kemerin altında pen-
cereler bulunuyor. Bir penceredeki özgün söve 
örnek alınarak diğer pencerelerin mermer 
söveleri son restorasyonda tamamlandı. Orta 
katta, kemerler arasında kalan üçgen alanlar-
da, küfeki taşı ve tuğla parçaları ile yapılan zen-
gin bir bezeme dikkat çekiyor. İki farklı renkte 
malzemenin kullanıldığı bu süslemeler, her bir 
kemer arasında farklı kompozisyon gösteriyor. 
Üst kattaki iki kademeli kemerin üzerinde iki 
sıra yeşil sırlı süs çömlekleri göze çarpıyor.

Güney duvarda, yapının içine bakan kısım-
da kazamatlar yer alırken, dış cephenin orta-
sında, mermer konsollara oturan çıkmanın 
içerisinde ise küçük bir şapel bulunuyor. Bir ki-
şinin ibadet edebileceği boyutlara sahip şape-
lin, sarayın bu bölümünü kullanan hükümdar 
ya da ailesine ait olduğu sanılıyor. 

Sarayın kısa kenarlı cephesinde, üstte taş 
konsollarla taşınan büyük ve geniş bir balkon 
kente bakıyor. Yapının diğer cephesi sur üze-
rindeki bir kule ile birleşik durumda bulunu-
yor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ta-
rafından gerçekleştirilen son restorasyonda 
yapının çatısı yeni den üretilerek, alaturka ki-
remit ile kaplandı. Sarayın kemerli tonozlu alt 
katı ile üstteki ahşap katları tamamlandı. Üst 
katlara ulaşan merdiven ise eski yerinde mo-
dern bir tasarımla hazırlandı.

İstanbul Kitapçısı

İstanbul Kitapçısı’nın Tekfur Sarayı Müzesi 
şubesi için özel olarak, çini ve resim sanatçısı 
Gülen Kesova tarafından tasarlanan ve üreti-
len Cezerî Kasım Paşa Camii’ndeki Kâbe tasviri 
panosunun replikası, çini tabak, karo plaket 
vb. çini ürünler ile Kültür AŞ yayınlarından 
“İstanbul’un 100 Çini ve Seramik Sanatçısı”, 
“İstanbul’un 100 Müzesi”, “İstanbul’un Renkli 
Hazineleri – Bizans Mozaiklerinden Osmanlı 
Çinilerine” gibi seçkin eserler satışa sunulmuş-
tur. Kafeterya da sıcak - soğuk içeceklerden ve 
atıştırmalık yiyeceklerden oluşan menüsüyle 
müzenin bahçesinde ziyaretçilerine hizmet 
vermektedir.
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Terörizm denilince akla gelenler;  İnsan-

lar var oldukları günden bu güne ne acıdır 
ki, hep tartışma, çatışma, kavga içinde ol-
muştur. İlk Adem babamızın oğulları Habil 
ile Kabil Kardeşlerin arasındaki çatışma 
sonucu verilen sürgün cezasından, günü-
müzde olagelen anne babalar tarafından 
evlat, evlatlar tarafından ana, baba, akra-
ba, hatta hiç tanımadıkları insanların  kat-
line varan Öldürme arzusunun geldiği son 
nokta terörizmin en acı halini göstermek-
tedir. İnsanlık tarihinde var oluşun, temeli 
sağlıklı yaşamak için yeme, içme, barınma 
ve var oluşu devam ettirmenin gereği ço-
ğalma ve bulundukları verimli topraklara 
sahip olma arzusu olarak tanımlanmakta-
dır. Kutsal olan  yaşam ve varoluşun deva-
mını sağlamak için mücadele etmek, te-
mel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması için 
çok çalışmak. Tek başına doymak ve yaşa-
mı sürdürmenin yanı sıra insanın var olma 
mücadelesi için bulunduğu coğrafyada 
sahip olduğu topraklara sahip olması en 
doğal hakkıdır. İşte bu en doğal mülkiyet 
hakkına sahip olabilmek içinde çoğalma-
nın birlik ve beraberlik içinde toplumsal 
büyümenin gerekliliği muhakkaktır. Tarih-
ten günümüze kadar uluslar arası çatış-
malar  günümüzde, farklı şekillerde  halen 
devam etmektedir. Terör en kısa tanımı 
ile toplum içinde infial yaratma, ticareti, 
engelleme, hayatın olağan akışını engelle-
mek  için yapılacak işler terör faaliyeti, bu 

işleri yapan kişilerde Terörist olarak adlan-
dırılmaktadır. Toplumda infial yaratmanın 
bir çok türü vardır. sabotaj, kundaklama, 
silahlı baskın gibi en bildiklerimizin yanı 
sıra  çok gizli şekilde yürütülen gıda terö-
rizmi; son yılların en fazla yürütülen te-
rörist faaliyetlerde karşımıza çıkmaktadır. 
Yazımın en başında  belirttiğim yaşamın 
kaynağı yemek, içmek ve barınma ihtiya-
cının ortadan kaldırılması sonucu sıcak 
savaşlar çıkartmak yerine, insanları bulun-
dukları topraklarda önce kültürlerini, son-
ra yaşam özelliklerini değiştirmek suretiy-
le  kendi  içinden yok etmek için faaliyete  
geçilmiştir.  Gıdanın temel maddeleri olan 
organik tüm sebze, meyve, ve besinlerin 
GDO lu olmasının sonuçları: ‘’genetiği de-
ğiştirilmiş organizma’’ gıdaları böcek gibi 
hayvanlardan korumak için kullanılan bu 
maddenin insanlar üzerinde de olumsuz 
etkileri olduğu tespit edilmiştir. Özellikle 
hamile kadınların kanında ve dolayısıyla 
fetüste GDO’ ya rastlanmıştır. Bu besinler 
insan vücudunda tam parçalanamamak-
tadır. Alerjik hastalıkları olan kişiler üze-
rinde öldürücü etkileri bile görülmektedir. 
İnsanlarda hormonsal sistemini bozmak-
tadır. Bazı hayvanlar üzerindeki olumsuz 
etkisi ekosisteme zarar vermektedir. An-
tibiyotik kullanımı sırasında antibiyotik-
lerin etkisinin görülmesini azaltmaktadır. 
Rüzgar ile doğal türlere karışarak biyolojik 
çeşitliliğe zarar vermektedir. Bitkideki ze-

GIDA TERÖRİZMİ TERÖRÜN 
HAYATIMIZA ETKİLERİ

Mesut GÜZTOKLUSU 

K A PA K
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hir kökleriyle toprağa geçmektedir bu da çevre sorunlarına yol açmaktadır. Dolayısıyla 
şu ana kadar yapılan araştırmalardan anlaşıldığı üzere, GDO kullanımı hem doğa hem 
de canlılar üzerinde ciddi hasarlar bırakmaktadır.’’ (alıntıdır)İnsanların; Kıtlık ve aç kal-
ma tehlikesine karşı çok üretim yapılacağı yalanı ile doğal özelliği bozulan bir çok gıda 
maddesi daha ucuz elde edilirken karşılığında genetiği bozulmuş, hastalıklı, ilaç bağım-
lısı, insanların artmasına neden olmaktadır.( başta çoğalmanın engellenmesi; doğumu 
engelleyen kadın hastalıkları, obezite  beslenme bozuklukları sonucu diyabet şeker has-
talığı, kan basıncına bağlı tansiyon ve kalp damar hastalıkları, alerjik sorunlar nedeni ile 
üst solunum yolu hastalıkları, vücut direncinin zayıflaması sonucu çok sık hastalanma, 
vb.) Çözüm olarak doğal beslenmeye önem verilmeli,  kendi topraklarımızda yetişen 
ürünlerin daha fazla üretilmesi sağlanarak kendi kültür ve doğamıza uygun yaşama 
geçmek için gayret edilmeli, ayaküstü beslenme kültürü yerine çok çeşitli tür besinler 
teşvik edilmeli, marketlerde satılan tüm  ambalajlı ürünlerden kaçınılmalı, üretimden 
kullanma gününe kadar geçen sürede, depolarda, market raflarında bekleyecek şekilde 
imal edilen ürünlerin bozulmasını önlemek için kullanılan maddelerin sağlığımıza ver-
diği zarar unutulmamalıdır.
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Kayıtlara geçen ve ilk SİHA saldırısı olarak sınıflandırılabilecek saldırı, 1849’da Avusturya İmparator-

luğu tarafından Venedik’e gerçekleştirildi.

Avusturyalılar tarafından sıcak hava balonlarına bağlanan bombaların kentte patlaması hedefleni-
yordu.

Bombaların bir kısmı hedefini tuttursa da, rüzgarın değişmesi sonucu bir kısmı da Avusturya asker-
lerinin üzerine düştü.

Balonlarla bombardıman 1899’da, Lahey Barış Konferansı’nda imzalanan sözleşme ile yasadışı ilan 
edildi. Ancak bu tür bir yasak, ilerleyen yıllarda gelişen uçak teknolojisine uygulanmadı.

Sonraki yıllarda önce Sovyetler Birliği’ne karşı torpido atabilen insansız helikopterler geliştiren ABD 
ordusu, Vietnam Savaşı’yla birlikte insansız savaş uçaklarını test etmeye başladı.

Gelişen teknolojiyle birlikte SİHA’lar yaygınlaşmaya başladı. Özellikle 2000’li yıllarda, savaş uçakları 
gibi uçak pistlerine ihtiyaç duymayan, daha uzun süreler havada kalabilen ve eski modellere göre daha 
ağır bombalar taşıyabilen SİHA’lar geliştirildi.

Bugün onlarca ülkenin envanterinde SİHA bulunuyor.

SİHALAR
İsmail Hakkı UZUN

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

Zeka “zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve 

yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği “ olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, zeki 

insan öğrendiğini değerlendiren, yeni durumlara yeni çözümler getirebilen kişidir.  

ZEKA NEDİR?
M. Batuhan PINARBAŞI

D Ü Ş Ü N C E
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Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş yapan firmalar 
hangileri?

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firma-
lar ve ürünleri açıkladı. Toplamda 386 ürün tespit edildi. 
İşte, 2020 hileli ürünler tam listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan 229 
firma ve 386 ürünü vatandaşların erişimine sundu. Listede 
şaşkına çeviren ürünlerde bulundu. Bakanlık vatandaşları 
da hileli ürünlere karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı 
kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünle-
ri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer 
aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, taklit 
ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti 
numaraları ilan edildi.

Duyuruda, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, 
gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının 
ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız 
rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıdayla temas 
eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımı-
nın tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük 
bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

“TÜKETİCİ BAŞVURULARI ÖNEM TAŞIYOR”
Laboratuvar sonucuna göre taklit veya tağşiş yapıldığı 

kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını ve 
sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değişti-
rilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, 
markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamu-
oyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi:

“Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firma-
ların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız 
tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde 
haksız rekabetin önlenmesi, tüketiciler aracılığıyla firma-
lar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve 
firmaların güvenilir gıda üretiminin teşvik edilmesi amaç-
lanmaktadır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilme-
sinde, Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, 
tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 
174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen 
denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan 
tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın 
sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük 
önem taşımaktadır.”

Duyuruda, gıda konusunda kamu otoritesi olan Ba-
kanlığın, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kul-
lanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin 
korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız ve büyük bir 
titizlikle sürdürdüğü vurgulandı.

DENETİM SONUÇLARI

Duyuruda, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken mad-
desi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 
parti ürünün listesi yer aldı. Böylece ilk kamuoyu duyuru-
sunun gerçekleştirildiği 2012 yılından bu yana 1443 firma-
ya ait 3 bin 202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş 
oldu.

 Duyuruda, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baha-
rat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata 
ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, şe-
kerli mamuller, meyve ve sebze işleme ürünleri, kuru ye-
miş ve çerezler ile takviye edici gıdalarda taklit-tağşiş ya-
pıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen 
ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün 
adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

Habersiz at ve domuz eti yediren firmalar
19.01.2020 11:12 
Habersiz at ve domuz eti yediren firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan 

firmaları ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok 
ilde domuz eti ve at eti yedirildiğini gözler önüne serdi. 
Sucuk, kavurma, et döner, tavuk döner, sosis, salam, kıy-
ma ürünlerinde at eti, kanatlı hayvan eti ve domuz etine 
rastlanıldığı bildirildi.

Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit 
ya da tağşiş yaptığı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir 
olmak üzere bir çok şehirdeki denetimlerde rastlanan hi-
leler tek tek açıklandı. Sahtecilik yapılan ürünün, 130’u İs-
tanbul’da, 73’ü Ankara’da, 123’ü İzmir’de, 101’i Adana’da, 
56’sı Diyarbakır’da ve 65’i Bursa’da bulundu.

Manisa’daki bir dinlenme tesislerinin ‘dana etli orman 
kebabında’ ve Tekirdağ’da ‘köfte harcı’ satan bir dükkan-
da domuz eti bulundu. Kocaeli’de Gurme isimli markanın 
Macar Salam Hamur Harcı’ndan domuz eti çıkarken, kan-
gal fermente sucuktan da domuz eti çıktı.

****DOMUZ- ETİ , AT ETİ VE EŞEK ETİ YEİDREN  “GIDA 
TERÖRİSTLERİ” TAM LİSTESİ:

Almila Cafe - Meral AKBAŞOĞLU/ Cumhuriyet Mahal-
lesi M. Ülgen Sokak No:27/B Kuşadası/AYDIN

Çorbacı Yiğit Ege Dinlenme Tesisleri - Harika ULUK/ 
Örnekköy Mahallesi Örnekköy Sokak No:201 Alaşehir/
MANİSA

En-Sel Gıda Maddeleri Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti./ 
Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:53 Çorlu/TEKİR-
DAĞ

Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ
AT ETİ çıkan firmalar ise şöyle:
Arslanbey Et ve Et Mamulleri/ Süleymanpaşa/TEKİR-

DAĞ
Kanbal Et ve Et Ürünleri/ Tarsus/MERSİN
Harun Market - Nubar NARMANOĞLU/ Velibaba Ma-

hallesi Aydos Caddesi No:21 Pendik/İSTANBUL

GAZETECİLİK, DERGİCİLİK, VATANDAŞLIK  
ve HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ ADINA

KAMUOYUNA DUYURUDUR!!!
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Yüksel Et Market - Hasan TEK/ Atatürk Mahallesi 
30196 Sokak No:1/B Mezitli/MERSİN

Ağa Türk Mutfağı - Emin KAÇAR/ Haseki Sultan Mahal-
lesi Kızılelma Caddesi No:23 Fatih/İSTANBUL

Bereket Ciğer - İsa UMUTLU/ Şahintepe Mahallesi Ba-
rış Manço Caddesi No:2/B Sarıçam/ADANA

Derya Kebap ve Lahmacun Salonu - Erol DOĞAN/ 
Yüzüncüyıl Mahallesi Galip Avşaroğlu Bulvarı No:165 Çu-
kurova/ADANA

Erol KAYA/ Yeşiloba Mahallesi 46009 Sokak Metal Sa-
nayi 3. Blok No:20 Seyhan/ADANA

Ferah Kebap ve Lahmacun Salonu Fahri GÖZÜSÜRME-
LİOĞLU/ Belediye Evleri Mahallesi 84051 Sokak No:49/A 
Çukurova/ADANA

Görşah Yemekçilik Gıda, Tem.Tur. Pet. Hayv. San. ve 
Tic. Ltd.Şti./ Mithatpaşa Mahallesi Çiftçiler Caddesi No:22 
Akdeniz/MERSİN

Gülpi Pide-Kebap-Lahmacun - Mustafa MAAŞOĞLU/ 
Güzelyalı Mahallesi S. Demirel Bulvarı Göker Apt. No:1/B 
Çukurova/ADANA

İmirler Kebap ve Döner - Tuğba İMİR/ Esentepe Ma-
hallesi Kozan Bulvarı No:29/C Sarıçam/ADANA

Öncü Kebap, Lahmacun ve Pide Salonu - Ümit SÜER/ 
Belediye Evleri Mahallesi 84165 Sokak No:7/A Çukurova/
ADANA

Uğur Market - Ramazan SÜER/ Belediye Evleri Mahal-
lesi 84165 Sokak No:16/A Çukurova/ADANA

Ustam Kebap ve Lahmacun Salonu - Şehmus İŞLER/ 
Toros Mahallesi Mavi Bulvar 78019 Sokak Özler Apt. No:1 
Çukurova/ADANA

Vahyettin ŞEREN/ Bahçelievler Mahallesi 1305 Sokak 
No: 18 Yüreğir/ADANA

Yörem Et Tanzim - İsmet ARGARUN/ Hz. Ömer Çarşısı 
No:9 AĞRI

TEK  (EŞEK) TIRNAKLI eti tespit edilenler şöyle:
ADK Orman Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Kocasi-

nan/KAYSERİ Özdanacı Vakumlu Dilim Kavurma
Celepoğlu Et Ürünleri - Cihan DEMİREL/ Yeni Mahalle 

Topça I Blok No:22 Erenler/SAKARYA - Kırmızı Et
Chicker’s - Mahmut ERDİN/ İskenderpaşa Mahallesi 

Tuzluçeşme Sokak Huzur Apt. No:2/11 Kat:3 Ortahisar/
TRABZON - Hamburger Köftesi (Dana Eti)

Ferhat ENGEZ/ Başak Mahallesi 974 Sokak No:13/1 
Yüreğir/ADANA - Çiğ Kırmızı Et

İlhan Kebap Salonu - Ziya İLHAN/ Orhangazi Mahallesi 
Atatürk Caddesi No:238 Sarıçam/ADANA - Adana Kebap 
(Kuzu Eti)

Kartal Et ve Et Mamulleri/ Akyazı/SAKARYA Saçaklıoğlu 
Fermente Sucuk (Dana Eti) Tek Tırnaklı ve Kanatlı Eti Tes-
piti

Kartal Et ve Et Mamulleri/ Akyazı/SAKARYA Kartaloğlu 
Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana) Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Marina Çıtırr - Hayri Can TUTAL/ Yeni Mahalle Hısnı 
Mansur Caddesi No:493/A ADIYAMAN - Lahmacun Harcı

Marina Çıtırr - Hayri Can TUTAL/ Yeni Mahalle Hısnı 
Mansur Caddesi No:493/A ADIYAMAN - Kıyma (Dana Eti)

Mevsim Sucukları/ AFYONKARAHİSAR Mevsim Isıl İş-
lem Görmüş Sucuk

Ocakbaşı Abbas’ın Yeri - Abbas TUNCER/ Dede Korkut 

Mahallesi İlbey Güneş Caddesi No:112/A Yüreğir/ADANA 
- Kıyma Kebap

Yılmaz Et ve Tavuk Pazarı - Yılmaz KORKUT/ Karayolları 
Mahallesi Osmanbey Caddesi No:36/B Gaziosmanpaşa/
İSTANBUL - Dana Eti (Haşlamalık)

Zirve Pide Kebap - İzzet DEMİR/ İncivez Mahallesi Üni-
versite Caddesi Kılıç Apt. No:37/A ZONGULDAK - Pide Har-
cı (Dana Kıyma)

Vahyettin ŞEREN/ Güneşli Mahallesi 524 Sokak 
No:32/A Yüreğir/ADANA - Kırmızı Et ve Sakadat

Yeni Mizan Tavukçuluk Tic.Paz.Ltd.Şti. (K.Evren Şu-
besi) - İlker ALPTÜRK/ Toros Mahallesi K. Evren Bulvarı 
No:103/C Çukurova/ADANA - Çiğ Kırmızı Et

Hanımeli Yemek Üretim Yeri - Sevgi LAÇİN/ Ontemmuz 
Mahallesi Acılık Caddesi Küçük Sanayi Sitesi No:1 Kat:2 
ZONGULDAK - Kıymalı Yumurta Tek Tırnaklı Eti Tespiti

HCS Catering Ent. Yem. Tem. Bakım Servis Hizm. San. 
ve Tic. A.Ş./ Hatip Mahallesi Kartepe Kümeevler No: 16 
Çorlu/TEKİRDAĞ - Etli Taze Fasulye Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Mühsüroğlu Et ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Ümraniye/
İSTANBUL Teket Şoklu Pişmiş Dana Döner Tek Tırnaklı Eti 
Tespiti

Mühsüroğlu Et ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Ümraniye/
İSTANBUL Teket Şoklu Pişmiş Dana Döner Tek Tırnaklı Eti 
Tespiti

Polat Gıda - Şerafettin POLAT/ Mudanya/BURSA Kaltat 
Fermente Sucuk Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Sultanahmet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sancaktepe/
İSTANBUL Sultan Ahmet Köfte (Donuk) Tek Tırnaklı Eti Tes-
piti

Sultanahmet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sancaktepe/
İSTANBUL Sultan Ahmet Köfte Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Sultanahmet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ Sancaktepe/İS-
TANBUL Sultan Ahmet Double Köfte Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Tusem Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Serdivan/SAKARYA 
Sanat Et Isıl İşlem Görmüş Sucuk Tek Tırnaklı ve Kanatlı 
Eti Tespiti

Tusem Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Serdivan/SAKARYA 
Sanat Et Isıl İşlem Görmüş Sucuk Tek Tırnaklı ve Kanatlı 
Eti Tespiti

Tusem Et ve Et Ürünleri Ticareti/ Serdivan/SAKARYA 
Sakmar Isıl İşlem Görmüş Sucuk

Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içecekler-
de ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, 
ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, kuru yemiş 
kategorisindeki Antep fıstığı ürününde yer fıstığı görüldü.

Şekerli mamullerde ilaç etken maddesi ve glukoz, mey-
ve ve sebze işleme ürünleri kapsamında salçada ve baha-
ratlarda gıda boyası saptanırken, bitki, çay ve kahve ürün-
lerinde de ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi.

Süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel 
yağ belirlendi.

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anla-
şılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde 
domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, 
deri dokusu ve baş eti tespit edildi.

Ne yediğinizden emin olduğunuz günler dileğimle. 
Saygılar.
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Geçen Aralık ayının birkaç gününü 

memleketim olan Tokat’ta geçirdim. 
Beni çeşitli okullarda tarih ve kültür 
sohbeti yapmak üzere davet eden To-
kat Valisi Sayın Ozan Balcı’nın ve değerli 
dostumuz Milli Eğitim Müdürü’nün çok 
yakın ilgisini gördüm. Başta, Mehmed 
Emin Saraç Anadolu İmam-Hatip Lisesi 
olmak üzere dört lisede konuşma yap-
tım. Son olarak, mezun olduğum Tokat 
İmam-Hatip Okulu’nda da gençlere ha-
tıralarımı anlattım. Program sonunda 
Müdür Bey’in bir sürpriziyle karşılaştım. 
Ahmet Özdemir Bey, bana ilkokul ve or-
taokul diplomalarımı takdim etme lüt-
funda bulundu.

Tokat deyince -tabii ki- akla hemen 
merhum Gazi Osman Paşa geliyor. Bu 
ismi taşıyan lisede de öğretmenlere yö-
nelik bir sohbetim oldu. Bu arada bana 
en güzel şekilde rehberlik yapan hem 
öğretmen, hem yazar Ali Bal Bey’e, bil-
vesile teşekkürlerimi sunuyorum.

Gazi Osman Paşa deyince, sadece To-
kat’ımızda bu şerefli ismi taşıyan eğitim 
yuvamızı değil, İstanbul’daki Gazios-
manpaşa ilçesiyle orada aynı isimle bi-
linen liseyi de hatırlıyoruz. İstanbul-Ga-
zi Osman Paşa ilişkisi sadece bundan 
ibaret değil, bu ünlü Plevne kahrama-

nı, tam 120 yıl önce Hakk’ın rahmetine 
kavuşunca, Fatih Camii’nin haziresine, 
Hazreti Fatih’in yanı başına defnedildi. 
Mütevazı türbesi, Ahmet Cevdet Paşa, 
Âbidin Paşa, Ahmed Amiş Efendi, Ali 
Emiri Efendi, Ahmet Mithat Efendi gibi 
zatlara ait kabirlerin ortasında arz-ı en-
dam ediyor.

Bu vesileyle belirtmek isterim ki, Gazi 
Osman Paşa, hakkında en fazla eser ya-
zılan Osmanlı devlet adamlarının arasın-
da yer alıyor. En son olarak 5 -7 Nisan 
2017’de Tokat’ta Gazi Osman Paşa Sem-
pozyumu düzenlendi, bildiriler büyük bir 
kitap halinde de yayımlandı. Bu kıymetli 
eseri, daha önceki bir buluşmamızda, 
üniversitemizin kıymetli ve zarif Rektörü 
Bünyamin Şahin Bey, bendenize hediye 
etmek lütfunda bulunmuştu.

Gazi Osman Paşa deyince laf lafı açı-
yor. Yukarıda da belirttiğim üzere mer-
hum hakkında hayli araştırma yapıldı 
ve hayat hikâyesi bütün ayrıntılarıyla 
ortaya kondu. Buna rağmen Paşa’nın bi-
linmeyen veya az bilinen yönleri de bu-
lunuyor. Bunlardan birine hem merhum 
Eşref Edib’in “Muhitü’l- Maarif Mecmu-
ası”nda, hem de İbnülemin Mahmud 
Kemal Bey’in “Son Hattatlar” isimli ese-
rinde rastladım.

Gazi Osman Paşa’nın 
alnına yazılan Besmele

TA S AV V U F

Dursun GÜRLEK
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Anlatayım:

Güzel yazıyla iştigal edenlerin ya-
kından tanıdığı ünlü bir hattat vardır. 
Beşiktaşlı Hacı Nuri Efendi adıyla bili-
nen bu usta kalem, aynı zamanda Türk 
Sanat Müziği’nin önemli isimlerinden 
Tülin Korman Hanım’ın babasıdır. Sülüs 
ve Nesih’de büyük maharet sahibi olan 
Nuri Efendi, şahsıyla yapılan bir müla-
katta, nerelere hangi yazıları yazdığını 
anlattıktan sonra, sözü kendisine getirip 
hem çok şaşırtan, hem çok duygulandı-
ran bir hatırasını şöyle anlatıyor:

“Bir eser üzerinde haftalarca uğraş-
tığımı bilirim. Kıl kadar kusur kalmasın 
diye titrerdim. Yazdığım eserlerin çoğu-
nu unuttum. Bunların içinde bir tanesi 
vardır ki toprağa gömülmüştür. Ne vakit 
bunu hatırlasam kendimi zapt edemem, 
ağlarım. Bir sabah Beşiktaş’taki evimin 
kapısı çalındı. Osman Paşa’nın hanıme-
fendisi sizi istiyor, dediler. Osman Paşa 
ki, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa 
merhum, Saray’da yatsı namazını kıldık-
tan sonra konağa dönmüş, vefat etmiş. 
Hemen gittim, Hanımefendi’nin emirle-
rini telakki ettim:

- Paşa merhum, Hacı Bey’in yazılarını 
çok severdi. Paşa’nın yazı takımından 
bir kalem alsın, sonra paşanın kalemiyle 
ve mürekkebiyle alnına Besmele-i Şerif, 
göğsüne de “Şehidallahü ennehû lâ ilâ-
he illa hû” ayeti kerimesini yazsın…

Gözlerimden yaşlar dökülerek, elle-
rim titreyerek Plevne Kahramanı Gazi 
Osman Paşa’nın, bir nur parçası gibi par-
layan alnına Besmele-i Şerif’i, iman dolu 
göğsüne de Kelime-i Şehadet’i yazdım. 
Böylece kefenlendi ve Rabbine kavuştu.

Allah rahmet eylesin!”

Bu satırları okuyunca -itiraf edeyim ki- 
ben de, Hacı Nuri Efendi kadar olmasa 
bile hem çok heyecanlandım, hem de 
böyle bir şey acaba dinen de caiz mi diye 
düşünmekten kendimi alamadım. Daha 
sonra, bu günlerde yeni çıkan bir kitabı 
okumaya başlayınca endişemin yersiz 
olduğunu anladım. İsmail Hakkı Bursevî 
Hazretleri, -bakınız- “Tuhfe-i Haliliyye” 
isimli eserinde, aynı konuyla ilgili olarak 
neler söylüyor:

“Meyyitin alnına Besmele yazılma-
sında dahi büyük bir fayda vardır. Eğer 
alnına yazılmazsa en azından kefenin, 
alnının üzerine gelen mahalline yazılsın. 
Eğer, mü’minde kalb hali gereklidir. Kalb 
hali yoksa zahirdeki eserlerin faydası 
nedir, diye sorulursa şöyle cevap verilir: 
‘Mü’min dünyadayken ne kadar yakınen 
zayıf olsa da yine de itikaden boş değil-
dir. Belki bazı ümmilerin imanı âlimler-
den daha kuvvetlidir. Zira ümmiler; ‘Ko-
cakarı imanına sahip olun’ vakfı üzere, 
umumun itikadı üzere iman etmişlerdir. 
Ve itikadlarından öyle kolay kolay dön-
mezler. Âlimler ise daldan dala konarlar. 
Ve nihayet onlar da kocakarıların dinine, 
kadın ve erkek kölelerin dinine, çiftçile-
rin ve benzerlerinin dinine gelirler.”

Bursevî Hazretleri, devamla daha en-
teresan tespitlerde de bulunuyor ama 
yerim müsait olmadığı için onları nakle-
demedim.

Adı geçen kitabı okumanız dileğiyle…
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16 Ağustos 1925’te Azerbaycan’ın kuzeyindeki 

Şeki’de doğdu. Babasının adı Mahmut’tur. Küçük 
yaştan itibaren Sovyet rejiminin sert ve acımasız 
yüzüyle karşılaştı. Bakü’de orta öğrenimini ta-
mamlayınca (1942) Tıp Fakültesi’ne girdi, ancak 
bir süre sonra buradan ayrılarak yüksek tahsili-
ni Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde 
tamamladı (1947). Üniversitede asistan olarak 
kaldı. 1951’de doktor, 1964’te doçent, 1965’te 
profesör unvanını aldı. 1980’de Azerbaycan İlim-
ler Akademisi’ne muhabir üye, 2001’de aslî üye 
seçildi. Akademik hayatı dışında siyasî hayatta 
da faaliyette bulundu. Sovyet döneminde 1980-
1985 ve 1985-1990 yıllarında Azerbaycan Parla-
mentosu’nda milletvekilliği yaptı. Azerbaycan’ın 
bağımsızlığına kavuşmasının ardından ölünceye 
kadar millî parlamentoda yer aldı. 13 Şubat 2009 
tarihinde Bakü’de vefat etti; tanınmış edebiyat, 
bilim ve sanat adamlarının mezarlarının yer aldı-
ğı Fahri Hıyâban’a defnedildi.

Küçük yaştan itibaren şiire ilgi duyan Vahap-
zade’nin Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin başkanı 
Samed Vurgun sayesinde hayatının yönü değiş-
miş, 1945’te Azerbaycan Yazarlar Birliği’ne kabul 
edilmiştir. İlk şiir kitabı Menim Dostlarım’ı (1949) 
Bahar (1950) ve Dostluk Nağmesi (1953) izlemiş, 
bu eserleriyle daha çok belli bir konuya, bazan 
da hikâyeye dayanan lirik, çoğu zaman lirik-epik 
anlatımıyla kendini göstermiştir. Asıl sanatkâr 
kişiliği 1950’li yıllardan sonra görünmeye başla-
mış, bu yıllarda daha çok sosyal ve ahlâkî konulu, 
basit insanların hayatından, duygu ve düşünce 
dünyasından ilham alan şiirleriyle dikkati çek-
miştir. Değişen siyasî hayatın da etkisiyle 1960’lı 
yıllardan itibaren önceleri üstü kapalı şekilde, 
ardından daha açık tarzda millî problemleri dile 
getiren, insan ve zaman üzerinde duygu ve dü-
şüncelerini anlatan şiirler yazmıştır. Bahtiyar 
Vahapzade’ye halk arasında büyük şöhret kazan-
dıran, geleneksel tahkiye tarzında sade bir dille 
kaleme aldığı, vatan ve millet sevgisi aşılayan, 
düşünce bakımından yoğun büyük hacimli man-
zumeleridir. 1958’de yazdığı, ancak siyasî baskı 
yüzünden mahallî bir yayın organında yayımla-

tabildiği “Gülüstan Poeması” (Şeki Fehlesi, 23-
26 Ekim 1960) ona büyük ün sağlamıştır. Azer-
baycan Türkleri’nin kötü talihini, Azerbaycan’ın 
bütünlüğünü, hürriyet ve bağımsızlık özlemini 
cesaretle dile getirdiği bu manzume ülkede bü-
yük yankılar uyandırmıştır. Azerbaycan Komünist 
Partisi Merkezi Komitesi tarafından sorgulanmış, 
1962’de bir süre üniversitedeki görevinden uzak-
laştırılmıştır. Bütün baskılara rağmen şiirlerinde 
sosyal ve siyasal olayların iç yüzünü, cemiyetteki 
haksızlık ve ahlâksızlıkları dolaylı biçimde anlat-
maktan vazgeçmemiş, baskı rejimlerinde görül-
düğü gibi zamanı ve yeri değiştirerek asıl söyle-
mek istediklerini halka ulaştırmada büyük başarı 
sağlamıştır.

Gorbaçov döneminde ortaya çıkan ve dünya 
gündemini de meşgul eden Karabağ meselesin-
de 17 Kasım - 4 Aralık 1988 tarihlerinde Bakü’de 
Âzatlık Meydanı’nda başlayan, büyük halk kitle-
lerinin katıldığı mitinglerde birçok aydın korkup 
susarken cesaretle düşüncelerini açıklayan, hal-
ka yol gösteren “aksakallar” arasında Bahtiyar 
Vahapzade de bulunmaktaydı. Onun bu tavrı 
yıllardan beri millî meselelere karşı gösterdiği 
hassasiyetin tabii bir sonucudur. Vahapzade bu 
dönemde Ermeniler’in haksız istekleri ve Rus 
himayesinde acımasız saldırıları karşısında hal-
kın sağduyusunu cesaretle dile getirmiş, mâkul 
ve uzlaştırıcı bir politika izleyerek Azerbaycan 
için önemli hizmetlerde bulunmuştur. Gelin Açık 
Danışak (1988) adlı eserindeki yazılarını açıklık, 
yeniden kurma ve demokrasi siyasetinin etkisi 
altında kaleme almıştır. Daha sonra Ermeniler’in 
Ruslar’ı arkalarına alıp yaptıkları saldırılar, toprak 
işgalleri ve nihayet Rus ordusunun Bakü’de yol 
açtığı “Kanlı Yanvar” hadiseleri (19-20 Ocak 1990) 
karşısında da sessiz kalmamış, “Şehidler” (1990) 
adlı manzumesi ve Tavşana Kaç Tazıya Tut: Azer-
baycan Olaylarının İçyüzü, Moskova’nın Siyaseti 
(Ankara 1990) adlı eseriyle Rus siyasetinin ve 
Ermeni oyunlarının iç yüzünü anlatmıştır. Vahap-
zade, Sovyet rejiminde yumuşamanın başlaması 
ve özellikle 1991’de Azerbaycan’ın bağımsızlığını 
kazanmasının ardından millî kimlik ve din anla-

Bahtiyar Vahapzade

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK
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yışının yeniden oluşturulması ve gelişmesinde 
etkili olan şahsiyetlerin başında gelir. Şiirlerinde 
ve diğer eserlerinde İslâmiyet’i ve Türklüğü tarihî 
derinliği ve beşerî değerleriyle ele alırken aynı 
zamanda Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini pekiş-
tiren eserler de yazmıştır. Vahapzade 1974’te 
“Azerbaycan Emekdar İncesanat Hâdimi”, “Le-
nin’le Sohbet” ve “Muğam” manzumeleri dola-
yısıyla Azerbaycan Devlet mükâfatını (1976), Bir 
Geminin Yolcusuyuk adlı eseriyle Sovyetler Birliği 
Devlet mükâfatını (1984) almış, “Ekim İnkılâbı”, 
“Kırmızı Emek Bayrağı” gibi nişanlara ve Azerbay-
can halk şairi (1984) unvanına lâyık görülmüş, 
Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşmasından 
sonra millî mücadeledeki hizmetleri dolayısıyla 
“İstiklâl” nişanı ile taltif edilmiştir (1995).

Eserleri. Bahtiyar Vahapzade’nin bazıları çe-
şitli dillere çevrilen yetmiş kadar şiir kitabı ile iki 
monografisi ve on civarında ilmî-popüler eseri 
yayımlanmıştır. Sekiz ciltlik külliyatından sonra 
on iki ciltlik külliyatı da neşredilmiştir (Vahap-
zade: Eserleri, haz. Ramazan Gafarlı, Bakı 2008-
2009). Ayrıca Vicdan, İkinci Ses, Yağışdan Sonra, 
Yollara İz Düşür, Feryad, Hara Gedir Bu Dünya?, 
Özümüzü Kesen Kılınc, Cezasız Günah, Darağacı 
gibi oyunları Bakü Akademik Devlet Dram Tiyat-
rosu’nda sahnelenmiştir. Bunların yanında konu-
larını tarihten ve çağdaş hayattan alan yirmiden 
fazla büyük manzum hikâyesi (poema) vardır. 
Büyük ilgiyle karşılanan bir başka manzumesi de 
Fuzûlî’nin sanatkârlığını ele aldığı Şeb-i Hicran’dır 
(1959). Azerbaycan klasik mûsikisinin makamla-
rına dayanarak felsefî düşüncelerini, Azerbaycan 
medeniyetinin özgün ve seçkin yanlarını ifade 
etme imkânı bulduğu Muğam (1974) manzu-
mesiyle 1937’de iyice azgınlaşan Stalin rejimini, 
Sovyetler’in baskı ve işkence günlerinin korkula-
rını dile getirdiği İki Korku (1988) adlı manzumesi 
şairin en çok beğenilen eserleri arasında yer alır.

Vahapzade Türkiye’deki sanat, edebiyat ve fi-
kir hayatına da ilgi duymuş, bu konularda düşün-
celerini dile getirmiştir. İsmet Zeki Eyüboğlu’nun 
“Ölü Edebiyat” başlıklı (Varlık, sy. 779, Ağustos 
1972), klasik Türk edebiyatı hakkında son derece 
indî hükümler taşıyan makalesine cevap olarak 
yazdığı “Yel Kayadan Ne Aparır” adlı makalesi 
(Varlık, sy. 785, Şubat 1973) büyük ilgi görmüş-
tür. Vahapzade’nin Türkiye seyahatinin intibaları-
nı yansıtan yazıları “Aktaran Tapar” başlığı altın-
da Sadelikde Büyüklük (1978) adlı eserinde yer 
alır. Bahtiyar Vahapzade 1970’li yıllardan itibaren 
Türkiye’de de tanınmıştır. Türk Edebiyatı, Türk 

Yurdu, Kardaş Edebiyatlar, Sancak gibi dergilerde 
şiirleri, yazıları ve değişik yayınevleri tarafından 
kitapları neşredilmiştir. Bunlardan bazıları şöy-
lece sıralanabilir: Açılan Baharlara Selâm, Şiirler 
(haz. Yavuz Akpınar, İstanbul 1979); Nereye Gidi-
yor Bu Dünya: İkinci Ses-Feryad (haz. Yavuz Bü-
lent Bakiler, Ankara 1991); Gün Var Bin Aya De-
ğer (haz. Beşâret İsmail, İzmir 1993); Ürekdedir 
Sözün Kökü (haz. H. Ahmed Schmiede, Ankara 
1993); Gülüstan: Poemalar (haz. Seyfettin Altaylı, 
Ankara 1998); Vatan, Milet Anadili (haz. F. Ordu 
v.dğr., Ankara 1999). Diğer eserleri de şunlardır: 
Şiir: İnsan ve Zaman (1964), Bir Ürekde Dört Fa-
sıl (1966), Kökler... Budaklar (1968), Deniz, Sahil 
(1969), Bir Baharın Karanguşu (1971), Tan Yeri 
(1973), Seçilmiş Eserleri (I-II, 1974-75), Açık Soh-
bet (1977), Açılan Seherlere Selam (1979), Payız 
Düşünceleri (1981), Özümle Sohbet (1985), Ahı, 
Dünya Fırlanır (1987), Lirika (1990), Nağıl-Heyat 
(1991). Çeşitli Yazılar: Sanatkâr ve Zaman (1976), 
Vatan Ocağının İstisi (1982), Derin Katlara Işık 
(1986), Şenbe Gecesine Giden Yol (1991). Pi-
yesler: Vicdan, Darağacı, Kızıl Elma, İkinci Ses, 
Yağışdan Sonra, Yollara İz Düşür, Feryad (1995). 
Son eser Nesîmî’nin hayat hikâyesine dayansa 
da temelde hürriyeti ve insanın yüceliğini konu 
edinmektedir.
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Ertan Eğribel, Ufuk Özcan Milliyetçi Tarihyazımı ve Günümüze Yansımaları Üzerine

Ertan Eğribel Yeni Dünya Düzeni ve Bilim Düzeyinde

Uygulaması: Ortadoğu Savaş Coğrafyasının Toplumbilimlerinde Bilgi-Kuramsal Statü-
sü ve Pro-jecilik

Ufuk Özcan Türkiye’de Tezli Tarihçilik, Marksizm ve Sencer Divitçioğlu

Osmanlı Uygarlık Bilinci: Sanat Edebiyat

Nihan Yıldız Batılı Seyyahların Gözlemlerine Göre Osmanlı’daki Manastır ve Patriklik 
Kütüpha-neleri

Nadin Agopyan Türk-Ermeni 
İlişkileri ve Ermeni Edebiyatı’nda 
İstanbul İzleri

Batılılaşma ve Temsil

Mücahit Çankaya Osmanlı’nın 
Son Döneminde Araplarda Milli-
yetçilik Olgusu

Fatma Nur Özdemir Avrupa’nın 
“Akdeniz İçin Birlik” Siyaseti ve 
Türkiye Tarih-Mekan-Bellek

Özden Senem Erol İzmit ve 
Çevresinde SEKA’ya Bağlı Sanayi 
Dışı Yapılar

Yeni Toplumsal Hareketler

Öner Gökçe Batı-Dışı Siyasi Ha-
reketler ve Akımlar

(Tanıtım Bülteninden)

Tarih ve Uygarlık 
İstanbul Dergisi 12.Sayı 

Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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HOŞGELDİN

İnsanlık; sevgi, kardeşlik ve barışa muhtaç,
Kağıtta ve ağızda kalmamalı söz ve vaatler,
İhtiyaç duyulan refah; yani gıda, giysi ve ilaç!

Bu yıl son ver savaşa; zamanı, hep sevgiye ayır,
İnsanca bir hayat hedefin olsun, ey otoriterler:
Niyetler hayır olsun ki, akıbet de güzel ve hayır!

Yatırım, silaha değil insana yapılsın: beşeri sermaye,
İbret alınsa maziden ve yinelenmese hatalar gelecekte,
Rengarenk bir mozaik gibidir toplumdaki farklılıklar,
Mükemmel iyinin düşmanıdır, muhatapken birbirimize,
İşte özgürlük, barış ve refah içinde bir dünya ve ülke!

         Sabit OSMANOĞLU
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Yamaha motosikletlerinde süper sport kategorisinde yer almaktadır. Dört silindirli motoru 10.000 d/d’de 115,5 nm 

tork üretebilmektedir. Frenler de önde 310 mm’lik çift disk bulunurken, arkada 220 mm’lik tek disk bulunur. Lastikler 
de önde 120/70 ZR17 M/C arkada 190/55 ZR17 M/C lastikler bulunmaktadır. 18 litre yakıt tankı bulunan motor 6 vites 
olarak üretilmektedir. Ağırlığı 206 kilodur. Yamaha markası ayrıca MOTO GP’de 2008 sezonu markalar ve pilotlar şampi-
yonluğunu da almıştır. Valentino Rossi Yamaha takımında yarışmaktadır.

Nihat ÖZBİLEK

Yamaha YZF R1

O T O M O T İ V
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2019’da 261,2 milyon adetlik satış gerçekleşirken 8 yıllık aradan sonra yaşanan yük-

seliş dikkati çekti.

Küresel bilgisayar satışlarının, 2019 yılında 2011’den beri ilk defa arttığı bildirildi.

Gartner araştırma şirketinin raporuna göre, geçen yıl bilgisayar satışları bir önceki 
yıla göre yüzde 0,6 artarak 261,2 milyon adede yükseldi.

Böylece bilgisayar satışları 2011 yılından beri ilk defa artmış oldu.

Araştırmaya göre, Windows 10 güncellemesi satışları artırırken, en fazla artış ABD, 
Japonya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde görüldü

IDC araştırma şirketinin raporuna göre ise küresel bazda geçen yıl 62,9 milyon ile 
Çinli Lenova (Pazar payı yüzde 24,3) dünyanın en fazla bilgisayar satan şirketi oldu.

Hewlett-Packard 62,9 milyon adet ile (Pazar payı yüzde 23,6) 2’nci, Dell  46,5 milyon 
satışla (Pazar payı yüzde 17,5)  3’üncü, Apple 17,9 milyon adet satışla (Pazar payı yüzde 
6,6) 4’üncü ve Tayvanlı Acer 17 milyon satışla 5’inci sırada yer aldı. 

Küresel bilgisayar satışları 
2011’den beri ilk defa arttı

T E K N O L O J İ

EMRE TAŞKIRAN
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1960 Lar, güzel yıllardı.
Gazeteciliğe yeni bulaştığım, haber için 

koşturduğum, deli dolu yıllar. Onlar gibi ol-
mak için bir yığın kültür adamının arasın-
da buluvermiştim kendimi. Seyit Küçük-
bezirci, Mehdi Halıcı, Mehdi Halıcı, Feyzi 
Halıcı, Rıdvan Bülbül vb. Rıdvan Bülbül 
şiiri, Mehdi Halıcı öyküyü bırakmamışlardı 
daha. Ben, yeni yeni bir şeyler karalamaya 
başlamıştım.

Âşıklar Bayramı yapılıyordu, Feyzi abi-
nin önderliğinde. Çobanoğlu, Kiziroğlu 
türküsüyle, Ferrahi Ela Gözlü Nazlı Yâri, 
türküsüyle dillerdeydi.

Deve dişi gibi aşıklar katılırdı “Aşıklar 
Bayramı” na. Çobanoğlu, Reyhani, Taşlıo-
va, Feymani, Sefil Selimi vb.

Ferrahi, kızı Emine ile gelirdi. Küçük 
Emine, onun eli, ayağı, gözü, kulağıydı. 
1967 ve 68 de türkü dalında birinci oldu. 
1968 Eerrahi çalmış, Emine okumuştu tür-
küyü.

Ela gözlü nazlı yari
Görem dedim göremedim
Boş kalmıştır kavil yeri
Varam dedim varamadım

Mehmet Ali asıl adım
Ferrahi’yi pirle kodum
Gurbet elden dönmem dedim
Duram dedim duramadım
Bir yaz günü İstanbul’dayım. Sir-

keci’de Konya adlı bir otelde kala-

cağım. Otelde odamı ayırtırken Ferrahi 
ile Emine’nin merdivenlerden indiklerini 
gördüm. Gurbette buluşmuş iki hısım gibi 
kucaklaştık. Emine’nin saçlarını okşadım. 
O da sevinmişti, Konyalı bir hısımını gör-
mekten.

“Biz Kasımpaşa’ya gideceğiz, istersen 
sen de gel, dedi, Ferrahi.

Akşam üzeriydi, yapacak başka bir işim 
de yoktu, tamam, birlikte gidelim, dedim.

Vardık Kasımpaşa’ya. Bir kahveye gir-
dik, Ferrahi çaldı, Emine söyledi. Birkaç 
parçadan sonra Emine, babasının şapka-
sını alarak masaları dolaşmaya başladı. 
Herkes küftünden kıopanı şapkanın içine 
atıyordu. Böyle birkaç kahvehane dolaş-
tıktan sonra Konya oteline döndük.

Odamda, yatağıma uzandığımda, ikti-
dar olanlarla, muktedir olanlarla, yürek 
bağımın koptuğunu hissettim.

Bu memleketin kültürünün taşıyıcısı, 
bir halk aşığı, bu hallerde olmamalıydı, 
diye düşünüyordum.

ANILAR

FERRAHİ İLE KASIMPAŞA KAHVEHANELERİNDE
Oğuz ZEKi

A N I
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-Şimdi ne yapacağız Karabaş? Diye, endişeyle 

sordu Sarman…
-Nereden bileyim ben Sarman, dedim ben de 

şaşkın şaşkın… 
-Ama benim karnım çok aç, dedi. Dün akşamdan 

beri hiçbir şey yemedim.
-Ben senden farklı mıyım? Ben de dün akşam-

dan beri hiçbir şey yemedim. Ben de çok açım…
-Ne yapacağız şimdi? Diye yeni bir soru sordu 

Sarman.
-Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Çünkü açlıktan göz-

lerim kararıyor, diye cevapladım onu.
-Benim bir fikrim var, dedi Sarman. Yalnız onu 

gerçekleştirmek için sana ihtiyacım var. Birlikte ha-
reket etmek zorundayız.

-O yapacağımız şey benim de karnımı doyura-
caksa, neden olmasın? Dedim.

-Birlikte sokağın başındaki çöp konteynırına gi-
deceğiz. Onun içinde ikimiz için de yiyecek bir şey-
ler bulabiliriz, dedi.

-Iyyy! Çöpten mi? Dedim iğrenerek.
-Karnımızı doyurmak için senin daha güzel bir 

fikrin varsa söyle onu yapalım, dedi bana…
Haklıydı… Başka bir çaremiz yoktu. Herkes çekip 

gitmişti. Kimsenin de umurunda değildik. Yaşlı sahi-
bimizin komşularından, “Bu adam öldü. Köpekle ke-
disi ortada kaldı. Aç mıdırlar, tok mudurlar?” diyen, 
bir Allah’ın kulu çıkmamıştı.

-Sahibimizle birlikte, insanlık da öldü be Sarman, 
dedim acı acı…

-Boş ver şimdi bunlarla dertlenmeyi, dedi. Ma-
demki kimseden bize fayda yok, biz de hayatla 
kendimiz başa çıkmaya bakacağız. Biz şimdi acilen 
karnımızı doyurmaya bakalım.

-Peki ben ne yapacağım? Dedim. Çöp konteynırı 
çok yüksek. Ben ne onun içine girebilirim, ne de gir-
diğimde içinden çıkabilirim.

-Sen girmeyeceksin, dedi Sarman. Çöp konteynı-
rının içine ben gireceğim… Sen de beni koruyacak-
sın.

-Seni mi koruyacağım? Nasıl?
Acı acı güldü Sarman.
-Ben sana seni kızdırmak için, “sokak köpeğisin” 

diyordum ama yanılmışım. Sen daha sokakların ger-
çeklerinden çok uzaksın.

-Sokakların hangi gerçeklerinden bahsediyorsun 
sen Sarman?

-Karabaş, her çöp konteynırının sahiplendikleri 
sokak kedileri vardır. Onlar, kendi çöp konteynırla-

rına başka kedilerin girip karınlarını doyurmalarına 
asla müsaade etmezler.  Sen hâlâ bunun farkına va-
ramadın mı?

Doğru ya! Sarman haklıydı. Ben de bu yüzden 
birçok kedi kavgalarına şahit olmamış mıydım? 
Hele, sokağın başındaki çöp konteynırında azman 
bir sokak kedisi vardı ki, kendisinden başka hiçbir 
sokak kedisine müsaade etmezdi. Önce kendi kar-
nını bir güzel doyurur, sonrasında sokağın diğer 
kedilerine müsaade ederdi. Ama o azman benim 
için sorun değildi. Azmanı defalarca kovalarken ona 
sokağı kaç kere tur attırmıştım.

-Sen merak etme, dedim Sarman’a. İşin orası ko-
lay… O iş bende…

-Anlaştık o zaman, dedi Sarman. Haydi bakalım 
iş başına…

Hemen kapıdan fırlamamla, sokağın başındaki 
çöp konteynırının başına varmam bir olmuştu. Kon-
teynırın hem içindeki hem de etrafındaki bütün so-
kak kedileri büyük bir panikle bir anda toz oldular. 
Etraftaki, benim ulaşamayacağım yüksek duvarların 
ya da ağaçların tepelerine tünediler. Azman da, en 
yakın ağacın tepesindeydi ve hem büyük bir korku 
hem de şaşkınlıkla bana bakıyordu. Herhalde için-
den “Bu şaşkın köpeğin bu çöp konteynırında ne 
işi var?” diye düşünüyor olmalıydı. Ama birazdan 
şaşkınlığı daha da artacaktı. Çünkü bu çöp kontey-
nırının yanında bir kez bile görmedikleri Sarman 
sallana sallana çöp konteynırına geliyordu. 

Sarman yaşadıklarına inanamazcasına geldi, çöp 
konteynırının başında durdu. Dediğim gibi, benden 
korkup duvar üstlerine ve ağaç tepelerine tüneyen 
bütün sokak kedileri, bu işe şaşıp kalmışlardı. Öyle-
ce gözlerine inanamaz inanamaz Sarman’a bakıyor-
lardı. Sonunda Azman dayanamayıp:

-Ne o süslü? Dedi. Senin ne işin var bu çöp kon-
teynırında?

-Ne yapalım, dedi Sarman. Ben çok mu istiyorum 
zannediyorsun. Bilmiyor musun; sahibimiz öldü ve 
biz de ortada kaldık. Bundan sonra mecburen biz de 
bu çöp konteynırından besleneceğiz.

-Yağma yok! Diye hırladı Azman… Ben buna mü-
saade etmem!  Bu konteynır benim çöplüğüm… 
Sen, o sıcacık evde camdan bize bakarken, biz dışa-
rıda soğuktan tir tir titriyorduk. O zamanlar hiç biz 
aklına geliyor muyduk? Şimdi kalkmış, ekmeğimize 
ortakçı çıkıyorsun. Şimdiye kadar nerde karnını do-
yuruyorsan git bundan sonra da orada doyur. 

Devam Edecek...

DÜNYA BARIŞLA 

VE PAYLAŞIMLA GÜZELDİR - 2

G E N Ç  Y E T E N E K L E R

Saide Ebrar ÖZGÜR
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Merhaba,
Sıra şubat ayına geldi bile. An bu an ise şu kü-

çücük nazlı şubat kendince sev sevil demiş. Dünya 
kimseye kalmaz imiş. 14 Şubat aşkı, sevgiyi gönle 
gizlemiş. O gönül ki sen sende özelsin. Sendeki 
sevgili biliyor seni. Anlat ona aşkını dinlesin seni. 
O beden dile gelsin, suskun gözler aynaya baksın, 
seni seyretsin. Bil sende kendindeki gizli sır olan 
sevgiliyi. Çünkü seni hiç terk etmedi ki. Sırlara 
gizlensen de ol sende kendin aslın gibi. Bırak o 
akıntıya su misali ol bir de şimdi kendinden ken-
dini seyreyle, ne cevherler var sende. Allah bilir, 
görür seni bu alemde. Sever o incitmez. Susma 
hadi üzülme, ağlama sakın! Üzme sendeki sevgi-
liyi. Haydi muhabbet edelim mi? Rabb’im bekler 
bizi şimdi.

Kendi gerçeğine seyir Sen’sin,
Kendinden kendine sevilen Sen’sin,
Bu alemde bizleri seven
Rabb’im seven de sevilen de Sen’sin.

Fiilin failini bildirmek için,
Lütfunla kabul ettin sofrana
Binince Hakk’ın yüce sır gemisine
Rabb’im fiil de fail de Sen’sin.

Her şeye rağmen sev dedin, sevdirdin
Bizleri bizlere kardeş eyledin

Şükür bakmaz olduk artık gayrıya
Rabb’im her şey Sen’in, her şey Sen’sin.

Her an ayrı Sen’desin her an ayrı
Sevgini esirgeme sevelim gayrı
Sen getirdin şanından Sen’in ile
Rabb’im şan da Sen’sin, şen de Sen’sin.

Allah için kelamın sevmekmiş meğer
Sevmeyi bilmeyenler bu alemde neyler
Aşkı sübhan ile her iş asan olur imiş
Rabb’im aşkta Sen’sin, sübhanda Sen’sin.

Hayat ile dirilttin ledünü verdin
İlmini bahsettin katından verdin
Semi ile duyurdun, basireti açtın
Rabb’im Hay da Sen, hayatta Sen.

Meyil rıza meğer irade imiş
Kuvvetten muradın kudretin imiş
Kelamınla buyurdun biz kullarına
Rabb’im kelam Sen’in, kullar Sen’in.

Tekvin sıfatın Hakk’a mahsus ise
Aşka talip olan Hakk’ı Sen bildiyse
Sen’sin dedikçe kâinata ihvanda benlik mi kalır
Rabb’im aşkta Sen’sin, tekvin de Sen.

 Kuluna iki hal mertebe dersin

İyi bir iş işlemek Hak’tan dersin
Kötü bir işe rıza göstermezsin
Rabb’im iki hal mertebede Sen’sin.

Seyreyle güzel Mevla neyler dedin
Saldın ihvanları bu aleme
Her zerrede gören, görünen Sen’sin
Rabb’im alemde seyredilen Sen’sin.

Söylememem gerekene dikkat et dedin
Dikkat et ki arifçe yaşa hayatı
Buyurdun bizlere yaşam kolaylaştı
Rabb’im anı da kolaylaştıran Sen’sin.

BİR ÖMÜRLÜK SEVGİ

Necibe  AKÇA KOCATOP

60



sirdergisi.com
Şubat 2020 - Cemaziyelahir  1441

SIR

 Âdem Sen’sin secdede görünen Sen
Nuh Sen’sin bizleri bir araya getiren
İbrahim Sen’sin bize tevhidi öğreten
Rabb’im tevhidi de tevhid eden de Sen’sin.

 İsa Sen’mişsin bizleri dirilten
Diriltip bu aleme tekrar getiren
Bize kendi ruhundan ruh üfleyen
Rabb’im ruhullah ta ruh ta Sen’sin.

Muhammed’in güzel ahlak misali
Hakta Hak’sın Sen’sin gerçek veli
Mülk Sen’in, Sen’sin bu aleme vali
Kendini bilen Rabb’ini bildiyse
Bildiğini kendinde bulduysa
Bilene alemde Ali dendiyse
Rabb’im bilen de Ali de Sen’sin.

Dinde, imanda sevgi ve aşk esassa
Mutlaka ipine tutunan varacaksa
Bu dipsiz kuyudan O çıkaracaksa
Rabb’im kuyudaki sır Sen
Kuyudan çıkaran da Sen’sin.
 
Doğru üret ki örnek ol buyurdun
Bu alem Sen’den istifade etsin
Yeni keşifler açılsın Sen’de
Rabb’im keşif te kâşif te Sen’sin.

İnsanlık haddini bilmekse eğer
Lütfunla bahset bize sevgini ver
Ver ki sevdikçe coşsun her yer
Rabb’im coşan da coşturan da Sen’sin.

Sen ben meselesi varsa mecliste
Tevhid yoktur orada hemen terk eyle
Yaratılışta tevhit ise asıl gaye
Rabb’im tevhit te gaye de Sen’sin.

Yar ve Yardımcımız Sen’sin eyvallah
Yardım yalnız Sen’dedir billah
Yarimiz ol iki cihanda
Rabb’im yar da yaren de Sen’sin.

Salih kullarınla hem dem edersin
Gönül şehrini seyran ettirirsin
Sevdiklerin sevginle cem eder, sır edersin
Rabb’im sevgili Sen, cem Sen, sır Sen’sin.

Bu gönül Sen’siz neylesin
Bu beden Sen’inle güzel bilesin
Aşk ise işin sırrı bu bedende
Kim o deme bana benim ben
Öyle bir ben ki baştan aşağı SEN.

Gönlümü gönlüne bir verebilsen
Kerem’in Aslı’ya yandığı gibi
Varlık vadisini bir geçebilsek
Ferhat’ın dağları deldiği gibi
O zaman yok olunur sevgili
Sevgili de sevgililer günü de bahane olsun.
Kalp sırra, sır da Hakk’a itimat ederek
Bak o zaman sükûn bulur imiş.

 Fuzuli’nin güzel sözü ile bu ayki yazımı noktalı-
yorum. “Sevmek mi daha güzel, sevilmek mi? Sev-
mek!” demiş Fuzuli. Çünkü sevildiğinden hiçbir 
zaman emin olamazsın. Rabb’im bizlere sevilmek 
ve sevmek ile sağlıklı bir ömür nasip etsin inşaAl-
lah. İyi insanlarla güzel günlere.

Sevgili sevebilen Şubat’ta doğum günü olan 
herkese ve bana mutlu yarınlar dilerim ve bazen 
hayattır sevmek, uzakta olsa bile yüreğindedir o 
sevgili. Aşkı da kendince yaşar. Kimi göz yaşı ile 
kimi ruhundaki pişmanlık ile kiminin de o yara-
larından hep sevmek akar akar. Ok deldi bir kere 
hayat bu ilmek ilmek işler. Kaç çileden örülür bi-
lemem. İlmek kaçırmamak gerek, bir ters bir düz 
gece ile gündüz gibi uğraştırır seni. Korkmamalısın 
aşk böyle. En koyu olanlar bile aydınlığın yakın ol-
duğunu anlatır. Sevdiklerimizi her an vefa ile ha-
tırlamak, sadece 14 Şubat’ta değil. Arayan, bulan, 
kucaklayan, seven sen ol ki sevilesin. Rabb’im sır 
aleminde bereketi işimize, huzuru evimize, sağlığı 
bedenimize her daim versin inşaAllah.

Gençlik bir kuş imiş uçar tutulmaz
İhtiyarlık bir cekettir giyen çıkaramaz
İhtiyarlamayan gönül ile yarınlara, hoşça kalın.
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Osman NUR

İ S L A M

MÜSLÜMAN’SAN KURULAN TUZAĞIN 
FARKINDA MISIN?

 Önce doç. Dr. Latif Tarbak’ın şu mükemmel 
tespitini okuyalım.

 1. Müslüman Bir Toplumu Çökertmek İsti-
yorsanız

Önce ev hanımlığını ve anneliği değersizleş-
tirin ki evde ana kalmasın. Evde ana kalmayın-
ca nesiller televizyonun ve internetin emzirip 
büyüttüğü ruhsuz, kimliksiz ve merhametsiz 
nesiller olarak yetişsin.

2. Bir Toplumu Yıkmak İstiyorsanız

O toplumun babalarını borca, kredi kar-
tı batağına, geçim derdine, işsizliğe ve açlığa 
mahkûm edin ki ne eşlerine, ne evlatlarına, 
ne de ailelerine ayıracak vakitleri kalsın. Tak-
sit ödemekten, kirayı denkleştirme derdinden, 
çocuklarının okul masraflarını düşünmekten 
başka bir şey düşünmeye mecalleri kalmasın…

3. Bir Toplumu Çürütmek İstiyorsanız

Evliliği pahalılaştırıp, nikâhsız birlikteliği 
ucuzlatın ki genç nesiller haram yollara teves-
sül etsin. Zinayı kolaylaştırıp evliliği zorlaştırın 
ki nesiller, flörtün, ahlaksızlığın pençesinde 
eriyip gitsin. Aile politikalarıyla, nafaka kanun-
larıyla, pozitif ayrımcılıkla aileye darbe üstüne 
darbe indirin ki toplumun çekirdeği çürüyüp 
gitsin…

4. Bir Toplumu İfsad Etmek İstiyorsanız

Helal lokmayı ve helal kazancı zorlaştırın ki 
midelere giren haram lokmalarla o toplumun 
kimliğini, özünü, ruh kökünü ve karakterini de-
ğiştirebilesiniz. Faizli esnaf kredileriyle, evlilik 
ve düğün kredileriyle, piyangoyla, promos-
yonlarla bir şekilde herkesi faize ve harama 
bulaştırın, hiç olmazsa faizin tozuna bulaştırın 
ki o toplum Allah’ın yardımını ve muhafazası-
nı kaybetsin.  Midelere giren haram lokmalar, 
duaların ve ibadetlerin kabul olunmasına en-
gel olsun.

5. Bir Toplumu Bitirmek İstiyorsanız

O toplumun âlimlerini, hocalarını, imam-
larını itibarsızlaştırın ki toplumu derleyip to-
parlayacak, onlara rehberlik edecek, istikamet 
belirleyecek olan âlimlere güven kalmasın. 
Onları kendi aralarında birbirine düşürün, hal-
kın önünde tartıştırın, her birine farklı bir şey 
söyletin ki halkın nazarında itibarları zedelen-
sin. İmamları ve hocaları komedi filmlerinin ve 
fıkraların başkarakteri haline getirip gözden 
düşürün ki kriz anlarında rehberlik yapıp safla-
rı tahkim edecek kimse kalmasın. Cemaatleri, 
dernekleri, tarikatları asli vazifelerinden uzak-
laştırıp ihale kovalama ve kadro yerleştirme 
derdine düşürün, onlarla ilgili kafalarda soru 
işaretleri ve korkular üretin ki toplumu irşad 
edecek kimse kalmasın.

6. Bir Toplumu Mahvetmek İstiyorsanız

Öğretmenleri itibarsızlaştırın ki öğrencileri 
bile onları ciddiye almasın ve onların üzerinde 
hiçbir yaptırımları kalmasın. Velilerin fırçala-
dığı, talebesinin hakaret ettiği, yöneticisinin 
kıymet vermediği sıradan memurlara dönüş-
sünler. Sonunda ne bir nesil yetiştirebilecek 
heyecanları, ne toplumu ıslah edebilecek aşk-
ları, ne de zorluklarla başa çıkabilecek azimleri 
kalsın.

7. Bir Toplumu Perişan Etmek İstiyorsanız

O toplumu dizilerden, yarışma programla-
rından, yemek, evlilik ve magazin programla-
rından başlarını kaldıramayacak hale getirin ki 
gerçek hayatla bağları kopsun. Diziler vesile-
siyle ahlaksızlığı yasak aşk, zinayı seviyeli bir-
liktelik, adatmayı sıradan bir iş olarak gösterin 
ki toplumun temelleri sarsılsın.

8. Bir Toplumu Yok Etmek İstiyorsanız

Müslüman siyasetçilere güveni sarsın ki 
Müslümanlar ve İslami siyaset, toplumun na-
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zarında bir umut ve bir alternatif olmaktan 
çıksın. Siyasi söylemi her daim İslami söyle-
min üstünde tutun ki hedefler, idealler ve yola 
niçin çıkıldığı zamanla unutulsun. Siyasi fark-
lılıkları İslami birlikteliklerin önüne geçirin ki 
gerektiğinde toplumu tek saf haline getirecek 
hiçbir şey kalmasın.

9. Bir Toplumu Çözmek İstiyorsanız

Peygamberi dini alanın dışına itin ki halkın 
İslami yaşamında yegâne örnek ortadan kalk-
sın. Sürekli “bize Kur’an yeter deyin” ki Pey-
gamberin sözünün yerine kendi aklınızı koyup 
toplumu istediğiniz gibi yönlendirebilesiniz ve 
Kitap’ı yani Kur’an’ı kafanıza göre yorumlaya-
bilesiniz. Geleneği, geçmiş birikimi itibarsız-
laştırın ki o toplumun geleceğini de yok edebi-
lesiniz. Bidatleri ve hurafeleri yaygınlaştırın ki 
hakikati perdeleyebilesiniz.

10. Bir Toplumun Kökünü Kurutmak İstiyor-
sanız

Özellikle sakallıların, başörtülülerin, na-
mazlıların yalan söylemesini, iftira atmasını, 
haksızlık yapmasını, kul hakkına girmesini, sö-
zünde durmamasını, borcunu ödememesini, 
harama bulaşmasını, kirlenmesini, örselen-
mesini ve yıpranmasını sağlayın ki toplumun 
Müslüman kimliğe zerrece güveni kalmasın. 
Müslümanlara olan güveni de bitirebilirseniz 
artık oturup rahatlıkla kahvenizi yudumlayabi-
lirsiniz. Çünkü hedefinize ulaşmışsınız demek-
tir. Doç. Dr Latif Tarbak.

Latif Tarbak’a ilave olarak

a) Müslümanların dinini yaşanmaz hale ge-
tirmek istiyorsanız

İslam dininin temeli olan hadisleri ve sün-
netleri uydurma diye kabul etmeyin ki, müs-
lümanların hadislere veya sünnetlere itimadı 
kalmasın. Hadissiz ve sünnetsiz İslam dini 
yaşanamaz. Allah peygamberimizi İslam dini-
ni tebliğ etsin ve öncelikle kendisi yaşayarak 
müslümanlara örnek olmasını istemiştir. Müs-
lümanlar peygamberimizi örnek almazlarsa ve 
Kur’an’ın açıklamaları olan hadisleri kabul et-
mezlerse İslam’ı anlayamaz ve güzelce yaşaya-

mazlar. Allah kitabında namaz kılın demiş fakat 
nasıl kılınacağını açıklamamıştır. Allah “Pey-
gambere itaat edin” derken peygamberden 
duyduğunuz sözler, hadisler, peygamberden 
gördüğünüz eylemlere sünnetlere uyunuz de-
mektedir. İşte peygamberimiz Kur’an’da açık-
lanmayan namazın nasıl kılınacağını, zekâtın 
nasıl verileceğini, haccın nasıl yapılacağını vb 
birçok konuya açıklık getirmiştir. Peygamberi 
dışlayan İslam’ı doğru dürüst yaşayamaz.

b) Peygamberleri itibarsın hala getirmek is-
tiyorsanız

İngilizlerin Mısırda uyguladığı Peygamberi-
mizin olağanüstü bir insan olmadığını vurgu-
layınız. Bilhassa peygamberimizin mucizelerini 
inkâr ediniz, onun sıradan bir insan olduğunu, 
onun da bizim gibi bir insan olduğunu, onun 
da bizim gibi günah işlediğini, hata yaptığını 
tekrar edip durunuz. Böylelikle güvenilir bir 
insan olmadığını insanlara kabul ettirebilirsek 
artık müslümanlar dinini güzelce yaşayamaz 
bir kaosun içinde bocalayıp dururlar.

c) İslam dinini kolaylıkla ve güzellikle yaşan-
maz hale getirmek istiyorsanız

Ehlisünnet mezhebine savaş açın ki, müslü-
manlar ehlisünnet mezhebinin dışında kalan 
batıl mezheplere yönelsinler. Böylece ilim, 
akıl, sünnet ve ayetlere ters bir yaşam içine 
girsinler. Bu hale gelirlerse dinlerini güzelce 
yaşayamazlar, hayatları ayet ve hadislere kar-
şı olan inanç ve ibadetleriyle karma karışık bir 
hal alır.

d) Ey müslümanlar! Eğer siz Müslümanlığı 
iyi öğrenmezseniz, önünüze gelen ve size din 
diye sunulan yanlış şeylere inanır ve bu yanış 
inançlarınızla müslümanlarla mücadele eder-
siniz. Yanlış görüşlerin hepsini veya batıl mez-
heblerin hepsini teker teker inceleyip onlara 
gerekli cevabı vererek müslümanların önünü 
aydınlatan ehlisünnet âlimlerinin yolundan 
çıkarsanız, yolunuzu şaşırır hep yanlış kişilerin 
veya batıl mezheblerin peşinden gidersiniz. 
Ehlisünnet üzere gitmeyenler mutlaka yanlış 
bir yoldadır. Ya batıl bir mezhebin peşinden gi-
der ya din dışı ideolojilerin peşinden gider ve 
sonunuz cehennem olur maazallah!
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Harika PINARBAŞI

Kanser Yapan Yiyecekler

Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin dü-
zensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü 
urlardır. Vücudun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin 
kontrolsüz çoğalmasıyla oluşur ve tedavi edilmez-
lerse ciddi rahatsızlıklara ve hatta ölüme dahi ne-
den olabilirler. 

Healthline’da yer alan habere göre; ABD’li uz-
manlar, süpermarketlerin zehirli olan binlerce işlen-
miş gıda ile dolu olduğunu, bu nedenle de işlenmiş 
gıdalardan olabildiğince uzak durmak gerektiğini 
belirtiyor.

İşte muhtemelen düzenli olarak tüketilen ve 
kansere neden olan 10 gıdanın listesi...

Konserve domates
Aslında bu madde, hazır herhangi bir şey için 

geçerlidir; çünkü konserve kutular tipik olarak BPA 
olarak da bilinen bisfenol-A adlı bir madde ile kap-
lanmıştır. BPA’ya maruz kalan laboratuvar hayvan-
larını içeren çalışmalar, aslında genlerin beyin için-
deki işlevlerini etkilediğini göstermiştir. BPA, gıda 
üreticilerinin ifşa etmesi gerekmeyen bileşenlerden 
biridir, bu yüzden yiyecek etiketlerinde aramak için 
uğraşmayın.

Beyaz un
Un beyaz görünsün diye defalarca işlemden ge-

çirilir. Yüksek oranda işlenmiş un, kan şekerini hızla 
yükseltir ve şekeri besleyerek kanser hücrelerinin 
gelişimine yardımcı olabilir.

İşlenmiş et
Sosisli sandviç, sosis, pastırma gibi etler sağlıklı 

değillerdir. En büyük tehlike, ette kullanılan koruyu-
cu maddelerdir.

Tütsülenmiş etler de tam olarak sağlıklı bir al-
ternatif değildir, çünkü duman üründe katran gibi 
kalıntılara neden olabilir.

Cipsler
Cipsler bazıları için neredeyse bağımlılık nokta-

sındadır. Patates cipsi ile ilgili en ciddi problemler, 
çok yüksek sıcaklıkta pişirilmeleridir, bu da akrila-
mid adı verilen bir maddenin oluşumuna neden 

olur. Bilinen bir kanserojen olan akrilamid sigaralar-
da da bulunur.

Trans yağ (hidrojene yağlar)
Gıda endüstrisi, her zaman ürünlerin daha uzun 

bir raf ömrüne sahip olmasını ve aynı zamanda göz 
ve tat tomurcuklarına daha çekici hale gelmesi için 
yeni yollar arar.

Hidrojene yağlar ürünlerin daha uzun süre da-
yanmasını sağlar ve yiyeceklerin daha çekici gö-
rünmesine yardımcı olur. Ancak yapılan çalışmalar 
trans yağın kanserle ilişkili hücre zarlarının yapısını 
etkilediğini göstermiştir.

Yapay tatlandırıcılar
Kötünün kötüsü listesinde başlarda gelen yapay 

tatlandırıcıların da zararlı olduğu belirtiliyor. Yapay 
tatlandırıcılar, sindirim sırasında toksik bir maddeye 
dönüştüğünden potansiyel olarak kansere neden 
olan bir maddedir. Bazı kanserlere ve beyin tümör-
lerinin oluşumuna neden olabilir.

Şeker
Şeker sağlığa pek çok açıdan zararlıdır. Şekerin 

de tıpkı beyaz unun yaptığı gibi kan şekeri seviye-
lerini yükselttiği belirtiliyor. Bu da, birçok kanser 
türünün gelişimi için çok daha elverişli bir atmosfer 
yaratır.

Mikrodalgada patlamış mısır
Kulağa zararsızmış gibi gelse de birçok mikrodal-

ga patlamış mısır markası, mısırı perflorooktanoik 
asit adı verilen bir çanta ile paketlenmiş olarak veri-
yor. Bu, teflon gibi yapışmaz pişirme kaplarında da 
bulunan bir madde ve Çevre Koruma Ajansı tarafın-
dan bilinen bir kanserojen olarak sınıflandırılmıştır.

Çiftlik balığı
Uzmanlar, balıkların sunduğu faydalardan yarar-

lanmak için çiftlik balığından uzak durmak gerek-
tiğine dikkat çekiyor. Çiftlik balıkları, kimyasallar, 
böcek ilaçları, antibiyotikler ve çeşitli kanserojenler 
içeren doğal olmayan yiyeceklerle yetiştirilir. Balık-
ların kendisi de sağlıksız olma eğiliminde ve aşırı 
stres altındadır.
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Samsun’da güzel sanatlar lisesi ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi müzik bö-

lümlerinden mezun olan 40 genç, sanatlarını icra edebilmek için orkestra çatısı altında 
gönüllü olarak bir ara-ya geldi.

Müzik tutkusunun bir araya getirdiği gençlerden oluşan orkestrada, çellodan kema-
na, yan flütten orga, gitardan saksafona pek çok enstrümana ses veren sanatçılar yer 
alıyor.

Geniş bir repertuvara sahip orkestra, Türkçe ve yabancı pop, caz ve senfonik türküler 
seslendi-riyor.

Sanat hayatlarını sürdürmek için şef Kadir Özal yönetiminde bir araya gelen ve Sam-
sun Kent Orkestrası’nı kuran 40 genç, verdikleri konserlerle beğeni topluyor.

Orkestra ile bir kenti temsil edebilmek için yola çıkan genç müzisyenlerin en büyük 
hedefi ise verilecek destekle yaşadıkları kenti kurumsal olarak temsil edebilmek, sesle-
rini sınırların dışına taşımak.

Kaynak: AA

Müzik tutkuları 40 gence 
orkestra kurdurdu

Ahmet Bilgehan ARIKAN

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

       KUBBELERİN ÜSTADI İLE KARGA’NIN 
           *** SIR DOLU MUHABBETİ ***

Üstad almış abdesini kurmuş tezgahını 
Tam kadrajın başına  geçiyorum derken
Oda nesi ,
yeryüzünde YARADANIN 
kuş sıfatında  var kıldığı ,  renk aleminde 
siyahımsı grimsi renklerle yaratılan ,
birazda çehresi ağaçkakanı andıran , 
geçmiş makinanın başında , 
bakmış üstada keskince bakışlarıyla 

üstad ise tebessümü sadaka bilip
durmuş beklemiş gidene kadar ,
konuşmuş kargayla dökmüş içini 

Bir insan ömrünü neye vermeli 
Harcanıp gidiyor ömür dediğin

Ses vermiş karga ötelerin ötesinden 
Sen aleme geldin ,
gökyüzünde süzülen Kanatlı varlıklar gibi 
Bu  bereketli kadim toprakların güzelliklerini resmetmek için 
Bi insan ömrünü aşkına vermeli
Aşk dediğin ,ALLAHIN  senin için var kıldığı 
Bu cennet vatanın her bir toprak damı

Üstad şöyle bi ovalamış gözlerini
Karganın yerinde yeller ese dursun
Üstadın kadrajına gün batımı 
Tüm güzelliğiyle vursun

BU HİKAYE   HAKTAN EMRE KUL CEBİMDE HİKAYELER YOUTUBE KANALINDA SESLENDİRİLMİŞTİR 
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    “YANDI”

Yokluğunla avuçladım hasreti 
Varlık yandı, kıtlık yandı, az yandı 
Türkülere fısıldadım bu derdi
Mızrap yandı, teller yandı saz yandı 

İntizar doluymuş çeyiz sandığım
Vâha rüyasıymış gerçek sandığım 
Umuduma katık diye  bandığım
Azık yandı, ekmek yandı tuz yandı

Zemheri ayazı çöktü bağıma
Avazımı ilham ettim çığıma
Yükledim efkârım buzul dağına
Güzüm yandı, bahar yandı  yaz yandı

Titretir efganım hem arzı  arşı
Seyrime gelirmiş pazar ve çarşı
Keremler erittim Aslıya karşı
Alev yandı, ateş yandı köz yandı

Dillerde söylendim nâdân eliyle
Selamlar ilettim kuşluk yeliyle
Gâhi akıllıyla  gahi  deliyle
İşve yandı, cilve yandı, naz yandı

Saldım denizlere yorgun sandalım
Kasırgaya esir düştü her dalım
Söyleyemedi ki  lisân-ı  hâlim
Firûz yandı, aruz yandı söz yandı...

( FİRÛZ )
Adil Çopur
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Sıradan bir sonbahar günüydü. Dışar-

da yağmur yoktu fakat soğuktu.

O gün arkadaşımla birlikte, Osmanlı 
döneminden kalma bir Han’a gidecektik. 
İki yaşındaki oğlumu giydirdim ve dışarı 
çıktık.

Arkadaşımla buluştuk ve Han’a gittik. 
Burası gösterişsiz ama huzur verici bir 
ortamdı. Yaşlı bir çınar ağacının altında 
basit masa ve sandalyeler konulmuş-
tu. Arkadaşımla ara sıra buraya uğrayıp 
çay-kahve içiyorduk.

Kendimize bir yer bulup oturduk. Bir 
süre sonra yanımıza, üstü başı dağınık 
bir çocuk geldi. Dokuz on yaşlarındaydı. 
Kararmış ellerinde bir poşet tutuyordu. 
Poşetin içinde kȃğıt mendil paketleri 
vardı.

Benim mendil ihtiyacım olmasına rağ-
men, arkadaşım çocuktan mendil alma-
ma izin vermedi. Sokak satıcısı çocuklara 
karşı bir tepkisi vardı.

Oğlum az ilerde bir kedi bulup peşine 
düştü. Kediyle birlikte oraya buraya koş-
turup duruyordu. Bir süre sonra men-
dilci çocukta onlara katıldı ve oynamaya 
başladılar.

Oğlum ve mendilci çocuk birlikte çok 
eğleniyordu. Çocuk, soğuk taşların üze-
rine, yere oturdu. Oğlum da onun yanı-
na oturdu.

Mendilci çocuk yerinden kalktı. Oğlu-
mu iki elinden tutarak ayağa kaldırdı. İki 
paket mendili yan yana, yere koydu ve 
oğlumu üstüne oturttu.

Kendisi buz gibi taşlara otururken, oğ-
lum üşümesin diye mendillerin üstüne 
oturtmuştu. Çok duygulanmıştım! Arka-
daşıma çocuğu gösterdim.

“Senin merhamet etmediğin çocuğun 
davranışını görüyor musun?”

Bunu söylerken sesim titriyordu…

MENDİLCİ ÇOCUK
Büşra VELA

G E N Ç  K A L E M L E R
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Yayınevi: Uyanış Yayınevi 
“Umut Adına Martı Olmak*” ister misiniz?

* “Umut Adına Martı Olmak” ismi, Nazım Hikmet’in bir sözünden ortaya çıkmıştır. 
“İnsan; denizin olmadığı yerde, umut adına, martı olmalı.”  
Nazım Hikmet

Kitabın geliri, 51 yazarımız ve yayınevi tarafından Ömer Faruk Morkoç’un tedavisine bağış-
lan-mıştır.

Umut Adına Martı Olan Yazarlarımız
* Yaman Arıkan * Adevviye Şeyda Karaslan * Ahsen Özgan * Alçin Fatma Akçiçek * Ayşe Gü-

venç * Ayşegül Yalçın * Berrin Sevilmiş Kaya * Burak Kılıçaslan * Burcu Çınar * Bünyamin Çoban 
* Büşra Kaya * Canan Cihan Ekti * Cansu Tıraşoğlu * Cemil Güneş * Elif Ekşi Zorer * Elif Erel * Elif 
Sena Güçtaş Şakar * Emine Tanırgan * Esra Akdoğan * Esra Balkan * Fatma Gülşen Koçak * Fat-
ma Vardan Soyer * Ferda Udül Kayci * Filiz Aldemir * Gençosman Denizci * Gonca Çiftçioğulları 
* Gökten Çağrı Aktan * 
Gülay Tuncay * İbrahim 
Özgün * İnci Geçkil * 
Kader Keskin * Kevser 
Demet * Mahmut Bıyıklı 
* Mehmet Aydın * Meh-
met Güven * Meltem 
Parlak Aydın * Meltem 
Küçük Konar * Muhar-
rem Dere * Nurhan Işkın 
* Ogün Peçenek * Ömer 
Faruk Morkoç * Özde-
nur Aydın * Sadettin 
Turhan * Selda Balaban 
Baykan * Sevda Taş * Si-
bel Karagöz * Şiir Ceketli 
Adam * Tuğçe Erdal * 
Turan Yalçın * Ümmügül 
Gök * Yasemin Balcı * 
Yavuz Selim Pınarbaşı

Siz de “Umut Adına 
Martı Olmak” isterseniz 
bize tanıtımlarda destek 
olabilirsiniz.

UMUT ADINA 
MARTI OLMAK

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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İlker KARATAŞ

El-Hakim
Bu esma-i zikir ilimde ilerlemek isteyen ve de 

sözlerinin hikmet dolu olmasını eğer ki, istiyorsa 
“Ya Hakim Celle Celalühü” deyip 78 defa okunması 
gereklidir.

Hakim Esmasınin zikri “Ya Hakim Celle Celalühü” 
deyip çokca okunursa o kimsenin kalbinde hikmet 
pınarların yolu açılmış olur. Esrarlı olan manaları da 
kavrayıp anlamaya mûtedil olur.

Günlük 5 vakit namazın ardından 78 defa “Ya 
Hakim Celle Celalühü” zikrine devam edilirse iba-
detleri ölçüsünde hikmet sahibi olduğu gibi aynı 
zamanda da öğrenme kabiliyeti artmış olur.

Günlük 78 defa “Ya Hakim Celle Celalühü” zikri-
ne devam eden kişinin ilminde artış görülür.

Günlük “Ya Hakim Celle Celalühü“ esma-i zikri 
okuyan kulun kalbi hikmet nuruyla nurlanmaktadır.

El-Hakîm
Bu esmayı belirtilmiş  gün ve saat ve miktarda 

okuyan kimsenin özellikle kadınlar üzerinde etkili 
olduğuda bir gerçektir. Eğer ki; Erkek üzerinde etkili 
olmak istiyorsa da bu tertibin Güneş saatinde ve de 
Cuma günü yapılması gereklidir. Müşteri saati de 

erkekler için uygun bir zaman dilimidir.
BİR HADİSİ KUTSİ
Hakîm İsmi Duası
Ey her işinde sayısız hikmeti gizli olan
HAKÎM!
Öyle Hakîmsin ki,
yasakladıklarında da,izin verdiklerinde de bir 

fayda saklıdır.
Öyle Hakîmsin ki,
yarattığın en küçük canlıda bile bir hikmet vardır.
Öyle Hakîmsin ki,

koyduğun kanunlar,kâinatın düzenine ters düş-
mez.

Öyle Hakîmsin ki,
hiçbir varlık şu âleme boşu boşuna gelmez.
Kalibimizi aç,hikmetinin nuru ile rızıklandır bizi!
Binbir hikmetle donattın,hikmetine uygun hare-

ket ettir bizi!
Amin… Ecmain…

El-Hakîm

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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Keçi boynuzu özlü sağ-

lıklı kek

3 kahve fincanı keçi 
boynuzu özü

2 kahve fincanı sıvı yağ

3 kahve fincanı süt

5 kahve fincanı tam b. 
Unu

4 yumurta

1 paket kabartma tozu

2,3 damla limon suyu

Yapılışı

Yumurta ve keçi boy-
nuzu özünü iyice çırpalım

Süt ve sıvı yağı ekleyip çırpalım

 Un kabartma tozu ilave edelim üzerine limon suyu ekleyelim ve karıştıralım yağlan-
mış kek kalıbımıza dökelim önceden ısıtılmış fırında pişirelim ... üzerine hindistan cevizi 
ve ceviz ( nasıl isterseniz )

Afiyet olsun ...

Y E M E K

Arzu KOÇAK Keçi Boynuzu Özlü Sağlıklı Kek

Arzu’nun Mutfağı
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Oğuzcan Kemali

“Eşrefi mahlukat” oluşunun farkında 
“akl-ı selim”, “kalb-i selim”, “zevk-i selim” 
sahibi, “sevgi iklimine meftun”, saygı’yla 
saygınlığına hakim, “sabır aktifliği”yle ve 
“sadakat ahengi”yle donanımlı olup ayak-
ta kalan, mutluluğu soluklayan,

Cehaletten ve aç gözlülükten uzak,gör-
güsüzlükten, hamlıktan, çiğlikten,kabalık-
tan ve yobazlıktan uzak, kibirlilik çukuruna 
düşmeyen, 

“Dost”olan, “dost”unu bulan, “dost”u-
na kavuşuncaya kadar “dost”ça yaşamayı 
tercih eden,

İçimde, dışımda, sağımda, solumda, 
önümde, ardımda, her yanımda,

Adam gibi adam, insan gibi insan,

Bir insan arıyorum!

“Kendi”olan, kendi örf adet ve gele-
neklerine bağlı, insan ilişkileri düzgün,bu-
luşmadan ayrılırken “haydi ben kaçtım”, 
“öptüm,öpüldünüz”, “babay, bay bay...” 
demeyen, “hoşçakalınız”, “zatınıza hoş-
ça bakınız”, “Allah’a ısmarladık”, “Allah’a 
emanet olun” diyen, imrendiğinde “yav-
vv” veya “vauvv” demeyen, “hay maşal-
lah” veya “barekallah” diyen, sevindiğinde 
şımarmayan, “Allah’a şükür” veya “Allah’a 
hamdolsun” diyen, üzüldüğünde “imtihan 
vesilesi” bilen, “eyvah buda mı başıma ge-
licekti”demeyen,

Canıma can, canlara canan, adam gibi 
adam, insan gibi insan,

Bir insan arıyorum!

İyiliğine “teşekkür”le mukabele eden, 
kuru bir “sağol”la yetinmeyen,kötülüğü 
“Allah muhafaza”deyip, “dua”ile savan, 
şam şam, kem kem konuşup “kötü şey” 
durumuna düşmeyen, “göz ve kul hak-
kı”ndan korkan ve mutlaka korunan,bu 
mevzuda asla “umursamazlık” etmeyen, 
oluşu, duruşu, tavrı, ahvali ve ahlakı güzel, 

zerafet, letafet, isabet, nezaket ve hassa-
siyet ehli, 

“öz”e öz, “söz”e söz, “yüz”e yüz, “el”e 
el, “dil”e dil, “gönül”e gönül; adam gibi 
adam, insan gibi insan,

Bir insan arıyorum!

“Agah” olan, “ben”demeyen, “biz” e 
kilitlenen, kendini ifade ederken, “bende-
niz” veya “bu fakir...”diyen, “yap et” diye 
emredici olmayan, “şunu şöyle bunu böy-
le yapsak daha iyi olur” diyen haddi aş-
mayan, haddini bilen, izzetini yitirmeyen, 
çok çabuk “gönül koyma”yan, sabırlı, se-
batkar, akıllı olan ve aklını kullanan, mari-
fetli,merhametli, şefkatli olan,hırslı,hınçlı, 
öfkeli cahil olmayan, yüzü güzel,sözü gü-
zel, özü güzel, huyu güzel, çelebi halli, na-
zik dilli, ince düşünceli olan, aşık yüzlü,kö-
tü sözlü, çirkin huylu, katı halli, kaba dilli, 
anlamsız düşünceli olmayan,

Aranan, sorulan, adam gibi adam, insan 
gibi insan;

Bir insan arıyorum!

Kendisini aşan,nefsiyle hesaplaşan 
hayatın akışını,hadiselerin gidişatını far-
keden, “pis kokulu nutfe”den olduğunu 
unutmayan, “kendini bir şey” sanmayan 
“benlik ve enaniyet vesvesesi” ne kaygı-
lanmayan, “ana rahmi”ne sığarken, “el-
leri kapalı” ölürken, “elleri açık” bir fani 
“kul olduğunu, farkında yaşayan, “ nasıl 
yaşarsa öyle öleceğiini”, “ölmeden önce 
ölmek” gerektiğini bilen ve gidişatı böy-
le olan, “güldeki diken”i “dikendeki gül”ü 
farkeden, “çocuklaşmak”tan korkmayan, 
“içindeki çocuğu” öldürmeyen,

Ümitle, umutla kendinden bahsedilen 
adam gibi adam, insan gibi insan;

Bir insan arıyorum!

Sevdiğine “seni seviyorum” diyebilen 
ve sevgisini gösterebilen, kendini ve baş-

BİR İNSAN ARIYORUM

D E N E M E
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kalarını mutlu edebilen, diğergam olan,-
karamsar olmayan, doğarken tertemiz 
teslim aldığı “hayat emaneti”ni ölürken 
“sahibi hakiki”ye tertemiz teslim edebil-
me cehdi ve gayretinde olan, “ölüm var” 
diyip hatırından çıkarmayan, “ölüm yok-
muş gibi” dünyevileşmeyen, hesaba çe-
kileceğini düşünen, insanı sezen, süzen 
ama ezmeyen, üzmeyen, “insan ol” an, 
“insanı bul”an ve “insan kal”an, ailede ve 
toplumda yerini bilen,yüzünü ve yüzleri 
güldüren, “ene”sini öldüren, “ego”sunu 
söndüren, insani seven ve sevindiren, her 
iki dünya saadetini arayan,

Beklenen, gözlenen adam gibi adam, 
insan gibi insan;

Bir insan arıyorum!

İnsan tohumdur, toprağında yeşerir,-
rahminde hayatlandırır tohuma toprak., 
“sevgi tomurcukları” halinde filizleniverir 
tohum toprağın bağrından, “gönül ağacı”-
nın meyvesidir tohum ve tohum insandır. 
Ve biz insana muhtacız. İnsanı birliğe “sev-
gi”, yalnızlığa “ene” ve “egoizm” sevkeder. 
Dostluk sevgiden doğar. Ruhun kökünü 
sevgisizlik kurutur. Hediyenin en güzeli ve 
en büyüğü sevgidir. Kalbi kanatlandıran, 
ruhu ufuklandıran ve gönlü ışıklandıran 
sevgidir. Seven sevileb ve sevinen insanın 
iç alemini “hoşgörü” ve “müsamaha” so-
lukları sükunete erdirir. Sevgi, muhabbet 
ve şefkat insanı insan eder. Kin nefret,öf-
ke,hırs,tamah ve nefsilik insanı insanlığın-
dan eder. Demek ki insana muhtacız.

Muhtaç olduğumuz adam gibi adam, 
insan gibi insan;

Bir insan arıyorum!

Aklını kullanan, vicdan sahibi, duygula-
rı diri,düşünceleri sağlam mantığa hakim, 
tefekkür, tezekkür ve muvazene ehli, “in-
sanlık yoksulu”olmayan, “ağlayan bebek, 
düşünen genç, gülen ihtiyar” çizgisinde 
olan “fani” olduğunu bilip “fani”ye talip 
olmayan, acziyetinin farkında olan moda-
dan uzak, behimi arzulardan uzak, yoluna 
tenezzül etmeyen “şan”ın, “şöhret”in “bi-
linme”nin peşinden gitmeyen, “menfaate 
dayalı her türlü hesap adamı” olmayan, 
muhabbetiyle kapılar açıp, pencereler 

aralayıp, köprüler kuran, bu hususta sarp 
yokuşları, keskin virajları aşan, “iyi günde 
alkış tutan” değil, “kötü günde “el”den 
tutan”, beklentisiz sevgiye layık olan, “pla-
tonik aşk”a yelken açmayan, “mecazi sev-
gi”yle oyalamayan, “baki hakiki bir sevgi-
li”ye meftun olan, “aşk”ını “aşk-ı hakiki”ye 
dönüştüren, ümitle korku arasında olan, 
azmeden,gerçeği yakalamak için hayaller 
kurabilen, ilimsiz, irfansız, bilgisiz, bilinçsiz 
kalmayan “cehalet çukuru”na düşmeyen, 
duygu ve hisleriyle aklına yeni bakış açıları 
kazandırabilen, “çabuk yükselme”yi dü-
şünmeyen, “toz”a ve “tüy”e benzemeyen, 
dikkatli olan, hatasını azaltan, “şahsi ra-
hat”ını unutan, “ölümlü dünya”da “ölüm-
süz eserler” e imza atabilen, omuzlarda 
yükselmeyen gönüllerde yücelen;

Hasretini çektiğimiz, özlemini duyduğu-
muz, adam gibi adam insan gibi insan;

Bir insan arıyorum!

Değerlerine düşman olmayan, iyi ve gü-
zel bir iş yaptığına pişman olmayan, mü-
nafik sözlü, iki yüzlü, riyakar dünyaperest 
olmayan, “olduğu gibi görünen, göründü-
ğü gibi olan” “ev”ine “eş”ine “iş”ine sahip 
çıkan, işini iyi yapan, başkasının işine karış-
mayan,alanının dışına çıkmayan,başkası-
nın sahasına girmeyen” “vurdumduymaz” 
ve “bananeci” olmayan, zalim olmayan, 
zulum yapmayan yaşatan, öldürmeyen, 
“gül bahçesi”ni “diken tarlası”na çevir-
meyen, haramlardan kaçan, helallere tu-
tunan,inanan,inandığı gibi yalanan, “değ-
mez iş”lere girişmeyen, “zor”u görünce 
kaçmayan, haset etmeyen, çekememezlik 
yapmayan, iftira atmayan, guybet etme-
yen, “burnu doğrultusun”na gitmeyen, 
“dareym saadeti”ni yitirip, “Rıza-i Bari”yi 
kaybedip, “ebedi iflas” etmeyen,

Halis,muhlis adam gibi adam, insan gibi 
insan,

Bir insan arıyorum!

Arıyorum! ümitsiz değilim. Umudumu 
yitirmedim. Arıyorum, aramaya devam 
ediyorum!

Bir kere daha haykırıyorum,
Ben bir insan arıyorum!
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Sencer OLGUN

M A K A L E

Yazılı, sesli ve görsel içerikleri bulunan 
medya organlarının internetle birlikte hem 
çeşidi hem de insan yaşamı üzerindeki etkisi 
her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda ge-
leneksel medya organlarına tablet ve akıllı 
telefonların da eklenmesiyle dijital plat-
formlar gelişmiş ve insanoğlu medyaya daha 
fazla bağımlı hâle gelmeye başlamıştır. 

Basılı ve görsel medya organlarının te-
mel görevlerinin bilgilendirme, haber ver-
me, yönlendirme, kültürel varlığı koruma 
ve sürdürme, kamuoyu oluşturma, eğitme, 
duygu ve düşünceleri dile getirme ve bun-
ları paylaşma, toplumsallaştırma, eğlen-
dirme ve uyarma olduğu düşünüldüğünde 
toplumların medyadan bağımsız bir hayat 
sürdürmeleri neredeyse imkansız hâle gel-
miştir. Ancak medyanın insan hayatı üzerin-
deki bu olumlu etkilerinin yanında olumsuz 
etkilere sahip olduğunu da asla unutmamak 
gerekir. Bunun için medyayı kullanmanın da 
belli bir amacı, planlaması ve seçiciliği olma-
sı gerektiği bilinmelidir. Zira bunlar yerine 
getirilmediği takdirde medyayı kullanalım 
derken medya bizi kullanmış olacaktır. Öyle 
ki zamanla kendi kimliğimizden ve milli ben-
liğimizden uzaklaşarak başkalarının tasar-
layıp yönlendirdiği kişiliklere dönüşmemiz 
kaçınılmaz hâle gelecektir. 

Çocuk odalarına hapsederek kendi dün-
yamızdan soyutladığımız çocuklarımızı, ma-
alesef son zamanlarda sosyal medya plat-
formları esir almış durumdadır. Medyanın 
esiri olan kesim sadece çocuklarımız değil 

elbette. Ancak en büyük zararlı etkiyi ne ya-
zık ki onlarda görmekteyiz. Saatlerce odası-
na kapanarak arkadaşlık, komşuluk, akraba-
lık ilişkilerinden hatta aile ortamından bile 
kopan evlatlarımız; paylaşımdan, dayanış-
madan, nezaketten, fedakarlıktan görgü ve 
ahlak kurallarından uzak ve duygusuz bir şe-
kilde adeta birer robota dönüşmüşlerdir. Bu 
kopuş, yavaş yavaş tüm yetişkinlere de sira-
yet etmektedir. Aile içinde, yolculukta, okul-
da, iş ortamında ve hatta ibadethanelerde 
bile ellerden düşmeyen telefonlar bizleri 
her geçen gün düşünmekten, üretmekten, 
dayanışmadan, gözlem yapmadan kısacası 
insan yapan tüm değerlerden koparıp daha 
da yalnızlaştırmaktadır.

Son yıllarda kitapların yerini akıllı telefon-
lar alınca maalesef kitap okuma alışkanlığı-
mız da iyice azalmış durumdadır. AB ülke-
lerinde kitap okuma alışkanlığı % 21 olarak 
görülürken Türkiye’de bu oran % 0.01 civa-
rındadır. Kitap okuma alışkanlığı yönünden 
çoğu Afrika ülkelerinden bile geri kalmış du-
rumdayız. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim 
Rapor’unda kitap okuma oranında Türkiye, 
Malezya, Libya ve Ermenistan gibi ülkelerin 
bulunduğu 173 ülke arasında 86. sıradadır. 
Bir yılda bir Japon ortalama 25 kitap, İsviç-
reli 10 kitap, Fransız 7 kitap okurken Türki-
ye’de altı kişi bir araya geldiğinde bir kitabı 
bile bitirememiş durumda olmaktadır.  Türk 
vatandaşının ihtiyaç maddeleri sıralamasın-
da kitabın 235. sırada yer alması oldukça 
manidardır. 

TOPLUM MEDYANIN AYNASIDIR
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Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı 
Zaman Kullanım Araştırması’na göre televiz-
yon izlemek, gün içinde çalışma zamanı dı-
şında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin yüzde 
94’ünü kapsamaktadır. Yine aynı araştırma 
sonuçlarına göre Türkiye, günde altı saatlik 
televizyon izleme oranıyla dünya rekorunu 
elinde tutmaktadır. Günde 3 saat internete 
giren Türk insanı, kitap okumaya sadece 1 
dakika ayırmaktadır. 

Durum böyle olunca da mecburen medya 
ne ekerse toplum onu biçecektir, başka bir 
değişle toplum medyanın aynası olacaktır. 

Gelişmiş ülkelerin egemen kültür ve de-
ğerlerinin, bu ülkelerin kültür endüstrisi 
tarafından üretilen ucuz, seri, tek tip ve ya-
pay ürünlerin bilinçli bir şekilde medya ve 
özellikle televizyon programları aracılığıyla 
üçüncü dünya ülkelerine tek yönlü olarak 
akması, o ülke vatandaşlarının kapitalist de-
ğer ve amaçlarını benimseyip kendi değer-
lerine yabancılaşmasına neden olmaktadır. 
Küreselleşmeyle birlikte kapitalist üretim 
anlayışı çerçevesinde gelişen çokuluslu şir-
ketler, ürettikleri ürünler aracılığıyla tüke-
timi pompalamakta, kendi ideolojilerini, 
yaşam ve eğlence kültürlerini tek yönlü ve 
kendi çıkarları doğrultusunda az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelere doğru servis et-
mektedir. Haberleşmenin yanında eğlence 
kültürünün de bu sektörler tarafından şekil-
lendirilmesi dünyayı onların penceresinden 
görmemize ve kendimize de onların pence-
resinden bakmamıza neden olmaktadır. Bu 
kültürel emperyalizme karşı etkin bir müca-
dele ancak milli ve manevi değerleri ön pla-
na çıkaran programlar sayesinde olacaktır.  

Bu bağlamda televizyon kanallarına bü-
yük görevler düşmektedir. Her şeyden önce 
tarafsızlığı ilke edinmesi gereken medyanın 
diğer öncelikleri milli ve manevi değerle-

re sahip çıkarak Türk toplumunun birlik ve 
beraberlik içinde kültürel varlığını sürdür-
mek ve korumak olmalıdır. Küreselleşme ile 
birlikte hızla yayılan kültürel emperyalizm 
medya üzerinden yürütüldüğü için onlara 
karşı direnecek çok yönlü alternatif prog-
ramlar üretilmelidir.

Ülkemizdeki kanalları değerlendirecek 
olursak yukarıda zikrettiğimiz özellikte olan 
programların sayısı iki elin parmaklarını geç-
memektedir. Programların çoğu maalesef 
şiddet ve yabancı kültür odaklı, ahlaksızlığı, 
haksız kazancı ve dedikoduyu özendirici me-
saj ve görüntülerle doludur.

Haber ve tartışma programları başta ol-
mak üzere ister ulusal isterse yerel olsun 
tüm kanallarımıza bakıldığında, taraflı ya-
yın yapmayı adeta ilke edinmiş oldukları 
görülmektedir. Birinin söylediğini diğeri 
inkar ederken bir kanalın flaş haber olarak 
sunduğu bir haberi diğeri hiç gündemine 
bile almamaktadır. Reyting uğruna özellikle 
de siyasi çekişmeleri tetikleyemeye yönelik 
programlar halkı kutuplaştırmanın ötesin-
de hiçbir fayda sağlamamaktadır. Yine aynı 
şekilde milli ve manevi değerlerimize ters 
düşen çarpık ilişkilerin sırf daha çok izlensin 
diye yoğun bir şekilde işlendiği dizi ve sine-
ma filmleri, toplum ahlakını çökertmekten 
başka bir etkiye sahip değildir. 

Unutulmamalıdır ki bireysel ilişkilerde 
hukuk ve ahlak kurallarına riayet etmek ne 
kadar önemliyse günümüzde bilginin servis 
kaynağı olan medya platformlarının tama-
mında da aynı ölçüde önemlidir. Yani bir ha-
berin, bilginin vb. medya yoluyla aktarılması 
her türlü ilkesizliği meşru hâle getirmeme-
lidir. Bunu korumak ise başta RTÜK, medya 
yöneticileri, siyasetçiler ve sivil toplum ku-
ruluşları olmak üzere hepimizin sorumlulu-
ğundadır. 
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Hamdiye ETLAN

‘Haklısın ama...’ Ama? ‘Yapamam...’
Demek haklı bulduğun fikre katılamayacak kadar 

uyuşturulmuş bir nesilsin sen. Ya da korkak? Özgü-
vensiz? Umutsuz mu diyeyim şuna yoksa isteksiz ve 
heyecansız mı?

Haydi, sen söyle! Uyuyor musun yoksa? Yoksa 
-aksini iddia etmene rağmen- ‘uyumakta ısrar eden-
lerden’ misin? 

Dur, rahatsız mı oldun, gitme! Sakın ‘bir kenara 
koyayım şu kâğıdı’ bile deme. Konuşmamız gerek. 
Evet, bugün, burada, seninle halletmemiz gereken, 
nicedir ötede beride duran bir sorun var. Ve evet, 
‘seni rahatsız etmeye geldim!’

Söyle bakalım, ne istiyorsun? Çekinme, özgürlük 
mü? Olabilir, başka? Adalet... Sevgi... Barış... Tamam! 
Daha var mı? ‘Galiba hepsi bu kadar...’

Tamam, ‘bu kadar’ olsun. Peki, çok çocukça bir 
soru soracağım: Hani, nerede bunlar?

Eline geçirdiğin an bir türlü bırakmak istemeye-
ceğin o ‘mini ekran’da mı? Onun seni kendisine çe-
ken ışıltılı parıltılı internet sayfalarında mı? Yılın 365 
günü, 12 ayı, 52 haftası, 30 günü, 24 saati, 60 daki-
kası, 60 saniyesi, 1/60 saniyelik salisenin her an ve 
biriminde eline bir kelepçe bağlayan o ‘meret’te mi 
buluyorsun özgürlüğü? Kim kime hükmediyor, kim 
kimin efendisi?

Ya da o -aslında pek alçaktaki- ‘platform’larda kol 
gezen sanal kalplerin efektlenmiş, emojilerle süsle-
nip püslenmiş yapmacık yansımalarında mı buluyor-
sun o çok istediğin sevgiyi? 

Fakat ‘itiraf etmelisin’ ki bunların hiçbirinin far-
kında değilsin. Kölelik denildiğinde aklına, ellerine ve 
ayaklarına prangalar vurulmuş, açlıktan halsiz düş-
müş ama yine de çalışmaya zorlanan kimseler geliyor 
ama kendi elindeki o çok değer verdiğin ‘sanal pran-
ga’yı görmüyorsun. Onun seni zorla sürüklediği ka-
nallara koşarak giden o ‘özgür’ ayaklarındaki ‘uyuş-
turucu dolgulu’ ‘pamuk kelepçe’leri görmüyorsun. 
Narkoz etkisindeki zihninin, bedeninin, fikrinin, bilin-
cinin ve kimliğinin özlerine ve özgürlüklerine olan aç-
lıklarını hissetmiyorsun bile, tatmin etmeye çalıştığın 
tek şey, sadece bitmek bilmeyen kışkırtılmış arzula-
rın, sen sadece onu doyurma mücadelesi veriyorsun. 
Ve o ‘sanal pranga’lar bunu yapmanı kolaylaştırıyor, 
işte bu yüzden bir türlü ‘vazgeç’emiyorsun!

Başta sana ne istediğini sorduğumda bana verdi-
ğin cevaplarını hatırlatmama gerek var mı?

Şimdi ‘bir türlü fark edemediklerin’den ‘bir zah-
met fark etmen gerekenler’e geçelim.

Hani diyorsun ya ’adalet ölmüş, torpil her yerde’ 
diye. Yakınıyorsun sonra ‘Falancanın yeğenini nasıl 
da kayırıyorlar, falanca zenginin bilmem hangi ya-
kını ne haltlar yemiş de zengin amcası engel olmuş 
ceza almasına, bu ne biçim adalet, cezalar zengine 
işlemiyor, yargı bağımsız değil, ulan arkadaş, bu nasıl 
dünya, kardeşlerimiz vuruluyor, hanelerine tecavüz 
ediliyor, kadın-erkek fark etmeden işkence görüyor-
lar, falanca devlet şu ülkeye girmiş de petrolünü, 
doğalgazını çalıyormuş, bilmem nerede şu kadar 
milyarlık harcama yapılmış, o paralarla neler yapılır 
neler, falanca ülkede şu kadar aç varmış, hepsi do-
yurulabilirmiş, aman yardım kurumları da eskisi gibi 
değil, paramızı bilmem nereye yatırıyorlar, insanı bı-
rak hayvana bile acımıyorlar, ama efendi, sokak kö-
pekleriyle de uğraşamayız ki, geçen gün de şu kadar 
kadına şiddet vakası gündeme geldi, vicdansızlar, yok 
yok hak edenler de var, ne diyorsun sen efendi, doğ-
ruya doğru, aman bırakın, daha önemli sorunlar var, 
bu sene şu sınava girersem ertesi yıl da bu sınava gi-
rerim ama önce o sınava girmem lazım, şu işsizlik de 
tepeye tırmandı, nasılsa ekonomi de ticaret de onla-
rın elinde, şu savaşlar böyle dönüyor zaten, bizi nasıl 
da kandırmışlar zamanında, kötü yöneticiler varmış 
hep eskiden, gerçi şimdi de...’ diye. İşte o zaman ko-
nuştuğun o uyuşmuş konular, birer birer bir gerçek-
liğe dönüşüyor. Savaşlardan, zulümlerden, baskı ve 
işkencelerden öfkeyle ve nefretle bahsederken ne 
kadar haklı göründüğünü bir bilsen!

Ama sadece görünüyorsun, belki haklı bile de-
ğilsin. Çünkü savaşmıyorsun! Sadece bilinçsizce dile 
getiriyorsun kaosun getirdiklerini, mücadele etme-
den, endişelenmeden, korkarak, cesaretsizce ve 
umutsuzca. İşte bu yüzden de gerçekten haklı olan 
düşüncelerin senin yüzünden haklılık boyutunu kay-
bediyor. Senin yüzünden! Sadece bilinçsizce şikâyet 
ediyorsun, senin yaptığını dil verseler tavuk da ya-
par! İstiyorsun ama mücadele etmiyorsun. Bu yüz-
den de fikirlerin, isteklerin, öfken ve nefretin haksız 
kalmaya, aşağılanmaya mahkûm hale geliyor. Evet, 
aşağılanmaya ve haksız kalmaya! Kendin izin veriyor-
sun bütün bunların olmasına.

Savaşmadan, mücadele etmeden, fedakârlıkta 
bulunmadan o istediğin ‘iyi ve güzel şeyler’i nasıl 
elde edeceksin? Çok mu güçsüzsün; aptal, beyinsiz 
ve ‘geri kafalı’ bir toplumdan geldiğin için mi yapa-
mayacakmışsın? Düşün bakalım, sahiden öyle mi-
sin? Batı’nın Pasteur’üne yüzyıllar önce kafa tutmuş 
İbn-i Sina’yı, onların ‘insanı ehlileştirmeye’ çalışan 

ÇOKÇA HİCİV, BİRAZ ÖVGÜ, 
TEK BİR İSTEK

G Ü N L Ü K
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hümanizmine karşı çok uzun zamandan beri ‘İnsan, 
varlık ağacının en olgun meyvesidir.’ diyen Mevla-
na’yı, ‘görkemli’ seferleriyle Galya’yı inim inim inle-
ten Caesar’a çağdaşı olsa defalarca boyun eğdirecek 
güçte olmasına ve Suriye’yi, Mısır’ı, İran’ı fethetme-
sine rağmen gittiği her yere adalet ve güven getiren 
Ömer’i ne de güzel unutmaya çalışıyorsun öyle. 
Onlardan bahsetmek sana ağır geliyor, utancından 
konuşamıyorsun bile. ‘Geri’de kaldı bunlar, diyorsun 
ama ‘Batı medeniyetinin tozlu sayfaları’ ifadesini du-
yunca bile heyecanlanıyorsun. Onların ‘insanlığın do-
ruğunda’ diye nitelendirdikleri toplumsal düzenleri, 
ekonomileri, bilim ve teknikleri, felsefeleri, tarihleri 
-tüm ahlak ve ahlaksızlık olgularına rağmen- seni 
cezbediyor, büyülenmiş gibi peşlerinden koşuyor-
sun. Özünü -sanki sana insanlığını hatırlatmada ye-
tersiz kalıyormuş gibi- büyük bir utançla reddeder-
ken Batı’nın peşinden gözlerin kapalı koşmaya ‘aydın 
olmak’ diyorsun. Seni peşlerinden sürüklerken onlar, 
dönüp sana şöyle bir bakıyorlar ve iki kah-kah ara-
sında ‘Ne zavallı şey!’ diyorlar. Tasmanı onların kirli 
ve kanlı ellerine bile isteye teslim etmeyi ‘özgürlük’ 
diye tanımlamana katıla katıla gülüyorlar. Ve sen 
hala gözlerinin kapalı olduğu kadar kulakların tıkalı, 
koşmaya devam ediyorsun çünkü ‘aydınlanmak için 
kendi barbar kültüründen ve benliğinden sıyrılmak 
zorundasın.’

Ne kadar hoşuna gidiyor değil mi ‘modern’ diye 
tanımlanmak... Hem de yüzüne büyük bir tiksintiyle 
bakan -sanki kendisinin çok farklı bir durumu varmış 
gibi- ve ışıltılı sözlerle seni parmağında oynatanlar 
tarafından!

Anla işte, sana ‘değerlisin’ diyorlar ama seni insan 
yerine bile koymuyorlar. ‘Gel, seni zengin yapalım.’ 
diyorlar ama maddi-manevi, neyin varsa el altından 
götürüyorlar. ‘Seni popüler yapalım.’ diyorlar ama 
tüm benliğini ayaklar altına alıyorlar. Ama sen, bir 
tane daha aşağılanma sözü işitmemek ve Batı’nın 
seni küçümseyen gözleriyle bir daha karşılaşmamak 
pahasına seni ‘en iyi biçimde’ ‘eşekleştirme’lerine 
izin veriyorsun. ‘Olsun, ne olacak? Alt tarafı kültür-
den, gelenekten biraz kopup aydın olacağım. En fazla 
ne kaybedebilirim ki? Bak, ne güzel ‘modernize’ olu-
yorum.’ Çok iyi ediyorsun!

Sonra da kalkmış ‘Özgürlük, barış isterim’ diye 
tutturuyorsun. Özgürlük ve barış adına ne tür bir sa-
vaşım içinde olduğunu (!) ve vereceğin o haklı müca-
deleyi (!) hatırlatmama gerek var mı?

Evet, sana diyorum! Neden hala nefret etmiyor-
sun? ‘Fikirlerini özgürce ifade edebilme hakkı’nı elin-
den aldılar, karşı çıkmaya çalıştığında seni zorla -ya 
da parıltılı hayallerle oyalayarak- susturdular, ‘yanlış 
bir medeniyet’ten geldiğin için asla başaramayaca-
ğını sana sürekli söyleyip durdular ve seni ‘avutmak’ 
için eline ’sanal pranga’lar verip ‘Bir de şimdi dene.’ 
dediler. Bu şekilde umudunu söndürürken bıyık al-

tından bu aciz haline güldüler, şimdi elinde ne bir he-
yecan var ne de yaşama isteği. (Dinlediğin şarkılara 
bir bak bakalım, ‘Ölsem, ölsem, tam da şimdi...’ ve 
‘Bu hayatın heyecanı meyecanı yok!’ derlerken için-
de bulunduğun aciziyet halini dile getirmiyorlar mı? 
Gerçi buradaki çaba senin acının üzerinden sermaye 
biriktirmek de, neyse, belki henüz fark edememişsin-
dir!)

Ve hala olduğun yerde durmuş ‘Çok şükür kulağı-
mız koltuğumuzda değil’ gibisinden boş ve bilinçsiz 
avuntularla, seni ‘iyiliği emretmeye, kötülükten alı-
koymaya’ davet eden dinin yaratıcısına kendi zayıf-
lığın ölçüsünde şükredip duruyorsun. (Tabi işin içine 
‘beterin beteri vardır’ deyip senden daha aşağıdaki-
leri dahil ederek.) Hala nefret etmiyorsun. Kabulle-
niyorsun, susuyorsun, acınası haline bilinçsizce şük-
redip sana ‘Harekete geç!’ denildiğinde umutsuzca 
şikâyet ediyorsun. 

Sonra da özgürlüğü, sevgiyi, barışı, adaleti arzu-
luyorsun. 

Sana bütün bunlardan kurtulmanın yolları gös-
terilince de sıkılgan bir tavırla ‘Haklısın ama... Yapa-
mam...’ diyorsun. 

Sen gerçekten de, haklı bulduğun fikrin peşinden 
gidemeyecek kadar uyuşmuş bir nesilsin! Cesaretsiz-
lik, özgüvensizlik, isteksizlik, heyecansızlık ve bunla-
rın tümünü içinde barındıran bir ‘uyuşukluğu’ zihnin-
de ve ‘sana özel’ olarak ‘kişiselleştirilmiş’ kimliğinde 
taşıyorsun. 

Fark etmen gereken bir şey daha var: İçinde taşı-
dığın o muazzam güç. Batı’nın en yüksek zihninin bile 
ulaşamayacağı o dinç akıl! Aslında o kadar parlak bir 
ışıksın ki sen şu karanlık gökte ve o kadar habersizsin 
ki içindeki cevherlerden, ışığını senden çalmalarına 
izin veriyorsun o kara bulutların. Seni nasıl söndür-
düklerini göremiyorsun. Korkakça, o kara bulutların 
seni oyalamak ve sömürmek için sana gösterdikleri 
süslenmiş püslenmiş, arkasındaki vahşeti senden 
gizleyen ışıltılı ‘yansımalar dünyası’na bakıyorsun. 
Kafanı kaldırıp arkana şöyle bir bakma düşüncesi 
bile ışığının titremesine yetiyor, o kadar korkutulmuş 
ve ezilmişsin ki! Halbuki arkanda nelerin döndüğü-
nü görme ve bunu yapabilmek için de onların ışıltılı 
dünyasından ‘yüz çevir’me zorunluluğunu, öncelikle 
bir insan ve sonrasında bir Müslüman olarak taşı-
maktasın. Bu zorunluluğunun gereğini yerine getir 
ki o puslu, karanlık göğü arındırabilesin tüm o kara 
bulutlardan ve bir zamanlar senden öncekilerin de 
olduğu gibi ‘yeryüzünün tek emiri ve göklerin sahi-
binin biricik muhatabı olarak yeniden ışıldayabilesin!

Sana çok kızdım, yaptığın şeylerden dolayı sana 
olan tüm öfkemi kustum buraya. Fakat anla beni, 
sana ihtiyacım var. Yüzyıllar boyunca toprağın altın-
da, seni bekliyorum. Işığına o kadar muhtacım ki. 
Kurtar beni mezarımdan, ‘Müslüman Kimliği’ni şu 
buhran dolu mezarından dirilt artık!
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Sivasspor, 7. dakikada Erdoğan ve 45. dakikada Yatabare’nin attığı gollerle rakibini 

2-1 mağlup etti puanını 40’a çıkardı. Beşiktaş’ın tek golü 33. dakikada Adem Ljajic’ten 
geldi.  Sivasspor’da 67. dakikada Uğur Çiftçi, kırmızı kart gördü.

Beşiktaş 2. yarıya hiç iyi başlamadı. Umutları tamamen tüketti.

Beşiktaş’ın oyuncu kalitesi çok kötü. Takımda ilk onbirde oynayabilecek üç veya dört 
futbolcu var. Kaleci Karius, Adem Ljajic, Vida, birazda Caner Erkin başkada oyuncu yok.
Bu oyuncu kalitesiyle ancak 1. Ligde başarılı olabilir. Fenerbahçe ve Galatasaray ile kar-
şılaştırdığımızda mevkilerine göre birebir karşılaştırmada üstünlük kurucak futbolcu 
yok. Bu maçları Beşiktaş kazanır hiç diyemiyoruz.

Beşiktaş’tan velhasıl seyircinin ümidi kalmadı. Abdullah Avcı uzatmaları oynuyor. Ben 
Abdullah Avcı’nın Beşiktaşta başarılı olabileceğini hiç düşünmüyorum. Sergen Yalçın bi-
ran önce gelirse aldığı puanlarla en azından aldığı ücreti çıkarır.

Beşiktaş bu sene en iyi ihtimalle liği 5 ile 10’uncu olarak bir yerde tamamlayacaktır.  

Beşiktaş Tuş
Durmuş KOÇ

S P O R
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abite Tur Gülerman, (d. 4 Ocak 1927, Kargı, 

Çorum - ö. 27 Mayıs 1989, İstanbul), Türk ses 
sanatçısı.

4 Ocak 1927’de, babası Hasar Tur’un gö-
revli olarak bulunduğu Çorum’un Kargı il-
çesinde doğdu. Annesi ise Ayşe Kezban Tur 
(1902-1983)’dur. Ailesi çok kısa bir süre sonra 
İstanbul’a yerleşti. Sabite Tur, Beyoğlu Ortao-
kulu’nu bitirdi, ilk musiki hocası klarnetçi Salih 
Orak’tır. Daha sonra Eyyubî Ali Rıza Şengel’le 
çalıştı; ondan uzun yıllar ders aldı. Klasik mu-
siki üslubunu ve repertuvarını öğrendi. Ayrıca 
Selahattin Pınar ile Saadettin Kaynak’tan da 
yararlandı.

Sabite Tur, musiki icrasına radyoda başladı; 
1947’de Ankara’da konserler verdikten sonra, 
Nisan 1948’de Başkente yerleşti. Ankara Rad-
yosu’na girdi. 1950’de, hocası klarnetçi Salih 
Orak’ın teşvikiyle şarkı bestelemeye yöneldi. 
İki buçuk yıl Ankara’da çalıştıktan sonra tek-
rar İstanbul’a yerleşti. Tepebaşı Gazinosu’nun 
solistleri arasına katıldı, Selahattin Pınar’la 
birlikte sahneye çıktı. Bir yandan da İstanbul 
Radyosu’nda okuyordu.

Radyo ve sahne çalışmalarının dışında 78 
ve 45 devirli plaklar doldurdu, 1970’li yıllarda 
televizyonda da solo konserler verdi. 27 Mayıs 
1989’da İstanbul’da öldü; Küçükyalı Mezarlı-
ğı’nda toprağa verildi. Sabite Tur, Ses Tiyatro-
su’nun kurucularından, tiyatro oyuncusu Rafet 
Gülerman (1919-2001) ile evliydi.

Sabite Tur Gülerman 1950 sonrasının en 
başarılı hanendelerindendir. Çok kıvrak bir 

hançeresi vardı. Ses alanı her eseri okuyabile-
cek kadar genişti; özellikle sesinin tiz bölgesine 
çok hakimdi; tiz perdelerin kullanıldığı eserleri 
yerinden, hatta daha da tiz akortlardan okur-
du. Gülerman klasik ve çağdaş musiki reper-
tuvarının en zor eserlerini başarıyla seslendir-
miştir. Gülerman’ın özellikle klasik eserlerdeki 
yorumu musiki çevrelerinde çok beğenilmiştir. 
Kendi döneminde yaşayan bestecilerin eserle-
rini de başarıyla okumuştur.

Gülerman radyonun gerçek yıldızlarından-
dı. Radyo programları onun yurt çapında sevi-
len bir ses olmasını sağlamıştır. Özellikle “Erişti 
nevbahar eyyamı” isimli şarkıyı yorumlaması 
ile tanınır oldu. “Keman sesli kadın” olarak 
anıldı.

Sabite Tur Gülerman

MÜZİK

Tugay ALKAN
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TARİHTE BU AY

1 Şubat Sinemanın icadı (1895).
1 Şubat Ayasofya Camii’nin müze oluşu (1935).
2 Şubat İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusu’nun 

Kütahya’ya kadar ilerlemesi (1833).
3 Şubat Kıbrıs Türk Havayolları’nın Türkiye-Kıbrıs sefe-

rine başlaması (1975).
3 Şubat İlk uzay gemisinin Ay’a inişi (1966).
3 Şubat Yaser Arafat’ın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 

liderliğine getirilişi (1969).
3 Şubat II. Murat’ın ölümü (1451).
4 Şubat Balkan Paktı’nın imzalanması (1934).
5 Şubat Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa)’nın ikinci 

maddesinde değişiklik yapılarak Altı Ok’un Konulması: 
“Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, 
laik ve inkılapçıdır. Başkenti Ankara Şehridir” (1937).

7 Şubat Türk Kadınlar Birliği’nin kurulması (1924).
7 Şubat Sultan II. Ahmet’in ölümü ve yeğeni (IV. Meh-

met’in Oğlu) Şehzade Mustafa’nın Osmanlı Hükümdarı 
olarak tahta çıkması (1695).

7 Şubat Sultan 4. Murat’ın ölümü (1640).
9 Şubat Avusturya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilan 

etmesi (1788).
10 Şubat Sultan 2. Abdülhamit’in ölümü (1918).
11 Şubat Adalet Partisi kuruldu (1961).
12 Şubat Yeni Türkiye Partisi kuruldu (1961).
12 Şubat Türkiye Emekçi Partisi kuruldu (1975).
13 Şubat Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kuruluşu 

(1975).
14 Şubat Telefonun icadı (1876).
14 Şubat Yeni Balkan Paktı Ankara’da imzalandı (1953).
15 Şubat İzmir Eski Eserler Müzesi’nin açılışı (1927).
15 Şubat Küresel ısınmaya karşı “Uluslararası Kyoto İk-

lim Sözleşmesi” yürürlüğe girdi. 1997 Aralık ayında Japon-
ya’nın Kyoto kentinde oluşturulan ve 187 ülke tarafından 
imzalanan “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne 
ilişkin protokole göre, ülkelerin sera gazı emisyonlarının 
indirilmesi hedefleniyor (2005).

16 Şubat Türk Hava Kurumu’nun kuruluşu (1925).
16 Şubat SSCB’nin desteği ile Kuzey Kore’de “Halk 

Cumhuriyeti” nin kuruluşu (1948).
16 Şubat Ankara Şehremaneti Kanunu TBMM’de kabul 

edildi (1924).
16 Şubat Terör örgütü PKK’nın elebaşı BEBEK KATİLİ-

Abdullah Öcalan, Kenya`nın başkenti Nairobi`de yakalana-

rak Türkiye`ye getirildi (1999).
17 Şubat “Türk Medeni Kanunu”nun Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde kabulü (1926).
18 Şubat 7. Osmanlı Padişahı (II. Mehmet) Fatih Sultan 

Mehmet’in tahta geçmesi (1451).
18 Şubat Türkiye’nin NATO’ya girişi (1952).
18 Şubat Petrol Ofisi’nin kuruluşu (1940).
18 Şubat Yunanistan’ın NATO’ya girişi (1952).
19 Şubat Kıbrıs’ın bağımsızlığına ilişkin Türk - Yunan 

konferansı (1959).
20 Şubat Genç Osman’ın katli (1622).
20 Şubat Boğaziçi Köprüsü’nün temel atma töreni 

(1970).
20 Şubat İşçi Sendikaları’nın kuruluşu (1947).
20 Şubat Güney Afrika Devlet Başkanı F.W. Klerk, ilk 

kez siyahların da görev aldığı kabineyi açıkladı (1993).
21 Şubat Ankara Hükümeti’nin Londra Konferansı’na 

katılışı (1920).
22 Şubat Menemen’in işgali (1919).
22 Şubat Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve 

arkadaşları hükümet darbesine kalkıştılar. Olay kısa süre-
de bastırıldı. Katılan subaylar emekli edildi (1962).

24 Şubat Fransa’da geçici bir hükümet kurularak II. 
Cumhuriyet’in ilan edilmesi (1848).

24 Şubat Napolyon Bonapart’ın Gazze’yi işgali ve Ak-
ka’yı kuşatması (1798).

24 Şubat Şehzade Cem’in ölümü (1495).
24 Şubat Türkiye-Irak arasında “Bağdat Paktı”nın im-

zalanması (CENTO), daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan 
üye olarak, ABD de gözlemci olarak katıldı (1955).

25 Şubat Rusların Osmanlılar’a karşı savaş ilan etmesi 
(1711).

25 Şubat Çoruh ilimizin “Artvin” adını alışı (1950).
25 Şubat Varşova Paktı’nın feshi (1991).
26 Şubat II. Osman’ın saltanat tahtına çıkması (1618).
28 Şubat Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi (1856).
28 Şubat Atatürk’ün İstanbul’un fahri hemşehrisi oluşu 

(1927).
28 Şubat İstiklâl Marşı bestecisi Zeki Üngör’ün ölümü 

(1958).
28 Şubat İsveç Başbakanı Olof Palme`ye suikast (1986).
28 Şubat Körfez’de ateşkes ilanı (1991).
28 Şubat NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı 

gerçekleştirdi (1994).

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

15 Nisan 1895’te İstanbul Fatih’te Sarıgüzel semtindeki 
Lutfi Paşa mahallesinde doğdu. Hacıoğulları diye tanınan 
bir ailedendir. Babası 1862’de okumak için Rize’den İstan-
bul’a gelen ve Fâtih Camii dersiâmlığı, huzûr-ı hümâyun 
hocalığı ve Tedkîkāt-ı Şer‘iyye Ahkâm-ı Şahsiyye (Temyiz 
Mahkemesi) üyeliği yapan müderris Ali Alâeddin Efen-
di, annesi Havva Hanım’dır. Alâeddin Efendi’nin hastalığı 
sebebiyle bir ara Rize’ye dönen aile, onun 1905’te vefatı 
üzerine tekrar İstanbul’a gelerek Küçükpazar semtine yer-
leşti. Sadettin ilk ve orta öğrenimini civardaki okullarda 
sürdürürken dokuz yaşında Kur’an’ı ezberledi. Mercan 
İdâdîsi’ni bitirdikten sonra Balkan Harbi sıralarında Dâ-
rülfünun İlâhiyat Fakültesi’ne girdi. I. Dünya Savaşı’nda 
öğrenim çağındaki gençlerin de askere çağrılması üzeri-
ne 1917’de fakülteyi bitiremeden askere alındı ve ihtiyat 
zâbiti olarak Diyarbekir’e gönderildi. Mardin, Elazığ ve 
Harput’ta bulundu. Cumhuriyet’in ardından Odesa’ya 
sefer yapan gemilerde bir müddet kâtip olarak çalıştı ve 
asıl arzu ettiği mesleğine Yavuz Sultan Camii imamlığı ile 
başladı. 1928’de aynı caminin başimamı oldu. Bestekâr ve 
icracı kimliğinin zaman zaman ön plana çıkması onu bir 
tercihle karşı karşıya bıraktı ve imamlık görevinden istifa 
etti. Daha sonra kendini tamamen mûsiki çalışmalarına 
verdi. 1953 yılında Sultan Ahmed Camii’nin ikinci imamlı-
ğına getirildi. Bu görevde iken yürüttüğü “Yavuz Sultan Se-
lim Ağlıyor” filminin müzik çalışmaları sırasında felç oldu. 
14 Ağustos 1954’te yapılan jübilesinin ardından Kadıköy 
Koşuyolu’ndaki evine çekildi. 3 Şubat 1961’de Haydarpa-
şa Numune Hastahanesi’nde üreden öldü ve ertesi gün 
vasiyeti üzerine Nuruosmaniye Camii’nde kılınan cenaze 
namazından sonra Merkezefendi’deki aile kabristanına 
defnedildi. 1926 yılında Zehra Hanım’la evlenmiş, bu ev-
lilikten Cavidan, Yavuz, Feyyaz ve Günaydın adında dört 
çocuğu olmuştur.

Cumhuriyet dönemi mûsiki tarihinin en önemli simala-
rından biri olan Sadettin Kaynak hânendeliğinin yanı sıra 
bestekârlığıyla da tanınmış, bu iki özelliğinden hangisinin 
ön planda olduğu konusu öteden beri tartışılagelmiştir. 
Küçük yaşta sesinin güzelliğiyle dikkati çekmesi üzerine on 
yaşlarında iken Hâfız Melek Efendi’den ilk mûsiki dersle-
rini almaya başladı. Ardından çalışmalarını Kasımpaşa’da 
Küçük Piyâle Paşa Camii imamı Şeyh Cemâleddin Efendi 
ile devam ettirdi. Kemal Batanay vasıtasıyla başladığı bu 
derslerde dört fasıl, birçok durak ve ilâhi meşketti. Cemâ-
leddin Efendi’den geçtiği ilk eser Tab‘î Mustafa Efendi’nin 
“Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin” mısraı ile 
başlayan bayatî ağır semâisidir. Askerliği sırasında Doğu il-
lerinde görev yaparken folklorik unsurları ve özellikle halk 
mûsikisinin bölgesel motiflerini inceleme fırsatı buldu. Bu 
motifler, onun ilerideki bestecilik çalışmalarında ustaca 
yoğrularak şarkı ve türkü arası özellik taşıyan eserlerinin 
şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Askerlik dönüşü 
mûsiki çalışmalarını 1920’li yıllarda Mehmet Emin Dede 
(Yazıcı) ve Kâzım Bey’den (Uz) dersler alarak sürdürdü. 
Birçok Mevlevî âyini, ilâhi ve mi‘râciyenin ilk kısımları-
nı öğrendiği Emin Dede’den meşkettiği ilk eser Kazasker 
Mustafa İzzet Efendi’nin “Ey habîb-i kibriyâ ve’y matla‘-ı 

nûr-ı hüdâ” mısraıyla başlayan hüzzam durağıdır. Kâzım 
Bey’den (Uz) Zekâi Dede’nin sabâ kâr-ı nâtıkını öğrene-
rek başladığı meşk çalışmalarının yanı sıra onunla birlikte 
İbnülemin Mahmud Kemal’in Beyazıt’taki konağında dü-
zenlenen mûsiki toplantılarına katıldı; dönemin ünlü ede-
biyat, sanat ve mûsiki çevreleriyle tanışma imkânı buldu.

Sadettin Kaynak bestekârlığa, 1926 yılında plak doldur-
mak için Berlin’e giderken, “Hicrân-ı elem sîne-i pürhûnu-
mu dağlar” mısraıyla başlayan bir şiiri hüzzam makamın-
da besteleyerek başladı. Eserlerinde geçmişi bugüne ve 
geleceğe bağlayan bir bestekâr olarak dikkati çekti. Klasik 
formlarda şahsî üslûbunu ortaya koyan dinî ve din dışı 
eserlerinin yanı sıra geleneksel şarkı formunun dışında 
bestelediği fantezi nitelikli eserlerinde erişilmesi güç ba-
şarılara ulaştı. Usul, ritim, tempo değişiklikleri ve makam 
geçkileri yönünden zengin örnekler ortaya koydu. Kendine 
has bir tarzda bestelediği eserlerinde amaç sadece usul 
ve makamın tanımı değil aynı zamanda mûsikinin üstün 
ifade gücü olmuştur. Mûsikinin çeşitli unsurları bu amaç 
doğrultusunda kullanılan etkin birer vasıta haline gelmiş, 
şiirin lafzı kadar anlamını da terennüm eden ve yansıtan 
bir özellik kazanmıştır.

Herhangi bir enstrüman çalmadığı halde Sadettin 
Kaynak’ın eserlerinde son derece parlak ve orijinal ens-
trümantal giriş ve bağlantı bölümleri dikkat çekmektedir. 
Bestelerinde saz unsuru satır aralarındaki küçük bağlantı 
parçası olmaktan çıkmış, gerektiğinde kelime aralarına 
girebilen, başta, ortada, sonda söz unsurlarıyla yarışan, 
onlarla eşdeğer bir nitelik kazanmıştır. Eserlerinin ses ve 
saz bölümlerinde icranın alışılmış sınırlarını zorlayan bir 
seviyeye ulaştığından gerek teknikte gerekse nüansta 
onun bestelerini icra edebilmek bir ustalık ölçüsü kabul 
edilmiştir.

Eserleri tabiat tasvirlerinden (Enginde yavaş yavaş gü-
nün minesi soldu / hicaz şarkı) hamâsî destanlara (Yanık 
Ömer / hüseynî şarkı), lirik fantezilerden (Gönlüm özledik-
çe görürdüm hele / muhayyer kürdî şarkı) halk türküleri-
ne (İncecikten bir kar yağar / segâh şarkı; Gemim geliyor 
baştan / uşşak şarkı), ilâhilerden (Doğmazdı kalbe îman 
/ rast ilâhi) revü müziklerine (Alabanda revüsü) kadar 
içinde resitatiflerin de yer alabildiği rahat anlaşılabilecek 
sadelikteki güftelere yer verilmiş, ses ve saz unsurlarının 
ayrılmaz bir bütün halinde kaynaştırıldığı kompozisyonlar-
dır. Klasik mûsiki eğitimiyle yetişmiş olmasına rağmen halk 
sanatındaki gücü keşfetmiş ve halk mûsikisinin gelenek-
sel şekillerini kendine özgü tavrıyla bestelerinde yorum-
lamıştır. Sadettin Kaynak eserlerinde, klasik ve folklorik 
müzik alanları arasındaki kültürel köprüyü nitelik zaafına 
düşmeden ustalıkla kurabilmiş ender sanatçılardandır. 
İlk defa Tanbûrî Cemil Bey’in dehasıyla klasik Türk mûsi-
kisinin anlatım araçları arasına sokulan folklor müziğinin 
içine bu derece duygu ve cesaretle girebilen, klasik mûsiki 
eğitimiyle yetişmiş ilk söz müziği bestecisidir. Türkü tarzı 
eserlerinde daha çok Erzurumlu Emrah, Âşık Ömer ve Ka-
racaoğlan gibi Türk halk edebiyatı şairlerinin manzumele-
rini tercih etmiştir.

Sadettin Kaynak’ın bir besteci olarak üstün başarılarının 

Sadettin Kaynak
Mehmed ALACADOĞAN
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görüldüğü diğer bir alan film müziği bestekârlığıdır. 1939 
yılından itibaren Türkiye’ye girmeye başlayan Mısır ağırlık-
lı yabancı filmler yanında bir müddet sonra bunların yerini 
alan yerli filmlerin müziğinin yapımı konusunda dönemin 
ünlü bestekârlarından yararlanma yoluna gidilmişti. Bu 
şekilde Münir Nurettin Selçuk, Artaki Candan, Şerif İçli, 
Sadi Işılay, Şükrü Tunar, Kadri Şençalar, Selâhattin Pınar ve 
Sadettin Kaynak film müziği çalışmalarına yönelmişlerdir. 
Bu besteciler içinde çalışmalarını en uzun ve en başarılı 
biçimde sürdüren sanatkâr Sadettin Kaynak olmuştur. 
Hatta onun eserlerinin pek çoğu bu filmlerin ürünüdür. 
Kendi ifadesine göre seksen beş filme müzik yapmış ve 
her film için on-yirmi civarında eser bestelemiştir. Sadet-
tin Kaynak’ın müziğini yaptığı filmlerden bazıları şunlardır: 
Leylâ ile Mecnun, Allah’ın Cenneti, Vicdan Borcu, Binbir 
Gece, Meçhul Gazi, Beyaz Zambak, Selâhaddin Eyyûbî, Ça-
nakkale Geçilmez, Düğün Gecesi, Endülüs Geceleri, Yayla 
Kartalı, Hârûnürreşîd’in Gözdesi, Arzu ile Kamber, Ferhad 
ile Şîrin, Yavuz Sultan Selim Ağlıyor.

Kaynak’ın Mısır filmleriyle olan bu münasebeti, sonra-
ları kendisine Arap filmlerindeki melodilerin taklitçisi ol-
mak ve bugün arabesk denen bir türün oluşmasına katkı 
sağlamak gibi birtakım haksız suçlamaların yöneltilmesine 
yol açmıştır. Bu ithamlara bizzat verdiği cevapta, o sıra-
larda ülkeye gelen Mısır filmlerinin sadece diyaloglarının 
Türkçe’ye çevrildiğini, şarkıların Arapça söz ve müzikleri-
nin aynen kaldığını, bazı filmcilerin bu filmlerin daha çok 
tutunabilmesi için ayrıca şarkı sözlerinin Türkçeleştirilmesi 
şeklinde bir uygulama başlattığını ifade etmiştir. Kendisi 
ise film müziklerinin Türk mûsikisi formunda ve Türk-
çe sözlerle yeniden bestelenmesi yolunu teklif etmiş ve 
bunu başarılı şekilde uygulamıştır. O dönem için gerçek-
ten büyük sorumluluğu gerektiren böyle bir çalışma içine 
çekinmeden giren Kaynak filmlerin şarkı ve müziklerini 
yeni baştan bestelemiştir. Filmler bir yandan orijinal Arap 
müziğiyle, öte yandan Sadettin Kaynak’ın yaptığı müzikle 
aynı anda gösterime girmiş, zamanla müziği Kaynak tara-
fından bestelenen filmlerin halk arasında daha çok rağbet 
kazandığı görülmüş, bu durum onun çalışmalarının devam 
etmesine sebep olmuştur.

Kendi ifadesine göre 1000’in üzerinde eser besteleyen 
Sadettin Kaynak beste çalışmalarını ölümünden iki yıl ön-
cesine kadar sürdürmüştür. Bazılarının güftesi kendisine 
ait olan eserlerinde daha çok Vecdi Bingöl’ün manzume-
lerini tercih etmiştir. Besteleri halk tarafından çok beğe-
nilen sanatkârın eserleri arasında, “Beklerim her gün bu 
sâhillerde mahzun böyle ben”; “Gönlüm seher yeli gibi 

daldan dala essem diyor” ve, “Çıkar yücelerden haber 
sorarım” mısralarıyla başlayan hüzzam fantezileri; “Batan 
gün kana benziyor, yaralı cana benziyor” mısraıyla başla-
yan muhayyer şarkısı; “Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül 
ötmüyor” mısraıyla başlayan nihavend fantezisi; “Ağlarım 
çağlar gibi” mısraıyla başlayan hüseynî türküsü; “Muhab-
bet bağına girdim bu gece” ve, “Yeşil gözlerini ufkuma 
ger ki” mısralarıyla başlayan hicaz şarkıları; “Hoy deniz 
Karadeniz”; “Gül derler bana gül derler” mısralarıyla baş-
layan uşşak türküleri ve, “Gördüm seni bir gün yeni açmış 
güle döndüm” mısraıyla başlayan uşşak şarkısı; “Ben gü-
zele güzel demem” ve, “Hoş geldin evimize” mısralarıyla 
başlayan mâhur türküleri; “Derman kâr eylemez, ferman 
dinlemez”; “Leylâ bir özge candır” ve, “Dertliyim, rûhuma 
hicranımı sardım da yine” mısralarıyla başlayan segâh şar-
kıları, “Yâd eller aldı beni” mısraıyla başlayan uzzâl türkü-
sü sayılabilir. Ayrıca, “Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim” 
mısraıyla başlayan hicaz, “Alma tenden cânımı” mısraıy-
la başlayan hüzzam ilâhileriyle, “Yâ sâhibe’l-cemâl ve yâ 
seyyide’l-beşer” mısraıyla başlayan hüzzam şuğulü de çok 
tanınmış dinî eserlerindendir.

Sadettin Kaynak’ın bestelerinin pek çoğu plaklara okun-
muş; Münir Nurettin Selçuk, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, 
Hamiyet Yüceses, Şükran Özer, Muallâ Mukadder gibi 
dönemin ünlü sanatçılarının seslendirdiği eserleri satış 
rekorları kırmıştır. İstiklâl Marşı’nı besteleyenler arasında 
bulunan Kaynak’ın yukarıda zikredilen formlar dışında kla-
sik formda iki bestesi bulunmaktadır. Onun bestelerinden 
267 adedinin listesi Yılmaz Öztuna’nın ansiklopedisinde 
yer almaktadır (bk. bibl.).

Onun bir diğer özelliği de “hâfız / hânende” kuşağının 
son ve en başarılı temsilcilerinden olmasıdır. Bir ses sa-
natçısı olarak 1926-1935 yıllarında doldurduğu taş plaklar 
koleksiyonların en değerli eserleri arasında yer alır. 1926-
1927 yıllarında önce Dârütta‘lîm-i Mûsikî heyetiyle Pathé, 
ardından tek başına, ayrıca Hâfız Kemal ile birlikte Ode-
on ve Columbia firmaları için pek çok plak doldurmuştur. 
Plağa okuduğu ilk eser Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin, 
“Ben dost hevâsına düştüm gayri hevâ neme gerek” mıs-
raıyla başlayan bayâtî durağıdır. Plaklarında kendisine 
daha çok ûdî Yorgo Bacanos ile kemençeci Aleko Bacanos 
eşlik etmiştir. Kaynak, Berlin’den başka çeşitli tarihlerde 
plak doldurmak üzere gittiği Viyana ve Milano’da Batı mü-
ziğini inceleme imkânı bulmuş ve Paris’te bir konser ver-
miştir. Onun besteci olarak tanınıp sevilmesi okuyuculuğu 
bıraktığı yıllardan sonrasına rastlar. Hazırlamakta olduğu 
müzik tarihine dair çalışmasını bitiremeyen Kaynak’ın beş 
defterden oluşan ve bizzat kendi kaleminden çıkmış olan 
geniş bir nota koleksiyonu bugün Alâaddin Yavaşça’da 
bulunmaktadır. Sanatçının ayrıca bir hâtıra kaleme aldığı 
söylenmekteyse de bu esere henüz ulaşılamamıştır.

Sadettin Kaynak, Atatürk’ün 1932 yılında başlattığı iba-
det dilinin Türkçeleştirilmesi uygulamasına bizzat onun di-
rektifiyle hazırlık safhasından itibaren katılmıştır. Ezan ve 
kāmetin Türkçe’ye çevrilmesi için oluşturulan komisyonda 
yer aldığı gibi (DİA, XII, 39) bu uygulamanın İstanbul cami-
lerindeki tatbikatında, Kur’an meâlinin cemaat huzurunda 
aşır olarak okunmasında, namazın bu meâlin tilâvetiyle 
Türkçe kıldırılmasında, sarık ve cübbe giymeden Süleyma-
niye Camii minberine çıkarak cuma hutbesinin bütün dua-
larıyla birlikte Türkçe irat edilmesi (a.g.e., XVIII, 428) uygu-
lamalarında devrin diğer hâfızlarıyla birlikte yer almıştır.
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K A R İ K AT Ü R

Arabaya Taş Koydum
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T Ü R K Ü

YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ

Arabaya daş koydum
(haydi) Gül yastığa baş koydum
Yarim gelecek diye
(amani) Sol yanımı boş koydum

Haydi bas gidelim
Gidelim hemen bas gidelim

Arabamın atları
(haydi) Sürdüm yokuş yukarı
Kepinein Ayşa dükkan açmış
(amanin) Ondan alın şekeri

Haydi bas gidelim
Gidelim hemen bas gidelim

Talip Özkan
Denizli

Arabaya Taş Koydum

Ahmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİMİZLERİMİZ

Esmanur İbil - İstanbul
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SIR

B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) Herhangi bir katkı ya da dışarıdan herhangi bir 
kimyasal kullanmadan, bir ürünün doğada kendiliğinden 
yetişmesi veya sadece organik gübre ve hayvansal gübre-
lerle yetiştirilmiş ürünler, tabii mahsulat (Ortadaki resim). 
2) Halk dilinde köpek. - Bir şey yararlı olma, yarar sağla-
ma. – Kuzu sesi. 3) İslam’da inşa edilen ilk mescit. – Ana-
dolu’da yaşamış bir uygarlık. - Olumsuz yargılı cümlelerde 
fiilin anlamını pekiştiren bir söz. 4) Süreölçer. 5) Eski fetva 
metinlerinde erkeği temsil etmek için kullanılan umumi 
isimlerden birisi. – Özel gezinti gemisi. 6) Soyluluk, iktidar, 
güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değer-
li taşlarla süslü başlık. – Selenyum’un simgesi. 7) Farsça 
ayak. 8) Arapça baba, ata. – Karışık renkli. 9) Kurçatov-
yum’un simgesi. - Kız oğlan kız olma durumu, kızlık, erden-
lik. 10) İngilizce’de “misis” şeklinde okunan, evli hanım-
lara hitap şeklinin kısaltılması. – Satranç karşılaşmasında 
yenilgi. - Üzerinde yemek de yenilebilen, yuvarlak, bakır 
veya pirinçten büyük tepsi. 11) Tutsaklık. - Bulunulan yer, 
mahal. 12) Kimyasal tepkimeyi hızlandıran, fakat kendisi 
değişmeden kalan madde. – Bir nota.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Bir kişinin, konunun, olayın veya durumun ilgisini 
üzerine çekmek. 2) İkamet etme. – Bir ilimiz. 3) Verecekli, 
medyun. - Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bulunan ve amfibik 
(hem karada, hem de suda hareket ve yaşam yeteneğine 
sahip) harekatlar için, özellikle baskın ve keşif taktikleri 
üzerine eğitilen bir komando birliği olan “Su Altı Taaruz 
Birlikleri”nin kısaltması. 4) Bir şehrin ileri gelenleri. – Eski 
Mısır’da bir Tanrı. 5) Bir nota. - Gerçekleştirilmesi zamana 
bağlı istek, hülya. 6) Faiz, nema. – Kesin. 7) Yaşlı, verimsiz, 
başarısız, geçimsiz (kimse). – Bir binek hayvanı. 8) Umut, 
çare. – İnek sesi. 9) Sodyum’un simgesi. – Yapıt. 10) Biri-
sine seslenmek veya topluluğa ilgi ve dikkat çekmek için 
söylenen bir söz. - Altı yumuşak veya ince deriden, genel-
likle üstten bağlı küçük çocuk ayakkabısı. 11) Bir tembih 
sözü. - Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, temel. – Tane-
li bir meyve. 12) Hekimin, hasta sahibine verilmek üzere, 
kullanılmasını tavsiye ettiği ilaçları ve kullanım biçimlerini 
tarif eden, eczacıya hitaben yazılmış imzalı teknik bir yazı. 
- Mir’at, kendisine tecelli ve aksedeni gösteren veya bildi-
ren şey; “ayna”nın Osmanlıca Türkçesinde kullanılmış hali.
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Ol ne âfat-ı Vucûdi Çalab’a ıhfâdadır
Menzili esfelde ammâ meskeni bâlâdadır 

Eritden eritdir vahdetden kesret eylemiş 
Gövdesi serpâ burehne sûreti zibâdadır

Ne gece gündüz olur ana ne ay ne güneş 
Yiyip içmez uyuyup uyanmadan âvâredir

İsmi vardır cismi yok hem cismi var ismi yok 
Bir isim bulana mu’im “alleme’l-esmâ” dadır

Er durur avret değil hem avretdir er değil 
Oynamaz gülmez dâimâ ayna gibi sâdedir

Ey Hasan’ım kim bilirse âşıkm esrarım 
Başına teller takınsın gııssadan âzâdedir

Aşık HASAN ( Zeyni )

Ol Ne Âfat-ı

B E R C E S T E
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