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26 Aralık 1867'de İstanbul Kadırga'da dünyaya 
geldi. Asıl ismi Mehmed Tevfik. 12 yaşında öksüz kaldı. 
Mahmudiye Rüşdiyesi'nde okudu. 1888'de Galatasaray 
Lisesi'ni (Mekteb-i Sultani) birincilikle bitirdi. Çeşitli 
görevlerde memurluk yaptı. Kuzeniyle evlendi. Ticaret 
Mekteb-i Âlisi'nde hat ve Fransızca dersleri verdi. 
1891'de "Mirsad" dergisinin açtığı  şiir yarışmasında 
birincilik kazanınca  edebiyat çevrelerinde adını duyurdu. 
1892'de Mekteb-i Sultani'ye Türkçe öğretmeni olarak 
atandı. 1894'te "Malumat" dergisini çıkaranlar arasında 
yer aldı. 1895'te hükümetin memur maaşlarında kesinti 
yapılmasını protesto için görevinden ayrıldı. 1896'da 
Servet-i Fünun Dergisi'nin Yazıişleri Müdürlüğü'ne 
getirildi. Dergi onun döneminde Edebiyat-ı Cedide'nin 
yayın organı kimliği kazandı. Aynı yıl Türkçe öğretmeni 
olarak Robert Kolej'e girdi. Aydınlar üzerinde süren 
yoğun baskılar nedeniyle birkaç kez gözaltına alındı. Bir 
süre sonra dergideki görevinden ayrıldı. 1906'da Robert 
Kolej'in hemen yanında bir ev yaptırarak "Aşiyan" 
adını verdi. Eşi ve oğlu Halûk'la birlikte buraya yerleşti. 
1908'de 2'nci Meşrutiyet'in ateşli savunucularından biri 
oldu. Hüseyin Kazım Kadri ve Hüseyin Cahit Yalçın'la 
birlikte "Tanin" gazetesini kurdu. Gazete İttihat ve 
Terakki'nin yayın organı haline getirilmek istenince karşı 
çıktı ve Tanin'den ayrıldı. 

Mekteb-i Sultani Müdürlüğü'ne getirildi. 31 Mart 
Olayları'nı protesto için bu görevden de ayrıldı. Ama 
öğrencileri ve Maarif Nazırı Naili Bey'in ısrarlarıyla 
göreve döndü. 8 ay sonra yeni Maarif Nazırı Emrullah 
Efendi ile anlaşamayınca bir daha dönmemek üzere bu 
görevi bıraktı. İttihat ve Terakki iktidarına da karşı çıkarak 
Aşiyan'a çekildi. Ağır bir şeker hastalığına yakalanmıştı. 
Kolundan olduğu bir ameliyatın ardından 48 yaşında 
yaşamını yitirdi. Eyüp'teki aile mezarlığına defnedildi.

Tarih-i Kadim

Bu dönemde çokça tepki toplayan şiirler arasındadır. 
Tarih-i Kâdim'de tarihin derinliklerinden gelen değerlere 
dair olumsuz bir benzetme yapılmak suretiyle Türk 
tarihinin ve kültürünün değerleri bir "hortlak" metaforu 
ile anlatılmıştır.  Bu şiirde Tevfik Fikret'in inançsızlık 
temeline saplanıp kaldığını görüyoruz. Tarih-i Kâdim, 
Tevfik Fikret ile Mehmet Akif Ersoy'un edebiyatımızdaki 
o meşhur tartışmayı alevleyen şiiridir. Bu şiirden sonra 
Tevfik Fikret Mehmet Akif'i "Molla Sırat"; Mehmet Akif 
de Tevfik Fikret'i "Zangoç" olarak eleştirmiştir. Mehmet 
Akif'in eleştirileri üzerine Tevfik Fikret "Tarih-i Kadim'e 
Zeyl" adlı eserini yazmıştır.

Haluk'un Bayramı

Baban diyor ki: 'Meserret çocukların, yalnız

Çocukların payıdır! Ey güzel çocuk, dinle;

Fakat sevincinle

Neler düşündürüyorsun, bilir misin? ... Babasız,

Ümitsiz, ne kadar yavrucakların şimdi

Sıyah-ı mateme benzer terâne-i îdi!

Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yetişir;

Çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin, eğlensin;

Biraz güzellensin

Şu ru-yı zerd-i sefalet... Evet meserrettir

Çocukların payı; lâkin sevincinle

Sevinmiyor şu yetim, ağlıyor... Halûk, dinle!

Eserleri:

Rübab-ı Şikeste (1900-1984)

Haluk'un Defteri (1911-1984)

Rübabın Cevabı (1911-1945)

Şermin (1914-1983)

Tarih-i Kadim (1905)

Son Şiirler (1952. Yay. Haz. Cevdet Kudret)

Rübâb-ı Şikeste : "sanat için sanat"

Halûk'un Defteri : geçiş süreci eseridir. 

Rübâbın Cevabı : "Toplum için sanat"

E D İ T Ö R’ D E N

Tevfik Fikret
Yavuz Selim PINARBAŞI
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M.Tunahan PINARBAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Ukrayna'da

P O L İ T İ K A

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi 
için liderler diplomasisini sürdürüyor. Ukrayna'ya giden Erdoğan, mevkidaşı 
Zelenskiy ve BM Genel sekreteri Guterres ile bir araya gelecek.

Resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ı, Rzeszow Uluslararası Havalimanı’nda Polonya Bölge Valisi 
Radoslaw Wiatr ve Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve 
Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı 
Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer 
Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.
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Üçlü zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi 
için liderler diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, mevkidaşı Zelenskiy ve BM Genel 
sekreteri Guterres ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde 
stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle 
değerlendirilecek.

Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme 
gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla 
teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-
Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak 
atılabilecek adımlar ele alınacak.

Guterres İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de Guterres'in Ukrayna 
ziyaretinin ayrıntılarını açıkladı, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv 
kentine gideceğini söyledi.

Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir 
görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa 
kentine geçeceğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna 
ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı 
için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini 
söyledi.
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Asıl adı François Marie Arouet olan ve Voltaire takma adıyla tanınan Fransız 
yazar ve filozofun çok ünlü bir sözü vardır:

"Sıradan hırsız; paranızı, cüzdanınızı, bisikletinizi vb çalar.

Politik hırsız ise; geleceğinizi, hayallerinizi, bilginizi, eğitiminizi, sağlığınızı, 
hatta gülümsemenizi çalar.

İkisi arasındaki fark; sıradan hırsız, sizi seçer!

Siyasi hırsızı ise; siz, seçersiniz!"

Peki siyaset olmadan da ülke yönetilemez, ne olacak, iki arada bir derede mi 
kalıyoruz?! Esasen, çözüm siyaseti, yağma düzeni ve/ya menfaat aracı yerine 
ülkeye, ülkenin geleceğine ortak refah düzeni hizmet aracı kılmaktır. Yoksa; 
Tevfik Fikret’in 110 yıl önce, hem padişahı hem de İttihat ve Terakki’yi eleştirmek 
için yazmış olduğu, -aşağıda son kısmı yer alan- “Yağma Düzeni” anlamına gelen 
“Han-ı Yağma” şiirini, sanki bugün yazılmış gibi habire okur dururuz:

“Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!

Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!

Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak…

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!”

Bu konuda; bu sorunun adını başlığa taşıdığı, Sır Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi 
Yavuz Selim Pınarbaşı’nın Ergenekon Yayınevinde 2020 yılında basılan kitabı 
vardır*: “Çarpık Bürokrasi, Çamur Siyaset”. O kitabın tanıtımında yazdığım ve 
siyaseti “yağma düzeni” olmaktan kurtaran çözüm önerisinde bulunduğum yazı 

SİYASET YAĞMA DÜZENİ MİDİR?

A N T O L O J İ

Sabit OSMANOĞLU
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ile bu makaleyi bitirmek istiyorum:

“Tarihte; insanlar, topluluk halinde 
daha düzenli ve güvenli yaşamak için 
örgütlenmek ihtiyacı duymuş ve kabile 
denilen birliklerden tutun, giderek 
devlet denilen aygıtı oluşturmuştur. 
Türklerin, Milattan Öncesine dayanan 
köklü bir devlet geçmişi ve geleneği 
vardır. Büyük Hun veya Asya Hun 
İmparatorluğu olarak da bilinen 
ilk Türk devleti, M.Ö. 204 yılında 
Teoman tarafından kurulmuştur. 
Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar tarihteki 
16 büyük devletini simgelemektedir.

Nitekim; günümüzdeki çağdaş 
devlet aygıtı, teorik olarak ihtiyaçlara 
göre giderek daha demokratik ve/ya 
daha adil ve insani yönetim amaçlayan 
ve denetleyen belirli hukuki kurallar ve 
kurumlar eliyle düzenlenmiş olsa da fiili 
(pratik) olarak bürokrat ve siyasetçiler 
tarafından yönetilmektedir. Ancak; 
bir tarafta, sağlamcı olmak adına 
icraatı engelleyecek şekilde hukuki 
kuralları aşırı şekilde uygulayan 
bürokratlar (çarpık bürokrasi), diğer 
tarafta yeniden seçilmek uğruna gerek 
yazılı hukuki kuralları, gerekse adil 
ve eşit davranma ilkelerini çiğneyen 
siyasetçiler (çamur siyaset) arasında 
devlet aygıtı suiistimal edilmekte ve 
kamu kaynakları israf edilmektedir. 
Öyle ki; dönemin Başbakanı Turgut 
Özal'ın, yine 1. Körfez Savaşı 
döneminde, Meclis onayı almadan 
ABD'ye hava sahasının açılmasının 
Anayasa'ya aykırı olduğu eleştirilerine: 

"Anayasayı bir kere delmekle bir şey 
olmaz!" şeklindeki tepkisi hafızalardan 
silinmemektedir.

Bu itibarla; stratejist/yazar Yavuz 
Selim Pınarbaşı’nın, elinizdeki bu 
kitabı, bu olguyu, tarihsel bir analizle, 
teorik ve pratik boyutlarıyla olduğu 
kadar, ulusal ve uluslararası örnekler 
vererek ufuk açan, konu ile ilgili olarak 
her kütüphanede olması gereken, 
her zaman başvurulacak bir başucu 
kitabıdır. Yönetici konumundaki 
bürokrat ve siyasetçilerden, yönetilen 
bilinçli her vatandaşa kadar herkese 
yararlı bu kitabı okumasını şiddetle 
tavsiye ederim.”
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Şehrin çukura kaçmış sokaklarında göğümü yitirdim. Semaya hasret bakışlarım 
üç beş metre gitmeden, rüzgarı kesilmiş uçurtma misali, karşı ki beton bloklara 
çarparak önüme düşüveriyor.

Yıllar evvel, böyle serzenişte bulunurken yaşadığım şehre, beton binaların 
hakimiyetinden bunalan ruhumun feryadını dile getirmişim aslında.

Kendi çocukluğuma dönüp baktığımda, yapısal anlamda, mimari anlamında, 
şehir anlamında, mahalle kültürü anlamında ne çok şey değişmiş… Çok uzun 
zamanlar da geçmiş değil, yüz yaşına gelmedim sonuçta.

Köyde, dedem ve ninemle, amcalarımla bir arada yaşadığımız evi hatırlıyorum. 
Babanın tüttürdüğü aile ocağında, evlenen her oğul adına, eve bir oda ilave 
edildiği zamanları.. 

KIRK EV BİR MAHALLE
Mecbure İnal VELA

M A K Â L E
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Çiçeği burnunda yeni aile oraya yerleşirdi ve kardeşler böylelikle bir arada 
yaşamaya, hayat mücadelesini beraber göğüslemeye devam ederlerdi.

Akşam olduğu vakit, hayat denilen ortak alanda bir araya gelinir, önce 
erkekler, sonra çocuklar ve kadınlar, kalabalık yer sofrasında yemeklerini 
yerlerdi. Nihayetinde, herkes günün yorgunluğunu omuzlayarak, gaz lambasının 
isli aydınlığında odalarına çekilirdi…

Bu anlattıklarım, şimdiki kuşağa, yaşanılması imkansız gibi, bir masal, bir hayal 
gibi gelse de, biz böyle yaşamaktan çok hoşnuttuk. O koskocaman, kalabalık 
ailenin bir ferdi olmak bize umut ve güven vermeye, bizi mutlu etmeye yetiyordu.

Beş yaşıma geldiğimde, önce amcam, sonra babam, ancak bir odayı dolduran 
eşyalarını yüklenip şehre taşındılar. Şehirde dikiş tutturmamız hayli zor oldu.  
Uzun yıllar amcamın ailesiyle aynı evi paylaştık. Kenar mahallelerde, izbe 
evlerde, oradan oraya taşınıp durduk. Bir yerde karar kılmamız, uzun yıllarımızı 
aldı…

Aslında anlatmayı düşündüğüm bunlar değildi. Ailelerin kalabalık yapısından, 
çekirdek aileye nasıl gelindiğine, yaşanmış bir örnekle değinmek istedim.

Köyde yaşadığımız ev ahşap ve kerpiç ile inşa edilmiş bir yapıydı. Ahşap ve 
kerpiç doğadan elde edilen malzemeler. Bu yüzden doğayla uyumlu… Ahşap 
evler, ömrü tamam olup yıkılınca doğayı kirletmez. Kolayca aslına rücu eder. 
Herkesle uyum içinde ve huzurlu bir hayat yaşayan atalarımız gibi…

Şehre ilk taşındığımız yıllarda da ahşap evlerde oturduk. Bu evlerin balkonu 
değil, avlusu vardı. Avlunun dış duvarları yüksek olduğu için sokaktan görülmezdi 
ve evin bir devamı gibi kullanılırdı. Anneler oraya kuzine kurup yemeği orada 
pişirir, çocuklar orada kaynaşıp oynarlardı.

İnsanlar, inşa ettikleri mekanlarla, kendi kültürlerini, kafa yapılarını inşa 
ederler aslında. Toplumlar yaşayacakları mekanları şekillendirirken, mekanlar 
da hissettirmeden toplumları şekillendirir. 

Osmanlı mimarisinde çok dikkatimi çeken bir unsur var. Şahıslara ait evler 
ahşap malzemeden üretilmiş. İnsanın yapısı gibi.  Zamana karşı dirençsiz ve çok 
uzun ömürlü değil. İnşa edilirken, uzun ömürlü olmasından ziyade, rüzgarın, 
sıcağın, soğuğun, kısacası mevsimlerin bile hakkı gözetilerek inşa edilmiş…

Halbuki toplum yararına inşa edilen yapılar bunun tam aksine. Yüzyıllarca 
ayakta kalacak sağlamlıkta inşa edilmiş. Camiler, kervansarayla, medreseler, 
külliyeler… Zamana karşı oldukça dayanıklı bu taş binalar yapılırken de, sadece o 
yapılardan yararlanacak insanların değil, kuşların hakkı bile gözetilmiş. Kuşların 
yuva yapması için, duvarları yükselten taşlar arasında minik kovuklar bırakılmış…
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Eski evlerin avlu geleneği de, aile emniyetini ve mahremiyetini koruyacak 
şekilde düşünülmüştü. Yeni yapıların balkon kültürü ise, mahremiyeti zedeleyen 
bir unsurdu. Ev için mahremiyet, balkon adı verilen menfezlerden sokağa 
taşmaya başlamıştı.

Benim çocukluğumda, sadece köyde değil, şehirde de komşulukların tadı 
bir başkaydı. Sevgili Peygamberimiz, evimizin civarında ki kırk evi komşumuz 
olarak vaaz etmişti ya, bu geleneğe uyuluyordu. Kırk ev bir mahalle hükmüne 
geçiyordu. Bakkalıyla, manavıyla, kasabıyla, sütçüsüyle, bekçisiyle, çöpçüsüyle, 
seyyar satıcısıyla, -her mahallede bir tane bulunan delisiyle- … herkes birbirini 
tanırdı. Birbirinin düğününe iştirak eder, acısı varsa paylaşırdı. 

Akşamüzeri, tabak tabak yemekler, çocukların elinde evden eve taşınırdı. 
“Komşum yemeğin kokusunu almıştır, tadıversin” diyen, ince düşünceli insanlar 
yaşardı.

Zaman ilerledikçe, şehirler kentleşmeye doğru değişim gösterdi. Arada 
derede kalan avlulu ahşap evler birer ikişer yıkılarak, yerine apartmanlar, siteler, 
beton bloklar dikilmeye başladı. Bu değişim, kültürel değişimi ve yozlaşmayı da 
beraberinde getirdi. Eskinin sıcak insan ilişkileri, komşuluklar unutulmaya yüz 
tuttu. Bireyselleşmenin önü açıldı.

İnşa etmek, insanın doğasında var. Çünkü insan, mekanı inşa ederken, Allah’ın 
Mübdi’ ismine ayinedarlık eder. İnşa ederken de, zamana ve değişime karşı, 
moderniteye karşı direnmek doğru bir davranış değildir. Fakat insanı insan 
yapan, onu mutlu ve huzurlu kılan ilke ve değerleri, zamana feda etmek de bizi 
köklerimizden koparır, manevi olarak fakirleştirir.

İnsanoğlu dünyayı çok sevip bağlandıkça, uzum ömürlü olmayı, hatta hiç 
ölmemeyi istemeye başladı. Bu da ahşap yapılardan dana uzun ömürlü, daha 
şaşaalı, daha konforlu yapılar tasarlamaya itti mimariyi. Fakat neticede insan 
doğayla zıtlaşmaktan, ona zarar vermekten, Allah’ın koyduğu tabii kanunlara 
kafa tutmaktan geri durmadı.

Evlerimiz, çocukluğumuzu, gençliğimizi geçirdiğimiz, özümüzü bulduğumuz, 
kimlik kazandığımız mekanlar bizim kültürümüzdür, köklerimizdir, hafızamızdır. 
Şayet kader bizi oralardan uzağa sürüklediyse, oraları özleriz rüyalarımıza girer. 
Gidip dolaşırsak, eski dostları ziyaret edersek içimiz ferahlar, adeta ömrümüz 
artar. Sevgili Peygamberimiz de bu gerçeğe parmak basarak,.

“Sıla-i Rahim yapın!” buyurmuş.

Sahabe efendilerimizden biri:

“Ya Rasulallah, benim memlekette kimsem kalmadı.” Deyince:
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“Çocukken oynadığın sokak da mı yok? Altında gölgelendiğin ağaç da mı yok?” 
diye buyurmuş Efendimiz.

Zamane çocuklarına bazen üzülüyorum. Onlara öyle ortamlar hazırladık, öyle 
bir dünya miras bırakıyoruz ki, ağaçları birer birer kesip, yerine beton binalar 
dikiyoruz. Ellerine teknololojik aletleri tutuşturduk. Adeta hayata bu aletlerle 
bağlanıyorlar. Sokak oyunlarının ne demek olduğunu bile bilmiyorlar. ”Hadi 
arkadaşlarınızla oyun kurun!” dediğimizde, sudan çıkmış balığa dönüyorlar.

Korkarım ilerde çocuklarımızın, Sıla-i Rahim yapacakları bir ağaç gölgesi, 
alınlarında ter biriktiren oyunlar oynadıkları bir sokak anıları hiç olmayacak… 
Kendi zevklerimizin tatmini için, çocuklarımızı köksüz, hafızasız, hatırasız 
bıraktığımızın farkında mıyız?

Şimdi, yıkılan kırk ev bir mahalle geleneğinin yerini, kırk hane bir apartman 
gerçeği aldı. Mahalleye ait bakkalın, kasabın, manavın, sütçünün, seyyar satıcının 
işini AVM’lerin gözü doymaz iştahı yalayıp yuttu.

Yıllar evvel, eşimin dayısının vefatı sebebiyle İstanbul’a, taziyeye gitmiştik. 
Yaşadığı apartmanı biliyorduk fakat daireyi bilmiyorduk. Apartman kapısında 
karşılaştığımız yaşlı bir komşusuna sorduk:

“Dün hangi daireden cenaze çıktı acaba?”

“Haberim yok!” diye karşılık verdi.

Komşusunun öldüğünden haberi olmayanın, neler yaşadığından hiç haberi 
olmaz.

Eskiden komşular Ayşe Teyze, Mehmet Amca diye adlandırılırken, keyfiyet 
ortadan kalktı, kemmiyet ön plana çıktı. Artık komşularımızı oturdukları daireyle 
isimlendirip 3 numara, 5 numara diye çağırıyoruz.

Çocukluğumuzda, tek göz odalı evlere on kişi rahatlıkla sığarken, günümüzde 
on göz odalı evlere bir çekirdek aile sığmakta zorlanıyor. Zira gönüllerimiz 
daraldıkça, mekanlarımızı genişletiyoruz. 

Gözden kaçırdığımız gerçek şu ki, mekanları genişleten de, daraltanda, anlam 
katan da sevgidir, hoşgörüdür, birbirine gösterilen tahammüldür.
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İbrahim BİÇER

L O J İ S T İ K

Türk şirketlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet 
güçlerinin ve ihracat olanaklarının artırılması için ihracat 
desteklerinin kapsamı genişletildi, tutarları artırıldı.

İhracat desteklerine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, 
Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle ihracata yönelik devlet yardımları, yeni 
bir bakış açısıyla değişen küresel koşullara adapte edildi, 
dış ticaret ekosisteminin gereksinimlerine uygun yeni 
destek mekanizmaları getirildi.

Uygulanan destek programlarına ilişkin mevzuat daha 
anlaşılır, yalın ve duru hale getirilirken içerik açısından ise 
güncel gelişmelere uyum sağlayan, bütüncül, yenilikçi ve 
esnek bir sistematiğe sahip tek bir çatı oluşturuldu.

Yeni başlayan Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği 
ile ihracata başlayan veya gelişime açık olan ihracatçıların 
sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla 
hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve 
fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve 
bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara 
giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık 
ve rapor giderleri desteklenecek.

Buna göre, şirketlerin pazara giriş belgeleri ile 
ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yüzde 
50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon liraya kadar 
desteklenecek.

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip 
oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına 
ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 750 bin liraya 
kadar karşılanacak. Şirketler, marka tescili ve korunmasına 
yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilecek.

Sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı 
hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve 
fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve 
bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara 
giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık 
ve rapor giderleri yüzde 50 oranında ve proje başına 200 
bin liraya kadar desteklenecek. Bir şirketin en fazla 2 adet 
pazara giriş projesine destek verilecek.

Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar 
araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama 
giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına en fazla 
100 bin liraya kadar karşılanacak. Şirketler yurt dışı pazar 
araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 
5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilecek.

Hedef ülke destekleri ve yurt dışı fuarlar

Tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik 
destek oranları ilave 25 puana kadar artırıldı.

Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı 
fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar 
katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde 
başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı 
fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden 
büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteği 
esas tutarı üzerinden desteklenecek. Yurt dışı fuar 
katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt 
dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150 bin lirayı, 
sektörel nitelikli olması halinde 250 bin lirayı, İhracat 
Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yurt dışı prestijli 
fuarlardan biri olması halinde 750 bin lirayı geçemeyecek.

Yurt dışı fuara ilişkin belirlenen desteğe esas tutar; 
metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin yüzde 50’sini, 
belirlenen hedef ülkelerde yüzde 70’ini, belirlenen hedef 
ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve hedef 
sektörlerde iştigal eden yurt dışı fuar katılımcıları için 
yüzde 75’ini aşamayacak.

Yurt dışı fuar katılımcıları bir takvim yılı içinde en 
fazla 2 fuar için yurt dışı prestijli fuar desteğinden 
faydalanabilecek.

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından 
belirlenen fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı 
fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar 
organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla 
düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti toplamda 2 
milyon liraya kadar en fazla yüzde 75, bu kapsam dışında 
kalan fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör 
tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt 
dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş 
görüşmesi faaliyeti ise toplamda 1 milyon liraya kadar en 
fazla yüzde 50 oranında desteklenecek.

Yurt dışı fuar desteği kapsamında KOBİ’lerin daha 
yüksek oranda ve daha fazla sayıda fuara katılımları 
teşvik edildi ve daha etkin fuar organizasyonlarının 
düzenlenmesi hedefiyle destekler farklılaştırılıp artırıldı.

Yurt içi fuar desteği

Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan yıllık yurt içi fuar 
takviminde bulunması ve en son düzenlenen yurt içi 
fuarda veya düzenlenen en son 3 fuardan en az 2’sinde; 
yabancı ziyaretçi sayısının en az 1500 olması, yabancı 
ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının yüzde 
10’un üzerinde olması, toplam katılımcı sayısının en az 

İhracata Yönelik, Devlet 
Destekleri Artırıldı
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400 olması, yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı 
sayısına oranının yüzde 10’un üzerinde olması, katılımcılara 
tahsis edilen stant alanının en az 10 bin metrekare olması, 
yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 
300 metrekare olması gerekecek. Bu fıkrada yer alan şartları 
taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, 
ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda 
belirlenenler destek kapsamına alınacak.

Bir takvim yılında, destek kapsamına alınmış yurt 
içi fuarlar arasında belirli bir konuda fuar bulunmaması 
durumunda, 6 şarttan en az 4’ünü taşıması koşuluyla, 
o konudaki fuarlar arasından dış ticaret politikaları, 
ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda 
belirlenenler destek kapsamında değerlendirilecek.

İlk kez düzenlenecek yurt içi fuarlar destek kapsamına 
alınmayacak

Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant 
masrafları için ödenen fatura giderleri yüzde 50 oranında, 80 
bin liraya kadar desteklenecek.

Yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım projelerine 
verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım giderleri yüzde 50 
oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen 
tanıtım faaliyetleri 1 milyon 500 bin liraya kadar, yurt içinde 
gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500 bin liraya kadar 
desteklenecek. Yurt içi fuar organizatörleri aynı yurt içi fuar 
için azami 10 defa bu destekten yararlanabilecek.

Yurt içi fuar katılımcıları bir takvim yılı içinde başlayan 
azami 3 fuar katılımı için dördüncü fıkra kapsamındaki yer 
kirası ve stant masrafı desteğinden yararlanabilecek.

Yurt dışı şirket ve marka alım desteği

Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına 
yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin 
giderler yüzde 50 oranında ve yıllık 3 milyon liraya kadar 
desteklenecek. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye 
sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde 
destek limiti 7 milyon 500 bin liraya kadar çıkabilecek.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak 
yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz 
giderlerinin Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri 
ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45 milyon liraya 
kadar desteklenecek.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında 
kullanılan kredinin faiz giderlerinin Türk lirası cinsi kredilerde 
5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı 
toplam 30 milyon liraya kadar karşılanacak.

Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin yüzde 50’sini 
aşamayacak. Bu destek, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 
yıl içinde gerçekleştirilen faiz ödemelerine verilecek.

Küresel tedarik zinciri desteği

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında 
şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, 
danışmanlık ile sertifakasyon, test/analiz, ürün doğrulama 
giderleri 2 yıl süresince yüzde 50 oranında ve şirket başına 
15 milyon liraya kadar desteklenecek. Bir şirketin 1 küresel 
tedarik zinciri yetkinlik projesine destek verilecek.

Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana 

sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden 
şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt 
dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri 
yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar 
karşılanacak. Şirketler küresel tedarik zincirine yönelik depo 
kira ile depolama hizmetlerine yönelik gider desteğinden her 
bir ülke için en fazla 4 yıl yararlanabilecek.

Tanıtım ve birim kira desteği

Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt 
dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin 
üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2 milyon liraya 
kadar yüzde 50 oranında desteklenecek. Şirketler kira gideri 
desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılacak. 
Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden 
faydalanabilecek.

Birim kira desteğine paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik aidatı 
da dahil edildi.

Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen 
ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve 
pazarlama giderleri yüzde 50 oranında ve yurt dışı biriminin 
bulunduğu her bir ülke için yıllık 2 milyon 500 bin liraya kadar 
desteklenecek.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı 
biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle 
ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama 
giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım 
yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka 
tescili için başvurulmuş olması koşuluyla yüzde 50 oranında 
ve yıllık en fazla 2 milyon 500 bin liraya kadar karşılanacak.

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka 
tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil 
belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış 
şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt 
dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri 
yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 4 milyon liraya kadar 
desteklenecek.

Tanıtım desteğinden şirketler en fazla 4 yıl 
yararlandırılacak.

Eximbank destekleri

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli 
yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurt 
içi ve/veya yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı 
kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen 
iskonto kredileri dahil) Eximbank'ın uyguladığı faiz oranı ile 
referans ticari faiz oranları arasındaki farka tekabül eden faiz 
giderinin tamamı desteklenecek.

Bu karara istinaden, Eximbank ihracat kredi sigortası 
programları dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık 
olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre 
edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde 
oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında yüzde 60’ın 
üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan 
tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen 
Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20 milyon 
liraya kadar olan kısmı karşılanacak.
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Sezayi TUĞLA

K A PA K

İÇİNDE BEN DE VARDIM

Çok meraklı komşusu kuşluk vakti uyanır, 

Hocanın kapısına sabah sabah dayanır. 

 

Kapının karşısında birkaç saniye durur, 

Nefes bile almadan tokmağı tak tak vurur. 

 

Sabırsız bekliyorken kapı açılsın diye, 

İyice merak eder, kapı açılmaz niye? 

 

Epeyce bekler, kapı nihayet aralanır, 

Peşinden meraklının sözleri sıralanır. 

 

"Hocam dün kulağıma biraz gürültü geldi, 

Ardından gece vakti bir bağırtı yükseldi, 

 

Ve sanki merdivende bir yuvarlanma oldu, 

Anında gürültüler birdenbire son buldu." 

 

Komşuyu savmak için Hoca boynunu büker, 

İçinden mırıldanıp bir de "La havle" çeker. 
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"Hatunla konuşurken inatlaşıp tartıştık, 

İnatlaşma sonucu biraz da haddi aştık. 

 

Cübbem ile sarığım yuvarlandı sonunda, 

Merakı celbedecek bir durum var mı bunda?" 

 

"Sarık ile cübbeden hiç böyle ses çıkar mı, 

Beni inandıracak başka cevabın var mı?" 

 

"Olayı karıştırıp pişmiş aşa su katma, 

İçinde ben de vardım, sözü fazla uzatma."
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Yusuf GÖK

G Ü N D E M

Ülke Genelinde 50 Bin Ofis 
Konuta Çevrilecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelindeki arz 
fazlası ofislerin konuta dönüştürülerek 50 bin yeni konut elde edileceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada konut satış ve kira fiyatlarını düşürmek için her 
adımı attıklarını belirtti.

Konuyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini 
kaydeden Kurum, "İstanbul’da yaklaşık 1,5 milyon, ülke genelinde 4 milyon 
metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta 
dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek." ifadelerini kullandı.

Ofisler 1 Temmuz 2023'e kadar konuta dönüştürülebilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "ticaret 
+ konut" parsellerinde yer alan, iskan almış veya henüz inşa aşamasında olan 
ofis kullanımlı bağımsız bölümler, parseldeki toplam konut kullanımı yüzde 80'i 
geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023'e kadar konuta dönüştürülebilecek.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, söz konusu madde ile sadece İstanbul'da 
bu durumdaki toplam 1,5 milyon metrekare, ülke genelinde toplam 4 milyon 
metrekarelik ofis alanının talep edilmesi halinde konuta dönüştürülmesinin önü 
açılıyor. Bu kapsamdaki ofislerin dönüştürülmesi halinde İstanbul'da 10 bin, 
Türkiye genelinde ise 40 bin yeni konut arzı oluşabilecek.

Bağımsız bölüm girişine kadar doğal gaz tesisatı zorunluluğu

Yönetmeliğe göre ayrıca, doğal gaz hattı bulunan parsellerde yeni yapılacak 
binalarda her bağımsız bölümün girişine kadar doğal gaz tesisatı yapılması 
zorunlu hale gelecek.

Söz konusu madde ile özellikle merkezi ısıtma ve sıcak su sistemi bulunan bazı 
yeni binalarda doğal gaz tesisatının bina girişinde bırakılarak dairelere çekilmemiş 
olması nedeniyle mutfak ocaklarında yaşanan doğal gaz kullanamama sorununun 
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önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mevcut binalarda katı veya sıvı yakıtlı sistemlerde doğal gaza geçiş istenmesi 
halinde tadilat ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılacak.

Taşkın kotunun altına trafo yapılamayacak

Yönetmeliğe göre ayrıca, sağlıklı yaşam ve hareketliliği artırabilmek adına park 
alanları ile piknik ve rekreasyon alanlarında betonarme temel içermeyen spor 
aletleri ile koşu ve yürüyüş parkurları oluşturulabilecek.

Özellikle sel, su taşkını durumlarında bodrum katlara su dolması halinde yaşanan 
elektrik kaçağı ile ilgili sorunların önlenmesi amacıyla yeni yapılacak binalarda 
DSİ veya su/kanalizasyon idarelerince tespit edilen taşkın kotunun altına trafo 
yapılamayacak.
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İslâm âlimlerinin ve velîlerin 
büyüklerinden. İsmi Muhammed 
bin Es'ad es-Sıddîkî ed-Devânî, 
lakabı Celâleddîn'dir. Hazret-i Ebû 
Bekr-i Sıddîk'ın neslinden olduğu 
için kendisine Sıddîkî denildi. 1429 
(H. 833) senesinde İran'ın Kâzerûn 
şehrinin Devân nahiyesinde 
doğdu. 1502 (H.908) senesi 
Kâzerûn'da vefât etti.

Celâleddîn-i Devânî ilk tahsilini 
Kâzerûn'daki Câmi-i Mürşid'de 
hadîs ilmi okutan babası 
Muhammed bin Sa'düddîn'den 
yaptı. Kendisinden sarf, nahiv, 
edebiyât, fıkıh, tefsir ilimlerini 
öğrendi. Sonra Şîrâz'a gidip 
Hüseyin Lârî, Hasan bin Bakkal, 
Seyyid Safiyyüddîn, Abdurrahmân 
Îcî, Ebü'l-Mecîd Abdullah bin 
Meymûn Kırmânî, Rükneddîn 
Rûzbekânî, Ömer Şîrâzî ve 
Muhyîddîn MuhammedEnsârî 
Köşknârî'den ilim öğrendi. Devânî, 
yazmış olduğu Enmûzec-ül-Ulûm 
adlı küçük ansiklopedik eserinde 
hocalarının isimlerini bildirmiştir.

Celâleddîn-i Devânî, zamânının 
din ve fen ilimlerini tamamlayıp 
icâzet, diploma aldıktan sonra, 
Karakoyunlu hükümdârı Cihân 
Şahın Tebrîz'de yaptırdığı 
Muzafferiyye Medresesinde 
müderris oldu. Sonraki yıllarda 
Akkoyunlu hükümdârı meşhûr 
Uzun Hasan'ın ülkesine giden 
Mevlânâ Celâleddîn-i Devânî, Şîrâz 
şehrindeki Medreset-ül-Eytâmda 
müderris oldu. Şîrâz'a yerleşti. 
Burada ilim ve irfan âşıklarına 

fen ve din ilimlerini okutarak, çok 
talebe yetiştirip fevkalâde hürmet 
ve saygı gördü. Şöhreti her yere 
yayıldı. Kendi memleketinin 
halkı ondan ilim öğrendiği gibi, 
Anadolu'dan, Mâverâünnehr 
bölgesinden, Horasan'dan nice 
ilim âşığı derslerine akın etti. 
Celâleddîn-i Devânî bir aralık 
Tebrîz'e gitti. Orada büyük âlim ve 
velî İbrâhim-i Gülşenî hazretlerinin 
sohbetine devâm ederek, 
tasavvufta da yetişti. Tesirli sözleri 
ve eserleriyle meşhûr oldu.

Konuşma Adâbı

Celâleddîn-i Devânî çok 
konuşmanın zararlarını ve 
konuşma âdâbını şöyle anlatır:

"Fazla konuşmamalıdır. Zîrâ 
çok konuşmak; zihin hafifliği, 
akıl zayıflığının alâmetidir. Kişinin 
heybetini kırar, îtibârını düşürür.

Hazret-i Âişe buyurur ki:

"Hiçbir sözü boş olmayan 
Resûlullah efendimiz, az, öz ve 
tâne tâne konuşurdu. Bir mecliste 
konuşsa, mübârek ağzından 
çıkan kelimeler sayılmak istense, 
sayılabilirdi."

Âlimler demişlerdir ki, 
lüzûmsuz çok konuşan bir kimseyi 
görürsen, bilki, aklı yoktur.

Söyliyeceği sözü iyice 

düşünmeden dile getirmemeli, 
ağzından çıkarmamalıdır. Hikmet 
sâhibleri; "Önce düşün, sonra 
söyle." demişlerdir. İhtiyaç, lüzûm 
olmadan konuşmamalıdır.

Konuşurken gülmemelidir. 
Mecliste birisi konuşurken, sözünü 
kesip araya girmemelidir. Bir 
kimsenin anlattığı bir şeyi bilse 
de, bildiğini belli etmeyip, o kimse 
sözünü tamamlamalıdır.

Başkasına sorulan bir suâle 
cevap vermemelidir. Onun da 
bulunduğu bir topluluğa sorulursa, 
başkalarından evvel davranıp, 
cevap vermede acele etmemelidir. 
Bir kimse cevap verirken, 
kendisinin daha iyi bildiğini anlarsa, 
o kimsenin bitirmesine kadar 
beklemeli, sonra cevap vermeli 
ve kendinden önce konuşanı 
ayıplamamalıdır.

Kendisine bir şey söylendiği 
zaman, söyliyenin sözü bitmeden, 
cevap vermeye başlamamalıdır. 
Yanında olan mubâhase, konuşma 
ve tartışmalarda kendisi yoksa, 
yâni onu ilgilendirmiyor veya 
onun karışması istenmiyorsa, 
karışmamalıdır. Ondan 
gizli konuşuyorlarsa, kulak 
vermemelidir.

Lüzûmsuz hareketlerden 
kaçınmalıdır. Meselâ sakalı ile saçı 
ile, diğer uzuvları veya elbisesi 
ile oynamamalıdır. Parmağını 
burnuna veya ağzına sokmamalı, 

Celâleddîn-i Devânî

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

Emin ERSOY
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parmaklarını çıtırdatmamalı, 
esnememeli, gerinmemeli, 
tükrüğünü, balgamını, sümüğünü 
de, sesini başkalarının duyacağı 
şekilde atmamalı ve kıbleye doğru 
tükürmemeli, sümkürmemelidir. 
Elini ve yüzünü eteğiyle, elbisenin 
kol ağzıyla, yeniyle silmemelidir.

Bir meclise gidince, kendinden 
aşağı olanların veya yüksek 
olanların yerlerine oturmamalıdır. 
Ama meclisin büyüğü o ise, istediği 
yerde oturabilir. Anlamadan bu 
yerlerden birinde oturmuşsa, 
hâtırına geldiği zaman münâsib 
yere gitmelidir. Orada boş yer 
yoksa, hiç sıkıntı ve derd etmeden 
geri dönmelidir.

İnsanların yanında 
uyumamalıdır. Sırt üstü hiç 
yatmamalıdır. Hele uyurken 
horlayan buna çok dikkat 
etmelidir. Çünkü bu şekilde 
yatmak horlamayı arttırır. Eğer 
bir mecliste, kalabalıkta uyku 
gelirse, mümkünse kalkıp gitmeli, 
değilse, bir hikâye, bir düşünce 
veya bir başka yolla def etmelidir. 
Oradakiler hep uyuyorsa, ya 
onlara uyup uyumalı, yâhut kalkıp 
gitmelidir.

Kısaca, öyle hareket etmelidir 
ki, kimse ondan nefret etmemeli 
ve ona acımamalıdır. Yâni 
acınacak hâle düşmemelidir. Bu 
âdetlerden biri ona ağır gelirse, 
bunları yapmadığı zaman doğacak 
zarar ve ayıplamanın, bunlara 
katlanmaktan ağır ve çirkin 
olduğunu aklından çıkarmamalıdır.

Çocuk Terbiyesi

Celâleddîn-i Devânî hazretleri 
çocuk terbiyesine çok önem 
verilmesini sık sık anlatırdı. Bir 
seferinde buyurdular ki:

"Çocuk dünyâya gelince, 
yedinci günü ona isim koymalıdır. 
Düşünüp iyi bir isim koymalıdır. 
Çünkü rastgele bir isim konursa, 
ömür boyu ona sıkıntı verebilir. 
Bunun için çocuğa iyi isim koymaya 
dikkat etmek, çocuğun babası 
üzerindeki haklarındandır.

Süt emme zamânı bitince, 
terbiyesi ile meşgûl olmalı, kötü 
ahlâk ve huy edinmesine engel 
olmalıdır. Çünkü çocukların 
kâbiliyetleri kemâl üzeredir. 
Tabiatının meyli ise kötülükleredir. 
Çabuk bozulabilirler. Bunun için 
iyi ahlâklı olmasına dikkat etmeli 
ve bunda bir sıra gözetmelidir. 
Çocukta ilk görülen, göze çarpan 
duygu hayâdır. Hayânın çokluğu, 
fazîlete işârettir. Çocukta hayâ 
hasleti görünce, daha çok ihtimâm 
etmelidir.

İlk terbiye, çocuğu kötü 
arkadaşlardan men etmek, 
alıkoymaktır. Çünkü, çocukların 
rûhu temiz bir ayna gibidir. 
Karşısında olanı hemen tutar, alır.

Bundan sonra İslâmın şartlarını, 
dînin emirlerini ve sünnetin 
edeblerini öğretmeli ve bu 
öğretme işine devâm etmelidir. 
Öğrenmek istemezse müsâmaha 
etmemeli, devâm etmelidir. 
Gerekirse, azarlamalıdır. Fakat 
yaşı ve kâbiliyeti de göz önünde 
bulundurmalıdır. Nitekim dînimizin 
hükmüne göre, yedi yaşında 
namazı öğretmeli, kıldırmalıdır. 
Eğer on yaşına gelir de kılmazsa, 
azarlamalı, hattâ dövmelidir.

İyileri övmeli, kötüleri 
ayıplamalı ve böylece iyiliğe 
teşvik etmelidir. Kötülükten, 
çirkin işlerden men etmelidir. İyi 
bir iş yaparsa, onu övmeli, âferin 
demeli, kötü bir iş işlerse, ayıplayıp 
korkutmalıdır. Elden geldiği kadar 

açık sitem etmeli, yanlışlıkla yaptı, 
unutarak etti deyip, cür'etini 
arttırmamalıdır. Gizli bir şey 
yapmışsa, yüzüne vurmamalı, 
hayâ perdesini yırtmamalıdır. 
Tekrar yaparsa, yalnız bir yerde, 
onu tembih etmeli, azarlamalıdır. 
Yaptığı o işin, çok çirkin olduğunu 
söylemeli, bir daha yapmaması 
için korkutmalıdır. Sık sık 
azarlamamalıdır. Yoksa azarlamak, 
ayıplamak âdet hâline gelir. 
"İnsanlar yasaklara karşı meyilli 
ve harîs olurlar." sözü gereğince, 
tekrar yapmaya koyulabilir. Bunun 
için iyi idâre etmelidir.

Çocuğun nazarında yemeyi, 
içmeyi, iyi elbise giymeyi önemsiz 
göstermeli, süslü elbiseler, renkli 
kumaşlar kadınların beğeneceği 
şeylerdir, erkekler böyle şeyleri 
sevmez demelidir. Hep yemeye, 
içmeye düşkün olmaması için 
uyarmalıdır.

Önce yemek yemenin 
edeplerini öğretmelidir. Yemek 
yemekten maksad, bedenin 
sıhhatini korumaktır, lezzet almak 
değildir demelidir. Yemek ve içmek 
ilâç gibidir, onunla açlık ve susuzluk 
giderilir demelidir. İlaç belli 
miktârda alındığı zaman faydalı 
olduğu gibi, yemek ve içmek de, 
açlığı ve susuzluğu giderecek 
kadar olursa faydalı olur demeli, 
çeşitli yemeklere alıştırmayıp, bir 
yemekle yetinmeye alıştırmalı, 
iştihâsını zabt ettirmeli, istediğini 
değil, bulduğunu yemeğe 
alıştırmalı, lezzet ve zevklere önem 
vermemesini öğretmelidir. Zaman 
zaman çocuğa kuru ekmek vermeli, 
zaman olur ki, ondan başka bir şey 
bulamadığı olur. Onun için öyle 
alıştırmalıdır. Bu edebler, zengin 
olmayanlar içindir. Zenginler 
yaparsa daha iyi olur. Eti normal 
yedirmelidir. Yemekten hemen 
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sonra mümkünse su içirmemelidir.

Her ne kadar alkollü içkilerden 
sakınmak herkese lâzım ise de, 
çocuklara akıllarına göre anlatıp, 
men etmek husûsunda çok 
söylemeli, rûha da, bedene de 
çok zararlıdır demelidir. İnsanın, 
kızgınlığını, sinirini, hayâsızlığını 
arttırır ve bu hâller onda meleke, 
alışkanlık hâline gelir demeli, böyle 
kimselerle düşüp kalkmaktan, 
arkadaşlık etmekten kesin olarak 
men etmelidir.

Çirkin sözleri, dînimize 
uymayan sesleri dinlemekten men 
etmelidir. Vazîfelerini bitirmeden 
ve sıkıntı çekmeden yemeğini 
vermemelidir.

Kapalı ve gizli işlerden onu men 
ederek, kabahate karşı cesâretini 
kırmalıdır. Gündüz ve gece çok 
uyutmamalı, yumuşak elbiselere 
alıştırmamalı, yaya yürütmeli, 
bineğe binmesini öğretmeli, 
oturma, kalkma ve konuşmanın 
edeplerini anlatmalı, kadınlar gibi 
süslenmemesini, vakti gelmeyince 
yüzük takmamasını söylemelidir. 
Babasıyla ve dünyâ malı ile 
arkadaşlarına övünmekten men 
etmeli, yalan söylemekten sıkı men 
etmeli, doğru veya yalan yemin 
etmemesini tembih etmelidir. 
Çünkü yemin, herkes için kötü bir 
şeydir. Uygun olarak yapılırsa da 
mekrûhtur. Ancak din için faydalı 
olursa, câizdir. Büyüklerin yemin 
etmeye ihtiyâcı olsa da, çocukların 
hiç ihtiyâcı yoktur. Büyüklerin 
yanında susup oturmasını, 
sorulursa, kısa cevap vermesini 
öğretmeli, hep iyi konuşmayı âdet 
etmesini anlatmalıdır. Büyüklerin 
çocuklarına bu edebler daha çok 
lâzımdır.

İlim öğrenmeye çok teşvik 
etmelidir. Hoca dövse de, 
kayırmamalı, lüzumsuz yere 

çocuğu azarlamamalıdır. Dayağa 
ihtiyâc olursa, bir daha yapmaması 
için önce kuvvetli azarlamalıdır.

Çocuğu cömerdliğe alıştırmalı, 
mal ve mülkü gözünden 
düşürmelidir. Çünkü para ve mal 
sevgisinin zararı, zehirden çoktur. 
İmâm-ı Gazâlî hazretleri; "Yâ 
Rabbî, beni ve çocuklarımı putlara 
tapmaktan uzak tut!" meâlindeki 
İbrâhim sûresi: 35. âyetinin 
tefsîrinde buyuruyor ki: Putlardan 
murâd, altın ve gümüştür. Yâni 
İbrâhim aleyhisselâm; "Beni ve 
çocuklarımı altına ve gümüşe 
tapmaktan, kalbimizi onlara 
bağlamaktan koru!" diye duâ 
ediyor. Çünkü bütün kötülüklerin 
menşei; parayı, dünyâyı sevmektir.

Boş zamanlarında çocuklara 
oyun oynamak için izin vermelidir. 
Ama sıkıntılı ve zor oyunlar ve 
kötülüğe sebep olacak alışkanlıkları 
veren oyunlardan sakındırmalıdır. 
Bu edebler herkes için iyidir. 
Gençler için ise, daha iyidir. 
Anlama yaşına gelince, ona dünyâ 
malından esas maksadın, sıhhati 
korumak olduğunu anlatmalı, 
dünyâyı âhirete sermâye yapmayı 
tembih edip, öğütlemelidir.

Eğer ilim sâhibi olacaksa, 
ilim tahsîli için gerekli terbiye 
verilmelidir. San'at sâhibi 
olacaksa, dînî vecîbeleri öğrenip 
yaptıktan sonra, o sanatla meşgûl 
etmelidir. Burada en iyisi, çocuğun 
tabiatine, yâni kâbiliyetine 
bakmalı, durumunu incelemeli, 
neye istidâdı olduğunu sezmeli, 
kâbiliyetinin hangi ilim ve sanata 
daha yatkın olduğunu anlayıp, o 
tahsîl ve sanata vermelidir. Zîrâ 
Peygamber efendimiz; "Kişi ne için 
yaratılmışsa, o işi ona kolaylaştırılır." 
buyurdular. Herkesin her sanata 
kâbiliyeti olmaz. Belki herkesin 

bir sanata istidâdı olur. Bunun 
altında derin bir sır vardır. Böyle 
olmasının sırrı, cemiyetlerin 
ayakta durması ve insanların 
düzenli, tertipli ve herbirinin 
ayrı işler görerek, birbirinin eksik 
taraflarını gidermesidir. Çünkü 
bir kimse bir sanata istidâtlı ise, 
küçük bir gayretle onu öğrenir. 
O işe istidâdı yoksa, ona boşuna 
emek verip, boşuna ömür tüketir. 
Eğer çocuğun bir sanata karşı 
kâbiliyeti yoksa, onu başka sanata 
vermelidir. Bunda da, çocuğun o işi 
yapamayacağını iyice anlamalıdır. 
Değilse ümitsizliğe, başarısızlığa 
kapılır. Bir sanatı öğrenince, 
geçimini ondan sağlamasını 
emretmelidir. Onun zevkini alıp 
daha iyi yapmaya çalışmalı ve o 
sanatın inceliklerini öğrenmeli, 
branşında ihtisâs yapmalıdır.

Çocuğa büyüklerin âdeti 
olan temiz, tayyib bir kazanç 
getirecek iş yaptırmalıdır. 
Baba veya anasından kendine 
ulaşana güvendirmemelidir. 
Çünkü babalarının malı, parası 
ile gururlanan, övünen zengin 
çocukları, sanat öğrenmekten 
mahrûm olmuşlar, durumları 
değişince de sıkıntıya düşmüşlerdir.

Çalışma, kazanma ve bir ev 
idâre etmeyi başardığında, onu 
evlendirmeli ve kazancını ayırıp, 
ona vermelidir."

Celâleddîn-i Devânî hazretleri 
ömrünü ilme ve insanlara hizmetle 
geçirdi. Uzun Hasan'ın oğullarından 
Yâkub ve Murâd beyler zamânında, 
Fars bölgesi kâdısı oldu. Bu büyük 
âlimin bir aralık Hindistan'a 
gittiği ve oranın sultânı adına 
bâzı ilmî eserler yazdığı rivâyet 
edilmiştir. Celâleddîn-i Devânî 
hazretleri her ilimde söz sâhibi 
idi. Özellikle kelâm ve mantık 
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ilimlerine dâir yazdığı eserleri ile 
pek meşhûrdur. Eserleri, asırlarca 
İslâm ülkelerindeki medreselerde 
ders kitabı olarak okundu. Büyük 
İslâm âlimi İmâm-ı Rabbânî 
AhmedFârûkî Serhendî, Mektûbât 
kitabında bu büyük âlimin yüksek 
derecesini bildirmektedir.

İmâm-ı Rabbânî hazretleri: 
"...Mantığa dayanarak, akl ile, 
düşünce ile hâsıl olan îmâna 
gelince, bu yoldan îmân elde 
edilebilir. Fakat elde edenler pek 
azdır. Allahü teâlânın varlığını bu 
yoldan isbât etmekte, Mevlânâ 
Celâleddîn-i Devânî gibi biri daha 
bulunduğunu bilmiyoruz. Çünkü, 
hem muhakkıkdır ve hem de sonra 
gelenlerdendir ve bu yüksek varlığı 
isbât etmek için çok uğraşmıştır." 
buyurmuştur.

Celâleddîn-i Devânî hazretleri 
pek çok eser yazdı. İstanbul 
kütüphânelerinde tesbit edilebilen 
eserlerinin sayısı otuz beşe 
ulaşmakta olup, bunlardan yirmi 
sekizi Arabca, diğerleri de Farsçadır. 
Farsça şiirler yazdığı, kaynaklarda 
ifâde edilmektedir.

Bu eserlerin başlıcaları 
şunlardır:

1) Şerh-i Akâid-i Adûdiyye, 2) 
Ahlâk-ı Celâlî (Bu eserin asıl adı 
Levâmi'ul-Eşrâk fî Mekârim-il-
Ahlâk'dır.). 3) Fâtiha ve Kâfirûn 
Sûrelerinin Tefsîri, 4) İsbât-ül-Vâcib 
(Risâle-i Kadîme), 5) Ef'âl-ül-İbâd, 
6) Hakîkat-ün-Nefs, 7) Risâle-üt-
Tevhîd, 8) Ta'rîfü İlm-il-Kelâm, 9) 
El-Es'ilet-üş-Şerîf-ül-Kur'âniyye, 
10) Arznâme, 11) Ennümûzec-ül-
Ulûm, 12) Erbeûn-es-Sultâniyye, 
13) Şerh-i Rubâiyyât, 14) Şerh-ut-
Tehzîb, 15) Hâşiyet-üt-Tasavvurât, 
16) Heyâkil-ün-Nûr Şerhi, 17) 
Tehzîb-ül-Mantık Şerhi, 18) Şâfiî 
mezhebi fıkıh bilgilerinde Fetevâ-i 

Envâr üzerine yaptığı hâşiye, 19) 
Tefsîr-i Kalâkıl (Kul ile başlayan 4 
kısa sûrenin, Kâfirûn, İhlâs, Felak 
ve Nâs sûrelerinin tefsîridir.)

Celâleddîn-i Devânî 
hazretlerinin, Ahlâk-ı Celâlî 
adlı ahlâk ile ilgili eseri Farsça 
olup, 1882 (H.1304) senesinde 
Hindistan'da sekizinci defâ 
basılmış ve İngilizceye de tercüme 
edilmiştir.

Yemek Yeme Adabı

Yemek yeme âdâbıyla ilgili 
şöyle anlatır:

"Önce elini, ağzını, burnunu 
yıkamalıdır. Peygamber efendimiz 
buyurdu ki: "Yemekten önce elini 
yıkayan, fakirlikten kurtulur."

İlk lokmayı alırken Besmele 
ile yemeğe başlamalı, yemeği 
bitirince "Elhamdülillah!" 
demelidir. Ev sâhibi ise, en önce 
yemeğe o başlamalıdır.

Elini, elbisesini, sofrayı, 
örtüyü kirletmemeli, elle 
yenilecek şeyleri üç parmakla 
yemeli, yerken ağzını açmamalı, 
büyük lokma almamalı, lokmayı 
ağzına alır almaz, çiğnemeden 
yutmamalı, normalden fazla da 
ağzında tutmamalıdır. Bir lokmayı 
yutmadan, ikinci bir lokmaya el 
uzatmamalı, dökülen kırıntıları 
toplamalıdır. Yemek esnâsında 
parmağını yalamamalıdır. Ama 
yemek bitince yalayabilir. Hattâ o 
zaman yalamak sünnettir.

Yemeğin rengine bakmamalı, 
yemeği koklamamalı, yemeğin 
hep birinden yiyip, diğerlerinden 
yememezlik etmemelidir.

Eğer sofrada iyi bir yemekten az 

bulunursa, diğerlerini bırakıp hep 
onu yememeli, diğer arkadaşlarını 
kendine tercih etmelidir.Önünden 
yemelidir. Ancak meyve tabağının 
diğer tarafından da alınabilir. 
Ağzına götürmüş olduğu kemik 
ve benzeri şeyleri, ekmeğin ve 
sofranın üzerine koymamalı, 
eğer yediği et veya lokmadan 
kemik çıkarsa, yavaşca ağzından 
çıkarmalıdır. Yemek yerken 
tiksindirici hareketlerden, 
sözlerden, hikâyelerden 
sakınmalıdır. Ağzından çıkardığı 
bir şeyi kâseye, tabağa atmamalı, 
kısaca; öyle yemek yemelidir ki, 
tabağında yemek artsa, bir başkası 
tiksinmeden yiyebilmelidir. Misâfir 
ise, ev sâhibinden önce yememeli, 
ama başkaları yemeğe başlamışsa, 
onlara uyup yemelidir. Aç da olsa, 
buna riâyet etmelidir. Ama evinde 
ve mahremlerinin olduğu yerde 
hemen başlayabilir.

Ev sâhibi ise, misâfirler 
yemekten el çektikten sonra, 
yemekten el çekmelidir. Yavaş 
yavaş yemeli, eğer kimse yemeğe 
devâm etmiyorsa, yalnız kalıp, 
utancından bırakmamalıdır.

Yemek arasında su içmek 
îcâbederse, rahat ve yavaş 
içmelidir. Ağzının ve boğazının sesi 
su içerken duyulmamalıdır. Dili 
ile dişlerinin arasından aldıklarını 
yutmalı, ama kürdanla aldıklarını 
uygun bir yere atmalı insanları 
tiksindirmemelidir.

Ellerini yıkarken ve temizlerken, 
parmaklarını ve tırnak diplerini iyice 
yıkamalı, aynı şekilde dudaklarını, 
ağzını, dişlerini iyice temizlemeli, 
leğene tükürmemelidir. Ağzını 
yıkadığı suyu dökerken, eliyle 
örtmelidir. Yemek yemeden 
önce el yıkarken, başkalarından 
öne geçmeye çalışmamalıdır."  
evliyalar biz 
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Dr. Ahmet ALTUN

G Ü N D E M

Küresel piyasalar negatif seyrederken, yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası'nın faiz kararına odaklandı.

Dün açıklanan Fed'in temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar, New York borsasında satıcılı seyri 
de beraberinde getirdi.

Tutanaklar, ülkede enflasyonun önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam 
edeceğini ve faiz artışlarının hızının gelen verilere bağlı olacağını ortaya koyarken, Fed 
yetkililerinin enflasyon baskılarının azaldığına dair bugüne kadar çok az kanıt olduğu konusunda 
hemfikir olduğuna işaret edildi.

Buna karşın, tutanaklarda gecikmeli etkisi olan para politikasıyla sürekli değişen ekonomik 
çerçevede gereğinden fazla sıkılaşmaya gidilmiş olabileceğine yönelik risklerin bulunduğuna 
yönelik ikilemlerin de yer alması, piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdı.

Para piyasalarında Fed'in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler sınırlı 
da olsa yükselerek yüzde 61 seviyesine çıkarken, 75 baz puanlık artış beklentisi ise yüzde 39 
ihtimalle diri kalmaya devam etti.

Ülkede resesyon endişesi dün gelen makroekonomik verilerle güçlenirken, tahvil 
piyasalarındaki fiyatlamalar da söz konusu endişeye ayak uyduruyor.

ABD'de perakende satışlar, temmuzda artış beklentilerinin aksine değişim göstermezken, 
ülkenin büyük alışveriş mağazalarından Target'ın ikinci çeyrekteki karı, tüketicilerin yüksek 
enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamalardan kaçınmasıyla yaklaşık yüzde 90 düşüş gösterdi.

Bugün ABD'de açıklanacak konut ve iş gücü piyasası verileriyle birlikte Fed yetkililerinin 
açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,72, Dow Jones endeksi 
yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları 
yeni güne de sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa

Avrupa pay piyasalarında da dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede açıklanan 
makroekonomik veriler risk iştahının düşmesinde etkili oldu.

Avro Bölgesi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3,9 büyüse de, 
beklentilerin altında kalırken, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 10,1 artışla 
son 40 yılın en hızlı yükselişine işaret etti.

Söz konusu veri sonrası İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) daha da şahinleşeceğine yönelik 
endişelerle risk iştahı azalırken, bugün bölgede gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon 
verilerine çevrildi.

Piyasalar Tcmb'nin 
Faiz Kararına Odaklandı
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Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 
0,27, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 
2,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 
ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 
değer kaybetti. Bugün Avrupa'da, endeks 
vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı da 
olsa alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya

Asya borsalarında da bugün satış ağırlıklı bir 
seyir izlenirken, Çin'in en büyük şirketlerinden 
Tencent'in gelirlerindeki rekor düşüş söz 
konusu seyirde etkili oluyor.

Çin'de ekonominin yavaşladığına dair 
gittikçe artan işaretler resesyon endişesini 
besleyerek pay piyasalarında satış baskısını 
güçlendirirken, konut piyasasında süregelen 
kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı 
kapanmalar ülkede belirsizlikleri artırmaya 
devam ediyor.

Tayvan konusu üzerinden Çin ile ABD 
arasında yüksek seyreden tansiyon da 
gündemin odağındaki yerini koruyor. ABD 
yönetimi, Çin ile gerilimin yüksek olduğu 
bu dönemde Pekin yönetimiyle egemenlik 
ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret girişimi 
kapsamında resmi görüşmelere başlanacağını 
duyurdu.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da 
Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay 

bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang 
Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de 
Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini 
sürdürerek küresel pay piyasalarından pozitif 
ayrışan BIST 100 endeksi yine rekor kırarken, 
bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

Beklenti anketine katılan ekonomistler, 
TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit 
bırakacağını öngörüyor.

Dün, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 
2.983,22 puana taşıyan BIST 100 endeksi, 
günü de önceki kapanışın yüzde 2,29 üzerinde 
2.980,00 puandan tamamlayarak kapanış 
rekorunu da geliştirdi.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 17,9508'den 
kapanmasının ardından bugün bankalararası 
piyasanın açılışında 17,9550 seviyesinde işlem 
görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde 
TÜFE ve ABD'de Fed yetkililerinin sözle 
yönlendirmelerinin yanı sıra işsizlik başvuruları 
ve ikinci el konut satışları verilerinin takip 
edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 
100 endeksinde 3.000 ve 3.020 seviyelerinin 
direnç, 2.950 puanın destek konumunda 
olduğunu söyledi.
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GÖNÜLLERİN BAŞKANI, BÜYÜKLERİN HEM 
GÖNLÜNÜ HEM DE HAYIR DUASINI ALIYOR

SICAK YEMEK GİDİYOR

Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek 
durumu olmayan 152 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Yaptığı 
hizmetlerle gem gönül alan hem de sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyen Başkan 
Çolakbayrakdar, vatandaşların yüzünü güldüren ve mutlu eden projeler ürettiklerini belirterek, 
özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7’den 70’e herkesin gönlüne 
dokunduklarını söyledi.

Sosyal belediyecilikte Türkiye ve Kayseri’de örnek hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat 
çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını 
ifade etti. Rutin belediyeciliğini en iyi şekilde yerine getirmenin yanı sıra hayata geçirdiği 
sosyal projelerle insan hayatına doğrudan ya da dolaylı olarak yüreklere dokunan Başkan 
Çolakbayrakdar; “Örnek yatırımlarımızla Kocasinan’ı her zaman bir adım öne çıkarmak için 
çalışıyoruz” dedi.

Birçok projeyle öncülük ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: 
“Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmetler sunuyoruz. 
Hemşehrilerimin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve daha da yüzlerini gülümsetmek için 
elimizden geldiğince yoğun gayret sarf ediyoruz. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini 
en iyi şekilde yerine getirirken diğer yandan da sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardık. 
Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden 
geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak 
Kocasinan’a, Kayseri’ye değer katıyoruz. Bu doğrultuda ‘Dost Eli’ dediğimiz Kocasinan 
Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve yüreklerine dokunuyoruz. 
Özellikle genç-yaşlı, kadın-erkek olmak üzere 7’den 70’e herkese ulaşmaya ve herkesin 
kendi özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İlçede engelli olup da yemek yapamayan 
ve  yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 152 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük 
sıcak yemeklerini ikram ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın 
gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir” .

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal projelerle gönül belediyeciliği uygulamasını en iyi şekilde 
yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan çınarları ise; “Başkanımızdan Allah, bin kere razı olsun. İşi gücü rast gitsin. İyi ki 
var. Biz, çok memnunuz. Haftanın yedi günü sıcak yemek evimize geliyor. Bundan büyük bir 
hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu. 

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız 
yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 152 
kişiye haftanın yedi günü bir öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor. Kocasinan 
Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanarak 
özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek 
sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 152 vatandaşın günde 
bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.
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Hayatın her alanında olduğu gibi evlilikte de sorunların zaman zaman 
yaşanması gayet normaldir. Önemli olan sorun değil bu sorunların her iki 
tarafın katılımı ve fedakarlığı ile aşılmasıdır. Evlilikteki sorunların çözümünde 
ortak çıkış yolu bulunabilir. Bir adım o atar, bir adım diğeri ve orta yolda 
buluşulur. Ama fedakarlığın hep bir taraftan beklenmesi adil değildir. ‘Hep sen 
fedakârlık yap gel’ tarzında yaklaşım evliliğe zarar verir.

Çözülmesi gereken sorunla ilgili çok yönlü birdurum değerlendirmesi 
yapılmalıdır. Durum analizi, ihtiyaç analizi, kar-zarar analizi yapılır. Örneğin 
çiftlerden biri kariyeri için bir başka kente ya da ülkeye gidecek. Eşi onunla 
gitmek istemiyor. Sen gitmek istemiyorsun diye eşinin kariyerini bitirmek 
adil bir yaklaşım mı? İki tarafın da stratejik hedefleri, mesleki kariyerleri ve 
ihtiyaçları var. Bazı şeyleri zaman çözer. Ortak çözüm bulmak için beraber 
hareket etmek gerekir.

Evlilikte ikincil, üçüncül travmalar…

Taraflardan birinin eşine ‘İstifa et, kariyerini bırak gel’ dediği zaman 
gelecekte pişmanlıklar yaşanabilir. Böyle durumlarda ileride ‘Senin yüzünden 
kariyerim mahvoldu’ gibi örneklere çok rastlıyoruz. Evlilikte yeni bir ikincil, 
üçüncül travmalar oluşuyor.

Evlilik kurumunda fedakarlıkların daha çok kadından beklendiğini 
gözlemleriz. Bazı erkeklerde bazen düşünce katılığı yaşanır. Kendi doğrularına 
göre eşinin davranmasını bekler. Kimi zaman kadını köleleştirmeye çalışır. Oysa 
öyle bir hakkı yoktur. Benzer durumlar genellikle kadının çalıştığı durumlarda 
yaşanır. Madem çalışan bir kadınla evlendin o zaman ‘eşitler ilişkisi’ni kabul 
edeceksin. Eşitler ilişkisini kabul ettiğine göre de birlikte karar vermeyi 
başarmamız lazım.

Fedakârlık yapmak erkeğe daha çok yakışır…

Evliliklerde liderlik konusu da sorunun çıktığı bir başka konudur. Genellikle 
evin reisi erkektir diyen bir anlayış var. 

S O S YO L O J İ

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Evlilikte sorunlar nasıl çözülmeli?
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Evlilikte tek doğru yoktur. Günümüzde ailede eş başkanlık sistemi 
uygulanmalıdır. Hukukun temel ilkelerinden biridir, psikolojik üstünlük güçlü 
olandadır. Ekonomik güç erkeğin elindeyse erkek güçlü kişidir ve psikolojik 
üstünlük ondadır. Fedakârlık yapmak erkeğe daha çok yakışır. Erkeğin eşine 
fedakârlık yapması gerekiyor ama buna karşı erkeğin liderliğini kabul etmesi 
gerekiyor. Ama iki taraf da çalışıyor ve evin bütçesine benzer katkı yapıyorsa 
böyle durumlarda o evlilik eş başkanlık sistemiyle yürür. Yoksa dağılma olur.

Fedakarlık hisseden kadının aidiyeti artıyor…

Evlilikte kadının kendini değerli hissetmesi önemlidir. Kadın kendine değer 
verildiğini, kendi için fedakârlık yapıldığını hissettiğinde aidiyeti artıyor. Akıllı 
erkekler ne yapıp ne edip kendini sevdirirler. Mutlu ederler demiyorum, 
sevdirirler. Kadın sevdiği zaman çok rahat fedakârlık yapar. Sağlılklı bir 
evlilikte çiftlerin sevgi bağlarını arttırması lazım. Çiftlerin aralarındaki bağı 
güçlendirmek için beraber zaman geçirmek de önemlidir. Birlikte zaman 
geçirme çiftlerin arasındaki sevgiyi arttırmaya yardım eder.
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Sevgi ve adalet birleşince güven oluşuyor

Çiftler arasında adaletin sağlanması da mutlu ve sağlıklı bir evliliğin önemli 
şartlarından biridir. Sorunların çözümünde de adil olunmalıdır. Adalet aileden 
başlar. Adaleti ailede yaptığımız ve uyguladığımız zaman güven oluşuyor. 
Adaletin olduğu yerde güven oluşuyor. Güven en büyük sermaye. Sadece sevgi, 
güven oluşturmuyor. Adil bir ilişki varsa sevgi artı adalet, eşittir güven oluşuyor. 
Ama adil bir ilişki yoksa otoriter, korkutucu bir ilişki varsa bu zamanda o evlilik 
yürümez. Artık mümkün değil. Bu çağın doğrusu değildir.

Krizler fırsata çevrilebilir

Her krizin bir tehdit boyutu bir de fırsat boyutu vardır. Evlilikte yaşanan 
sorunlarda da bu göz önünde bulundurulmalıdır. Tehditte ne vardır? Tehditte 
evlilik dağılmak üzere. Fırsat boyutu nedir? Evliliği daha iyi bir hale getirmek 
için fırsat boyutu değerlendirilebilir. Ne olur? Evlilik bağlarını güçlendirmek 
için fırsat vardır. Bir tarafın fedakârlık yapması gibi bir adım var. Öbür taraf da 
ondan sonra fedakârlık yapar. Doğru bir çözüm üretilirse burada kriz fırsata 
çevrilir.

Akıl ve kalp dengesi bir arada olmalı

Evlilik ilişkisinde akıl ve kalp dengesi olmalıdır. İkisi de birbirini tamamlayıcı 
olmalıdır. Sadece akılla da gidilmez, sadece kalple de... Akıl ve kalp dengesi 
gerekiyor. Şu anda evlilikteki en büyük kırılma sebeplerinden birisi evlendikten 
sonra kadının kendini çocuklarına adamasıdır. Eşini ihmal etmesi. Erkeğin de 
kendini işe vermesi aileyi ihmal etmesidir. Bu ikisi arasındaki mesafe uzuyor. 
Mesafe uzayınca soğukluk başlıyor, soğukluk başlayınca da çatışmalar çıkıyor.
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TEVFİK FİKRET

Tanzimat ruhundan kaynaklanmaktadır yenilikçi düşüncesi,

En iyi okullardan Mekteb-i Sultani’nin (GS Lisesi) birincisi.

Ve memuriyette, arkadaşlarıyla Malumat Dergisi’ni çıkardı,

Fikirlerine uygun Servet-i Fünun Dergisinde müdür oldu.

İsmi Edebiyat-ı Cedide olarak da bilinen bir topluluktu bu.

Konutu, Robert Kolejin yanında, Aşiyan Müzesi halini aldı.

Faaliyetleri kimi zaman gözaltı ve kovuşturmalara yol açtı.

İttihat ve Terakki'nin yayın organı olacağını anlar – anlamaz,

Kurduğu, tınlamak anlamına gelen Tanin Gazetesinden ayrıldı.

Rübab-ı Şikeste’de toplumsal sorunlarla ilgili şiirleri vardı.

En bilinen eseri, oğlu Halûk'tan esinlenen Halûk'un Defteri’ydi.

Tevhid ve Sabah Ezanında gibi şiirler yazan şair, dindar bir insandı.

Zafer SUAD

A K R O S T İ Ş
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İntizam-ı  Kelam

A N A L İ Z

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünyada her 33 kişiden biri insani yardıma ihtiyaç 
duyarken, toplam rakamın, Ukrayna savaşının da etkisiyle bu yıl 274 milyona yükselmesi 
bekleniyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 19 Ağustos 2003'te, aralarında BM Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieira 
de Mello'nun da bulunduğu 22 yardım çalışanının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesi sonucu 
BM Genel Kurulu'nda 2008'de alınan kararla 19 Ağustos, "Dünya İnsani Yardım Günü" ilan edildi.

BM İnsani Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, 2020'de her 45 kişiden biri ihtiyaç 
sahibiyken 2021'de 235 milyon kişi, yani dünyada her 33 kişiden biri insani yardıma ve korumaya 
ihtiyaç duydu.

İnsani ihtiyaçların en kapsamlı ve kanıta dayalı değerlendirmesini yapan Küresel İnsani 
Bakış Raporu'na göre, bu yıl insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyanların sayısının Ukrayna 
savaşının da etkisiyle 274 milyona yükselmesi bekleniyor. Bu da dünyada yaşayan yaklaşık her 
28 kişiden birinin insani yardıma ihtiyaç duyması anlamına geliyor.

Toplamda 64 ülkede yaklaşık 183 milyon kişiye BM ve partner kuruluşlar eliyle insani yardım 
ulaştırılması planlanırken, bu yardımlar için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulacak.

Geçen sene, 160 milyon kişiye yapılan insani yardımlar kapsamında 35 milyar dolar harcandı.

Afganistan'ın yüzde 59'u insani yardıma muhtaç

İnsani yardım ihtiyacı, sadece savaş ve iç karışıklıklardan ötürü değil son dönemde doğal 
afetler ve Kovid-19'un etkisiyle başlayan ekonomik kriz nedeniyle de ortaya çıkıyor.

Küresel İnsani Bakış Raporu'na göre, iç karışıklık sebebiyle Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan 
4 milyonu aşkın Rohingya'nın yaşadığı Cox's Bazaar'da, çeşitli nedenlerle yerlerinden olmuş 3,7 
milyon Bangladeşli de yaşıyor.

Asya-Pasifik'te 2015-2019 döneminde yaklaşık 700 milyon insanın hayatını etkileyen doğal 
afetler, 3,5 milyon kişiyi evsiz bırakırken 2020'de, sadece Endonezya ve Filipinler'de yaklaşık 10 
milyon insan doğal afetler nedeniyle evsiz kaldı ve insani yardıma muhtaç hale geldi.

Dünyada insani yardıma en fazla ihtiyaç duyanlar Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşıyor. 
Yaklaşık 27 milyon ihtiyaç sahibinin bulunduğu ülkeyi 26 milyonla Etiyopya ve 24,5 milyonla 

İnsani Yardıma İhtiyaç 
Duyanların Sayısı 274 Milyona 

Yükselebilir
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Afganistan takip ediyor. Afganistan'daki rakam, toplam nüfusun yüzde 59'una denk geliyor.

Afganistan, insani yardım için en fazla kaynağa ihtiyaç duyulan ülke olarak da dikkati çekiyor. 
Ülkede yapılacak insani yardımlar için bu yıl 4,4 milyar dolar harcanması öngörülürken, bu sayı, 
Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirdiği 2021 öncesi 3 yılda sırayla 9,4 milyar dolar, 6,3 milyar 
dolar ve 6,5 milyar dolar şeklindeydi.

Bu tutar, en fazla insani yardıma ihtiyaç duyan insanın yaşadığı Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti'nde 2022 için 1,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna'da 3 milyon, Suriye'de 14 milyon ihtiyaç sahibi bulunuyor

Savaşın ardından yaklaşık 3 milyon insanın ülke içinde yerlerinden olduğu veya çeşitli komşu 
ülkelerde kamplara yerleştiği Ukrayna da bu yıl insani yardımların aktarılacağı ülkeler arasında 
yer alacak.

Yaklaşık 3 milyon insandan 1,8 milyonuna ulaşmayı hedefleyen BM ve partner kuruluşların 
insani yardımlar için yaklaşık 190 milyon dolar harcaması planlanıyor.

Ukrayna gibi milyonlarca insanın ülke içinde farklı noktalara göç ettiği ya da savaş nedeniyle 
ekonomik güçlükler yaşayarak insani yardıma muhtaç hale geldiği ülkelerden bir diğeri de Suriye.

Yaklaşık 14 milyon ihtiyaç sahibinin bulunduğu ülkede, bu yıl 12 milyar dolarlık insani yardım 
hedefleniyor. Bu ülkedeki yardımlar, insani yardım özelliği taşımayan ancak uzun dönemde etkili 
olan gelir artırıcı ve üretime yönelik yardımlar olarak ön plana çıkıyor.

Geçen yıl, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarda 140 kişi öldü

İnsani yardım çalışmalarının, çoğunlukla güvenlik tehdidi altındaki afet bölgeleri ve savaş 
alanlarında yapılması, yardım çalışanları ve gönüllüler arasında can kayıplarının yaşanmasına 
da neden oluyor.

Geçen yıl, 460 insani yardım görevlisi saldırıya uğrarken, bunlardan 140'ı hayatını kaybetti, 
203'ü ise yaralandı. Toplamda 117 görevli, kaçırılarak esir alındı.

Bu saldırıların çoğunluğu Güney Sudan, Afganistan ve Suriye'de yaşanırken, bu yıl Ukrayna'daki 
savaşın da eklenmesiyle daha fazla insani yardım çalışanının saldırıya maruz kalması bekleniyor.

BM, geçen sene yaşanan saldırılarda hedef olan 460 kişiden yüzde 2'sinin yabancılardan, geri 
kalanın ise yerel personelden oluştuğunu bildirdi.

Saldırıya uğrayanların yüzde 53'ü ise uluslararası bir sivil toplum örgütünün çalışanları olarak 
kayıtlara geçti.
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Swing 1930'lu yıllarda ortaya çıkan caz akımı. 20. yüzyılın 
en popüler caz hareketlerinden biri.

Swing, 1920'li yılların sonlarına doğru gelişmeye 
başlamış ve 1940'ların ortalarına kadar da etkisini 
sürdürmüştür. Bu dönem müzisyenleri müziklerine rahatlık 
hissi ve çok sıkı olmayan bir ritim anlayışı katmış, sekizlik 
nota kalıbını kullanmışlardır. Bütün bunlar da 'swing 
hissi' ni karakterize eden önemli unsurlardır. Dönemin 
eserlerinin çoğu orkestralar tarafından icra edildiğinden 
swing dönemi aynı zamanda caz orkestralarının 'altın çağı' 
olarak da düşünülebilir. Ritmik yapısından ötürü bu müzik 
pek çok dansçıyı da kendine çekmiştir.

Dönemin özellikleri
Swing döneminin erken dönem cazına göre faklılıkları :

Tercih edilen yapı küçük gruplar yerine büyük orkestralardır. Yazılı aranjmanlar daha çok 
kullanılmıştır.

Saksofon swing'te daha sık kendini gösterir.
Bas viyola daha sık görünür.
Davulda hi-hat zilinin kullanımı artmıştır.
Kolektif doğaçlama pek görülmez.
Ritmik anlayış genel olarak daha gevşek ve yumuşaktır.
Swing müzisyenleri erken dönem caz müzisyenlerine göre enstrümanlarına daha hakimdirler 

ve yetkinlikleri daha fazladır.
Caz orkestraları on ya da daha fazla müzisyenden oluşmaktaydı ve müzisyenler de üç ana 

kategori altında toplanırdı : ritim, bakır sazlar ve saksofon grubu.

Ritim kısmı piyano, gitar, bas / bas viyola ve davulu kapsardı. Bakır sazlardan oluşan kısım ise 
kendi için ikiye ayrılırdı : Trompet ve trombon grubu.

Orkestradaki saksofon grubu (ham madde olarak bakır sazlarla aynı olsa da) bakır sazlardan 
ayrı bir gruptu. Burada şunu belirtmekte fayda var; saksofon gelişimi itibarıyla tahta üflemeli 
(woodwind) sınıfına girer çünkü klarinet, flüt ve obua gibi tahta üflemeli enstrümanlar 
saksofonun atası sayılmaktadır. Saksofon kısmı aynı zamanda "kamışlı saz" (reed instrument) 
grubu olarak da adlandırılır. Bunun nedeni saksofoncuların yeri geldiğinde klarinet de çalması 
ve adı geçen iki enstürmanın da kamışlı saz olmasıdır.

A. Akif URTEKİN

Swing (müzik)

M Ü Z İ K

34



sirdergisi.com
Ağustos 2022 -  Muharrem 1444

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, Abdülhamid Han 
gemisinin Yörükler-1 kuyusunda 
bugün ilk sondajına başladığını 
belirterek, "Karadeniz'in sevincini 
bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle 
yaşatmaya kararlıyız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi 
Abdülhamid Han ile ilgili açıklama 
yaptı. 

Geminin ilk sondajına bugün 
başladığını duyuran Dönmez, şunları 
söyledi:

"Karadeniz'in sevincini 
bu kez Akdeniz'deki yeni 
müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. 
Mühendislerimizin alın teri ve 
milletimizin duasıyla gemimizin bahtı 
açık, sondajı bereketli olsun." 

Filonun en güçlüsü

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 
9 Ağustos'ta Mersin'in Taşucu 
Limanı'nda yapılan törenle ilk 
görev yerine uğurlandı. Türkiye’nin 
4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da 
hidrokarbon arama çalışmalarına güç 
katacak.

Filonun en güçlüsü olan Abdülhamid 
Han, sahip olduğu üstün teknoloji 
ile dünyada da sayılı sondaj gemileri 
arasında.

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle 
dikkati çekiyor. 238 metre uzunluğa, 
42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 
112 metre.

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj 
yapabilme imkanına sahip. 200 
mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide 
helikopter pisti de var. Geminin ilk 
görev yerinin Doğu Akdeniz olması 
bekleniyor.

7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de

Geminin Doğu Akdeniz'de çalışma 
yürüteceği alan için yeni NAVTEX ilan 
edildi.

İlana göre, geminin görevi Doğu 
Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 
alanda 7 Ekim'e kadar sürecek.

Abdülhamid Han 
ilk sondajına başladı

S AV U N M A 
S A N AY İ

İsmail Hakkı UZUN
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Prof. Dr. Sefa SAYGILI

P S İ K O L O J İ

Avrupa’nın en büyük adliyesi olan İstanbul Adliyesi ve dünyanın en büyüğü olan 
İstanbul Anadolu Adliyesi övünülerek açılmıştı. Devasa büyüklükteki adliyeler yeterli 
gelmediğinden şimdi ek hizmet binaları açılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde yeni 
cezaevleri yapılmaya ve törenle açılmaya devam etmektedir.

Şehrin en büyük binalarının, adliye ve hapishane binaları olması orada suçların 
yaygınlaştığını gösterir. Suç şehrinde yaşamak ise mümkün değildir. Canınız, malınız 
emniyette değildir. Maalesef ülkemizde gerek kötü yasalar ve uygulamaları gerekse 
ahlaki çöküntü suçları artırmaktadır. Neredeyse şehirlerimizin en görkemli yapıları 
adliye sarayları ve hapishane binaları olmuştur. 

Türkiye’de 384 cezaevi bulunmaktadır. Cezaevlerinin toplam kapasitesi 275.860 
kişidir. Halen cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı ise 03.7.2022 tarihi 
itibariyle 322.129 kişidir. Bu sayıya pandemi ve diğer sebeplerle denetimli serbestlik 
kapsamında salıverilen 172.899 hükümlü ile adli para cezasını ödeyemeyip kamuya 
yararlı işlerde çalışan 23.225 kişi dahil değildir. Aynı nüfusa sahip Almanya’da toplam 
hükümlü/tutuklu sayısı sadece 59.056 kişi iken ülkemizdeki vahim durum, ceza 
hukukunun ve uygulamasının ciddi sorunlar taşıdığını göstermektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2005 tarihinde Türkiye’de hükümlü/tutuklu 
sayısı 50.000 civarında iken 2022’de hükümlü/tutuklu, denetimli serbestlik uygulanan 
toplam kişi sayısının 495.000 kişiye ulaşması halkımızın suça meylettiğini göstermez. 
Sorun, yeni ceza kanunu ve uygulamasından kaynaklanmaktadır. Suç ve ceza siyasetinde 
amaçlanan; ıslah, caydırıcılık ve tekrar topluma kazandırma hususlarında başarı 
sağlanamamıştır.

Cezaların dengesiz ve orantısız artırılması, öfke ve kin duygularını körükleyerek 
kişileri suç makinesine çevirmektedir. Asıl olan uzlaşma ortamının sağlanmasıdır. Kişileri 
muhbir vatandaş haline getirmek, sürekli delilsiz/belgesiz şikâyete özendirmek toplum 
barışını bozacağı gibi suçların artmasına da sebebiyet verecektir. Ceza yasasında suçta 
ve cezada kanunilik ilkesi esnek tutulmuştur. Özellikle hakaret, tehdit ve yaralama 
suçlarında, suçların unsurları ve tanımı geniş yorumlanarak neredeyse her davranış suç 
kapsamına alınabilmektedir. 

Aile içi suçların nitelikli suç kapsamına alınması sebebiyle şikâyetten vazgeçme 
mümkün olamamaktadır. Tartışan kardeşler, eşler duruşma salonlarında şikâyetçi 
olmadıklarını söyleseler de kamu davası gereğince ceza mahkûmiyetleri verilmektedir. 
Birisinin kolundan tutmak/çekmek yaralama suçu kabul edilmektedir (TCK m.86). Şişko, 
kel, komünist demek hakaret suçu kabul edilmektedir (TCK m.125 gerekçesi). Hatta 

Cezaevleri dolup 
taşarken, ‘af’ çare midir?
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kişinin sahibi olduğu bağında, bağ çubuğunu kesmesi veya zarar vermesi halinde suçun 
nitelikli hali olan 6 yıla kadar ceza verilebilmektedir (TCK m152/c.). Fuhuş yapmayı ve 
kumar oynamayı suç olarak tanımlamayan kanun düzenleyiciler belirsiz/orantısız suç ve 
cezalar ihdas etmişlerdir.

Halen cezaevinde olan hükümlü/tutuklu ve denetimli serbestlik kapsamında 
olanların sayısı yaklaşık 500.000 kişiye ulaşmıştır. Ancak daha vahimi, yargı kararlarının 
kesinleşmesini veya infazını bekleyenlerin sayısı ise yaklaşık bir milyon civarında 
oluşudur. Ülkemizde derdest 25.000.000 civarında icra dosyası ve 10.000.000’a yaklaşan 
dava dosyası bulunmaktadır. Yargılamaların gecikmesi ise başlı başına başka bir sorun 
oluşturmaktadır. Halkımız, adil ve doğru yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesi’ne on binlerce bireysel başvuruda bulunmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu verileri, son 10 yılda suç patlamasının yaşandığını 
göstermektedir. Hırsızlık 7 kat, cinayet 6 kat, cinsel suçlar 10 kat, uyuşturucu 11 kat, 
yağma 11 kat, trafik suçları 15 kat artış göstermiştir. Cezaevine giren insan sayısı da 3,8 
kat artmıştır. Bu veriler toplumun bozulduğunu gözler önüne sermektedir. 

2009 yılında cinayet suçu sayısı 1.514 iken bu sayı 6 kat artarak 9 bin 574’e, 
yaralamada ise 4,5 kat artarak 34 bin 987’ye çıkmıştır. Aralıklarla çıkarılan infaz affının 
veya genel affın, bu yasaların ve uygulama hatalarının karşısında çare ve çözüm olması 
mümkün değildir.

 Toplumlar, yasalara göre davranırlar. Suçların önlenmesi ve suçluların ıslahı adil ve 
doğru yasalarla mümkündür. Adil ve doğru yasalar olmadan adaletli yargılamadan da 
bahsedilemez.

Temel kanunlarımız olan Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’nun bilge hukuk mimarları 
tarafından yeniden düzenlenmesi ile aile ve toplum huzur ve sükûna erer. Doğal hukuk 
kapsamında, inanç değerlerimize uygun, insanımızın kültür ve gelenekleri ile çatışmayan 
milli ve yerli yasalar yapılarak sağlıklı insan ve toplum hedefine ulaşılabilir.
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“İşte şu, o kâmil Kitap. Onda hiç bir şüphe yok. 
Müttakiler için bir hidayettir.” (Bakara, 2)

Bil ki: Kelâmın güzelliğinin kendisiyle parladığı 
belâğatın esaslarından biri, vadilerden akan suların orta 
bir yerde toplanması veya aynı havuza çok yerlerden 
suların dolması misali,

- O kelâmı meydana getiren unsurların birbirine 
cevap vermesi,

- kayıtların birbirini çağrıştırması,

- hepsinin asıl maksada destek olması

- ve her birinin kendi takati nisbetinde maksada 
medet vermesidir. Böylece şairin şu sözünün bir tasdiki 
ve timsali olmaktır.

 ِلام ج ْلا ك اذ ىل ِا ٌّلُكو ٌدِحاو ُنْس ُحو ىت ش انُتاراب ِع
ُريشُي

“Senin hüsnün bir ama farklı farklı ibarelerimiz.

Her birimiz o cemale işaret ederiz.”

Mesela ِبر ِباذ ع ْنِم ٌةح ْفن ْمُهْتَّسم ْنِئل و “Rabbinin 
azabından bir kokucuk onlara dokunacak olsa…” 
(Enbiya, 46) ayetine dikkatle bak.

Bu ayet “zıddı zıddından yansıtmak” sırrıyla, 
azabın azını göstererek dehşetini bildirmek için sevk 
olunmuştur.

"Eğer" ْنِإ

Görmez misin, şek bildiren "eğer" ifadesi nasıl da 
azlığa medet veriyor!

”Dokunsa“ َّسم

"İsabet" yerine “dokunmak” kelimesi nasıl da azlığa 
ve sadece kokusu-nu duyurmaya işaret ediyor!

"Bir kokucuk" ٌةح ْفن

Bir defa dokunmayı ve küçüklüğü ifade eden bu 
kelime, nasıl da mana-sıyla, sığasıyla ve sonundaki 
tenviniyle azlığa telvihte bulunuyor!

"den…" ْنِم

Bu ifade, baziyet ile nasıl da azlığa ima ediyor!134

"Azab" ِباذ ع

“Nekal” gibi daha şiddetli azap kelimeleri yerine, 

bu kelime nasıl da azlığa remzediyor!

"Rabb" ب ر

Rab isminden anlaşılan şefkat nasıl da azlığa 
işaret ediyor! Ve hakeza kıyas et!

Böylece bunların her biri kendine has ciheti ile 
maksada medet veriyor.

Bu ayete, kardeşlerini kıyas et ve özellikle ِلٰذ م لا 
ىد ُه ِهيِف ب ْير ال ُبات ِكْلا

 İşte şu, o kâmil Kitap. Onda hiç bir“ ن يِقَّتُمْلِل
şüphe yok. Müttakiler için bir

hidayettir” ayetine bak. Çünkü bu ayet, Kur’ân’ı 
medhetmek ve kemâlini

isbat etmek için zikredilmiştir.

deki bir görüşe göre olan kasem,135 َۚم لا

 İşte şu" ifadesindeki işaret, mahsusiyet ve" ِلٰذ
uzaklık,

,deki elif-lam ُبات ِكْلا

 "Onda hiç bir şüphe yok" َِۚهي۪ف ب ْير ال
ifadesiyle isbatta bulunmasının tamamı bu maksat 
için birbirine cevap verir ve birbirinin elini tutar. 
Bunların her biri asıl maksadı desteklediği ve ona 
kendi hissesini verdiği gibi velev ince de olsa- 
dayandığı delile de remizde bulunur.

İstersen َۚم لا deki yemine dikkat et.136 Maksadı 
te’kid ettiği gibi, tazim vasıtasıyla da kendisine 
remz edilen davaya delil olması için altında bulunan 
mezkûr letaifin ortaya çıkması yönünde bakılmasını 
işar eder.137

Sıfatlarla beraber zâta rücu için kullanılan ِلٰذ 
'deki işarete bak. Bu,

- Ya َۚم لا ile işaret edilene, Veya Tevrat ve İncil’de 
müjdelenene bir işarettir.

İşte bu ِلٰذ tazimi ifade ettiği gibi, deliline de 
telvihte bulunur. Çünkü kendisi ile yemin edilen 
şey ne büyüktür! Tevrat ve İncil’in müjdelediği (bir 

7. DERS: KUR’ÂN’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Prof. Dr. Şadi EREN

İ S L Â M
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kitap) ne kadar mükemmeldir!

Sonra, akıl ile anlaşılan bir meseleye göz ile 
görülen bir şey gibi işaret edilmesine dikkat et. Ta 
ki, bununla tazim ve ehemmiyet ifade ettiği gibi,

Kur’ân’ın zihinleri cezp eden bir mıknatıs gibi 
olduğuna, nazarların ona yöneldiğine, her hayali 
kendisi ile meşgul olmaya zorladığına işaret ettiğini 
göresin. Binaenaleyh, gözler hayale müracaat 
ettiğinde gerisinden O’nun azametini görecek 
derecede tezahür etmesiyle, doğruluğuna olan 
güvenine ve gözlerden ırak kalmaya sebep olan zaaf 
ve hile gibi hâllerden müberra olduğuna lisan-ı hâlle 
remzeder. Sonra ِلٰذ den anlaşılan uzaklık manasını 
tefekkür et. Çünkü o uzaklık, Kur’ân’ın kemâlini 
ifade eden yüce rütbesini gösterdiği gibi, bunun 
deliline de ima eder. Yani, o Kur’ân, beşerî kitapların 
gittiği yolu takip etmekten uzaktır. Bu durumda, ya 
hepsinin altındadır, bu ise bilittifak batıldır. Öyleyse 
hepsinin fevkindedir.

Sonra ُبات ِكْلا daki elif-lam hakkında düşün. 
Çünkü o, kemâli gösteren hasr-ı örfiyi138 ifade 
ettiği gibi, muvazene kapısını açar. Bununla telmihte 
bulunur ki: Kur’ân bütün kitapların güzelliklerini 
cem etmekle beraber, onlara ziyade gelmiştir, 
öyleyse hepsinin en mükemmelidir.

Sonra ُبات ِكْلا tabiri üzerinde dur. "Kitap" 
ifadesi, kıraat ve kitabet ehli olmayan bir ümminin 
san’atı olamayacağına nasıl telvihte bulunuyor?

".Onda hiç bir şüphe yok" ِهيِف ب ْير ال

Bunda iki cihet var:

Zamirin mercii, ya hükme veya Kitaba bakar.139

Birinciye göre -ki Miftah sahibi Sekkaki bu 
görüştedir- “yakînî olarak, şeksiz bir şekilde” 
demektir. Bu da O’nun kemâlini isbat için bir cihet 
ve tahkik olur.

İkinciye göre -ki Keşşaf sahibi Zemahşeri bu 
görüştedir- kemâlinin sübûtu için bir te'kid olur.

Her ikisine göre de ِهيِف ب ْير ال "Onda hiç bir 
şüphe yok." ifadesinin altından

"Eğer kulumuza indirdiğimizden bir şüphe içinde 
iseniz, haydi onun mislinden bir sûre getirin." 
(Bakara, 23) sesi gelir ve onun has deliline

remzeder.140

"Hiç bir" ال

Bu ifadedeki istiğrak, var olan şüpheleri idam 
ettiği sebebiyle, şu şiiri

inşad eder:141

 ِمْهف ْلا ن ِم ُهُتف ا و ا حيِحص الْوق ب ِئاع ْنِم ْمك و
ِميِق َّسلا

“Sahih sözü ayıplayan nice kimse vardır.

Bunun sebebi, hasta anlayıştandır.”142

Ayrıca, mahallin tereddütlerin tevellüdüne 
kabil olmadığına işaret eder. Çünkü siperlere öyle 
emareler bırakmıştır ki her taraftan birbirlerine 
seslenirler ve hücum eden şüpheleri tardederler.143

"Onda" ِهيِف

Bu ifadedeki zarfiyete gelince, diğer harf-i 
cerlerden biriyle değil de, bununla ifade edilmesi, 
nazarı Kur’ân’ın içine nüfuz ettirmeye;144 onun 
içindeki hakîkatlerin sathi nazarla yüzeyine konan 
evham tozlarını tardedip uçurmasına bir işarettir.

Ey tahlil yoluyla terkibin kıymetine ünsiyet eden, 
bütünle parça arasındaki farkı anlayan kişi! Bütün 
bu kayıt ve hey’etlere birden bak! Ta ki her birinin 
has delili ile beraber müşterek maksada nasıl 
hissesini bıraktığını, her tarafından nasıl belâğat 
nuru fışkırdığını göresin.

Bil ki: Bahsinde bulunduğumuz “İşte şu, o kâmil 
Kitap. Onda hiç bir şüphe yok. Müttakiler için 
bir hidayettir” ayetlerinin cümleleri arasında atıf 
halkalarıyla bir bağ yoktur. Çünkü aralarında tam bir 
ittisal ve teanuk vardır. Tamamı önceki ve sonraki 
ile birbirine sımsıkı tutunmuştur. Dolayısıyla, 
bunlardan her biri, bir cihetle bütününe delil 
olduğu gibi, diğer cihetle de her birinin neticesidir.

Gerçekten de i'câz, bu ayet üzerinde birbiriyle 
kenetlenmiş, iç içe girmiş  on iki münasebet 
çizgisinin nesciyle nakışlanmıştır.

Tafsil istiyorsan şuna dikkat et:

 ,mana olarak şuna ima eder: “İşte bu َۚم لا
kendisiyle meydan okunan kitap! Var mı meydana 
çıkan!” Sonra, O’nun mu’cize olduğuna telvih eder.

 İşte şu, o kâmil Kitap” ibaresini“ ُبات ِكْلا ِلٰذ
tefekkür et. Çünkü o, sarahaten şunu bildirir: O, 
kardeşi olan diğer kitaplara ziyade gelmiş ve onlara 
galebe etmiştir. Sonra, müstesna, mümtaz ve misli 
getirilmez olduğuna telmih eder.

39



sirdergisi.com
Ağustos 2022 -  Muharrem 1444

Fatih DENİZ

G Ü N D E M

NASA'nın Lucy görevi 
yeni bir Ay keşfetti

NASA'nın Lucy görevi yeni bir ay keşfetti. Uzay kayası, Jüpiter'e yakın bir Truva 
asteroidi olan Polymele'in yörüngesinde bulundu.

Dünya'dan yaklaşık 770 milyon kilometre uzaktaki uzay kayası, NASA'nın 
Güneş Sistemi'nin dış gezegenlerini oluşturan en eski malzemeyi bulma 
umuduyla iki büyük asteroit kümesini incelemek için 2021'de fırlattığı Lucy 
görevi tarafından tespit edildi.

Bu yeni ay, Polymele'den 200 kilometre uzakta tespit edildi. Cisim yaklaşık 5 
kilometre çapında, ona ev sahipliği yapan Truva asteroidinin aşağı yukarı üçte 
biri boyutunda.

Adını bir insan atası fosilinden alan Lucy'nin kendisi ise uçtan uca sadece 14 
metre ve büyük kısmını da uzay aracına enerji sağlamak için kullanılan devasa 
Güneş panelleri oluşturuyor.

Lucy'nin cihazları ve Dünya'yla iletişim kurması için gerekli olan iki metre 
yüksekliğindeki kazanç anteni ise çok daha küçük olan uzay aracı gövdesinde.

Bilim insanları henüz ayın yörüngesini belirlemediğinden, muhtemelen 
Lucy'nin asteroide yaklaşması beklenen 2027'ye kadar ona ad vermeyecek.

Polymele'in ayı, Dünya tabanlı ya da Dünya yörüngesinde dönen yapay 
uydular tarafından görülemeyecek kadar ev sahibine yakın, aslında Lucy'nin 
yer aldığı uzaklıktan bile tespit edilmesi pek mümkün değildi. NASA bunu, 
Manhattan'daki bir gökdelenden Los Angeles'taki bir kaldırımdaki çeyrekliği 
tespit etmeye çalışmaya benzetiyor.
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Minyonlar 2: Gru'nun 
Yükselişi

Suikast Treni, Tokyo’daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini 
öldürmeye çalışan bir grup sıikastçıya odaklanıyor. Uğur Böceği, işini barışçıl 
bir şekilde yapmaya çalışan, sanşsız bir suikastçıdır. Son görevi onu, dünyanın 
en hızlı treninde bir çarpışma rotasına sokar. Birbiriyle bağlantılı olan bir dizi 
ölümcül düşmana birlikte trende zorlu bir mücadeleye girişen Uğur Böceği, 
hayatta kalmak için trenden inmenin bir yolunu bulmak zorunda kalır.

Habibe U.

S İ N E M A



Ghostwire: Tokyo, Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve 
Bethesda Softworks tarafından yayınlanan yaklaşan bir aksiyon-macera 
oyunudur. Oyun, 2022'de Microsoft Windows için dünya çapında ve 
PlayStation 5'e özel zamanlı bir konsol olarak piyasaya sürülecek.

Oynanış
Ghostwire: Tokyo, birinci şahıs bakış açısıyla oynanan bir aksiyon-

macera oyunudur. Oyuncu, Tokyo'ya musallat olan hayaletleri ve 
ruhları yenmek için çeşitli psişik ve paranormal yetenekleri kullanabilir. 
Savaş yönetmeni Shinichiro Hara, oyuncu karakteri büyü yapmak 
için Kuji-kiri el hareketlerinden ilham alan el hareketlerini kullandığı 
için savaşı "karate sihirle buluşuyor" olarak nitelendirdi. Bir düşman 
sağlığının çoğunu kaybettiğinde, çekirdeği açığa çıkar ve oyuncu onu 

V İ D E O  -  O Y U N

Ghostwire: Tokyo
BATUHAN 
PINARBAŞI
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Yavuz SAMİ

TUZLU KAHVE

Benzer bir hikâye olduğu için “Tuzlu 
Kahve”den bahsetmemek olmazdı. İşte o 
hikâye:

Üniversitenin kafeteryasında 
rastlamıştır o harika kıza. Kısa bir 
tanışmadan sonra kıza kahve ısmarlar. Kız 
şimdiye kadar dikkatini çekmeyen oğlanın 
ikramına şa-şırır ancak, kabalık olmasın 
düşüncesiyle kabul eder. Delikanlı öyle 
heyecanlıdır ki, kalbinin çarpmasından 
konuşamıyordur. Onun bu hali kızın da 
huzurunu kaçırmıştır..

   “Ben artık gideyim” demeye 
hazırlanırken, delikan-lı birden garsonu 
çağırır..

     “Bana biraz tuz getirir misiniz” der.. 
“Kahveme koymak için..”

Yan masalardan bile şaşkın yüzler 
delikanlıya bakar..

     Kahveye tuz!..

  Delikanlı, pancar gibi kulaklarına 
kadar kızarmıştır utançtan. Ancak 

dediğini de yapmış ve kaşla göz arasın-
da tuzu kahvesine dökmüş ve içmeye 
başlamıştır bile... 

Kız, merakla;

-“Garip bir ağız tadınız var” der usulca. 
Delikanlı an-latmaya başlar: 

-“Çocukken deniz kenarında yaşardık. 
Hep deniz ke-narında ve denizde 
oynardım. Denizin tuzlu suyunun 
tadı ağzımdan hiç eksilmezdi. Bu tatla 
büyüdüm ve bu tadı çok sevdim. Kahveme 
tuz koymam işte bundan. Ne zaman o 
tuzlu tadı dilimde hissetsem, çocukluğu-
mu, deniz kenarındaki evimizi ve mutlu 
ailemi hatırlı-yorum. Annemle babam, 
hala o deniz kenarında oturu-yorlar. 
Onları ve evimi öyle özlüyorum ki..”

Bunları söylerken gözleri nemlenir 
delikanlının.. Kız dinlediklerinden çok 
duygulanmıştır.

İçini bu kadar samimi döken, evini, 
ailesini bu kadar özleyen bir adam, evi, 
aileyi seven biri olmalıydı. Evini düşünen, 
evini arayan, evini sakınan biri.. Ev 
duyusu çok hassas ve yüksek olan biri..

Kız da içini dökmeye başlar dostça... 
Onun da evi uzaklardadır. O da 
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çocukluğunu, ailesini, hobi ve fobi-lerini 
anlatır.

Başlangıcı bu şekilde olan buluşmalar, 
bir müddet sonra evlilikle sonuçlanır. 
Oldukça mutlu bir hayatları vardır artık 
genç çiftin. 

Neredeyse her gün beraber başbaşa 
verip kahve iç-meye, o ilk buluşmanın 
nostaljisini yaşamaya deva ederler..

Genç hanım ne zaman kahve yapsa, 
haliyle eşinin fincanına içine bir kaşık 
tuz koymayı da ihmal etmez. Çünkü beyi 
kahveyi tuzlu seviyordu.

Bir yastıkta tam kırk yıl geçer mutlu 
çiftin. Her yara-tılanda olduğu gibi onlara 
da ölüm yaklaşmıştır artık. Beyefendi 
vefat etmeden önce ‘ben öldükten sonra 
açar-sın’ dediği bir mektup bırakır.

Vefatının üzerinden birkaç gün geçince 
hanımı daya-namaz ve üzerinde ‘sevgili 
eşime’ yazan zarfı açar.

İtina ile dizilmiş satırları okurken 
gözyaşları sadece yüzünü değil mektubu 
da sırılsıklam yapmıştır;

“Bir tanem..

Lütfen beni affet. Bütün hayatımızı 
bir yalan üzerine kurduğum için beni 
affet. Sana hayatımda bir tek kere 
yalan söyledim.. Tuzlu kahvede.. İlk 
buluştuğumuz günü hatırlıyor musun? 
Öyle heyecanlı ve gergindim ki, şeker 

diyecekken ‘Tuz’ çıktı ağzımdan.. Sen ve 
her-kes bana bakarken, değiştirmeye o 
kadar utandım ki,  yalana devam ettim.

Bu yalanın bizim ilişkimizin temeli 
olacağı hiç aklıma gelmemişti. Sana 
gerçeği anlatmayı defalarca düşündüm. 
Ama her defasında korkudan vazgeçtim. 
Şimdi ölüyorum ve  artık korkmam için 
hiçbir sebep yok..

İşte gerçek.. Ben tuzlu kahve sevmem. 
O garip ve rezil bir tat.. Ama seni 
tanıdığım andan itibaren bu re-zil kahveyi 
içtim. Hem de zerre pişmanlık duymadan. 
Seninle olmak hayatımın en büyük 
mutluluğu idi ve ben bu mutluluğu 
tuzlu kahveye borçluydum. Dünyaya bir 
daha gelsem, herşeyi yeniden yaşamak, 
seni yeniden tanımak ve bütün hayatımı 
yeniden senin-le geçirmek isterim, ikinci 
bir hayat boyu daha tuzlu kahve içmek 
zorunda kalsam da..”

Çocukları yüzüne kolonya sürerken 
ayılmış ve elin-deki gözyaşlarından 
okunmaz hale gelen mektuba tek-rar 
bakmış yine bayılmıştı...

Lafı açıldığında birgün biri, kadına 
“Tuzlu kahve na-sıl bir şey” diye soracak 
oldu..

Gözleri nemlendi kadının, dişlerini 
sıktı. Sadece:

 - “Çok tatlı!..” diyebildi tekrar 
gözyaşlarına boğuldu... *DJ Gevez, Tuzlu 
Kahve, Mavi Ağaç Yayınları..
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Süleyman KOCABAŞ

 İttihat ve Terakki Partisi’nin triumviratesi 
(otoriter üçlü yönetim)  parti  ve hükümetin 
yönetimine hakim Enver, Talat ve Cemal Paşalar, 
“Almanya galip gelecek” ham hayaliyle  Osmanlı 
Devleti’ni I. Dünya Harbi’nde onun safında 
harbe sokmuşlar, adı geçen harpte mağlup 
olunup, felaketten felakete sürüklendikten 
sonra,  ağır  şartlarda mütareke imzalanmasını 
takiben çok sıkıntılı duruma düşmüşlerdi. Halk, 
“felaketlerin sorumlusu” olarak gördüğü İttihat 
ve Terakki Partisi Hükümeti ve  İttihatçılara  ateş 
püskürüyordu. “ ‘İttihatçı’ kelimesi adeta ‘vatan 
haini’ manâsına geliyordu. Halk olup bitenden o 
kadar bezmişti ki, ‘vatan’, ‘millet’ lafını edenler 
için  ‘yakalayın İttihatçıdır’ demek içinden 
geliyordu.” (Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte 
Gördüklerim ve Geçirdiklerim, C. I, Rey Yayınları, 
İstanbul, 1972, s. 312)

   Halkın üzerindeki “kötü İttihatçı” imajını 
silmek için Talat Paşa’nın teklifiyle toplanan 
İttihatçılar, partileri İttihat ve Terakki’yi kapatarak 
onun yerine “Teceddüt Fırkası” nı kurmuşlardı. 
Bununla II. Meşrutiyet döneminin “vatan 
kurtarıcısı, hürriyet kahramanı” baş sloganı 
ile anılan İttihat ve Terakki Partisinin ne açıklı 
hallere düştüğü görülüyordu. ( Prof. Dr. Tarık Ziya 
Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C. 3, Hürriyet 
Vakfı Yayınlar, İstanbul , 1978, s. 78) 

        Mondros Mütarekesinin hemen 
ardından Türkiye’deki bütün Alman subayları 
ve sivil görevlileri ülkeyi terk etmişlerdi. 
İttihatçı liderlerin de terk edeceği günler uzakta 
görünmüyordu. Çünkü, ülkede kalmaları halinde 
“harp, felaketi ve kayıplarının suçlusu” olarak 
halk tarafından linç edilecekler, İtilaf Devletleri ve 
yeni kurulacak Hükümet tarafından da yakalanıp 
yargılanacaklardı. Üstelik, kurdukları “zümre 

Enver Paşa ve İttihatçı Liderlerin Kaçışları 

İ L M İ S İ YA S E T
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istibdadı” sebebiyle de kendilerine muhalefeti 
sindirmişler, ana muhalefet partisi Hürriyet 
ve İtilaf Partisi’nin önde gelen yöneticilerini 
ya cezalandırılmışlar ya da bunlar yurt dışına 
kaçmışlardı. Mütareke sonrası ülkeye dönmeye 
başlayan İtilafçıların, ellerindeki her türlü imkanı 
(özellikle basını) kullanarak,  kamuoyu ve hükümeti 
İttihatçılar aleyhine daha da kışkırtmaları, onların 
baş sorumluları ve ileri gelenleri için ülkede 
yaşamayı imkansız hale getirmişti. İttihatçılardan 
Ali Fethi (Okyar) hatıralarında  “Kaçmaktan başka 
çare yoktu” şeklinde yazar. (Ali Fethi Okyar, Üç 
Devirde Bir Adam, Tercüman Yayınları, İstanbul, 
1980, s.  250)

        Sultan Vahdettin de İttihatçıları sevmezdi.  
“İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne amansız bir kin ve 
nefret beslerdi.” Bu sebepten İttihatçıların, Veliaht 
Vahdettin’in “saltanat hakkını kaldırmak çarelerini” 
aramaya başlamaları onu İttihatçılara daha da 
düşman hale getirmişti. (Tarık Mümtaz Göztepe, 
Vahdettin Mütareke Gayyasında, Sebil Yayınları, 
İstanbul, 1969, s. 10)

       Enver Paşa, yurdu terk etmeden önce 
Sultan Vahdettin’in huzuruna çıkınca onun 
tarafından şöyle azarlanmıştı: “ Yazıklar olsun size! 
Memleketi batırdığınız gibi hanedanımızın şeref 
ve haysiyetini de ayaklar altına aldınız. Ne yüzle 
karşıma çıkıyorsunuz? Derhal istifa ediniz. Çekilin 
milletin başından artık. İllallah elinizden,” (Göztepe, 
s. 26) Arap asıllı İttihatçılardan Emir Şekip Aslan’ın 
yazdıklarına göre,  savaş boyunca hükümette 
sorumluluk almış kimseler durumlarına bir çare 
bulmak üzere Enver  Paşa’nın evinde toplanarak 
yurt dışına kaçma kararı almışlardı. Bunların  ileri 
gelenleri şunlardı: Talat, Enver ve Cemal Paşalar, 
Beyrut eski valisi Azmi Bey, İstanbul eski polis 
müdürü Bedri Bey, Dr. Nazım, Dr. Bahaeddin Şakir, 
İttihat ve Terakki Genel Sekreteri Mithat Şükrü 
(Bleda). (Emir Şekip Arslan, Sürgünde Üç Ölüm, 
Çev. A. Akpınarlı, Truva Yayınları, İstanbul, 2004, s. 
20-21) 

        3 Kasım 19187de sabahı İstanbul’da çok 
kasvetli bir hava vardı. Herkes Enver, Talat ve Cemal 
Paşaların kaçtıklarından bahsediyordu. Enver Paşa, 
kaçışın işaretlerini,  Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’nın 
kabinesinde Maliye Nazırı Cavit Bey’in yazdıklarına 
göre  daha 30 Ekim’de vermişti: “ Enver Paşa’nın 
Avrupa’ya gitmek üzere izin istediği hepimize pek 

garip göründü...  İzzet Paşa kendisine karşı cevap 
vermemiş, vükelanın (bakanlar) hepsi bunu pek 
zamansız, hatta uygunsuz bulmuşlardı. Bazıları 
daha ileri giderek ‘Enver Paşa icap ederse alnını bir 
kurşuna hedef etmeli, fakat buradan gitmemelidir’ 
demişlerdi. (Cavit Bey, Felaket Seneleri, C. I, Haz. O. 
Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, İstanbul, 200, 
s. 20)

       İttihatçıların kaçışını İstanbul’da bulunan 
Alman Deniz Yüzbaşı Hermann Baltzer organize 
etmişti. Almanların da İttihatçıları kaçırmaktan 
hesapları vardı. “Almanlar olası bir İngiliz işgalinde, 
Enver Paşa ve arkadaşlarının sorgulanmaları 
durumunda, Almanya aleyhine konuşmaları 
ihtimalini ortadan kaldırmak istemişler ve bunu 
başarmışlardır. İttihatçılar tarafından Almanya’da 
kaleme alınan anılarda, Almanya aleyhine bir tek 
sözcük yoktur.” ( Mete Soytürk. İttihatçı Paşalar Yurt 
Dışına Nasıl Çıkartıldı?  Popüler Tarih Dergisi, Kasım, 
2005, Sayı 63, s. 47)

       Yüzbaşı Baltzer, kaçma kararı alan ve 
kimliklerini gizlemek için kıyafet  değiştirmiş olarak 
gelen İttihatçıları, gece karanlığında  U-17 isimli 
Alman denizaltısı ile Odesa limanına getirdi. (Rauf 
Orbay, Cehennem Değirmeni, Siyasi Hatıralarım, C. 
I, Emre Yayınları, İstanbul, 1993, s. 161-162)

       İttihatçı liderler, kaçarlarken  Sadrazam  
Ahmet İzzet Paşa’ya verilmek  üzere mektuplar 
bırakmışlardı. Talat Paşa, 2 Kasım tarihli 
mektubunda, memleketin bir müddet yabancı tesir 
ve nüfuzunda kalacağından bahisle, “buna rağmen 
memlekette kalmak ve millet karşısında muhakeme 
(yargılanmak) olmak fikrinde idim. Bütün dostlarım 
bunu geleceğe bırakmak için ısrar ettiler” diyor, 
memlekette yabancı nüfuzunun tesiri kalkınca 
döneceğini yazıyordu. (Falih Rıfkı Atay, Çankaya, 
Bateş A. Ş., İstanbul, 1998, s. 128 ve  Okyar,  s. 254) 
Enver Paşa da Sadrazam’a  mektubunda, “şu sırada 
vatana nafi (faydalı) bir iş burada görülmek imkanı 
olmadığından Azerbaycan İslam Hükümeti için 
çalışmak üzere Kafkasya’ya gidiyorum” yer alıyordu. 
Sadrazam buna çok kızmış, “Enver’in Kafkasya’ya 
gitmesi doğu vilayetlerimizin bizden gitmesine 
sebep olacaktır” demişti.” (Orbay , C. I, s. 163)
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       Enver Paşa’nın, kaçarken daha başka şeyler 
söylediğinden de bahsedilir.  “Davamızı zaferle 
sona erdirmek için önümüzde hiçbir engel yoktu. 
Kazanacağımıza az bir zaman kalmıştı. Eğer I. 
Cihan Harbi’nde  muvaffak olsaydık, büyük Turan 
İmparatorluğu kurulmuş, Rus Çarlığı çökmüş 
olacaktı. Ne çare ki, talih yüzümüze gülmedi; viran 
olduk” demişti. ( Albay   Hüsamettin Ertürk , İki 
Devrin Perde Arkası, Pınar Yayınları, İstanbul, 1964, 
s. 73)

       Enver Paşa, eğer istenilen ölçüde 
bir zafer kazansa idi neler olacaktı?  “Turan 
İmparatorluğu”nun imparatoru olacaktı. 
Mütareke Dönemi İtilafçı Şeyhülislâm ve sadrazam 
vekillerinden (Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın vekili) 
Mustafa Sabri Efendi’nin yazdıklarına göre, Mustafa 
Kemal Paşa’nın yapacaklarını Enver Paşa yapacaktı. 
Saltanatı, hilafeti kaldıracak, laiklik getirecekti vs. 
(Mustafa Sabri Efendi, Hilafeti İlganın Arka Planı, 
Haz. O. Yılmaz, İnsan Yayınları, İstanbul, 1996, s. 
100) Ülkeye Mustafa Kemal Paşa’nın heykelleri 
yerine Enver Paşa’nın heykelleri dikilecek, “Enver 
Atatürk” olacaktı. Talihin ve tarihin, bazı büyük ülkü 
sahipleri ve kahramanlara  her zaman gülmediği 
bilinmeli ve  unutulmamalıdır...

       Mustafa Kemal Paşa da zaten, Enver Paşa’nın 
bıraktığı “enkaz” üzerinden karizma kazanıp 
yükselerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuracaktı 
ki, Enver Paşa’ya “Mustafa Kemal’in velinimeti 
oldu” gözüyle de bakılabilir kanaatini taşıyoruz.         

                 

        İttihatçılar, bir nevi “kendi kendilerini de  
tasfiye” edince Sultan Vahdettin, ülkenin geleceği ile 
ilgili olarak bütün yükün kendi üzerine yüklendiğini 
söylüyor, hatıralarını anlattığı Şerif Paşa’ya bu 
cümleden olarak şunlardan bahsediyordu: “ Tahta 
çıkışımdan kısa bir müddet sonraydı... Mağlubiyet 
geldi... Halbuki bütün mesuliyeti sırtlamak 
zorundaydım. İttihat ve Terakki Komitesinin 
liderleri ve hakiki sorumluları kaçtıkları için çelimsiz 
omuzlarımda  çok ağır felaketlerin yüküyle tek 
başıma kalmıştım... İstanbul’u elde tutmak için 
olağanüstü çaba gerekiyordu... Savaş çok çetindi. 
Acılar içinde İstanbul’un göbeğinde süngüleri çatmış 
ordulara ve zaferin şımarttığı galiplere direnmek 
gerekiyordu...” ( Murat Bardakçı, Şahbaba, Pan 
Yayıncılık, İstanbul, 1998 s. 433)

       İttihatçı liderler kaçınca, yurt içindeki 
taraftarları daha da büyük moral bozukluğuna 
uğramışlar, çil yavrusu gibi vatanın şurasına 
burası dağılmışlar, evlerinden çıkamaz olmuşlar, 
kaçabilenlerden bir kısmı daha yurt dışına kaçmaya 
devam etmişlerdi.  Sadrazam Ahmet İzzet Paşa  
istifa ettikten sonra yerine gelen Sadrazam Tevfik 
Paşa’nın ilk icraatı, Alman hükümetine müracaatla  
kaçakları istemesi oldu. Almanya bunları iade 
etmedi. Gıyaplarında yargılanmak için İstanbul’da 
Divan-ı Harp kuruldu. 13 Temmuz 1919’da 
haklarında idam  kararları çıktı. (Osman Özsoy, 
Saltanat’ tan Cumhuriyet’e Giden Yolda Kurtuluş 
Savaşı’nın Perde Arkası, Aksoy Yayıncılık, İstanbul, 
1999, s. 77)

Anadolu’nun Erkeksiz Bırakılması ve Sultan II. 
Abdülhamit’e Duyulan Özlem

      Halkımız arasında biz söz vardır: “Gelen 
gidine aratır”. Tarihimizde bu tamı tamına  Sultan Iı. 
Abdülhamid – Enver Paşa arasında yaşanan olaylarda 
kendisini apaçık göstermektedir. Hatırlanacağı 
üzere,  Enver Paşa ve avanesi İttihatçılar, “Sultan 
II. Abdülhamit’ten kurtulmadıkça  ülke ve devlet 
kurtulmaz” emeliyle onu devirmek için sırasıyla 
24 Temmuz 1908 ve 31 Mart 1909 darbelerini 
yapmışlar, bütün bunlarla, yaptıklarıyla kendisinden 
“Taçsız Sultan” olarak bahsedilen  Enver Paşa’ya  
ülkenin mutlak yönetiminin yolunu açmışlardı. 

    Ama gelin görün ki, Enver Bey’in bu sıfatıyla, 
birinci olarak “kurtuluş” için Sultan II. Abdülhamid’i 
devirmesi bir işe yaramadığı gibi, “Taçsız Sultan” 
olarak Enver Paşa sıfatıyla, yine “kurtuluş” için 
denilerek Osmanlı’yı AImanya safında harbe 
sürüklemesinin getirdiği ikinci yıkımlarından olarak 
da İmparatorluğun onun elinde tasfiyesi her iki 
kurtuluş ideali ve emelinin boş olduğunu gösterdi.

      Osmanlı Devleti, I. Dünya Harbine 
sokulduğunda, 1699’dan beri toprakları küçüle 
küçüle Anadolu ve Arabistan topraklarından ibaret 
kalmıştı. İşte, adı geçen harpte açılan 9 cephe için 
Osmanlı Ordusuna asker kaynağı, bu yarımadalar 
halkı olacaktı.  İttihatçı hükümetlerin çıkardıkları 
yeni kanunlar gereği, orduya İmparatorluğun 
Müslüman olsun, gayri Müslüm olsun her 
ırkından ve din mensubundan asker alınacaktı.  
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Harp ortamında, Ruslar Ermeni vatandaşlarımıza 
kendilerine yardım karşılığı ve İngilizler ise Arap 
vatandaşlarımıza kendilerine yardım etmeleri 
halinde bağımsızlık vaat ettikleri için bunlar 
Osmanlı Devleti’ne isyan ettiklerinden, bunlardan 
genelde asker almak mümkün değildi. Görülüyor ki, 
bu durumda ordumuzun bütün asker yükünü “ülke 
ve devletin asli unsuru” denilen Müslüman Türkler 
çekeceklerdi. Nitekim de öyle oldu. Aynı anda 9 
cephede savaşmak ne demekti? Asker demekti 
ve bunu karşılamak için kanuni hükümlülüklerini 
yerine getirmek için daha 18 yaşına gelmemiş 
gençler bile daha “çocuk” denecek yaşlarında askere 
alınmaya başlanmışlardı. 9 cephenin birçoğunda 
mağlubiyetten mağlubiyete sürüklendiğimiz için 
asker kayıplarımız çok olmuş, çok sayıda verdiğimiz 
şehit, esir, kayıp ve yaralı sebebiyle cephelere giden 
erkeklerimiz yuvalarına tekrar dönemedikleri için  
Anadolu’da Türk aileler eli iş tutan erkeklerden 
mahrum kalmışlar, şehirlerde ve köylerde kadın, 
kız, çocuk ve ihtiyarlardan başka nüfus unsurları 
kalmamıştı. Yani anlayacağınız Anadolu’muz tam 
anlamıyla erkeksiz  kalmış, hiçbir hane gösterilmez 
ki, her aileden bir dizine şehitler, esirler ve kayıplar 
verilmiştir.

     İşte Enver Paşa’nın yanlış politikalarıyla 
İmparatorluk tasfiye edilirken, Paşa’nın “hediye” 
ettiği en büyük yıkım ve tasfiyelerden birisi 
de işte bu ana –babaların çok zor şarklarda 
yetiştirdiği ana kuzularının cephelerde kırılması 
sonucu Anadolu’nun erkeksiz bırakılması oldu. 
Bunu yaşanan örnekleriyle bütün tafsilatıyla 
anlatanlardan birisi de İttihatçılardan Ahmet 
Ağaoğlu olmuş, hatıra kitabında İstanbul’dan 
Ankara’ya Milli Mücadeleye katılmak için gelirken 
ve buraya geldikten sonra “Heyet-i Nasiha” da 
görevlendirilmesi sonucu Anadolu köylerini 
gezmeye başlayınca, buralarda harbin getirdiği 
feryat ve figanların nasıl büyük boyutlarda olduğu, 
erkeksiz kalındığı için bütün işleri kadınlar ve 
kızların yaptıklarını, üstelim de erkeksizlik sebebiyle 
İstiklal Harbimizin de “alt yapısını” nı bunların 
oluşturduğu üzerinde yaşanan örnekleriyle durur. 
(Ahmet Ağaoğlu, Mütareke ve Sürgün Hatıraları, 
Haz. E. Egribel -  U. Özcan, Doğu Kitabevi, İstanbul, 
2012, s. 150 – 151, 160 – 162) )

      Osmanlı İmparatorluğunda, Anadolu 
Müslüman  Türkü, I. Dünya Harbi yenilgisi  ile gelen 
büyük felaketleri, yoksulluğu,  feryat ve figanları 

hiçbir zaman yaşamamıştı. Bunlardan kurtulmak 
için  herkes tutunacak bir dal aramaya başlamış, 
geleceğe yönelik projeksiyon planları yapılırken, 
geçmiş veya mazi de hatırlanarak, “kendisi kurtuluş 
için devrildi” denilen Sultan II. Abdülhamid’in 
tasfiyesiyle bunun gelmediği, felaketlerin daha da 
arttığı görülerek, bu sefer de  iyide olsa kötü de olsa 
Sultan’ın hakkı verilmeye ve hatta onun saltanatı 
ve yönetimine  özlem duyulmaya başlanmış, halk 
zaten bu düşüncede olduğu için, Osmanlı’nın aydın 
kesimi de ve özellikle de bunlardan şairlerimiz 
onunun hakkında, anlamı “yardım isteme, 
birinin yardımına sığınma” anlamında “İstimdat” 
Arapça kelimesinden gelen “İstimdatnameler”  
yazmışlardır. Bunları, I. Abdülhamid’in muhalifleri 
hem İttihatçı  ve hem de İtilafçı şairler yazdılar. 
Bunlardan bir demek şöyledir:         

          Rıza Tevfik’in (Bölükbaşı) “Sultan Hamid’in 
Ruhaniyetinden İstimdat” şiirinden: 

          Nerdesin, şevketli Sultan Hamid Han

          Feryadım varır mı barigahına

          Ölüm uykusundan bir lahza uyan,

          Şu nankör milletin bak günahına!

          Tarihler ismini andığı zaman

          Sana hak verecek, ey koca Sultan;

          Bizdik utanmadan iftira atan,

          Arzın en siyasi Padişahına! ( Prof. Dr. Osmanlı 
Turan, Türkiye’de Siyasi Buhranın Kaynakları, 
İstanbul Matbaası, İstanbul, 1969, s. 54)
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Mehmet DİKMEN

HEP ALLAH’IN DİLEDİĞİ 
OLUR

İnsan kendisi için neyi ister, ama Allah onun

hakkında neyi diler?..

Hastane tercihimin eski Sağlık Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu’nun

hastanesi olan Avcılar Hospital olduğunu artık

herkese söyledim. Oğlum Fatih’in, son bir defa daha konuşup

teyid almasını bekliyorum sadece. Duyanlar:

– Hayırlı olsun, dediler.

Başhemşire Songül Hanım:

– Gitmeden bir hatıra olarak bir kitabını imzalamanı istiyorum,

dedi.

– Olur, dedim.

Eve vardığımda kitap kolilerini açarak içlerinden “Meşhurlardan

Başarının Püf Noktaları” adlı kitabımı Songül hanıma

imzaladım.

Kendimi yeni hastaneme adapte etmeye çalışırken oğlum

aradı.

– Baba, Avcılar Hospital olmadı. Servis güzergahı uygun

gelmedi. Ben de Avcılar Medicana’ya telefon ettim. Pazartesi

günü sabah seansında orada diyalize başlıyorsun. Adresi de verdim. Servisi de 
ayarladım, dedi.

Telefonu kapadığımda, bir süre durup düşündüm. Ben, büyük bir istekle Avcılar 
Hospital’in olmasını istemiştim. Ama anlaşılan o ki Allah’ın takdiri başkaymış. 
Benim şiddetle arzulamam o işin gerçekleşmesine yetmemişti. Sonunda 
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Al-lah’ın benim için takdir ettiği olmuştu. Avcılar Medicana’da tedavime devam 
edecektim.

Kul bir şeyi diler, Allah da diler. Ama daima Allah’ın dile-diği gerçek olur. Bu 
hükmü yaşadığım olay, bir kez daha teyit etmişti.

Saat 14.00 civarında kızım Ayşenur telefonla beni aradı. Özür haliyle ilgili bir 
sorusu vardı. Ameliyat olmuş bir hasta, idrarını tutamaz hale gelmişti. Bu 
kimsenin nasıl abdest ala-cağını ve namaz kılacağını bana soruyordu. 

2010 yılında Böbrek yetmezliği sebebiyle 2 ay kadar bana sonda takılmıştı. Bu 
problemi ben de yaşamıştım. 

Hanefi mezhebine göre, idrar tutamama hali bir özür hali sayılıyordu. 
Dolayısıyla idrar sızıntısı o kişinin abdestini boz-muyordu. Ancak her namaz 
vaktinde yeniden abdest alınma-lı, namazlar yeni abdestle kılınmalıydı. 

Ben, özürlü halimde bu fıkhi hükmü uygulamaya başla-dım. Ama her namaz 
vakti abdest almak bana çok zor gel-di. Konuyu diğer mezhepler açısından 
da incelemeye karar verdim. Araştırdığımda, bir başka mezhepte, özürlünün, 
her namaz vakti abdest almak mecburiyeti olmadığını gördüm. O mezhebe 
göre, özür hali dışında kalan bir abdest bozucu se-beple abdest bozulmadığı 
sürece, abdestlilik hali devam edi-yordu. Eski abdestle de yeni vaktin namazı 
kılınabiliyordu. Bu hüküm bana büyük bir rahatlama ve kolaylık getirdi. Ben bu 
mezhebin hükmüyle amel ettim.

Ayşenur’a bu durumu anlattım. O kişinin zorlanma du-rumu yoksa, Hanefi 
mezhebi ile amel edip her namaz vakti abdestini tazelemesini söyledim. Ama 
bu durum kendine zor geliyorsa, diğer mezhebin hükmü ile amel edebileceğini 
ha-tırlattım. Bu durumda o, gaz kaçırma, büyük abdest yapma gibi bir sebeple 
abdestini bozmadıkça, idrar tutamama ha-linin, onun abdestini bozmayacağını 
bildirdim. Bu hüküm, o özürlüye, bir abdestle birkaç vakit namaz kılma kolaylığı 
sağ-layacaktı. “Ümmetimin âlimlerinin görüş ayrılıklarında rah-met vardır.” 
manasına gelen hadis, işte tam da bu gibi durum-ları ifade ediyor; İslam’ın her 
yerde, her coğrafyada, insanlı-ğın her halinde yaşanabilir evrensel bir din olma 
özelliğine vurgu yapıyordu.

51



sirdergisi.com
Ağustos 2022 -  Muharrem 1444

Bir yol ayrımındaydım… Ya 3 sene yaptığım ve çok sevdiğim gazete-
ciliğe devam edecektim, ya yaklaşık 12 sene talebe olarak kaldığım ve 
çok fazla şey öğrendiğim kurslarda hoca olmayı deneyecektim yahut da 
imam hatip lisesi diplomasıyla imamlık imtihanına girip, kazanırsam 
belki Anadolu’nun ücra bir köyünde bir ömür imam olarak hayatıma 
devam edecektim. 

Üniversiteden henüz mezun olmadığım için yeni bir gazetede iş bul-
mam zor görünüyordu. Yabancı lisan olarak biraz fasih Arapça ve biraz 
İngilizce biliyordum ama meslek hayatımda işe yarayacak kadar haki-
miyetim yoktu.

3 yıllık meslek tecrübemi kabul edecek bir gazete bulabileceğimden 
de emin değildim. 

Uzun bur süre düşündükten sonra kurslarda hocalık yapıp yapama-
yacağım hususunda istişare etmek üzere lise yıllarında kendisinden 
sarf, nahiv, akaid ve kelam tahsil ettiğim, İstanbul’da tekamül kursu 
olan Emin Camii Kur’an Kursu’na gelmesinde az çok desteğim bulunan 
Ahmet Ali Yavçın hocama gittim. 

- Hocam ben kurslarda hoca olarak vazife almak istiyorum. Bu 
hususta fikrinizi öğrenebilir miyim? Dedim. Ahmet Ali hocam hiç 
düşünmeden;

- Ekrem, biliyorum ki sen hoca olsan hizmet edersin. Seni tanı-
yorum, iyi niyetinden ve hizmet edeceğinden hiç şüphem yok. Ancak 
sen aykırı bir kardeşimizsin. Bizim hocalar senin fikirlerine tahammül 
edemezler. Altı ayda seni değil hocalıktan, kurslardan, cemaatten bile 
attırırlar. Bana sorarsan sen hocalık yapmayı hiç düşünme, dedi…

- Haklısınız hocam, dedim. 
1982’den beri beni yakından tanıyan, yetiştiren, sık sık kavga ettiği-

miz, zaman zaman kurstan atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığım, 
ancak bana sahip çıkan hocam, doğru söylüyordu. Bunca sene kurslar-
da kalmama rağmen, hemen hiçbir kursta hocaların tamamı tarafından 
sevilmemiş, benimsenmemiştim. Bilhassa çok kitap okuyup, her söy-
lediklerine bir itiraz edilecek taraf bulan kişinin sevilmesi imkânsız-
dı. “Mutlak itaat” kelimesine karşı çıktığım için “gevşek talebe”, “asi 

YOL AYRIMINDA…

Ekrem KAFTAN

A N I
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D Ü Ş Ü N C E

talebe” gibi sıfatlarım vardı. 
Böylece kurslarda hocalık yapma düşüncem ömür boyu rafa kalktı. 

İLK ROMANIMI YAZIYORUM
Artık hem işsiz hem parasızdım. Bir süre düşünmek ve dinlenmek de 

istiyordum. 
O sıralarda Kültür Bakanlığı Türkiye çapında 70 milyon TL ödüllü 

bir roman yarışması düzenledi. Ben de köye gelmişken boş durmamak 
için roman yazmaya karar verdim. Bir daktilom vardı ama ne çalışacak 
bir odam ne de masam vardı. Ağabeyimin, büyük dayımın kızı olan 
hanımının çeyizinde getirdiği ütü masasında ve Arabistan’da işçi olarak 
çalışmaya giden küçük ağabeyimin evlendiğinde yerleştiği, çocukluğu-
mun geçtiği evde ilk romanımı yazmaya başladım. 

Aslında iç dünyamdaki fırtınaları roman üslubuyla yazıyordum. Her 
gece saatlerce çalışıyordum. Ütü masasında daktilo ile roman yazan 
belki de ilk yazar ben idim. Yaklaşık 20 gün kadar köyde kaldım. Bu 
zaman zarfında kurguladığım romanı epeyce yazdım. Sonra birden 
İstanbul’a dönmeye karar verdim. Babam bana dedemden biraz borç 
para alıp verdi ve Ali Fenik’in Zeytinburnu’nda 4 arkadaşla beraber 
kaldığı evde kalmak üzere İstanbul’a döndüm. 1991 yılının aralık ayı-
nın ilk günleriydi. Zeytinburnu’nda sabah erkenden bütün arkadaşlar 
işlerine veya okullarına gidiyordu. Ben evde yalnız kalıyordum. Yeni 
bir iş aramaya başlamadan önce romanı tamamlamaya kararlıydım. Son 
bölümleri yazarken kendi romanımın iklimine o kadar girdim ki her 
satırda adeta tir tir titriyordum. 

Romanı 13 Aralık 1991’de bitirdim. Roman yazarken, en çok tesirinde 
kaldığım yazarlar Peyami Safa ile Oğuz Atay idi. Kabul etmeliyim ki bu 
iki yazarı aşmak niyetiyle roman yazmaya başladım. 

25 yaşında ilk romanımı yazmış oldum. Ancak geri dönüp okumaya 
cesaret edemiyordum. Günlerce, yazdığım romanın tesirinde kaldım. 
Kurguladığım ve anlattığım hadiseler gerçekmiş gibi beni tesir altına 
almıştı. 

Bu arada Türkiye gazetesine geçmenin yollarını da aramaya 
başladım…
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 Aiz dostlar,  bir şehrin kültür 
hayatını anlamaya çalışmak, o 
şehri tam anlamıyla tanımak 
demektir.

   Mahalli düzeyde geliştirilen 
ahlâki gelenek ve görenekler, 
mimari, edebiyat o şehrin 
ruhunu teşkil eder.

 Kuşkusuz ki toplum hayatında 
evliliğin bu bağlamda özel bir yeri 
vardır.

 Evlilikler özellikle tören, 
töre, âdet, gelenek görenek ve 
ritüeller açısından çeşitlilik arz 
eder.

   Kayseri düğünlerinde 
bazı uygulamalar günümüzde 
değişmiş yada kalkmış olsa 
da bir nostalji tadındaki bu 
uygulamaları hatırlamak eminim 
hoşunuza gidecektir;

A. DÜĞÜN ÖNCESİ
  1.Görücülük
  2.Dünürcülük
  3.Söz kesme
  4.Dünür kahvesi almak
  5.Kalın duası
  6.Şerbet
  7.Nişan
  8.Dünür gezmesi
  9.Dünürlük çağırma 
10.Çeyiz serilmesi
11.Çeyizaltı
12.Sandık kapama
13.Gelin hamamı
B. DÜĞÜN
 1.Kına
 a)Kız kınası
 b)Erkek kınası
 2.Gelin göçürme/Koçu
 3.Nikâh

C. DÜĞÜN SONRASI
    Kızarkası
       A.DÜĞÜN ÖNCESİ
   1.Görücülük
  Görücülük usulü ile yapılan 

evliliklerde genellikle oğlunu 
evlendirmek isteyen anne sabah 
erken saatlerde genellikle 8’den 
itibaren kendisine tavsiye edilen 
kızın evine gider. 

Kapıyı açan kişiye “misafir 
kabul eder misiniz?” diye sorar.

Kayseri'de çat kapı 
görücülerin gelmesi adetten 
olduğundan evinde yetişkin kızı 
olan aileler bu durumlar için 
daima hazırlıklıdırlar.

   Kız evi misafirleri içeri davet 
eder. 

   Kızın misafirlere hoş geldiniz 
demesinden sonra ondan su 
istenir.Bu su içmek amacıyla 
değil, dışarı çıkan kızın tekrar 
içeri gelmesini sağlamak için 
olup amaç endamına bakmaktır.

Anadolu'nun tamamında 
yaygın olan “Anasının serdiği 
sofra bezinde kızı da oturur” 
anlayışı ile kızın tavrı, terbiyesinin 
yanı sıra, evin tertibi, düzeni ve 
temizliğine de bakılır. 

  Görücü gelenlere kahve 
ikramı âdet olmadığından bu 
ziyaret çok kısa sürer. 

  Bu kısa görüşmeden sonra 
eğer erkek tarafı kızı beğenirse, 
diğer akrabaların da fikrini almak 
için kız evine bir kez daha gider. 

  Kız hakkında düşünceleri 
olumlu olursa kızın annesine 
“Kızını beğendik almaya karar 
verdik.Bize filân derler, evimiz 
filân yerdedir, oğlumuzun adı 
şudur,arkadaşları şunlardır,

işi şudur, dükkânı şurdadır...” 
derler. 

  Kızın annesi de mehil ister. 
“Kısmetse akraba oluruz” diye 

nazikçe cevap verir.
  Günümüzde ise erkek tarafı 

kızı beğenirse evden çıkarken kız 
evinin kendilerini araştırması için 
“kart” bırakmaktadırlar.

  Kız evinin araştırması netice 
edildiğinde erkek tarafının 
kadınları kız evine giderek 
“Dünürümüzü salalım mı ?“ 

diye sorarlar. 
  Kız evinin düşüncesi 

müsbetse tarih söylerler. 
   Ancak kızı vermeyeceklerse 
kız kaç yaşında olursa olsun, 
bir reddetme klişesi olarak 
“kızımız küçük” cevabını 

verirler
  Günümüzde ise yaygın 

ve dini bir terminoloji ile eğer 
karar olumsuzsa “istiâremiz iyi 
çıkmadı” derler.

  Ancak erkek tarafı zengin,
kaçırılmayacak belli başlı bir 

aile ise istiâre olumsuz ise tekrar  
istiâreye yatarlar...Yine olumsuz 
ise bu sefer de başka birisi 
isitâreye yatırılır...Ta ki olumlu 
birşeyler görene dek. 

  2.Söz Kesme / Dünür Kahvesi 
  Kız ve erkek evinin kat'i kararı 

neticesinde erkek evinden dede, 
amca, dayı, baba ve diğer yakın 
akrabalardan oluşan erkekler 
topluluğu söz kesmeye giderler. 
Ancak daha önceden kız evine 
kahve, şeker vs. gönderilir. 

Kızın babasından “Allah'ın 
emri Peygamberin kavli ile” kızı 
istenir. 

Kimi zaman baba formalite 
olarak süre ister. 

Erkek tarafı dışarı çıkıp tekrar 
gelir ve teklifini tekrarlayarak kati 
söz ister. 

Söz esnasında getirilen imam 
tarafından dua okunur ve hayırlı 

KAYSERİ'DE (ESKİ) 

DÜĞÜNLER    Yavuz Selim PINARBAŞI

54



sirdergisi.com
Ağustos 2022 -  Muharrem 1444

olması dilenir. 
  Söz kahvesi önemlidir. 
O mahallede kahveyi en 

güzel kim pişirirse, söz evine o 
kişi çağırılır.Kızın babası, kahveyi 
pişiren kadına yüklü bir bahşiş 
verir. O da aldığı parayı kızın 
çeyizine bırakır. Bu âdettendir.

    3.Kalın Duası
 Söz kesildikten sonraki Cuma 

günü kızın ve oğlanın babası 
tanıdıklara haber yollayıp “yarın 
kalın duasına buyurun” derler.

İmam veya ailenin bir büyüğü 
tarafından dua edilir. Daha sonra 
taraflar maddi güçlerine göre 
gelin kızın “mehri” kararlaştırılır. 
Yine bu toplantıda gelin kıza 
oğlan evi tarafından takılacak 
“hülliyat” tespit edilir. 

Normal bir hülliyatta, bir çift 
burma altın bilezik, beşibirlik 
altın, Mahmudiye altını, üzeri 
altınlı fes, elmas küpe, 15 cm 
eninde bir altın bilezik bulunur.

Kız evinin isteğine göre bu 
takılara “Ata” veya “Reşat”, 

100 kadar altından oluşan 
“fişeklik”de eklenir.

  Ayrıca kızın şerbette giyeceği 
elbiseyi almak da erkek tarafının 
vazifeleri arasındadır.

  Erkek tarafının mali gücü 
bunları yapmaya yetmediği 
durumlarda çözüm yolu aranır. 

Fişeklik almaya gücü 
yetmeyen aileler kuyumcudan 
veya herhangi bir aileden 
güvence vererek fişekliği ödünç 
alır ve bir süre sonra iade ederler.

  “Düzen” adı verilen 
elbiselerin alımında da erkek ve 
kız tarafi birlikte çarşıya çıkar.
Alınan bu hediyeler ve erkek 
tarafının akrabaları tarafından 
alınan “saçı” denilen hediyeler 
Pazartesi sabahı kız evine 
yollanır. 

  Bu hediyelerde halı 
ağırlıklıdır. Bir kızın çeyizi 
küçümsenmek istendiğinde 5-6 
halısı var denilirdi.

   4-Şerbet ve nişan
   Şerbet günü erkek evi 

tarafından kız evine şerbet için 
malzeme gönderilir. 

  Kız ve oğlan evi davetlileri,öğle 
ezanından itibaren toplanırlar. 

Törene gelen herkes gelin kıza bir 
tülbent getirir. 

Bu, zaman içinde eşarba 
dönüşmüştür. 

Gelin kız topluluğun ortasında 
ayakta durur ve misafirler 
getirdikleri tülbentleri gelinin 
başına atarlar. 

Bu sebepten dolayı şerbet 
töreni, “yapuk bürütme” olarak 
da isimlendirilir.

Davetliler def eşliğinde çalıp 
söylerler. Çeşitli oyunlar oynanır. 
Sonra, erkek evinden yaşlı bir 
kadın, gelin kızımızı getirin der, 
kız önce erkek evinden gelenlerin 
sonra kendi tarafının elini öper. 

Bu sırada gelin kıza bir 
arkadaşı eşlik eder. 

El öpme işi bittikten sonra kız 
odanın ortasına getirilir. 

Önce kayınvalidenin hediyesi 
olmak üzere bütün takılar 
sahibinin de adı zikredilerek 
geline takılır. 

Takılar takıldıktan sonra 
kayınvalide nikâh yüzüğünü verir 
ve geline takılır. 

Yüzük takıldıktan sonra 
dışarıya çıkan kızın ardından;

-Bahçe pezük değil mi 
-Yürek ezük değil mi 
-Ben sevdim eller aldı
-Bana yazık değil mi ?
-Sepet sepet narım var
-Bugün çok efkârım var
-Erciyes'in ardında 
-Fidan boylu yarim var
-Dağlar duman içinde
-Saçım harman içinde 
-Ben sevdiğimi buldum
-Şu Kayseri içinde, 
gibi muhtelif mani ve türküler 

söylenir. 
  Sonra şerbet ikramı yapılır. 

Şerbetten bir sürahi de damada 
gönderilir.

Şerbet töreni esnasında 
damadın arkadaşlarından 
birisi eğer kız evinden bir şey 
çalarsa,çalınanı geri alıp kız evine 
iade etmek için damat ziyafet 
vermeye mecburdur.

   5.Dünürlük Çağırma
  Şerbet töreninden birkaç 

gün sonra başlar. Eskiden 
sabah, öğlen sonu veya akşam 
yapılırken günümüzde akşamları 
yapılmaktadır. 

Amaç her iki tarafın akrabaları 
arasında tanışma ve kaynaşmayı 
sağlamaktır.

Gelin kız gittiği her eve 
kendisine alınan bütün elbise 
ve takıları götürür ve giyer.Her 
seferinde de el öper.

 6.Çeyiz Serilmesi
  a-Çeyiz Altı
  Kızın çeyizi erkek evine 

gitmeden önce çeyizle birlikte 
erkek evinden çeşitli vesilelerle 
gelen hediyeler sergilenir. 

Bu çeyiz sergileme kınadan 
birkaç gün önce yapılır. 

Buna “çeyiz altı” denir. 
  Çeyiz altından önce çarşıya 

çıkılır. İhtiyaç olan eşyalar da 
alınır. Dikiş makinası, çatma 
denilen sedir yastıkları, “sebit” 
denilen ince köşe minderleri...vs 
gibi. 

Bu alınanlar da diğer eşyalarla 
birlikte sergilenir. Bazen erkek 
evi için hazırlanan bohçalar 
da burada sergilenir.Çeyiz ve 
diğer eşyalar Salı günü dualarla 
toplanır ve sandıklara yerleştirilir.

Çarşamba günü oğlan evinin 
erkekleri ve yakınları türküler 
söyleyerek çalgıcılar eşliğinde kız 
evine gelirler. 

Eskiden at veya develerle 
taşınan çeyizler şimdi arabalarla 
taşınmaktadır.

  b-Sandık Kapama
Çeyiz ,kız evinden çıkmadan 

sandığın üzerine kız tarafından 
ya hatırlı bir kişi yada 9-10 
yaşlarında bir çocuk oturur. 

Bu kişi sandığı vermekte 
nazlanır ve ancak oğlan tarafının 
bahşiş vermesiyle kalkar. 

  Çeyiz oğlan evine giderken 
başka bir çeyiz götüren grupla 
karşılaşırsa küçük bir döğüş 
olur.Yenen taraf yol üstünlüğü 
kazanır. 

  Oğlan evine gelen çeyiz 
orada da bir odada sergilenir.

   7-Gelin Hamamı
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  Salı günü gelin kız hamama 
götürülür. Hamamın tamamı 
veya bir kısmı tutulur.

Büyük evlere ve zenginlere 
iki kalıp, küçük evlere bir kalıp 
sabun gider. 

Bu sabunlar davetiye niteliği 
taşır. Hamama gelmeyecekler 
sabunu almayıp mazeret beyan 
ederler.Hamama gelirken gelin 
kız gelinliğini giyer.Kız tarafi 
natırlara bahşiş olarak kumaş 
getirir. Bu kumaşlar hamam 
duvarına gerilen iplere asılır.   

  Hamamda kalındığı sürece 
def çalınır, türküler, maniler 
söylenir. “Erkilet güzeli” 
türküsünü söylerler. 

  Bu sırada erkek tarafi da 
davetlilere para saçar. Daha 
sonra erkek tarafi gelin kızı alır. 
Diğer gelin ve görümceler gelin 
kızı ipek peştemale sararlar. 
Peştemallenirken omuzunun 
birinin açık kalmasına dikkat 
edilir. Ancak gelinin üşümemesi 
için peştemalin üzerine “fıta” 
denilen Kayseri'ye özgü ipekli 
bir bez örterler. Ayağına gümüş 
nalınlar da giydirilen gelin göbek 
taşının etrafında dolaştırılır. 
Sonunda gelin kız, oğlan evi 
kadınları tarafından yıkanır 
yıkanırken de maniler okunur, 
ilâhiler söylenir;

-Yemenimin uçları 
-Çıkamam yokuşları 
-Yarime selâm söyleyin
-Erciyes'in kuşları
Kızın yıkanması bittikten 

sonra erkek tarafı, kız evine gelin 
kızı “muvakkaten (geçici olarak)” 
diyerek geri verir.

   8-Damat Derintisi
  Damat derintisi oğlan evinde 

salı günü olur. 
Mahallenin bütün delikanlıları 

bu toplantıya iştirak eder.Aynı 
kadınların toplantısında olduğu 
gibi delikanlılar arasında da 
oyunlar oynanır. Yüzük oyunu ve 
Deveci oyunu bu oyunların en 
bilinen ve oynananıdır.

               B. DÜĞÜN 
1.Kına 
a.Kız Kınası
  Çarşamba gecesi kına gecesi 

diye tabir edilir. 

Erkek tarafından kına, 
kına mumu adı verilen 15-

20 adet mum ve kına çerezi 
gelir. Genellikle bu getirilen 
malzemeye bir sini baklava da 
eklenir. Kız evinde toplanan 
kadınlar kızlar muhtelif oyunlar 
oynarlar. Çalgıcıların eşliğinde 
türküler maniler söylerler.

Kızın kınası, başı bütün bir 
kadın tarafından yakılır. 

Kına, kayınvalidenin takdir 
ettiği miktarda bir altın ile 
kapatılır. Halk arasında kına ile 
ilgili yaygın inançlar mevcuttur;

-Gelinin eline kına bolca 
koyulur çünkü kınası çok olan 
Kevser ırmağından su içermiş. 

-Kına gecesi gelin oynarsa, 
o sene buğday bereketli 

olurmuş. 
   Gelinin eline ve ayağına 

yakılan kına sabaha kadar 
açılmaz.

Kınada söylenen türküler, 
maniler gelin kıza ayrılığı, 
annesine babasına özlemi 
anlatan, gittiği yerde uyum 
sağlamasını ikaz eden niteliktedir. 

Genellikle de bu söylenen 
mani ve türkülerle gelin kızı 
ağlatmak hedeflenir; 

-Elekten elen gınamı 
-Yakın şu soyka kalanı
-Ağlatman gelin anamı
-İşte geldim gidiyorum 
-Sılayı terk ediyorum.
-Babamın böyük hayadı
-Gardaşım çiftin dayadı 
-Acısı beni boyadı
-İşte geldim gidiyorum 
-Sılayı terk ediyorum...
a- Erkek Kınası
  Erkek davetliler bazen aynı 

evde bazen de iki ayrı evde 
yaşlılar ve gençler olmak üzere 
ikiye ayrılarak toplanırlar. 

Erkek evinden bir grup kız 
evine kına almaya gelirler. 

Kız tarafı, erkek tarafına 
ortasında kına olan çerez dolu bir 
tepsiyi teslim eder.

Duruma göre aileler 

bu tepsiyi çeşitli şekillerde 
süslemektedirler.Sigaraların 
şeker kağıtları ile süslenip bu 
tepsiye koyulmasını örnek 
verebiliriz.

Kına getirilirken yolda başka 
bir kına ekip ile karşılaşırsa 
tartışma olur. Galip taraf geçme 
hakkını elde eder. Bu tartışmanın 
sebebi, önce geçenin mesut 
olacağına inanılmasıdır.Kına 
erkek evine getirilir. 

  Kuzeye doğru bir halı serilir 
ve kınayı yakacak kişi soluna 
damadı, sağına sağdıcı oturtur. 
Damadın sağ eline, sağdıcın sol 
eline kına yakılır. Kınalar kırmızı 
kurdele veya kırmızı ipekli 
tülbent ile örtülür. 

  Damat ve arkadaşları geç 
saatlere kadar eğlenirler.

   Kına sabahı, perşembe günü 
gelin kız hazırlanır. 

Gelinliği giydirilir. Babası veya 
başka bir aile büyüğü tarafından 
beline kırmızı kuşak bağlanır. 

   2.Gelin Göçürme - Koçu
  Damat tarafı, düğün günü 

akrabalarına “Koçu”ya buyurun 
diyerek gelin almaya çağırır.

Damat koçuya gelmez. 
Birkaç ahbabıyla birlikte 

hamama gider. 
Hamamda ahbaplarının da 

parasını karşılar. 
Hamamdan sonra damat 

tıraşı yapan bir berber gelerek 
damat ve ahbaplarının traşını 
yapar. 

Berber para yerine peşkir alır. 
Kız evinden gelen çamaşır 

damada bekar biri tarafından 
giydirilir.

  Erkek tarafı, gelini baba 
evinden çıkarırken defçi kadınlar 
şu türküyü söylerler;

-Hamamda yunduğum taşlar
-Emmi,dayı,kız kardeşler
-işte geldim gidiyorum
-Sılamı terk ediyorum.
-Tuz kabını tuzsuz koyan
-Büyük evi ıssız koyan
-Anasını kızsız koyan
-İşte geldim gidiyorum

56



sirdergisi.com
Ağustos 2022 -  Muharrem 1444

-Sılamı terk ediyorum.
  Süslenen at yada araba ile gelin yola çıkarken 

“güveyi yastığı” tabir edilen sırmalı yastık da erkek 
evine gelir. 

  Kız evden çıkar çıkmaz evin bir odasında mum 
yakarlar, mum sönmeden tamamen yanıp biterse 
kızın mesut olacağına eğer bitmeden sönerse aksi 
olacağına inanılır.

  Kayınbaba evin kapısında gelini bekler. Gelin 
kayınbabasının elini öptükten sonra kayınvalide 
veya kayınbaba gelinin başına para ve arpa saçar. 

Bereketi temsil eden bu uygulama neticesinde 
bu arpa ve paralardan alıp kesesine, cüzdanına 
koyanların zengin olacağına inanılır. 

   Kapıya kadar gelen gelin ayak direr ve yürümez. 
Damat kapının önüne çıkar ve gelinin koluna 

girer. 
Buna “Koltuk merasimi” adı verilir. Gelinin yine 

de yürümemesi üzerine kayınbaba herhangi bir 
mülkü gelinine verir. 

  Gelin kapıdan içeri girerken testi veya su küpü 
damdan atılır. 

Gelin içeri girince kayınvalidenin elini veya 
eteğini öper; Oda,”Gelinim, hoş geldin, sefa 
geldin, ayağın kademli olsun, başın devletli olsun 
doğurduğun oğlan olsun, doğradığın kuyruk olsun” 
der. 

  Gelinin ayağının altına koyun postu koyulur ki 
koyun gibi uslu olsun. 

  Gelin, ziyaretçilerin rahatça görmeleri için 
yüksekce bir yere oturtulur.Gelin eve girdiğinde en 
yaşlı kadın bir kepçeyi yavaşça gelinin başına vurur 
ve “sırrımı ele deme, tenceremi açma!” der. 

  Sabahleyin başlayan düğün akşam saatlerine 
kadar devam eder. Çalgılar çalınır, oyunlar oynanır, 
türküler söylenir.  

  Düğünler çoğunlukla yemekli olur.Yörelere göre 
yemekler değişse de yemek sırasının şaşmamasınâ 
dikkat edilir. 

Bu yemekler kabaca şunlardır;
Etli pirinç çorbası,kavurma, piyaz, turşu, salata, 

açma börek, pirinçli lahana dolması, aşure, etli kuru 
fasulye, gerdan, yaprak sarması, etli bakla, bulgur 
pilavı, baklava, bamya, pilav, hoşaf,muhallebi.

  Damat yatsı namazına sağdıçları ile birlikte 
gider. Camiden çıkışta damadın ayakkabısını alırlar 
ve bahşiş karşılığında verirler. 

  Damat ilâhiler eşliğinde evine getirilir.Fırından 
getirilen ateş damat evinin kapısında sabaha kadar 
yanar.Bu kültürümüzde önem teşkil eden ocağın 
yanması, ocağın devamı temennisidir. 

Bu durum eski Türk inançlarında ateşin 
koruyucu, temizleyici vasfı ile de açıklanabilir.

   3.Nikâh
Düğün öncesi veya düğünle birlikte kıyılan resmi 

ve dini nikâh mevcuttur. 

Dini nikahın kıyılacağı saat nikaha katılacaklar 
haricinde kimseye haber verilmez. Muhtelif 
büyülerin nikah esnasında yapılacağı inancı 
yaygındır.

  C.DÜĞÜN SONRASI
      Kız Arkası
Düğünden sonraki cumartesi pazar oğlan 

evi, akrabalarını da alarak kız evine “Kız arkası 
ziyaretine” gider. 

Damat bu el öpme ziyaretine giderken “Etek 
Altı” denilen hediyeler götürür. 

Bunlar mevsimlik meyveler, kayınvalideye hırka, 
elbiselikler, baldızlara yapıkdır. 

Kayınbabaya da bazen kuran hediye edilir. 
El öpmeden sonra kızın anne babası damatlarına, 

hediye verirler.
Bu ziyaretler karşılıklı yapılır. 
Kız tarafı da akrabalarını yanına alarak oğlan 

evine gider.Bu kız arkası iade-i ziyaret gibidir.
   Günümüzde ayrıca hanımlar gündüzleri karşılıklı 

olarak birbirlerine kız arkası olarak gitmektedirler.
   Düğüne kadar geçen süre içinde oğlan evinin 

gelin kıza karşı bazı sorumlulukları vardır;
-Oğlan evi nişanlıyken gelin kızı düğüne 

götürdüklerin de eğer kız oyun oynarsa orada takı 
takarlar.

-Nişanla düğün arası Ramazan Bayramında 
elbiselik alıp gönderirler. 

-Kurbanda ise bir koçu süslerler ve alnına altın 
takıp kız evine gönderirler.

  Bugün bu düğün adetlerinin büyük bir 
çoğunluğu uygulama zorluğu, vakit darlığı ve 
zahmeti dolayısıyla uygulanmamaktadır.

  Ancak, genel hatlar değişmeden günümüzde de 
düğünler tüm canlılıkları ile devam etmektedir.

Kıymetli okurlarımızın da memleketlerine ait 
adet ve geleneklerini dergimizde yayınlamaktan 
memnuniyet duyarız. Saygılarımla.
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Havva SARUHAN

G E Z İ
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Arthur Nicholas Evans

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK

Dünyaca ünlü gazeteci yazar Arthur Nicholas Evans 72 yaşında yaşamını 
yitirdi. Ajansı yazarın ölüm haberini bugün doğruladı. DailyMail’in haberine 
göre; Evans, salı günü aniden hayatını kaybetti. Evans’ın kalp krizi geçirdiği 
bilgisi verildi. 1995 yılında yayınlanan Atlara Fısıldayan Adam, dünya çapında 
yaklaşık 15 milyon sattı ve 20 ülkede en çok satanlar arasında yer aldı.

Kitap, üç yıl sonra Robert Redford’un başrolüyle beyaz perdeye de uyarlandı. 
Film de rol alan isimler arasında Marvel Sinema Evreni’nin vazgeçilmez 
isimlerinden Scarlett Johansson da yer alıyordu ve hatta Johansson bu rolüyle 
Hollywood’da çıkış yakalamış oldu.

NICHOLAS EVANS KİMDİR?
Nicholas Evans, 1950’de Worcestershire’da doğdu. Oxford Üniversitesi’nde 

hukuk okudu ve birinci sınıf onur derecesiyle mezun oldu. Televizyona 
geçmeden önce Newcastle’daki Evening Chronicle’da gazeteci olarak çalıştı. 
Evans, Weekend World’ün güncel olaylar dizisi için ABD siyaseti ve Orta Doğu 
hakkında filmler yaptı.
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Evans, İngiltere’nin güney batısında yaşarken bir demirciyle tanışıp atlara 
fısıldayanların travma geçirmiş atları iyileştirebildiğini öğrendi ve 36 dile 
çevrilmiş olan en çok satan kitabını ortaya çıkardı.

Kasım 2020’de The Daily Mail için kitap hakkında yazarken şunları söyledi: 
“Genellikle bir roman yazmak bir dağa tırmanmak gibidir: Yavaş ve zahmetlidir 
ve kolayca kaybolabilirsiniz. Fakat Atlara Fısıldayan Adam ile bir nehir boyunca 
atılan taşlar gibi, önümde ortaya konan hikayeyi görebiliyordum. Tek yapmam 
gereken bir ayağımı diğerinin önüne koymaktı.”

Kitabı filme uyarlanan ünlü yazar, filmle ilgili yorum yaparken filmin ikinci 
yarısını beğenmediğini de dile getirmişti: “Robert Redford’un harika bir iş 
çıkardığını düşünmeme rağmen, filmin ikinci yarısının gerçekten işe yaradığını 
düşünmüyorum. Bir nevi kendini kaybetti. Çekime başlamadan hemen önce 
senaryoya gerçekten sahip olduklarını sanmıyorum ve bir kez başladınız mı onu 
düzeltmek için asla yeterli zaman olmaz.”

2008’DE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Sözcü'nün aktardığına göre, Atlara Fısıldayan Adam’dan sonra da edebiyat 

alanında eserler çıkarmaya devam eden Evans, 2008’de ailesiyle birlikte ölümün 
kıyısından dönmüştü. Evans ve ailesi, mantar yüzünden ciddi bir zehirlenme 
geçirdiler. Yazar, şarkıcı-söz yazarı karısı Charlotte, erkek kardeşi ve yengesi ile 
birlikte böbrek yetmezliği yaşadı ve olayın ardından diyalize girdi.

Evans, yaklaşık üç yıl bekleme listesinde kaldıktan sonra, tek kızı ona 
böbreklerinden birini vererek kurtuldu.

Üstelik kayınbiraderinin 13 bin dönümlük İskoç Highlands arazisinden 
mantarları toplayan ve daha sonra ailesine pişiren Evans’ın kendisiydi.
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MEŞKALEM YAZI ÜZERİNE…

Doğru yazılışı "Meşgale" olan bu kelimeyi bilinçli bir şekilde "Meşkalem" diye ifade 
etmekteyim. Meşk kelimesi alıştırma, talim yapmak, istihzar (hazır duruma getirme) demektir. 
Meşk tabirinin kullanıldığı en yaygın alanlar ise şunlardır: hat sanatı, musiki ve kemankeşlik 
(okçuluk). Bu sebeple “meşkalem” kelimesi “meşk, kalem” ve “meşgale” kelimelerinin 
birleşiminden oluşmaktadır.

HÜSN-İ HAT SANATI
        Her işin başı; sabır. Sonra gayret...
Hz. Ali (r.a.)’nin Mushaf hattında bazı kurallar ortaya koyduğu, yazıyı güzelleştirdiği söylenir. 

Bundan dolayı Hz. Ali (r.a.) hattatlar silsilesinin başlangıcı ve manevi rehberi sayılır.
Hz. Ali, “Hat sanatı, hocanın taliminde gizlidir. Kıvamı, çok çalışmakla, devamı da İslam dini 

üzerine olmakladır” buyuruyor.
Yazı insanlığın hafızasıdır. Hemen her medeniyetin harfleri güzelleştirme gayreti oldu. 

Bunların en çok bilinenleri Mısır, Çin, Japon ve Latin yazılarıdır. Aslında güzel yazı denilince akla 
İslam hattı gelir çünkü başka hiçbir medeniyette yazı İslam medeniyetinde olduğu kadar yüksek 
bir estetiğe ve anlama sahip olmamıştır. Hat İslam sanatının kalbidir ve bir Kur’an-ı Kerim 
sanatıdır. Hat sadece bir sanat değildir bir medeniyet çizgisidir. İçinde sonsuz anlamlar vardır. 

Hat Arap Değil İslam Sanatıdır.
               Arapça ‘hatt’ mastarından türeyen yazı, çığır, yol anlamlarına gelen hat kelimesi, 

terim olarak “Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı (hüsn-i hat)” 
anlamında kullanılmıştır. Arap yazısı İslamiyet öncesinde de mevcut bir yazı. Ancak güzelliğini 
İslam dairesinde kullanıldıkça kazanmış. Hat sanatı aslında bir Kur’an sanatıdır ve Kur’an-ı Kerim 
ile gelişen bir sanat dalıdır. Kaynaklarda genellikle “Cismani aletlerle meydana getirilen ruhani 
bir hendesedir” şeklinde tarif edilen hat sanatı, bu tarife uygun bir estetik anlayış çerçevesinde 
yüzyıllar boyunca gelişerek süregelmiştir.

Hat sanatının bir diğer önemi ise İslam sanatlarının özellikle süsleme alanında merkezini 
oluşturmasıdır. Nasıl ki mimaride mescitlerimiz, camilerimiz daha fazla önem arz ediyorsa 
süsleme sanatlarımız içerisinde hat sanatı merkezde yer almaktadır. Çünkü diğer bazı 
sanatlarımız da hat sanatının etrafında gelişmiştir.

Hat sanatı veya Hüsn-i hat tabiri ülkemiz dışında kullanılmaz yurt dışında evrensel olarak 
Arap kaligrafisi veya İslam kaligrafisi olarak bilinir. Ülkemizde hat sanatı dediğimiz zaman çoğu 
insan Latin kaligrafisi ile karıştırmaktadır. Hat sanatı, Arap alfabesi ile icra edilen bir Kur’an-ı 
Kerim sanatıdır yani İslam sanatıdır. Kaligrafi sanatı ise Latin alfabesiyle icra edilen bir sanat 
dalıdır ve her iki sanat dalının da belirli kuralları ve estetik kaideleri vardır.  

Her bireyin kendini ifade etme yöntemi vardır bizde yazı ile kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. 
Aslında güzeli arama gayreti içerisindeyiz. Çoğu zaman harflerin arasında kayboluyoruz… 

Niyazi ÜNAL
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“Kem aletle kemâlât olmaz” demiş üstatlar 
evet bunun için öncelikle doğru malzemeleri 
kullanmamız gerekiyor. Bizim kullandığımız 
malzemeler; is mürekkebi, kamış kalem, aharlı 
kâğıt, hokka, lika (saf ipek), makta; yazı altlığı 
(deri) ve hat bıçağından oluşur.

 
Müsenna vav-Hattat: Niyazi Ünal
“Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta 

zayidir.”

ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
ORTAYA ÇIKIŞI

Hat sanatı Kur’an-ı kerim ile gelişen bir 
sanat’tır. Kur’an-ı kerimden önce de Arap 
yazısı mevcuttu fakat herhangi bir sanat 
özelliği taşımıyordu. Kur’an-ı kerim yazıya 
geçirilmesi aşamasında Müslümanlar Kur 
’ana hizmet aşkıyla yazıyı güzelleştirmeye 
gayret ettiler. O dönemde Kur’an-ı kerim kufi 
yazı ile yazılıyordu Hz. Muhammed (s.a.v.) 
Kur’ anı kerimin yazıya geçirilmesi ile ilgili 
katipler vazifelendirmiştir. Herhangi bir ayet 
nail olduğu zaman bu katipleri çağırıp Hz. 
Muhammed (s.a.v.) bu ayetleri yazdırmış ve 
hangi sureye ait olduğunu belirttirmiştir.

          Bu dönemde yazı bilenler çok yoktu. 
Dolayısıyla Hz. Muhammed (s.a.v.) yazıyı 
teşvik etmiştir. Ashab içinde yazıyı bilenler 
bilmeyenlere öğretmesini istemiştir. Hz. 
Muhammed (s.a.v.) efendimiz yazının güzelliği 
ile ilgili bazı tavsiyelerde de bulunmuştur. 
Kâtiplerine; mürekkebinizi ıslah edin, 
kaleminizi güzel açın, sinin dişini belli yapın, 
mimin gözünü kapatmayın gibi estetiğe yönelik 
bazı tavsiyelerinde olduğunu görüyoruz.

İlk Mushaf’ın Hz. Ebubekir döneminde 
toplandığını biliyoruz. Bu dönemde bir 

komisyon oluşturuluyor. Zeyyid bin sabid 
başkanlığında ve bazı kurallar belirlenerek 
Kur’an ayetleri Mushaf haline getiriliyor. 
Dolayısıyla o dönemde Zeyyid bin sabid’in 
önemli bir hattat olarakta karşımıza çıktığını 
görüyoruz.

 
Kufi hatla yazılmış, Türk ve İslâm Eserleri 

Müzesi, Mushaf-ı Şerîf

İlk Mushaflarda ayetleri ayıran işaretler 
ile hareke ve harflerin noktaları yoktu. Fakat 
İslamiyet yayılıp Kur’an’ın okunmasında 
çeşitli hatalar ortaya çıkınca, Mushafların 
harekelenmesi Ebul-Esved ed-Düeli tarafından 
yapılmıştır. Mushaflar siyah renkli mürekkeple 
yazıldığından dolayı harekeler için, başka 
renkler kullanılmıştır.

GELİŞİMİ

         Kur’an-ı kerim yazısının daha güzel 
olması için çalışmalara Emeviler döneminde 
devam edilmiş ancak asıl gelişimini Abbasiler 
döneminde göstermiştir. Yazılar daha 
estetik hale gelmiş ve Emeviler dönemine 
göre güzelleşmiştir. Bu dönemlerde önemli 
hattatlardan biri İnbn-i mukle diğeri ise 
ondan bir asır sonra gelen İbn-i Bevvabdır. 
İbn-i Bevvab aklam-ı sitte yani 6 çeşit kalem 
olarak bildiğimiz yazıların gelişmesine önemli 
hizmette bulunmuştur.       

 Abbasi döneminin 13.yy. sonlarında 
yaşamış olan Yakut El Mustasımî bu aklam-ı 
sitte dediğimiz yazıyı güzelliğe kavuşturmuştur. 
O dönemlerde Mushaf yazımında kufi yazı 
yerine ondan sonra gelişen nesih yazı tercih 
edilmiştir.

          Bundan sonra özellikle 16.yy. başlarında 
Osmanlı ekolü dediğimiz gelişimine başlıyor 
ve bunda da öncülük eden Şeyh Hamdullah’ı 
görüyoruz. Amasya da yaşamış olan şeyh 
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Hamdullah aynı zamanda 2. Beyazıd’ın da yazı 
hocalığını yapmıştır. O dönemde 2. Beyazıd’ın 
Şeyh Hamdullah’a; üstadım bu saray 
hazinesinde bulunan yakut yazıları üzerinde 
biraz çalışsa da yeni bir tarz ortaya koysanız 
ne güzel olur gibi bir teşvikte bulunmuştur. 
Bunun üzerine şeyh Hamdullah uzun süren 
çalışmalardan sonra yakut yazılarını bir 
elemeye tutarak kendi zevkini de buna ilave 
ederek yani bir yeni bir şive yeni bir tarz ortaya 
koymuştur. Bu aynı zamanda şeyh Hamdullah 
ekolü olmuştur. Fakat bu Osmanlı ekolü de 
sayılır. Bu zamana kadar yakutun yazılarını 
takip eden hattatlar 16.yy. da daha estetik ve 
daha güzel olan şeyh Hamdullah ekolünü takip 
etmişlerdir.

           Osmanlı döneminde celi yazıda da 
önemli gelişmeler olmuştur. Mustafa Rakım 
ile bu gelişme başlamıştır. Mustafa Rakım 
sülüsteki zarafeti celi yazıya aktarmış, ondan 
sonra mimari alanlarda görülen celi yazıların 
daha estetik daha güzel olmasını sağlamıştır. 
Ne kadar celi yazıda bu gelişim gösterilmiş 
olsa da celi sülüs yazının olgunlaşması ve daha 
güzel hale gelmesi 19.yy. da yaşamış olan Sami 
Efendi de bu gelişme son bulmuştur. Mimari 
yapılarda camilerde iri ve büyük olmasından 
uzaktan kolay okunabileceğinden dolayı celi 
yazı kullanılmıştır.

İstanbul, Türkler tarafından fethedildikten 
sonra hat sanatının ölümsüz merkezi olmuştur. 
Bütün İslam dünyasında tartışmasız kabul 
edilen bu gerçek, en güzel biçimde şu sözlerle 
ifadesini bulmuştur: “Kur'an-ı Kerim Hicaz'da 
nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da 
yazıldı.” 

Bütün İslam âlemi hat sanatını 
öğrenebilmek için İstanbul'a koşmuştur. Ekol 
olmuş Türk hattatlarından bazıları şunlardır: 
Şeyh Hamdullah, Ahmet Karahisarî, Hafız 
Osman, Mustafa Rakım, Mahmut Celâleddin 
Efendi, Yesarî-zâde Mustafa İzzet Efendi.

AKLAM-I SİTTE (6 KALEM)

Şeş kalem de denir. Farklı üsluplara sahip 
6 çeşit yazı. Dördüncü Halife Hz. Ali (r.a.) 
zamanında ilerlemeye başlayan yazı sanatı, 
başkent Kufe’den yola çıkarak Kufi adını alır. 

Zamanla Kufi’nin sert köşeleri kaybolmaya 
başlar ve Hattat İbn Mukle, İslam yazı sanatını 
kurallara bağlama çabasına girişir. Böylelikle 
aklam-ı sitte denilen yazılar doğar: Muhakkak, 
reyhani, sülüs, nesih, tevki, rika.

I. Tevkî:
- Sultanlara ait bütün belgelerde, sülüs 

kalem kalınlığında (3-4 mm)
- Sülüse nazaran daha yuvarlak
- Yazı satır çizgisinden yazı bitimine 

doğru yükselir

II. Rıka:
- Kalem kalınlığı 1mm
- Boyutları belirlenmiş küçük kâğıt ve 

parşömenlerin üzerine süratle yazılan yazı
- Osmanlıda Hatt-i icaze adı verilirdi

III. Muhakkak:
- Kalem kalınlığı sülüs gibi (3-4 mm)
- Sülüse göre harfler daha büyük ve 

yayılma istidadi geniş
- Büyük boy Kur’an ‘larda kullanılmıştır

IV. Reyhanî:
- Muhakkak’ın karakterinde
- Nesih gibi ince ve küçük kalem 

kalınlığı var (1mm)
- Kitap sanatlarında kullanılır
- Nesihle kıyasla bazı harfleri geniş ve 

büyük

V. Sülüs:
- 2,5 mm ağzı olan kamışla yazılır.
- Beyit, kıta ve kaside yazımında 

kullanılır.
- Nice hat hocaları talebelere ilk önce 

bu yazıyı öğreterek başlar ve usul olarak 
Rabbiyessir duası ile meşke başlanılır.

Sülüsün lûgat mânâsı üçte bir anlamını 
taşımaktadır. Sülüs’te harflerin üçte iki 
kısmında düzlük gözlemlenirken üçte bir 
kısmında da eğim-yuvarlaklık fark edilir. Kalem 
kalınlığı 2-3 mm’dir. 3 mm’yi aşan kalem 
kalınlığına ise celi sülüs denir. Emevilerin 
son dönemlerinden başlayarak günümüze 
kadar geliştirilerek tüm İslam dünyasında 
en yaygın kullanılan yazı çeşidi olduğundan 
dolayı ümmü'l-hutût (yazıların anası) olarak 
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da adlandırılmıştır. Sülüs yazı normal olarak 
2,5 mm’lik kalem ile yazılır yalnız bu ölçü 
aşıldıkça yazı celî (iri, büyük) halini alır. Yani 
kalem kalınlığı üç katına ulaşınca yazı artık 
celîleşir. ‘Celî’ kelimesi Kamûs-ı Türkî de 
‘Açık, zâhir, âşikâr, ayân, meydanda olan’ 
olarak açıklanmıştır. Uzaktan okunabilecek 
kadar kalın ve iri yazılan yazılar için Araplar 
‘celîl’ kelimesi kullanmışlardır. Yani ‘büyük’ 
anlamına gelen bu kelimenin başına herhangi 
bir yazı çeşidi eklendiğinde yazının iri ve büyük 
vasıflı olanı anlatılmak istenir. Celi Sülüs, Celi 
Ta’lik gibi… Sülüs yazı ile celî yazı arasındaki 
ölçü ile yazılan yazıya da Türkçe’de tokça sülüs, 
Arapça’da sülüseyn adı verilmiştir. Kelime 
manası ise üçte iki anlamına gelmektedir.

VI. Nesih:
- 1mm kalem kalınlığı, kaideleri 

kırılarak yazılan neshe, nesih kırması denir
- En kolay okunan yazılardan biri 

olduğundan kitap istinsahcılarca tercih 
edilmiştir

- Kur’an-ı kerim hattı olarak kullanılır.
- Sülüsün 3/2’sini kaldırıp biriyle ona 

tâbi olmuş yazı

Bunların haricinde yazı çeşitleri ortaya 
koyanlar vardır. Gubari bunlardan biridir. 
Nesih’in artık okunmayacak kadar küçük 
yazılmış şekli; mesela pirinç tanelerin üzerine 
yazılan dualara, küçük Kur’an’larda vs. 
kullanılmıştır.

Aklam-ı sitte’den sonra yazı dünyasına 
katılan nestalik, kırlangıç kanatlarının yayvan 
uçuşlarını andırır. İran kökenli bir yazı olan 
nestalik’te, “asma, asılma” kelime anlamında 
da olduğu gibi harfler birbirine asılı dururmuş 
gibi bir görünüm sergiler. Türk hattatları kendi 
sanat anlayışları doğrultusunda, İran’dan 
farklı bir nestalik ekolü oluşturur. Öncülüğü 
Yesari ve onu izleyen yıllarda oğlu Yesarizade 
gerçekleştirir.

HATTAT-KALİGRAFİST
NİYAZİ ÜNAL

BİYOGRAFİ
Niyazi Ünal, 1993 yılında Karabük’te doğdu. 

2016 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları 
Hat Ana Sanat Dalı’ndan derece ile mezun 
oldu. 2019 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları 
Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 
2017 yılında Pedagojik Formasyon eğitimini 
tamamladı. Sanat hayatına 2010 yılında 
kaligrafi ile başlayan Ünal, hat eğitimlerini 
2013 yılında Öğr. Gör. Orhan Altuğ’dan 
sülüs-nesih ve celî sülüs; 2015-2019 seneleri 
arasında Prof. Dr. Mehmet Memiş’ten sülüs-
nesih, rika ve celî sülüs; 2014 yılında Öğr. Gör. 
Elif İlter’den nesih dersleri aldı. 2017-2018 
senelerinde Erhan Olcay’dan kaligrafi eğitimi 
aldı. 2013-2015 seneleri arasında Gonca 
Gülden Küçüksaraç’tan minyatür dersi aldı. 
Uluslararası bir kaligrafi cemiyeti olan The 
Calligraphy and Lettering Arts Society (CLAS) 
‘den kaligrafi sertifikası aldı. Yurt içinde 
pek çok karma sergi, sempozyum, panel; 
workshop ve seminere katılan Ünal, bir kişisel 
sergi açtı. Sanat hayatını kaligrafi, hat ve grafik 
tasarım ile ilgili çalışmalar yaparak devam 
ettirmektedir.

İletişim: kniyaziunal@gmail.com
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Beş Anahtar Bilgi

Bu beş başlık altındaki kısa bilgiler, başta dini 
ilimlerden Kur’an İlimleri ve Fen ilimlerinden 
Ontoloji olmak üzere onlarca bilim dalının 
öğrenilmesine ve anlaşılmasına anahtar olacak 
ipuçları taşıyor. Bildiğiniz gibi bütün bilim dallarının 
özetlerini dahi bir makaleye veya bir kitaba 
sığdırmak mümkün değil; belki bir kütüphane dahi 
o ilim dallarının özetlerini istiap etmez.

[Bazı yeni okuyucularım, Ontoloji kelimesini 
bana sıklıkla soruyorlar. Türkçesi Varlık Bilgisi 
demektir. Yani Ontoloji, varlığın mahiyetini, 
özelliklerini ve nelerden oluştuğunu anlatan önemli 
bir Felsefi/bilim Dalıdır.]

Birincisi, Cehennem ve Ateş Kavramı.

Bugün dünyada din-dışı yaşayan ateist ve 
agnostik üç milyar insan var. Mesnetsiz ve 
maneviyatsız yaşamak çekilmediğinden çoğunlukla 
dinleri araştırıyorlar. İslam, madde-mana, 
dünya-ahiret, işçi-patron, bilim-din gibi zıtları 
barıştırmayı ve dengelemeyi vaat ettiğinden 
birçok bilim adamına çekici geliyor. Fakat Kur’an’da 
geçen üç yüz cehennem ve ateş tehditleri, onlara 
anlamsız geliyor. Ontolojik olarak nükleer bir 
ateş, insan bedeninin yapısına uygun gelmez, 
diye düşünüyorlar. Hatta sırf bu noktadan birçok 
araştırmacı İslamcı dahi ateist oluyor.

İşte bu anlaşılmayan ve üç yüz sefer Kur’an’da 
geçen gerçeği yine Kur’an’dan beş-altı anahtar bilgi 
ile anlamaya çalışacağız.

a) Kur’an bilinçdışı, arketip, metafizik alemin 
literatürüdür. Rüya ve ehl-i keşfin müşahede diline 
benzer. Dolayısıyla dünyadaki bütün sıkıntı, acı ve 
hastalıkları ve benzeri durumları ateş ve cehennem 
ile ifade ediyor. Çünkü bunlar bilinçdışı arketip ve 
metafizik boyutta böyle görünüyor. Mesela Nisa, 
10. ayet şöyle diyor: “Yetim malı yiyen karnını 
ateşle doldurur…” Çünkü bilinç-dışında ve metafizik 
boyutta o mal ateş diye görünür. Ve Hucurat 
Suresinde ifade edildiği gibi: “Kardeşinin gıybetini 
yapan, ölmüş kardeşinin etini yemiş gibi olur. Hiç 

kimse bunu ister mi?!” Çünkü gıybet metafizik 
alemde ölü eti yemek diye görünür.

b) Araplar, özellikle Medine’deki farklı 
kabileler İslam öncesinde anarşizm ve kaos içinde 
yaşıyorlardı. Her an iç savaş çıkma ihtimali vardı. 
İslam geldi, onlara bir Anayasa yaptı, her şeyi kaide 
ve kurala bağladı. Medine’ye medeniyet getirmiş 
oldu. Şehrin ismi Yesrib iken Hukukun egemen 
olduğu yer, diye Medine ile değiştirildi. İşte Al-i 
İmran, ayet 103, bu durumu şöyle anlatır:

“Hepiniz Allah’ın ipine sarılın, dağılmayın, 
Allah’ın o büyük nimetini hatırlayın ki sizler 
birbirinize düşmanlar iken Allah sizi kaynaştırdı, 
birbirinize kardeşler oldunuz. Ateşten bir çukurun 
kenarında idiniz, Allah sizi kurtardı. Allah ayetlerini 
böyle açıklıyor ki doğru hedeflere varasınız.”

İşte bakın bu ayette iç savaş, sosyal sıkıntılar 
ve anarşizm, ateş çukuru olarak görünmüş. Çünkü 
Gayb Aleminde o üç sosyal hastalık ateş diye 
görünüyor. “Evet Kur’an bu görünen alemde, gayb 
(metafizik) alemin dilidir.” (Said Nursi)

c) Bir anahtar daha, Meryem Suresi, ayet 69-71: 
“Hepiniz (evet bütün insanlar, peygamberler de 
dahil) Cehennemden geçiyorsunuz. Bu, Allah’ın 
geliştirici rububiyetinin yerine getirilmesi gereken 
kesin bir hükmüdür. Biz özünü koruyanları ondan 
kurtarırız. Allah’ın Rahmaniyeti olan kainattaki 
diyalektik ve dengeye karşı olan zalimleri orada diz 
çökmüşler olarak bırakırız.”

İşte iyice bakın bu ayette, başta peygamberlerin 
çektikleri sıkıntı ve zorluklar olmak üzere bütün 
acılar, hastalıklar ve fakirlik gibi durumlar Cehennem 
diye ifade edilmiş. Ve burada cehenneme giriş değil 
de etrafında diz çökmüşlük kelimesi geçiyor. Evet 
insan, açlık, hastalık ve sıkıntı çeker, ki gelişsin. 
Sonra dengeyi bulunca varlık ve tabiata egemen 
olur, acı ve sıkıntılardan kurtulur.

Evet, bu ayetler dünyadaki cehennemi anlatır 
ki, dünya gelişme ve terbiye yurdudur. Ve herkes 

Beş Anahtar Bilgi
Bahaeddin Sağlam
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o cehennemin içinden geçer, dengeyi ve takvayı 
bulanlar kurtulur. Diğerleri alışırlar, o acı ve 
sıkıntıların yakınında oturur. Çünkü sürekli acı, 
hastalık ve sıkıntı olsa insan dayanamaz, ölür. 
Ölmemeleri için Allah alışkanlık verir; yani kenarda 
tutar.

d) Cehennem ateşinin yakıtı insanlar ve taşlardır. 
(Bakara,24) Müfessirler bu ayette taşlardan maksat 
Putlardır, demişler. Evet, bu ayette ahiret bahsi 
geçmiyor. Demek dünyevi bir ateşten söz ediliyor. 
Ayet bize der ki: Bir metafizik ruh olan vahiy 
kanunları ile düzene girmeyen bir toplum anarşizm 
ve kargaşa yaşar. Cehennem gibi bir durum sosyal 
ve psikolojik hayatları yakar.

Evet, sınırlı düşünce ve yanlış bilgi ve bilimlerden 
kopuk dini anlayış özellikle taşa tapmadan ibaret 
olan putperestlik, öyle sosyal, bilimsel ve dini 
bir cehenneme yakıt olur ki, asla ıslahı mümkün 
değil. Meğer her şeyi silip yeniden bilimsel verileri 
esas alsalar ve o bilimsel veriler ışığında dinin öz 
anlamlarını anlasalar. Evet, sınırlı bir tanrı anlayışı 
ve bilimden kopuk dini metinleri metafizik dille 
değil de sokak diliyle anlamak putperestlikten hiç 
farkı yok. Onun için dindarların çoğunda ahlak 
olmuyor. Ateistler de suçu dini (semavi) kitaplarda 
görüyorlar ve yanılıyorlar. Suç o kitaplarda değildir.

e) “Ahiretteki biyolojik yaratılış dünyadaki ilk 
yaratılış kanunları ve yapısı gibi olacak. İmam Gazali, 
farklı olacak demişse de Kur’an’dan anlaşılan her 
iki yaratılış birbirine benzeyecek.” (Barla Lahikası) 
Demek insan vücudu, Karbon-Dioksit veya Nükleer 
bir ateşe dayanamaz.

Öyle ise Kur’an’ın üç yüz otuz sefer ateşle ve 
cehennemle tehdidinin amacı ve gerçeği nedir.?!

Yine Said Nursi kendisi cevap veriyor: “Cennet ve 
cehennem varlık ağacının ebede doğru giden iki dalı 
ve iki damarıdır. Cennet ve Cehennem bu dünyada 
diğer bütün zıtlar gibi iç içedir. Ve insanın kalbinden 
tut ta evine kadar ta devlete kadar her yerde budak 
salmışlardır. Ahirette bunlar toplanacak iki havuz 
olacaktır.” (29. Söz)

Demek bu üç yüz otuz sefer tekrar, yaratılış 
ağacının en önemli iki dalının ve iki damarının 
mahiyetlerini ve metafizik alemdeki görüntülerini 
anlatmak içindir. İrşat, mesaj ve bilgi için de Taha 
Suresi, ayet 113, bu ateş bahsini ve tekrarını şöyle 

gerekçelendiriyor:

“İşte böylelikle biz bu metafizik gerçekleri açık, 
anlaşılır bir Kur’an yaptık. Ve onda birçok tehdit 
(vaid) kullandık ki insanlar kendi kalp ve ruhlarını 
(putperestlikten, günahlardan ve yanlıştan) 
korusunlar. Veya onlara varlığı tanımak için bir 
mesaj ve bilgi (zikir) olsun.”

3

Cehennemle ilgili bu on anahtar bilgiyi, canlı 
Kur’an olan Hz. Muhammed’in hayatında şöyle 
görüyoruz:

“Bir kadın Hz. Peygambere geldi, biz senin 
anlattığın gibi bizim çocukların ateşte yanmalarını 
anlamıyoruz. Bunda bir terslik var, dedi. Bunun 
üzerine Hz. Muhammed ağladı, ben ne edeyim, 
bana öyle görünüyor, dedi.”

[İbn Kesir, İsra Suresi tefsirinde; müşrik 
çocuklarının babalarına bağlı olarak ateşte 
olacaklarını bildiren birkaç rivayet zikrediyor. 
Tirmizi, Hadis No: 1430’da ise kadının sorusunu ve 
Hz. Peygamberin yere kapanıp ağladığını yazıyor. 
Ama burada cehenneme gitmeyecekler, azgın 
putperestlerden başkası, cehenneme gitmez, diye 
hadis bitiyor. Ebu Davud Tayalisi, Hadis No: 1576 ve 
İmam Ahmed Hadis No: 2/208’de Hz. Peygamber’in 
Ayşe’ye: Müşriklerin çocukları cehennemdedirler 
diye söylediğini; istesem, ya Ayşe, sana çığlıklarını 
işittiririm, diye rivayet ediliyor. Fakat bazı alimler, 
bu dünya boyutuyla olan cehennemin görüntüsü 
gerçeğini bilmedikleri için bunlar zayıf hadislerdir, 
dinin temel ilkelerine aykırıdırlar, demişler. Çok 
acıdır ki Cebriye mezhebi, bunların sıhhatini bilip 
bu gibi rivayetleri kendine delil yapmıştır.]

“Evet vahiy Peygamberlerin müşahedeleridir, 
Şeytan bu müşahedelere asla müdahale edemez. 
Özellikle Hz. Muhammed’in müşahedesine. Ne 
görseler gerçektir. Fakat yorum ve tefsir ister.” (28. 
Lem’a)

İkincisi, Bilgi ve Data Kavramı.

Varlık, soyutuyla somutuyla sonsuzdur. Ne 
fizikte ne de metafizikte, Kur’an’ın tabiri ile “Ne 
Yer(ler)de ne Göklerde” yokluk diye bir şey yoktur. 
Fakat saf soyut ve saf somut olmadığından soyut 
varlığı bilgi dataları temsil eder. Somut varlığı da 
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enerji giydirilmiş yine bilgi dataları oluşturur.

Dindar-dinsiz, gerçeği keşfetmiş olan fizikçiler, 
saf soyut varlığa Hiçlik diyorlar. Tasavvuf ehlinin 
çoğunluğu da bu sonsuz soyut Varlığa yine Hiçlik 
demişler. İbn Sina O sonsuz soyut varlığa Allah 
dedi; O’nu maddeden mücerret (Soyut) ve Vacibül- 
Vücud (Gerekli Varlık) diye tanımladı. Bu soyut 
sonsuz Varlığın potansiyel nitelikleri (isimleri) 
vardır. Bunlar kâinat diye bin-bir oluşum ve sayısız 
dosyalar olarak görünüyorlar. Kainattaki nitelikler 
kadar O Sonsuz Soyut Varlığın nitelikleri var.

Onun için Allah’ın isimleri sonsuzdur, denmiştir. 
Bunların üçü, çok esas olup bizim fizik-metafizik 
evreni oluşturuyorlar. Kudret, ilim, irade; 
modern deyimle enerji, yazılım ve evrim. Başta 
Bediüzzaman olmak üzere Kelamcılar Allah’ın bu 
potansiyel niteliklerini isimler olarak sayarken, 
İbn Arabî, potansiyelliği tam gerçeklik olarak 
görmemiştir; Allah’ın asıl isimleri, soyut-somut 
varlıklar olarak gerçekleşen kainattaki sonsuz 
yazılımlar ve nesnelerdir; Arapça sözcükler ise, bu 
gerçek isimlerin ismidirler, demiştir.

Bu kısa nottan anlaşılan şudur: Biz enerji, yazılım 
ve varlıklarda saklı olan gelişme yönelimini yani 
kudret, ilim ve iradeyi (evrimi, gelişme meylini) 
anlasak hem kâinatı hem bilimsel ve dinî birçok 
söylemi ve Allah’ı anlamış oluruz.

Evet, varlık enerji, yazılım ve evrimden (istek 
ve gelişme meylinden) oluşuyor. Enerji bütün 
özellikleriyle fizikçiler tarafından yeteri kadar 
anlatılmıştır. Evrimi de ta Yunan kadim döneminden 
beri birçok düşünür, onu anlamış; yani varlığın 
içinde gelişme meyli olduğunu gözlemlemiş ve 
yazıya geçirmiştir.

4

Yazılıma gelince, Aristo 2300 yıl önce: “Eşya, 
Heyula ve Suretten oluşur,” dedi. Bugünkü tabir 
ile eşya, enerji ve yazılımdan ibarettir, dedi. 
İnsanın ruhu ve kişiliği Formdan bugünkü tabir ile 
Yazılımdan oluşur, diye söyledi. O gün yazılımın 
mahiyeti ve teknolojisi bilinmiyordu. Fakat 
nesneleri nesne yapan, insanları ruhlu yapan 
formdur, demesi büyük bir keşiftir. Maalesef bu 
form gerçeği, Orta Çağ bilginleri tarafından basit 
maddi bir şekil diye anlaşıldı, manası uçtu gitti. 

Halbuki form giydirmek tam manasıyla yaratmak, 
demektir. Çünkü Arapçadaki halk etme, biçim 
ve şekil verme demektir. Yoktan yaratma demek 
değildir. Yoktan yaratmanın ismi ise, ihtiradır.

Evet, Yazılım Allah’ın ilmidir. Soyut, somut hatta 
beynimizdeki gizli niyet dataları dahi, her şey 
yazılımdır. Yani Allah, şey denilen bütün nesneleri, 
niyetleri ve elektronları dahi biliyor.

Kâinat, enerji malzemesi dışında bu yazılım ile 
atom, hücre, yıldız, ekoloji ve saire varlıklar oluyor. 
Malzeme Allah’ın kudreti, yazılım Allah’ın ilmi, 
gelişme süreci Allah’ın iradesi. Said Nursi bu üç isim 
için bin sayfa yer ayırmıştır.

Kainattaki en temel nitelik ilim ve yazılımdır. 
Onun için İbn Arabî, Allah’ın en büyük ismi ilimdir. 
Ve diğer bütün nitelikler (isimler) ilme sığınmışlar, 
sen olmazsan biz var olamayız, dediklerini keşfen 
görmüştür. Her isim bir dosya olduğu için kişilikleri 
ve konuşmaları söz konusudur. Evet, yazılım ve ilim 
olmazsa varoluş asla gerçekleşmez. Evren bir enerji 
yığını olarak kalır.

Evet, Allah’ın Öz Varlığı ilim ve yazılımdır; ruhun 
mahiyeti, enerji giydirilmiş yazılımdır. Üç milyar 
yıllık bilgileri kendinde toplayan DNA, bir yazılımdır. 
Sonsuz kâinata kainatlar katan, insanın biyolojik, 
psikolojik ve sosyal hayatındaki yazılımlardır. 
Evrimde de türün mahiyeti mutasyonlarla değişince 
yazılımı yani ruhu da değişiyor. Dinî tabir ile o 
canlıya yeni bir ruh üfleniyor.

Kur’an her yönüyle mucize olduğu gibi, bu ilim 
kavramını da en temel kavramlardan biri olarak 
vurguluyor. Fakat iki hayali varlık için Allah bunları 
bilmiyor, diye dört yerde açıklama getiriyor. Biri, 
Allah ne göklerde ne de yerde ortağının varlığını 
bilmiyor. (Yunus, 18) Yani ortağı yok, her şey onun 
kudretiyle, ilmiyle ve iradesiyle vardır. Var olan 
onun ilminde de vardır (bilinir,) ama Allah şerikini 
bilmiyor, çünkü şeriki yoktur. Zaten Ehl-i Sünnet, 
Allah yoku bilmez, yani sisteminde yazılı olan her 
şeyi bilir. Fakat yok denilende nesnellik ve yazılım 
olmadığı için onu bilmez.

İkincisi, insan beyni sonsuz bilgi-işleme 
sahiptir. Bunda gizli-açık, bilinç ve bilinç dışı ne 
varsa Allah hepsini bilir. Ama o sonsuz bilgi-
işlemin nereye meyledeceği sistemde data olarak 
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kaydedilmemiştir. Allah Kur’an’da, on sekiz yerde 
kendine Şehit diyor. Yani varlığın enerjisi, yazılımı 
ve gelişme faaliyeti içindeyim; kendimi yaşıyorum. 
Ama insan iradesine karşı sadece Şahidim. Şahit, 
veri gözlemleyicisi demektir. (Yusuf Suresi)

Bundan şu üç gerçeklik anlaşılıyor: 1) İnsan İlahî 
sonsuz sistem içinde birçok yazılıma bağlı da olsa 
özerktir ve iradesi, sistemden ayrıdır. Dolayısıyla 
Kur’an, üç yerde Allah sizi imtihana sokar ki bilsin 
hanginizin iyi olduğunu, diyor. (Al-i İmran ve Hadid 
Sureleri)

2) İbn Arabî, “Varlık ilim ile realize olduğu için 
yani bir şey biliniyorsa o nesnel olarak da var ve geri 
dönüş olmaz. Haliyle özgürlük ve irade kalmamış 
olur” diyerek, ilmî varlıklara ayan-ı

sabite deyip onlara nesnel bakmış. İlim maluma 
bağlıdır değil de malum ilme bağlıdır, demiştir. 
Çünkü ilim yani yazılım olmadan malum var olamaz.

3) Bediüzzaman, Allah’ın ilmini uzaktan 
projektör gibi tasavvur edip “İnsanın iradesiyle 
yapacağına etki etmez. Çünkü ilim maluma 
(nesnelere) bağlıdır,” demiştir. (26. Söz). Ama bu 
izah tatmin edici değildir, buna göre birçok kişi 
kadere inanamıyor. Veya bunalım geçiriyor. Hem 
de Kur’an’ın o dört mucizevî deyimlerini tutmuyor. 
Zaten kendisi de Kader Risalesinde bir şey somut 
olarak varsa ondan geri dönülmez, işte cebir 
(mecburiyet) budur, demiştir. Fakat ilmin yazılım 
olduğunu göz ardı etmiştir. Daha doğrusu o zaman 
yazılım bilinmiyordu.

Maalesef, Fizik nedir, Ontoloji nedir, Kur’an ne 
diyor, Yazılım nedir, yazılım dışı irade nasıl çalışır ve 
benzeri onlarca gerçeği bilmeden, bazı profesörler 
ve medrese hocaları “Efendim, Allah her şeyi 
bilmiyor” diye sanki bir keşif yapmışlar şeklinde 
ortaya atılıyorlar.

İbn Sina ve İbn Rüşd de Aristo’nun Form (Yazılım) 
tespitinin mahiyetini bilmedikleri için, Efendim 
Allah küçük şeyleri bilmiyor, dediler. Halbuki 
şeyi şey yapan ondaki yazılımdır, O da Allah’ın 
ilmidir. Galiba birçok fen ilimleri erbabı da henüz 
bütün kâinatın sibernetik olduğunu ve yazılımla 
çalıştığını bilmiyorlar. Yoksa kendileri, materyalizmi, 
absürtlüğü ve agnostisizmi düzene, bilgiye, bilince 
ve soyut anlamlara tercih etmezlerdi.

Evet, akademisyenler belli dallarda o kadar 
yoğunlaşıyorlar ki varlığın bütünlüğünü ve değişik 
boyutlardaki görüntüsünü göremiyorlar. Ayrıca 
yazılım ve soyut boyut bilinmeden, iki asır önceki 
eski bilimsel veriler hegemonyası, etkinliğini devam 
ettiriyor.

Son Bir Not: Kur’an Mülk Suresi, ayet 14’te: 
Yaratan hiç bilmez mi?! diyor. Evet sonsuz yazılımı 
ilmiyle kuran elbette O yaratır. Evet yaratma sonsuz 
bilgi ister. Kâinat sonsuz yazılım dosyalarından 
oluşan büyük bir dosyadır. Ondaki iç dosyalar 
bütünüyle ve birbiriyle öyle ilişkilidir ki, birini 
yaratmak için bütün kâinatı yaratmak gerekir. 
İnsanın yaptıkları ise sadece o yazılımların ve 
kanunlarının taklidini yapmaktır. Bununla beraber 
insanlar, hiçbir canlı yaratamıyorlar. Çünkü canlılık 
yazılımı, bütün kainatla ve geçmiş bütün zamanlarla 
ilişkilidir. Onun için GDO'lu gıdalar zararlı oluyor. 
Çünkü GDO’yu planlayan mühendisler, geçmiş ve 
gelecek zamanı göz önünde bulunduramıyorlar.

Üçüncüsü, Din-Bilim Kavgasının Çözümü.

Beş duyu dışında insanda birçok bilgi kanalı 
vardır. Bunlardan en başta gelen üst korteks ile 
bilinç-dışı, başka bir tabir ile akıl ve kalp, başka tabir 
ile bilim ve dini öğrenme isteği, yani gerçekliği ve 
sonsuzluğu öğrenme yetisidir. İnsanlık bu pencereler 
ile, ta 12 bin yıl önce inşaat yapmayı ve inanmayı 
becerdi. Bu dönemde bilimsel olarak taş yontmayı, 
duvar yapmayı ve belli sayıları bildikleri gibi, Totem 
şeklinde bazı hayvanlardaki ruha da inanıyorlardı. 
Bundan 500 sene sonra artık insan figürlerini yapıp 
insana tapmışlardır. Yani Totemcilikten bir nevi 
Hümanizme geçmişlerdir. Bu günümüzden sekiz bin 
yıl önce insanlar akıl ve ilimle şehirler kurdular. Ve 
inanç ile Tanrıyı artık gökte kabul ettiler. Bunların 
bir medeniyeti ve dilleri vardı. Fakat bunlarda üst 
korteks ve akıl fazla açılmadığı için dilleri Mitolojik 
idi. Her şeyi somutlaştırıyorlardı. Bilim, Felsefe, 
Din, Tarih, Hukuk ve diğer dallar iç içe olarak bu 
dil ile anlatılıyor ve yazılıyordu. Sümer, Akad, Mısır, 
Yunan ve diğer medeniyetler, metafizik ve rüya dili 
gibi olan bu Mitolojik dil ile iletişimi sağlıyorlardı. 
Fakat Milattan yedi yüz yıl önce refah ve özgürlük 
sayesinde Yunan’da akıl ve üst korteks, fazlaca 
çalışmaya başladığından Felsefe ve Tarih bu 
Mitolojik birikimden ayrıldı; daha soyut bir dil ile 
anlatıldı ve yazıldı.
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" İçimde kim vardır bir bilebilsen sen, seni 
bulursun kalbime girsen "

" Bak yine uçtu sevgiye kol kanat açtı"

Şarkılar bizi  söyler hele gönül kırık yorgunsa. 
Ağlar gezerim sahilde sanki benimlesin der.

Musikîmiz ne güzel anlatıyor. " avuçlarımda 
hala sıcaklığın var inan."

Lâkin önce kendimiz inanalım mı? Öyle 
sevdalara, aşklara? Aşk bu değil! Yapma güzel. 
" muhabbet bağına girdinse bu gece " işte aşk 
orada başlar. Aşkı O'nunla tadar, aşkı O'nunla 
yaşarsın! Tekrarı yoktur hayatın. Aşk'ın 
ömrünü buldunuz ise, değer verin hak ederse 
eğer. Zaman kaybetmeden ertelemeden 
açılan ilk değerli kişi siz olun. Hayat bir 
yolculuktur, mutlu olmadığınız duraklarda 
fazla oyalanmayın. Düşünceleri kirli olanlarla 
zamanınızı harcamayın. Size hiçbir fayda 
vermez. Değirmen gibi aynı eksende döner 
durursunuz. Daima ileri ve her  günümüz 
birbirine benzememeli. Her gün seninle güzel. 
Her anımda sen varsın sevgili! Yine şarkılar girdi 
söze ..." enginde yavaş yavaş günün minesi 
soldu, derdim bana arkadaş bugünde akşam 
oldu" bir adım ötesini gönül görür ise ötelerin 
ötesini seslenir sevgiliye " pişman olurda bir 
gün dönersen bana geri gönül kapım açıktır 
çalmadan gir içeri " ne olacak sanki altı üstü 
bir sevda değil mi tebessüm arkadaşı ! Vereni 
üzmez alanı mutlu eder. Hemdeeee bedava!...

Taaa bizim evden yazıyorum tanımadan 
sevdiğim tüm insanlara özlemle bitmeyen 
dostlukla...

Uzakta bir yıldız gibi parlayan mutluluğa 
sevgi dolu gönüllere sabah kahvesi sevenlere, 
Sır gemisine binenlere. " unutturamaz hiç bir 
şey unutulsam da ben " ne güzel sözler. Bu 
alemden göç var kalem unutturamaz beni. 
Sizlere. Yollarınıza güller döktüm gelirde 
geçersiniz diye...

Ben severim sizleri bilirim ki Rabbimin 
eseridir diye. Biliniz gülünce  gözlerimizin içi 
gülüyor. Ela gözlerden muhabbet doğuyor. 
İnan ki o muhabbet olur deli. Gezer deli deli 
ve  umut eder bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız 
yerde. Eller gibi davranıp görmemezlikten 
gelme. Bu sevdalar hep şarkılar da mı kalsın? 
Böyle aşkı seninle tattı ise  seninle mi yanmalı 
böyle aslında hepsi. Hayatta hepsi senin 
benim elinde ne demiş aşık çözmüş gülü 
görmüş bülbülü sezmiş figan etmiş  sessizce 
. "Görmedim ömrümün asude geçen bir 
demini gönlünğ güle açmış yarasada yaraları 
dile gelmiş bülbül gönlüm yaralı demiş aziz 
İstanbul'a seslenmiş yedi tepeden yine sır 
etmiş susmuş söyleyemem derdimi kimseye 
derman derman olmasın diye, Ateşi suzam 
firkat yaktı cismi can'ımı yine. Suskun gözler 
sır eder beyaz giyme toz olur siyah söz olur " 
yine döner kendinden kendine. Dün gece yar 
hanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur  
üstüm yağmur yine gönlğm hoş idi. Başlar 
kalemi ibrişim ibrişim yazmaya bir muhabbet 
kuşuna ben olurum sev diye. Ne güzel naz 

Bu güzel ayda sizlere mutluluğun 
sırrını paylaşmak istiyorum Necibe  AKÇA KOCATOP

D E N E M E
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ehli olmak sevenin sevdiğine Aşk bu değilmi 
yapma güzel. Yıldızlı semalarda gel.

Kısacası eskilerde demeye dilim varmıyor 
ekimeyen bu şarkıları ne kadar güzel sözler ile 
bizlere bugünlere gelmesine vesile olmuşlar. 
"Sonsuz Teşekkürler "

Gül dalında öten bülbül ile bulmuş dostunu 
ne güzel. Bizlerinde olmalı bir sırdaşı. Sırrını sır 
eden üzülme üzülürüm diyebilen biri olmalı 
hayatımızda. İster arkadaş, ister dost,  ister 
eş, ister gönül bağı, ister kan bağı sırrını sır 
eden olmalı. Varlığını daima bildiğin kendini 
daima güvende hisettiğin ağlasan da gülsende 
yanındayım diye  olmalı. Bu alemda zaten bir 
avuç toprak bir yudum su değilmiyiz ki o dost 
ile her dem olmak ne güzeldir ne güzel.

Ne güzel sözler var güller arasında seni 
bensiz gören olmuş gül bülbülü bulmuş bende 
kalemi ve Sır Alemini. Sakın bir söz söyleyese 
de desede dil sussa. Kalem yazıyor ben buyum! 
Ben başkasının canını yakmak istemem 
görmezden gelirim unutmaya çalışırım 
istemediğim bir sözü bir başkasına söylemem. 
Sözlerin insanların canını nasıl acıttığını bilirim. 
İyi bilirim! Ben intikam almak için uğraşmam 
kadere bırakırım izlerim. Ve ben beni seven 
insanı bin kat daha çok severim. Ben böyle 
biriyim işte. Kimsenin acısından mutlu olmam. 
Ve yaşamak istemeyeceğim hiç bir şeyi bir 
başakası için dilemem ve yaşatmam. Nedensiz 
severim ben. Sevmek zor olsada.

Günün tavsiyesi olsun hatta yarınların olsun 
size çıkar uğruna gelenler için emeğinizi, size 
kıymet vermeyenler için sevginizi ve size sırtını 

dönenler için vaktinizi boşa heba etmeyin. 
Heba israftır, istaf ise  günahtır. Akıl en büyük 
ikramdır. Hoş ve güzel yerlerde kullanmak 
lazımdır.

Unutma her şarkı bize bir nağme ile 
anlatıyor. Aşk bu bir gönül hikayesi hep 
anlatıyor sevgiliyi sevene. Atilla ilhan ne 
güzel söylemiş " ben senin yaşadığın gizli bir 
macerayım"

Anlatılmaz bir roman kapnmaz bir yarayım. 
Sığındığın limanlar unutturmaz beni ben senin 
yüreğinde en büyük fırtınayım. "

Zaman bir nehir gibidir. Aynı suya iki kez 
dokunamazsınız. Çünkü akan su bir daha geri 
gelmez. Hadi şimdi o an bugün kendiniz için 
bir şey yapın. Aynaya bakıp gülümseyin ve ilk 
günaydını kendinize söyleyin. Sonrada iyi ki 
varım şükürler olsun Rabbime aldığım nefese 
deyin ve tüm Sır okurları ve tüm dostlarım. İyi 
ki varsınız.

Hayallerinizi küçümseyenlerden uzak 
durun. Ruhu küçük insanlar başkalarını da 
daraltmak azaltmak isterler. Bu sözler M. 
Twain' e aittir.

Bence İnsan yaratılanların en şereflisi güzel 
gören ve hayatlandırandır. Çok farklı becerileri 
olan yegane canlıdır. İnsan bir hazinedir.
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Osman NUR

İ S L Â M

İslam Akaidinin Özellikleri

a) İslam akaidi apaçık ve vazıhtır. 
Hiçbir kapalılık ve müphem bir hususun 
bulunmamaktadır. Bir Rabb vardır, O 
herşeyi belli bir ölçüye (kadere) göre 
yaratmıştır. O’nun ortağı, benzeri, 
dengi, oğlu, kızı, anası, babası yoktur.

b) İslam akaidi fıtrata en uygun 
inanç sistemidir.

c) İslam akaidi sabit ve değişmez 
bir akidedir. İslam akaidi artma ve 
eksilmeyi, bozulma ve değişmeyi kabul 
etmeyen bir akidedir. İslam akaidine 
ilave edilecek ve ondan çıkarılacak 
hiçbir şey yoktur.

d) İslam akaidi kat’i delile dayanır. 
İslam akaidi soyut (anlaşılması zor) 

hükümleri ileri sürmekle yetinmez, kesin delillere dayanır. İslam dini sadece kalp ve 
vicdana hitapla yetinmeyip, kesin delillere ve açıkça belli olanlara yer verir.

e) İslam akaidi mutedil ve dengeli, ifrat (ileri gitme) ve tefritten (geri kalmaktan) uzak 
bir inanç sistemidir. Duyu organlarımızla kavrayamadığımız şeyleri inkâr, birden fazla 
ilahların olduğunu kabul etme, Allah’ın bir varlığa hulul etmesi (girmesi) gibi ifrat ve 
tefritten uzaktır.

Allah’ın sıfatları hususunda da ifrat ve tefritten uzak durulmuştur. Ne başka varlıklara 
ilah sıfatı yakıştırılmış ne de Allah’ı bir cisme benzetme olmamıştır. Allah’ın bir sıfatı da 
Muhallefetun lil Havadistir. Yani hiçbir varlığa benzemez, benzetilemez.

İnsanlar, Allah’ın bildirdiklerinden başka bir şey öğrenemez. Bakara.255.a.
f) İslam inancına göre peygamberler de bir insandır. Peygamberler ilahlaştırılamaz. 

Peygamberler normal insanlar seviyesine de düşürülemez. Peygamberler Allah’ın 
en sevgili kullarıdır. Peygamberlerin ismet sıfatı vardır günah işlemezler. Hayatları 
mü’minlere örnektir.

İmanın tarifi.
İman, Allah Teâlâ’dan getirdiği kesin olarak bilinen hükümler (zarûrât-ı diniyye) 

hususunda Hz. Peygamberi tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul 
etmek, bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaktır.

Peygamberimiz çok hadislerinde, “kalbinde hardal, buğday ve zerre ölçüsünde imanı 
bulunan kimsenin eninde ve sonunda ebedi olarak cennete gireceğini bildirmiştir. 
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Buhari.
Cehmiye mezhebine göre iman, kalben tasdik edilmesi gerekmeden sadece bilgi 

yeterli demektedir. Böylelikle, münafık ve müşrikleri de imanlı saymaktadır. Kalpte 
bulunan bilgiye iman denmez. İman denilmesi için, bilgi sınırının ötesinde iradi bir 
boyun eğişin, teslimiyetin bulunması gerekir. İman kalp ile tasdik dil ile ikrardır. 

Amel imandan bir cüz değildir.
İman ettiği halde ibadetlerinde noksan olan günahkâr mümindir. Amel ve ibadetlerde 

tembellik yapıp, ibadetten kaçmak bir mümini dinden çıkarmaz. Fakat imanın 
olgunluğuna ermek, imanı üstün bir dereceye getirmek ve böyle iman sahibi kimselere 
Allah’ın vadettiği sonsuz nimetlere kavuşmak için ibadet ve amel gereklidir. İbadet ve 
amel hem imanı kuvvetlendirir hem de mümini cehennem azabından kurtarıp cennetin 
çeşitli nimetlerine kavuşmasına aracı olur. 

İcmali iman nedir?
İcmali iman kısaca toptan iman demektir. Bu iman Kelime-i Tevhid ve Kelime-i 

Şahadet kelimeleriyle özetlenmiştir.
Gerçekten Yüce Allah’ı yegâne ilah tanıyan, Hz. Peygamberimizi Allah’ın peygamberi, 

elçisi olarak kabullenen kişi, diğer iman esaslarını ve Peygamberimizin getirdiği bütün 
şeyleri de toptan kabullenmiş demektir.

Bir kişiye mümin diyebilmek için Cenab-ı Hakk’ın birliğine, sonsuz güç ve kudretine, 
Hz. Muhammed’in (s.a.s.) peygamberliğine tereddütsüz ve şüphesiz olarak inanması 
gerekir.  Mümin kalabilmek için Allah ve Rasulünün bir sözünü bile yalanlamamak 
gerekmektedir.

Tavsili iman nedir?
Tavsili iman imanın en geniş şeklidir. Ehlisünnet kelamcılarına göre, bir şeyin iman 

esası olabilmesi için Kur’an ve mütevatir hadislerde zikredilmesi gerekir. Meşhur ve 
Ahad rivayetler kesin bilgi vermedikleri için delil kabul edilmez.

Ayet ve mütevatir hadislerle sabit olan itikadi, ameli ve ahlaki hükümlerin (zarûrât-ı 
diniyyyenin) hepsine ayrı ayrı, Allah ve Rasulünün bildirdiği ve emir buyurduğu şekilde 
tüm ayrıntılarıyla inanmaktır. Yalnız hadis olduğu bilinen sahih, ahad, mürsel, meşhur 
hatta zayıf hadisler bile inkâr edilmemelidir. Yoksa Peygamberi yalanlamaktan insan 
küfre düşebilir. Hadisleri yorumlayarak başka bir mana vermek, mütevatir hadis 
olmayanları da peygamberimiz böyle bir söz söylemez diyerek kabul edilmez ise insan 
küfre düşmez. Hadis olduğu kesin bilinen bir hadisi yalanlayan peygamberi yalanlamış 
olur ki, peygamberi yalanlayan, ona yalancı diyen veya bilgisiz, cahil, ilimden nasibini 
almamış diyenlerin müslim olarak kalmaları mümkün değildir.

Taklidi ve Tahkiki iman nedir?
Ana-babadan, hocadan veya çevresindeki insanlardan görerek ve öğrenerek iman 

etmeye taklidi iman denir. Cumhura göre bu iman caizdir. Ancak kişi imanını akli ve 
nakli deliller ile kuvvetlendirme yönüne gitmediği için sorumlu kabul edilmiştir. Halkın 
çoğunun imanı taklidi imandır. Taklidi imana sahip olanın imanı en ufak bir şüphe ile 
sarsılabilir, onun için imanda direnç için, iman delillerle kuvvetlendirilmesi gerekir buna 
da Tahkiki iman denir.

İman artmaz, eksilmez.
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İman, inanılması gereken hususlar yönünden artmaz ve eksilmez. İman bir bütün 
olduğundan, imanın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak söz konusu olmaz. Onun 
için iman ya vardır ya da yoktur. İslam dinin emir ve yasaklarının bir kısmına inanıp bir 
kısmına inanmamak iman değildir. Her iman sahibi aynı şeylere inanmak zorundadır. 
İnanılacak iman esaslarına inanmak açısından cahil ile peygamber arasında bir fark 
yoktur. Cahil de peygamber de aynı şeylere yani iman esaslarına inanmadan iman etmiş 
olmazlar. İman esasları ise imanın altı şartıdır. İman esasları Allah’ın ve peygamberimizin 
kesin olan sözleridir. Bunların tamamına inanan iman sahibidir. İnsan İslam dininin 
esaslarından bir tanesine bile inanmayan küfre düşer. İman esaslarını Allah ve Rasûlü 
belirlemiştir. Bunlar ayet ve hadislerdir. Diğer inanılacak şeyler de bunlara dayanır. 

İmanın artması ancak Peygamberimiz zamanında olabilir. Çünkü o zaman her gün 
veya saatte yeni ayetler ve yeni hadisler ve sünnetlerle karşılaşan müminler bunlara da 
inanmak zorunda olduğundan imanları artmaktadır. Kur’an’da geçen imanın artması 
ifadesi buna yöneliktir. Peygamberimizin vefatından sonra yeni ayet ve yeni hadis ve 
sünnetler olmadığından inanılacak şeyler sabitlendiğinden imanın artması ve eksilmesi 
diye bir şey söz konusu olmaz. Amel ancak imanı kuvvetlendirir ve Amelsizlik de imanı 
zayıflatır.

İman nitelik, keyfiyet yönüyle artma ve eksilme gösterir. Bu da kiminin imanı kuvvetli, 
kiminin zayıftır. Kimin imanı kâmil, kiminin noksandır. Kiminin imanı, ilmen yakîn, 
kiminin aynel yakîn kiminin de Hakkal yakindir.

 İmanın geçerli olma şartları.
a) İman, ye’s (ümitsizlik) halinde olmamalıdır. Müslüman olmayan bir kişinin, son 

nefesinde uğrayacağı azabı görüp ondan sonra iman etmeye kalkışırsa imanı geçerli 
olmaz. Mümin.84.85. Yani öleceğini kesin olarak anlayan kişi ölümünden hemen önce 
iman ederse bu imanı Yüce Allah kabul etmiyor.

b) Mümin, inkâra ve dini yalanlamaya alamet sayılan şeylerden birini yapmamalıdır.
c) İslami hükümlerin hepsini bir bütün kabul edip yerine getirilmesinin gerekliliğine 

inanmalıdır. İslami emir ve yasakların hepsini güzel görmeli yapamadıkları amel ve 
ibadetler için de tevbe etmelidir. Bir İslami emrini, inkâr kastıyla terk eden imanını 
kaybeder.

d) Mümin Yüce Allah’ın rahmetinden bağışlamasından ümidini kesmemeli ve Allah’ın 
azabından da kurtulduğundan da emin olmamalı. Bir mümin nasıl olsa imanım var, 
onun için muhakkak cennetliğim dememelidir. Çünkü kul kusursuz olmaz, büyük ve 
küçük günahlardan dolayı Allah cezalandırabilir. Onun için Allah’ın azabından emin 
olunmaz. Günahlarımıza yapmış olduğumuz tevbeleri Allah affedeceğini söylemiş 
ama affetmeye mecbur değildir. Peygamberimiz şefaat edecek ama o şefaatin dışında 
kalabiliriz. Günahımızın sevabımızdan fazla olması ihtimali ile mümin olsak bile cezamız 
kadar cehennemde yandıktan sonra ancak cennete girebiliriz. O da yine Allah’ın lütfu 
ile olur.

Allah’ın rahmetinden ümit kesip “ben artık cehennemlik bir insanım, Allah beni 
affedip cennetine koymaz” diyerek de Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın 
rahmetinden ancak kâfirler ümit keser. Yine Allah’ın azabından da ancak kâfirler emin 
olurlar. (Yusuf.87.a. A’raf.99.a.)
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SEVMEDİM

Sukûtun çığlığını yâr bildim bu gönlüme 

Aşkından gayrı derdi yaram diye sevmedim

Dikenin neşterini kâr edindim ömrüme

Dokunmadım güllere haram diye sevmedim

Sensizlik durağında asırlardır bekledim

Avazımın üstüne nice dağlar yükledim

Öldürdüm yüreğimi seni sende sakladım

Ettiğim itiraf yüz karam diye sevmedim

Hüznünün yokuşunda kambur hasretin şehri

Sevdanı  içiyorum neyleyim başka zehri

Lokmansızda çekerim sonsuz olan bu kahrı

Deva olsa ilaçlar çâram diye sevmedim

Saldım son selamımı seherin kucağına

Serdim şu matemimi buzulun sıcağına

Yarım kalan ruhumu astım dâr ağacına

Boynumdaki urganı nâram diye sevmedim

Adil ÇOPUR

Ş İ İ R
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Erdoğan'dan ara buluculuk mesajı: Putin ile 

bugünkü görüşmeleri değerlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve BM Genel 
Sekreteri Guterres ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Ara bulucu 
rolünü oynamaya hazırız. Rusya tarafıyla da bugünkü bütün görüşmelerimizin 
neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir 
Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Potoçki 
Sarayı'nda üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Zelenskiy ve Guterres'i selamlayarak başlayan Erdoğan, 
Zelenskiy'nin davetine icabetle Lviv'de bulunmaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu belirtti.

H A B E R- Ö Z E L

Harika PINARBAŞI
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gZelenskiy ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik 
ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerinin bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İş birliğimizi, dayanışmamızı mevcut şartlar altında ilerletme imkanlarını ele 
aldık. Tabii yaklaşık 6 aydır devam eden savaş, görüşmelerimizin ana konusunu 
teşkil etti. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu 
vesileyle bir kez daha vurguladık.

Yaşanan can kayıplarından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha ifade 
ettik. Dün gece Harkiv’de bir yurda yönelik gerçekleştirilen 9 sivilin öldüğü, 35 
kişinin yaralandığı füze saldırısı için de ülkemiz ve milletimiz adına taziyelerimi 
ilettim.

"Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz"

Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz 
endişeyi dile getirdik.Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Türkiye olarak 
bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken 
diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam 
ediyoruz.

Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik.

325 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık. 
Ukrayna’daki şartlar normale dönünceye kadar misafir etmek üzere 1099 yetim 
ve 408 refakatçisinden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik.

"Tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledik"

Görüşmemizde savaşın Ukrayna’da sebep olduğu fiziki yıkımın boyutlarını da 
ele aldık. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna’nın yeniden imarı için gereken 
desteği vereceğimizi Sayın Zelenskiy ile paylaştık.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres’in de katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz 3’lü görüşmenin odak noktasını savaşın ne şekilde nihayete 
erdirilebileceği oluşturdu.
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Malumunuz bundan daha 1 ay önce BM, Ukrayna, Rusya ve Türkiye olarak 
tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledik. Ukrayna tahılının Karadeniz 
üzerinden güvenli bir şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan 
İstanbul Mutabakatı’nın olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya 
hissetmeye başladı.

"625 bin ton Ukrayna tahılını dünya pazarlarına ulaştırdık"

Mutabakatın uygulamaya konduğu 1 Ağustos’tan bu yana toplam 25 gemi 
yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tahılını dünya pazarlarına ulaştırdık, ulaştırıyoruz.

Bugünkü temaslarımızda mevcut mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak 
sürdürülmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. 3’lü görüşmemizde 
ayrıca İstanbul Mutabakatı’nın oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil 
edilmesi imkanlarını da değerlendirdik.Diplomatik sürecin canlandırılması 
için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine 
özellikle işaret ettim. Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında 
sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelenskiy ve 
Sayın Guterres de aynı fikirdeler. Tüm mesele müzakere masasına giden en kısa 
ve adil yolu tespit etmektir.

"Rusya tarafıyla da bugünkü görüşmelerimizi değerlendirmeye devam 
edeceğiz"

Mart ayında İstanbul’da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin 
canlandırılmasının imkan dahilinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe yönelik 
olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya ara bulucu rolünü 
oynamaya hazırız.

Tabii görüşmemizde savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki 
girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek 
istiyorum. İnanıyorum ki şu anda burayı takip edenler, 'Acaba bu esirlerin 
mübadelesi ne oldu' sorusunu da cevaplamaya çalışıyor. Bu konuyla ilgili olarak 
Sayın Putin ile Rusya tarafıyla da bugünkü bütün görüşmelerimizin neticesini 
değerlendirmeye devam edeceğiz."
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Mustafa ARMAĞAN

Tarihimizde az bilinen 110 yıllık 
bir darbe girişimi

1859 yılındaki Kuleli Vakası’yla 
başlayan ve FETÖ’nün 15 Temmuz’daki 
işgal teşebbüsüne bağlanan darbe 
tarihimizin içinde nice dramlar 
yaşanmıştır. Bunlardan biri de 
110 yıl önceki Halaskâr Zabitan 
denilen subayların hükümet deviren 
muhtırasıdır.

Osmanlı Devleti’nde 1908 
Meşrutiyetinden itibaren 
başlayan İngiliz-Alman rekabetinin 
tezahürlerinden biri de Halaskâr 
Zabitan (“Kurtarıcı Subaylar”) Grubu 
denilen bir oluşumun muhtırasıdır. 
Hadise şöyle cereyan etmiştir:

Almanlar İttihat ve Terakki Partisi’ni 
desteklerken İngilizlerin arkasında 
durduğu siyasî oluşum, Hürriyet 
ve İtilaf Fırkası’dır. 1 Aralık 1911’de 
kurulan muhalif Hürriyet ve İtilaf 
Partisi 13 ay sonra, 18 Ocak 1912’deki 
genel seçimlerin (“sopalı seçimler” 
diye meşhurdur) dürüst yapılmadığını 
gerekçe göstererek muhalefetini 
sertleştirir. Seçimlerde alenen hile 
yapılmış, hatta seçmenlere dayak 
atılmış, bu sebeple korkan muhalif 
seçmenler sandığa gidip oyunu 
kullanamamış, bu yüzden İttihat ve 
Terakki Partisi 270 milletvekili çıkarmayı 

başararak Meclis-i Mebusan’a 
çökmüştür. (Benzer bir seçimi 1946 
yılında tekrar yaşayacaktık.)

Buna itiraz eden pek az milletvekili 
çıkarabilmiş olan İtilafçılar ve onları 
destekleyen İtilafçı subayların teşkil 
ettiği Halaskâr Zabitan Grubu bu defa 
İttihatçılara karşı Manastır’da dağa 
çıkararak bir isyan hareketine girişmişti 
(21 Haziran 1912). Bunun üzerine 
Sadrazam Said Paşa ile Alman taraftarı 
Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa 
istifa edecekti.

Bununla yetinmeyen Grubun 
İstanbul’daki ayağı 18 Temmuz 
1912’de toplantı halindeki Askerî 
Şura’ya “muhtıra” vermek suretiyle 
hileli ve sopalı seçimlerle kurulan 
Meclis-i Mebusan’ın dağıtılmasını 
ve Sadrazamlığa Kâmil Paşa’nın, 
Harbiye Nazırlığına ise Nazım Paşa’nın 
getirilmesini istedi. Her iki paşa da 
İngiliz taraftarı olarak bilinirdi.

Gelin görün ki, muhtıranın Kâmil Paşa 
şıkkı kabul edilmedi. Sadrazamlığa 
93 Harbi’ndeki Kars Müdafaasıyla 
meşhur olan Gazi Ahmed Muhtar 
Paşa getirildi. Onun başkanlığında 
Kâmil Paşa ile Hüseyin Hilmi Paşa gibi 

TA R İ H
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eski Sadrazamları bünyesinde topladığı için “Büyük Kabine” denilen hükümet 
kurulmuş, Harbiye Nazırlığına İngilizciliğiyle tanınan Nazım Paşa getirilmişti.

Böylece Halaskâr Zabitan’ın bu isteği gerçekleşmiş oluyordu, diğer istekleri olan 
Sadrazamlığa uygun gördükleri Kâmil Paşa da Sadrazam olmasa da hiç değilse 
bakan yapılabilmişti. Böylece tarihler 21 Temmuz 1912’yi gösterirken görünüşte 
bir kısım subayların baskı ve muhtırasıyla bir hükümet değişikliği yaşanmıştı. 
(Aslında ise İngilizlerin istediği oluyordu.)

Lakin yeni hükümet henüz üçüncü ayını doldurmadan çıkan ilk Balkan Harbi 
Osmanlı Devleti açısından büyük bir felaketle sonuçlandı. Edirne dahil bütün 
Balkan toprakları kaybedildi (Edirne ancak 1913 Temmuzunda Bulgar ve Yunan 
ordusunun birbirine düşmesi üzerine geri alınabilecekti). 

“İttihatçı” ve “İtilafçı” diye ikiye bölünmüş olması ordunun birliğini bozmuş, bu 
da Balkan Harbi’nde Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan gibi küçük 
devletler karşısında alınan yenilginin ana sebeplerinden birini oluşturmuştu. 

Savaşın kaybı, Ahmed Muhtar Paşa kabinesinin de sonu oldu. Yeni kurulan 
hükümetin başına ise bir önceki kabineye Şûrâ-yı Devlet (Danıştay) reisi sıfatıyla 
giren İngiliz taraftarı Kâmil Paşa getirilecekti (29 Ekim 1912). Ancak bu hükümet 
de, Enver ve Yakup Cemil beylerin başını çektiği Babıali Baskınıyla silah zoruyla 
istifa ettirilecek (23 Ocak 1913) ve ülke I. Dünya Savaşı’na İttihatçılar eliyle 
sokuluncaya kadar darbe ve karşı darbelerden hasar ala ala ilerleyecekti.

Darbe deyip geçmeyin. Sahnenin gerisindeki suflörlerin kimler olduğunu bugün 
dahi görmüyor muyuz?
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İlker KARATAŞ

El-Afüvv

E S M A - Ü L  H Ü S N A

El-Afüvv Allah'ın isimlerinden en yüce olanları 
arasındadır. Manası ve fazileti ile beraber zikri 
üzerinden çok değerlidir. Aynı zamanda Afüvv 
kelimesi üzerinden de anlamını öğrenebilir ve 
manasını en iyi şekilde idrak edilebilir. Peki, 
El-Afüvv ne demek? El-Afüvv fazileti ve anlamı 
hakkında bilinmesi gerekenler.

Afüvv kelimesinin öncelikle anlamına bakıldığı 
zaman ‘Hiçbir sorumluluk kalmayacak biçimde 
günahları affeden’ anlamı üzerinden bilinmektedir. 

Allahü teâlâya ithaf ile beraber bu anlamı kapsamında, El-Afüvv ismi 
şerifinin faziletlerinden faydalanabilirsiniz.

El-Afüvv Faziletleri

El-Afüvv ismi şerifi pek çok farklı fazilete sahiptir. Bu faziletleri üzerinden 
yaşadığınız sorunlara karşı çözüm bulabilir ve dertlerinize deva bulabilirsiniz.

- Kabahatlerin örtülebilir ve günahın affı için, aynı zamanda güzel ahlâk sahibi 
olabilmek adına bu ismi şerifi 156 kere okumak gerekir,

- Pek çok defa bu ismi şerifi zikreden eden kişilerin duaları kabul olur ve rızıkları 
açılır,

- Aynı zamanda kalp huzuru ile beraber rızık bolluğu için düzenli okunur, Bu gibi 
faziletler konusunda deva olabilmek adına İsmi şerifi farklı sayıları üzerinden 
gün içerisinde okumak gerekir. Özellikle 156 kez okumak suretiyle günahların 
affı gerçekleşebilir; güzel ahlak sahibi olunabilir ve kabahatler örtülebilir. İyi bir 
rızık elde edebilmek ve huzur kazanabilmek için gün içerisinde El-Afüvv Celle 
Celalühü şeklinde defalarca dile getirmek gerekir.
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Arzu KOÇAK

Borcamda Yaş Pasta

Borcamda Yaş Pasta Tarifi İçin Malzemeler

Keki için;

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt (200 ml)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Muhallebisi için;

4 su bardağı süt (800 ml)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

1 çay bardağı soğuk süt (125 ml) (krem şanti için)

Keki ıslatmak için;

1,5 su bardağı süt (300 ml)

Çikolata sosu için;

1 paket çikolata sosu

2,5 su bardağı süt (500 ml)

1 paket sütlü çikolata (60 gr)

Borcamda yaş pastamızın keki için öncelikle 
uygun bir karıştırma kabına yumurta ve 
şekeri alıp köpük köpük olana kadar çırpalım. 
Üzerine süt, un, vanilya ve kabartma 
tozunu ekleyerek güzelce çırpalım. 
Kullanacağımız dikdörtgen borcamı alalım ve fırça yardımı 
ile her yerini yağlayalım.

Hazır olan kek harcını yağladığımız borcama boşaltalım ve 

üzerini hafifçe düzeltelim.

Kekimizi önceden ısıttığımız 170°C alt üst fansız 
ayardaki fırında 30 dakika pişmeye bırakalım. 
Muhallebisi için tencereye un, şeker ve sütü alarak 
karıştıralım, ardından ocağın altını açalım ve sürekli 
karıştırarak pişirelim.

Muhallebimiz koyulaşıp göz göz olduktan sonra vanilyasını 
ilave edelim ve tekrar karıştırıp ocaktan alalım.

Muhallebimizi daha hızlı soğuması için ayrı bir kaba 
aktaralım ve üzerini muhallebiye değecek şekilde 
streçleyelim. Bu şekilde yaptığınızda muhallebinizin 
üzerinin kabuklanmasını engellemiş olacaksınız.

Pişen kekimizi fırından alalım ve sıcakken üzerine oda 
ısısındaki sütü gezdirerek ıslatalım. Soğuması için bir 
kenarda bekletelim.

Krem şantimizi koyulaşıp kıvam alana kadar sütle çırpalım.

Ardından soğuyan muhallebimizin üzerini açalım mikserle 
kısa süre çırptıktan sonra krem şantiyi ekleyelim ve  
çırpmaya devam edelim.

Sütünü çekip soğuyan kekimizin üzerine muhallebimizi 
boşaltalım, üzerini düzeltelim. Daha sonra dinlenmeye 
bırakalım.

Biz de bu sırada çikolata sosu için tencereye sütü ve hazır 
çikolata sosunu alarak karıştıralım. Sosumuzu pişirelim.

Sos kıvam aldıktan sonra içerisine çikolata ekleyelim ve 
çikolata eriyene kadar karıştıralım.

Çikolata tamamen eridikten sonra ocaktan alalım ve 
soğumaya bırakalım.

Çikolata sosumuzda soğuduktan sonra pastamızın üzerine 
gezdirelim ve spatula yardımı ile düzeltelim.

Hazır olan borcam pastamızı mümkünse 1 gece, zamanınız 
yoksa en az 3-4 saat kadar dinlenmeye bırakalım.

Dinlenen yaş pastamızı dilimleyelim ve dilediğimiz şekilde 
süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun! NEFİS

83



sirdergisi.com
Ağustos 2022 -  Muharrem 1444

MÜ’MİN ÖLÇÜSÜZ OLAMAZ!
Sadettin TURHAN

TA S AV V U F

İçindekini meydana çıkarmayan, gizli tutan, saklayan güzel dostum. 
Sıkıntı, ızdırap çeken, tarifsiz acılar için-de çırpınan, her yanı ağrıyan, 
sızlayan, gece karanlık-larda gözyaşı döken güzel kardeşim. Yalnız 
olduğunu düşünen, çaresiz olan, kalbi huzursuz olan arkadaşım. 
Şimdi mevcut ve adı koyulamayan sistemini yenilemeli, Allah’ın 
memnun ve hoşnut olacağı sistem ile mübade-le (değişim) etmelisin. 

Zaman çok dar ve hayat çok kısadır. Zira beklenen gün yakından 
da yakındır. Bunun için acele etmeli, Al-lah rızası için bu işe hemen 
başlamalısın. Yarın, sonra, daha sonra için vaktin olmayabilir. 
Dünyalık telaşlar seni oyalarken, vaktin son bulabilir.

Değiştirdiğin sistem sende ilahi hayrın ve lutfun bu-lunmasına sebep olacaktır. “Bana yürüyerek 
gelene, ben koşarak gelirim” buyurmuyor mu yüce Mevla? Bu deği-şime nereden başlayacağını 
hep merak etmektesin. O kadar büyük kaos ve karmaşıklık yaşadın ki yeni bir sistemi nasıl 
hayatına tatbik edeceksin? 

Önce Allah rızası için, kaşlarını çatmayacaksın, mü-barek yüzünü ekşitmeyeceksin, gülümsemenin 
sadaka olduğunu asla hatırından çıkarmayacaksın. Olur olmaz her şeyi biriktirmeyecek, cevapsız 
sorular ile vaktini ve aklını meşgul etmeyeceksin. Gereksiz bilgiler ile aklını, gereksiz işler ile 
zamanını doldurmayacaksın. Sana la-zım olmayan şeyleri omuzlamayacak kendine yük et-
meyecek ve taşımayacaksın. Sen kıymetlisin, taşıdığın yükte buna bağlı olarak kıymetlidir. Bu 
yük bedenindir, ailendir, işindir, amel ve ibadetlerindir. Bu yükler için kendini zinde ve dinamik 
tutmalısın.

Salih ameller işlemek için ilim tahsil edecek ve öğ-rendiğin yeni şeyleri derhal tatbik etmeye 
çalışacak-sın. Günah bataklığına girmemek için dikkat edecek, seni bu yola sevk edecek her 
şeyden uzak duracaksın. Sana zarar verdiğini düşünüyorsan hemen oradan hic-ret edecek ve 
daha rahat edeceğin bir yer seçeceksin. 

Salahiyet (yetki) sahibi olmak için, üzerine aldığın vazifeyi hakkı ile yerine getirecek! İhmal, 
erteleme ve gevşeklik yapmayacaksın. Bir iş için emir almış asker gibi vazifelerini ciddiyet ve 
vakar ile yapacaksın. Unut-ma! Allah doğruların daima yardımcısıdır.

Salih olmak, işe yarar, elverişli, uygun itikatlı, dini emir ve yasaklara uyan, faziletli, takva sahibi, 
ihlâs ile ibadet etmek için Cenab-ı Hakk’ın razı olacağı ve Peygamber (a.s.)’ın beğeneceği işler 
ve iyilikler yapa-caksın. Bunları yaparken ölçün hep Kur’ân ve Sünnet olacak. Öğrendiğin 
kaynakları iyi tespit edip, güvenilir bilgiler ile kendini besleyeceksin. “Mü’min ölçü sahibi-dir, 
ölçüsüz olmaz.” Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor:“Allah Resulü (s.a.v.)sefere çı-kacağı zaman hanımları 
arasında kura çekerdi. Bir keresinde kura benimle Hafsa’ya (r.a.) çıktı. İkimizde develere binerek 
yola çıktık…” diye devam eden olaydan da anlıyoruz ki Efendimiz (s.a.v.) hanımları arasında da 
ölçülü davra-nır, hakkı gözetmek için kura çekermiş.
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Mercury Grand Marquis

O T O M O T İ V

Cengiz AVCILAR

Mercury'nin Grand Marquis adlı 
modeli Amerika, Kanada ve Orta Doğuda 
satılan bir sedandır. Arkadan itişli ve 
sekiz silindirli olan araç, Kanada'da St. 
Thomas fabrikasında üretilmektedir. 
Daha önce, 1985 yılına kadar Amerika'nın 
Missouri eyaletinde yer alan St. Louis'de 
üretilmiştir.

Grand Marquis aynı zamanda Kanada'da 
Mercury adını taşıyan tek araçtır.

Genel bakış

2007 Mercury Grand Marquis LS
Mercury markası'nın simgesi olan 

Grand Marquis, Ford Crown Victoria'nın 
biraz daha lüks bir modelidir ve beş 
ayrı tipi bulunmaktadır; GS (standart 
tasarım), GS Convenience, LS Premium, 
LS Ultimate ve LSE. Araç'ın hangi tip 
olduğu şase numarası'nın beşinci, altıncı 
ve yedinci hanelerinde tespit edilebilir. GS 
modellerinde bu haneler "M74" ve LS/LSE 
modellerinde "M75" olmaktadır.

Grand Marquis, Ford Crown Victoria, 
Lincoln Town Car ve 2004 yılında yapımdan 
çıkan Mercury Marauder'la "Panther" 
(Panter) adı verilen aynı platformu paylaşır. 
Ford'un Wixom fabrikası kapanınca, 
Lincoln Town Car diğer modelleri gibi St. 
Thomas fabrikasından çıkacaktır.

Mercury Marauder dışında, bütün 
Panter platform araçları Ford'un 4.6 litre 
SOHC V8 motoruna sahiptir. 2001 yılından 
önce üretilen araçlar standart tasarımda 
190 beygir güç üretmektedir. Çift egzozlu 

modeller 215 beygir üretir. 2001'den 
sonra üretilen modeller tek egzozlu 220 
ve çift egzozlu 235 beygir güç üretir. 2003 
ve sonrası modeller tek egzozlu 224 ve çift 
egzozlu 239 beygir üretmektedir. Mercury 
Marauder modelli Ford'un 4.6 litre DOHC 
V8 motoruna sahiptir ve 302 beygir güce 
sahiptir.

Grand Marquis aynı zamanda 4 vitesli 
elektronik bir geniş rasyo şanzımana 
sahiptir. 4R70W adı verilen şanzıman 
Ford'un AOD ve AODE şanzımanları'nın 
gelişmiş modelidir.

Mercury markası her zaman Ford'un 
bir üst modeli olarak satılmıştır ve Grand 
Marquis bu geleneği sürdürmektedir. Altı 
kişiyi çok rahat bir şekilde sığdırabilen 
Grand Marquis aynı zamanda güçlü bir 
performansa sahiptir.

Bu model'in fiyatları Amerika'da 
$24,910 Amerikan Dolarından başlar.
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G Ü N D E M

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 
“Cezayir’deki Türk yatırımları 5 
milyar dolara ulaşmış durumda”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19. Akdeniz Oyunları Açılış Programı’na 
katılmak üzere geldiği Cezayir'de Türk işçilerle görüşerek, “Cezayir’deki Türk 
yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi temsilen 19. Akdeniz Oyunları 
Açılış Programı’na katılmak üzere Cezayir’in Oran kentine geldi. Ahmed Ben Bella 
Uluslararası Havalimanı'nda Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve diğer 
yetkililer tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Türk işçilerle bir araya geldi. 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı konuşmada, “Bu tesis Türk iş insanının 
Cezayirli kardeşleriyle bir araya geldiğinde neler yapabileceğinin en muhteşem 
göstergesi. Nasıl ki tarihte bir araya geldiğimizde neler başardığımızı tüm 
dünyaya gösterdiysek bugünün Barbarosları da sizlersiniz. Hepinize yürekten 
teşekkür ediyorum. Afrika’nın en büyük demir çelik tesisine emeğiyle güç veren 
siz kıymetli çalışanlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizin alın teriniz 
Türkiye için şeref unsurudur. 

Rahim BOŞNAK
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5 asırlık dostluk bağına sahip olduğumuz Cezayir’le ilişkilerimize çok önem 
veriyoruz. İkili ilişkilerimizde iş insanlarının ve siz Türk çalışanlarının etkisi çok 
büyük” dedi.

“CEZAYİR’DEKİ TÜRK YATIRIMLARI 5 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞ DURUMDA”

Oktay konuşmasında, “2021 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki firmaların yurt 
dışında gerçekleştirdikleri yatırımın sermayesi 46,5 milyar dolara ulaştı. Bu 
yeter mi? Yetmez. Şu ana kadar yapılan yatırımların bir bu kadarının daha 
devam ettiğini görüyoruz. 2 milyar dolarlık ilave yatırımdan bahsediyoruz. 
Ülkenin ihracatının 4’te 1’ini bir Türk firmasının gerçekleştiriyor olması gurur 
kaynağımızdır. Geçtiğimiz her köprüde, hava yolunda ve demir yolunda bir 
şekilde sizin emeğiniz var. Bugün Cezayir’deki Türk yatırımları 5 milyar dolara 
ulaşmış durumda. Cezayir, aramızda serbest ticaret anlaşması olmamasına 
rağmen Türkiye’nin Afrika’daki yatırımlarının büyük bir bölümüne ev sahipliği 
yapmaktadır. Serbest ticaret anlaşması imzalığımız zaman önümüzde hiç kimse 
duramaz. Tüm engellemelere rağmen birlik için Cezayir’den ve Afrika kıtasından 
tüm dünyaya yayılacağız” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca konuşmasında, “Ülkede faaliyet 
gösteren bin 400’den fazla Türk şirket 30 bini aşkın Cezayirliye istihdam sağlıyor. 
Cezayir’deki en büyük yatırımcı bizim ülkemiz. Bu rakamları daha da büyütmeyi 
hedefliyoruz. Türkiye sınırları içiresine kapanmış bir ülke değildir. Dost ülkelerle 
kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Küresel ölçekte iş 
yapan firmalarımızın sayısını da artması için desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

CNN
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Bakan Akar, Ukrayna Savunma
Bakanı Reznikov ile bir araya geldi

Tülay Akımcılar

M A K A L E

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile 
bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir 
Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
heyetinde yer alan Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü.

Potoçki Sarayı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik 
konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Zelenskiy ile bir araya geldi

Tarihi görüşme için Ukrayna'nın Lviv kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir 
araya geldi.

Erdoğan'a, Akar ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü 
Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.
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Ş İ İ R

YAZININ ŞİFASI

Adresi belli miydi yazılan onca şiirlerin?
Bilinir mi hangi kalbe yolculuk yapacak satırlar.
Uçuşacak da belki bir rüzgârda her bir dize.
Derman olacak başka iklimde başka bir derde.

Şifa diye aldım ben kalemi elime,
Bembeyaz sayfalarda aradım huzuru,
Sefiri olmak istedim en güzel muştuların,
Her şiirle, kayboluşunu izledim anlamsız korkuların.

Öldürür sandığım duyguları tükettim yazarak,
Şimdi gamsızlık yaftasını vurmayın benliğime,
Bilir mi ki kul kulun içindekini,
Kim bilir kaç kandil söndürdüm yüreğimde.

Kimse bilmezdi gizlerdim de gülüşümden,
Gözlerim daha bulutluydu, inan gökyüzünden,
Öyle paye paye yüreğime akan her sevgiden,
Mürekkebi sayfalara damlattım da kurtuldum.

                                                                                 
                                                                             Müberra ARICI
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Mustafa ÇETİNTAŞ

G Ü N C E L 

Kemal Kılıçdaroğlu: Bir dö-
nem başörtüsünü Türkiye'nin 

bir numaralı sorunu haline 
getirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin üye katılım töreninde konuştu. 
Bir dönem başörtüsü konusunda yanlış politika izlediklerini söyledi, özeleştiri 
yaptı. Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Herkesin yaşam tarzına saygı göstermek 
zorundayız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye’nin 
bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden. O kadının 
evinde huzur var mı sen ona bak. Siyasetin konusu bu. Biz siyasetin konusunu 
başka bir yere taşıdık, oradan da çıktık. Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı 
göstermek zorundayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da düzenlenen Üye Katılım 
Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, yeni üyelere adalete olan 
inançlarını kaybetmemeleri, herkese eşit olmalarını, kimsenin dini inancını 
sorgulamamalarını, vatandaşların derdini dinlemeleri gerektiğini söyledi.

“Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik”

CHP’ye yeni katılan üyelere herkesin yaşam tarzına saygı duymaları gerektiğini 
belirten Kılıçdaroğlu, CHP’nin geçmişte bu konuda hata yaptığını belirterek, “Biz 
bir dönem başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne 
kardeşim başörtüsünden. O kadının evinde huzur var mı sen ona bak. Siyasetin 
konusu bu. Biz siyasetin konusunu başka bir yere taşıdık, oradan da çıktık. 
Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız” dedi.

“İktidara gelirsek en geç iki yıl içerişinde Suriye’ye göndereceğiz”

Göçmenler ve sığınmacılar konusunda konuşan Kılıçdaroğlu, “İki ana akım var. 
Birincisi Suriye’den gelenler, ikincisi bin kilometreyi İran üzerinde aşıp Türkiye’ye 
gelenler. Suriyeli kardeşlerimiz bir iç savaştan kaçarak geldiler. Kucağımızı açtık, 
kimsenin ölmesini istemeyiz. Ama bu insanların belli bir bölgede tutulması 
lazımdı. Her türlü yardımı gene yapalım ama Türkiye’ye dağılmaları doğru değil. 
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Buna izin verilmemeliydi. Tam tersini yaptılar 81 ilde Suriyeli kardeşlerimiz 
var. Hatta bazı mahallelerde Suriyeli nüfusu Türk nüfusundan daha fazla. Ne 
yapacağız şimdi? Allah nasip eder iktidara gelirsek Suriyeli kardeşlerimizi en geç 
iki yıl içerisinde Suriye’ye göndereceğiz” dedi.

Suriyeli mültecilerin gerekli şartları sağlandıktan sonra ülkelerine gönderileceğini 
söyleyen Kılıçdaroğlu, Suriyeli önderlerle buluşarak konuştuğunu ve koşulların 
yanı sıra can güvenlikleri sağlandığında gitmeyi seve seve kabul ettiklerini belirtti.

“Afganlar sığınmacı değil kaçak”

Afganistan’dan Türkiye’ye gelenler için de konuşan Kılıçdaroğlu, “Afganlara 
gelince, onlar sığınmacı değil kaçak. Onları uluslararası hukuka göre İran’a geri 
vereceğiz. Çünkü İran üzerinden geldiler. Hangi sınırdan bize geldiyseler o sınıra 
iade edeceğiz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmanın ardından partiye katılan 235 yeni üyeyi temsilen 
18 üyeye parti rozeti taktı. 
trt haber 
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Trabzonspor Lahtimi ile sözleşme 
imzaladı

S P O R

Durmuş KOÇ

Trabzonspor Kulübü, Fath Union Sport Kulübü'nden futbolcu Mountassir 
Lahtimi'yi renklerine bağladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa 
İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan 
açıklamada, profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin bordo-mavili kulüple 
transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlandığını belirtildi.

Trabzonspor, anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli 
olarak, 600 bin euro ödeyecek.

"Fath Union Sport Kulübü'ne ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer 
olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz 
konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının 
yüzde 17'si ödenecektir."
Öte yandan futbolcu Mountassir Lahtimi ile opsiyon hakkı Trabzonspor'a ait 
olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2022-2023 futbol sezonu için 300 bin euro 
garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 325 bin euro garanti ücret, 2024-
2025 futbol sezonu için 400 bin euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının 
kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2025-2026 futbol sezonu için 600 
bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya 
ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."
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M İ M Â R İ

Nihat ÖZBİLEK

Diyarbakır Ulu Camii

Tarihçe
Anadolu'nun en eski camisidir.[kaynak belirtilmeli] 639 yılında Diyarbakır'a 
egemen olan müslüman Araplar tarafından şehrin merkezindeki en büyük 
mabedin (Martoma Kilisesi) camiye çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Daha 
sonra 1091 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah'ın buyruğu ile büyük 
bir onarım gördüğünü, değişik dönemlerde birçok kez onarım ve eklentilerle 
bugünkü şeklini aldığını kitabelerinden öğrenmekteyiz. 1115 yılında geçirdiği 
yangın ve deprem sonucu içerisindeki kemerler, sütunlar ve bezemeli taşlar 
hepsi yıkılmıştır. Dışarıda bulunan mermer taşları bu tarihten sonra yayılmıştır.
Erken İslam döneminin ünlü Şam Emeviye Cami'nin (benzerliklerden dolayı) 
Anadolu'ya yansıması olarak yorumlanan Diyarbakır Ulu Cami, İslam aleminin 
5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Camide sibernetiğin babası 
olarak kabul edilen ünlü bilgin El Cezeri'nin yaptığı güneş saati bulunmaktadır.
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KİTAP YORUMU 

K İ TA P

CEMİLE / CENGİZ AYTMATOV 
Son derece ince olan bu kitapta , eşi savaşa katılmış Cemile’nin yaşadığı özlemi 
ve  karmaşık duygularını okuyoruz konusundan bahsedecek olursam ;
Çok güzel bir kız olan Cemile Sadık ile evlenerek iyi bir aileye gelin olmuştur. 
Evlendikten kısa bir süre sonra Sadık cepheye gider ve Cemile kayınvalidesi 
ile birlikte kalır. Cemile günlerini kayınvalidesi ve Sadık’ın en küçük kardeşi 
ile geçirirken asla şikayet etmez , hatta aile üyelerinin hayatına neşe katmaya 
devam eder. Bundan dolayı herkes Cemile ‘ye günden güne hayran olur. Savaş 
alanına erzak taşırken Cemile, savaş gazisi Danyar ile tanışır. Bu dostluk zamanla 
büyük bir aşka dönüşür... 
Louis Aragon’un Romeo ve Juliette den daha büyük bir aşk hikayesi olarak 
tanımladığı Cemile’yi okumanızı tavsiye ederim. 

GECE YARISI KÜTÜPHANESİ / MATT HAIG 
Hayatta artık yapacağı hiçbir şeyi kalmamış dahası onu koşulsuz seven tek varlık 
olan kedisi de ölünce Nora Seed için yaşam tamamen anlamsızlaşır. İşinden de 
kovulur ve abisi ona , müziği bıraktığı için yıllardır küs. Art Arda gelen onca kötü 
şey sonunda Nora kendini gece yarısı kütüphanesinde buluyor. Bu kütüphanede 
saat her zaman tam gece yarısını göstermekte. Kütüphanede sonsuz kitap 
vardır ve bu kitapların hepsi Nora’nın yaşayabileceği “ihtimalleri” gösterir. Bu 
ihtimallerin her birinde farklı kariyerler, farklı eşler , farklı arkadaşlar vardır. Bu 
hayatları deneyimleme şansı olan Nora gerçekten mutlu olduğu hayatı bulmaya 
çalışırken hem mutlulukla hemde yaşadığımız anın ne kadar kıymetli olduğuyla 
ilgili bizlere çok güzel bilgiler veriyor. 
Okumanızı tavsiye ederim. 
 
İNCE MEMED 4 / YAŞAR KEMAL 
Bu seriyi bitirmeyi istemediğim için uzun bir süredir İnce Memed 4’ ü okumayı 
erteliyordum. En sonunda çok merak ettiğim için okumaya başladım. İlk üç 
kitabın harika anlatımı, olay örgüsü ve hikayeleriyle romanı  zenginleştiren 
karakterli bu kitapta da varlığını sürdürüyor. 
Seyran ve Hürü ana ile Çukurova’da tertemiz bir sayfa açmak isteyen Memedin 
önüne durmadan engeller çıkar. Çünkü zalimler her gün yaptıkları zulmü dahada 
arttırarak köylüye yaşamı dahada zorlaştırırlar. Memed sessizce olanları izlemeye 
dayanamaz ve tekrar dağlara çıkarak köylüye umut olur ….

Hilal CİĞERCİ
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Yılanı Öldürseler / YAŞAR KEMAL 
Babasının ölümünden annesinin sorumlu tutulduğu bir 
çocuğu okuyoruz kitapta. Hasan yalnızca dokuz yaşında 
olmasına rağmen onun değil yapmayı düşünmeye bile 
tahammül edemediği bir yük yüklenir omuzlarına. Hem 
akrabalarının hemde köylünün baskısına daha fazla 
dayanamaz ve hiçbir zaman anlamlandıramayacağı bu 
cinayeti işler. 
Çok etkileyici bir kitaptı fakat Hasan’ın dokuz yaşında 
ol aşı beni uzun süre düşündürdü. Sanırım toplumun 
bir insana neler yaptırabileceğini göstermek için Yaşar 
Kemal çocuğun yaşını bu kadar küçük seçmiş. Kitapta 
yalnızca bir aile dramını okumuyoruz. Aynı zamanda 
toplumun baskısını ve nasıl tüm olanların suçunu  
kadına yüklendiğinide görüyoruz. Çöm etkileyici bir 
kitaptı okumanızı tavsiye ederim. 

95



sirdergisi.com
Ağustos 2022 -  Muharrem 1444

Nûrî Korman
Mehmed ALACADOĞAN

K U R ' A N 
B Ü L B Ü L L E R İ

Zâ’imoğlu Alî Ağa’nın oğlu olarak H. 1285/M. 
1868-1869'da Ortaköy’de doğdu. Henüz kırk 
günlükken getirildiği Beşiktaş’ta vefâtına 
kadar ikamet ettiğinden, hattatlar arasında 
“Beşiktaşlı” nâmı ile yâd olunmuştur. Abbas 
Ağa Sıbyân Mektebi’ni ve ardından Beşiktaş 
Mülkî Rüşdî Mektebi’ni bitirdikten sonra Sinan 
Paşa Medresesi’nde Afyonkarahisarlı Ahmed 
İlhâmî Efendi’nin dersine devam etti. Daha sonra 
mülazemetle Adliye Nezâreti, Temyîz-i Cezâ 
Mahkemesi Kalemi’ne devam ettti. Ancak babasının 
vefâtı üzerine kalemi terkederek, miras işlerini 
halletmek üzere memleketine gitti.

İki sene sonra İstanbul’a dönerek, Beşiktaş’taki Mekteb-i Hamidî’ye sülüs 
ve nesih muallimi oldu. Muhtelif zamanlarda da evlâd-ı küberâya yazı dersleri 
verirdi. H. 1310/M. 1893'te Matba’a-i Âmire’nin ser-hattatlığına ta’yin edildiyse 
de ertesi sene ayrıldı. Meşrûtiyet’in ilanından sonra Mekteb-i Hamîdi’nin 
kapatılması üzerine, oğullarına yazı dersi vermiş olduğu Hıdîv İsmâ‘il Paşa’nın 
kerîmesi Fâtıma Hanım ile beraber Mısır’a gitti. Bir müddet sonra Hicâz’a 
giderek Hac farizasını edâ etti.

İki seneye yakın kaldığı Mısır'dan tekrar İstanbul’a dönerek Bâb-ı Âlî 
Caddesi’nde açtığı dükkânda yazı işleri ile meşgul olmağa başladı. Bilâhare 
Medresetü’l-hattâtîn’in sülüs ve nesih muallimliğine tayin edildi. Harf inkılâbı 
üzerine, 1929’da her şeyi terkederek babasının köyüne yerleşti. Birkaç sene 
çiftçilikle meşgul olduktan sonra, aldığı davet üzerine İstanbul’a dönüp Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde aklâm-ı sitte dersleri vermeğe başladı.

Hayli zaman hüsn-i hizmette bulunan, ancak son zamanlarında yaşlılığı 
nedeniyle Akademi’ye devam edemeyince öğrencilerini Akaretler’deki evinde 
kabul eden Nûrî Korman, bu hâl üzere iken H. 11 Zi’l-hicce 1371/M. 12 Eylül 
1951 tarihinde vefât etmiş ve Yahyâ Efendi Kabristânı’na defnedilmiştir. 

www.ketebe.org
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İŞİTME KAYBI NASIL GEÇER: İŞİTME KAYBINA BİTKİSEL ÇÖZÜM

1. İşitme kaybına iyi gelen şifalı bitkiler: Ginkgo biloba özü

– Beyinde dolaşım yetersizliği, baş dönmesi, hafıza problemleri, konsantrasyon, işitme kaybı, tinnitus 
ve vertigo gibi durumlarda ginkgo biloba özü yaygın olarak kullanılır. Beyindeki dolaşımını artırır ve damar 
kırılmalarını önler.

– Ginkgo biloba gürültüye bağlı işitme kaybı ve tinnitus ilişkili durumlarda da son derece etkilidir.
– Bu bitkinin her gün 60 ila 240 mg alınması önerilir. Ancak doz için mutlaka doktora danışılmalıdır.

2. İŞİTME KAYBINA İYİ GELEN BİTKİLER: MERCANKÖŞK BİTKİSİ

– Bu bitki kekik ile karıştırılmamalıdır. Mercanköşk bitkisi yemeklerde çeşni olarak kullanılır ama aynı 
zamanda tansiyon düşürücü ve anti-arteriosclerotic özellikleri ile de bilinir.

– İşitme kaybı kulakta zayıf kan dolaşımı nedeniyle oluşuyorsa mercanköşk yardımcı olabilir.

– Bir fincan kaynar suya 1 tatlı kaşığı kuru mercanköşk eklenir. 5 dakika kadar demlenmesi beklenir ve 
süzülür. Günde 2 bardak kadar tüketilebilir. 10 günden fazla kesinlikle kullanılmamalıdır.

3. İŞİTME KAYBI İÇİN BİTKİSEL TEDAVİ: ELMA SİRKESİ

– Elma sirkesi; magnezyum, potasyum, çinko ve mangan açısından zengindir. Bu minerallerin herhangi 
biri eksik olduğunda da işitme kaybı oluşabilir.

– Magnezyum tedavisi geçici ya da kalıcı gürültüye bağlı işitme kaybı insidansını azaltır. Bu nedenle 
elma sirkesi de işitme kaybında son derece etkili bir tedavi şeklidir.

– Aynı zamanda elma sirkesi serbest radikallerin olumsuz etkisini azaltan güçlü antioksidanlar içerir.

– 1 tatlı kaşığı elma sirkesi bir bardak suya eklenir. İçerisine 1 tatlı kaşığı bal da eklenerek günde 3 kez 
tüketilir. Mide ekşimesine neden oluyorsa daha az kullanılmalıdır.

4. İŞİTME KAYBINA ÇÖZÜM: SOĞAN

– Soğan da içerdiği antioksidanlar ile koklear hasar ve işitme kaybı için kullanılan 
çözümlerden biridir. Kalıcı ve geçici işitme kaybında kullanılmaktadır.

– Kulaklardaki hücre kaybını engelleyen güçlü antioksidanlar ile sorunun 
azalmasını sağlar.

– Soğan kulak sorunlarına neden olan travma ve kulak zarı patlamaları ya da hava 
basıncı değişikliklerinde de etkilidir.

– 300 gr soğan bir litre suyun içinde 12 saat boyunca bekletilir. Bu suda her gün 3 
bardak içilir.

İşitme kaybına doğal yöntemler

Nedim AKIMCILAR

A K TA R I N I Z
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Sahip çıkılacak insanlara sahip çıkmalı ve 
sahip çıkmayı öğretmeliyiz.

Akif CEMİL

HİTÂM-I MİSK
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Çocukluğu ve öğrenim hayatı

19 Ağustos 1980 tarihinde Halil İbrahim ve 
Kevser Altunsaray'ın oğlu olarak Kırşehir'de doğan 
İsmail Altunsaray, 12 yaşında bağlama çalmaya 
başladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler 
Bölümü’nü kazandıktan sonra öğrenimi boyunca 
kendi üniversitesi başta olmak üzere çeşitli 
üniversite ve toplulukların ulusal ve uluslararası 
etkinliklerinde yer aldı. 2002 yılında konservatuvar 
eğitimini tamamlayan Altunsaray, 2003 yılında TRT 
İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Birimi’ne akitli 
sanatçı olarak kabul edildi. Bu dönemde çeşitli 
televizyon ve radyo programlarında icracı ve solist 
sanatçı olarak yer aldı

Müzik hayatı

2002 yılında konservatuvar eğitimini 
tamamlayan Altunsaray, 2003 yılında TRT İstanbul 
Radyosu Türk Halk Müziği Birimi’ne akitli sanatçı 
olarak kabul edildi. Bu dönemde çeşitli televizyon 
ve radyo programlarında icracı ve solist sanatçı 
olarak yer aldı.

2005 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yüksek 
Lisans Programı’nda lisansüstü eğitimini başarıyla 
tamamladı.

İTÜ Halk Bilimleri ve Sanatları Kulübü’nün 2006 
yılından beri düzenlemekte olduğu; Neşet Ertaş, 
Musa Eroğlu, Erkan Oğur gibi ustaların da katılımıyla 
gerçekleşen “İTÜ Bağlama Günleri” etkinliğinde 
solo performanslar gösterdi.

2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresinin 
(TİKA) desteğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Sürmeli 
Festivali bünyesindeki Nida Tüfekçi Altın Bağlama 
Kültür Sanat Ödülleri adını taşıyan organizasyonda 
Türk Halk Müziği İcracılık Dalı’nda Teşvik Ödülü aldı.

Altunsaray, 22 Nisan 2009 tarihinde Avrupa’nın 
en prestijli konser salonlarından Berliner 
Philharmoniker Chamber Music Hall’da, Bozlak 
ve Flamenko sentezinin başarıyla gerçekleştiği bir 
konsere imza attı. Alla Turca: Orient and Occident 
Meet for a Cultural Dialogue of Instruments and 

Voices başlıklı konserde, kendisine kopuz ve perdesiz 
gitarda Erkan Oğur ile İspanyolların dünyaca 
tanınmış flamenko gitaristi Paco Peña ve geleneksel 
anlamda dünyaca tanınmış vokallerinden biri olan 
Miguel Ortega eşlik etti.

5 Şubat 2011 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda gerçekleşen, Bozlak’tan Flamenko’ya İki 
Gözden Bir Damla adlı konserde İsmail Altunsaray, 
Ulusal Cordoba Flamenko Ödülü almış İspanyol 
sanatçı Ye Ye De Cadiz ile beraber başarılı bir 
performans sergiledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünde 2009-
2011 yılları arasında “THM Repertuvarı Öğretim 
Görevlisi” olarak görev yapan İsmail Altunsaray, 
Anadolu müzik kültürüne sahip çıkarak Türk halk 
müziğinde ekol olmuş birçok ustanın haklarını 
titizlikle savunan Kalan Müzik şemsiyesi altında 
21 Eylül 2011 tarihinde İncidir adlı albümünü 
çıkarmıştır.

Anadolu Abdalları’nın-Ustaların diyarı Kırşehir’de 
doğup büyümüş olan İsmail Altunsaray, Abdal 
aşiretine mensup olmamasına rağmen Muharrem 
Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali gibi 
efsanelerden feyz alarak sanatını, bağlama ve vokal 
icrasını ve tavrını geliştirmiş, konservatuvarda 
aldığı nazari bilgiler ile harmanlayarak hem alaylı 
hem mektepli nadir sanatçılar arasına girmiştir. Bu 
özelliği ile Neşet Ertaş ekolünün yeni kuşak içindeki 
onlarca temsilcisinden bir adım öne çıkmıştır.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da vermiş 
olduğu sayısız konserler ve dünya çapındaki 
sanatçılarla beraber gerçekleştirdiği sahne 
performansları ile dikkatleri çeken İsmail Altunsaray 
18 Mart 2013 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de düzenlenen Mugam Dünyası Festivalinde 
ülkemizi temsil etmiştir. 

Hatice Urtekin
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TARİHTE BU AY

1 Ağustos Kıbrıs Adası’nın 
fethi (1571)

1 Ağustos Helsinki Nihai 
Senedi (1975)

1 Ağustos Almanya’nın, 
Rusya‘ya savaş ilanı (1914)

2 Ağustos I. Dünya Savaşı 
için Türkiye’nin sefer- berlik ilanı 
(1914).

2 Ağustos Irak’ın, Kuveyt’i 
işgali (1990).

2 Ağustos Türkiye ile Almanya 
Arasında İttifak Antlaşması 
yapıldı (1914)

4 Ağustos Enver Paşa’nın 
şehit edilmesi (1922).

4 Ağustos I. Dünya Savaşı’nın 
başlaması tarihi (1914)

5 Ağustos Atatürk’ün 
başkumandan oluş tarihi (1921).

6 Ağustos II. Dünya 
Savaşı’nda, ABD tarafından, 
Japonya’nın Hiroşima şehrine ilk 
atom bombasının atıldı

(1945).
7 Ağustos SSCB’nin, 

Türkiye’den Boğazlar Statü- 
sü‘nün değiştirilmesini istemesi, 
Türkiye’nin reddedişi

(1946).
7 Ağustos IV. Mehmet’in 

saltanat tahtına oturması (1648).
8 Ağustos Ruslarla Kalas 

Mütarekesi’nin imzalan- ması 
(1791).

8 Ağustos Türk jetlerinin 
Kıbrıs’ı bombardımanı ve Yüzbaşı 
Cengiz Topel’in uçağı ile düşerek 
şehit oluşu

(1964).
8 Ağustos İran – Irak savaşında 

ateşkes imzalandı (1988).
9 Ağustos Türkiye – Yugoslavya 

– Yunanistan ara- sında İttifak 
Antlaşması yapıldı (1954).

9 Ağustos Nagazaki’ye ikinci 
atom bombasının atıldı (1945).

9 Ağustos I. Dünya Savaşı’nda, 
1. Anafartalar Za- feri (1915).

10 Ağustos Sevr 
Antlaşması‘nın imzalanışı (1920).

10 Ağustos Denizcilik Bankası 
TAO kuruldu (1951).

11 Ağustos Otlukbeli Savaşı 
(1473).

11 Ağustos I. Dünya 
Savaşı’nda, Alman Göbel (Ya- vuz) 
ve Breslav (Midilli) zırhlılarının 
Türk sularına sığın- maları (1914).

11 Ağustos II. Dünya 
Savaşı’nda, Japonya’nın kayıt- sız 
şartsız teslim oluşu (1945).

12 Ağustos Türkiye’de çoğulcu 
bir demokrasi de- nemesi için 
Fethi Bey’in Serbest Fırkayı 
kurması (1928).

13 Ağustos Atatürk’ün 
yeniden Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı’na seçilme tarihi 
(1923).

13 Ağustos Berlin’de “Utanç 
Duvarı“nın yapılış ta- rihi (1961).

14 Ağustos Türkiye Selüloz 
ve Kağıt Fabrikaları Ge- nel 
Müdürlüğü‘nün (SEKA) kuruluşu 
(1934).

14 Ağustos İkinci Kıbrıs 
Harekatı (1974).

14 Ağustos İstanbul’da 
bulunan Süleymaniye Cami- 
si’nin açılış töreni (1556).

15 Ağustos Süveyş Kanalı’nın 
büyük bir törenle iş- letmeye 
açılması (1869).

16 Ağustos Milli Kütüphane 
hizmete açıldı (1948).

16 Ağustos Kıbrıs’ın, bağımsız 
bir cumhuriyet oluşu (1960).

16 Ağustos 4 Ekim 1961’de 
kurulan Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
Kuruluş Yasa- sı çıkartıldı (1961).

17 Ağustos Kocaeli merkezli 
gece saat 03.02’de 7.4 şiddetinde 

meydana gelen deprem. Bu 
depremde 14.095

kişi hayatını kaybetti, 27.234 
kişi yaralandı (1999).

21 Ağustos I. Dünya 
Savaşı’nda, 2. Anafartalar Za- feri 
(1915).

23 Ağustos I. Selim’in, 
Çaldıran’da Şah İsmail’i yen- mesi 
(1514).

23 Ağustos Sultan II. 
Mustafa’nın yerine kardeşi 
Şehzade Ahmet’in tahta 
çıkarılması (1703).

23 Ağustos Lozan Barış 
Antlaşması’nın Büyük Millet 
Meclisi’nce onaylanması (1923).

23 Ağustos Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Kastamo- nu’ya 
gelip, şapka ve kıyafet devrimini 
başlatması (1925).

24 Ağustos I. Selim’in, 
Mercidabık’ta Memlükleri 
yenmesi (1516).

24 Ağustos Osmanlı 
Hükümeti’nin, Palmer ve 
Go- loschimid şirketleriyle bir 
sözleşme imzalayıp borç para

alması (1851).
24 Ağustos NATO’nun 

yürürlüğe girme tarihi (1949).
26 Ağustos Büyük Taarruz‘un 

başlaması (1922).
26 Ağustos Malazgirt Zaferi 

(1071).
27 Ağustos www.mayintarlasi.

com sitesinin editö- rü Cengiz 
Tokgöz’ün doğum günü (1949)

28 Ağustos Et ve Balık Kurumu 
Genel Müdürlüğü kuruldu 
(1952).

29 Ağustos Mohaç Meydan 
Savaşı (1526).

30 Ağustos Büyük Taarruz’un 
zaferle sonuçlanması (1922)

30 Ağustos Zafer Bayramı
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Céline Dion

SANATÇILAR

Tugay ALKAN

Céline Marie Claudette Dion (d. 30 Mart 1968), Kanadalı şarkıcı ve iş kadını. Charlemagne, 
Québec'te geniş bir ailede doğdu. Menajeri ve gelecekteki eşi René Angélil, Dion'un ilk 
albümünü finanse etmek için kendi evini ipotek ettirdikten sonra Dion, Fransızca konuşulan 
ülkelerde çocuk yıldız hâline geldi. Dion'un uluslararası alanda tanınması, 1982 Yamaha Dünya 
Popüler Şarkı Festivali ile İsviçre adına yarıştığı 1988 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanmasıyla 
gerçekleşti. 1980'lerde yayımladığı bir dizi Fransızca albümün ardından Amerika Birleşik 
Devletleri'nde Epic Records ile anlaştı. 1990'da Unison adını verdiği ilk İngilizce albümünü 
yayımladıktan sonra Kuzey Amerika'da ve İngilizce konuşulan diğer ülkelerde bilinen bir pop 
sanatçısı oldu.

1990'larda, Angélil'in de yardımıyla, yayımladığı İngilizce ve Fransızca albümlerle dünya 
genelinde ünlendi. Falling into You (1996) ve Let's Talk About Love (1997) albümleri, Amerika 
Birleşik Devletleri'nde elmas sertifika alırken D'eux (1995), tüm zamanların en çok satan 
Fransızca albümü oldu. Dion ayrıca "The Power of Love", "Think Twice", "Because You Loved 
Me", "It's All Coming Back to Me Now", "My Heart Will Go On" ve "I'm Your Angel" gibi 
şarkılarıyla dünya genelinde bir numarada yer aldı. Ancak 1999'da, kariyerine ara verip kanser 
teşhisi konan eşiyle zaman geçireceğini açıkladı. 2002'de müziğe geri döndü ve Paradise, 
Nevada'daki The Colosseum at Caesars Palace adlı mekânda düzenlenen A New Day... (2003-
07) konserlerini gerçekleştirdi. Bu konserler $385 milyon hasılatla tüm zamanların en başarılı 
yerleşik gösterisi oldu.

Dion'un müziği rock ve R&B'den gospel müziği ve klasik müziğe uzanan tarzlardan etkilendi. 
Şarkıları çoğunlukla İngilizce ve Fransızca olan Dion; İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Latince, 
Japonca ve Çince şarkılar da söylemektedir. Albümlerinin farklı eleştiriler almasına rağmen 
Dion, pop müziğin en etkili seslerinden biri kabul edilmektedir. Aralarında Yılın Albümü ve Yılın 
Kaydı'nın da bulunduğu beş Grammy Ödülü kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nielsen 
SoundScan döneminin en çok satan ikinci kadın sanatçısıdır. Avrupa'da 50 milyondan fazla 
albüm satması nedeniyle 2003'te Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu tarafından 
onurlandırıldı. Dünya genelinde sattığı 200 milyondan fazla kayıt ile hâlen en çok satan 
Kanadalı sanatçı ve tüm zamanların en çok satan sanatçılarından biri konumundadır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Bölgemizdeki Oyunları 

Biz Bozarız

GÜNCEL

Burhan PINARBAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ile daha ileri 
seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor. Bu adımları 
atmak suretiyle, tüm bölgede yani İslam dünyasının bizim 
komşularımızla olan bu bölgesinde inşallah birçok oyunu 
biz bozarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya 
gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretinin ardından Türkiye'ye 
dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve 
değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’nin davetine 
icabetle Lviv’e yaptığım çalışma ziyaretini tamamladık. 
Bu, savaşın başlamasının ardından Ukrayna’ya 
gerçekleştirdiğim ilk seyahat oldu. Sayın Zelenski’yle 
yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm 
veçheleriyle ele aldık.

Tabii yaklaşık altı aydır devam eden savaş, 
görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. 
Dayanışmamızın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve 
egemenliğine desteğimizin süreceğini kendisiyle bir 
kez daha paylaştım. Savaşın diplomasi ve müzakereler 
yoluyla çözümü için elimizden gelen katkıyı sağlamaya 
devam edeceğimizi de ifade ettim. Aynen Soçi 
ziyaretimde Sayın Putin’e söylediğim gibi, Sayın 
Zelenski’ye de aralarındaki görüşmeye ev sahipliği 
yapabileceğimizi hatırlattım.

Ayrıca ziyaretimiz sırasında Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Sayın Guterres’in de katılımıyla üçlü bir 
toplantı yaptık. Üçlü görüşmede, Ukrayna tahılının ihracı 
amacıyla kurulan mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak 
sürdürülmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. 
Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası 
toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine 
işaret ettim.

Ziyaretim vesilesiyle, savaşın Ukrayna’da neden 
olduğu fiziki yıkımın boyutlarını ve Ukrayna’ya 
yardımlarımızı da masaya yatırdık. Bugüne kadar olduğu 
gibi Ukrayna’nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye’nin 
yanlarında olacağını ifade ettim. Sayın Zelenski de gerek 
ülkemizin güçlü desteği gerekse diplomatik çabaları 
karşısında memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaretimiz vesilesiyle Ticaret Bakanlığımız ile 
Ukrayna Altyapı Bakanlığı arasında bir iş birliği muhtırası 
imzalandı. Muhtıra, Ukrayna’nın yeniden imarı 
çalışmalarında bizlere rehberlik edecektir.

Stratejik ortağımız Ukrayna ile iş birliğimizin daha 
da güçlendirilmesi için her düzeyde temaslarımızı 
sürdürmek hususunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin, 
bölgemiz için, küresel barış ve istikrar için hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. 

"Bu seneki BM Genel Kurulu farklı olacak"

Şu anda bir savaş süreciyle karşı karşıyayız. Bu savaş 
sürecinde bir matematik olayı yok. Yani iki kere iki 
dört diyemezsiniz, şu zaman bu bitecek diyemezsiniz. 
Çünkü süreç çok acımasız ilerliyor. Bizim bugün Lviv’e 
gelmemiz ve Lviv’de özellikle bu görüşmeyi yapmak 
isteyişimizin tabii ki bir nedeni var. Aynı görüşmeyi 
Soçi’de, Rusya’da, Sayın Putin’le yaptık. Burada da bu 
şekilde gerçekleştirmiş olduk. İyi de oldu. Guterres 
de buraya geldi. Guterres bizden sonra Kiev’e geçti. 
Kiev’de ayrıca çalışmalarına devam ettiler. Tabii bu 
seneki BM Genel Kurulu biraz farklı olacak. Bu konuda 
ilgili arkadaşlardan aldığımız bilgiler katılımın daha üst 
düzeyde olacağı istikametinde. Tabii bunu BM Genel 
Kurulu’nda göreceğiz. Orada verilecek mesajlar çok çok 
anlamlı. Gerek Türkiye olarak bizim vereceğimiz gerek 
diğer ülkelerin vereceği mesajlar çok çok önemli. Onun 
için hazırlıklarımızı buna göre yapmak, adımlarımızı da 
buna göre atmak durumundayız. Tabii sahada yaşanan 
gelişmelere bakıldığında, birçok noktada adeta bir 
kesinti mekanizması olmuş durumda. Ummadığımız, 
beklemediğimiz kesintiler oldu. Onun için ben bu BM 
Genel Kurulunu biraz farklı yaşayacağımızı zannediyorum.

"Rusya da üzerine düşeni yapmalıdır"

Zaporijya konusu gerçekten rastgele bir konu 
değil. Ama birinci derecede Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu’nun bu işin yakın takibinde olması ve neler 
yapılması gerektiği hususunda belli bir yükü üstlenmesi 
lazım. Burada şu an itibarıyla içeride Ukrayna’nın bu 
alanda etkin ve yetkin elemanları bulunuyor. Zelenskiy 
bizden şunu özellikle istedi; Rusya’nın buradaki bütün 
mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması ve bu 
hususun süratle ürkütücü olmaktan çıkması. Çünkü bir 
tehdit unsuru. ‘Çernobil’i yaşamak istemiyoruz’ derken 
biraz da onu kastettim. Bu konuyu Sayın Putin’le de 
görüşüp, dünya barışı için önemli bir adım olarak bu 
konuda Rusya da üzerine düşeni yapmalıdır diye bunu 
kendisinden özellikle isteyeceğiz. Bu adımı atmaları 
gerekiyor. Zaporijya’da Ukrayna’nın hem kendi teknik 
elemanları hem kendi askerleri var. Bu teknik elemanlar 
ve askerlerle orayı koruma altına almış vaziyetteler.

"Bizim güçlü bir muhalefetimiz yok, sıkıntı burada"

Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz 
yok ki. Eğer Türkiye’de muhalefet olayı böyle bir noktaya 
taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını 
ortaya koyar. Bizim şu anda Suriye’de attığımız bütün 
adımlarla, özellikle Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusu 
ve batısından Akdeniz’e kadar olan o bölgede Ruslarla 
yürüttüğümüz çalışmalarda terörle bir mücadele 
vardı. Terörle olan mücadelemizi de burada birlikte 
sürdürüyoruz. Bunların belli bölümünü Ruslarla beraber 
yaparken belli bölümünü de kendi askerimizle, güvenlik 
güçlerimizle yürütüyoruz. Hep söylüyorum, demokraside 
en önemli hasletlerden bir tanesi güçlü muhalefettir. 
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Tabii bizim güçlü bir muhalefetimiz yok. Sıkıntı burada. 
Yani Suriye’de ne oluyor ne bitiyor haberleri yok.

"Terörü Suriye’de birinci derecede besleyen ABD ve 
koalisyon güçleridir"

Biz ise Obama döneminden alalım, orada verdiğimiz 
mücadeleyi şu anda da aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. 
Bizim ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ ifademiz boşuna değil. 
Vakti saati geldiğinde bu yapılır. Ama şunu da söyleyeyim; 
bir defa Türkiye’ye kimse böyle bir şeye hazır mısın 
sorusunu sormasın. Biz bütün bu işlere hazırlıklıyız. 
Hazırlıklı olduğumuz gibi de an be an ne gerekiyorsa 
bunu yapacak güçteyiz. Şu anda tabii özellikle Amerika 
maalesef binlerce tır silah, mühimmat, araç, gereç, 
aklınıza ne gelirse, buraya yığma yapıyor. Bu yığmayı da 
kimlere yapıyor? Tamamen terör örgütlerine. ABD şunu 
söyleyemez: ‘Ben terörü beslemedim’ diyemez. Terörü 
Suriye’de birinci derecede besleyen ABD ve koalisyon 
güçleridir; bunu acımasız yapmışlardır ve hala da 
yapıyorlar.

"Bu teröristler kaynağı nereden buluyor?"

Oradan bıkmadılar, bir de Irak’ta aynı beslemeyi 
yaptılar. Kime? Yine terör örgütlerine. Eğer bugün Irak’ta 
bir huzursuzluk varsa altında maalesef yine Amerika 
yatıyor. Ve bu terör örgütlerinin ileri gelenleriyle Beyaz 
Saray’da görüşme yapacak kadar ileri gidiyorlar. Biz 
bunların hepsini biliyoruz. Bunlar var. Aynı şekilde Rusya 
rejimle bir dayanışma içinde. Kendileriyle bu yaptığım 
ziyarette bu konuları da görüştük. Bunu artık bir yere 
oturtmamız lazım dedim. Rusya ile öyle bir dayanışma 
yapalım ki Suriye’de, özellikle Suriye’nin kuzeyinde, 
doğusu batısı fark etmez, buralarda terörle bir mücadele 
gerçekleştirelim. Şimdi hep soruyoruz; bu teröristler 
kaynağı nereden buluyor? İşte şu anda Kamışlı’daki 
kalitesiz petrolü çıkartan teröristler. Peki kim alıyor bunu? 
Rejim alıyor. Para kaynağı rejimde. Bunlar alıyor. Bütün 
bu gerçekler ortada. 

Bir diğer taraftan da sürekli olarak buralarda İran’ın 
hesapları var. Bu hesaplar da önümüzde. Biz istiyoruz ki 
buradaki süreci daha fazla uzatmayalım. Bizim Suriye’nin 
topraklarında gözümüz yok. Çünkü Suriye’nin halkı bizim 
kardeşlerimiz. Orada bizim öyle bir derdimiz yok. Onların 
topraklarının bütünlüğü bizim için önem arz ediyor. Rejim 
bunun idraki içinde olmalı. Bunları da yine aynı şekilde 
Sayın Putin’le Soçi ziyaretimizde görüştük. Temennim 
odur ki inşallah önümüzdeki dönemle ilgili Suriye’de 
hem anayasa bir an önce yapılır, bu iş sağlama bağlanır 
hem de halkın bütün bu noktadaki sıkıntılarını giderecek 
adımlar atılır. Şu anda oradan hicret edenler, iltica 
edenlerin ağırlığı bize geldi. 4 milyon insanı biz ülkemizde 
ağırlıyoruz. Bütün bunları ağırlarken rejimle sürekli savaş 
halinde olalım diye mi bunu yapıyoruz? Hayır. Suriye 
halkıyla özellikle inanç değerleri noktasındaki bağlarımız 
sebebiyle bunu yapıyoruz. Bundan sonraki süreç belki 
çok daha hayırlı olacaktır.

"Diplomasiyi tamamen devre dışı bırakamazsınız"

Şunu bir defa bilmemiz, kabullenmemiz gerekir. 
Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya 
diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür 
diyaloglar olur, olmalıdır. Hatta bir söz var; ‘İplikle 
de olsa bağı koparmayın, o bağ devam etsin. Gün 
olur lazım olur.’ Şimdi biz mesela bölgede Mısır’la 
alt düzeyde, bakanlarımız seviyesinde temaslarımızı 
devam ettiriyoruz. Bu ilişkiler durup dururken olmuyor. 

Diplomasiyi tamamen devre dışı bırakamazsınız. 
Diplomasiye ne denli ihtiyacımız olduğunu bütün dünya 
gördü. Biz her zaman çözümün parçası olduk. Suriye 
sorununu çözmekle ilgili elimizi taşın altına biz koyduk. 
Hedefimiz, bölgesel barış oldu, ülkemizi bu krizin ağır 
tehditlerinden risklerinden korumak oldu. 

Şu anda Suriye’de attığımız her adımda bir defa 
biz güvenlik güçlerimiz, istihbaratımız, Milli Savunma 
Bakanlığımız olarak Rusya’yla irtibat halindeyiz. 
Arkadaşlarımız sürekli onlarla görüşme halindeler. 
Ben de Sayın Putin’le görüşmeler yapmak suretiyle bu 
süreci “sağlama bağlayalım” diyoruz. İşte örneğin son 
Soçi seyahatimde Suriye bizim için önemli bir görüşme 
konusuydu, gündem maddesiydi. Şu anda yine buradaki 
terör olaylarıyla alakalı gerek ben Putin’le, gerek 
Dışişleri Bakanım ve Savunma Bakanım muhataplarıyla 
görüşmeleri devam ettiriyoruz. Bundan sonraki süreçte 
de zaten devam ettireceğiz. Mesela gönül arzu ederdi 
ki İran’la da oradaki bu çalışmaları daha etkin yürütelim 
ama bu olmadı. Biz de şu anda Rusya’yla olan bu 
dayanışmamızı, birlikteliğimizi aynı kararlılıkla devam 
ettiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde 
devam ettireceğiz.

"Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil"

Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde 
olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın. 
Mesela Mısır’la şu anda üst düzeyde, istenilen yerde 
değil ama biz şimdi Mısır’la da arkadaşlarla alt düzeyde 
yani bakanlar seviyesinde bu işi sürdürelim ve ardından 
da temenni ederiz ki üst düzeyde de bu adımı en güzel 
şekilde atalım. Çünkü Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. 
Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. 
Onun için de bir an önce orayla da bu barışı bizim temin 
etmemiz gerekiyor. Suriye ile daha ileri seviyede adımları 
temin etmemiz gerekiyor. Bu adımları atmak suretiyle, 
tüm bölgede yani İslam dünyasının bizim komşularımızla 
olan bu bölgesinde inşallah birçok oyunu biz bozarız.

"Sondaj gemimiz dünyada sayılı gemiler arasında"

Kıbrıs'ta katledilen üç kardeşin adını alan bu destek 
gemilerinin Abdülhamid Han’a refakat etmesi gerçekten 
sevindirici, bizleri de mutlu eden bir hadise. İnşallah 
buradan beklenen neticeler alınmaya başlarsa tabii bizi 
çok daha mutlu edecek. Bu sondaj gemimiz şu anda 
dünyada sayılı gemiler arasında. 12 bin metreye kadar 
sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. Alanında şu anda 
eşi benzeri yok. Böyle bir özelliği, böyle bir güzelliği var. 
Beklentimiz inşallah yeni müjdeler olması. Bakalım ne 
getirecek.

Tabii başta ana muhalefet olmak üzere birileri 
bundan çok rahatsız oluyor. Gemiye Abdülhamid Han 
ismini koyduk. Bundan kimlerin rahatsız olduğunu 
gördünüz. Düşünün, siyaset yapıyor ve tarihçi, tarihi çok 
iyi bildiğini söylüyor. Nasıl biliyorsa tarihi? Abdülhamid 
Han’a saygısızlık yapacak kadar ileri gidebiliyor. Lafa da 
geldiği zaman muhafazakâr havalarına giriyor. Öyle veya 
böyle biz Abdülhamid Han sondaj gemimizle inşallah 
o beklenen neticeleri aldığımız anda bunu milletimizle 
paylaşacağız. Hele hele bir de inşallah doğal gazımız, 
petrolümüz çıkmaya başladığı andan itibaren çok daha 
farklı olacak.

Bu arada Sayın Malezya Kralının ülkemizi ziyaretinde 
bazı konuları görüştük. Bunlardan bir tanesi de 
PETRONAS ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
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ortaklaşa bir adım atması hususuydu. Bu konuyla ilgili 
belirlenen bir iki bölgede müşterek çalışma planlıyoruz. 
İnşallah bu çalışmada bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımız ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı öbür 
tarafta PETRONAS ve bir diğer tarafta Çinliler, belki 3 
ayaklı olarak inşallah bir adımı da beraberce atacağız. 
Tabii sevincimiz şu anda 4 tane sondaj gemimiz var, 
2 tane sismik araştırma gemimiz var. Bütün bunlarla 
beraber artık bir gücüz. Allah sonucunu da inşallah hayır 
verir.

"Önümüzdeki dönem için ülkemizi olumlu 
gelişmelerin beklediğini görüyoruz"

Türkiye Ekonomi Modeli ile makro ekonomik istikrarı 
sürdürülebilir kılmayı hedefledik. Yüksek katma değerli 
üretimi artırmayı özellikle hedefledik. Cari dengede 
kalıcı iyileşmeyi hedefleyen bir politikalar bütünü olarak 
bunu ifade ettik. Modeli oluştururken ülkemizin geçmiş 
tecrübelerini, iç ve dış dinamiklerini, sahip olduğu 
jeostratejik avantajı, Covid-19 salgını ve sonrasında 
yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu 
fırsatları kapsayan birçok parametreyi dikkate aldık.

Tabii modelin tasarımında serbest piyasa ekonomisi 
ilkelerinden asla taviz vermiyoruz. Modelin temel politika 
araçlarını, Türk lirası tasarrufların özendirilmesine yönelik 
adımlar, selektif kredi politikaları, yatırım ortamının 
iyileştirilmesine dönük tedbirler oluşturuyor. Son 
dönemde model kapsamında uyguladığımız politikaların 
olumlu sonuçlarını da almaya başladık. Bununla birlikte 
özellikle IMF’nin yaptığı son açıklamalara baktığımız 
zaman, Türkiye’nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden 
farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir 
büyüme parametresini yakaladığını IMF kendisi ifade 
ediyor. Böyle bir konumdayız ve biz önümüzdeki 
dönem için ülkemizi olumsuz değil, tam aksine olumlu 
gelişmelerin beklediğini görüyoruz.

"Tarım Kredi marketlerindeki olayla, diğer zincir 
marketler fiyatları hemen indirmeye başladılar, 
başlayacaklar"

Öncelikle Tarım Kredi Kooperatiflerinin attığı adımla 
biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir 
yandan da birilerini terbiye ediyoruz. Şu anda Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin 1300-1400 marketi var. Biz şimdi Tarım 
Krediye diyoruz ki ‘Tarım Kredi, de ki market açmak üzere 
bana işte 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü 
biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma. Onu 
Tarım Kredi sana versin.’ Bunu niye diyoruz? Şu andaki 
market sayısını 1400 değil, 2 bine, 2 bin 500’e çıkaralım 
ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Çünkü 
bizim derdimiz burada para kazanmak değil. Bizim tek 
derdimiz var; vatandaşımıza bir kaliteli ürün, iki ucuz 
ürün sunalım.

Mesela et ürünleriyle ilgili bunu sadece koyun 
kuzuda değil, büyükbaşta da yapalım. Şimdi bakın 
hemen muhalefet çılgına döndü; ‘aldatıyorlar, 
kandırıyorlar, yok şöyle yok böyle’ falan filan. Ya şu 
anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir 
şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben iki gün önce 
genel müdürle de konuştum, dedim süratle depoların 
sayısını da artıralım, bu depolarla da Türkiye genelinde 
marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım. 
Şu anda gerek bakanım gerek genel müdürümüz bu 
çalışmayı hızla devam ettiriyorlar. Zaten bu Tarım Kredi 
marketlerindeki olayla, diğer zincir marketler fiyatları 

hemen indirmeye başladılar, başlayacaklar. Bizim 
derdimiz zaten para kazanmak değil. Burada tek derdimiz 
piyasayı balanse etmek, vatandaşa ucuz, kaliteli ürün 
yetiştirmek.

"20 yılda TOKİ’yle 1 milyon 170 bin konut ve işyeri 
yaptık"

Depreme karşı tedbirlerimizi kararlılıkla sürdürme 
gayreti içindeyiz. Bu kapsamda kentsel dönüşüm adımları 
önceliklerimiz arasında bulunuyor. 20 yılda TOKİ’yle 1 
milyon 170 bin konut ve işyeri yaptık. Şu anda 81 ilimizde 
350 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. 
60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü kapsamında 
Esenler’deki ilk etap konutların teslim törenini nasip 
olursa bugün yapacağız. Sosyal konut kampanyamızla 
da hedefimiz 2+1, 3+1 konutlarla halkımızın 
taleplerine cevap vermek. Bu konutlardan engelli 
kardeşlerimiz, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, emekli 
vatandaşlarımız da yararlanabilecek. İlk kez gençler ve 
yeni evli kardeşlerimize de ayrı bir kontenjan ayırıyoruz. 
Vatandaşımıza en uygun fiyatları ve ödeme seçeneklerini 
sunacağız.

"Gölcük depremini yaşadığımız zaman bırakın siz 
evleri, çadır bile yoktu"

Tabii burada şunun üzerinde ısrarla durmakta büyük 
fayda var. Bakın Avrupa’nın birçok ülkesinde şu anda 
depremde, selde, çeşitli afetlerde konut yetiştiremiyorlar, 
konut vermiyorlar; oralardaki kentsel dönüşümü, 
değişimi yapamıyorlar. Fakat biz Bingöl depreminden 
tutun Van, Malatya, Elazığ depremlerine varıncaya 
kadar bütün buralarda süratle, bir yılı bulmadan 
hemen altyapısıyla, üstyapısıyla konutlarımızı yaptık ve 
vatandaşlarımıza bunları yetiştirdik. Kendisi tabii rahmetli 
oldu ama Sayın Ecevit’in başbakanlığı döneminde biz 
bir Gölcük depremini yaşadığımız zaman bırakın siz 
evleri, çadır bile yoktu. Ben o zaman Belediye Başkanı 
değildim, cezaevinden çıktım, doğru bölgelere gittim 
ve o bölgelerde vatandaşla hemhal olduk. O Gölcük 
ne haldeydi, Sakarya ne haldeydi, Yalova ne haldeydi? 
Yapabildiler mi? Yapamadılar. Ama biz hamdolsun 
hepsinde de geldik ve oraların bütün konut ihtiyaçlarını, 
taleplerini karşıladık. İşte Malatya’ya bakın, aynı şekilde 
konutlardan ahırlarına varıncaya kadar yaptık, teslim 
ettik. Bu iş, aşk işidir ve aşkınan koşan yorulmaz. Bundan 
sonraki süreçte de bu böyle devam edecek. 

"YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı"

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bizdeki 
seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nda bile yok” 
sözleri) Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına inanıyor 
musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden 
değil. Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya 
taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel 
ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor 
hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, 
korkuyorlar. Anayasa’yla teminat altındasınız. Anayasa’da 
bununla ilgili ‘Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda 
bulunulamaz’ diyor. İnşallah 2023’te milletim sandıkta 
buna bir kez daha dersini verecek.
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İbrahim Erdem KARABULUT

G Ü N D E M

Tarık Ümit'i Kim Öldürdü?

Anadolu'da bir söz vardır " Bayram 
Değil, Seyran Değil Eniştem Beni Niye 
Öptün" diye. Ülke gündeminde günde 
üç makale yazılacak konu varken Tarık 
Ümit'i kim öldürdü? sorusu nereden 
çıktı. Uğur Dündar dilinin altında bir 
şeyleri saklıyor gibi.

Uğur Dündar 26.06.2022 Bugünkü 
Sözcü Gazetesinde "Tarık Ümit'i Kim 
öldürdü" diye başlıklı makalesiyle 
soruya yanıt aramış.

Sedat Peker'den olayı biliyorsa 
anlatmasını istemiş.

Tarık Ümit'in ölümü için aradan 
geçen bu kadar süre sonunda bu 
merak nedendir?

Acaba her zamanki gibi birilerine 
mesaj mı gönderiyor. 1995 Yılında 
ortadan kaybolan öldüğüne dair bir 
emare bulunmayan Tarık ÜMİT'in 
öldürüldüğüne dair yeni bir bilgi-mi 
geldi.

Aracı silivri'de bulunan aracın 
ithalatını Azmi Ersin'in yaptığı bir 
öğretmen hanımın şahin marka 
plakasının sahtesini kullandığı, 
Mehmet Ağar'ın verdiği Pasaport 
ve Milli İstihbarat'ın verdiği daire 
başkanı Pasaportuna sahip olduğunu 
bilmeyen gazeteci yoktur.

Yalova'da Sami Hoştan'ın villasına 

Kadıköy Divan pastanesinden Cuma 
günü alındığını ve götürüldüğünü 
orada sadece 160 Bin Marklık çekin 
tahsili için bekletildiği konuşulanlar 
arasında.

Para alındıktan sonra Korkut Eken 
tarafından işkenceyle kırılan kolları 
nedeniyle kafasına ateş edilerek 
öldürüldüğü yıllardır konuşulan bir 
konu olarak neredeyse bu konularla 
ilişkili kim varsa duyduğu ve 
konuştuğu bir konu.

Dönemin Milli İstihbarat Teşkilatının 
en güçlülerinden Mehmet Eymür'ün 
Mehmet Ağar'ı arayarak "Tarık ÜMİT 
sizde onu sağlam ve sağlıklı istiyorum 
" dediğini bilmeyen yoktur.

Şimdi kendisini hakikaten 
gazetecilikte en üstte sayan soğukoluk 
efsanesinin muhteşem gazetecisi 
Halil Bezmen gibi insanların kabusu, 
Arenanın güçlü sesi, nasıl oluyorda 
muhatap alacağı Mehmet Ağar, 
Mehmet Eymür dururken ve adının 
geçtiği Korkut Eken hayattayken gidip 
sorma gereği duymuyorda; Arenanın 
güçlü muhabiri genç bir kızın yüreği 
yanmış bir annenin ifadelerini göz 
önüne alarak Tarık Ümit'i kim öldürdü 
diye Sedat Peker'e soruyor.

Aradan geçen bunca zamana karşı 
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Uğur Dündar Ülke gündemi ile ilgili 
yazılacak yüzlerce makale varken 
nereden çıktı bu Tarık Ümit'in katili 
kim merakı.

Makalede ince nüanslar ve 
mesajlar var.

Kime bu mesajlar, Tansu Çiller'e, 
Korkut Eken'e , İbrahim Şahin'e, 
Mehmet Ağar'a , Sedat Peker'e, 
Mehmet Eymür'e sahi bu merak 
neden.

Uğur Dündar daima bir taşla 
iki, üç, dört hatta beş kuş vurmayı 
başaran biri olarak gazetecilik 
yapıyor.

Yeryüzünde gazeteciliği öğrenmek 
için benim diyen hiç bir gazeteci 
Uğur Dündar'a çırak olamaz.

Sadece merak ediyorum...

Uğur Dündar neden Haluk 
Kırcı'dan bahsetmedi?

 Ayhan Çarkın'ı konuşmadı?

Ziya Bandırmalıoğlu'nu yazmadı.

Başçavuş Ahmet'e değinmedi.

Anlayamadığım mesaj Eski 
Başbakan Tansu Çiller'emi, Korkut 
Eken'emi, Veli Küçük'mü, yoksa 
Sedat Peker'emi?

Bu ülkede hiçbir polis ne görevden 
kaçar, ne görevden korkar ne-de 
görevi gereği yaptıklarını gidip 
Annesine anlatır.

Evladı Oğuz Yorulmaz'ı  
kaybettikten sonra yüreği  yanan 
Anne'nin ifadeleriyle devlet 

için değilde cepleri için adam 
öldürdüklerini konuşmak ne 
gazeteciliktir, ne haberciliktir.

Mevcut içişleri bakanı Süleyman 
Soylu'nun PKK üzerine korkusuzca 
gitmesini sağladığı ülkemizin yılmaz 
bekçileri MİT ve Özel hareket 
Polisleridir, ve onların her biri bu 
vatan için ölmeye ve vatana ihanet 
edenleri öldürmeye and içmiş 
kahramanlardır.

Tarık Ümit MİT muhbiri değil MİT 
görevlisidir ve Emniyet İstihbarat 
ile MİT arasında muhteşem bir 
koordine ile çalışmıştır.

Menfaat ve çıkar ilişkisi-mi? İki 
istihbarat teşkilatını karşı karşıya 
getirme planımı ölümüne yanıt 
alacağı çok adres varken Sedat 
Peker'den açıklama beklemesi 
şaşırtıcıdır.

Tarık Ümit'in ölümünü gerçekten 
durup dururken merak ettiğini ifade 
eden Dündar sağ olanlarla kontak 
kurmalıdır.

Neden yürekli bir şekilde sorma 
gereği yerine muamma ve gizem 
dolu anlatımı merak diyerek sorması 
hayra alamet değildir.

Yazının içeriğini anlamak için Uğur 
Dündar'ın Sözcü'de bugünkü köşe 
yazısı okumalıdır.
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Nazlanma Yar NazlanmaAhmet DÜNDAR

Bir yar sevdim Mardinli

Çekemedim derdini

Bir yar sevdim Mardinli

Çekemedim derdini

Aldım Mardin kızını

Çekemedim nazını

Aldım Mardin kızını

Çekemedim nazını

Nazlanma Yar Nazlanma

Oy nazlanma nazlanma

Şu derenin inciri

Saatimin zinciri

Şu derenin inciri

Saatimin zinciri

Dün gece neredeydin

Koynumun güvercini

Dün gece neredeydin

Koynumun güvercini

Nazlanma Yar Nazlanma

Oy nazlanma nazlanma

Şu derenin uzunu

Kıramadım buzunu

Şu derenin uzunu

Kıramadım buzunu

Aldım Mardin kızını

Çekemedim nazını

Aldım Mardin kızını

Çekemedim nazını

Nazlanma Yar Nazlanma

Oy nazlanma nazlanma

Batman 
Kaynak Kişi: Anonim
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Minik Takipçiler

EN TATLI TAKİPÇİMİZ

Ali Hamza Kıral
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SOLDAN SAĞA

1) Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma 
sürecinde Servet-i Fünûn edebiyatçılar 
topluluğunun lideri, aynı zamanda devrimci 
ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını 
etkileyen şair ve öğretmen (Ortadaki Resim). 
2) Kanada ile ABD arasında yer alan Kuzey 
Amerika'nın beş büyük gölünden biri ve en sığ 
olan göl. – Toplumun yapıtaşı. – “İle” anlamına 
gelen bir bağlaç. 3) Zihin açıklığı ve/ya zeyreklik 
anlamına gelen bir kadın adı. – Fikir’in çoğulu, 
düşünceler. 4) Yüksek tansiyon olarak da bilinen 
Hipertansiyon'un kısaltması. – Kuzu sesi. 5) Dolaylı 
anlatma. - İtalya'da kamuya ait ulusal televizyon 
kanalı Radio Audizioni Italiane'nin kısaltması. 6) 
Yasaklama, alıkoyma. – Kalıtım, soyaçekim. 7) 
İsim, nam. 8) Ölü Deniz olarak da bilinen Ürdün 
Rift Vadisi'nde yer alan göl. – Kesin. 9) İzmir’de 
Karşıyaka Spor Kulübü’nün kısaltması. – Hücum. 
10) Başkenti Salt Lake (Tuz Gölü) City olan 
ABD’de bir eyalet. – Paha, fiyat. - Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin trafik kodu. 11) Aruz ölçüsüyle 
yazılan 4 dizelik bir Divan Edebiyatı nazım biçimi. 
– Bir uzvumuz. – Bizmut’un simgesi. 12) Çıplak, 
arınmış, soyutlanmış. - Eski adıyla Eğin olan, 
Erzincan ilinin ilçesi. 13) Balkanlar, Orta Doğu ve 
Güney Asya'ya özgü, bir hortum aracılığıyla sudan 
geçerek süzülen dumanı içine çekmesini sağlayan 
bir düzenekle içilen, geleneksel bir tütün içme 
aracı. – Cennet anlamında bir kadın adı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) İslâm âlimi Ebu'l A'lâ el-Mevdudî tarafından 
yazılmış altı ciltlik Kur'an'ın çevirisi ve tefsiri. 2) 
Cisimlerin herhangi bir ısı yardımıyla katı hâlini 
kaybedip akışkan hâle gelmesi işlemi. - Tıraş 
olmakta kullanılan, çok keskin, açılır kapanır 
bıçak, yülgü. 3) Vitamin’in kısaltması. – Atatürk’ün 
mezarının olduğu yer. 4) Fizik, kimya, biyoloji, 
matematik vb teknolojiye dayalı bilim dallarına 
verilen ad. – Şaşkınlık ifadesi. 5) Bir sayı. 6) 
Giyecekler için takım. – Yabancı. 7) Çok eski 
tarihi anlatırken kullanılan ifade. - Alevi ozanların 
tarikatlarıyla ilgili konuları işledikleri şiirlerine 
verdikleri ad. 8) Sözcüğün sonuna getirilerek 
birliktelik, işteşlik, araç, neden ya da durum 
bildiren tümleçler oluşturmaya yarayan bağlaç. – 
Bir göz rengi. 9) Keçi ya da inek sütünden, özel bir 
maya mantarıyla hazırlanan, ayran tadında, hafif 
ekşimsi içecek. – Tarla, bağ, bahçe, ev, dükkân gibi 
kiraya verilerek gelir getiren mülk. – Lityum’un 
simgesi. 10) Ödenti. – İlk sayı, tek, yegâne. 11) 
Emirler, vazifeler. – Başsağlığı. 12) Turpgillerden, 
bol yapraklı, yaprakları salata olarak yenen 
baharlı, otsu bir bitki. – Neden, sebep; yıldırım. – 
İlaç, çare, deva, merhem.
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Var Git Ölüm
Ölüm ardıma düşüp de yorulma

Var git ölüm bir zaman da gene gel
Akıbet alırsın komazsın beni

Var git ölüm bir zaman da gene gel

Şöyle bir vakitler yiyip içerken
Yiyip içip yaylalarda gezerken

Gene mi geldin ben senden kaçarken
Var git ölüm bir zaman gene gel

Çıkıp boz kurtların ulaşamadım
Yalan dünya sana çıkışamadım
Eşimle dostumla buluşamadım

Var git ölüm bir zaman da gene gel

Karac'oğlan der ki derdim pek beter
Bahçede bülbüller şakıyıp öter

Anayı atayı dün aldın yeter
Var git ölüm bir zaman gene gel

Karacaoğlan B E R C E S T E
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