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BİR DAVA (nın) ADAMI (değil)
ŞEHİT MUHSİN YAZICIOĞLU

Yavuz Selim PINARBAŞI

Kıymetli dostlarım, konumuzla yüzde yüz örtüşen
bir dava adamından bahsetmek istiyorum. Yazımıza
onun veciz bir sözü ile başlayıp, büyük mücadelesinin
kronolojik sürecini, aktarmak isterim. -Benim “Kızıl
Elma” ve hayalim Avrupa birliği değil, benim kızıl elmam ve hayalim büyük orta doğu projesi falan değil,
ne Amerika’nın ne İsrail’in gölgesinde bir Türkiye değil,
benim hayalim Türk-İslam Medeniyeti, Türk-İslam Birliği olsun dedim. İşte bu hayallerle bu yollardayız. 31
Aralık 1954 günü Halit ve Fidan Yazıcıoğlu çiftinin son
çocuğu olarak Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde
doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. Eşi
Gülefer Yazıcıoğlu ile de burada tanışıp evlenen Muhsin Yazıcıoğlu iki çocuk babasıydı.
1980 ÖNCESİ; 1968 yılında Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. Üniversite eğitimi için 1972'de
Ankara'ya geldikten sonra da Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Sırasıyla Ülkü Ocakları
Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığında bulundu. 1978 yılında faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneğinin de kurucu genel başkanı oldu.
Bu dönemde yaşanan Bahçelievler ve Kahramanmaraş
katliamlarıyla suçlandı, fakat yargı tarafından suçsuz
bulundu ve serbest bırakıldı. 1978 yılında Abdullah
Çatlı ve Mustafa Pehlivanoğlu yakalanınca Ankara'ya
geldiklerinden bir saat kadar sonra şubeye telefon
açarak "Bu size son ihtarım. Abdullah Çatlı'yı bırakmazsanız Ankara'nın 150 yerinde bomba patlatacağız" diyerek emniyeti tehdit ettiği rivayet edilir. Bir iddiadan
ibaret olan bu bilginin bir kesinliği yoktur. 1978 yılında Alevî vatandaşlara karşı düzenlenen katliamın ÜGD
başkanı olarak tertipçisi olmakla suçlanmış, daha sonra
suçsuzluğuna kanaat getirilerek beraat etmiştir.
12 EYLÜL DÖNEMİ, 1980 yılına kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan müşavirliği görevinde
bulundu. 12 Eylül 1980'den sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda yargılandı. 5,5 yılı hücrede olmak
üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. Burada Üşüyorum adlı bir şiir yazdı. Cezaevinden çıktıktan sonra
cezaevindeki ülkücüler ve onların ailelerine yardım
amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın
başkanlığını yaptı. Yazıcıoğlu, 1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi'ne (MÇP) girdi ve genel sekreter yardımcılığı görevinde bulundu. 20 Ekim 1991 Milletvekili
Genel Seçimlerinde, Refah Partisi (RP), Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Islahatçı Demokrasi Partisi'nin
(IDP) oluşturduğu ittifak bünyesinde milletvekili adayı
olan Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'tan milletvekili seçildi.
1992-2009Yazıcıoğlu, 7 Temmuz 1992'de "içinde bulunduğu partinin siyasî anlayışıyla uyuşamadığı" gerekçesiyle beş milletvekili arkadaşı ile beraber MÇP'den
ayrıldı. 29 Ocak 1993'te, MÇP'den ayrılan bir grup arkadaşı ile beraber Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kurdu ve
partinin genel başkanı oldu. 24 Aralık 1995 tarihinde
yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakından
20. dönem Sivas milletvekili olarak yeniden TBMM'ye
girdi. 28 Şubat 1996 yılında ANAP'tan istifa ederek,
BBP'ye döndü. 8 Ekim 2000 tarihindeki 4. 20 Temmuz
2003 tarihli 5. ve 30 Nisan 2006 tarihli 6. Olağan ve 15
Nisan 2007 tarihli 7. Olağanüstü Büyük Kurultaylarda
yeniden genel başkan seçildi. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye
girdi ve seçimlerden önce bıraktığı BBP genel başkanlığına tekrar seçildi. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket
etmek üzere içinde bulunduğu helikopter, bilinmeyen

bir sebepten dolayı düştü. Helikopter düştükten sonra
İHA muhabiri İsmail Güneş 112 Acil Servis'i aramıştır.
Bu konuşmada bacağının kırık olduğunu, helikopterde
bulunanlardan sadece BBP Sivas il başkanı Erhan Üstündağ'ın inlediğini, ne BBP Sivas il başkan yardımcısı
Murat Çetinkaya, ne de pilot Kaya İstektepe'den ses
geldiğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise göremediğini söylemiştir. Bu konuşmalar İsmail Güneş'in son konuşması
olmuştur. Kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ve
Muhsin Yazıcıoğlu dâhil altı kişinin naaşı arama ekipleri
içerisinden 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Sisne
ve Kızılöz Köyleri arasındaki Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu. Enkaz, 48 saat süren arama
çalışmalarının yapıldığı bölgenin içerisinde değil 115
km uzağındaydı. 28 Mart 2009 tarihi ve saat 14:10'da
BBP genel sekreteri Yalçın Topçu'nun yaptığı açıklamaya göre BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler vefat etmişlerdir. Kendisi daha önce on
yedi defa trafik kazası geçirmişti ancak bunların hepsini
hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi ölümünden altı gün sonra 31 Mart 2009 tarihinde
Kocatepe Camii'nde düzenlendi. TBMM'deki törende
Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarıldı. Cenaze törenine
700.000 kişi katıldı. Vasiyeti üzerine cenazesi, Taceddin
Dergâhı'na; bir bakanlar kurulu kararı çıkarılarak Mehmet Âkif Ersoy müzesi olarak kullanılan dergâhın bahçesine defnedildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün
ardından memleketi Sivas'ta birçok parka ve caddeye
ismi verildi. Adıyaman, Amasya ve Ankara Çamlıdere
ilçesinde yapılan caddelerin ismi Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi olarak değiştirildi.
SUİKASTİN ARKASINDAKİ GERÇEKLER
Özsıcak;15 Temmuz 2016 tarihindeki askerî darbe
girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele, onu öldürmek
veya sağ yakalamak amacıyla baskın yapan darbecilerin içinde bulunan ve bu baskının ardından kaçmaya
çalışırken İzmir'de yakalanmıştır. Astsubay Üstçavuş
Aydın Özsıcak'ın Muhsin Yazıcıoğlu içindeyken düşen
helikoptere kısa sürede ulaşmıştır. Bunu diğer ekiplere iletmeyen ve helikopterin GPS cihazını sökerken
-bu yüzden helikoptere ulaşılması uzun süre- gecikmiştir. Görüntülendiği iddia edilen kaza, kırım ekibindeki
astsubaylardan biri olması sebebiyle hakkında soruşturma açılmış olması ve Özsıcak'ın bir FETÖ mensubu
olması sebebiyle kamuoyunda Muhsin Yazıcıoğlu'nun
FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) tarafından düzenlenen bir suikast sonucu
helikopteri düşürülmek suretiyle öldürüldüğü ihtimali
ağırlık kazanmıştır. Ayrıca darbe girişiminin başarısıza
olmasıyla Yunanistan'a kaçan ve diplomatik temaslar
sonucu Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen sekiz askerden Davut Uçum'un, Aydın Özsıcak'la beraber helikopterden parça söken ekipte yer alması da bu ihtimali
güçlendirmiştir. Rahmet olsun tüm şehitlerimize ve
Muhsin Başkan’a. Saygılarımla.
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POLİTİKA

İKİ DEVLET TEK MİLLET
M.Tunahan PINARBAŞI

Hakkımızı istiyoruz fazlasını değil. Karabağ' işgal altında yıllarca tutan ermeni hükümeti artık
Azerbeycan'ının yalnız olmadığını çok daha iyi anladı. Gerek devletimiz gerek başkanımız olsun
kardeş milletimize tam destek vererek işgal altındaki topraklarını kurtarması için elinden geleni
yapıyor. Normalde ufacık bir şeye bile karışan Avrupa birliği(Haçlı Birliği) ve diğer büyük devletler Azerbeycan hakkında yanlış bir tutum sergilediklerinde karşılarında Türkiyeyi bulacaklarını
çok iyi biliyorlar. Artık eski Türkiye yok yabancılar karşısında iki büklüm duran devlet adamları
yok halkından aldığı güçle milletinin desteğiyle boynunu dik tutan ve taviz vermeyen devleet
adamlarımız var. Bu yüzden güçlüyüz. Güçlü olmalıyız ki kardeşlerimizde bizden destek alsın
haklarını savunabilsin. Biz kardeşlerimizn her zaman yanındayız gerekirse onlar için savaşmaya
da hazırız. Azerbeycan yalnız değildir. Türk'ün Karabağ'da olan esareti bitti.
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Düşünen Tarih
Mustafa ARMAĞAN

Bizde umumi bir hastalık gibidir: Tarihçiler malzemeleri üzerinde düşünmeyi, felsefeciler de
tarih okumayı pek sevmez. Bu yüzden tarihçilerimiz muazzam bir felsefe laboratuvarı olan tarih
platformu üzerine balyaları yığmaya çabalarken, aynı malzeme yığını, onları ayıklayıp değerlendirecek felsefe adamlarının lakaydisine toslar. Kaybeden biz oluruz.
Felsefe tarihi derslerinde Leibniz monadolojisiyle, sonsuz ufaklar (infinitesimal) buluşu ile,
mümkün dünyaların en iyisi teorisiyle vs. okutulurken, Fransa kralına yazdığı risalesinde Osmanlı
topraklarının işgalinin Mısır’dan başlatılmasını tavsiye ettiği es geçilir. Halbuki filozof Leibniz ile
kraldan para koparmaya kalkan çıkarcı Leibniz aynı elmanın iki yarısıdır.
Bizde klasik felsefe tarihi kitaplarında ayakları yerden kesilmiş filozofların “arka bahçesi” anlatılmaz. Tarihçiler ise felsefeyi maddî temelden mahrum bir tür eğlence olarak görüp istihfaf
eder.
Özetle: Felsefeci tarihe kör, tarihçi felsefeye kapı ve pencerelerini kapamış vaziyettedir.
Bilelim ki bu kısır döngüyü kıranlar hasretle gelmesini beklediğimiz hakiki filozoflarımız olacaktır.
2018 Ocak’ında kapağa taşıdığımız Prof. Dr. İbrahim Kalın’ın tarihten gelip felsefede konaklayan ve Cevdet Paşa’dan sonra baltayla kesilmiş tefekkür ile tarih kablolarını lehimlemeye teksif
ettiği değerli fikirlerini sizlere ulaştırmış, düşünen tarihin ve ayakları yere basan bir felsefenin
önümüze ne amansız ufuklar açacağını göstermiştik.
Elinizdeki sayıda ise Prof. Dr. Teoman Duralı’nın bu defa felsefeden gelip tarihte konaklayan
ve oradan tefekkür sayhaları halinde demlediği fikirlerini takdim etmenin heyecanı içindeyiz.
Okuduğunuzda pergelinin sabit ayağını İstanbul’a saplayan bir tefekkür erinin hangi evrenselmiş gibi görünen hakikatlerin kabuğunu ustaca soyduğuna, kendimizde hor gördüğümüz nice
güzelliği keşfedip nasıl üzerindeki tozları temizleyerek zihin raflarımıza yeniden dizdiğine şahit
olacaksınız.
Duralı hocamıza bereketli bir ömür dilerken, kendisini çeşitli yönleriyle tanıtan yazılarıyla sayımıza katkıda bulunan talebe ve dostlarına teşekkür ediyoruz.
Derin Tarih elbette bir tarih dergisi ama yalnız tarihî olayları değil, onların felsefî temellerini
ve tarihe hangi bakış açısından bakılması gerektiğini göstermeyi de gaye edinen bir dergi. İddiamızı bundan sonra da benzer açılımlarla ortaya koyacağımızdan emin olabilirsiniz.
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BAHAR BESTESİ
Akif CEMİL

"Müminin kışı baharıdır."-HADİS
"Yürüdüm, sessizce kımıldandı kanatlar. O serin,
soluk parıltılarla dolu patikada ilk kımıltı, bir çiçeğin
bana tutup adını söyleyivermesi oldu."
Nur çiçeği idi onun adı. " Ben acele ettim kışta
geldim. Sizler cennet-asa bir Baharda geleceksiniz"
diyenin Bahar nesline bir vediasıdır o.
Hiç kışın yaşanmadığı yerler vardır, ekvatora
yakın bölgeler gibi. Hep kış mevsiminin yaşandığı
yerler de vardır kutuplar gibi. Evet o bir kutuptu.
Kutupların başı karlıdır.
Başkalarının hep Bahar yaşaması için bir bahar
günü dünyaya veda eder.
Her şeye manayı harfi nazarıyla bakan, "ne
güzel" değil, "ne güzel yaratılmış" bakış açısını bizlere kazandırmaya çalışan harika insanın baharı
tarifi de elbette o doğrultuda olacak. İşte baharı
anlatmayı bile haşri ispata vesile kılan zatın Bahar tasviri:"Bahar mevsiminde birkaç gün zarfında
nev-i beşerin umumundan bin derece ziyade olan
umum ağaçların bütün yaprakları evvelki baharın
aynı gibi birden mükemmel bir surette inşaları ve
yine umum ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri
ve yaprakları, geçmiş baharın mahsulatı gibi, berk
gibi bir süratle icatları; hem o baharın mebde'leri
olan hadsiz tohumcukların, çekirdeklerin, köklerin
birden beraber intibahları ve inkişafları ve ihyaları;
hem kemiklerden ibaret olan ayakta duran emvat
gibi bütün ağaçların cenazeleri bir emir ile def'aten ba'süba'delmevte mazhariyetleri ve neşirleri;
hem küçücük hayvan taifelerinin hadsiz efradlarının gayet derecede sanatlı bir surette ihyaları; hem
bilhassa sinekler kabilelerinin haşirleri ve bilhassa
daima yüzünü gözünü kanadını temizlemekle bize
abdesti ve nezafeti ihtar eden ve yüzümüzü okşayan gözümüz önündeki kabilenin bir senede haşrolan efradı, beni Âdemin Adem zamanından beri
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gelen umum efradından fazla olduğu halde her baharda sair kabileler bile beraber birkaç gün zarfında
inşaları ve ihyaları, haşirleri..."
Evet;
"Haşrin ispat edildiği yer Barla
Başaklara beşiklik edecek tarla
Diriliş gelecek, gelecek baharla
Bahara erişilir bu Yâr'la." diyoruz ve bir gün gönüllerin haşir Baharına da ulaşacağımıza inanıyoruz.
Bir talebesinin dediği gibi;
"Nevbaharın güllerinden bahsederdi
Ben görmem ya sen göreceksin derdi
Sizleri bana çoktan haber verdi
Dinliyoruz seni konuş Barla!"
Bir başka bahar andelîbinin Sâibi Tebrizi'nin edebi ve ebedi yönü ile baharı şakıyışına bakınız:
"Gül tufanına baharın coşkusuna bakınız. Bakınız güneş ne kadar faaliyetle doludur. Gözleri
kamaştıran bu aynalar hangi ayinedarın elindedir? Görünüz, gül; yeşillik, akarsu perdesi ardında
oturmuştur. Bu yeşil kumaşta Ay'ı görünüz. Bakınız,
o düzgün boylu ile kucak kucağa olmak şevkinden
güller baştan başa kucak ve etraf kesilmiştir. Hattatın hattını okumakla yetinmeyiniz, yârın hattının arkasında gizlenen güzelliği de görünüz. Cihan'ın mahiyetinde Bu ne kokudur koklayınız. Cihanda bu ne
güzelliktir görünüz. Kirpiklerinizi açıp dilinizi bağlayınız, ufuklar Yarin cilvesi ile doludur görünüz. Ateşi
görecek gözünüz yoksa bari Bahar'ın mahiyetindeki
kaynaşmayı görünüz. İğnede gizlenen balı arayınız,
yılan şeklindeki hazineyi görünüz!.."
Ve bir gün buzlar eriyecek. Kışın bitişi baharın
muştusu olacak. Ve yol kenarlarında açan beyaz
papatyalar baharı müjdeliyor. Kuru ağaçların diriliş
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emaresi çiçekler açıyor rengarenk.
Ve baharı zorlayanlarla birlikte kendini baharda buluyorsun.
" Hoş geldiniz Nevbaharın Gülleri
Hoşgeldiniz o gül'ün bülbülleri
Birlikte gülelim bugün gelin beri
Dinliyoruz seni konuş Barla!"
Ve baharın ahengi, gülşendeki gülleri güldürecek andelibin terennümü...
Ve işte o zaman dikenler utanacak, boynu bükük güller gülecek. Sevinç gözyaşları alacak ağlamanın
yerini. Gülün üzerinde biriken katre katre damlacıklar ne?..
Ve gözyaşlarının damla damla rahmet halinde yağmasıyla bir toprak kokusu yayılacak etrafa.
Belki de bu Kainat bahçesinin Andelibi Zişanının makberinin toprak kokusu.
Ve kerimesinin o topraktan alıp kokladıktan sonra söylediği o şiiri tekrar edeceksin sen de;
"Ahmet'in toprağını koklayanın
(sallallahu aleyhi ve sellem)
Artık güzel kokular koklaması gerekmez
Üzerime öyle musibetler indi ki
Gündüze inseydi gece olurdu."
Ve cennetâsa bir baharın müjdesi olarak büyük
muzdariplere bir demet çiçek takdim edeceksin.
Ve insanlar mutlulukla birbirine sarılacaklar. Kışın
soğuk ve fırtınası yerini muhabbet ve sevgi sıcaklığına bırakacak.
Ve insanlar "biz muhabbet fedaileriyiz husumete vaktimiz yok" sadasına kulak verecekler. Menfaat
yerine yardımlaşma hakim unsur olacak.
Ve bindörtyüzelliüç'ün baharı yeniden yaşanacak. Bizansın surlarını döven toplar yerine taşlaşmış
kalplerin surlarını kelime topları yıkacak, yıkayacak.
Ve savaşı temsil eden silah barışın namusu olacak.
Topyekün insanlık bu asalet ve muhabbet karşısında eriyecek. Ve tulû edecek Şems gülümseyecek
insanlara.
Ve sabah yakın değil mi?
"Hazân kış güftesiyle gelir, bestesi bahar,
Karın-buzun bağrında mayalanır çemenzâr!".
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Kız arkadaş, erkek arkadaş
cinayetleri
Son yıllarda, özellikle de son aylarda; ana
haber bültenlerinde ve medyada, üzüntüyle,
kaygıyla, hatta nefretle izlediğimiz en önemli
haberlerden birisi, KIZ arkadaş-ERKEK arkadaş cinayetleri, tecavüzleri ve o genç kızları
darp haberleridir.
Bu sosyolojik arızalara üzüntüyle, kaygıyla,
nefretle bakmak, hatta ağlayıp sızlamak yerine, “biz bu hallere nasıl düştük?” “Bu acıklı
durumlardan nasıl kurtulabiliriz?” gibi sorulara çözümler aramak, sadece biz eğitimcilerin
değil, hepimizin ortak derdi olmalıdır.
Bu itibarla bendeniz her zaman, kesin çözümler üzerinde odaklanmayı tercih ediyorum. Bu kesin ve garantili çözümleri de genellikle; Kâinatı ve insanlık âlemini hiç yoktan
yaratan ve hangi şartlarda en mesut, en mutlu, en sağlıklı bir sosyal yaşam sergileneceğini
bizlere bildirdiği, Allah’ın Kelâmı KUR’ÂN ve
HÂDÎS-i ŞERİFLERDE bulmaktayım.
İşlerimizin ve derslerimizin çokluğu veya
başka meşguliyetlerden dolayı bu kullanım
kılavuzunu okuyup anlamaya fırsat bulamayanlar için de Allah cc, bir Başmuallim Hz.
Muhammed SAV ve çok sayıda muallimler,
yani müceddidler ve Bediüzzamanlar görevlendirmiştir. Tâ ki insanlar, şu kısacık dünya
hayatlarında, en sağlıklı, en mutlu ve en huzurlu bir hayat yaşasınlar. Hatta Âhiret hayatlarına da en garantili bir şekilde hazırlık yapsınlar…
Bu önemli girizgâhtan sonra gelelim, yazı
başlığı olan “Kız-Erkek Arkadaşı” tuzağına:
Âhir zaman insanı için hazırlanan Rehber
(kullanım kılavuzu niteliğindeki) kitapta Yüce
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Rabbimiz, bakınız bu konuda ne buyuruyor:
-“Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsra S., 32. Âyet.)
Dikkat buyurunuz; “Zina yapmayın” yerine
“zinaya yaklaşmayın” emri, çok anlamlıdır.
Tefsirlerin bazılarında bu anlam şöyle açıklanıyor:
-“Sadece zinadan değil, Zinaya meylettirecek davranış biçimlerinden bile uzak durun ve
çok sakının! Çünkü o hafife alınan meyildeki
gayrimeşru zevk bile, şeytanın da vesvese
teşvikiyle, geri dönülemeyecek kadar etkili ve
haz vericidir. Şayet bu meyilde, diğer şartlar
da uygun olursa, (en hafifiyle) dünyada 9 ay
gayrimeşru ıstırap çektirecek veya kürtaj katili (!) olunacak, Âhirette ise Cehennemi netice
verecek hataya düşersiniz” anlamındadır.
Başmuallim olan Hz. Muhammed’e SAV,
"Sakın bir erkek, yanında mahremi olmadıkça, yabancı bir kadınla yalnız kalmasın"
prensibini bildirmiştir... [Buhârî, Nikâh 111,
Cezâu's-Sayd 26, Cihâd 140, 181; Müslim
Hacc 424, (1341).]
İnsanlık için gönderilen bu kılavuzdan SAV,
bu konudaki diğer tavsiye çeşitleri de şöyledir: "Beraberinde kocası olmayan kadınların
yanına girmeyin, zirâ şeytan, insanoğluna
(damarlardaki) kan gibi, hemen nüfuz eder.
Yani, Üçüncüsü şeytan olur." Bir adam sorar:
"Kocasının (kardeşi, amcası, amcaoğlu gibi)
yakınları da mı?”
Allah Rasûlü SAV.: "Mahremi olmayan
yakını, ölümdür. Yani, daha da tehlikelidir"
buyurdu. Çünkü ondan kimse şüphelenmeyeceği için, daha rahat hareket ettiklerinden,
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şeytan daha serbest vesvese verir.

Elektriğin çarpmasının, barutun ateşle teması halinde patlamasının şakası olmadığı
ve fıtratları gereği kaza veya ölümlere sebep
olduğu kaçınılmazdır. Aynen bunun gibi; buluğa ermiş olan, mahremi (kardeşi, anne-baba,
teyze-dayı, amca-hala) olmayan genç kız ve
erkeklerin de (evli veya dul olsalar da) yalnız
birliktelikleri halinde, fıtratları gereği şeytanın
tuzağına düşmeleri de kaçınılmazdır.
Şu birkaç kesin kurallara rağmen, günümüzdeki anne ve babaların, “erkek arkadaş”
veya “kız arkadaş” adı altındaki yaklaşımlara
müsamaha nazarıyla baktıkları için, nasıl ciddi
hatalar yaptıklarının, hatta acı ve gözyaşlarına
sebep olacak cinayetlerin işlendiğinin ispatı
olan haberlere bir göz atalım:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Tennur Ö.
(31), bir süre önce tartışarak ayrıldığı kız arkadaşı (!) Rabia Bayram'ı (23) ve kız arkadaşının
annesi Fatma Bayram'ı (48) öldürüp, başına
dayadığı tabanca ile intihar etti. (İZLE)

Sizler de her gün ana haber bültenlerinde
yâ “kız arkadaşı” veya “erkek arkadaşı” cinayetlerine çokça şahit oluyorsunuz. İşin ve
konunun en acı tarafı da neredeyse tüm TV
DİZİLERİ, internet, yazılı medya, romanlar vs.
hep bu rezaletleri TEŞVİK EDER mahiyette oluşudur. Hatta MODA adı altında açık-saçıklıklar
da teşvik edici ÖNEMLİ faktörlerdendir. Bu nedenle de bu konudaki gayrimeşru davranışlar,
kavgalar ve cinayetlerdeki artış, maalesef çığ
gibi büyümektedir…
ÇÖZÜM: 1.) Aile büyüklerinin, Devlet ricâlimizin ve özellikle de ilgili Bakanlıklarımızın,
bu konuya titizlikle eğilmeleri ve bu rezaletleri
teşviklere karşı, ciddi tedbir almaları şarttır.
2.) Tüm okullarımızda, Din, iman ve ahlâk
eğitimi özendirici ve zorunlu olmalıdır. Lütfen
düşününüz: Allah’a ve onları ve her şeyi gördüğüne, Meleklerin onları kameraya aldıklarına, ahret hayatına, Mahkeme-i Kübra’ya ve
yaptıklarının cezasının mutlaka Cehennem
olduğunu bilen kişiler, hiç bu cürümleri işleye
bilirler mi?

Bursa'da, kız arkadaşı (!) Hava Ö. ile ilişkisi
olduğundan şüphelendiği Sami Aydın'ı (39),
kıskançlık nedeniyle öldürdüğü gerekçesiyle
tutuklu yargılanan Ozan İrven'in (27) davası
karara kaldı. (İZLE)
Adana'da kız arkadaş (!) meselesi yüzünden
çıktığı belirtilen kavgada, 15 yaşındaki Taner
Salman'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı. (İZLE)
Bayraklı'da, Y.Y. (18), bir süre önce ayrıldığı
kız arkadaşının (!) yeni erkek arkadaşı (!) Doğuş Ömer Şafak'ı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. (İZLE)
17 yaşındaki kız tek başına, erkek arkadaş
evine gidiyor. İZLEYİNİZ.)
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DÜNYANIN ÜÇ YÜZÜ
Mecbure İnal VELA

Uçsuz bucaksız fezada yüzen gezegenler arasında dünyamız, insanın yaşayabilmesine elverişli tek gezegendir. Bu mavi gezegen, Allah’a kul olması maksadıyla var edilen insanı
misafir etmek adına süslenip bezenmiş, tezyin edilmiştir.
Bu gelip geçici dünyaya muvakkat bir ömür sermayesi ile gönderilen ademoğlu, dünyanın dȃr-ı fena olduğunu unutmaktadır. Kendisinin bȃki bir ȃlem için, ebedi bir ahiret hayatı için
var edildiğini ıskalayarak, gelip geçici dünyaya mübtela ve meftun olmaktadır.
Her insan, dünyayı kalbinin renginde görür. Dünyaya hüzünle bakan, kuşları, ağaçları,
çiçekleri ağlıyor görür. Kararan ufuklardan süzülen her yağmur damlasını, kendi mateminin ağlayışları zanneder.
Neşe kuşları kalbinin engin ufuklarında taklalar atan bir kişi ise, dünyayı gülen yüzüyle
görür. Kayalıklardan coşup taşarak atlayan keyifli çağlayanları, yüreğindeki mutluluktan doğan
kahkahalar gibi işitir. Etrafında müşahede ettiği her varlık sevincine sevinç ekler.
Yeryüzüne tefekkür gözlüğünün ardından bakan, kalbi zikir ve ibadetten beslenen kişi ise,
kȃinatta her varlığın kendi dilince yaptığı tehlil ve tespihin fısıltısını bir derece işitir. Seher vakitlerinde zikirle coşarak daldan dala uçuşan kuşlarla birlikte vird etmekten büyük haz duyar. Zamanla öyle bir halete bürünür ki, dağlarla, kuşlarla tespih eden Davud Aleyhisselama varis olur.
Bir arkadaşım, henüz küçükken, soba üzerinde cızırdamaya başlayan çaydanlığın sesini işitince,
babaannesinin, onlara müdahale edip:
“Susun! Çaydanlığın zikrini dinleyelim!” diyerek sessiz bir vecd ile çaydanlığın fokurtularını
dinlediğini anlatmıştı.
İnsanın dünyaya bakan üç yüzü olduğu gibi, dünyanın da insana bakan üç yüzü vardır.
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Birinci yüzü: Yüce Allah’ın yeryüzünde ki varlıklarda bir ayna gibi yansıyan güzel isimlerine
bakar. İçerdiği anlamlar ve yansıttığı nakışlarla, Yaratanımızın yüce isimlerine ayna tutar. Bütün
varlıklar, Yüce Rabbimizin, yeryüzüne halife kıldığı insana yazdığı birer mektup gibi, kalp gözü
açık olanlara, içerdikleri derin manaları okuttururlar.
İkinci yüzü: Ahirete bakar. Kiminin doğuştan bildiği, kiminin arayıp bulamadığı büyük hakikat
şudur ki; dünya ahiretin tarlasıdır. Tarlayı zamanında ekip biçen, gerekli mahsulü mevsiminde
devşiren, sonradan pişmanlıklara düşmez. Kabre girince uyanıp, çaresi olmayan acılara giriftar
olmaz.
Üçüncü yüzü: İnsanın heves ve arzularına, nefsin oyun ve aldanışlarına bakar. Dünyanın bu
yüzü aldatıcıdır. Gaflet içinde gününü gün eden insan için, bir oyun ve eğlence sahasıdır hayat.
Nefsin arzuları peşinde koşanlar, aldanıştan aldanışa sürüklenerek, hiç bitmeyecek ahiret hayatını heba ederler, berbat ederler.
Bediüzzaman Hazretleri buyurur:
“Şu dünya çok gaddardır, mekkȃrdır. Bir lezzet verse, bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse
yüz tokat vurur.”
“Herkesin hususi dünyasının direği, kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa, dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar.
Şu dünya muvakkat bir ticaretgȃh ve hergün dolar boşalır bir misafirhane ve gelen geçenlerin
alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir Pazar; her şeyin nakşını yapıp süsleyen yüce Allah’ın sürekli yenilenen, hikmetle yazar bozar bir defteri; ve her bahar, bir yaldızlı mektubu ve her bir yaz,
bir manzum kasidesi; ve o her şeyi en mükemmel bir sanat ile yaratan Yüce Rabbimizin güzel
isimlerinin cilvelerini tazelendiren, gösteren ayineleri ve ahiretin fidanlık bir bahçesi ve rahmeti
ilahiyenin bir çiçekdanlığı; ve ebedi alemde gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus gelip geçici bir tezgahı mahiyetindedir.”
Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, dünya gelip geçilen bir yol, konup göçülen bir handır. Efendimiz (s.a.v.) in hadisine dayanarak diyorum:
“Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.”
Ve Niyazi-i Mısri gibi diyorum:
“Bir ticaret yapmadım, nakd-i ömür oldu heba,
Yola geldim, lakin göçmüş cümle kervan bihaber.
Ağlayıp nȃlȃn edip, düştüm yola tenha garip,
Dide giryan, sine biryan, akıl hayran, bihaber…
					
(Bu yazı, Risale-i Nurlardan faydalanarak hazırlanmıştır.)
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İLHAMINI KUR’AN’DAN ALAN DAVA ADAMLIĞI
Sabit OSMANOĞLU

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un;
"Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı,
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm'ı!" beytini
duymuşsunuzdur. Devamı şöyledir:
"Kuru dava ile olmaz bu, fakat ilim ister;
Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster?"
Nitekim; Bediüzzaman Said Nursi, kıyamete
kadar, bütün çağlara hitap eden Kur’an mesajını
ve iman hakikatlerini ilmi açıdan günümüz insanına açıklarken, onları cebren (zorla) değil, aklen ve
mantıken ikna yöntemini önermektedir: "Medenilere galebe çalmak ikna iledir, icbar (zor) ile değildir." (Tarihçe-i Hayat, s.64). Aynı şekilde: "Zaman
ihtiyarladıkça, Kur'ân gençleşiyor, rumuzu tavazzuh
ediyor (açığa çıkıyor, anlaşılıyor)." (Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, s. 559) sözü ile bu önerisini pekiştirmekte ve perçinlemektedir.
Örneğin; Kur'an'da (Nur suresi 35. ayet) elektriğin tarifi bütün ayrıntısıyla yapılmaktadır:
“Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun
misali bir lamba yuvası gibidir ki, onda bir kandil
vardır. Kandil de cam fanus içindedir.
Cam fanus ise, inci gibi parlayan bir yıldıza benzer ki ne doğuya ne de batıya ait olmayan mübarek bir ağacın yakıtından tutuşturulur. Onun yakıtı,
kendisine ateş dokunmasa bile ışık verecek kabiliyettedir. O nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. İnsanlara da Allah böyle misaller
verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” Ancak;
bu ayetin, elektriğin icadı ve kullanımından sonra
elektriğe işaret ettiğini anlamaktayız.
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Bu ve benzeri Kur’an ayetlerindeki ilmi hakikatleri inceleyen araştırmacılar arasında en ilginci Prof.
Maurice Bucaille’dir. Fransız bir doktor olan Maurice Bucaille, Suudi Kral Faysal'ı tedavi etmeye başladığı dönemde İslamiyet’le tanışır ve ilgilenmeye
başlar. Nihayet; 1976'da Kitab-ı Mukaddes, Kur'an
ve Bilim (La Bible, le Coran, et la Science*) adlı kitabı yazar ve Müslüman olur. Kitapta; tahrif edilmemiş, orijinal haliyle Kur’an’ın, Tevrat ve İnciller’inkinden farklı olarak, bilimsel buluşlarla desteklenen
ayetler yer almaktadır.
Nitekim; Kur'an'da (Fatır Suresi 28. Ayet): "Kulları arasından ancak âlimler gereğince saygı duyarak
Allah'tan korkarlar." buyrulmaktadır." denilmiştir.
Ancak; alim (bilgin) olmak da yeterli değildir, her
öğrendiği bilginin, onu sonsuz bilgi kaynağına susuzluğunu ve kendi bilgisinin hiçliğini kabul edecek
tevazuda olması gerekmektedir. Aksi takdirde; şeytan (iblis), bilgi konusunda Allah'ın huzurunda en
üst düzey bilgisi ile Allah'ı inkar etmemiş, nefsine
ve kibrine uymuştur. Bu konu; Bakara Suresi 34.
Ayette: "Meleklere: 'Adem'e secde edin!' dediğimiz
zaman da hepsi secde ettiler. Ancak, iblis secde etmedi. O; bundan kaçındı, büyüklendi ve kâfirlerden
oldu." şeklinde belirtilmiştir. Bu aşamada; Pakistanlı alim İnamullah el Meşriki’nin anlatımından, ikinci
Einstein denilen İngiliz fizikçi ve matematikçi Sir James Jeans (**) ile gerçekleşen aşağıdaki diyalogu
çok anlamlıdır:
“1909 senesinin soğuk ve yağışlı bir pazarında
evden çıktım. Yolda Cambridge Üniversitesi profesörlerinden James Jean ile karşılaştım. Ona selam
verdim, cevap vermedi. Bir daha selam verince:
‘Benden ne istiyorsun?’ dedi. 'Efendim, yağmur yağıyor; lakin, şemsiye neden başınızın üstünde değil
de koltuklarınızın altına gizliyorsunuz?’ Bunun üzerine gülümsedi ve şemsiyesini açtı. Sordum:
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- Efendim; dünyaya sesini duyurmuş sizin gibi
meşhur bir bilim adamını kiliseye çeken sebebe bir
anlam veremiyorum!
Biraz duraksadı ve su cevabı verdi:
- İnamullah, akşam evime bir çay içmeye beklerim dedi.
Akşam evine gittim. Kapıyı hanımı açtı: ‘James
çalışma odasında sizi bekliyor!’ dedi. Odaya girdiğimde, onu bir yığın kitapların arasında çay içerken
buldum. Selam verip hemen oturdum. Bana; hemen yıldızlardan, gezegenlerin nizamından, uçsuz
bucaksız fezadan, yörüngelerden ışık hızı ve cazibe
(çekim) kanunlarından bahsetmeğe başladı. Astronomi ilmini, Allah’ın ilim ve kudret sıfatlarıyla bütünleştirerek anlatıyordu. Hem ağlıyor, hem anlatıyordu:
- Ey İnamullah, biliyor musun: Allah’ın eşsiz sanat tecellisi olan bu âleme baktığım zaman, ilahi
kudretin sonsuzluğu karşısında ürperiyor ve titriyorum. Bu muazzam kudretin önünde saygıyla eğiliyor
ve teslim oluyorum. Allah'ım sen çok yüce ve büyüksün deyip adeta hücrelerimle ona dua etmeye
başlıyorum. Böylece huzura eriyorum. Kiliseye gidiyorum ama asıl düşüncem, Allah’ın sanat eseri olan
bu âlemi ve kozmik büyüklüğü tefekkür ediyorum.
James'i dinlerken zihnimde korkunç fırtınalar kopuyordu... Bir Hıristiyan'ın bunları anlatması çok tuhaftı. İlimden Allah'ı bulma yoluna giden bir yoldu
bu. Aklıma, Kur’an’dan Fatır suresinin bir ayeti geldi
ve hemen James'e okudum: ‘Kulları içinde Allahtan
en çok korkanlar alim kullarıdır...’
Profesör bu ayeti duyunca beyninden vurulmuşçasına bağırdı:
- Ne diyorsun İnamullah? Kulları içinde Allah’tan
en çok korkan alim kulları mıdır? Bu ne müthiş bir
ifade, aman ya Rabbi! Bana dönerek:
- Biliyor musun tüylerim diken diken oldu. Yarım
asırlık ilmi çalışmalarım neticesinde Allah’tan korkmak hissi bende müthiş bir yankı uyandırdı. Ben

kendimi şu an bu müthiş ifadenin içinde buldum.
Bu gerçekten müthiş bir ifade! Ümmi (okuma-yazma bilmeyen) bir insanın, bunları bilip söylemesi
imkânsız.
dedi ve kelime-i şahadet getirip iman etti."
Michel de Montaigne, Denemeler adlı eserinde; “İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları
havadadır, doldukça eğilirler.” der. Bu itibarla; ilhamını Kur’an’dan alan dava adamları, muhataplarını
aklen, mantıken ve ilmen ikna etmenin yollarını
aramalı ama muhatapların bilmedikleri ya da eksik
veya yanlış bildikleri Kur’an hakikatlerini irşad ve
tebliğ ederken, ilme susamış, araştırmayı seven,
mütevazı insanları seçmelidir. Bununla birlikte; başta da söylediğimiz gibi, kalpleri taşlaşmış ve Allah’ı
gördüğü halde kibirli ve egoist şeytanın aldattığı,
bedensel hazlara tutkun ve tutsak düşmüş insanların ruh ve gönül dünyalarının doyurulması ve
kalplerinin yumuşaması önceliklidir. Çünkü; Mekke’de, Kur’an ayetlerinin nazil olduğu ilk dönemde
Peygamberimiz (sav), yaşadığı eziyet ve hüzün dolu
günlerde, ruh ve gönülleri fethederek ve kalpleri
kazanarak İslam’ı yayıyor; öyle ki, Kur’an’ı ağlayarak
okumayı tavsiye ediyordu: "Kur'ân hüzünle nazil
oldu, onu okurken ağlayınız. Ağlayamıyorsanız, ağlar gibi okuyunuz (veya kendinizi ağlamaya zorlayınız.)" (İbn Mâce, İkame’t- üs salah, 176). Böylece;
dava adamı, Kur’an’dan gereği gibi ilhamını almayı
başarmış olacaktır.

*:
https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.
php?ID=26774
Dr. Maurice Bucaille, Müspet İlim Yönünden Tevrat, İnciller ve Kur’an, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İlmi Eserler Serisi, 6. Baskı, Mütercim: Doç.
Dr. Mehmet Ali SÖNMEZ, Ankara, 1998, 386 Sayfa.
**: https://www.britannica.com/biography/James-Jeans
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PEŞİN PARA
Sezayi TUĞLA

Hoca kıtlık zamanı biraz parasız kalır,
Tanıdığı birinden bir kaç akçe borç alır.
Sıkılarak yaptığı borcun aciliyeti,
Kısa zaman içinde rahatlamak niyeti.
Aksilik ya, ters düşer Hocamızın yorumu,
Umduğu gibi çıkmaz piyasanın durumu.
Aradan aylar geçer hoca borcu ödemez,
Alacaklı kapıya gelir ister istemez.
Sıkıntıdan Hocayı basar buz misali ter,
Eğilip bükülerek ifade etmek ister.
Muhatabı haklıdır, almak ister parayı,
Hocaysa çare arar bulmak için arayı.
Der ki "Dinle arkadaş, almak istersen eğer,
Halimi görüyorsun, biraz daha mühlet ver.
Çok değil, şurasında ne kaldı ki yarına,
Çalılar dikeceğim şu yolun kenarına.
Güz gelince yayladan gelen davar olacak,
Yünleri çalılara mutlaka takılacak .
Bizim hanım toplayıp onları ip yapacak,
Pazara götürerek birkaç günde satacak.
Böylece tamamlayıp paranı vereceğim,
Ben de bu vesile ile huzura ereceğim."
Şaşkın şaşkın Hocayı dinlerken alacaklı,
Binbir hayal kurarak dolanıp durur aklı.
Sonra kendine gelip kahkahayı koyverir,
Hoca burada yine nüktesini gösterir.
"Seni köftehor seni, duydun peşin parayı,
Onun için atarsın keyfinden kahkahayı."
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Erdoğan ÖZER
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Molla Fenari
Emin ERSOY

Hayatı
Molla Fenari yaklaşık 1350 yıllarında Maveraünnehir'de
doğmuş ve Anadolu'ya göçetmiştir. Asıl adı Şemseddin
Mehmed'dir. Babası Muhammed Hamza b. Ahmed tasavvuf ile uğraşmakta idi. Fenari lakabını ya Bursa Yenişehri
civarında bulunan Fener kasabasından almıştır ya da babasının fenercilik yapması dolayısıyla almıştır. Molla Fenârî
küçük yaşta babasından tasavvuf öğrenmiştir. Medrese
eğitimi sırasında Mevlânâ Alâuddîn Esved, Cemâleddîn Aksarâyî, Hamîduddîn-i Kayserî'in derslerine devam etmiştir. Mısır'a gidip, Hanefî fıkıh âlimi Ekemâleddîn-i
Bâbert'in derslerine katılmıştır.

Molla Fenari müderris olarak Bursa'da. Yıldırım, Çelebi Mehmed ve II. Murad dönemlerin yaşayıp çalışmıştır. Ankara Savaşı'ndan sonra Seyyid Mehmedi Buharî ve bir grup alim ile Timur tarafından esir olarak
Kütahya'ya getirilmiştir.

Osmanlı belgelerinde II. Murad 1424 yılında onu "Müfti'l Enamlık" görevine atamasına kadar (kadılar ve
fakihler hakkında belgeler bulunmakla beraber) Molla Fenari ile kurulan ve sonradan şeyhülislamlığa dönüşecek müftülük kurumu hakkında hiçbir kayda rastlanmamaktadır. Zaten 16. yüzyılda Mehmet Ebussuud Efendi'nin şeyhülislamlığına kadar, müftüler düşük maaşlı ve bu nedenle protokolde düşük seviyelerde
bir devlet mercii idi. Kazaskerler günde 500 akçe yevmiye alırlarken müftüler önce bunun beşte biri sonra
üçte biri günlük yevmiye alırlardı.

Bu nedenle olacak Molla Fenari Bursa'da müderrislik, kadılık ve müftülük yaparken gelir sağlamak için
ipekçilik de yapmıştır.

Molla Fenari, Bursa kadısı iken reisliği yaptığı mahkemede Yıldırım Bayezid'in şahitliğini kabul etmeyerek, adalet önünde hükümdarla herhangi bir vatandaşın eşit haklara sahip olduğu ilkesini getirmiştir.

Molla Fenari Hicaz'a hac ziyaretini ilk defa 1419;da yapmıştır. Hacdan dönerken, Mısır'da bir müddet
kalarak ders vermiş ve Kudüs'e da uğradı. 1429 yılında Şam yolu ile ikinci defa hacca gitmiş ve bu arada
yine Mısır ve Kudüs'te uğramıştır,

1430 yılında Bursa'da vefat etti.
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Sor Detayı
Dr. Ahmet ALTUN

Deve İdrarı İle Tedavi Konusundaki Hadisin Modren Tıptaki Yeri
Başta Buhari ve Mislim olmak üzere bütün hadis kaynaklarında yer alan söz konusu olayın özeti
şöyledir:
"Hz. Enes anlatıyor: Ukl veya Ureyne kabilesi halkından sekiz kişilik bir grup Medine’ye gelip
Hz. Peygamber ’e biat ederek Müslüman oldular. Bir müddet sonra Medine’nin havası onlara
dokundu ve hasta oldular. Şikâyetleri üzerine Hz. Peygamber, çobanlarıyla birlikte Medine’nin
dışına çıkıp, develerin sütünden ve idrarından içmelerini tavsiye etti. Adamlar bir müddet develerin süt ve idrarından içtiler ve sağlıklarına kavuştular. Daha sonra, çobanları öldürüp develeri
önlerine katıp götürdüler. Olaydan haberdar olan Hz.Peygamber birkaç adam peşlerine taktı ve
nihayet onları bir yerde yakalayıp getirdiler. Hz. Peygamber onlara hakkettikleri kısas gibi ağır
bir cezayı tatbik etti."( Buharî, Tıp,5- 6; Müslim, Kasame, 9-11)
Söz konusu hadis, bazı çevrelerde tartışma konusu oldu. Uydurmadır, denilerek hadis inkar edildi, alaya alındı. Hatta hadis üzerinde Hz. Peygamber zimnen tenkid edildi. Özellikle hadis karşıtı
olanlar, bir takım cerbeze ve akıl oyunlarıyla bu hadisten yola çıkarak, Kurandan sonra dinin
ikinci kaynağı olan hadisleri devre dışı bırakma gayreti içine girerek Kuran ayetlerini kendi fikirleri istikametinde yorumlama cihetine girdiler.
Halbuki açık, gizli vahye ve ilhama mazhar, İlahi kontrol ve koruma altında olan Hz Peygamber
Aleyhisselatü vesselam, kendi nefsinin istek ve arzusuna göre konuşmaz onun konuştuğu vahiy
ve ilhamdan başka bir şey değildir. Onun için, hiçbir gerçek mümin sahih hadis kitaplarında yer
alan hadisler konusunda bir şüphe içine girmezler. Üstad Bediüzzaman, Buhari ve Müslim gibi
sahih hadis kitaplarında yer alan sahih hadislere, uydurma hadis veya zayif hadis diyenlerin ya
imanları zayıf veya hadisi anlamıyorlar demektedir.
Başta tıpla ilgili konular olmak üzere sahih hadislerin ifade ve işaret ettiği gerçekler, hiçbir bilimsel araştırmalara aykırı olmamıştır. Aksine başta batı dünyası olmak üzere modern tıbbın kabul
edip uyguladığı hususlar olmuştur.
Deve idrarı ile tedavi
Hadiste tavsiye edilen şey, deve idrarı ile deve sütünden oluşan bir karışımdır. Art niyetli çevrelerin iddia ettiği gibi sadece idrar tavsiye edilmemiştir. Ayrıca her herkese içecek diye bir kayıt
ta yoktur, belli bir hastalığı olanlara tavsiye edilmiştir.
Develerin süt ve idrarlarında değişik hastalıklara şifa özelliğine sahip unsurlar bulunduğuna dair

18

sirdergisi.com
Ekim 2020 - Safer 1442

ilmî çalışmalar da söz konusudur. Mesela Avrupa’da “Avicenna” olarak tanınan Türk ve Islam
Dünyasının en önemli Bilim Adamlarından biri olan Ibn Sina, hayvan sidiklerinde sağlığa faydalı
unsurların bulunduğunu kabul eder ve bunlar arasında sidiği en faydalı olanın, havası enfes olan
Arap badiyelerinde otlayan develer olduğunu belirtir.( Ibn Kayyım, Zadu’l-Mead, cild 4, sayfa 47)
Bu konuda yapılan bazı bilimsel araştırmalar da şöyledir:
1.
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi” yani “NASA” dahi idrar hakkında bir araştırma yapma ihtiyacı hissetmiştir. NASA’nın laboratuvar verilerine dayanan raporunda, idrarda faydalı
maddelerin bulunduğu ortaya konmuştur. (https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.
gov/19710023044.pdf)
2.
Dr. Johann Abele, 1995 yılında yayınlanan kitabında 5 milyon Almanın şifa bulmak
için idrar kullandığını ifade eder.( Dr. Johann Abele, Die Eigenharnbehandlung-Erfahrungen und
Beobachtungen, (Idrar Terapisi-Deneyler ve Gözlemler), Haug-Verlag, 1995)
3.
Birçok makalenin yer aldığı “Holistic Health Healing & Astrosciences” adlı kitabın ikinci
cildinde “Idrar Terapisinin Mucizeleri” başlıklı makalede, Idrar terapisinin soğuk algınlığından
kansere ve eklem iltihabından AIDS’e kadar birçok hastalığı tedavi etme potansiyeline sahip
olduğu yazar.( Dr. B.D. Sharma, Holistic Health Healing & Astrosciences (An International Sourcebook), Holistic Health & Healing in 21st Century, cild 2, B. Jain Publishers: 2003, sayfa 279)
4.
Almanya’da faaliyet gösteren “Sağlık Merkezi” isimli kuruluşun internet sitesinde, idrar
terapisinin bağışıklık sistemini aktive ettiği ve özellikle de alerji, astım, gut, romatizma, kronik
ürogenital enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde çok iyi neticeler verdiği belirtilmektedir.
( https://www.zentrum-der-gesundheit.de/eigenurintherapie.html)
5.
Almanca bir kitap: Carmen Thomas, Ein ganz besonderer Saft, Urin, (Çok Özel bir Su,
Idrar), VGS Verlagsgesellschaft, Kِöln 1993. Bu kitap “Çişteki mucize” başlığıyla türkçeye de çevrildi. Leman Çalışkan’ın tercüme ettiği bu kitap, 1995 yılında “Doğan Kitap” tarafından basıldı.
Hatta Pakize Suda“Hürriyet”teki köşesinde bir nevi tanıtımını da yaptı. (Bakınız; http://www.
hurriyet.com.tr/cisteki-mucize-4828428 )
Görüldüğü gibi, idrarın birçok hastalığa iyi geldiği yapılan araştırmalarla sabittir. Hz. Peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise 1400 küsur sene evvel hastalanan birkaç kişiye bunu
tavsiye etmekle adeta asrımızda bir bilimsel mucize diyebiliriz.
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"Azîzim"
Adil ÇOPUR

Ayrılıkla kardeş kıldık sevdayı
Yandık ama söylemedik azîzim

Dirildik mevlanın esma hayy'ında

Gönül ile bulduk yüce Hûdâyı

Meşrebimiz enbiyanın huyunda

Andık ama söylemedik azîzim

Temizlendik merhametin suyunda
Yunduk ama söylemedik azîzim

Sarıldık azmin çelik yeleğine
Umut olduk yoksulun dileğine

Söyletme Firûzu dertlidir abi

Yetimlerin küçücük yüreğine

Zulümle tutuştu feleğin dibi

Konduk ama söylemedik azîzim

Biz cümle alemi kendimiz gibi
Sandık ama söylemedik azîzim ...

Bülbül ile âşık olduk güllere
Sızımızı duyurmadık ellere
Savurdular külümüzü yellere
Söndük ama söylemedik azîzim
Vuslat uzak oldu yine caymadık
Yanmayanı biz adamdan saymadık
Muhabbet balını yedik doymadık
Sunduk ama söylemedik azîzim
Huzur İslamdadır yatlarda değil
Yerle bir olacak katlarda değil
Bizim murâdımız atlarda değil
Bindik ama söylemedik azîzim
20
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DAVA ADAMI

SÜKUTUN SESİ
Zafer SUAD

Derdi kutsal mesajı ulaştırmaktır insanlığa,
Aydınlığı gösterip son vermektir karanlığa.
Vahşi bir toplumdan dünyaya örnek olan
Asr-ı Saadeti anlatıp çağırmaktır ışığa.
Aklın, ruhun, bedenin devası bilir davasını,
Darılmaz yoldaşlarının görse de hatasını,
Ancak ilahi kaynaklarını esas alır davasının,
Misal olarak Nebi hayatının, rehberse Kur'an'ın.
Irak - yakın demez, gider her yerine dünyanın...

21

sirdergisi.com

P Sİ KOLOJ İ

Ekim 2020 - Safer 1442

Salgını Önemsemeyen
3 Tip İnsan Türü Var
Prof.Dr Nevzat TARHAN

Covid-19 salgının getirisi olan yeni yaşam düzenine nasıl adapte olabiliriz, Psikolojik destek hangi
durumlarda şart haline gelir?

Covid-19 pandemisi ortaya çıktıktan sonra
dünyadaki herkes bir şaşkınlık yaşadı. Daha sonra
yavaş yavaş uyum sağlandı. Son zamanlarda da
birçok konuda uyum sağlayanlar var, sağlamayanlar var. Herkesin şu an ümidi aşı bulunması. Aşı
bulunursa döviz piyasası, altın piyasası hepsinin
etkilenmesi çok muhtemel ama şuanda bulunan
aşılar 3-4 ay tesirli oluyor. İnsanı bireysel olarak,
psikolojik ve psikiyatrik boyuttan etkiledi. Birçok
hastalığın ortaya çıkmasına sebep oldu. Sosyal
etkileri var. İnsanın yaşam felsefesiyle, varoluşla,
manevi boyutla ilgili sorunlar ortaya çıkmaya
başladı. Şu an bu süreç devam ediyor. 2 sene kadar
devam edeceği öngörülüyor. Aşı çıksa bile koruyucu bir şekilde yayılması zaman alacak bir şey…
Farklı bir süreçle karşı karşıyayız. Bunu kabullenip
, kabullenemeyeceğimiz önemli.. Toplumda şuan
3 tür tepki var; Kabullenip hayatını bu duruma
göre şekillendirenler, kabullenmeyip düşman gibi
görenler, umursamayanlar.. Umursamayanlar daha
çok genç gruptan ya da fazla özgürlükçü kural tanımaz kişilikler oluyor. “Özgürlük benim için kutsaldır bundan fedakârlık yapamam” diyerek hastalığa
meydan okuyan bir yaşam tarzı seçiyorlar. Daha
çok ABD’de “Bir şey olmaz” diyen ya da “Ne olursa
olsun, ben böyle kısıtlı yaşayamam” diyen ciddi bir
kitle de var. İnsanlarda bu dönemde sosyal izolasyon ve sosyal mesafenin oluşturduğu bir yalnızlık
meydana geldi. Bu yalnızlık ileri yaştaki insanları
çok daha fazla etkilemeye başladı. Yakınlarını kaybeden kişiler çaresizlik duygusu yaşadı. Yalnızlık,
çaresizlik, yetersizlik bütün bu duygular insanlarda
kaygı düzeyini yükseltti. Depresyon oranı arttı.
Post dramatik stres bozukluğu dediğimiz, travmayı
yaşayan kişiler travmayı yaşayamaya devam ediyor
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şuan. Halen evden çıkamayan, dünya ile bağını koparmış bir insan grubu da oluştu. Dünya genelinde
boşanmalar arttı. Bu çerçevede baktığımız zaman
pandemi öncesiyle şimdi ki insanlık farklı olacak.
Böyle durumlarda insanlık alacağı pozisyona göre
ya psikolojik olgunlukla ilerleyecek ya da pasif
bağışıkla “Bana bir şey olmaz” diyerek hayatına
devam edecek. Bu tesadüfen yaşamak gibi oluyor.
Bu gibi durumlarda yardım isteyenlere psikolojik
destek veriliyor, verilmesinde de fayda var.

''İLK DEFA 70 YAŞINDAKİ BİREYDE ANTİ DEPRESAN KULLANIMINA RASTLADIK''

Salgın sürecinin getirdiği olumsuzlukları en aza
indirmek için nasıl bir yol izlenmeli?

Aslında sosyal mesafe deniyor ama fiziksel
mesafe dememiz gerekiyor. İnsan sevdiği kişileri
sosyal olarak mesafe olmadan uzaktan da sevebilir.
Uzaktan da ilişkilerini yürütebilir. Şu an zorunlu
olarak dahil olduğumuz bir dijitalleşme var bu
dijitalleşme sürecine uyum sağlamamız önemli..
Tabii ki orta yaş ve ileri yaş gruplarının hepsinin
tepkisi bu süreç içerisinde farklı olabiliyor ama bu
süreçten kazanımla çıkabilme şansımızın yüksek
olduğunu bilmemiz gerekiyor. Süreci düşman gibi
görmemek buradaki kritik kavram.. Olumsuzlukları
en aza indirmek için stres yönetimi yapmamız ve
kabullenmemiz lazım. Covid-19 insanlık üzerinde
psikolojik bir travmaya sebebiyet verdi. Bu travma
olumsuzlukları getirdi. Eğer kişiler doğru karşılarsa
bunu, olumsuzlukları azaltıp olumlu tarafa çevirebilirse, fırsata dönüştürebilirse yeni duruma uyum
sağlayabilir artık yeni bir yaşam biçimi oluşturmamız gerekiyor, eskiden olduğu gibi hızlı yaşamak,
yapış yapış yaşamak, sınırsız, sorumuz yaşamayı
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büyük ihtimalle uzun yıllar bunları unutacağız. Bu
konuda bütün dünyada eski özgürlüğü olmayan
bir çağ başladı. Korana sonrası çağ denilen bir
çağ yaşıyoruz. Gücümüzün yetmediği bir durumla
karşı karşıyayız… “Niye böyle oldu?” ya da “Neden
eskisi kadar gezemiyorum” şeklinde ah vah eden
insanlarda stresi nüksettiği için bağışıklık sistemleri
etkilenir, hastalığa yakalanma oranları daha fazla
artar. Sihirli kelime burada kabullenmek , bilimsel
olarak önerilecek en güzel yolu bu.. Aile içerisinde
sosyal ilişkilerde bu durumla nasıl baş ederiz, bu
durumu nasıl yeneriz? Ailede iki değeri ayakta tutarak ve yükselterek, biri şefkat bir diğeri nezaket.
Yakın ilişkilerde daha önceye göre daha şefkatli
davranmak durumundayız çünkü zorunlu olarak bir
arada yaşıyoruz herkes şu anda mağdur ve kurban.
Şefkat demek içinde empati olan sevgi demektir.
Empatisiz sevgi birindeki çıkarını sevmek demektir.
Fiziksel görünümünü, parasını, makamını veya şöhretini seversin bu, şartlı sevgidir ama içinde empati
olan içinde fedakarlığın olduğu bir sevgi demektir.
Bir annenin çocuğuna, insanların birbirilerine
duydukları sevgi gibi.. Bu sevginin yaygınlaşması
ve nezaket kurallarının hayata geçmesi lazım. Ben
evimde daha şefkatli daha nezaketli davranacağım diyebilirse bir insan aile içindeki ilişkiler daha
yaşanabilir olur. Kişi bu şekilde hayatını daha da
güzelleştirebilir. Covid sebebiyle bunu bir değer
olarak yaşatmak zorundayız. Bu değerlere inanmayan kişiler şu an daha zor uyum sağlayacaklar. Kaba
saba, vurdu mu oturtan , her şeye bağırıp çağıran
ve öfkeyi duygu olarak gören tipler bu süreçte
yalnızlaşacaklar büyük ihtimalle..

Salgın süreci herhangi bir obsesif kompulsif bozukluğu tetikler mi ya da ilerlemesine yol açar mı?

Herkesin temizlik standardını bilimsel olarak
yükseltmesi gereken bir dönemdeyiz. Daha önce
günde 1-2 defa elini yıkıyorsa bir insan, şuan da
5-10 defa yıkayacak. El yıkamak emin olun maskeden daha önemli ama bol suyla yıkamak, dezenfektan değil.. Aynı zamanda havadan bulaşabildiği için
ortamda bulunan, damlalardan değil damlacıklarla
bulaşıyor. Göz ve burun yoluyla da bulaşabiliyor.

Göz ve yüzünü yıkama alışkanlığı olan kişiler bu
durumda daha şanslı.. Bu OKB olmak değildir,
şartlar düzelince normale dönecektir. Temizlik ve
bulaşma ile ilgili yatkınlığı olan kişilerin obsesyonlarının arttığı vakalar gördük. OKB vakaları arttı,
iyileşen OKB vakaları da nüksetti. Stressin etkisi var
onlar stres yönetimini de iyi yapamıyorlar özellikle
IQ’su düşük kişilerde daha çok oluyor. IQ su yüksek
kişiler çözüm üretebiliyor, alternatif geliştirebiliyorlar ama zekâsı kısıtlı olan kişilerde eğer çevre
de güvensiz bir ortam varsa depresyon, psikoz görülebiliyor, güvenli bir ortam varsa sorun olmuyor.
Şuan hastanede yatan hastaların emin olun, aşağı
yukarı - %20’si pandeminin tetiklediği hastalardan
oluşuyor. Bu süreçte- en çok rastladığımız psikiyatrik sorunlardan biri de ileri yaş depresyonları… İlk
defa, 70 yaşında anti depresan kullanana rastladık. İleri yaştaki insanlar bahçeye çıkıyor, parka
gidiyordu. Bu durum onlara bir psikolojik doyum
sağlıyordu eve hapsedilince, bu gibi durumlara ve
romatizması, şekeri, tansiyonu, hareket etmediği
için iç hastalıkları kontrolden çıkan insanlara rastladık. İleri yaştaki insanları tekrar eve hapsetmek
gibi söylemler oluyor. Bu çok sakıncalı.. Koruma adı
altında onlara ayrımcılık yapılmamalı. OKB vakaları
artarken, ileri yaş depresyonları da arttı.
Toplumda salgın süresince toplumda değişik
manzaralarla karşı karşıya kaldık. Test sonucu
pozitif olmasına rağmen karantinadan kaçanlar,
salgının varlığını reddedenler ve salgını kabul
etmekle birlikte tedbirlere direnç gösterenler oldu.
Psikolojik açıdan bu durumları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Burada salgını önemsemeyen 3 tip insan
var. Birinci grup; Çocuk ruhlu kişiler, immatür
dediğimiz çocuksu mizaçlı kişiler.. İşin ciddiyetini
anlamıyorlar. Sonucunu düşünmeden hareket
ediyorlar. İkinci grup; Dürtü kontrol bozukluğu olan
grup; mantıkları ‘’saçma yapmamam lazım’’ diyor
fakat kendilerini engelleyemiyorlar. Üçüncü grup;
Anti sosyal kişiler, sosyal normlara zaten uymayı
sevmeyen, istemeyen kişiler.. Tek anladıkları baskı,
tehdit, otoritedir. Bu 3 grup kişi de değer verdikleri
şeyleri kaybedeceğini anladığı zaman geri adım
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atarlar. Sonuç bilinci dediğimiz sonunu düşünerek
hareket etme yoktur. Aklına ilk geleni yapar. En son
duyduğuna inanır. Başkaları tarafından kullanılan,
yönetilen kişilerdir. Psikolojik olarak olgunlaşmamış kişilik yapısıdır. Bu tarz kişilere ya çok değer
verdiği şeyi kaybedeceği anlatılacak ya da otoriter,
cezai, ıslah edici yöntemler uygulanacak. Mesela
Almanya bunu çok güzel yaptı.10 kişi bir araya
gelmeyecek dedi. Biz niye yapmıyoruz ki bunu?
Bu kuralı sonuna kadar uyguladı. Sosyal ilişkileri
bozmadan önlemler alabildi. Tekrar tekrar kişiler
için artık, önce sözlü uyarı sonra yazılı uyarı daha
fiili uyarılar yapılmalı ve gerekiyorsa bu tarz kişiler
için özellikle Ankara, İstanbul, İzmir büyük şehirlerde ceza evi şartlarında özel karantina merkezleri
açılması lazım. Burada da mahkeme kararıyla
özgürlükleri kısıtlandırılacak. Kimsenin başkasına
zarar vermeye hakkı yok özgür olabilirsin ama
sorumsuz olamazsın. Şu anki cezalandırma sistemi
sonuç vermiyor. Daha güçlü bir yaptırım gerekiyor. ''PANDEMİ SÜRECİ ÇOCUKLARDA KONUŞMA
GECİKMESİNE SEBEP OLUYOR''

Yeni yaşam düzenine çocukları nasıl adapte
edebiliriz? Arkadaşsızlık ve sürekli evde olma hali
nasıl etkiler?

Çocukların yaş grubuna göre değişiyor. Okul öncesi ayrı, ergenliğe kadar olan ayrı, ergenlik sonrası
ayrı.. Okul öncesi çocuklar burada genellikle anne
ve babaya bakarlar. Anne ve baba eğer rahatsa, çözüm üretebiliyorsa, soğukkanlıysa çocuklar büyük
bir sorun yaşamıyorlar ama ortak anne, baba ortak
bir liderlik oluşturamıyorsa, ortak bir dil kullanamıyorsa çocuklar böyle durumlarda kendi çocuksu
çıkarlarına ya da korkularına göre hareket ederler.
Anne, babanın ortak dil kullanması çok önemli..
Geniş aileler bu konuda daha şanslılar bu durumlarda sosyal destek çok önemli; anne, baba bir yere
giderse, anneanne ya da babaanne, amca yahut
teyze var. Bir şekilde destek olunabiliyor. Okul öncesi çocuklar için de okul çağındaki çocuklar için de
anne, baba önem taşıyor fakat böyle durumlarda
sosyal hayattan tamamiyle koparmamak gerekiyor.
Yakından tanınan mesela aynı apartmandasınız
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aynı şehirdesiniz, en az 7-15 günlük geçmişini
bildiğiniz kişilerle çocuğun bir araya gelmesinden
korkmamak lazım. Tamamen hayatını karantina
altına almak olmaz. Evde o çocuklar bunalıma
giriyorlar. Hastanede çocuklarda rastladığımız en
çok vaka konuşma gecikmesi vakaları.. Evde kaldığı
için tek dinlediği şey, televizyon, tablet, akıllı telefon konuşmuyor.. Sözcük üretmiyor öyle olunca
gecikmiş konuşma ile geliyor.. Otizm zannediliyor.
Pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerinden biri
bu… Konuşmayı geciktiren bir etki yapıyor. Diğer
taraftan çocuk bunu çok iyi anlayamadığı için hırçınlık, sinirlilik, krizler ve öfke nöbetlerinde artışlar
olduğunu görüyoruz. Anne baba kaygılıysa, mutsuz
çocukların ortaya çıkma ihtimali var. Okul çağı
çocuklar sosyalleşmeye başladıkları için arkadaş
önemli hale geliyor. Ergenlikte zaten anne babadan
uzaklaşarak, arkadaşlık önemli hale geliyor. Ergenlerde fiziksel olarak büyüyorlar ama ruhsal olarak
daha büyümedikleri için hata yapma olasılıkları
daha çok.. Belirtisiz taşıyıcı olma ihtimalleri çok
yüksek, tanımadığımız ergenlerle okullarda 7-14
günlük geçmişini bilmediğimiz kişilerle maskesiz
konuşmak büyük risk altına girmektir ama iki tarafta maskeliyse %5’e düşüyor bulaşma riski varsa
bile..

Yeni eğitim sürecinde ebeveynler nasıl bir yol
izlemeli? Ebeveynin üzerindeki uyum telaşının
çocuklara yansıtılmaması için neler yapılabilir?

Bu uyum telaşı ister istemez çocuğa yansır.
Anne, babanın yüz ifadesinden duruşundan anlar
o yüzden anne, baba bu konuyu kendi arasında
çözmeli ama çözemiyorsa da çocuğa; ”Böyle bir
problem var çözmeye çalışıyoruz, hep beraber
çözeceğiz.’’ denilebilir. Çocukta karamsarlık,
ümitsizlik duygusu oluşturmamak gerekiyor. Ümit
duygusu olmayan bir çocuk geleceğini güvende
hissedemediği için korkuyla yaşar, korkuyla yaşadığı için de girişimci olamaz, atılgan olamaz yeni
şeyler öğrenemez. Hep aklı evdedir rahat değildir.
Bu sebeple çocuğa ümit verebilmek için anne,
babanın soğukkanlı olması çok önemli…
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''ANNE, BABANIN KAYGILI OLMASI DAVRANIŞ
BOZUKLUKLARINA SEBEBİYET VEREBİLİR''

Eğitim süreci uzaktan ve karma olarak ikiye
bölündü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından herhangi bir devam zorunluluğunun olmadığı
bilgisi paylaşıldı. Bu durum ilkokula yeni başlayan
çocukları nasıl etkiler?

Bence çocuklar bu konuda büyüklerden daha
kolay uyum sağlıyorlar. Hiç korkmayalım, evde
sıcak, huzurlu bir ortam varsa çocuklar muhakkak
uyum sağlarlar. Bu süreç normale döndüğü zamanda hızla toparlar. Rol model olarak gördükleri
anne, babadır. Anne baba iyi örnek olabiliyorsa
çocuklarda sorun olmuyor ama anne baba kaygılıysa; saç yolmalar, tikler ve altını ıslatma, tırnak
yeme gibi birçok davranış bozukluğuna sebebiyet
verebiliyor fakat birlikte zaman geçirmeyi arttırdığı
artısı da oluyor. Çocuklar bu süreçte hiç olmadıkları kadar anne, babayla beraber olabildiler. Covid
sürecinin en büyük katkısı bence birlikte zaman
geçirmeyi zorunlu olarak arttırması oldu.

Eğitimin bir süre böyle devam edecek olması
akademik başarıyı etkiler mi?

Biz üniversite olarak, -Üsküdar Üniversitesiodak grup toplantısı yaptık. Bir vizyon toplantısı..
Fijital diye ortak bir kavram oluşturduk. Uzaktan
öğretim olur ama uzaktan eğitim olmaz, laboratuvar bazı dersler var yüz yüze olması gerekiyor.
Bu sebeple yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim eş
zamanlı olmalı ve biz ikinci dönemde de- pandemi
döneminde- akademik takvimi hiç bozmadık. Akademik takvimin aynısını iki haftalık bir çalışmayla
yeniden başlattık ve akademik takvimdeki saatte
senkron olarak online ders verdik. Bütün dersleri
aldılar. Uygulamalı dersler için özel videolar çekildi.
Bu senede uygulamalı dersleri S notu dediğimiz
bir sistemle yoğun olarak vereceğiz ve uygulama-

ları dersleri bu sene içerisinde telafi edecekler.
Biz zaten %30 dijitalleşmeyi hedeflemiştik, alt
yapımız hazırdı, zorluk çekmedik. Üniversitelerin
birçoğu uzaktan eğitim deyince slayt gönderip,
ödev gönderip uzaktan eğitim yapıldığını zannediyor hâlbuki öyle değil bu sene Zoom’dan daha
iyi olan Perculus sistemi var onu kullanacağız. Her
şey kaydediliyor, ders için belli bir süre konuluyor
o sürenin altında olursa ders sayılmıyor. Sınavlar
daha güvenli bir sistemle yapılacak, başını sağ sola
oynattığında ekran donacak. En güzel şekilde bu
sistemi uygulayacağız. Anket yaptık zaten, hibrit
sistemde olduğu için ben yüz yüze derse gelmek
istiyorum diyenler o şıkkı işaretleyebilecek. Bütün
dersleri online almak isteyenler de online olarak
alabilecek ama %40’ını zorunlu olarak online yaptık. Teorik derslerden olabilecekleri.. Diğerlerinden
yüz yüze ve dijital olacakları birleştirerek hibrit
yaptık. Eğitim sisteminde üniversitede de lisede
de eğitim sadece uzaktan olmaz. Üniversitelerin
birçoğu kampüsü kapattı ama biz kapatmadık,
akademik ve idari kadro olarak hep aktif çalıştık,
videolar çekildi. Öğrencilere şimdi kampüsü de
açacağız ama sınıftaki yoğunluğu azaltmak için
mevcutlar 90 kişiyse 30 kişiye, 60 kişi ise 20 kişiye
düşecek. İlave bilgisayarlar aldık.. 1.ve 2. sınıflara
daha öncelik verdik, internete ulaşım imkânı kısıtlı
olanların dersi kampüste dinleyebilmeleri için alanlar oluşturuyoruz.

Hali hazırda üniversite sınavına hazırlanan bir
genç bu süreçte kendini nasıl motive edebilir?

İnsanın içinde her zaman yoldan çıkarıcı, ayartıcı negatif duygular vardır. Herkesin içinde vahşi bir
at var kendi kafasına göre gitmek istiyor ama sen
patron benim deyip vahşi atı eğitirsen onu istediğin yere götürürsün. Kişi burada hedefini belirlerse, iç disiplin oluşturabilirse tuzaklara düşmez.
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Röportaj

SEVGİNİN EĞİTİMİ OLUR MU?
Musa Ebrar ÇETİNDİL

Türkmen Kocası'ndan Yolcuya Öğütler
“İlahi menzillerin hangisine çıktıysam, orada bir Türkmen Kocası'nın izini önümde buldum ve onu geçemedim.” Mevlâna
Kitapların önsözünü “okuyamama” hastalığı herkeste olduğu gibi bende de bir zamanlar vardı. Ama bu hastalığı mücadele ederek yendiğimi düşünüyorum. Hatta şimdi çoğu kez
“spoiler yememek” için “önsöz” kısmını “sonsöz” olarak kullanıyorum.
Size şimdi daha açık ifadeler kullanacağım. Benden bu sayı için “Edebiyatta ve sanatta
sevgi temaları üzerine bir yazı” istendi. “Sevgi” ve “edebiyat” denilince gönlüme hemen “Yunus
Emre” düşer. “Yunus Emre” denilince de akla “Mustafa Tatcı” gelir. Mustafa Tatcı Hoca’yı tanımayanlar için kısaca tanıtayım. Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Tatcı Hoca, tasavvuf klasikleri konusunda sayılı uzmanlarımızdan. Yunus Emre başta olmak üzere Niyazi-i Mısri,
Eşrefoğlu Rumi, Aziz Mahmud Hüdayi, İbrahim Has, Osman Kemali gibi adı bilinen-bilinmeyen
birçok sufinin eserlerini günümüz Türkçesiyle yayımladı. Hocanın başka bir özelliği de, bu klasikleri günümüz insanının anlayabileceği şekilde çeşitli vesilelerle güncellemesi… Son zamanlarda
meşhur olan Yunus Emre dizisine danışmanlık yapması, çeşitli yerlerde düzenlediği söyleşilerde
ve konferanslarda klasik divanların şerhlerini yapması bu özelliğine örnek. Sayısını bilmediğim,
her biri ciddi çalışma gerektiren eserleri var. Kitapları H Yayınları’ndan çıkıyor. Kendisine gelen
gençleri ve insanları kırmaz, onlarla sohbet eder.
Biz bu sayı için Mustafa Hoca ile röportaj yapacaktık ama hocanın da görüşü, isteği ile
son çıkan kitabı olan “Yûnus Emre’den Yolcuya Öğütler” kitabının önsözünü kullanarak bir yazı
çıkması oldu. Ben haddim olmayarak önsöz bölümünün “bir kısmını” aynen olduğu gibi bu sayıya özel alıntılıyorum.
Yunus Emre’yi anlamak için farklı gözle, akademik çalışma “nasıl yapılır”a bakmak için
farklı gözle tekrar tekrar okunmasını şiddetle tavsiye ediyorum.
*
“Yûnus Emre’den Yolcuya Öğütler” Yûnus Emre’nin çağının toplumsal mes’elelerinden
ilhâmla kendi nefs terbiyesini ve sülûk tecrübelerini anlattığı mesnevî nazım şekliyle kaleme
aldığı altı yüz beyitlik bir risâlesidir. Yûnus bu eserinde Anadolu fütûhâtını gerçekleştiren Müslüman Türk’ün o devirdeki hayat tarzından hareketle soyut, sâde, derin, remzî bir üslûpla, insânın
nefsi ile mücâhedesini, yoklukla varlık arasındaki arayışlarını, kendini bilme ve bulma gayretlerini, Allah’a vuslat sırlarını anlatmaktadır. Türk diliyle yazılan ilk öğüt kitaplarından biri olan bu
manzûme, sadece tasavvuf edebiyatı açısından değil, Türk dili ve Türk kültür tarihi açısından da
çok önemlidir.
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Aslında gerek burada ve gerekse eser içinde değişik vesîlelerle vurguladığımız üzere
Yûnus Emre’nin mesnevîsi, kendi yol tecrübelerinin, “mücâhede” ettiği zamanlarda yaşadığı iç
çatışmalarının, kendiyle boğuşmalarının bir yansımasıdır. O bu mücâhedeyi, varlık insâna, insân
da varlığa aynadır gerçeğinden hareketle Anadolu Türkü’nün Haçlılar ve Moğol istilâcılarla mücâdele günlerinde yaşadığı için bir nev'i içiyle dışını yahut dışıyla içine kaynaştırarak anlatır. Dikkatlice okunduğu zaman görülecektir ki metinde istilâya uğrayan bir belde vardır. Siz bu beldeyi
zâhirde “Rûmili”, bâtında da “gönül” âlemi diyebilirsiniz. Dünyânın vicdânı olan merd-i Hudâların yaşadığı bu “emîn belde”de yaşayan mâsum Türk halkının başına bazen Haçlı, bazen yağmacı
Tatar kılığında görünen harâmîler, âsîler, işgâlciler ellerindeki silâhlarla Azrâil ve cellâd kesilmiştir. Bu işgâlciler tabiatıyla gönlümüzü kuşatan öfke, kıskançlık, cimrilik ve kinin sûretleridir. İşte
içimizdeki bozkırları ele geçiren bu gayr-ı müslim askerler, mürüvvetsiz beyler ve erler, altlarında
birer at, ellerinde kılıç, ok ve mızrak, girdikleri yerleri kan gölüne çeviren; asan, kesen, yakan,
yıkan dinsiz, imânsız silahşörler, beldeleri toza dumana boğmuştur.
Yûnus Emre içindeki kıvrımları düzledikçe, sırtladığı varlık odunlarını aşk tekkesinin
tandırında yaktıkça dışarıdaki çiğlikler de pişmiş, asâyiş ber-kemâl olup beklenen güneş doğmuştur. İnsân kin, öfke, kibir, riyâ, gıybet putlarını devirip özgürleştikçe âlem çokluktan uryân,
aslına hayrân bir şekilde içten içe devrân ederek birliğe intikâl etmiştir. Yûnus nefsine vurdukça,
içinden öfkeyi, kini, gıybeti ve hasedi attıkça, aklını terbiye edip onu vahyi idrâk edecek hâle
getirdikçe il ü şardan bir yer selâmete kavuşmuştur.
Yûnus bu eserinde Türkistân ve Horasan menşeli melâmet ve aşkı belirginleştiren tasavvuf yollarıyla İbn Arabî’yle tebellür eden vahdet-i vücûtçu idrâkin birleştiği noktada âdeta
Türk-İslâm tasavvufunun kâidelerini ortaya koymaktadır. Buradan bakılınca “Yolcuya Öğütler”
kitabı için Türk-İslâm tasavvufunun bir el kitâbıdır dense yeridir.
Bizim elinizdeki eserde esas aldığımız metin 1986-1989 yılları arasında doktora tezi
olarak hazırladığımız ve ilk baskısı 1991 yılında yapılan “Yûnus Emre Dîvânı-Risâletü’n-Nushiyye-Tenkitli Metin, haz. Mustafa Tatcı, Ankara 1991.” künyeli eserdir. Bu eser daha sonra bazı
düzeltme ve gözden geçirmelerle hayli değişmiş olarak def ‘aten basılmıştır. Risâletü’n-Nushiyye’nin tenkitli metni incelendiğinde görüleceği gibi nüshalar arasında çok fazla fark bulunmaktadır. Bu durumdan, mesnevînin sahih bir metninin olmadığı, belki de eserin şifahî kaynaklardan
derlendiği sonucu çıkmaktadır. Tenkitli metni oluştururken kullandığımız yazmaların en iyisi şüphesiz Fatih nüshasıdır. Sonra Karaman nüshası gelmektedir. Biz de bu hususu dikkate alarak ilk
çalışmalarımızdan beri Fatih nüshasını birinci dereceden, Karaman nüshasını da ikici dereceden
kaynak olarak değerlendirdik. Diğer Yahya Efendi, Nuruosmaniye, Bursa ve DTCF nüshalarını ise
yardımcı nüshalar olarak ele aldık. Nüshaların karşılaştırılması sonunda, Risâle’nin altı yüz beyit
olduğu anlaşılmıştır.
Böyle bir çalışmada nüshalar arasındaki farkları tesbit etmek, istinsâh yanlışlıklarını düzeltmek, en doğru beyitleri ortaya koymak ve karıştırılan vak‘a silsilesini yeniden tanzim etmek
gerekiyordu ve bunlar o dönemde (1986-1990’lı yıllardaki) imkânlar dahilinde titizlikle yapılmış
idi. Elinizdeki metin ise işaret ettiğimiz neşrimizin düzeltilmiş son şeklinden hareketle ortaya çıkmıştır (2019). Ancak bu metin o ilk metne göre yeni ilave, değiştirme ve çıkarmalarla tamamen
farklı bir metin hâline gelmiştir.
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Biz bu eserde ne yaptık?
Bu sorunun cevabını önceki neşirlerimizde defalarca verdiğimiz için burada tekrar etmeyeceğim. Yalnız şu kadarını belirteyim ki Risâletü’n-Nushiyye’nin tenkitli metnini biz en eski
beş yazma nüshayı karşılaştırılarak yeniden kurmuş idik. Şimdi bu “Yolcuya Öğütler” üst başlığıyla hazırladığımız metinde tereddüt ettiğimiz kelime, beyit veya tahkiye silsilesinde karışıklıkların
olduğu durumlarda zaman zaman farklı yazmalara da başvurduğumuzu belirtmeliyim. Burada
kullandığımız ana nüshalar dışındaki yazmalar daha ziyade yakın tarihlerde istinsâh edilmiş olup
çoğu karışık veya eksik olan nüshalardır. Elinizdeki metin ve şerh, yaptığımız bu tenkitli metin
esas alınarak ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan şerh sırasında okuyucuya bir yorum yapabilmesi
endişesiyle belirgin nüsha farklarını beytin hemen altına koyduk. Bunlar genellikle F (Fatih) ve
K (Karaman) nüshalarındaki farklardır. Bunlara zaman zaman, B (Bursa), YE (Yahya Efendi), NO
(Nuruosmaniye) nüshaları da dahil edilmiştir. Dileyen o farklı beyitleri de esas alarak metni kendine göre yeniden değerlendirebilir. Bu farklı beyitlerin çoğu birer “varyant” olup manzûmedeki
akışı bozacak nitelikte değildir. Diğer taraftan bu varyantlar metnin değişik zamanlarda doğrudan Yûnus Emre tarafından değiştirilerek ve hatta oradaki sâlikânın veya dervişlerin makâm ve
merâtibine göre okunduğunu göstermektedir.
Yûnus’un “Allah’ın ilk yarattığı benim nûrum, aklım ve kalemdir” diyen Nûr-ı Muhammedî hazretlerinin beyan ettiği sırrı ifşâ eden kalemle yazdığı bu beyitler, önce gönül levhasına
kaydedilmiş, oradan elbiseye bürünerek yolcunun elinde bir çerâğ, kulağına inciden bir küpe,
Süleymanlık yolunda parmağına geçirilmiş bir hatem gibi gâh gönülleri tutuşturarak, gâh süsleyerek bütün zamanların aşk yolcularına öğüt olmuştur. Bu eser aşka ve irfana giden bir yol haritasıdır. Arzumuz odur ki Yûnus Emre’nin kaynağından içtiği bilgiyle iç tecrübelerini harmanladığı
bu eser, başta yola çıkanlar olmak üzere kültür tarihçileri, sosyolog ve psikologlar tarafından
hazmedilsin.
“Yolcuya Öğütler” hiç şüphesiz yeni sosyolojik ve psikanalitik çözümlemelerle sözde
“modern zamanlar”ın bir ferdi olarak yaşayan bunalımlı insânımızın dertlerine çareler sunabilecek bir muhtevâ ortaya koymaktadır. Bu âlemde elbette mustariplerin sığınabileceği, dertlerine deva bulabileceği limanlar da vardır. Yûnus’a göre bu sığınak “gönül”dür. Orası nefretin
aşka, çokluğun bire, nârın nûra döndüğü bir büyük âlemdir. Yûnus’un girdiği aşk kapısından girip
Hakk’a dönmeyenler “kin, kibir, gazap, şehvet, öfke ve riyâ bataklığında sefil bir ömür sürdükten
sonra bu âlemde yok olup gideceklerdir. Sözün özü günümüz psikolog ve psikiyatristleri “Yolcuya
Öğütler”i ıskalamamalıdır ki doğru reçete yazıp gönlü daralanların dertlerine çare olsunlar.
Öte yandan Risâle’nin mevzûu insânın iç inşâsı olmakla beraber, Yûnus eserinde nefsini terbiyeden geçirip rûh ve gönül hâline getirdiği bu insânın önce yaşadığı mekânı temizler.
Mâlûmdur ki ehli “Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hak/Pâdişâh konmaz saraya hâne mâmur
olmadan” buyurmuştur. İnsân yaşadığı çevreyle ve iklîmle birlikte insândır. Bu sebepledir ki mesnevîde anlatılan olaylar bir devlet başkanından, evde ve sokakta nasıl yaşaması ve davranması
gerektiğini bilmek zorunda olan sıradan bir vatandaşa kadar herkesi ilgilendirir. Bu yönüyle eser
kendini bilmek, bulmak ve kendisi olmak isteyen herkesin bir başucu kitâbıdır. “Yolcuya Öğütler”
kitâbını sadece dinî-tasavvufî manzûm bir eser diye sınırlandırıp onu edebiyat tarihinin tozlu
raflarına hapsetmek doğru olmayacaktır.

28

sirdergisi.com
Ekim 2020 - Safer 1442

Biz Yûnus’un mesnevîsini ilk kez doktora tezimizde değerlendirmiş (bk. Yûnus Emre Divanı, C.I-II, Gazi Üniversitesi, SBE., Dr. Tezi, Ankara 1990), orada en eski beş yazma nüshadan
hareketle bir tenkitli metin denemesi yapmıştık. Bu eser 1991 senesinde on bin adet basılmış
ve kısa sürede tükenmişti. Aradan geçen otuz sene sonra doğal olarak yeni belge ve bilgilerle
eseri tekrar gözden geçirmek ve değerlendirmek icap etmiştir. Özellikle şerh sırasında önceki
neşirlerimizi gözden geçirip eksiklikleri yeniden değerlendirme imkânımız olmuştur. Bu sebeple
elinizdeki metin ve doğal olarak şerh öncekilerden çok farklıdır.
Yukarıda arz ettiğimiz vechile bu eser “Risâletü’n-Nushiyye” diye şöhret bulmuştur. Biz
muhtevâsını ve günümüz insânının idrâkini dikkate alarak şerhi “Yûnus Emre’den Yolcuya Öğütler/Risâletü’n-Nushiyye Şerhi” başlığıyla neşretmeyi uygun bulduk. Burada bir yâd-ı cemîl olmak
üzere merhûm anamla ilgili bir hatırayı da nakletmek uygun olacaktır. Seneler önce henüz 26-27
yaşlarında doktora tezi olarak Yûnus’un Dîvân-ı İlâhiyât’ını ve Mesnevî’sini hazırlarken günde
on beş, on altı saat çalıştığımı ve gözlerimin iflâs ettiğini gören anam “oğlum ben seni bir kere
doğurdum, yetiversin kendine ettiğin bu eziyetler, madalya mı verecekler!” diye söylendiğinde,
“Ana yetmez, yirmi dört saat çalışmak lâzım. Yoksa bu eserler de bitmez.
Mustafa Tatcı
Kızılcabölük/2020
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DİN

VAZİFE TAHLİLİ – TAZE BESMELE 1
İbrahim TÖRE

Her insan bir âlem. Her bir insan da baksa bir âlem. Hem de çok değişken bir âlem… Bebekken
başka, çocukken başka… Ergenlik döneminde başka, gençken başka, ihtiyarken başka, ölmeye
yakın olduğunda, sekeratta bambaşka… Sadece maddi vücudu değil, psikolojisi de başka başka…
Evliyken farklı, bekârken farklı… Cebinde çok parası olduğunda başka, hiç parası olmadığında
çok çok başka… Bu insani hallerimizi, her bir insan kendi hallerine göre uzatabilir, farklılıkları
hisseder. Bununla kalmaz insanlığını da hisseder.
Nice dünyalar var şu âlem içinde…
Nice âlemler var bir insan içinde…
Nice… Nice canlar var bir can içinde
Heyhat, gören göz lazım görmek için de
Evimizin üzerinden büyük bir yolcu uçağı geçti. Balkonda idim, başımı kaldırıp bu uçağa uzun
uzun baktım. Yolcular da herhalde pencereden dünyaya bakıyorlardı. Yolcuların hissettiklerini
hissetmeye çalıştım. Onlar benim onlar için ne düşündüğümü nereden bilecekler? Benim varlığımdan haberleri bile olamaz.
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Büyük bir okyanusta seyahat eden büyük bir yolcu gemisini yüzlerce yolcusuyla seyir halinde
düşünün. Yolcuların dünyalarıyla, o gemiye uzaktan bakanların alemleri, düşünceleri, ümitleri,
heyecanları nasıl da farklı farklıdır.
DİKKAT
Kaldır kafanı, kâinata şöyle bir bak!
İçin de dönüp gittiğin nasıl bir çark
Miyarlarca yıldız, hadsiz galaksi…
Mikro alemler de bu çarkın tam aksi…
O büyük yolcu uçağında veya okyanusta seyreden gemideki yolculara sorsak;
-Kimsiniz? -Burada ne işiniz var? –Nereye gidiyorsunuz?
Aklı başında olan oradaki her insan, kimliklerini, pasaportlarını –yurtdışına gidenler-, biletlerini size göstererek merak ettiğiniz daha nice böyle sorulara makul cevaplar verirler. Peki bu
sorulara kimler cevap veremez? Bir bir sayalım. O uçak yahut gemideki; bebekler, akıl hastaları
vb. bir de o yolcuların varsa orada bulunan evcil hayvanları… Kedi, kuş, köpek vesair…
Ey insan! Ey insanoğlu insan! Ey böyle bir dünya uçağında yahut gemisinde, güneş etrafında
saatte ortalama 105 bin kilometre hızla, kendi etrafında ise ortalama 16000 km hızla, içindeki
canlı sayısını da varın siz hesap edin… Seyahat eden akıl sahibi insan! (Dünyamız; tahminen,
bilim insanlarına göre 4,54 milyar yaşında imiş.) Bu kadar süredir seyahatine; rötar yapmadan,
mola vermeden devam ediyor. En hızlı savaş uçağı X-15’in hızı saatte 7 bin 274 kilometredir.
Mukayese için yazdım. Gerisini varın siz hesap edin.
Güneş ve beraberinde bizler saniyede 200 km, saatte 720 bin km hızla hareket ediyoruz. Güneş sistemimiz, Samanyolu galaksisindeki yörüngesini yaklaşık 230 milyon yılda tamamlamaktadır. Samanyolu galaksisinin saatteki hızı 2,26 milyon km, Samanyolu galaksimiz de ortalama 200
milyar var olduğu öngörülüyor.
Böyle bir âlemde, şöyle bir kâinatta işimiz nedir?
Tarifinden, anlayıp-anlatmaktan aciz kaldığımız, aklımızın alamadığı rakamlarla büyüklüğünü
ifade edemediğimiz şu muhteşem âlemin, şu muazzam kâinatın ustası, yapanı, sahibi, sanatkârı,
bizden ne istiyor? Bizi insanlık gibi en üstün bir kıvamda, halde yaratıp, böyle bir âlemine, kâinatına, dünyasına niçin getirdi? Böyle nefes nefese, gece gündüz demeyip nereye yolcu ediyor?
İnsanım diyen, aklıyla, ilmiyle, teknolojisiyle övünen insanlar! Nereye gittiğinizin, hangi yolun
yolcusu olduğunuzun daha farkında değil misiniz? Bundan daha büyük hangi meseleniz var…
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P Sİ KOLOJ İ

Zihnen Dinlenmek
Prof. Dr.Sefa SAYGILI

Günlerimiz telaş içinde koşuşturmayla geçiyor. Yapmamız gereken yığınla iş ve gitmemiz gereken birçok
yer var. Her şey son dakikaya kalıyor, hep acele ediyoruz. Kendimize ayıracak vaktimiz yok. İstirahate kısaca
zihnimizi dinlemeye zaman bulamıyoruz. Hâlbuki zihnen ve ruhen de dinlenmemiz, kendimizi yenilememiz
şart.
Açık havada geçirdiğimiz bir günü hatırlayalım. Adeta zamanı unuttuğumuz bir günü. Çimenlere uzanmış, ağaçlara bakarak, güneş ışınlarının dalların arasından süzülüşünü ve yaprakların rüzgârla ışıldamasını seyrettiğimizi düşünelim. Saatler sonra dinlenmiş, sakin
ama hâlâ uyanık ve enerji taşan hislerle dolmuşuzdur.
Gerçek olan şu ki, telaş içinde koşturmaktan vazgeçip zamanın
dostu olmalıyız. Tabiatın işaret ettiğine uyum sağlamalıyız. Sabırlı ve sakin
olmak bize huzur yanında mutluluk da verecektir.
İşte bunun için faydalı olan egzersizler:
• Yorgun olduğumuzda bunu inkâr etmeyelim, kabullenelim. Uyarıcı gıdalarla veya aşırı
yemekle bedenimizi ve ruhumuzu zorlamayalım.
• Uykumuz yeterli ve dengeli olmalıdır. Öğle uykusunu özellikle sıcak ve uzun günlerde fırsat buldukça kaçırmayalım. Zihnimiz dinlendiği zaman dengesini yeniden sağlayacak,
enerjimiz ve konsantrasyonumuz artacaktır.
• Faaliyetlerimizi yavaşlatalım. Evin içinde bir odadan bir odaya geçerken, caddede yürürken daha yavaş hareket edelim. Bir sonraki randevumuza yetişmek için telaş etmek
yerine gezintinin tadını çıkartalım.
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• Konuşurken hızlı değil duraklayarak konuşalım. Ne dediğimizin farkına varalım.
• Hareketlerimize ve davranışlarımıza zarafet katalım.
• Duygularımızı yaşayalım. Hayatta ne kadar hızlanırsak duygularımızı da o ölçüde yaşamaktan uzak
kalacağımızı bilelim.
• Hassas olalım. Aldığımız her nefeste soluk almanın güzelliğini ve keyfini iliklerimizde hissedelim. Solumanın büyük bir nimet olduğunu unutmayalım.
• Duygu ve düşüncelerimizi yazıya dökelim. Üzerimizde zaman baskısı hissetmiyor olsaydık hayatımızın
nasıl bir hal olacağını hayal edelim.

• Açık ve temiz havada, deniz sahilinde, ağaçlar arasında doğal bir ortamın keyfini çıkartarak yürüyelim. Bunu sık yapalım,
yürümek için fırsatlar oluşturalım.
• Her türlü nimet karşısında Rabbimize şükredelim. Nimetin
bize ulaşmasında emeği geçenlere de teşekkür edelim. Bir nimetin hazzını çıkartırken zevk almaya gayret edelim.

Çevremizde ve kendi içimizde var olan doğal ritimleri algılamaya, bu ritimlerle
uyum içinde hareket etmeye çalışalım. Böylelikle huzur ve mutluluk içerisinde yaşamaya başlayacağız. Aynı zamanda stresle de mücadele etmiş olacağız.
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İSL AM

Medeniyetlerde Duraklama ve Çöküş
Prof. Dr.Şadi EREN

Medeniyetler de insanlar gibi doğar, büyür, gelişir, duraklar ve çö-ker. Babil, Mısır, Sümer, Eti, Antik Yunan gibi nice medeniyetin bugün sadece isimleri kalmış olması bunun bir göstergesidir.
Bir medeniyetin duraklamasında ve çökmesinde çeşitli sebepler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
-Dâhili çekişmeler
Birbirleriyle uyum içinde olan fertlerden meydana gelen topluluk-lar büyük başarılara imza atarlar. Ama
aralarında problemler yaşayıp birbirlerine düşerlerse kuvvetleri âdeta hiçe iner. Mehmet Akif bunu şöyle
anlatır:
“Sen ben desin efrat aradan vahdeti kaldır.
Milletler için kıyamet işte o zamandır.”109
-Hariçten gelen saldırılar
Medeniyetler birbiriyle rekabet halindedir. Bu, zaman zaman ça-tışmaya dönüşebilmektedir. Tarihte
gördüğümüz savaşlar bunun bir tezahürüdür. Dıştan gelen bir saldırı, kuvvetli bünyeyi daha da kuvvetli
kılar, ama bünye zayıfsa onu çökertir.
-Değerler sisteminin dinamik tutulmaması
Hemen her milleti dinamik tutan tarihî, dinî, manevî, kültürel… değerler vardır. Milletlerarası arenada
söz sahibi olmak, maddî ve manevî gelişmeyi temin etmek, toplumun refah seviyesini yükseltmek, ülke
dâhilinde ve haricinde evrensel bir barışı sağlamak bunlardan bazılarıdır. Bu idealler canlı ve sıcak tutulduğu ölçüde o toplumda bir dinamizm görülür. Bu idealler sönükleştiği nispette ise, o toplumun fertleri
egosantrik bir hayat yaşar. Böyle “ben” merkezli çalışan kimse ler ise medeniyetler yarışında ciddi bir varlık
gösteremezler, sönük idealler misali söner giderler.
-Fikrî ve ahlakî çöküntü
Milletlerin ulaştığı maddî imkânlar onları daha iyiye ve güzele götü-rebildiği gibi, kötü ve çirkin olana da
sevk edebilir. Mesela zengin olan bir fert, bu servetiyle fabrikalar açabilir, işletmeler kurabilir. Ama bu-nunla oyun-eğlenceye dalması, fuhuş-kumar gibi zararlı şeylerle ken-dini zayi etmesi de mümkündür. Milletler
için de aynı durum geçerli-dir.
-Toplum bünyesinin zayıflaması
Nasıl ki tuğlalardan örülü bir bina, harç ile âdeta birbiriyle kenetle-nir. Öyle de; güven, iyimserlik, cesaret, olaylara pozitif bakış, geleceğe ümitle bakmak gibi durumlar toplumların harcı gibidir. Bunların olma-dığı veya gevşediği toplumlar yıkılmaya mahkûmdur.
-Yüce ideallerin sönükleşmesi
Mesela İslam ümmetlerinde “Allah yolunda cihad” çok önemli bir mefkûredir. İnsan, varoluşunun bir
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neticesi olarak şu dünya sahnesin-de güzel görevler eda etmeli, başkalarına faydalı olmalıdır. Bir şeyler
yapma heyecanı insanı dinamik tutar, ama bu heyecanı kaybetmek onu sıradanlaştırır, “herhangi biri” haline getirir.
-Yeni neslin yetiştirilmemesi
Bir milletin çocukları, o milletin istikbalidir. Aslında “kötü nesiller yok, iyi yetiştirilmemiş nesiller vardır.”
Bir balmumu misali her türlü şekli almaya müsait olan yeni nesiller iyi yetişmemişse bunun sorum-luluğu
büyüklere aittir. İdareci ve eğitmenlerin “yeni nesilde iş yok” deme lüksleri olamaz. Yeni nesli seviyesiz
görmek yerine, başlarını elleri arasına alıp “biz nerede hata ettik” demeleri gerekir.
-Gelir dağılımındaki dengesizlik
İnsanlar maişet itibariyle farklı seviyelerdedir. Dengeli toplumlarda zengin ile fakir arasında derin uçurumlar olmaz. Bunu sağlamayan toplumlar ise hırsızlık, rüşvet, adam kayırma, cinayet gibi sosyal çal-kantılarla sarsılır, hatta sonunda yıkılır.
Bunların dışında şunlar gibi sebepler de medeniyetin duraklama-sında ve çökmesinde etkili olur:
-Büyük doğal afetler.
-İklimin bozulması.
-Bulaşıcı salgın hastalıklar.
-Enerji hammadde kaynaklarının tükenmesi.
-Ticaret yollarının değişmesi
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MÜZİK

Kalimba (Mbira)
Kıvanç KARADAĞ

Kademeli olarak yerleştirilen metal parçaların oturduğu tahtadan bir taban
şeklindedir. Kalimba, birden çok isimle tanınmakla birlikte, en yaygın olan iki
adından biri de Mbira`dır. Ayrıca 1960'ların sonu ile 1970'lerin başında Likembe , mbila , mbira huru , mbira njari , mbira nyunga nyunga , nhare , matepe ve
njari, sansu , zanzu , karimbao , marimba , karimba , kalimba , oko , ubo , sanza
gibi isimler de kullanılmıştır. Anglo dünyasında "Başparmak piyanosu" olarak
da bilinmektedir.
Kalimba'nın Doğu Afrika, ya da Güney Afrika'da birçok çeşidine rastlanmakla
birlikte, 1900'lerin başında Nijerya'nın güneydoğu kesimindeki Nsukka bölgesindeki Okpuje'de kullanıldığı bilinmektedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
ve Zimbabwe'de genellikle dini törenlerde, düğünlerde ve diğer sosyal toplantılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Etnomüzikolog Hugh Tracey tarafından
1950'lerden itibaren Güney Afrika'dan ihraç edildi ve bu enstrüman Afrika'nın
dışında da yaygınlaştırıldı.
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ŞÜKÜR
Nur Deniz S.

Şehrin soğuk ve rüzgȃrlı günlerinden biriydi.
Sıcak evlerinde oturan baba ve oğul, içerden
gelen kadın seslenişi ile mutfağa girdiler.
Genç kadın yüzündeki samimi gülümseme ile
onları karşıladı. Yemeklerle donattığı masayı
gösterdi:
“Haydi gelin, yemekler hazır!”
Baba-oğul, güler yüzle masaya oturdular.
Genç adam, eşinin yaptığı yemekleri görünce
yüzündeki gülümseme genişledi.
“Ellerine sağlık karıcığım!”
Genç adam Besmele çektikten sonra yemeğine başladı. Karısının yaptığı yemeklerin
lezzeti, genç adamın bakışlarındaki memnuniyetten anlaşılıyordu.
Küçük çocuk, babasının aksine yemeğine hiç
dokunmamış, arkasına yaslanıp somurtmaya
başlamıştı. Çocuğunun bu halini gören adam
konuştu:
“Hayırdır oğlum, tabağına hiç dokunmadın?”Minik oğlan omuzlarını silkip konuştu:
“Ben ıspanak yemek istemiyorum. Başka
yemek yok mu?”
“Neden yemek istemiyorsun oğlum?” diye
sordu genç kadın, kendisi bir yanlışlık yapmış
gibi…
“İstemiyorum işte! Ispanağı sevmiyorum.”Yemeğini bitiren genç adam eşine “ellerine
sağlık” dedi ve oğluna döndü:
“Oğlum gel bakalım. Seninle biraz gezelim.”
Gezmek lafını duyunca gözleri ışıldayan minik
oğlan, hızla montunu ve ayakkabılarını giydi.
Babasının elini tutup, rüzgarlı sokağa çıktılar.
Yollarda birlikte ilerlediler.
Minik çocuk hayran hayran etrafa bakınırken,
yolun karşısında bir çocuk gördü. Yere koyduğu bir kartonun üzerinde yatıyor ve soğuktan
titriyordu çocuk. Onu görünce, yüzündeki
gülümseme soldu ve babasına dönüp sordu:
“Baba! O çocuk neden yerde yatıyor?”
Genç adam eğilip oğluyla aynı boya gelerek
konuştu:
“Çünkü o çocuğun bir evi yok oğlum! O çocuk,
bu soğukta orada yatarken, biz sıcak yatağımızda yatıyoruz. O çocuk belki günlerini aç
geçirirken, biz elimizde olanı beğenmiyoruz.
Başkalarının sahip olamadığı nimetlere biz
sahibiz ama değerini bilmiyoruz. Hep şükür
etmeliyiz oğlum. Mesela az önce yemediğin
ıspanağı bu çocuğa versek, ne kadar severek
yer biliyor musun oğlum? Hep şükür etmemiz
lazım anladın mı?”

Minik çocuğun gözleri dolmuştu.
Babasının elini daha sıkı tuttu ve konuştu:
“Baba! Lütfen hemen eve gidelim.
Hemen gidip yemeğimi bitirmek istiyorum.”
Genç adam oğlunun başını okşadı ve
baba-oğul evlerine doğru ilerlediler.
Evlerine geldiklerinde minik çocuk
hemen mutfağa koştu. Annesi tam da onun
yemediği tabağı kaldırıyordu ki minik çocuk
hızla koştu:
“Anne! Dur onu kaldırma! Yemeğimi
yiyeceğim sonra da şükür edeceğim. Allah
bize onca nimeti verirken, bizim yediğimiz
önümüzde yemediğimiz arkamızda iken, şu an
bu soğukta, dışarıda aç susuz ve yatacak yeri
olmayan insanlar da var…”
Minik oğlan Besmele çekip yemeğini
güzelce bitirdi ve şükür etti. O günden sonra,
her yemeğin sonunda şükür etmeyi hiç unutmadı.
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vicky cristina barcelona

Barselona, Barselona (Özgün adı: Vicky Cristina Barcelona), Oscarlı yönetmen Woody Allen'ın yönettiği 2008 yapımı filmdir. İsmi The Hollywood Reporter tarafından 19 Ekim 2007'de
açıklanmıştır. Allen'ın ABD dışında çektiği dördüncü film olan Vicky Cristina Barcelona, Avilés,
Barselona ve Oviedo'da çekilmiştir.
Film galasını 2008 Cannes Film Festivali çerçevesinde Mayıs 2008'de yapmıştır. Film, Penelope Cruz'a En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ı getirmiştir.
Scarlett Johansson ve Woody Allen'ın birlikte çalıştığı 3. film olma özelliğini taşıyan yapımda Katalan aktör Joan Pera'da yer almaktadır.
Konusu
Birbirine taban tabana zıt karakterde olan Vicky ile Cristina adlı iki genç Amerikalı arkadaş, yaz tatillerini
geçirmek üzere İspanya'ya giderler. Burada Juan Antonio adlı çekici bir sanatçı ve onun dengesiz eski karısı
Maria Elena ile tanışırlar. Vicky, evlenmek üzere olan muhafazakâr bir kadınken; Cristina cinsel serüvenlere
açık, özgür ruhlu bir kadındır. Vicky ve Cristina ile Juan Antonio arasında gelişen aşk ilişkisi sıradışı sonuçlar
doğuracaktır.

V İ D E O - OY U N

BATUHAN

DIVISION 2

PINARBAŞI

Division 2, Cebelitarık'ın İngiliz Denizaşırı Toprakları'nın en üst düzey
ikinci futbol ligi. 1909 yılında kurulan lig 2013-14 sezonundan itibaren
12 takımdan oluşmaktadır. Bu ligde mücadele eden tüm takımlar amatördür. Bu ligdeki takımlar, Cebelitarık 15 yaş altı millî takımı ile birlikte
üç kulüp haricinde Rock Cup'ta ikinci tura gitmek için önce birinci turda
mücadele etmektedir.
2013-14 sezonundan itibaren ligi şampiyon olarak bitiren takım direkt yükselirken, ikinci ve yedinci olan takım lig yükselmek için play-off
oynar.

sirdergisi.com

MAKALE

Ekim 2020 - Safer 1442

EKOSELİ GÖRMEK (Ânı)
Ülkü KARA

Trompetin çubukları ritmi yakalayamayınca işiteceğimiz azarın yer ve zaman ayarı
olmadığını biliyordum. Nasıl olmuş da göze
almıştım bunu anlayamadım. Daldığım hayalden uyanmamı sağlayan Horoz Memed, zil
yutmuş sesiyle ciyak ciyak bağırarak tepemde
belirmişti.
- Aklın nerde kızım senin?
Kendime geldiğimde trompet takımımız çoktan İzmir Marşına geçmişti.
Hemen toparladım kendimi, aldım gözlerimi
cafcaflı camekandan. Cadde üzerindeki insanlara aldırış etmeden vurdum çubukları gergin
davula Horoz Memed’ in gergin suratına
vurur gibi ;
İzmir, İzmir/Bakıkesir + İzmir+ Van
Ayaklarımın ve çubukların ritmi yakalaması
uzun sürmedi. Ama aklım vitrindeki ekoseli
gömlekte kalmıştı.
O gunden sonra okul yolum değişmişti.
Duvarına yaslandığım Istanbul Pastahanesinin sıcak poğacalarınin kokusu,burnumun
direğini kırarcasına sızlatiyordu. Başka zaman
olsa onlardan bir tanesini alıp pofidik gövdelerine koca koca ısırıklar koyarak giderdim
okula. Ama sırtım dönüktü işte onlara. Şu
karşımdaki mağazanın vitrinindeki ekoseli
gömlek kadar dikkatimi çekmiyordu poğaçalar. Sırf bu anı yaşamak için alelacele atıştırdığim kahvaltı sofrasından çarçabuk kalkıp iki
kilometre gidişi iki kilometre de dönüşü olan
okul yolunu tutuyordum.
Oysa ne çok tembih etmişti annem.
’ Kızım kayadibinden gidin. Orası tenha ama
kestirme. Hiç olmazsa trafik yok.Mahalleli
çocuklardan ayrılma sakın, kalabalık gidin ha’
diye sıkı sıkı tembihlerdi her sabah.
Okulumuzun ikinci dönem başlar başlamaz
bayram törenlerine hazırlık için kurduğu
bando takımı da çalışmalarına başlamıştı. Her
yıl bayramlara katılma mecburiyeti olduğu ve
her yıl da ayrı etkinlikler yapıldığı için masraf
olmasın diye girmiştim bando takımına. Izci
kıyafetlerini andıran sabit bir üniforması
vardı bu takımın. Onları yıkar, ütüler her yıl
Cumhuriyet Bayramında, 23 Nisanda ve 19
Mayis da giyerdik.
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Şubat başından beri çalıştığımız bando artık
son provalarını yapıyordu. Bundan sonraki
provaları, sadece öğle aralarında değil okul
çıkışlarında ve tören alanına gideceğimiz
caddelerden geçerek yapacaktık.
O gün gördüm seni. Sensin majörümüz Horoz
Memed’den azar işitmeme sebep olan.
Ben bunları söylerken o hiç istifini bozmadan
karşı mağazanın camekanındaki tahta manken de bir koluyla belini kavramış hareketsiz
duruyordu.
Pembe ve mor karelerin içinde yer yer
turuncu ince çizgilerini yine bunlar gibi su
yeşili çapraz çubuklar kesiyordu. Hepsinin
üstünden geçen orta kalınlıktaki lacivert çizgiler pembe ve mor karelere muhteşem bir
cümbüş katıyordu.
’Bando kıt’ a dur, yerinde say’ komutu ile
çivilenmiştim işte böyle karşında. Gözlerim
sende idi ellerim ayaklarım ne yapıyordu bilemiyorum. O gün bugündür aklımdasın.
Sen benim en sadık kankamsın.
’ Geç kalıyorsun okuluna hem burası cadde
üstü.Uzatır yolunu.’
’Erken çıktım ben. Vaktim var daha.’
’Sadece bana bakman dikkat çekiyor bak yan
tarafımda bir mağaza daha var ’
’Yok ki onlarda senin kadar güzeli ’
Bir ara boştaki kolunu kaldırıp başına götürdüğünü hayal ediyorum.
Neyse ben geç kaldım dönüşte yine burdan
geçeceğim sakın kimsenin olma emi diyorum
ona...okuluma yöneliyorum sonra.
İçimden geçen tek söz;
İnşallah satılmazsın. İnşallah seni benden
başka kimse almaz...
Öyle bir gün geliyor ki ben dahil kimse almıyor seni.
....
Bundan tam 30 yıl önce, çeltik tarlasında
ayrık otu, soğan otu, darı denilen hepsi
yeşil ama birbirinden farklı pirince zararlı
otlari dizlerime kadar girdiğim bataklı suda
toplarken hayalini kurduğum yerdeyim şimdi.
Ailemin maddi imkansızlıklarının yükünü
biraz olsun hafifleteyim, hiç olmazsa kendi
ihtiyaçlarımı karşılayayım diye gittiğim tarla
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işi, Çorum’un pirinci ile ünlü minik Osmancık
ilçesindeydi..Yaşadığım ama yaşamak istemediğim bir yerdi.Lise gözümü açmıştı. 1.sınifın
ilk yazını böyle bir iç savaşla geçirecbileceğim
hiç aklima gelmemişti. Öte yandan darıyı(
pirince en çok zarar veren ayrık otu )her
göremeyişimde ark başında duran gözcünün
azarına muhatap olmak beni çileden çıkarıyordu.Taki arı sokması gibi bir acıyı bacağımda hissedince olanlar oldu...Arkama dönüp
baktığımda minik solucandan küçük bir
sülüğün bacağımdaki kanı eme eme kocaman
bir yılana döndüğünü gördüğüm gün bardağı
taşıran son damla oldu. Ağlaya ağlaya soyleniyordum kendime:
- Ben buralarda mı ömrümü geçireceğim,
yazıklar olsun bana, doğru düzgün konuşmayı
bile bilmeyen insanlardan emir mi alacağım...
bir ekoseli gömleği giyebilmek için bu çileye
değer mi? Daha dün resim yarışmasında ödül
alan ben miyim? Yazdığı yazılar dergilere
gönderilen, okul sergilerinde bana özel yer
ayrılan ben miyim? Saydıkça saydım kendime...hem saydım hem ağladım..çünku okulda
başka Ülkü, evde bambaşka Ülkü olmaktan
bıkmıştım. Kim ne derse desin, uçsuz bucaksız
tarlalarda kurduğum hayallerimin peşinden
gidecektim. Edebiyat öğretmenimin ’sen iyi
bir yazar olacaksın’ sözü kulaklarımı çınlatiyor
hiç aklımdan çıkmıyordu.Bir de sen, ekoseli
gömlek.Hayallerimi süsleyen tek idealim
vardı. hem yazarlık hem resim öğretmenliği.
Aç kurtlar gibi kitap okurdum ortaokul ve
lisede. ( Bu alışkanlık üniversitede de devam
etti ) Hatta annem her seferinde ’ kızım çeyiz
yerine kitap mı koyacağız sana, şu danteli
başladın bitir bari’derdi..evet annemin zoru
ile başladığım çeyiz işlerinin hiç birini bitiremedim . Çok çabuk sıkılır hemen kitaplara
sarılırdım. O zamanlar kitap almak diye bir
şey yok, kütüphaneye daimi üyeyim. Yerinden
kalkmaya oldukça uşengeç olan ben kitap ihtiyacım olunca gidiş dönüşü evimizden bir saat
süren kütuphaneye gitmeye hiç üşenmezdim.
Bazen de ogretmenlerimden isterdim. Günlük
tutuyorum her gün.( bu arada hâlâ duruyor
lise ve üniversite günlüğum) her okuduğum
kitap beni bambaşka diyarlara götürüyor,ben
de kendi hayal dunyamın kahramanlarıyla sonunu bilmediğim bir yola giriyorum.
Resim tutkum beni 19 Mayıs Üniversitesi
Resim Öğretmenliği bölümüne, okuma ve
yazma tutkum yazar ve şair olarak anılmama
vesile oluyor ( her ne kadar ben kendimi öyle
goremesem de)...yıl 2018 bir şiir kitabım var.
(KAPI ARALIĞI)..250’yi aşkın şiirimden seçme
ortalama 100 şiiri kapsayan...3 masal kitabım

da kırmızı havuç yayınlarından 2020 Mayıs’
ında çıktı çok şükür. Tüm şiirlerimi, anılarımı,
denemelerimı, hikayelerimi edebiyatdefteri.
com sitesinde biriktiriyorum. Bu arada bir
romana niyetlendim.Bizim oraları anlatıyorum..tam bir anadolu hikayesi...o yaşamak
istemediğim Osmancığım burnumda tütüyor
...romanımın başrolünde...
23 yıllık resim ögretmeniyim .Mesleğimi çok
severek yapıyorum.
Hobilerini meslek edinen mutlu azınlıktanım.
Kendimi ne gökte ne yerde hissediyorum.
Hayallerime dokunabildiğim yerdeyim.
Ekoseli gömlek...
Ha o mu?!
Bütün o yaz çektik tarlasında onu alacak
parayı biriktirmek için çalıştım. Okulun ilk
açıldığı gün koşar adımlarla çıktım yola. Ne
annemin ’kalabalık git ’tembihini dinledim ne
de okulun kestirme yolunu denedim.Doğru
ona gittim.
O hâlâ beni bekliyordu.
Sitemkârdı her hali.
Suskun ve sessiz.
O sustu ben sustum...
O bakamadıkça yüzüme ben hırslandım...
Neden?Dedim neden?
Neden?
Dili yok ki söylesin.
’Sen güneşin altında sabahtan akşama kadar
çalışırken yandın da ben yanmadım mı seni
beklerken’ desin.
Yaz sıcağında.
Camekanda üç ay...
Bir ekoseli gömlek....
Can çekişmiş, solmuş.Ekoseler yok olmuş.😔
Şimdi gel al beni nasıl desin..
En buyuk hayal kırıkliğımdı bir ekoseli gömlek
hayaliyle tüm yaz tarlada ter dökmek.
Anladım ki hiç bir hayale ter dökülmeden
ulaşılamıyor. Bazılarına ter döksen bile...
Nasip denilen bir güç var tüm hayallerden
öte.
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MİMARİ

Kul Şerif Camii
Cengiz AVCILAR

Kul Şerif Camii (Tatarca: Колшәриф мәчете), Kazan Kremlini'nde bulunan, inşaatın yapıldığı
tarihte Rusya'nın ve İstanbul dışında Avrupa'nın en büyük camilerinden biri olarak bilinen cami.
Aslen cami, 16. yüzyılda Kazan Kremlini'nde inşa edilmişti. Cami adını Ruslara karşı direniş
önderi olan Kul Şerif'ten almıştır. Erken rönesans ve Osmanlı mimarisinin unsurları da kullanılmış olsa da tasarımı İdil Bulgarları için gelenekseldir. 1552'de Kazan'ın işgal edilmesi sırasında
Korkunç İvan tarafından yıkıldı.
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1996 yılından bu yana, görünüşü oldukça modern olmasına
rağmen, cami Kazan Kremlini'nde yeniden inşa edilmiştir. 24
Temmuz 2005'te açılışı yapıldı. Cami 6.000 kişilik kapasiteye
sahiptir. Birçok ülke, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Kul Şerif Camii'nin inşası için kurulan fona katkıda bulunmuştur. Günümüzde cami ağırlıklı olarak bir İslam müzesi
olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda büyük Müslüman
bayramları sırasında binlerce insan orada ibadet için toplanır.
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İ L A H İ YAT

İNSAN ve NİSYAN
UNUTMAK KAVRAMI ÜZERİNE…
Mehmet DİKMEN

İnsan kelimesi, unutmak anlamına gelen nisyan kelimesinden türetilmiştir. Unutmak, insanın
mayasında olan bir hal… İnsan kelimesinin unutmak anlamını taşıyan nisyan kelimesinden alınma olduğunu söyleyen dilciler vardır. Unutmak, her zaman, kötü bir hal değildir. Mesela, bir sıkıntı ve belaya uğramış bir kişinin yaşadığı acıları unutması onun için büyük rahmettir. Geçmişin
acılarını hiç unutmayıp hep taze olarak hatırlamak, her an düşünmek; insanın günlük yaşamını
derinden etkiler, şevkini ve ümidini kırar, onu karamsar yapar, adım bile atamaz hale getirir…
Geçmişin acılarını unutmak gerektiği gibi, geleceğin olası sıkıntılarını da erkenden dert edinmemek, yoğa ve olmamışa olmuş rengi verip endişe duymamak da gerekir… Kısacası, geçmişin
elemlerini, geleceğin kaygılarını unutarak sadece şu anı yaşamak, şu anın dertlerini yüklenmek
ve şu anın problemlerini çözmek akıllıca bir davranıştır. Ancak geçmişin acılarını düşünmek; insana oh dedirtip mutluluk veriyorsa, geleceğin kaygılarını hesaplamak da onu tedbire sevkediyorsa; bu durumda unutmamak daha güzel bir davranış olur. Ama bunu başarmak, her kulun
harcı değildir
İnsanın asıl kaçınması gereken bir unutma türü vardır ki, bu unutmaya gaflet denir. Gaflet
kişiye görevlerini ve sorumluluklarını, daha doğrusu kendini unutturan bir haldir. İnsanı sorumluluklarından uzaklaştıran hiçbir unutmanın mazereti yoktur. Pek çok unutmalar, insanın dikkatini yeterince meşguliyetine odaklayamamasından kaynaklanır. İnsanı bu unutmalar, hesap
vermekten, ceza görmekten kurtaramaz. Kırmızı ışık yanarken durmayıp yoldan geçip gitmek,
bu sebeple bir kazaya sebep olmak; “dalgınlığıma geldi, durmayıunuttum,” mazereti ile geçiştirilemez. Ceza yemekten de insanı engelleyemez.
UNUTMAMAK İÇİN TEDBİR ALMAK GEREKİR
Mutlak manada unutulmaması gereken durumlar vardır. İnsan, bu durumlarda kendindeki
unutma zaafına karşı tedbir almalıdır. Ben kendimden bir misal vereyim. Belli günler sabah saat
5.30’da servis gelip beni hastaneye diyalize götürüyor. Ben çalar saatin alarmını 5’e ayarlıyorum.
Ayrıca cep telefonumun alarmını da yedeğe alıyorum. Kalkmamayı, adeta imkansız hale getiriyorum. Ayrıca o geceler erken yatıyorum. Çünkü diyalizin saatleri belli. Tedavinin günü belli. Bu
vakti, unutma, uyuya kalma gibi bir mazeretle kaçırma şansım yok… Veya üniversite imtihanlarına girecek bir öğrencinin de saat 9.45 olan, imtihan salonuna son giriş vaktini unutma, kaçırma
ve gecikme lüksü yoktur. Bu durumlarda tedbir insana düşer. Namaz vakitleri, bil hassa sabah
namazının vakti için de aynı kural geçerlidir. Namaza kalkabilmek için, her türlü tedbiri almak
gerekir. Çok önemli bir iş randevusuna, kaza gibi elde olmayan bir sebep dışında, hiç geç kalan,
unutan bir insan gördünüz mü?
O halde insan, hayatını etkileyecek öneme sahip konularda unutma kavramını hayatından
çıkarmak zorundadır. Ufak bir dünyevi mutluluğumuz ve menfaatimiz için almış olduğumuz bu
tedbirleri dinin emirlerini yaşamak, uhrevi hayatın mutluluğunu sağlamak için uygulamaktan
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kaçınmak, akıllı bir insanın yapacağı iş değildir. Her konuda tedbir almayı düşünen bir insanın, böyle bir tedbirsizliğe göz yumması, affedilecek bir durum da sayılmaz. Yöneticilerin sekreter tutması, randevularına dakik
şekilde riayet etmesi de, insanın unutma kavramına karşı bulduğu
bir önlemdir. Unutmaya karşı Allah Resûlünün önerdiği bir tedbir
de hatırlanması gereken konunun not alınmasıdır. Yazılarak tesbit
edilmesidir.
Allah Resûlü, unutkanlıktan şikayet eden bir sahabesine
“elinden yardım al” yani “hatırlamak istediğin konuyu not al.”
Tavsiyesinde bulunmuştur.
Yine unutkanlıktan şikayet eden bir başka sahabisine dedua
ederek, onun unutkanlığına Allah’tan şifa istemiştir. Bu sahabi, Ebu Hureyre’dir. Ve bu dua-i nebevi bereketiyle, Allah
Resûlüyle birlikte yaşadığı hiçbir şeyi unutmamış; böylece en çok hadis rivayet eden sahabi ünvanını almıştır. Bu
olay, unutkanlığa karşı dua etmek, tedavi olmak gibi tedbirlere başvurmanın caiz olduğunu göstermektedir.
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S AV U N M A S A N AY İ

AMT AutoMag III
İsmail Hakkı UZUN

AMT Automag III, ilk Automag'ın yaratıcısı Harry Sanford tarafından tasarlanan tek
etkili yarı otomatik bir tabancadır. Automag III aslında bir magnum kartuşu ateşlemiyor,
ancak II.Dünya Savaşı dönemi M1 karabina için orijinal olarak tasarlanmış .30 Carbine
kartuşu için hazneye sahip. Ayrıca başlangıçta 9 mm Winchester Magnum kartuşu için
yerleştirilmişti. 9mm Winchester Magnum'da sadece orijinal AMT üretim tabancaları
yapıldı; daha sonra Galena üretimi sadece .30 Karabina idi. [3] Paslanmaz çelikten yapılmıştır ve 8 yuvarlak bir dergiye sahiptir.
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ÇOK BİLİNMEYEN KUŞLAR

Büşra VELA

1-İnek Kuşu
İnek kuşu Amerika sarıasmasıgiller familyasından bir kuş cinsidir. Böcek
yiyerek beslenir ve ötücü kuşlar sınıfına girer. Bağırgan inek kuşu, dev inek
kuşu, tunç inek kuşu, parlak inek kuşu, kahverengi başlı inek kuşu gibi
değişik türleri vardır.
İnek kuşları, Guguk kuşları gibi kuluçka konusunda asalak bir
davranış sergiler. Dişiler yumurtlayacakları zaman, kendilerine bir yuva
edinmek yerine, başka kuşların yuvalarına yumurtlamayı tercih ederler.
Yumurtalarını başka kuşların yuvasına bıraktıktan sonra kendileri özgürce
daldan dala uçmaya devam eder. Yumurtadan çıkan kuşlarına ise yuvasına bırakıldığı kuşlar annelik eder. Yavruları iri yarı olduğundan diğer
kuşun yavrularını iteleye kakalaya yuvadan atar. Zavallı anne kuşta kendi
yavrusu sandığı inek kuşu yavrusunu besleyebilmek için oradan oraya
uçuşup durur. Kendi öz yavruları aç kalıp bazıları ölürken inek kuşunun
yavrusunu besleyebilmek için büyük fedakȃrlık gösterir.
Allah her varlığın davranışlarını insanlara ibret olsun diye yaratmıştır.
İnek kuşunun garip davranışından şöyle bir ders çıkartabiliriz ki, sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalışmak doğru bir davranış değildir. Bizim
sorumluluklarımızı aksatmamız, başkalarına zarar verebilir…

2-Arı Kuşu
Arı ve böceklerle beslenen bir göçmen kuştur. Çevik davranışlarıyla
dikkat çeker. Yalı kuşunun rengarenk bir akrabasıdır. 24 adet türü vardır. Ilıman ve tropik bölgelerde yaşarlar. Birçok böcek türüyle beslense
de arılar en sevdiği yiyecek türleri arasındadır. Bu nedenle arıcılar bu
kuştan pek hoşlanmazlar. Çekirge istilalarında oldukça faydalıdırlar.
Böcekleri havada yakalayacak kadar çevik ve hızlı hareket ederler.
Her gün arı büyüklüğünde 225 böcek yiyerek beslenirler. Bu da zararlı böceklerle mücadele konusunda ne kadar iyi bir iş çıkardıklarının
kanıtıdır.
Arı kuşları, beslenirken tükettikleri böceklerle ekolojik dengeyi korurken, eşsiz tüy renkleriyle de görünüm olarak çok güzel kuşlardır.
Arı kuşları, Allah’ın hiçbir şeyi boşuna yaratmadığının çok güzel bir
ispatıdır.
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TÜRK’ÜN KALBİ
KARABAĞ’DA ATIYOR

K A PA K

Yavuz Selim PINARBAŞI

Kıymetli dostlarım, kanayan yaramız “KARABAĞ” hakkında sizlere birkaç kelâm etmek istedim.
Dilerseniz, biraz tarih hatırlatması yaptıktan sonra konuya girelim.
DAĞLIK KARABAĞ CUMHURİYETİ
Dağlık Karabağ, Azerbaycan sınırları içerisinde yer alan bir bölgedir. Resmi dili Ermenice, başkenti ise Hankendi'dir. Sovyetler Birliği zamanında, 1923'ten 1989'a kadar Dağlık Karabağ Sovyet
Sosyalist Özerk Bölgesi (Oblast) adını taşımaktaydı fakat 10 Ekim 1991’de, Rusların desteğini alan
bölgedeki Ermeniler tarafından "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" adıyla bağımsızlığını ilan etmişti.
1990’ların başlarında bölgede etnik çatışmalar başladı; Ermenistan’ın Karabağ’ı kendi sınırlarına
katma isteğini açıklamasının ardından bu çatışma Ermenistan ve Azerbaycan arasında savaşa dönüştü. 10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı halkoylaması
sonucuna göre bağımsızlık kararı alındı ve 6 Ocak 1992'de de bağımsızlık resmen ilan edildi. Fakat
Ermenistan'da dahil olmak üzere hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımamıştır.
Ermenistan'ın yıllardır işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerlemesiyle kurtarılan köylerde Ezan okunmaya başladı.
Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarının ardından başlattığı karşı harekât kapsamında Dağlık
Karabağ'da ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun
Dağlık Karabağ'da Ermeni işgali altındaki 9 köyü kurtardığını açıkladı.
Yıllar sonra Ermenistan işgalinden kurtulmaya başlanan köylerde ezan okunmaya başladı.
TÜRKLER KARABAĞ'DA İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun ilerlemesini ve Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürüyor. Gün boyu devam eden çatışmalar,
Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan askerleri, Cebrayıl-Fuzuli istikametinde Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydediyor.
Bölgeden gelen son dakika gelişmelerine göre, Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki
topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8'nci gününde ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önceki gece Karabağ'ın başkenti Hankenti'ne giden ana yol
üzerinde bulunan Madagiz'in Ermenistan işgalinden kurtarıldığını ve kente işgalden önceki adı
olan Sukavuşan isminin geri verildiğini duyurdu. Stratejik öneme sahip Sukavuşan, Terter-AğdereHankenti hattı arasında arasındaki önemli bir kavşak olarak görülüyor.
4 ERMENİ TANKI İMHA EDİLDİ: Türkler 4 Ermeni tankını imha etti, 3 tankını ele geçirdi.
ERMENİLER SİVİL BÖLGELERE ATEŞ AÇTI: Bölgede sıkışan Ermenistan, sivil yerleşim yerlerine
roketle saldırmaya devam ediyor. Ermenistan, sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine roketle ve top atışı gerçekleştirdi. Sivil halk arasında ölenler ve yaralananlar oldu.
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ALİYEV BASIN AÇIKLAMASINDA: Stratejik öneme sahip Dağlık Karabağ'ın güneyindeki Cebrail
kenti ve birkaç köy işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan Ordusu. Karabağ, Azerbaycan'ındır"
dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Fuzuli ve Cebrail'de toplam 9 köyün Ermenistan güçlerinin
işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Azeri askerleri "Düğüne gider gibi savaşa gidiyoruz. Karabağ'ı almadan dönmeyeceğiz. Karabağ
bizim 30 yıllık hasretimiz. Bizim öz vatanımız. Azerbaycan halkının 30 yıldır yaşadığı hasreti sonlandırmaya gidiyoruz. Ata topraklarımızı, öz yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmaya gidiyoruz.
Gerekirse şehit olacağız ama Karabağ'ı kurtaracağız" dedi.
ERMENİ KOMUTAN AĞIR YARALANDI'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Ermeni
komutan Araik Arutyunyan'ın ağır yaralandığını duyurdu. Hacıyev "Ordumuzun nokta atışı neticesinde Arutyunyan ağır yaralandı. Diğer ayrılıkçıları da aynı kader bekliyor" dedi. Azerbaycan
Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın '3 Azerbaycan uçağı düşürüldü', 'Azerbaycanlı ve Türk askerler
arasında telsiz konuşmaları var' iddialarını 'dezenformasyon ve sahte kayıtlar' diyerek çürüttü.
PAŞİNYAN'IN ÇALMADIĞI KAPI KALMADI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını kurtarmak için başlattıkları operasyonların durması için şartlarını açıkladı. Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Aliyev, "Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Ermenistan Başbakanı Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü
tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin.
O zaman biz de ateşkesi sağlayacağız. Halbuki şimdi şiddetli çatışmaların devam ettiği zamanda
bunu yapmak zordur. Çünkü biz dursak da onlar durmayacak. Fakat her bir durumda bunun
üzerinde çalışılabilir." Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için yıllarca umutla
beklediklerini belirten Aliyev, Ermenistan'ın ise daha da ileri gittiğini, toprakları geri vermeyecekleri
konusunda beyanlarda bulunduklarını hatırlattı. Aliyev, şöyle konuştu: "Şimdiki durumda başlıca
suçlu Erivan yönetimidir. Aynı zamanda bu konuya kayıtsız kalan ve her zaman Ermenistan'ı destekleyen bazı ülkeler de suçludur. Azerbaycan bu sorunu kendisi çözüyor ve 27 Eylül olaylarından
önce Ermenistan'a 'gel teke tek' savaşalım demiştim. Şimdi ne oldu? Paşinyan her gün bir dünya
liderini arıyor. Ben hiç kimseyi aramadım. Beni arayanlar oldu. Ama onun aramadığı, yalvarmadığı,
elçi göndermediği, ayağına kapanmadığı adam kalmadı."
Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyadan Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatına ilişkin fotoğraf "Aşkımız, sevdamız gönüldedir bizim, Derdimiz, dileğimiz derindedir bizim, Yazımız bir yazılmış bu ak alnımıza, Gücümüz, irfanımız birliğimizdedir bizim" mesajıyla paylaşıldı.
TALIŞ ZAFERİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni işgalinden kurtarılan Talış'a Azerbaycan bayrağı dikilmesinin görüntülerini yayımladı. Görüntülerde Ermenistan askerlerinin kaçarken gerilerinde
bıraktıkları zırhlı araçlar alkış sesleriyle götürülüyor. Talış'a hâkim bir tepedeki Ermeni mevziine
Azerbaycan Bayrağı dikildi.
MÜBARİZ'İN İNTİKAMI ALINDI
Mübariz İbrahimov'un 18 Haziran 2010'da tek başına saldırdığı ve çok sayıda Ermeni Askerini
etkisiz hale getirdikten sonra şehit olduğu mevzii Azerbaycan askerlerinin kontrolüne geçti. Azerbaycan Ordusu, mevziiye Azerbaycan bayrağı dikti.
Sonuç olarak; Türklerin ilerlemesi Azerbaycan’ın (işgal edilmiş %20’si) hakkı olan topraklarının
alınmasına kadar devam edecektir. Haklı davamızı “Sosyal-Medyadan” dünyaya duyuralım. Saygılarımla.
www.sirdegisi.com (Ekim sayısı yazımdan)
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S İ YA S E T

VATİKAN-İSRAİL
İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE
Koray KAMACI

Son dönemde İsrail’in Filistin Devleti’nin başına Muhammed Dahlan’ın geçmesini istemesi ve bunu açıkça belirtmesi çok büyük bir planın en önemli ayağıdır. Geçmişte
El-Fetih’in önemli isimlerinden olan Muhammed Dahlan’ın, sonrasında İsrail ile iyi ilişkiler içinde İsrail’e hizmet eden bir adam haline dönüşmesi olayı da önemlidir. Dahlan,
sonrasında bölgede BAE himayesinde Abu Dabi’den Ortadoğu’daki birçok operasyonu
yöneterek önemli işlere imza atmıştır. Tabi İsrail’in istediği ve çıkarları bünyesinde bu
operasyonlara yön vermiştir.
İsrail ve Filistin meselesinde sözde iki devletli çözüm projesi Vatikan’ın da çok
istediği bir projedir. Aslında istenen kukla bir Filistin ve özellikle de çoğunluk nüfusunu
Hristiyan Arapların oluşturduğu bir yapı! Vatikan uzun zamandır İsrail ile dolaylı görüşmelerini yapmaktaydı. Nitekim Netanyahu'nun yakın geçmişte yaptığı Papa ziyareti
çok önemliydi… Bu ziyaretteki asıl amaç yıllar önce kaybolan Yahudi-Hıristiyan İttifakını
tekrar diriltmekti. Bu sayede Ortadoğu ve Asya’da iki Devlet’in de kendi çıkarları doğrultusunda iş birliği süreci artarak devam edecekti. Nitekim Yahudiler de, Vatikan’ın
Ortadoğu’da İslam’ı Protestanlaştırma projesine sıcak bakıyor. Vatikan Derin Devleti Ortadoğu'da Hahambaşıları ile cirit atmaya başladı. Ayrıca Vatikan Muhammed Dahlan’a
sıcak bakmaktadır. Zaten Vatikan’ın en önemli Kardinal’i olan Jean Louis Tauran’ın, Muhammed Dahlan ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Özellikle de Jean Louis Tauran’ın yakın
geçmişte yaptığı Suudi Arabistan ve Körfez gezisinde Dahlan ile de gizli bir görüşme
yaptığı bilinmektedir.
Ayrıca Vatikan’ın 2017 yılında Mısır temasları dahil olmak üzere, Kudüs’e gittiğinde yaptığı temaslarda önemlidir. Vatikan, Kudüs olayında İsrail ile anlaşmanın derdinde.
Daha önceleri tam tersi İsrail’in buradaki yayılmacılığına karşı çıkıyordu. Çünkü Kudüs
Hıristiyanlar için de çok önem taşımaktaydı. Ancak son dönemde İsrail’in bölgede attığı
ciddi adımlar sonrasında Vatikan’ın diyalog olarak İsrail’e yakınlaşma politikasının emarelerini de yakın zamanda daha net göreceğiz.
Türkiye’deki emelleri hiç bitmeyecek ve bu emelleri diğer devletlere göre daha
önemli olan iki önemli devlet vardır. Bunlardan biri İsrail, diğeri ise Vatikan’dır. Bu gerçeği
hiçbir zaman unutmamalıyız. Biri Musevi, diğeri Hıristiyan gözü ile olaylara bakarsanız
hata yaparsınız. İki devlet de İbrahimi dinler adı altında Ilımlı İslam Projesi ile İslam’ı
yozlaştırmak için çalışmaktadırlar. Bu proje kapsamında da iki devletin yakın zamanda
Ortadoğu’daki projelerini tek tek göreceğiz. Hatta görmeye başladık bile… Hatırlarsanız
üstte de zikrettiğimiz gibi Kardinal Jean Louis Tauran’ın Körfez Ülkeleri ziyaretinden sonra Suudi Arabistan’ın ılımlı İslam’a geçme söylemleri ve adımları görmek isteyene çok
şey ifade ediyordu. Zaten sonrasında da Körfez Ülkelerinden BAE ile başlayan normalleşme adı altında tek tek anlaşmalar yapılmaya başlandı. Bu olay Vatikan-İsrail hususunda
bölgede yapılan projeler de bize önemli detaylar sunmaktadır. Tüm bu bahsettiğim hususlar birbirinden bağımsız değildir.
Bu bağlamda Vatikan-Mossad ilişkisi de gayet önemlidir. Vatikan ile Mossad'ın
irtibatı hafife alınacak bir husus olmadığı gibi komplo teorisi de değildir. 70'li yıllara dek
uzanan ve tarihe geçen, istihbarat alışverişi odaklı bir bağlantı kurulmuştur. Tafsilatı
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"Gideon'un Casusları" kitabında görülebilir. Aynı kitapta bu bağlantıda CİA'nın rolü ve
Vatikan'ın hem bankacılık hem de maffios figürlerine de değinilir. İlginçtir aynı kitapta
CİA-Mossad-Vatikan ilişkiler ağına bulaşanlara dair anekdotlar, eskiden ülkemizde çekilmiş bir TV dizisinde de kendine yer bulmuştu. Hatta adamlarıyla yol kesen bir Vatikan
kardinali sahnesi de görülmüştü. İsmen geçmediği halde gerek GLADİO'ya gerekse Vatikan-CİA-Mossad bağıntısına dikkat çeken ilk ve son dizi olmuştur. Ne tesadüftür ki yayından aceleyle kaldırılmıştır. Aynı dizide Vatikan-CİA-Mossad bağlantısına bulaşan isimlerin
bir şekilde işleri bittikten sonra ortadan kaldırılmalarından da bahsedilmiştir ki ülkemizde
bu bağlantının vasiliğine öyle ya da böyle soyunan kimselerin dikkatini celbetmediği
maalesef ortadadır…
Ve son söz: ‘’ Uzun yıllar birbirleri ile kavgalı olan Hristiyan ve Museviler, 21. y.y. da
tek bir amaç için birleşmiş durumdalar… Onlar için ortak düşman Müslüman Devletler
değil, İSLAM’dır’’
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B İ YO G R A F İ

Mark Zuckerberg
İrem Nur ÖZBİLEK

Mark Elliot Zuckerberg (d. 14 Mayıs 1984, New York), Amerikan bilgisayar programcısı, girişimci ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu.
Zuckerberg, 2004 yılında Harvard Üniversitesi'nden girişimci arkadaşları Dustin Moskovitz,
Eduardo Saverin ve Chris Hughes ile şu anda CEO'su olduğu sosyal paylaşım sitesi Facebook'u
kurarak dünyanın şu anki en genç zengini olmasıyla tanınmaktadır. 2010 yılında ise Time dergisince, Yılın Adamı seçilmiştir. 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla kişisel serveti 75.2 milyar Amerikan
dolarıdır.
Yaşamı
Zuckerberg, 14 Mayıs 1984'te New York, White Plains'de doğdu. Annesi Alman-Leh kökenli
psikiyatrist bayan Karen, babası Yahudi kökenli[5] diş hekimi bay Edward Zuckerberg'dir. O ve üç
kız kardeşi Randi, Donna ve Arielle, Midtown Manhattan'ın yaklaşık 34 km kuzeyinde küçük bir
Westchester County köyü olan New York'taki Dobbs Ferry'de büyüdü.
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Zuckerberg, babası tarafından küçük yaşlarında bir Reformist Yahudilik okuluna verilerek ilk
eğitimine başladı. Daha sonra Ardsley High School’una gitti. Derslerinde başarılıydı. İki yıl sonra
matematik, astronomi, fizik ve klasik çalışmalarda ödüller kazandığı özel kolej olan Phillips Exe-
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ter Akademisi'ne geçti. Gençliğinde ayrıca Johns Hopkins Yetenekli Gençlik Merkezi yaz kampına
katıldı. Üniversite uygulamasında Zuckerberg Fransızca, İbranice, Latince ve eski Yunanca okuyabildiğini ve yazabileceğini de söyledi. Eskrim takımının kaptanıydı.

Üniversite yılları ve Facebook
Lisede çeşitli bilim dallarında birçok ödül alan Zuckerberg, ABD'nin en saygın üniversitelerinden Harvard'a girdi orada ise bilgisayar bilimini okudu ve üniversitenin ilk yılında, okulun en yakışıklı ve en güzel öğrencilerinin seçildiği facemash.com sitesini kurdu. Sitede Harvard'daki tüm
öğrencilerin fotoğrafları vardı. Ancak fotoğrafları bulmak için, üniversitenin veritabanına girmesi gerekmişti. Veritabanını hacklediği ortaya çıkan Zuckerberg, disipline verilince okulu bıraktı.
Harvard'lı öğrencileri internet üzerinde buluşturmak için ikinci sitesi olan Facebook'u kurdu.
Facebook, 18 ayda ABD'nin en büyük arkadaşlık sitelerinden biri haline gelince (2020 itibarıyla
2.6 milyar kullanıcısı var) yatırımcıların da ilgisini çekti ve bugün sahip olduğu 34 milyar dolarlık[kaynak belirtilmeli] servetinin kaynağını oluşturdu. Zuckerberg'in Facebook'u, 2011 yılında The
Brand Finance® Global 500 listesine göre dünyanın en değerli 281. markası oldu.

25 Şubat 2012'de aldığı karar ile şirketin % 12'lik hissesinin halka arzını kararlaştırdı (Zuckerberg hâlâ Facebook'un %57 hissesine sahip). 18 Mayıs 2012 tarihinde 421 milyon hissesi
38 $'dan satışa çıkarıldı böylece şirket NASDAQ'a giriş yaptı . Facebook'un hisselerinin satışa
sunulması, Visa ve General Motors'un ardından Amerikan tarihindeki en büyük üçüncü halka arz
oldu. Şirketin NASDAQ'a girdikten hemen sonraki değeri 104 milyar $'dı. Şirketin değeri, halka
açıldıktan 3 gün sonra toplam 19 milyar dolar eriyerek 84 milyar $'a düşmüştür.
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Dergi Tanıtımı
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Genç Bilişim Dergisi Sayı: 3
Konu: Yapay Zekâ
İçindekiler:
- Jeff BEZOS ve Amazon
- Yapay Zekâ Kaotik Durumlarda Doğru Tahmin Yapabiliyor
- Borsada İnsan Makineye Karşı
- Siri - Apple
- Pandemi, Uzaktan Eğitim ve ALMS
- Amazon ALEXA
- Covid ile Mücadelede Yapay Zekâ
- Veri Madenciliğinde Temel Kavramlar
- Yapay Zekanın Devralacağı Meslekler
- Yapay Zekanın Savunma Sanayisindeki Uygulamaları
- Robotik ve Otomasyon
- Sağlığımızı Yapay Zekaya Teslim Edebilecek miyiz?
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- Genç Girişimcilere Tavsiyeler
- Türkiye'nin Teknolojiyle İmtihanı
- İnsan
- Türk Bilim İnsanları: Ali KUŞÇU
- Kitap Sayfası
- Hayvan Sevgisi
- Yapay Zekâ ve Etik
- Dünden Bugüne Arcade Oyunlar
- Teknoloji Tanıtımı: AMD Radeon RX570
Ekran Kartı
- Amazon Luna
(Tanıtım Bülteninden)
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Kitap Tanıtımı

Kitap Adı: İyileşen Çocukluğum İyileşen Anneliğim
Yazar: Hatice Kübra Tongar
Yayınevi: Hayykitap
Hatice Kübra Tongar'dan Mutlu Ailelere!
Çocukluk yaralarımızı iyileştirmek için bir yol haritası:
Annemizin güçlü yönlerini alıp cebimize atalım, hatalı tutumları geçmişte bırakalım!
“Çocuğuma bağırmak istemiyorum ama kendimi bir türlü tutamıyorum.”
“O kadar basit şeylere öfkeleniyorum ki, sonra günlerce vicdan azabı çekiyorum.”
“Genç kızken ‘anneme benzemek istemiyorum’ diye ağlardım. Şimdi bakıyorum, aynı annem
olmuşum!”
“Çocuğum ağladığında çok öfkeleniyorum.”
“İçimde nedenini bilemediğim bir öfke var.”
“Ne yaparsam yapayım anne olarak kendimi hep yetersiz hissediyorum.”
Hayatımıza zehir gibi sızan bu cümlelerin nedenini keşfetmeye hazır mısınız?
O halde toparlanın, çocukluğumuza gidiyoruz!
Neden öfkeliyiz, neden yetersiz hissediyoruz, çocuğumuzun ufacık yaramazlıklarına neden
ko-caman tepkiler gösteriyoruz, içimizde bir türlü dolmayan bu boşluk hissinin kaynağı ne? Bağır-mayan Anneler kitabının yazarı Uzman Aile Danışmanı Hatice Kübra Tongar hepimizi iç çocu-ğumuzu bugüne doğurmaya davet ediyor.
Hamur Tipi: Mat Kuşe
Sayfa Sayısı: 192
Ebat: 15,5 x 23
İlk Baskı Yılı: 2020
Baskı Sayısı: 1. Basım
Dil: Türkçe
(Tanıtım Bülteninden)
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ANALİZ -Ekonomide
mercedes
cla 2020
normalleşme
adımları
hızlandı
İbrahim BİÇER

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerini asgari düzeyde tutmak için alınan geçici
tedbirler, normalleşme çerçevesinde kademeli
olarak kaldırılırken, ekonomistler, kurumların aldığı kararların doğru ve yerinde olduğunu, Türk
lirası varlıkları da pozitif etkileyebileceğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerini asgari düzeyde tutmak için alınan geçici
tedbirler, normalleşme çerçevesinde kademeli
olarak kaldırılırken, ekonomistler, kurumların aldığı kararların doğru ve yerinde olduğunu, Türk
lirası varlıkları da pozitif etkileyebileceğini belirtti.
Ekonomik ve sosyal anlamda toplumları derinden etkileyen ve her anlamda yeni bir dönemin miladı olarak kabul edilen Kovid-19 ile
mücadele tüm hızıyla sürerken, ülkeler salgın
döneminine özgü tedbirleri kontrollü bir şekilde kaldırarak normalleşme yoluna gidiyor.
Hastalığın etkisini azaltmak için hükümetler,
merkez bankaları ve regülatörlerce açıklanan eşi
görülmemiş teşviklerde manevra alanı daralırken, küresel ekonomi ve finansal piyasaların bir
müddet daha desteğe ihtiyaç duyduğu da aşikar.
Halen daha vaka sayılarının artmasına ve bazı
ülkelerin kısıtlayıcı tedbirlere yeniden başvurmak zorunda kalmasına rağmen, Türkiye'de ise yerinde ve zamanında atılan öngörülü adımlar ve sağlık sektörünün başarısı
normalleşme için hazırlanan zemini güçlü kıldı.
Bu durum, kuresel piyasalardaki belirsizlik ve
risklerin arttığı hastalık doneminde alınan geçici
tedbirlerde gevşemeye gidilmesinin önünü açtı.
Salgın döneminin geçici tedbirleri Salgın döneminde hükümetin açıkladığı destek paketlerinin
büyüklüğü milli gelirin yüzde 10'una ulaştı. Bu süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasaları ve reel sektörü canlı tutmak adına adımlar
atarken, swap kanalı ve türev piyasalar üzerinden de istikrarı sağlayıcı yönde hamleler yaptı.
Merkez Bankası, bankaların Türk lirası ve yabancı
para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli
ilave likidite imkanları tanınmasına ve reeskont
kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit
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akışının desteklenmesine yönelik tedbirler aldı.
Yılın ilk 5 ayında politika faizini toplamda 375 baz
puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 8,25'e çeken Merkez Bankası, faiz indirimleri ve destekleyici politikalarla kredi artışlarına katkı verdi.
BDDK da salgın dönemine özgü olarak bankaların yurt
dıs yerleşiklerle yapılan vadede TL alım ya da vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon
ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri düşürdü.
Özellikle salgından en fazla etkilenen turizm sektörünü desteklemek için kredi kartlarında taksitlendirme süreleri havayolları, seyahat acenteleri ve
konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda
12 aydan 18 aya çıkarıldı. Kredi kartlarında asgari
ödeme tutarları düşürüldü, gecikme ve takibe düşme süreleri uzatıldı.
BDDK, salgının etkilediği bir diğer sektör olan konutta asgari peşinat oranını indirerek, kredi değer
oranını yüzde 80'den yüzde 90'a yükseltti. Kurum
ayrıca, bu dönemde Aktif Rasyosu (AR) hesaplanmasında da değişikliğe giderken, mevduat ve katılım bankaları için AR değerini yükseltti.
Salgın döneminde Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına
karar veren SPK, fiyat marjlarını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürdü ve devre kesici tetikleme oranını
aşağı yönlü hareketlerde yüzde 5'e çekerek, sonrasında sürekli işleme verilen arayı da 15 dakikaya
çıkardı. Adım adım normalleşme… Salgın hastalığı
sınırlamaya yönelik tedbirlerin hafifletilmesi ve kademeli normalleşme adımlarının etkisiyle haziran
ayıyla beraber küresel ekonomik aktivitede kısmi
toparlanma sinyalleri gözlenirken, Türkiye'de de
normalleşme kapsamında geçici tedbirler teker
teker kaldırılmaya başlandı. Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi
büyümesi oranlarıyla ilişkilendiren zorunlu karşılık
düzenlemesinde değişiklik yaptı. TCMB, finansal
istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para
zorunlu karşılık oranları tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz
puan artırırken, akabinde reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu
karşılık oranları, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700
baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri
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için ise 200 baz puan yükseltti. Banka, iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave
likidite imkanlarını kademeli olarak azalttı. Merkez
Bankası, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek
ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika
faizi 200 baz puan yükseltti. Bu süreçte BDDK ise
normalleşme çerçevesinde bankaların yurt dıs yerlesiklerle yapılan vadede TL alım ya da vadede TL
satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve
digˆer türev is¸lemlerine ilişkin limitleri artırdı. AR
hesaplamasında da değişiklik yapan BDDK, rasyonun değerini 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a, katılım bankaları
için yüzde 75'ten yüzde 70'e düşürdü. SPK da Borsa
İstanbul "BIST 30 Endeksi"nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağını kaldırdı. Son olarak
da kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta
ve Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1'den
binde 2'ye düşürüldü. Türk lirası mevduatlarının
faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü,
1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran
sıfırlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
"Yeni Dengelenme", "Yeni Normal", "Yeni Ekonomi" ana temasıyla detaylarını açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) toplantısında, dengelenme
döneminde, salgın sürecine özgün olarak devreye
alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını vurguladı. Ağustos başından bu yana ilgili
kurumların gerek faiz ve likidite adımlarıyla gerekse
de swap ve AR düzenlemeleriyle bu yönde adımlar
atmaya başladığını belirten Albayrak, "Normalleşme adımları önümüzdeki günlerde de haftalarda
da devam edecek, hem finansal istikrarımıza hem
de makroekonomik hedeflerimize katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. Bireysel döviz hesaplarının,
faiz artışı ve stopaj avantajı sonrasında kısmen de
olsa TL'ye döndüğünü görebiliriz" Garanti BBVA Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Koordinatörü Tufan Cömert, AA muhabirine konuya ilişkin
yaptığı değerlendirmede, son hafta içinde alınan
kararların genel olarak olumlu olduğunu söyledi.
Bunu bir kaç açıdan ele almak gerektiğini belirten
Cömert, öncelikle uzunca bir süredir Türk mali piyasalarından çıkan yabancı yatırımcıların, faiz artışı
ve swap kısıtlamasına getirilen esneklik sonrasında,
halen dünyada süren getiri arayışı çerçevesinde ilk
aşamada TL faizlerinden yararlanmak istemelerinin
mümkün olduğunu ifade etti. Cömert, burada çok
ciddi bir portföy girişi beklememek gerektiğini ancak en azından bundan sonraki süreçte, dünyada
riskten kaçınma eğiliminin çok güçlendiği dönemler haricinde, ciddi çıkışlar da görmeyeceklerini
dile getirdi. Fakat bundan da önemli olanın, swap
düzenlemesi sonrasında piyasalarda eksik kalan
"hedge" mekanizmasının yeniden çalışmasıyla bir-

likte, yabancı yatırımcı kaynaklı döviz talebinin de
azalmasının mümkün olabileceğine dikkati çeken
Cömert, bunun da yine TL açısından olumlu olacağını vurguladı.
Cömert, şunları kaydetti: "TL mevduatlardaki
stopaj düzenlemesini ise yerli yatırımcılar açısından
değerlendirmek gerekir. Halen bankacılık sisteminde bulunan 135 milyar dolar seviyesindeki bireysel
döviz hesaplarının, faiz artışı ve stopaj avantajı sonrasında kısmen de olsa TL'ye döndüğünü görebiliriz. Eğer önümüzdeki dönemde TCMB tekrar faiz
artışına gider ya da likidite imkanlarını kullanarak
sıkılaştırmaya devam ederse, mevduat faizlerinin
de buna göre artması yatırımcılara cazip reel faiz
imkanı sunacağından, bahsettiğimiz çözülme daha
belirgin olabilir. Buna ek olarak döviz alım işlemlerindeki verginin düşürülmesi de yurt içi döviz
piyasasında bir süredir zayıf giden bireysel döviz
satışlarının yeniden artmasına ve geçmiş yıllarda
gördüğümüz üzere kurda otomatik dengeleyici mekanizmasının geri gelmesine yol açabilir." Tufan Cömert, bundan sonraki süreçte ana senaryolarının,
dünyada şartlar önemli ölçüde kötüleşmedikçe,
TL'de görece istikrarlı bir seyir izleneceği, enflasyon
beklentilerinin bu çerçevede kontrollü seyredeceği, aktif rasyosunda yapılan düzenleme sonrasında
da bankaların mevduat oranlarında TCMB yönlendirmesinden çok farklı bir seviye oluşmayacağı
yönünde olduğunu sözlerine ekledi. "2021 Türkiye
ekonomisi için ılımlı bir toparlanma dönemi olabilir" Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer de TL
cinsi varlıkların aşırı değersiz hale gelmesi ve dolar/
TL'nin 7,86'yı görmesinden sonra atılan rasyonel
adımlar ve kararlı bir şekilde ihtiyaç duyulan stratejik adımların atılacağına dair vaatler içeren Yeni
Ekonomik Program sonrası, TL'deki değer kaybının
durduğunu söyledi. Yakın dönemdeki olumlu adımlar dikkate alınınca, akut haline gelen diğer önlemlerin de kısa vadede atılacağına dair beklentilerin
artmasının yurt içi piyasaları olumluya çevirdiğini
vurgulayan Sözer, "Türkiye uzun vadeli yatırımcılar
için çok ciddi fırsatlar sunsa da, kısa dönemde hem
yurt içi hem yurt dışı yatırımcıların algısını iyileştirecek acil önlemler paketine ihtiyacımız var. Nitekim
YEP'te de bu ihtiyacın farkedildiği görülüyor. Rasyonel, piyasa dostu adımların atılması halinde 2021,
Türkiye ekonomisi için endişe edilenin aksine ılımlı
bir toparlanma dönemi olabilir." diye konuştu.
Ekonomi, Son Dakika
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AYET VE MUCİZE
Bahaeddin Sağlam

Tarih boyunca, varlığa, hayata ve ölüme karşı insanların tepkisi ve algısı şu üç şekilde olmuştur ve
insanlar bu konuda üç sınıfa ayrılmışlardır. 1) Hayat
ve varlık serüveninde hiçbir mana, hiçbir realite yok,
diyerek nihilistleşen, enerjilerini kaybeden grup ki,
değişik isimler altında da olsa insanların çoğu bu
bataklıktadırlar. Bunları kurtarmak için, olağanüstü
fenomenler ve icraatlar verimli olmuyor. Çünkü onlar, bu gibi ger-çekleri, doğru olarak algılamayacak
kadar geridirler. Bu tip insanları kurtarmak üzere,
onları eğitecek, kalb ve kafalarını açacak en doğal
ve gerçek yol ve yöntem, peygamberlik müessese-sidir. İşte hem imtihan ve yaradılış yani gelişme
esprisine aykırı olmamak, hem insanların ço-ğuna
faydalı olmak için; din yani vahiy ile gelen semavi
dinler, olağanüstü fenomenlerden zi-yade, insanlara varlığın ve hayatın manasını ve gerçeğini gösterir ve yaşattırırlar. Din ve vahiy, bu sonsuz mana ve
gerçeklerin her birisine ayetdiyor. Yani asıl gerçeklik, asıl mana, asıl varlık evrenin süreklilik gösteren
yasalarında ve bu yasaların pratize edilmiş şekilleri
olan somut var-lıklardadır; diyor din. Kur’an daha
sonra göstereceğimiz gibi, az da olsa, olağanüstü
bazı ger-çeklere de ayet diyor. Kur’anda380 defa zikredilen bu anahtar kelime için Müfredat, Lisanül-Arap ve Basair gibi temel kaynaklar şöyle diyor: Ayet:
Alâmet, açık belirti; yani insanı açık bir varlıktan gizli gerçekliğe götüren işaret, olay ve nesne demektir.
Bu kelime, ‘hangisi’ manasına gelen ‘eyyü’ kelimesinden türemiştir. Çünkü ayet, neyin ne olduğunu
gösterir. Yani insana, neyin gerçek olduğunu, neyin
gerçek olmadığını bildirir, onu tereddütlerden kurtarır. Sahih bir görüşe göre de; bu kelime,‘sağlam
dayanak, insanı sarsıntılardan kurtaran bilgi’ manasına gelen ‘teeyyi’ kelimesinden türemiştir. Bu
teeyyi ve onun mücerred kökü olan eviye kelimesinin etimolojik manası ise ev, sığınak ve korunak,
demektir. Çünkü gerçeklik ve gerçekliğin delili olan
ayet, insanı dağılmaktan, dağıt-maktan ve bunalım
gibi insan enerjisini israf eden şeylerden kurtarır.
(Müfredat, Lisanül-Arap) Bu manasıyla dini kitapların bir hüküm, bir bilgi veren bütün cümlelerine
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ayet denilir. Sonradan bu kelime ıstılahî olarak âyetlerin sonlarına, kafiyelerine konulan rakamlı duraklar manasında kullanılmıştır. Bu fasılaların sayısı
6236’dır (Basair..) Fakat eskiden beri bazı müfessirler, Kur’anda 6666 ayet ve ahkâm vardır, demişler.
Bu farkı bilmeyen bazıları, acaba Kur’anda değişiklik
mi oldu, diye şüpheye düşüyor... Kur’anın 380 sefer
tekrar ettiği bu ayet realitesinin 360’ı sünnetullah
ve vahyin gerçekleri manasına gelirken; bir kısmı da
bizim bugünkü Türkçemizde, olağanüstü bir şekilde
İlahî iradeyi gösteren mucize dediğimiz manada zikredilmiştir. Şöyle ki: Evvelki ilkellerin inkâr etmeleri
dışında bizi, mucizeleri insanların başına indirmekten alıkoyan başka bir sebep yok. Mesela Semud
kavmine gözle görünecek kadar (açık) deveyi bir
mucize olarak verdik. Fakat ona zulmettiler. Bununla beraber, eğer fayda verecek ise, biz mucizeleri,
ancak korkutmak (yani doğru yola getirmek) için indiririz. (İsra, 59) Kur’anın eğitim planında korkutmak ve batırmak yoktur; uyarı ve kurtarmak vardır.
Ancak ilkel insan uyarıdan anlamaz; onu uyarmak
için tek çare korkutmaktır. İşte bu gerçeklik için ilkellere yönelik olan bu ayet, uyarı yerine korkutmak
kavramını kullanmıştır. Rağip El- İsfehani bu son
cümledeki ayetlerden maksat, eski ilkel kavimlerin
başlarına gelen veAllah’ın bilinçli müdahalesini gösteren belalardır, diyor. Bu ayetten İslam Ümmetine
düşen hisse ise şudur: Kur’anın genellikle Semud ve
Firavnu beraber zikretmesinden anlaşılan şudur: Firavn Batı kültürünü ve medeniyetini temsil ediyor.
Semud ise, Doğu kültürünü ve medeniyetini temsil ediyor. Gerçekten Salihin devesinden çok daha
fazla verimli olan Kur’an, gözle görünen harika bir
mucize olarak, Doğu özellikle Ortadoğu milletlerine
verilmiştir. Fakat insanlar, o deveye zulmediyorlar.
Bazıları da onu alet ederek zulmediyor yani dengesiz gidiyor. Nâkate kelimesi 551 ediyor ki bu sayı
19’un 29 katıdır. Kur’anın gözle görünen 29 harfle
yazılmış ve gözle görünen 19’lu binlerce tevafukunu hatırlatıyor. Bu 19 meselesinde de bazıları ona
zulmetti. Bazıları da 19’u kullanarak zulmettiler,
dengesiz gittiler. 2) Varlığa, hayata ve ölüme karşı
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tepki gösteren ikinci grup insanlar ise, azgınlardır.
Yani bunlar maddeye, somuta, maddi lezzetlere o
kadar dalmışlar ki, hayatın bütün gerçekliği sadece
bunlardır, diyorlar; dengesiz gidip zulmediyorlar.
Azıyorlar, tabiatı, kendilerini ve sosyal hayatı zehirliyorlar. Bunlar akıl ve kalblerini kaybettiklerinden,
binlerce bilgi, ayet ve bilimsel veri, bunları alışkanlıklarından alıkoyamaz. Bunlar ancak, somut mucizelerden ve somut İlâhî azaplardan anlarlar. Bu 1.
ve 2. grup insanlara karşı Kur’anın gösterdiği mucizevî ayetler: 1. Ayet: Meryem, ey Rabbim, insan eli
bana dokunmadığı halde, nereden ve nasıl benim
çocuğum olur?! Dedi ki: Allah bu şekilde, meşieti ile
istediğini yaratandır. Bir işin olmasını kararlaştırdığında, sadece ol, der, o şey oluverir. (3/47) [Yani İsa,
bir boyutuyla Meryem’in oğludur; insanoğludur;
meşiet-i İlâhiye kanununun bir meyvesidir. Fakat
başka bir boyutuyla babasız yaratılmış; adeta bütün
varlık âleminin entegre olup onu istemesiyle (Allah’ın sonsuz iradesinin emriyle) doğmuş, canlı bir
mucizedir.] Allah ona kitabı (yasayı) ve hikmeti (özel
bir anlayışı) yani Tevrat ve İncili öğretir.Ve o İsa,
Benî İsraile (yani gelişmişlere, ilkellere değil) bir elçi
olarak gelir; mesajı şudur: Ben size Rabbinizden bir
ayet (mucize) ile geldim. Ben çamurdan kuş şeklini
yaparım, içine üfler, Allah’ın izniyle kuş olur; körü
ve cüzzamlıları iyileştirir, Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim ve sizin evlerinizde yediğinizi ve stok ettiğinizi
size bildiririm.İşte hem yasal, hem olağanüstü olan
bu orta yolda sizin için bir ayet (dayanak, belge) var.
Eğer inanmak isterseniz.. (3/48-49) [Çamur yasayı,
üfleme ruh ve mucizeyi; tedavi yasayı, ölüleri diriltmek mucizeyi; yemek yasayı, görünmeyeni bilmek,
mucizeyi gösterir.] Bir yandan Tevrat’ı ve yasayı
tasdik ve uygulamak için geldim. Bir yandan da, şeriatın bazı şeklî durumlarını kaldırmak için geldim.
Bunu Rabbimin geliştirici ve eğitici buyruğuna dayanarak yaptığıma dair size bir belge (ayet) de getirdim. Artık, Allah’ın bu iki boyutlu sisteminin sizi
selekte etmesinden korkun! Ve selekte olmaktan
kurtuluş için bana itaat edin. (3/50) Allah benim
de, sizin de Rabbinizdir. (Beni mucizevî olarak, sizi
de yasal olarak yaratmıştır.) İşte bu bütünlük çerçevesinde ona kul olun! Orta yol, (sırat-ı müstakim)
budur. (3/51) [Yoksa insan ya materyalist olur veya
dinî değerlerini kaybeden bir spritüalist olur. İkisi de
dengesizlik ve zulümdür.] 2. Ayet: Dediler ki, neden
onun Rabbinden ona somut bir mucize inmedi? Sen
de ki: Allah mevcut düzene bağlı kalmak zorunda
değil. O, mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların
çoğu ilimsiz olduklarından, ne yasayı, ne mucizeyi,

ne de hidayet ve dinlemeyi bilirler! (6/ 37) [Aslında bu 37. ayetten sonra gelen 38. ayette anlatılan
hayatın mucizevi serüveni, sayısız mucizeleri içerir;
eğer ilim gözüyle buna bakabilseler..]
3. Ayet: Biz, Firavun milletinin üzerine (yiyeceklerine) sel, çekirge, bitki biti; (içeceklerine) kurbağalar ve kan indirdik; yorum götürmez (apaçık)
mucizeler olarak.. Fakat kibirlerinden dolayı bunları
göremediler; aazgınlıklarına devam ettiler.Bunun
üzerine yaşamaya asla izin vermeyecek kadar bir
pislik onların üzerine geldi. İşte o zaman Musa’ya sığındılar. Eğer bu belayı kaldırırsan; sana inanacağız,
dediler. Biz o belayı belli bir müddete kadar onlardan kaldırınca, sözlerinde durmadılar. (Çünkü iman,
ihlâsı gerektirir. Onlar ise menfaat için öyle demişlerdi.) Böylelerine iman nasip olmadığı gibi, başlarına tamamıyla yok olma (suda boğulma) gibi daha
büyük bir bela gelir. (A’raf, 132-136)Bu gibi tedrici
yani imtihan sırrına aykırı olmayacak musibetler,
genellikle her çağda gerçekleşiyorlar; yani ayetteki
bilgi evrensel bir yasayı gösteriyor, sadece tarihî bilgi vermiyor. 4. Ayet: O inkârcılar diyorlar ki: Neden
onun Rabbinden bir ayet (mucize) ona inmedi?!
Sen de ki: Benim (yani dinin) asıl görevi, uyarmaktır.
Bununla beraber her kavmin (hak ediyorlarsa) hidayetine sebep olacak bir mucize vardır. (Ra’d, 7) [Bu
surenin 8-10. ayetlerinin izah ettiği gibi; eğer onlar,
yasal ve mucize, artı ve eksi, gayb ve şehadet, aşkınlık ve içkinlik, gizli ve açık, gece ve gündüz, geçmiş
ve gelecek, irade-i cüziye ve irade-i külliye, korku ve
umut gibi zıtların bütünlüğünü ve nasıl sonsuz bir
bilinç içerdiğini bilselerdi, böyle saçma isteklerde
bulunmazlardı..] 5. Ayet: Diyorlar ki: Neden onun
Rabbinden, onun üzerine somut bir ayet (mucize)
indirilmedi?! Sen de ki; mucize, gaybi bir gerçektir.
Gayb tamamıyla Allah’ın elindedir. Bekleyin, ben de
sizinle beraber bekleyenlerdenim. (Yunus, 20)
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ÖLÜM VE ÖNCESİ
Bu konu benim için önemli. İnsanlar biraz silkelenip ölüm öncesine bir baksalar!

kere ziyaret ediyorsun, kırar mıyım seni! İste kulum,
veririm.” diyor Yaradan.

Büyüklenme insanoğlu ölmemeye çaren mi var?

Seni ihtiyacın olduğu zaman arayıp sormayan
kullarla vakit harcama, sen kendinin değerli olduğunu hatırla!

Huzur bulmuş bir gül gibi solmamaya çaren mi
var?
Rabbim için imkânsız yok, ol dese oluverir. Lakin
bizlerde sabır yok. İletişimlerimizi insanlarla güzel
kursak ne olur? Günümüz aydın olur, çevremiz huzurlu olur. Gözümüz ile değil gönlümüz ile sevebilsek! Elimizi açıp O’ndan istesek, her şey ne güzel
olur! Bence güneş gündüze sıcaklık verir. Gece yıldızlar sırdaşımız olur, yeter ki inanalım.
Şu güzelim Safer ayında onun aşkı ile saadete,
zafere koşalım mı? Allah’ın rahmeti üzerimize olsun, ilk önce sevdiğimiz için isteyelim. Nasip ise
bulur bizleri! Yazmışsa ilahi kalem, ne fazla ne noksan düşer kuluna! Kul yeter ki inansın, dostlar ile
paylaşsın. Unutulmayacak tüm anlar dostlar ile güzeldir. Sadece ender insanlar özeldir. Kalbi seninle,
sevginde, dualarıyla birleyen dostlara selam olsun.
Dil söyler, kalem yazar. Gecenin güzelliği yere iner.
Melekler zikre geçer. Güneşin doğmasıyla sabaha
en güzel çiçekler açar gönül bahçemizde, seyreyle!
Sabırla beklediğimiz her şey olur.
Ölüm öncesi, ölmeden evvel ölmeli insan. Aşk
ile sevda ile yoğrulmalı. Âşık sevdiğine bir şey olmasın diye uğraşırken, maşuk sevenin her şeyidir
bence. Ölümden öte köy yok. Gönlü güzel insanlar
her şeyi Allah için severler, bir araya gelirler. Gönlünü Allah’a verende ne gam kalır ne keder. O bilir de ölüm öncesi yatırım gerek. Sırrına ortak bir
dost bulmalı huzur kokan, gül sunmalı sana. İmanlı,
edepli, dili zikirli. Seni sır etmeli, birlemeli ölüm öncesi, ummadık anda yanında olmalı.
Güzel bir hayat istiyorsak güzel insanlar biriktirelim hayatımızda. Ferah tut içini.
“Ey kulum, ben sana yeterim! Sen günde beni 5
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Necibe AKÇA KOCATOP

Ölüm öncesi dünya gafletine kapılma! Vicdanının temiz olması senin elinde. Allah arkamızdan bizi
sevenleri eksik etmesin, o zaman ölmez beden. Hep
hatırlar seven sevdiğini, bir fincan kahve gibi kırk yıl
hatır bırakır geride. Seven sevdiğine dostluk, sevgi,
huzur, mutluluk, neşe verdikçe; Rabbim o kuluna
bereket, sağlık, saadet ve ölümsüz bir ölüm öncesi
hayat sunar bence. Uzaklar yakın olur. Muhabbetler
başlar, sevgiler coşar sevgili gelince. Yolu sevgiden
geçen herkes Mevlana gibi, Şems gibi bakışarak
konuşurlar varsa bir gönüldaşı. Öyle bir dost olmalı
ki; kimi zaman ekmeğini kimi zaman derdini bölüştüğün, çekinmeden gözyaşlarını döktüğün, ruhuna
ilaç, kalbine huzur sunan biri olmalı! Üzülme üzülürüm diyebilen olmalı, arkadaş, dost, eş yani bir
sırdaş olmalı sana seni güvende hissettiren! Hislerini güzellikle gizleyen, yalnız değilsin diyebilecek,
sana dağ gibi güç sunabilecek! Ölüm öncesi böylesi
gerek. Sevene ver gönlünü zayi olmaz. Hayat yorar,
bazen yokuş bazen iniş öyle bir noktaya getirir ki
kimseye zararın olmamıştır. İşte bu ölümsüzlüktür.
İyi anılacaksın sen. Saniyeler sonrasını bilmeyiz,
ölümü hiç düşünmeyiz. Her şeyin sonu ölüm ile bitiyor, biz hala ölüm öncesine yatırım yapmayı bilmeyiz. Vücudunuz sıhhatli ise şükür etmek farz bize! İyi
hissettiren bir dostun var ise yine şükür gerek dile!
Servet arama, yeterli bunlar bence…
Ölüm geldiğinde de ne götürürsün buradan sor
kendine! Üzen, yaralayan, kalbinizi kıran insanlar
bu hayatta hep olacak. Aş bunları! Kırgınlıklar hep
olacak bozma moralini! Bilsen gelmez geçen günler
geri!
Fedakâr, gönüllü, yürekli, yaşamayı seven dostlar ile tutunalım bu hayat ipine. Sizi fark edip seven,
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sizinle mutlu olan, yokluğunuzda arayanlar olsun
hayatta. Size sıradan biriymişsiniz gibi davrananlar
olmasın yanınızda. Bir gülücük, ne sevgiler saçar
etrafa! Kötülükleri unutmak gerek yaşamak için!
Dünyanın boş olduğunu, ölümün hak olduğunu
karşısındaki sandalye boşalınca anlar insanlar. Eşler
size bu hayatta en yakın sevgili ise nedir bize sevgimizi dile getirmeyi erteleten?
Aynı dili konuşmak değil aynı duygularla yaşamak gerek hayatta! Bir tatlı söz ile bir gül verin.
Güne böyle başlamalı bence şimdi, ertelemeden,
ölüm öncesi!
Şah damarından yakın bize Yaratan!
Eşlik edin bir fincan kahveye! Aşk sen, sevda
sen, hayat sen; sevgili ruhum senle güzel bu beden, senle birlenir. Elmanın yarısı sen, diğer yarısı
ben. Yaş kaç olursa olsun… Ömür 3 günlük! Kahve
bahane olsun, muhabbet ister! Göz göze, diz dize!
Kişi kişinin aynası imiş. Ne güzel söylemiş, yolu
sevgiden geçenlere selam olsun. Sevdiklerimiz ne
kadar uzakta olsalar da dualarımız daima onlarla!
Ölüm öncesi son kararım; hayatımın geri kalanını
beni güldüren, özel hissettiren ve ne olursa olsun
beni seven insanlarla geçirmek istiyorum.
Büyüklenme insanoğlu,

Ölüm demez bu genç, koca,
Gelir bir gün ya bir gece,
Cenaze namazın hoca,
Kılmamaya çaren mi var?
Altımızda taşlar batar,
Üstümüzde otlar biter,
Yılan, çıyan yiyip yutar,
Yutmamaya çaren mi var?
Sen de git Necibe kardeş,
İman, Kur’an olsun yoldaş,
Kara toprağa bütün baş,
Girmemeye çaren mi var?
Ölüm öncesi sevilip seven olalım inşallah. Unutulmamak dileğiyle.

Ölmemeye çaren mi var?
Huzur bulmuş bir gül gibi,
Solmamaya çaren mi var?
Düşünmezsin hiç ölmeyi,
Terk etmezsin hiç gülmeyi,
Yakası yok, ak gömleği,
Giymemeye çaren mi var?
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ŞERİAT NEDİR,
NE
DEĞİLDİR?

İSL AM

Osman NUR

Şeriat nedir? Bunu bilen kaç kişi var ülkemizde? Yahut şöyle bir soru soralım, cevapları nasıl alırız? “Şeriatçı mısın?”. Ülkemiz insanlarına böyle bir soru sorularak anket yapılmış. Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları bu soru karşısında bir ankette %9, birinde de %6 evet cevabını almıştır.
Diğer taraftan yine anketlerde TC vatandaşlarının %90’ı “müslüman” olduğunu bildirmiş. Aslında,
şeriatçıyım ile Müslümanım arasında bir fark yoktur. Yani her Müslümanım diyen aynı zamanda
şeriatçıdır. Şeriatçı olmayan müslüman olamaz. Şimdi bu ifademe bile okuyucuların arasında itiraz edecekler çoktur. Çünkü çevremizde “Elhamdülillah
Müslümanım ama şeriata da
karşıyım” diyen çok insana rastlamaktayız.
1 Mart 1926’da “Devleti İslam’dan kopararak Laikleştiren Kemalist Devrimler”in biri daha yasalaştı. Böylece şeriat kanunları uygulamadan kaldırılmış oldu. 1889 tarihli “İtalyan Zanardelli
Yasası” esas alınarak hazırlanan “Türk Ceza Kanunu” kabul edildi. Artık müslümanlara, Papalık
merkezi İtalya’da uygulanan ceza yasası tatbik edilecekti. İşte bu tarihten sonra devlet olarak TC
bütün gücüyle şeriat yasalarının karşısında oldu. TC ye karşı en büyük düşman şeriat ve şeriatçılar
gösterildi. İlkokuldan üniversite son sınıfına kadar müslüman Türk çocuklarının beynine bu şeriat
düşmanlığı yerleştirildi. Müslüman Türk milleti Müslümanlığını da bırakmadı. Böylece şeriate karşı müslüman tipi ortaya çıktı.
Şeriati, islam kanunları olarak tarif edenler bir nevi haklılar, çünkü kastedilen İslam ceza yasalarıdır. Aslında şeriat denince bütün Müslümanlık akla gelmelidir. İslam’ın bütün kaidelerine şeriat
denir. Yani sadece ceza kanunu değil, hak, hukuklar, miras, evlenme, ahlak, ibadet hep şeriat olarak dini kitaplarımıza geçmiştir. Bir insanın anasına sövmesi şeriate aykırıdır. Bir insanın halası ile
evlenmesi şeriate aykırıdır. Bir insanın dini bayram günlerinde oruç tutması şeriate aykırıdır. Ortakların birbiri aleyhine hile yapmaları şeriate aykırıdır. Bir müslümanın, müslüman ordusundan
kaçması şeriate aykırıdır, hırsızlık, zina, faiz, kumar, içki içmek, domuz eti yemek şeriate aykırıdır.
İnsanın birbirine yalan söylemesi veya birbirini gıybet etmesi, hoşlanılmayan lakap takması hep
şeriate yani İslam’a aykırıdır.
İslam dinine göre, “Ben Müslümanım ama şeriate karşıyım” diyen bir kimse dinden çıkar, kâfir
olur. Çünkü bir müslüman, islam dininin bir meselesini dahi kabul etmemezlik yapamaz. Laiklik ise
Dine dayalı kanunları kabul etmez. Mesela dinde olan cezaları asla kabul etmez. Dinde zorlama
yoktur. İsteyen şeriate karşı olur, isteyen kabul eder. Yine isteyen laik olur, isteyen müslüman olur.
Ama hem laik hem de müslüman olunmaz. Hem şeriate karşı olup hem de müslüman olunmaz.
“Hem Müslümanım hem de laikim” diyen insan hem müslümanlığı hem de laikliği iyi bilmeyen
kişilerdir. Bunlar birbirine zıttır.
Bazı insanlar “Hem laikim hem de Müslümanım” diyerek yolların en iyisinin kendi yollarının
olduğunu söylerler. Bunlar sentezcidir. Sentez ise iki ayrı şeyin birleşerek başka bir şeye dönüşmesidir. O dönüşen iki şeyden biri veya ikisi değildir artık. Kimyada H2O diye tarif edilen “su”, iki
hidrojen ile bir oksijenin birleşmesidir. Su artık ne hidrojendir, ne de oksijendir. Su bambaşka bir
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şeydir. Onun için müslüman dinini bir şey ile sentez yapamaz. Yaparsa o dinden çıkmış olur. Bunu
dini kitaplarımız yazmaktadır. Dinimiz İslam tam bir dindir, onun eksiği yoktur ki bir başka şeyle
tamamlayalım. Din bir hayat sistemidir. Din bir insanın nelere inanacağını, nelere inanmayacağını, neleri yapacağını, nelerin yapılmayacağını, ahlakının, sosyal hayatının nasıl olacağını açıklar.
Laiklik de bir hayat sistemidir. Onunda inanılması gereken ilkeleri vardır, yapılması gereken hayat
kuralları ve kendine özgü ahlak kuralları vardır. Bu açıklamaya rağmen “ben hem Müslümanım
hem de laikim, benim bu inancım daha doğrudur” diyen varsa onun dini onun olsun. Müslümanlar şucu bucu değildir sadece Müslümandır. Ne garip bir şeydir ki Laik müslümanlar(!), şeriatçı müslümanları laik olmaya, şeriatçılar da laikleri şeriatçılığa davet edip dururlar. Demek ki
bunlar ayrı şeylerdir. Dinde zorlama yoktur. Bir müslüman laik birini zorla müslüman yapamaz,
zor altında kabul edilen Müslümanlık da geçerli olmaz. Çünkü Müslümanlık kalp işidir. Kalben
doğruluğuna inanılmayan inanç gerçek inanç değildir. Laikleri müslümanlığa davet olabilir, olmalıdır da. Ama zorlama olmaz. Bunun karşıtı olarak da laikler müslümanları laikliğe inanmaya
zorlamamalıdır. Bakın Allah ne buyuruyor: “Senin dinin sana, benim dinim bana” (Kafirun.6.a.).
Fakat pratikte laikler müslümanları laik olmağa fazla zorluyorlar. Laikliği benimsemeyen insanlar
ülkemizde potansiyel suçlu olarak kabul ediliyor. Bunların örnekleri 2004 yılına kadar şiddetli devam etti. Hala da eskisi kadar olmasa da devam etmektedir. Laiklik adına Allah ismi yerine tanrı
denildi. Ezan değiştirildi, yazı değiştirildi, kıyafet değiştirildi, kanunlar değiştirildi. Başını örten
kızlar okullarda okutulmadı, Müslümanlık için sakal bırakanların hakları gasp edildi. Başı örtülü
anne ile elli yaşından küçüklerin sakallı olan babaya askerde oğlunu bile ziyaret ettirmediler.
Sakallı ve örtülü anne baba garnizonda yapılan evlatlarının düğününe bile alınmadı. Garnizonların kapısına “başörtülü ve köpekler içeri giremez” diye levha bile astılar. Biri de çıktı bu laiklik
mücadelemiz bin yıl sürecek dedi. Kadere bakın ki bunu söyleyen on yıl sonra hapsedildi.
Eskiden bazı müslümanlar, şeriattan bahsetmezler ama Allah kanunu, Allah’ın yasası diyerek
kendilerini bir nevi kamufle ederlerdi. Bunu da ekseriyetle hocalar, müftüler, vaizler, imamlar
söylerlerdi. Bunu da düzenin şerrinden kendilerini korumak için yaparlardı. Bunun da insanlarımız üzerinde menfi yönü oldu. Din hocalarından da şeriatçıyım sözünü duymayan veya şeriatta
bu böyledir, şeriatta şu şöyledir sözünü duymayan, bunun aksine şeriatı bir öcü gibi gösteren laik
kişilerin etkisi ile de masum müslümanlar bile şeriate karşıyım demeye başlamışlardır. Çünkü
ortamda şeriatçıyım diyen kimse yoktur.
Müslüman içinde bulunduğu ortamı iyi bilmelidir. Müslümanlıkta önemli olan inançtır. İnancı
doğru olmayan küfre düşer. İslam dinine göre inançtan sonra amel gelir. Amelde eksiklik insanı
küfre düşürmez, ama inançta eksiklik insanı küfre düşürür. Amelde eksiklik için yapılması gereken günahlara tevbe etmektir. Allah günahına tevbe edeni affedeceğini söylüyor. Onun için
Müslüman kendi itikadını çok iyi bilmelidir. Müslümanın itikadındaki bir eksiklik insanı İslam
dininden çıkarır. Ağzından çıkacak bir İslam’a aykırı söz insanı küfre düşürebilir. Onun için Müslüman Müslümanlığını çok iyi bilmek zorundadır. Bu şeriat örneği de ayıkmamız için çok açık
bir örnektir. Yoksa insanlar cennete gidiyorum diye cehenneme götüren trene biner de haberi
olmaz, maazallah.
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Geçmiş geçmiştir, gelecek de geçecek
Akif CEMİL
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BAKAN SELÇUK'DAN
AÇIKALAMALAR
Harika PINARBAŞI

"Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm
ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12’inciÿsınıflar ile
özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.
Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak
dileğimiz.
Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, 2
gün okulda olacaklar.Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam
edecek ve devamsız sayılmayacaklar.
Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar.
Bilgisayar ve internet konusunda 12 bin 111 eba
destek noktası oluşturduk. Bilgisayar ve internet
konusunda sorun yaşayan öğrencilerimiz, buradan
ebaya bağlanabilecekler.
İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir
düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik.
Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri
tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir
konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir
ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması
lazım.
12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını,
8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın
okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla,
güvenle buluşmak dileğimiz.
Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık.
Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim
öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz

yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.
İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da
yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde
başlatıyoruz.
Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak
önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek
evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve
tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske,
mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.
Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda
yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı
aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen
kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar
dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi
bir engel görülmemiştir.
Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na
göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.
Uzaktan eğitim sürecinde televizyon kanallarımız ve internet portalımızdaki ders anlatımlarımızı
öğrencilerimizin daha kolay pekiştirebilmeleri ve
farklı soru türleriyle anlama süreçlerini güçlendirmek için sunduğumuz kaynakların çeşitliliğini artırmaya devam ediyoruz. Ortaokul öğrencilerimiz için
yayımladığımız destek paketi her sınıf seviyesindeki
sadece birinci üniteyi kapsıyor. Sonrasında diğer
ünitelerle ilgili de çalışma fasikülleri sunacağız.
Ayrıca, ilkokul ve lise seviyesinde de çalışma fasiküllerini hazırlayıp düzenli olarak paylaşacağız. Bu
çalışmaları koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında
büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma
arkadaşlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve
öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.
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SERBEST

ALİ USTA'NIN HİKÂYESİ
(ÇIKSALIN TANDIR EVİ)
600 yıl dünyaya hükmeden bir devletin
Bugün dünyaya miras bıraktığı iki büyük
Etken biri Osmanlı tokadıdır
Diğeri Osmanlı TÜRK Mutfağı
Zulmeden zalimler tokadımızı yemiş
Misafir gelen de mutfağımızın nimetlerini
Kimseyi aç açıkta bırakmamışız
Biz her daim insana anladığı dilden
Hitap etme konusunda sanatkârız
Osmanlı tokadını bir başka hikâyede
Var edelim inşallah
Bugünkü hikâyemiz, kahvaltıya
Mana âleminde bir dokunuş tandır ekmeğine
Gurme babında bakış
Ve salına salına çıkılmayan
Çıksalın semtini Çıksalın yapan
Gülen yüzünü eksik etmeyen esnaf ahalisi
Zira esnafı yaşatılan bir semtin
İnsanın halinden ahvalinden anlayan
O semte hayat veren gerçek hikâyesi
Osmanlı mutfak kültüründe
Büyük öneme sahip olan kahvaltı
Kahveden önceki yemek anlamına gelen
“Kahve altı” olarak ifade edilirdi
Ama gelin görün ki bu kadim millet
Türk dil kurumuna inat
Diyar Bekir’i Diyarbakır El Azizi Elâzığ’a çevirdiği gibi
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Kahve altına, kahvaltıya çevirmişti
Eğer tadını bilirseniz ekmeği paylaşmak
Ekmekten daha lezzetlidir” demişti üstat
Tadını bildiğim bu tandır ekmeğinin
Ve ustasının hikâyesinde paylaşmak
Farz olmuştu kendi dilimizce
Sizleri bu lezzetin durağı
Çıksalın Tandır evine
İşin mutfak tarafında olan
Tandır ekmeğine hayat veren
ALİ Abinin mekânında buluşturalım
Erzincan Köy Kahvaltısı sunumunun yanında tandır ile
gelin
Hasbihal olalım fani dünyanın
Unutulmayan lezzetler diyarında nefsimizi ağırlayalım
Zira tandır demek sağlık tandır demek
Orta Asya Türklerinin bir devlet iki millet diyen
Azeri gârdaşlardan gelen ekmeğin hikayesi demek
Gelelim salına salına çıkılmayan
Çıksalın Semtinin güler yüzlü esnafı
Ali Abinin hikâyesine
Asıl mesleği aşçılık olan
Aslen Erzincan’ın toprak damında dünyaya gelen bir âdemoğlu
İşletmesinde ki var olan asıl güzellik
Müşterisine sunduğu saygı sevgi esnaflığı var ettiği
Yaratanın ona bahşettiği gerçek servet
Ne demiştik ÇIKSALIN
Esnafı yaşatılan bir semtin hikâyesidir
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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Ezgi Akımcılar

İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli
bir hale gelir.
1-3. gün

8. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya
çıkar.

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görüle bilir.
4. gün
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece
artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

5. gün

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli
bir hale gelir.

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
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Yaylada Tek Başına Yaşayan
‘Robinson Nine’nin Hayatı
Belgeselde
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E SM A- Ü L H Ü SNA

El-Musavvir
İlker KARATAŞ

Arapça kökenli olan “musavvir” kelimesi rahim olarak Türkçe’ de karşılık bulmuştur. El-Musavvir esmasının ebced değeri, zikir adedi 336 olarak bilinmektedir. Zikir günü ise Pazartesi günüdür. Esmanın zikir
saati ise Kameri’ dir. Güneş doğduğu ilk vakitlerde zikir edilmeye başlanmaktadır. İkindi namazı kılındıktan
sonra ve gece yarısı olduğunda El-Musavvir zikri yapılmalıdır. Zikir şekli olarak “ El-Musavvir” ya da “ Ya
Musavvir” olmalıdır.
El-Musavvir Esmasının Anlamı Nedir?
El- Musavvir her şeye şekil veren, ayrı bir biçim vererek tasvir eden ve yarattığı varlıklara suret veren
anlamındadır. Suret verdiği hiçbir varlık birbirine benzemez. Allah’ın sıfatlarından biri olan Musavvir, her
mahlukatı kendi istediği sıfatta yaratmaktadır. Kainatı özel ve güzel bir hale getiren El-Musavvir, istediğini
isteği biçimde oluşturmaktadır.
El-Musavvir Esmasının Faziletleri Nedir?
Rabbine dua edip yalnızca Rabbinden isteklerde bulunan kişiler akşam namazını kıldıktan sonra 21 defa
“Ya Musavvir” zikri yapmalıdır. Sabahları seher vaktinde her gün “Ya Musavvir” zikrine 336 kere tekrarlamasıyla evlenmek isteyenlere hayırlı bir kısmet çıkacaktır. Yatmadan önce 336 kez “Ya Musavvir” esmasının
okunmasıyla ruhani varlıklar o kişiye görünecektir. Esmayı her gün zikreden kişiler zikir sayısını tamamladıklarında maddi ve manevi açıdan rahatlığa kavuşmaktadır. Tıp açısından çocuğu olmayan kişiler yedi gün
oruç tutmalı ve akşam namazından sonra 21 defa El-Musavvır zikretmelidir. Rüya da görmek istenen biri
için “Ya Musavvir” 1000 defa zikredilmelidir.
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Dana Rosto
Arzu KOÇAK

Dana Rosto Tarifi İçin Malzemeler
Dana bonfile 800 gr
Küçük soğan 6-8 adet
Tereyağı ,sıvı yağ
Defne yaprağı, tuz karabiber sarımsak
Patates püresi için
3 orta boy patates
4 kaşık süt
Tereyağı
Tuz
Sosu için
Sıvı yağ
Tuz,
Karabiber
Dövülmüş sarımsak
Kekik
Kimyon
Dana Rosto Nasıl Yapılır?
Bütün olarak aldığımız eti buzdolabı poşetine koyup, içine tuz, karabiber, yenibahar, dövülmüş sarımsak ekleyip, karıştırıp bir gece buzdolabında bekletiyoruz.
Daha sonra eti çıkarıp tencerenin içine tereyağı ve sıvı yağ koyuyoruz.
Bütün eti kızgın yağda her yerini kızartıp mühürleme işlemini yapıyoruz...
Daha sonra düdüklü tencerede bir bardak su ile etimizi ortalama bir saat pişmeye bırakıyoruz.
Haşlanmış patatesin içine tereyağı, tuz, süt ekleyip karıştırarak kıvamlı hale getiriyoruz...
Bir bardak sıcak su , salça, kekik, kimyon ve sarımsakları karıştırıp sosumuzu hazırlıyoruz.
Düdüklü tencerede pişen etimizi çıkarıp dilimliyoruz. Ve fırın kabına koyuyoruz üzerine sosumuzu döküyoruz. Yanlarına bütün soyulmuş soğanları da koyuyoruz.
Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20-30 dakika daha soğanlar pişene kadar pişiriyoruz.
Patates püresi isteğe bağlı pirinç pilavı ile servis ediyoruz.
Afiyet olsun
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ÜMMET OLMA ŞEREFİNE NAİL
OLMUŞ MÜ’MİN
Sadettin TURHAN

Sen salih, bahtiyar, mübarek, şan ve şeref sahibi, izzet ve ikrama mazhar olmuş bir mü’minsin.
Sen kibar, nazenin, önemli, onurlu ve kişilikli bir mü’minsin. Sen irade, idare, otorite, şefkat,
merhamet sahibisin. Nadide, vicdanlı, imanlı ve ihlâslı bir yara-tılmışsın. Sen muhabbet, edep,
teslimiyet, güzel ahlak sahibisin. Sen İslam’a ve Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve
sellem) ümmet olma şeref ve nimetine nail olmuş bir mü’min¬sin.
Bu vasıflarını yaşamaya ve etrafında yaşatmaya gay¬ret et. Hep başkalarının düzelmesini ve
hatalarını terk etmesini bekleme. Bulunduğun her yerde örnek göste¬rilen bir şahsiyet olmaya
gayret et. Çünkü sen âlemlere rahmet olarak gönderilen Resul’ü Kibriya’nın ümmeti¬sin. Dünya
üzerinde eşref-i mahlûkat olarak nitelendiri¬len insan neslinin mü’min temsilcisisin. Çünkü sen,
seni yaratanı ve hayat vereni biliyorsun.
Ey mü’min kardeşim haydi! Toplumun düzelmesini bekleme, sen toplumu düzeltmek için
çaba sarf et.
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BMW
Nihat ÖZBİLEK

Silindir Hacmi1597
ccMaksimum Hız232 km/s
Beygir Gücü170 HP0-100 Km
Hızlanma7.7 snMaksimum Tork250
NmUzunluk4709 mmVites
Tipi8 İleri
OtomatikGenişlik1827
mmYakıt TürüBenzinYükseklik1435
mmŞehir İçi Ortalama Tüketim7.7 lt
Boş Ağırlık1525 kg
Şehir Dışı Ortalama Tüketim5.6 lt
Bagaj Hacmi-Karma
Yakıt Tüketimi6.4 lt
Yakıt Deposu59 lt
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MAKALE

OVALARIMIZ CAN ÇEKİŞİYOR
Sencer OLGUN

Ovalar tarımdır, topraktır, berekettir; ovasız bir memleket taştır, kıraçtır, verimsizdir… Türkiye ekonomisinin can damarı sayılan ovalarımızı korumak öncelikle Tarım ve
Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının akabinde ise tüm yerel yönetimlerin asli görevidir. Her türlü yatırım hizmetleri ve yerleşim planı bu amacı korumaya yönelik olmalıdır. Ancak TÜİK’in 2018 yılı verilerine ait aşağıdaki grafikte bu hassasiyetin
hiç de korunmadığı anlaşılmaktadır. Grafikte görüldüğü gibi 1980 yılından itibaren
başlayan tarım arazilerindeki azalış hızla devam etmiş ve kırk yılık bir dönemde 40.

000 km²’lik tarım arazisi yok olup gitmiştir. Bu kaybın en önemli nedeni ovaların imara
açılması ve plansız kentleşmedir. Tez zamanda bu kaybın önüne geçebilecek projeler
üretilmediği takdirde Türkiye’deki tarım arazilerinin yaklaşık 250 yıllık bir ömrü kalmış
demektir. Bilim insanlarının 1 cm kalınlıktaki toprak örtüsünün oluşması için yüzlerce
seneye ihtiyaç olduğu savı ve bir anda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 virüsü
nedeniyle tarımın ne kadar önemli olduğu gerçeği dikkate alınırsa tarım arazilerindeki bu azalışın Türkiye’nin geleceğini dinamitlediği aşikardır. Geniş tarım arazilerinden
yoksun Japonların balkon ve çatılarda küçücük saksılarda sebze üretme çabaları, İsrail
halkının çöl topraklarını tarıma kazandırmak için gösterdiği olağanüstü gayretleri boşuna değildir.
Ülkemizde 1980’li yıllardan itibaren iç göçlerin artması maalesef plansız kentleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Ovalarımızın büyük bir bölümü geçen süre zarfında
âdeta konut yığınlarına dönüşmüştür. Bizzat gezip gördüğüm ve içim sızlayarak incelemelerde bulunduğum birçok ovamızın ne yazık ki plansız konutlar, yerleşkeler ve sana-
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yi tesisleriyle işgal edilmiş olduğunu söyleyebilirim.
Billboardlarda ışıltılı kıyafetlerle gülümseyerek boy gösteren belediye başkanlarımızın bir kısmı maalesef bu hassasiyete sahip değildir. İşte bu yüzden de yerel yönetim
hizmetlerini kolaylaştırmak adına gördükleri her düz araziye imar vermişlerdir. Ülkemizin her tarafının fay hatlarıyla çevrili ve özellikle de ovalarımızın büyük çoğunluğunun bu fay hatları üzerinde olduğu gerçeği ya unutulmuş ya da göz ardı edilmiştir. Bu
ihmalkârlık ise Allah muhafaza, Türkiye’yi büyük felaketlere gebe bırakmıştır. Birçok
orman ve mera arazisi de bu yanlış kullanımdan dolayı harap edilmiş ve doğanın dengesini sağlayan temel unsurlar kasten veya bilinçsizce katledilmiştir.
Yirmi yıllık bir sürede dev projelere imza atan ve 2023 yılı hedefleriyle çağa yön
verme yolunda olan Türkiye, böylesine bir katliama asla seyirci kalmamalı ve bir an
önce bu konut mezarlığından kurtulmalıdır. Zira başka Türkiye yok...
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TEKNOLOJİ

Tom Clancy's
Rainbow Six: Siege
Oynanış
Tom Clancy's Rainbow Six Siege, oyuncuların bir anti-terörist birimi
olan Rainbow takımından değişik 'operatörler' olarak oynayabileceği Birinci şahıs nişancı türünde bir video oyunudur. Bu operatörlerin
değişik uyrukları, ekipmanları, yetenekleri ve işlevleri vardır. Örneğin
Twitch adındaki bir operatör düşmanları uzak mesafeden elektrik şoku
ile vurabilen bir drone'a sahip olacakken, Smoke, etkilenen bölgelerde bulunan düşmanlara büyük miktarda hasar verebilen zehirli gazlar
yerleştirip patlatabilecek. Sonuç olarak, oyun bizlere 'asimetrik' bir
yapı sunacak. Aynı zamanda her iki taraf da, ekipmanları ve aletleri
oyuncu tarafından haritaya ve oyun moduna göre özelleştirilebilen,
"Çaylak" isimli bir sınıfa sahiptirler. Oyuncu her oyunda sadece bir çeşit operatör olarak oynayabilecek, ve bu oyun bitene kadar operatörünü değiştiremeyecek. Sayıları sınırlı olmakla beraber, el bombası veya
hücum patlayıcıları gibi güçlü silahlar da satın alınıp kullanılabilecek.
Oyunda takım çalışması kuşatma anlamına gelen "Siege" ismiyle desteklenirken, oyuncuların düşmanlarını yenebilmesi için güçlerini birleştirmeleri amaçlanmıştır. Aynı zamanda oyuncular arasındaki iletişimi güçlendirmek için oyun içinde sesli olarak iletişim sağlanabilecektir.
Oyuncular aynı zamanda oyun başlamadan önce saldırılarının veya
savunmalarının ne şekilde olacağıyla ilgili plan yapabilecekler. Saldırı
takımı çevreyi araştırmak, düşmanlarının ve hedeflerin yerlerini tespit
edebilmek için küçük dronelar gönderebilecek iken, savunma takımı
da saldırıyı önleyebilmek için kapı, duvar gibi yapıları güçlendirmek
amacıyla çeşitli barikatlar döşeyebilecekler. Saldırı takımı, saldırı için
birden fazla başlama noktasından birini seçebilecek. Oyundaki haritalar çok büyük olmayacak, ve oyuncular öldükleri zaman bir takım
arkadaşı tarafından gerçekleştirilmedikçe oyun bitimine kadar yeniden
hayata gelemeyecekler. Bunun sebebinin, Ubisoft Montreal tarafından
"üç ana sütun" olarak adlandırılan, oyuncuları takım oyununa ve değişik taktikler kullanmaya itmek, ve aynı zamanda oyun süresince gerçek
bir heyecan yaratmak olduğu açıklanmıştır.Aynı zamanda bir oyuna
ayrılan süre de çok uzun değildir. Oyunun haritalarının hazırlanmasında 'düşeylik' anahtar ögelerden biri olarak açıklanmıştır. Oyuncular
düşmanlarını tuzağa düşürmek için pencerelerden iple içeriye dalma
gibi, zeminden ve çatıdan hücum patlayıcıları ve bazı özel silahlar ile
saldırı yapabiliyorlar Takım arkadaşını kasten vurmak dışında oyunda
gerçekleştirilen her hareket, "Renown" isimli, yeni operatörler, silahlar
ve ekipmanlar almaya yarayan puanlar kazandıracak.
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SPOR

Göztepe'de Yalçın parladı
Durmuş KOÇ

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapı patentli oyuncusu YalçınKayan bu sezon teknik direktör İlhan
Palut'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Sarı-kırmızılıların gözbebeği olup 2018 yılında profesyonel
sözleşmeye imza atan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk 4 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı. İlhan
Palut'un orta alanda görev verdiği Yalçın, Yukatel Denizlispor maçında 86, Yeni Malatyaspor deplasmanında 46, Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında 90 ve Medipol Başakşehir mücadelesinde de 84 dakika
sahada kaldı.Yalçın, ilk yılı olan 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de sadece 2 maçta sarı-kırmızılı formayı
giyip 9 dakika oyunda kaldı. Genç futbolcu geçen sezon ise daha fazla süre almayı başardı. Özellikle İlhan
Palut'un göreve gelmesiyle forma rekabetinde başarılı olan Yalçın, toplam 12 maçta kendini gösterdi. Göztepe'de Yalçın'ın yanı sıra altyapıdan yetişen diğer oyuncu Efe Binici de bu sezon Süper Lig'de oynamaşa
şansı buldu. Genç orta saha oyuncusu Denizlispor ve Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil oldu ve
toplam 13 dakika boyunca mücadele etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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En Hızlı Kilo Verdiren Hareketler
Tülay Akımcılar

1. Crunches
Yarım mekik olarak da bilinen crunches hareketinde dizler hafifçe bükülerek sırt üstü uzanılır. Ayak
tabanları yere bastırılır. Kollar ya baş arkasına ya da
çapraz olacak şekilde göğüs bölgesine konulur. Yatarken nefes alınır, kalkarken ağızdan nefes verilir.
Bu harekette karın kaslarına yük bindirilir. Kalkık
durumda 3 – 5 saniye beklenir ve tekrardan yatılır.
2. Bisiklet egzersizi
Yere sırt üstü uzanılır. Dizler 90 derece açıyla bükülür. Eller, dirsekler kırılarak boyun bölgesinde birleştirilir. Sol diz, sağ dirseğe yakınlaştırılır. Tekrar sırt
üstü yatar pozisyona geçilir ve devamında sağ diz,
sol dirseğe yakınlaştırılarak hareket tekrar edilir. Bu
hareketi uygularken kas geliştirici spor aleti kullanabilir, kısa süre içerisinde etkili sonuçlar alabilirsiniz.
3. Bacak ile çember çizme
Eller vücuda yapışık bir biçimde yere sırt üstü
uzanılır. Sağ bacak, mümkün olduğunca bükülmeden, 90 derecelik açıyla havaya kaldırılır. Ayak parmak uçları tavana yakın, gergin bir biçimde tutulur.
10 ile 60 saniye arasında bu hareket yapılır ve diğer
ayağa geçilir. Daha etkili bir egzersiz için yaylı egzersiz aleti kullanabilirsiniz. Bu sayede hem kol kaslarınızı hem de karın kaslarınızı çalıştırmanız mümkün.

eller dik bir biçimde yüz üstü yere uzanılır. Ayaklar
uzatılarak parmak ucunda durulur. Eller, dirsekler
yere gelecek şekilde konumlandırılır. Derin enfes
alarak en az 30 saniye boyunca bu pozisyonda beklenir.
6. Mountain climber
Avuç içleri yere değecek bir biçimde, kollarsa dik
bir konumda durulur. Hareketi gerçekleştirirken bacakları uzatılır ve ayaklar eğik vaziyette tutulur. Sağ
diz yavaşça karın bölgesine çekilerek eski konuma
dönülür. Ardından da sol diz için egzersiz uygulanır.
7. Flutter kicks
Yere sırt üstü uzanılır. Eller başın arkasında birleştirilir ve omuzlar hafifçe kalkana dek baş kaldırılır.
Aynı anda ayaklar, yerden 15 santim yukarı kaldırılır.
Sağ ayak yavaşça biraz daha yukarı kaldırılır ve eski
konumuna geri getirilir. Aynı işlem sol ayak için de
uygulanır. Dilerseniz bu egzersizi mat üzerinde değil, egzersiz aletinde uygulayabilirsiniz. Eğer sırt ve
bel ağrılarından şikayetçiyseniz mat yerine egzersiz
aleti kullanmak çok daha ideal bir tercih olacaktır.

4. Kalça kaldırma hareketi
Avuç ileri yere bakacak şekilde sırt üstü uzanılır.
Bacaklar birbirine yapışık şekilde, mümkünse 90 derecelik açıyla, bükmeden havaya kaldırılır. Ayaklar
kaldırıldığında nefes verilir, yatırıldığında da nefes
alınır. Bu hareketi uygularken baş ve omuzlar sabit
kalmalıdır. Dilerseniz bu hareketi uygularken mekik
aleti kullanabilir, aynı anda hem kol hem de karın
kaslarınızı çalıştırabilirsiniz.
5. Plank egzersizi
En zorlayıcı göbek eritme hareketlerinden olan
plank için dizler üzerinde dururken bacaklar kıvrık,
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OBJEKTİFDEN SİZLERE
Oğuz ZEKi
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Mehmet Fırıncı

K U R’A N B Ü L B Ü L L E R İ

Mehmed ALACADOĞAN

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı, 1928 yılında Bursa'nın
İnegöl ilçesine bağlı Yenice Müslim köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Nuri Güleç’tir.
Ailece fırıncılık yaparak geçindikleri için kendisine “fırıncı abi” denilmektedir.1950-60 yılları
arasında Said Nursi’nin yanında, hizmetinde bulundu.Sözler Yayınevi, Söz Basın, Nesil Yayınları,
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı gibi hizmet eksenli çalışmaların kurucusu oldu. Mehmet Fırıncı
Risale-i Nur’ların İngilizceye çevrilmesi ve uluslararası akademik çalışmaların yaygınlaşmasına
katkı sağladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin aslına rücu etmesi
vesileyle arayıp "hayırlı olsun" temennilerini ilettiği, Bediüzzaman Said Nursi'nin 92 yaşındaki
talebesi Mehmet Fırıncı, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin duygularını anlatırken;
hayatıyla ilgili de bilgiler vermişti.
Aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı hoca, asıl
adının Mehmet Nuri Güleç olduğunu, 1945 yılında ailesiyle birlikte Bediüzzaman Said Nursi'yi
ziyaret ettiklerini, burada ne iş yaptığının sorulduğunu, fırıncılıkla uğraştığını söylemesi üzerine,
Said Nursi''nin kendisine "Mehmet Fırıncı" dediğini anlattı.
Mehmet Güleç olarak kendisini kimsenin tanımadığını ifade eden Fırıncı, "Hep Mehmet Fırıncı'yı bilirler. Böylece bir hayatın içine girmiş olduk. Said Nursi Hazretlerinin eserlerinin oku-
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tulması, neşri, çalışmalarıyla meşgul olduk. Bu sebeple yaşlanınca da 'Fırıncı abi' olduk." diye
konuştu.
Fırıncı, İstanbul'a ilk kez 1938 yılında geldiğini anlatarak, "Nuruosmaniye Caddesinde İkbal
Kıraathanesi vardı. Kültürlü kimselerin kitap okuma ve gazete takipleri yaptığı okuma salonu
şeklinde bir kıraathaneydi. Oraya babamı görmek için gittim. Masasında beraber oturduğu
uçacak gibi nezih, mübarek bir zat vardı. Merak ettim, kim olduğunu sordum. Kapatılan Ayasofya Camii’nin ikinci imamı Tahir Efendi olduğunu söylediler. Cami kapatılalı 4 yıl olmuştu, daha
müzeye çevrilmemiş, sadece kapatılmıştı." şeklinde konuştu.
İkinci Dünya Savaşı nedeniyle memleketlerine gittiklerini, 1945 yılında savaşın bitmesi üzerine
tekrar İstanbul'a döndüklerini belirten Fırıncı, şöyle devam etti:
"Ayasofya’yı ziyaret ettik. Babam böyle şeylere çok meraklıydı, çocuklarını da götürürdü.
Hatta o esnada Kariye Camii ibadete açıktı, orada namaz kıldık. Sonra Ayasofya’ya geldik ki
zemin hendeklerle kazılmış vaziyette. Tarihi şeyler aramak için parça parça kazılmıştı. Üzerinde
Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer yazan bu büyük levhalar yerdeydi. Sonra öğrendik
ki levhaları buradan çıkarmak istemişler ama o kadar büyük yapılmış ki kapılardan sığmamış,
çıkaramamışlar. 1950’den sonra Demokrat Parti devrinde levhalar yeniden asıldı. O zamandan
beri namaz kılınamadığı için milletimizde daima gurbet hissi oluştu."
Mehmet Fırıncı hoca, bu tarihten sonra yurt dışından gelen kişileri gezdirmek için sıklıkla Ayasofya'ya geldiğini ancak namaz kılmak istediklerinde görevlilerin müsade etmediğini anlatarak,
"1950'den sonra o hendekler kapatılmıştı. Müze olarak açıktı ve hep ziyaret ettik ama bir defa
namaz kılmayı bile çok arzu ettiğimiz halde buradaki görevliler müsaade etmiyordu." dedi.
Yıllar sonra Ayasofya'nın cami olduğunu anlatan Fırıncı, "Ayasofya Camii oldu, çok şükür. Muhterem Cumhurbaşkanımızın davetiyle ilk cuma namazına katıldık. Cumhurbaşkanımız hakikaten hukuka dayalı olarak Danıştay’ın kararını bekledi. O karar çıkar çıkmaz kendisi de kararını
verdi. Camiye çevrilmesi için diyanete devretti." diye konuştu.
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TARİHTE BU AY
Ünzile YILDIRIM

1 Ekim 2020 Perşembe/ 14 Safer 1442- Câmiler ve Din Görevlileri Haftası (1-7 Ekim)
2 Ekim Cuma/ 15 Safer- Selahaddîn-i Eyyûbî’nin Kudüs’ü Fethetmesi (1187)/ Zâbıta Teşkilâtının Kurulması (1826)
3 Ekim Cumartesi/ 16 Safer- İmam Tirmizî’nin Vefâtı (892)/ Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Sadrazam Olması (1716)/ T.C.
Merkez Bankası Kurulması (1931)/ Doğu ve
Batı Almanya’nın Birleşmesi (1990)
4 Ekim Pazar/ 17 Safer- Kırım Savaşı’nın
Başlaması (1853)/ Medenî Kanun’un Yürürlüğe Girmesi (1926)
5 Ekim Pazartesi/ 18 Safer- Türkiye’nin BM
Güvenlik Konseyine Üye Seçilmesi (1953)
6 Ekim Salı/ 19 Safer- Kâtip Çelebi’nin Vefâtı
(1657)/ İstanbul’un Kurtuluşu (1923)
7 Ekim Çarşamba/ 20 Safer- İnebahtı Deniz
Zaferi (1571)/ Resmî Gazete’nin Yayın Hayatına Girmesi (1920)/ İlk Türk Otomobiline Anadol İsmi Verilmesi (1966)
8 Ekim Perşembe/ 21 Safer- İlk Sendika ve
Grev Yasağının Getirilmesi (1908)/ I. Balkan
Harbi’nin Başlaması (1912)/ Pakistan Depremi’nde 75.000 Kişinin Vefatı (2005)
9 Ekim Cuma/ 22 Safer- Yanya Kalesi’nin
Fethi (1431)/ İmam Tirmizî’nin Vefatı (892)
10 Ekim Cumartesi/ 23 Safer- Milâdî Takvimle Kerbelâ Hâdisesi ve Hazret-i Hüseyin’in
Şehâdeti (680)
11 Ekim Pazar/ 24 Safer- Mudanya Mütârekesi’nin İmzalanması (1922)/ Kıyafet Kanunu’nun Kabulü (1926)
12 Ekim Pazartesi/ 25 Safer- Kristof Kolomb’un Amerika’yı Keşfi (1492)/ Sadrazam
Sokullu Mehmed Paşa’nın Şehâdeti (1579)/
Ömer Nasûhî Bilmen’in Vefâtı (1971)
13 Ekim Salı/ 26 Safer- Ankara’nın Başkent
Oluşu (1923)
14 Ekim Çarşamba/ 27 Safer- Nizâmülmülk’ün Şehâdeti (1092)/ Yassıada Muhâkemelerinin Başlaması (1960)
15 Ekim Perşembe/ 28 Safer- Süleymaniye
Câmii ve Külliyesi’nin Açılması (1557)/ Uluslararası Af Örgütü’nün Kurulması (1961)
16 Ekim Cuma/ 29 Safer- Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin Vefâtı (1628)
17 Ekim Cumartesi/ 30 Safer- İkinci Kosova
Savaşı (1448)/ İlk Türk Tugayı’nın Kore’ye Çıkması (1950)
18 Ekim Pazar/ 1 Rebîülevvel- İmâm Süyûtî’nin Vefâtı (1505)/ Edison’un Ölümü
(1931)/ Azerbaycan’ın İstiklâli (1991)

19 Ekim Pazartesi/ 2 Rebîülevvel- Ankara
Tıp Fakültesi’nin Açılması (1925)/ Aliya İzzetbegoviç’in Vefâtı (2003)
20 Ekim Salı/ 3 Rebîülevvel- İkinci Varna Zaferi (1773)
21 Ekim Çarşamba/ 4 Rebîülevvel- İlk Özel
Siyâsî Gazete Olan Tercümân-ı Ahvâl Gazetesi’nin Neşredilmeye Başlaması (1860)/ Hasan
Nail Canat’ın Vefatı (2004)
22 Ekim Perşembe/ 5 Rebîülevvel- Tebük
Seferi (630)/ Kanije Kalesi’nin Fethi (1600)/
Fotokopinin Îcâdı (1938)
23 Ekim Cuma/ 6 Rebîülevvel- PTT’nin Kurulması (1840)/ Kırım Savaşı’nın Başlaması
(1853)
24 Ekim Cumartesi/ 7 Rebîülevvel- Birleşmiş Milletler’in Kurulması (1945)
25 Ekim Pazar/ 8 Rebîülevvel- Türkiye’de
Son İdam Cezasının İnfazı (1984)
26 Ekim Pazartesi/ 9 Rebîülevvel- Fâtih Sultan Mehmed’in Trabzon’u Fethi (1461)/ Birinci
Haçova Savaşı (1596)
27 Ekim Salı/ 10 Rebîülevvel- Uluğ Bey’in
Vefâtı (1449)/ Balkan Mîsâkı’nın Kabulü (1932)
28 Ekim Çarşamba/ 11 Rebîülevvel- Mevlid
Kandili/Türkiye’de İlk Nüfus Sayımının Yapılması (1927/13.648.270 kişi)
29 Ekim Perşembe/ 12 Rebîülevvel- Cumhûriyet’in Îlânı (1923)/ Marmaray’ın Hizmete
Başlaması (2013)
30 Ekim Cuma/ 13 Rebîülevvel- Dîvân Şâiri
Nedim’in Vefâtı (1730)/ Mondros Mütârekesi’nin İmzalanması (1918)/ 15 Temmuz Şehitler (Boğaz) Köprüsü’nün Açılışı (1973)
31 Ekim Cumartesi/ 14 Rebîülevvel- Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın Vefâtı (1661)/
Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş’taki Sivil Direnişi Başlatması (1919)
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Kurt Cobain
Tugay ALKAN

Kurt Donald Cobain (20 Şubat 1967 - 5 Nisan 1994), Amerikalı şarkıcı-söz yazarı, müzisyen ve sanatçı.
Nirvana grubunun vokalisti, ritim ve solo gitaristiydi.
Cobain, 1987 yılında Krist Novoselic ile birlikte Nirvana'yı kurmuş, 'Bleach' isimli ilk albümlerini bağımsız olan plak şirketi Sub Pop'dan 1989 yılında çıkartmışlardır. DGC Records ile imzalanan anlaşma sonrasında, grubun ikinci albümü 'Nevermind' 1991 senesinde yayınlandı ve "Smells Like Teen Spirit" ile çığır
açan bir başarı yakaladılar. 'Nevermind'ın başarısının ardından Nirvana, X Kuşağı'nın 'bayrağı önde götüren
grubu' olarak etiketlendi ve Cobain 'bir neslin sözcüsü' olarak nitelendirildi. Ancak Cobain'in kendi kişisel
sorunlarının sık sık medyanın ilgisini çekmesi ve onun mesajının kamuoyu tarafından yanlış yorumlanması
yüzünden sık sık rahatsızlandı ve sinirlendi. Nirvana, son stüdyo albümü 'In Utero' (1993) ile dinleyicilere
meydan okudu.
Hayatının son yıllarında Cobain uyuşturucu bağımlılığı, ünü ve imajının yanı sıra kendisi ve eşi Courtney
Love'ı çevreleyen baskılar ile mücadele etti. Ayrıca hastalığı ve mide ağrıları da son yıllarında mücadele
ettiği diğer faktörlerdi. 8 Nisan 1994 tarihinde Cobain, Seattle'daki evinde ölü bulundu. Resmî açıklamada
kendisini av tüfeğiyle kafasından vurduğu açıklandı. Öldüğü zaman içinde bulunduğu koşullar halk tarafından sıkça tartışılan bir konu haline gelmiştir. Nirvana, sadece ABD sınırları içinde 25 milyon albüm sattı,
dünya çapında ise bu rakam 50 milyonu geçti.
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Göz ağrısı nasıl geçer?
Burhan PINARBAŞI

Göz ağrısının geçmesi için çeşitli yöntemler uygulanabilir. Önemli olan doğru tedavilerin, uzmanların görüşleri ışığında uygulanmasıdır. Bu sayede
göz ağrıları kısa sürede iyileşebilmektedir. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:
1- Gözlük: Devamlı ya da sık sık kontak lens takan kişiler, arada gözlük takmalı ve böylece göz kornealarının dinlenmesini sağlamalıdır.
2- Göz Banyosu Yapmak: Kimyasal bir madde
ya da yabancı bir cisim göz ile temas ettiği zaman
gözün su ile ya da serum fizyolojik çözeltisi ile yıkanmalıdır.
3- Antibiyotikler: Anti bakteriyel damlalar, oral
antibiyotikler ağrıya sebep olan göz enfeksiyonlarını tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
4- Antihistaminikler: Gözdeki alerjiye ilişkin ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan göz damlaları ve oral
ilaçlar kullanılmaktadır.

lefonlarına ve bilgisayarlara uzun süreler bakmak
göz yorgunluklarına sebep olmaktadır. Evde göz
yorgunluğu hissedildiğinde yapılması önerilen uzun
süre gözleri kapalı tutarak dinlendirmektir.
Göz ağrısına ne iyi gelir?
Göz ağrısına iyi gelenler:
- Sıcak kompres
- Yeşil çay bakımı
- Göz banyosu yapmak
- Evde bakım
- Göz damlaları
- Ağrı kesiciler
- Cerrahi müdahale

5- Göz Damlaları: Glokomu olan kişiler, gözlerinde meydana gelen basınç oluşumunu azaltmak için
ilaçlı damlalar kullanabilmektedirler.

- Antibiyotikler

6- Kortikosteroidler: İritis ve Optiknörit gibi daha
ciddi enfeksiyonlar için göz doktorları tarafından
kortikosteroid reçeteye yazılabilmektedir.

- Soğuk kompress

7- Ağrı Kesici İlaçlar: Günlük yaşantıyı sıkıntıya
sokacak derecede şiddetli göz ağrıları yaşanması halinde göz doktorları tarafından bu rahatsızlık
tedavi edilinceye kadar ağrı kesici ilaç tedavisi de
uygulanabilmektedir.
8- Cerrahi Müdahale: Yabancı bir cisim ya da yanık sebebi ile oluşan hasarı onarmak amacı ile nadir
de olsa ameliyata karar verilerek cerrahi müdahale
yapılabilir.
9- Evde Bakım: Göz ağrısına sebep olan birçok
durumu tedavi etmenin en iyi yöntemi gözlerin
dinlendirilmesidir. Televizyona, tabletlere, cep te-

- Patates uygulaması

- Aloe vera
- Gül suyu
- Elma sirkesi
- Salatalık uygulaması
olarak sıralanabilir. Bununla birlikte yumurta,
ceviz, balık, havuç, kuruyemiş, turp, biber, çilek,
brokoli, süt, avokado, baklagiller göze faydalı iyi gelen yiyecek ve bitkilerdir.
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Mirasımız
Rıza BOZDAĞ

Vezir Hanı, Pamuk Hanı ve Kapalıçarşı'nın Sipahi Pazarı bölümünün arasında bulunan dokuz kubbeli, dört köşe planlı Kayseri
Bedesteni, 1497-1498 yıllarında Kayseri Sancakbeyi Mustafa Bey
tarafından yaptırılmıştır.
Kayseri bedesteninde ilk zamanlarda bezzazlar, çuhacı, kumaşçı
ve abacı gibi esnafın oturduğu bilinmektedir. Bugün halı ve turistik eşya satan tüccarlar faaliyet göstermektedir. Bedestenin banisi
Mustafa Bey, bedestenle birlikte Kapalı Çarşı'da 35 adet dükkan
daha yaptırmıştır.
Kayseri Bedesteni, Bursa'daki Mustafa
Bey evkafına(vakfına) bağlıdır. 1675 tarihli bir kayda göre bedestenin üç tarafına
bitişik altı dikici dükkânı, iki terzi, bir hallaç dükkânı
otuz altı kuyumcu dükkânı, olmak üzere kırk beş dükkân bulunmaktaydı.
Kayseri Bedesteni'nin içine, 1552'de, Kayseri Kadısı
Bedreddin Mahmud tarafından bir de kütüphane yaptırılmıştır.
Kesme taştan inşa edilen yapıya dört yöndeki kapılardan girilir, içten içe 19.30x19.30 m ölçülerinde
kare planlı bir yapıya sahip olan bedestenin üzeri dokuz kubbeyle örtülmüştür. Bedestenin batı girişi eyvan
şeklinde düzenlenmiştir. Dikdörtgen planlı çarşının üst örtüsünde ortada pandantif geçişli kubbe, kubbenin
doğu ve batı taraflarında ise tonoz kullanılmıştır.
Bedestenin kuzey tarafa bakan kapısı
üzerindeki kitabesinde şu ifadeler yer almaktadır: "Bu bina, Mehmed Hanın oğlu,
büyük şan, adalet ve ihsan sahibi Sultan
Bayezid Han'ın -Allah mülkünü daim etsin- kullarından Abdülhay'ın oğlu kılıç ve
kalem sahibi, Saygı değer Emir Mustafa
tarafından, halkın ihtiyacı için 903 senesinin mübarek Muharrem ayında yaptırıldı.
(903/1497-1498)"
Bilgiler, Kayseri Valiliği sitesinden alıntıdır. Fotoğrafları ben çektim.
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K A R İ K AT Ü R

Ahmet ÇAKIL
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ahmet DÜNDAR

ALTIN YÜZÜK
Altın yüzüğüm var benim (anam)
Parmağıma dar benim
Giresun’un içinde (canım)
Kara gözlü yar benim .
Hop ninnayı ninnayı aman
Gel oynayı oynayı
Hop ninnayı ninnayı canım
Gel oynayı oynayı
Altın yüzük yaptırdım (anam)
Kuyum ustalarına
Acep ilaç olur mu (canım)
Gurbet hastalarına
Hop ninnayı ninnayı aman
Gel oynayı oynayı
Hop ninnayı ninnayı canım
Gel oynayı oynayı
Giresun
Kaynak: Piroğlu Osman
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

Efe Kocatop
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Gülsuduru Kocatop
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BULMACA

SOLDAN SAĞA
1)
Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul şehirlerini anlattığı deneme türü "Beş Şehir"
adlı eseri, "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Mahur
Beste" ve "Huzur" adlı romanları ve "Ne İçindeyim
Zamanın", "Bursa'da Zaman" şiirleriyle ünlü, Kahramanmaraş milletvekilliği de yapmış romancı ve
şairimiz. (Ortadaki resim). 2) Kendinde bir gevşeklik
duyarak bir işi yapmaya isteği olmamak, erinmek. "Tanımlanamayan Uçan Nesne" anlamındaki İngilizce "Unidentified Flying Object"in kısaltılmışı. 3) Dizi.
- Bir veya daha çok milyonu olan zengin kimse. 4)
Bir göz rengi. - Giyeceklerde takım. – Bir besin maddesi. - Romanya uluslararası plaka kodu. 5) Şaşma,
şaşkınlık bildiren bir söz. - Sibirya'nın güneyinden
başlayan ve Arktik Okyanusu'na dökülen nehir. 6)
Dolaylı anlatma. - Neon'un simgesi. 7) Cilve. – İnsan
Kaynakları’nın kısaltılmışı. 8) Adı Nasîrüddin olan,
Fars bilim insanı ve İslam filozofunun soyadı. 9) Cet,
soy. – Bir meyve. 10) İhanet eden, iyiliğe karşı kötülük yapan. - Osmanlı'da devlet görevlilerini yetiştiren okul. 11) Türklerin Anadolu'ya geçisinde Sulatn
Alparslan'ın zafer kazandığı muharebenin yapıldığı,
Muş ilinin bir ilçesi. - Baş, kumandan, amir. 12) Halk
dilinde köpek. – Gerçek (Latince). – Yönetim.

Ekim 2020 - Safer 1442

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Gürpınar soyadlı, "Şık", "Şıpsevdi", "Gulyabani", "Mürebbiye", "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç" romanlarının yazarı edebiyatçımız. 2) Bitkilerin
aşı yoluyla üretilmesi, ilkah. – İbadet. 3) Otlak. –
Ölüm meleği. 4) Tüm organizmalar ve bazı virüslerin
canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli
olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asit olan
DeoksiriboNükleik Asit'in kısaltılmışı. – Taneli bir
meyve. 5) İşaret, alamet. – Alfabenin son harfinin
okunuşu. 6) Konu, mevzu. – Ülkemizde bir deniz. 7)
Sözleşme, bağıt. – Mısır’a can veren nehir. 8) Doktor’un kısaltılmışı. 9) Rütbe, derece, basamak, aşama. – Anadolu’da bir medeniyet, Hititler. 10) Otorite ve salahiyet sahibi, yetkeli. 11) Arap alfabesinde
bir harf; Kur’an-ı Kerimde bir sure. - Bir ortamdaki
suyun ya da başka sıvıların doğal, yapay yöntemlerle uzaklaşması. 12) “Bravo, çok iyi iş başardın!” anlamında söz. –Vücudumuzda duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten
beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet,
asap. 13) Kara taşıtlarının taşımacılığında kullanılan
gemi. – Ahlak, töre bilimi (Latince). – Bir nota.
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BERCESTE

Murabbalar
Eyâ Maşûk-ı
Eyâ maşûk-ı dildârı
Yakdı beni aşkın nâri
Güle bülbül kılar zârı
Visal ister mi ister yâ.
Rûyinde gülleri taze
Tahammül edemem naza
Senin methin gelip saza
Makâl ister mi ister yâ.
Yahşi serdir libas renkli
Lutuf kıl zerrece denkli
Benim gönlüm siyâh renkli
Cemâl ister mi ister yâ.
Siyâh kaşın hilâl olmuş
Lebin âb-ı zülâl olmuş
Kanım sana helâl olmuş.
Zevâl ister mi ister yâ
Yanar bu Hasan’ın canı
Gözünden döküldü kanı
Dilinde aşk-ı Subhân’ı
Celâl ister mi ister yâ...Vezin:
Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün

Aşık HASAN ( Zeyni )
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