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Aziz dostlar, bu yazımda Cahit Sıtkı’nın; meşhur Otuz 
Beş Yaş’ını değil farklı bir eserini ele alacağım ve başka 
bir şairimizin güzel ruh halini size aktaracağım.

Çıngıraksız, rehbersiz deve kervanı nasıl

İpekli mallarını kimseye göstermeden

Sonu gelmez kumlara uzanırsa muttasıl

Ömrüm öyle esrarlı geçecek ses vermeden

Ve böylece bu ömür, bu ömür her dakika

Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek

Semada yıldızlardan, yerde kurtlardan başka

Yaşayıp öldüğümü kimseler bilmeyecek

Tarancı'nın ilk eserleri, Galatasaray Lisesi'nin 
çıkardığı "Akademi" ile dönemin ünlü "Servet-i Fünun" 
dergilerinde yayımlandı. Fransızcayı ilerleterek, 
Stephane Mallarme, Charles Baudelaire ve Arthur 
Rimbaud gibi Fransız şairlerin eserlerini okumaya 
başlayan şair, "Garip" akımından etkilendi ve bu dönem 
serbest şiir denemeleri yaptı. Cumhuriyet döneminin 
önemli şair ve yazarlarından Ziya Osman Saba ile 1928'de 
tanışarak yakın dost olan Tarancı ile Saba arasında Türk 
edebiyatını etkileyen yazışmalar, Tarancı'nın vefatına 
dek sürdü. Cahit Sıtkı Tarancı, 1931'de girdiği Mülkiye 
Mektebi'nden ikinci senenin sonunda atılınca, eğitimine 
Yüksek Ticaret Okulu'nda devam etti ancak memuriyet 
sınavını kazanıp Sümerbank'ta çalışmaya başlayınca bu 
okuldan da ayrıldı. "Ömrümde Sükut" adlı ilk şiir kitabını 
1933'te Mülkiye Mektebi'ndeyken yayımlayan Tarancı, 
Karabük'e atanınca Sümerbank'taki memuriyetten 
ayrıldı ve öykülerini yayımladığı Cumhuriyet gazetesinde 
çalışmalarını sürdürdü. Aynı yıllarda Peyami Safa ile 
tanışan usta şair, Cumhuriyet gazetesi sahipleri Nadir 
Nadi ve Doğan Nadi'nin desteğiyle üniversite öğrenimini 
tamamlamak üzere Paris'e gitti. Paris Radyosu'nda 
Türkçe yayınlar spikerliği de yapan Tarancı, 1938-1940'ta 
Sciences Politiques'te yüksek lisans yaptı ve Paris'teki 
yaşamı sırasında Oktay Rıfat ile tanıştı.

Sükût-u Hayâl
Böyle mi olacaktı türkülerin son hâli

Ezgilerden sorulur küfürlerin vebâli

Ayna kırıldı; hasret divanında gül soldu

Papatya uçarı bir zakkum oldu

Kuğu gölün en susuz noktasında boğuldu

İvedî bir kavgadır tenhâ da ömür

Direniyorum

Direniyorum ki, aşk yenilmesin

Zenginlere, cinayet erbâbına

Böyle mi olacaktı mutluluğun son hâli

Kahkahadan sorulur hıçkırığın vebâli

Bir milat öncesi kalıntı gibi

Zulme açılıyor gizli kapılar

Sanki bütün yüzler çalıntı gibi

Çocuklarda bile kan kokusu var

Hayat bir dramdan alıntı gibi

Tabut kırılıyor; ağlıyor mezar

Aşk elden gidiyor; durmamalıyım

Yosunlu hayaller kurmamalıyım

Ölümün ardına düşüp gün boyu

Kırmızı camlara vurmamalıyım

Böyle mi olacaktı değirmenin son hâli

Bereketten sorulur kuraklığın vebâli

Güya bütün umutlar ülkeme dolacaktı

Güya ülkem göklerin yolunu bulacaktı

Neden hafif tartıyor yüreğimi terâzi

İntizarın mavi dengelerini

Yıkıyor sonunda Leylâ

Direnmeliyim

Direnmeliyim ki, aşk yenilmesin

Yoksullara, kürek mâhkumlarına

                                                           Nurullah Genç

E D İ T Ö R’ D E N

Ömrümde Sükût
Yavuz Selim PINARBAŞI
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M.Tunahan PINARBAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon 
meselesinin de üstesinden 

geleceğiz

P O L İ T İ K A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, "Küresel gelişmelerin etkisiyle 
bir süredir etkisini hissettiğimiz 
enflasyon meselesinin de üstesinden 
gelerek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep 
birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde 
düzenlenen Katılım Finans Strateji 
Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır 
başları şöyle;

Bugün burada kamuoyu ile 
paylaşılacak katılım finans strateji 
belgesinin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Türkiye'nin her alanda 

olduğu gibi ekonomide de hedeflerini 
küresel ligin en üst sıralarına 
çıkarmak için böyle bir süreçte bu 
tür çalışmaların çok daha anlamlı 
olduğuna inanıyorum.

Daha önemlisi salgının ve savaşın 
tetiklediği enerji ve emtia fiyatlarındaki 
artışın derinleştirdiği küresel 
ekonomik krizin gelişmiş ülkeler 
başta olmak üzere tüm ekonomileri 
derinden etkilediği bir dönemden 
geçiyoruz. Küresel krizlerin ardının 
kesilmediği son yıllarda Türkiye, 
uzunca bir süredir yaşadığı siyasi ve 
ekonomik badirelerden elde ettiği 
tecrübe ile kendini diğer ülkelerden 
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ayrıştırmayı başarmıştır. Daha açık 
konuşmak gerekirse birileri son 8-9 
yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan 
çıkarmak için kumpastan darbeye her 
yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son 
mermisi de ekonomimize sıkıldı. Ama 
hesap edilmeyen bir durum ortaya çıktı. 
Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz 
mücadele bizi daha güçlü kıldı. Buna 
mukabil dünyadaki beklenmedik 
krizler bize bu tuzakları kuranların tüm 
zaaflarını ve zayıflıklarını açığa çıkardı.

Küresel gelişmelerin etkisiyle bir 
süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon 
meselesinin de üstesinden gelerek 
inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte 
inşa edeceğiz. Tabi bu arada küresel 
ekonomik kriz sürekli yeni sorunlara 
da yol açarak dünyayı kasıp kavurmayı 
sürdürüyor. Yaşanan sorunların en çok 
etkilediği alanların başında ise finans 
kesimi geliyor. Esasen finans sisteminin 
bunun ötesinde sıkıntıları, çarpıklıkları, 
çıkmazları da vardır. Daha açık bir ifade 
ile temel görevi tasarrufları doğru 
yatırımlara yönlendirerek ekonomik 
büyümenin lokomotifi olması gereken 
finansal sistem artık bu görevini yerine 
getiremiyor. Geldiğimiz noktada finans 
sisteminin üretimi ve ticareti beslediği 
bir ekonomik düzenin yerini adeta 
tüm diğer sektörlerin finans sektörünü 
beslediği sağlıksız ve sürdürülemez bir 
yapı almıştır.

Dünyada finans sisteminin beslediği 
borçluluk, gelir ve servet adaletsizlikleri 
hızla artıyor. Buna karşılık aynı sistemin 
yol açtığı sorunlar ülkelerin ekonomik 
büyüme oranlarını ve sosyal refah 
seviyelerini olumsuz yönde etkiliyor. 

Öyle ki, 2021 yılıda 303 trilyon dolar 
seviyesine ulaşan küresel borçluluk 
oranı küresel milli gelirin 3,5 katına 
yükselmiştir.

Ülkelerin ve piyasaların 2008 
küresel finans krizinden gerekli 
dersleri almadıklarını aynı yanlış 
yolda yürümeyi sürdürdüklerini 
görüyoruz. Küresel borçluluk seviyesi 
finans krizinden bu yana geçen 20 
yılda maalesef hep artarak devam 
etmiştir. Bu çarpık durum finansın 
üretim ve yatırımlardan ayrıştırarak 
dünyadaki sosyal refaha katkısının 
giderek azalmasına yol açmaktadır. 
Artık bu gerçek salgın döneminde ve 
sonrasında Dünya Bankası, OECD ve 
hatta IMF gibi uluslararası kuruluşlarca 
da açıkça dile getirilmektedir. Yeni 
bir finansal mimari arayışları giderek 
hız kazanıyor. Merkezinde adaletin, 
üretimin, paylaşımın en önemlisi de 
insanın olmadığı bir ekonomik ve 
finansal yapı sürdürülebilir değildir. 
Tarih bunun sayısız örnekleriyle 
doludur. 

Katılım finans kuruluşlarının 
bankalardan bir farkının olmadığına 
ilişkin genel bir algı toplumumuzda 
yer etmiş durumdadır. Bu algıyı 
dönüştürmenin ilk adımı halen 
kullanılan Katılım Bankası isminin 
Katılım Finans Kurumu şeklinde 
değiştirilmesi olabilir.
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"Bir şey yap, güzel olsun.

Çok mu zor?

O vakit güzel bir şey söyle.

Dilin mi dönmüyor?

Güzel bir şey gör veya güzel bir şey yaz.

Beceremez misin?

Öyleyse güzel bir şeye başla.

Ama hep güzel şeyler olsun.

Çünkü her insan ölecek yaştadır.

Geç kalmayasın!" demiş Şems-i Tebrizî. Yani, başlıkta da belirttiğim gibi: 
“Her insan, ölecek yaştadır.” Yoksa, “Otuz Beş Yaş” şiirinde: “Yaş otuz beş! 
Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün." diyen Cahit Sıtkı TARANCI, 4 
Ekim 1910 tarihinde doğup 12 Ekim 1956 tarihinde, 46 yaşında vefat etmiştir. 
Bu itibarla, ölümün ne zaman gerçekleşeceği belli değildir veya ne aldığımız 
nefesi vermeye ne verdiğimiz nefesten sonra yenisini almaya garantimiz yoktur. 
Nitekim; aldığım her nefese Allah’a şükretmemiz gerektiği için, aldığımız son 
nefese teşekkür edemeyeceğimiz için, bu dünyadan Allah’a borçlu gideceğimiz 
belirtilir. YDY Yayın Dünyamız’da Sonsuz Bahar ve Kanaviçe kitapları yayınlanan 
Akif Cemil’in Twitter hesabındaki şu mesajında; mübarek bir dedenin, “La ilahe, 
İllallah” demek yerine, Türkçe karşılığı itibariyle “Tanrı yoktur” anlamındaki “La 
ilahe” derken son nefesini vermemek için devamlı olarak “Muhakkak ki, Allah 
var” anlamındaki “İllalah” dediğini belirtmektedir:

https://twitter.com/_Kale_m/status/1544437314167906313

“HER İNSAN ÖLECEK YAŞTADIR!”

A N T O L O J İ

Sabit OSMANOĞLU
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“Ankara’da bir dedemiz vardı.

"İllallah Dede" derdik ona.

Çünkü; bağırarak, sadece "illallah" derdi.”

Konuyla ilgili Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin (ra) rivayet ettiği bir hadis-i şerif vardır: 

Bir adam Peygamberimizin (sav) yanına gelerek:

"Ey Allah’ın Elçisi! Bana (faydalı bir şey) öğret ve özlü söyle.” dedi. Resûl-i 
Ekrem (sav) adama:

“Namazına durduğun zaman, veda edenin namazı gibi namaz kıl. Özür 
dilemeni gerektiren bir sözü konuşma ve insanların ellerindeki (dünyalık) 
şeylerden ümidini kesmeye azimli ve kararlı ol.” buyurdu. (İbn Mace, Zühd 15). 
Burada, veda etmekle dünyadan veda etmek kastedildiği açıktır.

Bununla birlikte; ölüme hazırlı olmak konusunda bu hassasiyet, ölümün kötü 
bir şey olduğu anlamına gelmez. Mesela; “Ölüm Risalesi” şairi Erdem Bayazıt, 
"Bulmak" adlı şiirinde:

"Bir yol buldum öteye, geçerek gözlerinden,

İşte yeni bir dünya, peygamber sözlerinden.

Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm,

Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm!" der. Hatta; Necip Fazıl KISAKÜREK, 
ölümü:

"Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber...

Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?

Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun!

Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun!

***

Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var;
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Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var!" şeklinde müjdelemektedir.

Yazıma; ölüm gerçeği ile ilgili olarak, Bediüzzaman’ın, “Şualar” adlı eserindeki 
şu tespit ve uyarı dolu levha sözlerle son vermek isterim:

"Hem madem her şey geçici ve fânidir ve ölüm ölmüyor ve kabir kapısı 
kapanmıyor.

Ve zahmet ise rahmete kalboluyor (geri çevriliyor); elbette biz, sabır ve şükürle 
tevekkül edip sükût ederiz.

Zarar ile, icbar (zorlama) ile sükûtumuzu bozdurmak ise; insafa, adalete, 
gayret-i vataniyeye ve hamiyet-i milliyeye bütün bütün zıttır, muhaliftir."
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Mecbure İnal VELA

KIRK EV BİR MAHALLE

Şehrin çukura kaçmış sokaklarında göğümü 
yitirdim. Semaya hasret bakışlarım üç beş 
metre gitmeden, rüzgarı kesilmiş uçurtma 
misali, karşı ki beton bloklara çarparak önüme 
düşüveriyor.

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

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

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

Çiçeği burnunda yeni aile oraya yerleşirdi 
ve kardeşler böylelikle bir arada yaşamaya, 
hayat mücadelesini beraber göğüslemeye 
devam ederlerdi.

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

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

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

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

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

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

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

Osmanlı mimarisinde çok dikkatimi 
çeken bir unsur var. Şahıslara ait evler ahşap 
malzemeden üretilmiş. İnsanın yapısı gibi.  
Zamana karşı dirençsiz ve çok uzun ömürlü 
değil. İnşa edilirken, uzun ömürlü olmasından 

M A K A L E
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ziyade, rüzgarın, sıcağın, soğuğun, kısacası 
mevsimlerin bile hakkı gözetilerek inşa 
edilmiş…

Halbuki toplum yararına inşa edilen 
yapılar bunun tam aksine. Yüzyıllarca ayakta 
kalacak sağlamlıkta inşa edilmiş. Camiler, 
kervansarayla, medreseler, külliyeler… 
Zamana karşı oldukça dayanıklı bu taş binalar 
yapılırken de, sadece o yapılardan yararlanacak 
insanların değil, kuşların hakkı bile gözetilmiş. 
Kuşların yuva yapması için, duvarları yükselten 
taşlar arasında minik kovuklar bırakılmış…

Eski evlerin avlu geleneği de, aile emniyetini 
ve mahremiyetini koruyacak şekilde 
düşünülmüştü. Yeni yapıların balkon kültürü 
ise, mahremiyeti zedeleyen bir unsurdu. Ev için 
mahremiyet, balkon adı verilen menfezlerden 
sokağa taşmaya başlamıştı.

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

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

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

İnşa etmek, insanın doğasında var. Çünkü 
insan, mekanı inşa ederken, Allah’ın Mübdi’ 
ismine ayinedarlık eder. İnşa ederken de, 

zamana ve değişime karşı, moderniteye karşı 
direnmek doğru bir davranış değildir. Fakat 
insanı insan yapan, onu mutlu ve huzurlu 
kılan ilke ve değerleri, zamana feda etmek 
de bizi köklerimizden koparır, manevi olarak 
fakirleştirir.

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

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

“Sıla-i Rahim yapın!” buyurmuş.

Sahabe efendilerimizden biri:

“Ya Rasulallah, benim memlekette kimsem 
kalmadı.” Deyince:

“Çocukken oynadığın sokak da mı yok? 
Altında gölgelendiğin ağaç da mı yok?” diye 
buyurmuş Efendimiz.

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

Korkarım ilerde çocuklarımızın, Sıla-i Rahim 
yapacakları bir ağaç gölgesi, alınlarında ter 
biriktiren oyunlar oynadıkları bir sokak anıları 

10



sirdergisi.com
Ekim 2022 -  Rebiülevvel 1444

hiç olmayacak… Kendi zevklerimizin tatmini için, çocuklarımızı köksüz, hafızasız, hatırasız 
bıraktığımızın farkında mıyız?

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

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

“Dün hangi daireden cenaze çıktı acaba?”

“Haberim yok!” diye karşılık verdi.

Komşusunun öldüğünden haberi olmayanın, neler yaşadığından hiç haberi olmaz.

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

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

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

E K O N O M İ

Trakya'dan ağustos ayında 
286,6 milyon dolarlık ihracat

Trakya'da, ağustos ayında 286,6 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, 
ağustos ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de, ağustos ayında ihracat yüzde 13,1, 
ithalat yüzde 40,4 arttı.

Edirne'de ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
13,8 azalarak 6,7 milyon dolar, ithalat yüzde 39 azalarak 4 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'da ise ağustos ayında ihracat, 2021 yılının aynı ayına 
göre yüzde 6,5 artarak 252,5 milyon dolar, ithalat da yüzde 25,1 
artarak 277,3 milyon dolar oldu.

Kırklareli’nde ihracat ağustosta yüzde 11,8 artarak 27,4 milyon 
dolar, ithalat ise 10,8 azalarak 18,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Sezayi TUĞLA

K A PA K

HOCADAN TEMBEL EŞEĞİNE 
GÖZDAĞI

Bugünün imkânları eski devirde yoktu, 
Merkep, katır, at gibi binek hayvanı çoktu. 
 
Eşek, halk arasında en önemli vasıta, 
Ancak zengin olanlar sahip olurlar ata. 
 
Hocanın da oldukça tembel eşeği vardı, 
Yenisini alamaz, çünkü bütçesi dardı. 
 
Dağdan odun taşıtmak ölüm gibi gelirdi, 
Hocanın çektiğini bütün köylü bilirdi. 
 
Hocanın mutfağında az bulunur yiyecek, 
Eşeğin yemi hazır, keyfine yok diyecek. 
 
Tembellik baş gösterir sıra gelince işe, 
Bir çare bulunmalı bu olumsuz gidişe. 
 
Hoca sinirlenerek başvurur gözdağına, 
Hiddetle bağırarak merkebin kulağına, 
 
"Benimle inatlaşma, şu küçük aklına sok, 
Daha inat edersen arpa, saman, su da yok, 
 
Sana artık zırnık yok, bunu böyle bilesin, 
Bu huyu bırakmazsan açlığından ölmesin." 
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Ahırdan çıkar Hoca oğluna doğru döner, 
Eşek duymasın diye fısıltı halinde der; 
 
"Aldım yem torbasından arpa ve samanları, 
Gözdağı vermek için söyledim ben bunları. 
 
Bu yaramaz eşeğin sen yine yemini ver, 
Haberim olduğunu sakın ha bilmesin," der.
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Yusuf GÖK

GÜNDEM

Gıda sektörüne vergi incelemesi: 
106 bin 821 mükellef riskli kabul 

edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, veri analitiği 
çalışmaları kapsamında gıda sektöründe 
faaliyet gösteren mükellefleri inceledi. 
372 bin 592 mükelleften 106 bin 821'i 
belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle 
riskli bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamaya göre, Risk 
Analizi Genel Müdürlüğü'nün veri 
analitiği çalışmaları kapsamında, 
gıda sektöründe faaliyet gösteren 
mükellefler, 2021 yılı için imalat, toptan 
ve perakende alt faaliyet gruplarında 
geliştirilen sektör analitiğine göre 
incelendi.

Geliştirilen yeni risk senaryoları ile 
birlikte imalat sektöründe 56 bin 
888, toptan sektöründe 94 bin 498 
ve perakende sektöründe 221 bin 
206 olmak üzere toplam 372 bin 592 
mükellef alternatif analize tabi tutuldu.

Yapılan detaylı ve kapsamlı çalışmalar 
neticesinde incelenen 372 bin 592 
mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali 
nedeniyle 106 bin 821'i riskli kabul 
edildi.
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Gerekli yaptırımlar uygulanacak

Söz konusu analiz, vergisel 
yükümlülüklerini kısmen veya tamamen 
yerine getirmeyen mükellef gruplarının 
tespitine yönelik gerçekleştirildi. Üretici 
ve tüketici dengesini korumayı amaçlayan 
analiz çalışmalarıyla sektör paydaşlarının 
sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapıda 
devamlılığı esas alınarak, tespit edilen 
mükelleflere gerekli yaptırımlar 
uygulanacak.
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Mısır evliyâsının büyüklerinden 
ve Şafîi mezhebi fıkıh âlimi. İsmi ve 
nesebi; Abdülvehhâb bin Ahmed 
bin Ali bin Ahmed bin Muhammed 
bin Zerka bin Mûsâ bin Sultan 
Ahmed Tilimsânî Ensârî'dir. İmâm-ı 
Şa'rânî ve Kutb-i Şa'rânî lakabıyla 
meşhurdur. Nesebi, Peygamber 
efendimize dayanır. Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî Mısır'ın Kalkaşend 
kasabasında 1493 (H.898) de 
doğdu. 1565 (H.973) de Mısır'da 
vefât etti.

Abdülvehhâb'ı babası küçük 
yaşında ilim tahsiline verdi. Henüz 
yedi yaşında Kur'ân-ı kerîmi 
ezberledi. Sekiz yaşında iken, 
geceleri teheccüd namazlarını hiç 
terk etmeden kılmaya başladı. 
Büluğ çağına gelmeden, kıldığı 
gece namazlarında Kur'ân-ı kerîmi 
hatmederdi. Bir işe başlayınca, en 
ince ayrıntılarına kadar iner, o işi 
en iyi şekilde yapardı. Çalışkanlığı 
ve anlayışı ile, hocalarının kısa 
zamanda gönüllerini fethederdi. 
Hocalarından okuduğu kitapları 
ezberlerdi. Genç yaşında, hadîs 
ve fıkıh ilimlerinde ehliyet 
kazandı. Tasavvuf yolunda da 
çalışarak, pekçok velînin feyz 
ve teveccühlerine kavuştu. 
Bunların başlıcası, Aliyy-ül-
Havvâs hazretleridir. Ayrıca feyz 
aldığı, sohbetiyle şereflendiği 
hocalarından bazıları şunlardır: 
Muhammed Magribî, Muhammed 
bin Anân, Ebü'l-Abbâs Gamrî, 
Nûreddîn Hasenî, Şeyhulislâm 
Zekeriyyâ el-Ensârî, Ali Darîr, Ali 
bin Cemâl, Abdülkâdir bin Anân, 
Muhammed Âdil, Muhammed 
bin Dâvûd, Muhammed Servî, 
Nûreddîn Mürsâfî, Tâcüddîn Zâkir, 
Efdalüddîn. Bunlardan başka 

pekçok evliyânın da teveccühlerine, 
feyz ve bereketlerine kavuştu.

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'ye; 
"Tasavvuf yoluna nasıl girip ilerledin 
ve buna kimler sebeb oldu?" diye 
sorduklarında şöyle anlattı:

Tasavvuf yolunu, önce Hızır 
aleyhisselâmdan ve üstâdım 
Aliyy-ül-Havvâs'tan öğrendim. 
Önce onlara tam olarak inanıp 
teslim oldum. Ne emrettilerse 
hepsini yaptım. Nefsimle senelerce 
mücâhede ettim. Nefsimin 
istemediklerini yaparak, onu 
terbiye ettim. Öyle ki, yalnız 
kaldığım zaman, odamın tavanına 
bir ip bağlar, onu boynuma takarak 
Rabbime ibâdet ederdim. Uykum 
geldiğinde yatmak isterdim. 
Fakat boynumdaki ip, uykuya 
mâni olurdu. Mecbûren ibâdete 
devâm ederdim. Böylece nefsimin 
istemediği şeyleri yaparak, onu 
terbiye etmeye, yola getirmeye 
çabalardım. Haramlardan şiddetle 
kaçındığım gibi, mübahların 
fazlasını dahi terkederdim. Yiyecek 
bir şeyim olmadığı zaman ot yer, 
kimseden birşey istemezdim. Vâli 
konaklarının ve sultan adamlarının 
evlerinin gölgesinden dahi 
geçmez, yolumu değiştirirdim. 
İyice incelemeden bir şey yediğim 
olmadı. Öyle bir hâle geldim ki, 
gelen yiyeceğe bakarak, onun 
helâl olup olmadığını, Rabbimin 
bana ihsân etmesiyle anlamaya 
başladım. Helâl yiyeceklerden temiz 
ve güzel, haram olanlardan ise, kötü 
ve pis bir koku, şüphelilerden de, 
haramlardakinden daha az bir koku 
hâsıl olmaya başladı. Bu alâmetlere 
göre hareket ettim. Elimden geldiği 
kadar dînin emir ve yasaklarına 

dikkat ettim. Cenâb-ı Hak da, 
bana ibâdetleri zevkle yapmayı 
ihsân etti. Kalp gözüm açıldı, yakîn 
hâsıl oldu ve hakîkatin menbaına, 
kaynağına eriştim. 1540 senesinde 
hacca gittiğimde, Kâbe'nin altın 
oluğunun altında, duâ ederek 
Allahü teâlâdan ilmimi arttırmasını 
istedim. O ânda hâtifden, gizliden 
gelen bir ses; "Sana, şimdiye kadar 
gelen müctehidlerin ve onlara tâbi 
olanların sözlerini tartıp anlayan bir 
mîzân verdim. Bu sana yetmez mi?" 
diyordu. Bu sese karşı; "Ya Rabbî! 
Yeter. Fakat, daha fazlasını isterim." 
dedim.

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî 
zamânının velîlerini sık sık ziyâret 
eder nasîhat ister ve gönüllerini 
alırdı.

1540 senesi bir yaz günü, 
Kâhire'nin Nil Nehri üzerindeki 
Hâkimî Köprüsünün altında 
bulunan yaşlı bir velîyi ziyârete 
gitti. Selam vererek içeri girince o 
zât adını sordu. "Abdülvehhâb." 
dedi. Ona; "Senelerden beri seni 
görmek arzusunda idim. Buyur 
otur." deyince yanına oturdu, el ele 
tutuştular. Elini öyle kuvvetlice sıktı 
ki, neredeyse acıdan bağıracaktı. 
Ona; "Kuvvetimi nasıl buluyorsun?" 
diye sorunca; "Çok büyük bir 
kuvvete sâhibsiniz." dedi. O zaman 
ona:

"İşte bu kuvvet, gençliğimden 
beri yediğim helâl lokmalar 
sebebiyle hâlâ mevcuttur. 
Hamurum helâl bir maya ile 
yoğrulmasaydı, bu günün, 
günahlarına aldırmayan insanların 
vücutları gibi, benim vücûdum da 
gevşek olurdu. Ey oğlum! Yüz kırk 

Abdülvehhab Şarâni

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

Emin ERSOY
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üç yaşına geldim. Allahü teâlâya 
yemin ederim ki, bugün insanlar 
her yönden değişmiştir. Hele bu 
son senelerde, dînin emirlerini 
yerine getirmekte ve emânete 
riâyet etmekte büyük bir eksiklik 
var. Bugün yakın akrabân, hattâ öz 
kardeşin bile seni tanımamaktadır. 
Oğlun dahi sana başka gözle 
bakmakta ve bir yabancı gibi 
davranmaktadır. İnsanların 
birbirlerine muhabbetleri hiç 
kalmamış, dert ve belâlara karşı 
sabırları eksilmiş, kazâ ve kadere 
karşı boyun eğmek yerine gazab 
hâkim olmuş, dinleri zayıflamıştır. 
Ey oğlum! Şimdi sana zamânımızın 
kötü ve yorgun insanlarını 
anlatmaktansa, sâlih insanlarını 
anlatmak daha iyi olacak." dedi ve 
şöyle devâm etti: "Zamânımızın 
en iyileri; geceleri kalkıp sabahlara 
kadar namaz kılan, sabah 
namazından sonra öğleye kadar 
Kur'ân-ı kerîm okuyup tesbîhini 
çekerek Allahü teâlâyı zikreden, 
ikindiye kadar duâlarını yapan, 
akşama kadar her gün devâm üzere 
olduğu duâları tekrar tekrar yapan, 
yatıncaya kadar da tövbe istigfâr 
ederek vaktini geçirenlerdir."

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî ona:

"Böyle kimselerin görünürdeki 
bütün günahlardan temizlendiğini 
düşünsek, bu insanın, başkaları 
hakkında kötü düşünmesinin 
önüne geçebilir miyiz? Bu kimse, 
kendisini kıskananları bir dakika 
olsun görmek ister mi?" diye sordu. 
O da cevap olarak şöyle dedi:

"Bu, çok zayıf bir ihtimâldir. Bir 
insan, hayâtı boyunca durmadan 
ibâdet yapsa, kazandığı sevapları 
terâzinin bir kefesine koysa, bu 
kimsenin bir müslüman hakkında 
sû-i zannından meydana gelen 
günâhını da bir kefesine koysan, 
günah kefesinin ağır basacağını 
görürsün. Sâlih, iyi kimselerin 
hayatları boyunca yaptığı 
ibâdetler, bir defâ yaptığı kötü 
düşünceden meydana gelen günâhı 

karşılayamadığına göre, diğer 
insanların hâllerinin ne olacağını 
düşün!"

İmâm-ı Şa'rânî pek çok talebe 
yetiştirdi. Etraftan akın akın gelen 
talebeler medreseyi doldurur, onun 
eşsiz bir deryâ olan bilgilerinden 
istifâdeye çalışırlardı. Talebelerine 
hem zâhirî, hem de bâtınî 
ilimleri öğretirdi. Hattâ kendisini 
çekemeyen ve aleyhinde olanlara 
rüyâda görünür, onları îkâz eder, 
bozuk düşüncelerden korurdu. 
Böylece onların da istifâde etmesini 
sağlar, Cehennem'de yanacak bir 
hâlden onları korumaya çalışırdı. 
Merhameti çok fazlaydı.

Birgün biri Şeyhülislâm 
Nasîruddîn Lekânî'ye gelerek 
onun hakkında çeşitli yalan ve 
iftirâlar uydurdu. Şeyhülislâm 
da bu sözlere inandı. Bu haberi 
işiten Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, 
Şeyhülislâm'ın yanına gelerek, 
ondan Mâlikî mezhebinin 
fıkıh bilgilerini ihtivâ eden 
Kâsım Abdürrahmân'ın yazdığı 
Müdevvene'yi emânet istedi. 
Şeyhülislâm kitabı vermeden 
önce; "Al, okursun da, belki 
yaptığın kötülüklerden vaz 
geçersin. Dînin emir ve yasaklarına 
uyarak doğru yolu bulursun." 
dedi. Abdülvehhâb-ı Şa'rânî 
de; "İnşâallahü teâlâ öyle olur." 
buyurdu. Şeyhülislâm, talebelerinin 
birisine emredip, birkaç cilt olan 
Müdevvene'yi kütüphâneden 
getirmesini söyledi. Ciltler gelince, 
ileri gelen talebelerinden birine, 
ciltleri Abdülvehhâb-ı Şa'rânî ile 
götürmesini emretti. İmâm-ı Şa'rânî 
ile talebe eve geldiler. Talebe kitabı 
bıraktıktan sonra gitmek istedi. 
Fakat İmâm-ı Şa'rânî, bir gece kalıp 
ertesi sabah gitmesini söyleyince, 
talebe kabûl etti. Gecenin üçte biri 
geçinceye kadar o talebe ile sohbet 
etti. Talebeye yatmasını söyleyip, 
kendi odasına geçti. Odasında 
çok az bir zaman durup, tekrar 
talebenin kaldığı odaya geldi. Onu 
uyandırıp, abdest aldırdı. Beraberce 

fecr vaktine kadar namaz kıldılar. 
Sonra sabah namazlarını kılıp, 
güneş bir mızrak boyu yükselinceye 
kadar Kur'ân-ı kerîm okudular. 
Sonra duhâ namazını kıldılar. 
Talebeye; "Şimdi hocanın yanına 
gidebilirsin.Getirdiğin bu kitapları 
da teslim edip, benim teşekkür 
ettiğimi bildirirsin." buyurdu. 
Talebe; "Peki efendim." diyerek, 
kitapları kucakladı. Fakat içinden 
de; "Bir geceliğine onu getirtip, 
hiç bakmadan geri götürmenin ne 
faydası vardı." demekten kendini 
alamadı.

Talebe kitabı okumadığı için, 
içindeki yazılardan haberi yoktu. 
Kitapları hocasına götürdüğünde, 
Şeyhülislâm Nasîruddîn, 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'nin kendisiyle 
alay ettiğini sanarak kızdı. O sırada 
bir kimse gelip, Şeyhülislâm'a bir 
suâl sordu. Şeyhülislâm soruyu 
tam olarak cevaplandırabilmek 
için, Müdevvene'nin ciltlerini 
karıştırmaya başladı. Her cildin 
başından sonuna kadar, sayfaların 
kenarında Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'nin kendi el yazısı ile yazılmış 
lüzumlu açıklamalar ve kayıtların 
olduğunu gördü. Talebeyi çağırarak; 
"Abdülvehhâb bu geceyi kitaplara 
yazı yazmakla mı geçirdi?" diye 
sordu. Talebe de yemîn ederek; 
"Efendim! Bu gece Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî benden yirmi dakikadan 
daha fazla bir zaman ayrılmadı. 
Sabaha kadar berâber namaz 
kıldık. Kur'ân-ı kerîm okuduk. Onun 
benim yanımda kitaplarla meşgûl 
olduğunu hiç görmedim." dedi.

Talebesinden bu sözleri işiten 
Şeyhülislâm'ın, hayretinden aklı 
karıştı. Değil yirmi dakikada, 
yirmi günde bile bu ciltler dolusu 
kitabı okumak mümkün değildi. 
Fakat hakîkat gözünün önünde 
idi. Bütün ciltler okunmuş, sayfa 
kenarlarına îzâhlar yazılmıştı. Bu 
Allahü teâlânın Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'ye ihsan ettiği bir kerâmetti. 
HemenAbdülvehhâb-ı Şa'rânî 
hakkında düşündüğü kötü 
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düşüncelere, ona söylediği sözlere 
pişmân olup, tövbe istiğfâr eyledi. 
Koşarak İmâm-ı Şa'rânî'nin evine 
gitti ve huzûruna kabûlü için 
yalvardı. Kabûl edilince tövbe 
ettiğini bildirdi. Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî de; "Maksadım, bu gece 
bana emânet olarak verdiğin 
kitaplardan hazırladığım bu 
muhtasarı senin öğrenmendi." 
buyurdu.

Emir Muhammed Defterdâr 
ve arkadaşları her gece yatsı 
namazından sonra bir yerde 
toplanıp sohbet ederlerdi. Âlimlerin 
ilminden, velîlerin kerâmetlerinden 
anlatırlardı.

Bir gün yine böyle 
toplanmışlardı. Sohbet ânında 
söz, halen hayatta olan İmâm-ı 
Şa'rânî'ye geldi. Onun büyüklüğünü 
anlayamayan bâzıları, aleyhinde 
dedikodu etmeye başladılar. Emir 
Muhammed Defterdâr da onlarla 
birlik olup, aleyhinde konuştu. 
O gece rüyâsında, kalabalık bir 
ordunun Mısır'a bir iç karışıklığı 
düzeltmek için geldiğini gördü. 
Ordu kumandanı, Mısır'ın 
Bâbunnasr denilen kapısında durdu 
ve; "Mısır'ın sâhibi ile görüşüp, 
Mısır'ın anahtarını vermedikçe 
içeri girmeyiz." dedi. "Mısır'ın 
sâhibi kimdir?" dediklerinde; O da; 
"Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'dir." dedi. 
Kumandan, adamlarından birini 
gönderdi. İmâm-ı Şa'rânî'yi evinde 
bulamadılar. Oğlu Abdürrahmân'a 
durumu anlattılar. Abdürrahmân, 
babasının müsâade edeceğini 
söyleyerek anahtarı verdi. 
Uyandığında, Emir Muhammed 
Defterdâr yaptığı hatâyı anladı. 
Demek ki, bu zamanda Mısır'ın 
hakîkî sultânı Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'ydi. Sabah olduğunda, 
İmâm-ı Şa'rânî hazretlerine gidip 
talebesi olmakla şereflenmek 
istediğini bildirince; "Talebe 
olmanız için ille anahtar mı 
vermek lâzımdır?" buyurarak, gece 
rüyâsında gördüklerini bildiğini 
işâret etti. Bu kerâmetini de gören 
Emir Muhammed Defterdâr'ın, ona 
olan bağlılığı ziyâde oldu.

Seyyid Ahmed Bedevî 
hazretlerinin Mısır'ın Tanta 
şehrindeki türbesi başında, her 
sene belli bir günde toplantı yapılıp, 
mevlid okunurdu. Şeyh Sa'düddîn 
Sanâdîdî, İmâm-ı Şa'rânî'yi 
sevmez, onun büyüklüğüne 
inanmazdı. Hattâ onun pekçok 
kötü taraflarının olduğunu savunur, 
ilminin derinliğine inanmazdı. 
Ahmed Bedevî'nin türbesi başında 
mevlid okunduğu bir sene, oraya 
İmâm-ı Şa'rânî ve Sa'düddîn 
Sanâdîdî de gelmişlerdi. Sa'düddîn, 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'nin mevlide 
gelmesine şiddetle karşı çıkarak; 
"Böyle bir mevlidde, kendisinde 
pekçok kötü yanlar bulunan 
kimse nasıl bulunabilir?" demişti. 
Sa'düddîn, o gece rüyâsında 
Peygamber efendimizi gördü. 
Resûlullah efendimiz Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'yi kucaklamış, bağrına 
basmıştı. Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'nin 
de göğüslerinden süt akıyor, 
mevlide gelen herkes, doyuncaya 
kadar onun sütünden içiyorlardı. 
Seyyid Ahmed Bedevî hazretleri 
de, Resûlullah efendimizin 
huzûrunda idi. Ahmed Bedevî, 
oradakilere; "Bizden meded isteyen 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'yi ziyâret 
etsin." diyordu. Rüyâdan uyanan 
Sa'düddîn, İmâm-ı Şa'rânî'nin 
büyüklüğünü anlayarak, ona karşı 
olan bozuk îtikâdını düzeltti ve 
onun en yakın talebelerinden oldu.

Evliyânın büyüklerinden Ömer 
Nebtîtî'nin talebesi Abdullah, 
İmâm-ı Şa'rânî'nin büyüklüğünü 
çekemez, onu kıskanırdı. Abdullah, 
bir gece rüyâsında sevgili 
Peygamberimizi gördü. Huzûrunda 
hazret-i Ali de vardı. Ona buyurdular 
ki: "Abdülvehhâb'a şu takkemi 
giydir. Ayrıca ona, mahlûkâta 
tasarruf etmesini söyle. Başkalarına 
ise mâni ol." Abdullah, Resûlullah 
efendimizden bu sözleri işitince, 
yaptığı hatânın büyüklüğünü 
anladı. Uyandığında tövbe etti.

Âmir Bağdâdî isimli talebesi 
önceleri; "Hiç kimse, bir ihtiyacın 
hâsıl olmasında vâsıtaya muhtâç 
değildir. Bu sebeple Allahü teâlâdan 

bir şey isterken başkalarını vesile 
etmek, onun hürmetine ver 
demek olmaz." der, velîlerdeki 
kerâmetlere de inanmazdı. Bir gün 
rüyâsında Resûlullah efendimizi 
gördü. Yanında Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî hazretleri de vardı. 
Peygamber efendimizin mübarek 
elini öpmek istedi. Fakat ona hiç 
iltifat etmiyor, huzûruna gittikçe 
yönünü ondan çeviriyordu. Bir ara 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'ye; "Ne olur, 
Peygamber efendimize bir arz et 
de, beni kabûl buyursun. Mübarek 
elini öpmekle şerefleneyim." 
diyerek yalvarmaya başladı. O 
kadar yalvardı ki, Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî onun gözlerinden akan 
yaşlara dayanamadı. Resûlullah 
efendimizin huzûruna varıp, onu 
işâretle bir şeyler söyledi. Bunun 
üzerine onu Huzûr-i şerîflerine 
kabûl ettiler. Uyandığında, önceki 
düşüncelerinin ne kadar yanlış 
olduğunu anladı. Tövbe etti 
ve sabahleyin Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'nin medresesine gitti. 
Talebesi olmakla şereflendi.

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî 
hazretlerine, Allahü teâlânın 
öyle ihsânları vardı ki, saymakla 
bitmezdi. Bunlardan biri de; 
güneşin batışından doğuşuna 
kadar, yâni akşamdan sabaha 
kadar, cansız eşyânın ve hayvanların 
tesbîhlerini duyması idi. Bir gün 
akşam namazını, haramlardan çok 
sakınan hattâ şüpheli korkusuyla 
mübahların fazlasını bile terkeden 
hocası Emînüddîn'in arkasında 
kılıyordu. O anda gözünden perde 
açıldı. Direk, duvar, hasır, döşenmiş 
taşların tesbîhlerini duymaya 
başladı. Korktu, sonra Mısır'da 
bulunan her şeyin, sonra etraftaki 
devletlerdeki ve okyanuslardaki 
bütün mahlûkların konuşmalarını 
ve tesbîh seslerini işitmeye başladı. 
Okyanustaki bir balık şöyle tesbîh 
ediyordu:

"Ey cansızların, hayvanların, 
bitkilerin, her şeyin rızkını veren 
Rabbim! Mahlûkâtından hiç 
birinin rızkını unutmayan ve isyân 
edenden dahi ihsânını kesmeyen 
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sen, her türlü noksanlık ve kusurdan 
münezzehsin."

Namazı kılıp bitirdiler. Sabaha 
kadar bu hâl onda devâm etti. Çok 
korktu. Sabah olurken, Hak teâlâ 
merhamet edip, bu gibi şeyleri 
duymasını perdeledi. Ancak Allahü 
teâlânın ihsânı olan bu durum onda 
kaldı. İstediği zaman, istediği yeri 
görmek, gezmek nîmetini Allahü 
teâlâ ona ihsân etti. Bununla da 
îmânı kuvvetlendi. Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî, bu hâdiseden sonra, 
istediği zaman gönül gözü ile bütün 
dünyâyı, bilhassa İslâm âlemini 
seyrederdi. Şehir, kasaba, köy 
ve ülkeleri aşar, Endonezya'dan 
Magrib'e, Türkiye'den Yemen'e 
kadar varır, ihtiyaç sâhiplerine 
yardım ederdi. Bunların hepsinin, 
cenâb-ı Hakkın bir ihsânı olduğunu 
bildirirdi. Bir gün buyurdu ki: 
"Kendimi bir vâsıta içinde gördüm. 
Bir anda yeryüzünü dolaşıyordum. 
Bütün âlim ve evliyânın kabirlerinin 
üzerlerinden, Seyyid Ahmed Bedevî 
ve İbrâhim Düsûkî hazretlerinin 
kabirlerinin altından geçerek 
ziyâret ediyordum."

Bir gün Habeşistanlı bir 
gayri müslim, Mısır'a gelmişti. 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'nin nâmını 
duyduğu için, onunla görüşmek 
istiyordu. İmâm-ı Şa'rânî onu kabûl 
etti. Habeşistan ile ilgili konuşmaya 
başladılar. Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, 
Habeşistan'ı öyle anlatıyordu 
ki, en ince ayrıntılarına kadar 
îzâh ediyordu. O gayri müslim 
dinledikçe, yaşadığım yeri 
benden daha iyi biliyor diye 
hayret ediyordu. Dayanamayıp 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'ye; "Siz 
Habeşistanlı mısınız?" diye sordu. 
O da; "Dünyâda nereyi görmek 
arzu etsem, Allahü teâlâ bana orayı 
gösterir. Bu, cenâb-ı Hakk'ın bana 
bir ihsânıdır." buyurdu. Bunu işiten 
gayri müslim, Kelime-i şehâdet 
getirerek müslüman oldu.

Allahü teâlânın Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî'ye ihsânlarından biri 
de, Mısır veya başka yerlerdeki 

talebelerine kalben seslendiği 
zaman derhal yanına gelmeleriydi. 
Yanına gelmeye karar veren bir 
talebe yola çıksa, ona kalben 
geri dön derse, o da dönerdi. 
İnsanlara ve talebelerine sıkıntı 
anlarında yardım ederdi. O darda, 
sıkıntıda olanların sığınağı ve 
mânevî doktoru idi. Talebelerinden 
Yahya Varrâk arkadaşlarıyla 
hacca gidiyordu. Bindiği hayvan 
çok zayıftı. Bir müddet gittikten 
sonra yorulup yattı. Arkadaşlarına 
kendisini beklememelerini, 
yola devam etmelerini söyledi. 
O, hayvanının dinlenmesini 
bekliyordu. O anda Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî hazretleri yanında peyda 
oldu. Hayvanı tutup kaldırdı ve 
ona tebessüm ederek kayboldu. 
Yahyâ Varrâk hayvanın üzerine 
bindi. Öyle hızlı gitmeye başladı ki 
arkadaşlarına yetişti ve onları geçti. 
Kâbe-i muazzamanın etrafında 
tavaf ederken yine Abdülvehhâb-ı 
Şa'rânî hazretlerini gördü. Tavaf 
müddetince yanındaydı. Hâlbuki o, 
o sene hacca gitmemişti.

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, 
Allahü teâlânın izniyle hiç bir 
mahlûkdan korkmazdı. Yılandan, 
akrebden, timsahdan, cinden ve 
benzerlerinden korkmaz, ancak 
dînin emir ve yasaklarına uygun 
olarak onlardan uzak dururdu. Bir 
gün Saîd'e (Portsaid'e) gidiyordu. 
Nehrin kenarından yedi kadar 
timsah onu tâkibe başladı. Herbiri 
öküz büyüklüğünde idi. Onu 
merkeb üzerinde gören halk, 
yutulacak diye feryada başladı. İşte 
o zaman belini doğrulttu ve suya, 
timsahların arasına indi. Hepsi 
çekilip kaçtılar. Sonra hayvanın 
yanına geldi. Oradaki insanlar, bu 
hâli görünce hayret ettiler.

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, bir gece 
terkedilmiş ve bakımsız bırakılmış 
bir velînin türbesinde uyudu. Bu 
türbe üzerinde bir kubbe, etrâfında 
da taşlar bulunuyordu. Taşların 
aralarında ise, büyük yılanlar 
vardı. Yılanlardan korktukları için, 
insanlar bu mübârek zâtı ziyâret 

edemezlerdi. Yılanlar, o gece 
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'nin etrâfında 
dolaşıp durdular. Abdülvehhâb 
hazretleri o büyük ve zehirli yılanları 
görüyor, kalbine zerre kadar korku 
getirmiyordu. Sabahleyin, o belde 
halkı Abdülvehhâb-ı Şa'rânî'nin o 
türbede yattığını öğrendiklerinde, 
hayretten dona kaldılar. Huzûruna 
çıkıp; "Biz, yılanların korkusundan, 
türbenin içine değil, etrâfına 
bile yaklaşamıyoruz. Siz orada 
nasıl yatabildiniz?" diye sordular. 
Onlara buyurdu ki: "Allahü teâlâ, 
yılanlara beni sokmaları için ilhâm 
etmedikçe, onlar beni sokmazlar. 
Yılana kudret lisânı ile, git falancayı 
sok! denir. Yılan da o kimseyi, hasta 
yapmak veya kör etmek yâhut 
öldürmek için sokar. Allahü teâlânın 
irâdesi olmadan, yılanın bir kimseyi 
sokması mümkün değildir."

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî hazretleri 
cinlerle başından geçen bir hâdiseyi 
şöyle anlatır:

Bir zamanlar evime, cinlerden 
biri gelmeye başladı. Bu cin bana 
doğru gelirken, vücûdumun bütün 
kılları diken diken olurdu. O ânda 
Allahü teâlânın ismini söylemeye 
başlardım. Cenâb-ı Hakk'ın 
ismini duyan cin, derhâl benden 
uzaklaşırdı. Hiçbir zaman ondan ne 
çekindim, ne de korktum. Aksine, 
gece yolumu kestiği zaman, ona 
selâm vererek geçip giderdim. 
İnsanın tabiatı cinden nefret ettiği 
hâlde her gün onları göre göre 
nefret etmez hâle geldim.

Kıtlık olduğu günlerde, cinlerden 
bir grup evime yerleşmişti. 
Onlara dedim ki: "Bu gösterdiğim 
ekmeklerden güzelce yiyiniz. 
Hiçbir müslümana sakın zarar 
vermeyiniz." Onların da bana; 
"Başüstüne, emirlerinizi dinleyip 
itâat edeceğimize söz veriyoruz." 
dediklerini duydum. Cinlerden biri 
keçi kılığına girip, geceleri bizim 
odaya girer, lâmbayı söndürür ve 
gürültü çıkarırdı. Bu hâlden 

http://biriz.biz/evliyalar
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Büşra VELA

G Ü N D E M

Feodal dönem, çalışanın değerinin görülmediği bir sisteme sahipti. Çalışanların tarımla 
ilgilenen kesimi “serf” olarak bilinirdi. Serfler malikânelerde çalışır ve bu malikânelerin sahibi 
lordlar ise onları yönetirlerdi. Feodal dönemde servet, toprak ile ölçülürdü. Ne kadar toprağın 
varsa o kadar zengin ve varlık sahibisin demekti. Bu topraklarda serfler çalışır lordun geçimini 
sağlardı. Ayrıca neredeyse herkesin serflerin sırtından geçinmesine rağmen serfler çok kısıtlı 
haklara sahiptiler. Ve bir de kilise vardı. Kilise krallara taç giydirebilecek güce dahi sahipti. 
Feodal sistemde en önemli görülen değer din ve tanrı inancıydı. Kilise ise istediği herkesi aforoz 
edebilme, yani dinden çıkarabilme gücüne sahipti. Dinden çıkarılan birisi ise dışlanırdı. Bu 
durumda bütün güç kilisenindi.

İşte feodal sistem bu üç sınıftan oluşurdu; çalışanlar, savaşanlar ve dua edenler. Feodal 
dönemin en fazla toprak sahibi kiliseydi. Kilise, yardıma muhtaç olanlara yardım etme vaadiyle, 
toprak  bağışı alıyordu. Tanrıyla arasını iyi tutmak isteyenler kiliseye toprak bağışı yapardı. 
Bazı kral ve soylular kazandıkları her savaştan sonra, kazandıkları toprağın bir kısmını kiliseye 
bağışlamayı adet edinmişlerdi. Bu ve benzer yollarla kilise Batı Avrupa’nın neredeyse yarısına 

Kilisenin Feodal Sistemde Kralın 
Yönetimi ile İlgili Sağladığı Avantajlar 

ve Dezavantajlar
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sahip olmuştu. Feodalizmin ilk dönemlerinde 
kilise, vadettiği gibi yoksullara yardım ediyor, 
eğitimi destekliyor, okullar açıyor, hastaneler 
yaptırıyordu. Fakat kilise zenginleştikçe 
ekonomik yönü manevî yönüne ağır basmaya 
başlamıştı. Birçok tarihçi, kilisenin diğer 
beylerden daha iyi durumda olmadığını 
öne sürüyordu. Bazıları hayır işlerinin bile 
abartıldığını iddia ediyordu. Ayrıca, kilisenin 
bu eleştiricilerinin söylediğine göre, kilise 
serfleri böylesine kötü kullanmasa, köylüleri 
bu kadar soymasa, hayır için bu kadar gereklilik 
de olmayacaktı. Profesör Boissonade feodal 
sistemi şöyle özetliyor:

“Feodal sistem, son kertede, çok zaman 
hayalî olan koruma karşılığında çalışan sınıfları 
aylak sınıfların insafına bırakan ve toprağı 
işleyenlere değil, gasp etmeyi becerebilenlere 
veren bir örgütlenmeye dayanırdı.”

Ticaretin gelişmesi ile şehirler oluşmaya 
başlamıştı. İnsanlar bu büyüyen şehirlerde 
yaşamak için eski malikâne köylerini terk 
etmeye başlamışlardı. Köylüler zincirlerini 
kırıp, adalet arayışına çıkmışlardı. Büyüyen 
şehirlerde, ticaret de oldukça gelişmişti. İş 
imkanları da ticaret ile doğru orantılı olarak 
artmıştı. İnsanlar daha iyi iş imkanları için 
şehirlere yerleşiyorlardı. Şehirlerdeki sistem, 
feodal sisteme bakılınca tam anlamıyla 
özgürlüktü. Ticaret, yapısı gereği değişkendi, 
engellerden hoşlanmazdı. Feodal sistem ise 
bunun aksine, donmuş ve değiştirilmesi zordu. 

Tüccarlar, kendilerini engelleyen feodal 
kısıtlamalarla karşılaşınca “lonca” denilen 
birlikleri kurdular. İhtiyaç duydukları özgürlüğü 
bu şekilde kazanmaya çalıştılar. 

Feodal sistemde iki serf arasında 
anlaşmazlık çıktığında bu anlaşmazlık lordun 
mahkemesinde çözüme bağlanırdı. Serf ve 
lord arasında anlaşmazlık çıkması durumunda 
çoğunlukla lordun lehine sonuca varılırdı 
,çünkü yargıç lorddu. Köylüler bunu da 
değiştirmek istiyordu. Kendi mahkemelerinde 
yargılanmak istiyorlardı. Çok geçmeden, 
vergileri tümüyle ortadan kaldıramasalar da 

daha az sıkıntı verecek şekilde ayarlamayı 
başardılar. Ve şehirlerin denetimini hemen 
olmasa da yavaş yavaş kazandılar. Şehir 
artık hemen hemen lorddan bağımsız hale 
geliyordu.

Feodal piskopos ve lordlardan durumu 
sezenler durumdan en iyi şekilde yararlanmaya 
çalıştılar ve sonunda kazançlı da çıktılar. Ama 
işler her zaman böyle rahat yürümüyordu. 
Tarih boyunca, iktidarda olanların, elinde 
bulunanları kaptırmamak için ne mümkünse 
yaptıkları da görülmüştür.

Eski feodal dönemde insanın serveti, 
sahip olduğu toprağa bağlıydı. Ticaretin 
yaygınlaşmasının ardından yeni bir servet 
çeşidi ortaya çıktı: para serveti.

Köylü, yıllardır mutsuz yazgısını 
benimsemişti. Dua edenler, savaşanlar ve 
çalışanlardan meydana gelen bir toplumda, 
kendisine düşen işi istekle ve memnun 
ederek yerine getirirse cennete gideceğine 
inandırılmıştı, köylü. Onun için verilen işi 
sorgulamadan yapıyordu. Kalıplaşmış işlerini 
geleneğe uyarak yapıyorlardı. 

Ama şimdi bütün bunlar değişmişti. Pazar 
açılmıştı, ürünlerinin kendi ihtiyaçlarından ve 
lordun el koyduğundan fazlasını satabilirdi. 
Karşılığında para alabilirdi. Parayı nasıl 
kullanacağını henüz pek iyi bilmese de 
alışıyordu. Şimdi, eskisinden çok çalışırsa, 
kendine gerekenden fazlasını üretir, biraz para 
biriktirebilir ve bununla da belki lorduna karşı 
yükümlü olduğu angaryaların bazılarından 
para vererek kurtulabilirdi.

Yaşanan değişimler sonucunda, insanlar 
tam anlamıyla adalete kavuşmuş olmasalar 
da feodal döneme göre özgürlük ve refahı bir 
ölçüde elde etmeyi başarmışlardı.

(Bu yazı Leo Huberman’ın, İletişim 
Yayınları’ndan çıkan “Feodal Toplumdan 
Yirminci Yüzyıla” adlı kitabından yararlanarak 
hazırlanmıştır.)
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KAYSERİ'DE YİNE İLK OLAN GERİ DÖNÜŞÜM 
ARACI, KOCASİNAN SOKAKLARINDA

-ÇEVRECİ BELEDİYE KOCASİNAN’DAN TÜRKİYE’DE YENİ TEKNOLOJİYE SAHİP GERİ 
DÖNÜŞÜM ARACI

 Kocasinan Belediyesi tarafından kaynağından malzemeleri ayrıştırabilen 
ve üzerinde tartı sistemli yeni teknolojiye sahip geri dönüşüm aracı, Kayseri'de ilk 
defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladı. Yeni aracı test eden Başkan 
Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her alanda yaptığı geri dönüşümle örnek 
olduğunu vurguladı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında örnek 
olan çalışmalar yaptıklarının altını çizen

Başkan Çolakbayrakdar; " Hatırlanacağı üzere 2020 yılında Türkiye'de ilk defa 
hizmete sunduğumuz ikili toplama aracı ile kaynağından ayrıştırılmış ambalaj 
atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. 
Türkiye’de ilk defa; Kayseri ve Kocasinan’ın yollarında hemşehrilerimize hizmet veren 
araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine 
olanak sağlamaktadır. Birden fazla haznesiyle ürünler ayrıştırılmış vaziyette 
toplanmaktadır. Ayrıca bu araçta farklı olarak pil atıkları ve atık yağlarını kaynağından 
ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz. Şimdi ise 
Kocasinan sokaklarında yeni bir geri dönüşüm aracı ile hizmete başlıyoruz. Yeni araçla 
Kocasinan sakinlerimizin evlerinde toplanan ambalaj atıkları ile işyerlerinde toplanan 
ambalaj atıkları ayrıştırılmış şekilde toplanacak. Bu aracın diğer araçlardan farklı 
özellikleri var. Özellikle malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemi olan bu 
araç, Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başlayacak. Sıfır Atık 
Projesi kapsamında kaynağından ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması 
ve bu şekilde çevreyi koruyarak ekonomiye daha fazla katkı sağlanması son derece 
önemli ve değerlidir" ifadelerine yer verdi.

 Rutin belediyecilik faaliyetlerine farklılık katabilmenin gayreti ve çabası 
içerisinde olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Yaptığımız birçok 
çalışmamız, hem şehrimizde hem de ülkemizde birçok belediye tarafından bu 
farklılıklar takıp edilmekte ve örnek alınmaktadır. Bu şehrimiz adına gurur verici 
bir çalışmadır. Bu çalışmamızda bunun göstergesidir. Hizmetimizin hayırlı olmasını 
diliyorum. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve daha temiz bir Kayseri ve Kocasinan 
içindir” diye konuştu.

 Öte yandan Türkiye'de yeni teknolojiye sahip araç, Kayseri'de ilk defa 
Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladı. Kaynağından malzemeleri 
ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemli yeni teknolojiye sahip geri dönüşüm aracı 
ile dönüştürülebilir atıkların geri kazanımı, doğal kaynakların korunması ve gelecek 
nesillere aktarılması hedefleniyor. Ayrıca Kocasinan Belediyesi'nin 2020 yılında 
Türkiye'de ilk olan ikili toplama aracı ile Sıfır Atık Projesi'ne büyük katkı sağlıyor. 
Özellikle Türkiye'de ilk olan araç, kaynağından ayrıştırılmış olan evsel yağ atıkları, pil 
atıkları ve ambalaj atıkları olmak üzere geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı donatılarıyla 
toplama imkanı sunuyor.

24



sirdergisi.com
Ekim 2022 -  Rebiülevvel 1444

25



sirdergisi.com
Ekim 2022 -  Rebiülevvel 1444 S O S YO L O J İ

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

“Yaşlılık ve yaşlanma beyinden başlıyor. Merak 

ve hayret etmek, risk almak beyni genç tutuyor."

Bir kişi konfor alanının dışına çıkamıyorsa, yeni şeyler öğrenemiyorsa, 
şaşırmıyorsa ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa, gençlik anılarını yaşayıp 
sürekli geçmişi düşünüyorsa o kişinin yaşlı olarak tanımlanabileceğini belirten 
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yaşlılık ve yaşlanmanın beyinden başladığını 
söyledi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yeni şeyler öğrenme motivasyonu ve risk almanın 
beyni genç tuttuğunu kaydederek “Bir insan ‘Ben yaşlandım’ dediği zaman beyin 
kendini yaşlanma tanımlamasına sokuyor.” dedi. Yaşlıların en büyük sorunlarının 
yalnızlık ve sosyal izolasyon olduğunu söyleyen Tarhan, aile içindeki olumlu 
etkileşimin önemini vurguladı.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
yaşlanma ve yaşlılık psikolojisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Modernizm yaşlıları yük olarak gördü

Yaşlılara gereken saygının ve ilginin gösterilmediğini kaydeden Prof. Dr. 
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Nevzat Tarhan, bunda modernizmin 
büyük etkisi olduğunu söyledi. Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Modernizm 
bize birçok olumlu şey kazandırdı 
ama kültürümüz üzerinde olumsuz 
etkileri oldu. Bu etkilerden birisi de 
yaşlıları yük gibi gören anlayış oldu. 
Kapitalist sistemin etkisiyle Avrupa’da 
ikinci dünya savaşı çıkmadan önceki 
dönemde belli bir yaşa gelenlerin 
ölmesi gerektiğine ilişkin fikirler ortaya 
atıldı. Yaşlı bireylerin artık üretmiyorsa 
işe yaramadığını öne süren tarzda 
düşünceler… Yaşlı bireyler işletme 
maliyetini arttıran etkenler olarak 
düşünülmeye başlandı. Yaşlı bireylerin 
kendi hallerine bırakılması hatta 
ötenazi gibi birçok teşvikler yapıldı.” 
diye konuştu.

Yaşlılarla diyalog zayıfladı

Bu kültürel etkilenmenin toplumun 
bazı kesimlerine de yansıdığını 
ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Benmerkezciliğin yaygınlaşması, 
özellikle gençler arasında sadece 
kendi zevkini ve konforunu düşünen 
insanların çoğalması nedeniyle 
yaşlılarla olan diyalog zayıfladı. Bağları 
zayıfladı, koptu. Bunda geniş ailenin 
zayıflaması ve eskisi gibi bilge yaşlıların 
olmamasının etkisi var. Eskiden 
aileyi derleyip toparlayan, sorunları 
çözen, doğru kararlar verebilen bilge 
yaşlılar vardı. Ama yine de bizim 
kültürümüzde, o kadar yıpranmaya 
rağmen yaşlılarla ilgili güzel yaklaşımlar 
devam ediyor.”dedi.

Yaşlıların en büyük sorunu yalnızlık

Günümüzde yaşlıların en büyük 
sorununun yalnızlık ve sosyal izolasyon 
sorunu olduğunu kaydeden Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Dünyada özellikle de 
Batı ülkelerine göre bu sorun bizde 
daha azdır. O azalma da aslında bizim 
kültürel kodlarımızla ilgilidir. Zaman 
şimdi çok hızlı değişiyor. Daha önceki 
sosyolojik değişimler, 30 senede 
bir oluyordu. Şimdi artık üç senede 
bire düştü sosyolojik değişimler.” 
dedi. Tarhan, “Şu anda yaşlıların en 
büyük psiko sosyal sorunu yalnızlık. 
90 yılında doçentlik sınavlarına 
girdiğimde doçentlik sorumdu. Çapa 
Tıp Fakültesi’nde Eflatun hocamız 
‘Yaşlıların en çok psikososyal sorunu 
nedir?’ diye sormuştu. ‘Yalnızlık’ 
dedim. Açıkladım, aynı hakikat devam 
ediyor.”diye konuştu.

Yaşlılığın tanımı yeniden yapıldı

Batı dünyasının bu anlayışın yanlış 
olduğunu fark ettiğini kaydeden Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, yaşllılık tanımının 
da yeniden yapıldığını belirterek 
şunları söyledi:

“Yeniden yaşlılara değer vermeye 
başladılar. Yaşlıların sosyal hayata 
katılması için çalışıyor. Yaşlılığı yeniden 
tanımladı. UNESCO’nun harika bir 
yaşlılık tanımı var. ‘Bir insan ne zaman 
yaşlanır? Bir insan konfor alanının dışına 
çıkamıyorsa yaşlıdır’ diyor. İkincisi yeni 
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şeyler öğrenemiyorsa, şaşırmıyorsa ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa yaşlıdır. 
‘Ben her şeyi biliyorum’ diye düşünüyorsa, sorup öğrenmeye kapanmışsa, 
merak etmiyor, keşfetmiyorsa ve geçmişte anılarını yaşıyorsa, gençlik anılarını 
yaşıyorsa ve sürekli eskiyi tefekkür ediyorsa yaşlıdır.” dedi.

Merak ve hayret etmek, risk almak beyni genç tutuyor

Kişinin yeni şeyleri öğrenme motivasyonu, şaşırması, merak etmesi, hayret 
etmesi, risk almasının beyni genç tutan şeyler olduğunu belirten Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Vücudumuzu bir devlete benzetirsek beyin hükümettir. Beyin 
sağlıklı çalışırsa bütün organlar sağlıklı çalışır. Bu nedenle yaşlılık da beyinden 
başlıyor aslında. Bir insan ‘Ben yaşlandım’ dediği zaman beyin kendini yaşlanma 
tanımlamasına sokuyor. Onunla ilgili pozisyon alıyor, onunla ilgili kaçınmalara 
başlıyor. Onunla ilgili bağlantılar kuruyor ve algılamalar yapıyor.” dedi.

Dört grup yaşlanma bulunuyor

Dört grup yaşlanma olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bunları 
kronolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yaşlanma olarak sıraladı. Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Kronolojik yaş nüfus kâğıdımızdaki yaştır. Biyolojik yaş 
bedenimizle ilgilidir. Eğer kendimize iyi bakıyorsak, yememize, içmemize, yaşam 
tarzımıza dikkat ediyorsak kronolojik yaş 70-80 olur ama kişi 50-60 yaşında 
gösterir. Psikolojik olarak da aynı kişi 70-80 yaşındadır ama bakarsın psikolojik 
olarak enerjiktir. Yeni şeyler öğreniyor, bilgisayar öğreniyor, yeni programlar 
öğreniyor. Dinamikse, işine gidip geliyor, üretkenliği devam ediyorsa kronolojik 
yaşına göre psikolojik yaşı gençtir ya da tam tersidir.” dedi.

Sosyolojik yaşlanma kişiyi yıpratıyor

Sosyolojik yaşın ise kişinin yaşadığı toplumla uyumlu davranabilmesi olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Kişi seçilmiş yalnızlığın dışında yani 
istemediği halde yalnız kalıyorsa, izole oluyorsa, kendi istemediği halde farkında 
olmadan kimse onu dışlamıyor ama o yalnız kalıyorsa, kaçınma davranışları 
varsa bu kişiler daha çok yıpranıyor. Sosyolojik olarak yaşlı deniyor yalnız kalan 
kişilere…” diye konuştu.
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Zihinsel esneklik yaşlanmayı yavaşlatıyor

Zihinsel esnekliği olmayan kişilerin daha çabuk yaşlandığını belirten Tarhan, 
“Bu durum genellikle tutucu yaşlarda oluyor. Yani zihinsel esneklikleri yok. Her 
şeyin kendi şartlarına uyması gerektiğini istiyor. Oturması, kalkması, yemek 
yemesi, bir şeyler yapması ona uymuyorsa sinirlenir. ‘Böyle olmasın daha 
iyi’ der.  Bu kişiler inatçı oluyorlar ve zihinsel esneklik gösteremiyorlar. Uyum 
sağlayamıyorlar ve hep gergindir bu kişiler. Çevresindeki kişilere çatıp kavga 
ederler, tartışırlar. Zihinsel esnekliği olan kişiler ise hep güler yüzlüdür. Ortama 
uyum sağlayabilirler. Böyle kişiler bakım evlerine de uyum sağlarlar.” dedi.

Zihinsel esneklik yaşlılarda zayıflıyor

Zihinsel esnekliğin terapilerde en önemli ve en çok kazandırmaya çalışılan 
kişilik özelliği olduğunu vurgulayan Tarhan, “Zihinsel strateji geliştirmek ve 
bunu öğretmek hedefleniyor. Kişinin bir olayda öğrendiği ve otomatik olarak 
uyguladığı bir yöntem var. Bir sorunu çözmede işe yaramıyorsa hemen zihinsel 
strateji getirip başka bir yöntem uygulamak, o da olmuyorsa başka bir yöntem 
uygulamak… Mental fleksibilite dediğimiz yani zihinsel esneklik dediğimiz durum 
yaşlılarda zayıflıyor. Özellikle kendini korumaya refleksli  bir statücülük oluyor.” 
dedi.

Yaşlılara sahip çıkan bir sistemimiz var

İleri yaştaki kişiler için alıştığı ortamda yaşamanın tavsiye edildiğini ancak 
bazen yaşlı bakım evlerinde de kalınabildiğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Bizim toplum olarak da devlet kurumları olarak da başarılı bir şekilde yaşlı 
kişileri sokakta bırakmamayı çok rahatlıkla sağlayabilen sistemimiz var. Birçok 
yaşlı bakım kurumları ve Darülaceze gibi kurumlar bulunuyor. Yaşlı bireylere 
güzel konfor sağlayarak onların zihinsel ihtiyaçlarını gideriyor. Hatta psikolojik 
ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Konforunu sağlamaya çalışıyor. O insanlar 
orada güzel şeyler üretebiliyor. Ürettiği zaman da kendini daha iyi hissediyor.” 
şeklinde konuştu.

Torunlarla neden iyi anlaşılır?

29



İleri yaştaki bir insan için en önemli şeyin kendi fikrinin sorulması, onun 
fikirkerine ihtiyaç olduğunun belirtilmesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “O kişiye herhangi bir durumla ilgili düşüncesinin sorulması, onun 
tecrübelerinden yararlanılmaya çalışılması çok önemlidir. Onun için dede 
torun çok iyi anlaşır. Dedelerde, anneannelerde ya da babaannelerde anlatma, 
paylaşma arzusu ve dürtüsü vardır. Çocukta da sorup öğrenme arzusu vardır. 
Bu ikisi birleşiyor. Orta yaşlardaki anne ve baba hep meşguldür. Çocuklarla 
ilgilenemez. Burada devreye büyüklerin tecrübesi girer.” dedi.

Çocuk hayatı aktarılan tecrübelerden öğrenecek

Bazı ebeveynlerin çocuğunu aile büyükleriyle görüştürmediğini ifade eden 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bazı anne ve babalarda ileriki yaştaki kişilerle çocuğun 
temas kurmasını desteklememek vardır. ‘Annem ve babam çocuğumun huyunu 
değiştiriyor’ şeklindeki düşüncelerle hareket ederler bu kişiler.Oysa çocuk aile 
büyüklerinden hayatı öğrenecek. Çocuğu cam fanusta büyütemeyiz ki.” dedi.

Yeni şeylere açık olan kişi yaşlanmamıştır

Yaşlı bireylerde ortaya çıkan bir başka durumun yenilik korkusu olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bazı ileri yaştaki kişiler yeni şeyleri tehdit 
gibi görüyorlar. Böyle durumlarda yeni deneyime kapalı oluyorlar. Onun 
için yeni deneyimlere açık olan kişi, hangi yaşta olursa olsun yaşlanmamıştır. 
Yaşlılık psikolojisi demiyoruz yaşlanma psikolojisi. Yaşlanma yavaşlatılabilir, 
durdurulabilir, geciktirilebilir ama yaşlılık dediğin zaman sanki muhakkak kader 
gibi görülüyor.”dedi.

 

Yaşlı bireyler için sosyal  bir gruba dahil olmanın önemli olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Onun için sosyal gruba dahil olamayan yaşlılar hızla 
çökerler. Aile büyüklerimizle ilgilenmek, onlarla sohbet etmek, teşekkür etmek 
onlara ilaç gibi gelir. Onlara duyulan minnettarlığı ifade etmek, bugünlere 
gelmesinde onlara teşekkür etmek, takdir ve onay sözleri söylemek onlar için 
hediye gibidir ve çok kıymetlidir.” dedi.
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CAHİT SITKI TARANCI

Cevad Sadık ve İrfan Kudret adlarıyla yazdı hikayelerinde,

Asıl adı Hüseyin Cahit Tarancı olmasına rağmen.

Hikayeleri, 1976'da Selahattin Önerli tarafından derlendi.

İlk şiirleri Muhit ve Servetifünûn-Uyanış dergilerinde yayımlandı.

Tahsili sırasında (GS Lisesi’nde) Ziya Osman Saba ile tanıştı.

Süper “Otuz Beş Yaş” şiiri CHP Şiir Yarışmasında 1.lik kazandı. 

Irakta (uzakta) Ziya Osman Saba’ya 1930-46’da gönderdiği 

Tüm mektupları "Ziya'ya Mektuplar" adıyla yayınladı.

Kitap çevirisi Ahmet Muhip Dıranas’la: Fransa’da Müstakil Resim

Issız bir ömür olarak yorumladı hayatını, "Ömrümde Sükut" adlı şiirinde.

(*): Asıl adı Hüseyin Cahit Tarancı olan, "35 Yaş" şairi Cahit Sıtkı Tarancı, 4 
Ekim 1910'da doğmuş, 12 Ekim 1956'da vefat etmiştir. EKim ayında doğup ölen 
yazar ve şairimizi, Allah'tan rahmet ve hürmetle anıyoruz.

Zafer SUAD

A K R O S T İ Ş
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İntizam-ı  Kelam

A N A L İ Z

Çalışma hayatını sil baştan düzenleyecek çalışmalar için Ekim ayı kritik. 
Kamudaki sözleşmeli personele kadrodan, Emeklilikte Yaşa Takılanlara kadar 
farklı alanlarda tarihi adımlar için gözler Meclis’e çevrildi.

Çalışma hayatının neredeyse bütün alanlarına dokunan düzenlemeler için 
Ekim ayında çalışmalar hız kazanacak.

Hükumetin ajandasında sözleşmeli personele yönelik kadro çalışması başı 
çekiyor. Kapsamlı çalışma, ekimde Meclis'e getirilecek.

Çalışmalar 516 bin sözleşmeli personeli kapsıyor.

Çalışanların önemli beklentilerinin karşılandığı bir dönemde olduğumuzu 
belirten Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, 
"TBMM’de çalışma hayatı açısından ilk geniş kapsamlı yasa tasarısının sözleşmeli 
personelin kadro meselesi olacağı öngörülüyor. 90-95 bin taşeronun kadro 
meselesinin de yine bu dönemde halledileceği görülüyor" dedi.

EYT'de teknik çalışma tamamlandı

Bir başka başlık ise 1999 yılındaki değişiklikle ortaya çıkan Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar

6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT çalışmasında ise teknik çalışmalar tamamlandı.
Artık son aşamaya gelindi. Özel ekip bu ay çalışmalarına hız verecek, detayları 

aralıkta paylaşılacak.

Çalışmanın geniş kapsamlı olduğunu vurgulayan zengin, "Bu çok geniş 
kapsamlı bir çalışma. Çünkü SGK aktüerya dengesini gözetmek zorunda. 
Sistemin sürdürülebilir olmasını sağlayacak adımlar atılmak zorunda. Hem mali 
hem bütçe hesaplamaları gerekiyor'' diye konuştu.

Dar gelirlilere icra düzenlemesi

Gözler Ekim ayında: Çalışma 
hayatındaki düzenlemeler 

hız kazanacak
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Bunların yanı sıra Dar gelirlileri ve icralık olanları rahatlatacak torba teklif de 
Meclis Başkanlığı'na sunulacak ilk düzenlemelerden biri olacak.

Düzenleme ile yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar olan elektrik, su ve 
doğalgaz borçları icradan düşülecek.
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Coolio’nun uzun süredir menajerliğini yapan 
Jarez Posey, ABD medyasına açıklamasında, 
şarkıcının bir arkadaşının evinde tuvalete 
gittiğini ve daha sonra yerde hareketsiz 
yatarken bulunduğunu söyledi.

Son Dakika: Ünlü şarkıcı ölü bulundu! - 
Resim: 2

Coolio 1980’lerde müzik yapmaya başlamış, 
ancak hip hop tarihindeki yerini 1995’te 
piyasaya çıkarttığı Gangsta’s Paradise şarkısıyla 
almıştı.

Sanatçının tam olarak neden öldüğü açıklanmadı. Ancak Posey, TMZ’ye 
yaptığı açıklamada, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin ani kalp yetmezliği 
olduğuna inandığını belirtti.

Gerçek adı Artis Leon Ivey Jr, olan Coolio Gangsta’s Paradise şarkısıyla Grammy 
ödülü kazanmıştı. Şarkı, Michelle Pfeffier’ın oynadığı Dangerous Minds filminin 
müzikleri arasındaydı.

Son Dakika: Ünlü şarkıcı ölü bulundu! - Resim: 5
Şarkı daha sonra da çok dinlendi ve Spotify’da bir milyar kez dinlenme sınırını 

yeni aştı.
Son Dakika: Ünlü şarkıcı ölü bulundu! - Resim: 6
Coolio 40 yıllık müzik kariyerinde sekiz stüdyo albümü kaydetti, bir Amerikan 

Müzik ödülü ve üç MTV video Müzik Ödülü aldı.
Şarkıcı ölümüne kadar faaldi ve 90’lı yılların yıldızlarından Vanilla Ice ve Young 

MC ile birlikte turnedeydi. Vanilla Ice Twitter’daki mesajında “Deliriyorum. İyi 
Dostum Coolio’nun vefat ettiğini yeni öğrendim” dedi.

haberglobal

A. Akif URTEKİN

Ünlü şarkıcı ölü bulundu!

M Ü Z İ K
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Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit 
edilen 1'i sözde üst düzey yönetici 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki 
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li 
terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst 
düzey yönetici olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Suriye'nin kuzeyinde 
7 terörist etkisiz 

hale getirildi

S AV U N M A 
S A N AY İ

İsmail Hakkı UZUN
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Prof. Dr. Sefa SAYGILI

P S İ K O L O J İ

Adeta hayatımızın bir parçası olan 
acı ve ıstırabı zaman zaman hepimiz 
hissederiz. Acı, hissi bir işaret ile 
başlar. Organizmamız için tehlikeli 
olarak kabul edilen bir şey ile sinir 
uçlarımız uyarıldığında alarm olarak 
acı hissedilir. Omurilik yoluyla beyine 
milyonlarca işaret gönderilir. Bu 
işaretler daha sonra sınıflandırılır 
ve beynin acıyı ifade eden daha üst 
bölmelerine bir mesaj yollanır. Sonra, 
beyin önceden kaydedilmiş mesajların 
arasından bir cevap seçer.

Acı hissi ilk anda pek hoş bir şey 
olarak kabul edilmeyebilir. Ama eğer, 
vücudumuz acı hissetmez bir yapıda 
olsaydı, hayat zannettiğimiz gibi çok 
daha “tatlı” olmayacaktı. 

Lepra (cüzzam) hastalığında acı 
hissi kaybolur. Bu yüzden cüzzamlılar 

kendilerini acıya karşı koruyamaz, dokularını parçalayacak bir tehlike ile 
karşılaştıklarında kendilerini uyaracak bir sistemden mahrumdurlar. Bu yüzden 
derileri yarıldığı, hatta kemikleri göründüğü halde, yürüyen veya koşan hastalar 
görülebilir. Bu da çürümenin devamına yol açar. Bazen bir şey almak için ellerini 
ateşe bile sokabilirler, çünkü acı duyguları yoktur. Kendilerini öldürmeye karşı 
tam bir kayıtsızlık içindedirler. Hindistan’da lepra üzerine çalışma yapan Dr. Paul 
Brand, acı hissi olmayan hastalarla çalıştıktan sonra, acının Batı’da sanıldığı gibi 
evrensel bir düşman olmadığını, aslında bizi bedenimize zarar vermememiz 
için uyaran ve koruyan önemli, nazik ve karmaşık bir biyolojik sistem olduğunu 
görmüştür.

Acının tatsızlığı o nefret ettiğimiz yanı bizi korumada, tehlike ve yaralanmalara 
karşı uyarmada, tehlikeye ve yaralanmaya karşı uyarmada etkili olmaktadır. 

Acısız bir dünya 
nasıl olurdu?
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Acının bizi üzmesi, tüm insan organizmasını problemin üzerine eğilmeye 
zorlamaktadır. Her ne kadar, bedenin bir dış koruma zırhı oluşturan ve bizi 
acıdan çabucak uzaklaştıran otomatik refleksleri varsa da, tüm organizmayı 
işe karışması ve bir tepkide bulunması için harekete geçiren ve zorlayan da bu 
tatsızlık duygusudur. Aynı zamanda acı ile gelen tecrübe, hafızamıza kazınır ve 
tekrarlandığında tehlike alarmı çalarak bizi korur. 

Aynı şekilde çektiğimiz acılarda bir anlam bulmak, hayattaki zorluklarla 
başa çıkmada bize yardımcı olur. Fiziksel acının amacını anlama, acı karşısında 
çektiğimiz ıstırabı azaltabilir. Hayatın acı olmadan geçemeyeceğini bilmemiz 
vakitsiz gelen acıya karşı sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmemizi sağlar. Acı 
hakkında, “Bedenimizi bizim için hayati derecede önemli bir konuda, dikkatimizi 
çeken en etkili yolla yaptığı ikaz” diye düşünmeye başlarsak bu konudaki 
yaklaşımımız değişecektir. Ve acı hakkındaki tutumumuz değiştikçe, ıstırabımız 
da azalacaktır. 

Dr. Brand, acı hakkında incelemelerinden sonra “acıya minnettar olmamız bile 
gerekir” demektedir. 

Acıyı tecrübe etmek, algılama sistemimizi de çalıştıracağından faydalıdır. Acının 
bir diğer faydası da genellikle iyileşmeye yardımcı olan faaliyetleri harekete 
geçirmesidir. Bedenin geri çekilmesi, dinlenmesi, yavaşlaması, metabolik hız ve 
azaltılmış aktivite gibi tepkiler organizmanın iyileşmesini hızlandıracaktır.

Fiziksel acı, bir bedene sahip olduğumuz duygusunu bize hatırlatarak 
bedenimizin tümünün farkına varmamızı sağlar. Cüzzam hastaları şöyle 
demektedir: “Tabii ki ellerimi ve ayaklarımı görebiliyorum fakat bunlar sanki 
benim bir parçam değillermiş, sadece birer oyuncakmış gibiler”. Bu sebeple acı, 
sadece bizi uyarmakla ve korumakla kalmaz aynı zamanda kendimizi bir bütün 
olarak görmemizi de sağlar. Ellerimizde ve ayaklarımızda acı duygusu kalktığında, 
bu parçalar sanki bedenimize ait değillermiş gibi gelmektedir. 

Aynı bu şekilde ıstıraplar insanları birbirleriyle bütünleştirir. Belki de 
ıstıraplarımızın ardında yatan nihai mana da budur. Diğer insanlarla 
paylaştığımız en temel unsur ve bizi tüm canlılar ile birleştiren faktör, acılarımız 
ve ıstıraplarımızdır. 

Ümitsiz bir durumla karşılaştığımız, değiştirilemeyecek bir kederle yüz yüze 
geldiğimiz zaman bile hayatta bir anlam bulabileceğimizi asla unutmayalım. 
İnsan, acının ardında bir mana olduğuna inanırsa, acı çekmeye hazır olur. Bu 
şekilde hem ıstırabını azaltır, hem de acının derinleşmesinin önüne geçer.

Acı karşısında hemen acı veren unsuru gidermek için faaliyete geçeriz. Gereksiz 
yere acı çekmeyi kimse istemez. Ancak acının kaçınılmaz olduğu durumlarda, 
cesurca acı çekmeyi kabul edersek, hayat da son ana kadar bir anlama sahip olur 
ve acı, işkence olmaktan çıkarak anlamlı bir hale gelir.
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"Onlar (müttakiler) hem Sana indirilene ve hem de 
Senden önce indiri-lene iman ederler. Ve ahirete de 
onlar yakînen inanırlar." (Bakara, 4)

Bil ki: Kur’ân, bu gibi pek çok ayette latîf bir sır için, 
terkip vecihlerin-den bir veche bir emare koymayıp 
muayyen hâle getirmemiştir. Bu da mu’cizeliğin esası 
olan vecizliğin menşeidir. Şöyle ki:

Belâğat, muktezay-ı hâle mutabakattır.176 Hâl ise 
şöyledir: Kur’ân’ın muhatapları çeşitli tabakalarda ve 
muhtelif asırlardadır. Bu tabakaların fehimlerini nazara 
almak ve bu asırlara hitap edip her muhatabın kendine 
düşen hisseyi alması için, Kur’ân pek çok yerde manayı 
tamim ve tevzi için hazıfta bulundu, nice yerde teşmil 
ve taksim için sözü mutlak bıraktı ve mana cihetlerini 
çoğaltmak, belâğat nazarında müstahsen ve Arapça’da 
makbul ihtimalleri tazammun etmek için genel ifade 
etti. Ta ki her zihne, zevki mikdarınca feyiz versin. Buna 
dikkatle teemmül et!177

Sonra, bu ayetin öncesiyle nazm ciheti

Ayette tamimden sonra tahsis vardır. Burada,

-Ehl-i kitaptan iman edenlerin şerefini herkesin 
içinde ilan etmek,

-Onların istiğna elini ağızlarına çevirip susturmak,

-Abdullah İbnu Selâm178 gibilerin elinden tutup 
göstererek, diğerlerini de O’nun gibi olmaya teşvik 
etmek söz konusudur.

-Keza, bu ayette, Kur’ân hidayetinin bütün 
ümmetlere (toplumlara) şümulünü göstermek için 
müttakilerin iki kısım olduğunu beyan ve Hz.

"Onlar (müttakiler) hem Sana indirilene ve hem 
de Senden önce indiri-lene iman ederler. Ve ahirete 
de onlar yakînen inanırlar." (Bakara, 4)

Bil ki: Kur’ân, bu gibi pek çok ayette latîf bir 
sır için, terkip vecihlerin-den bir veche bir emare 
koymayıp muayyen hâle getirmemiştir. Bu da 
mu’cizeliğin esası olan vecizliğin menşeidir. Şöyle ki:

Belâğat, muktezay-ı hâle mutabakattır.176 
Hâl ise şöyledir: Kur’ân’ın muhatapları çeşitli 
tabakalarda ve muhtelif asırlardadır. Bu tabakaların 
fehimlerini nazara almak ve bu asırlara hitap edip 
her muhatabın kendine düşen hisseyi alması için, 

Kur’ân pek çok yerde manayı tamim ve tevzi için 
hazıfta bulundu, nice yerde teşmil ve taksim için 
sözü mutlak bıraktı ve mana cihetlerini çoğaltmak, 
belâğat nazarında müstahsen ve Arapça’da makbul 
ihtimalleri tazammun etmek için genel ifade etti. 
Ta ki her zihne, zevki mikdarınca feyiz versin. Buna 
dikkatle teemmül et!177

Sonra, bu ayetin öncesiyle nazm ciheti

Ayette tamimden sonra tahsis vardır. Burada,

-Ehl-i kitaptan iman edenlerin şerefini herkesin 
içinde ilan etmek,

-Onların istiğna elini ağızlarına çevirip 
susturmak,

-Abdullah İbnu Selâm178 gibilerin elinden tutup 
göstererek, diğerlerini de O’nun gibi olmaya teşvik 
etmek söz konusudur.

-Keza, bu ayette, Kur’ân hidayetinin bütün 
ümmetlere (toplumlara) şümulünü göstermek için 
müttakilerin iki kısım olduğunu beyan ve Hz.

Nüzul kelimesinden gelen bu ifade, Kur’ân’a 
imanın, O’nun Allah’tan geldiğine iman demek 
olduğuna işarettir. Nitekim Allah’a iman O’nun 
varlığına inanmaktır, ahirete iman, onun geleceğine 
inanmaktır. 

Bu ayet indiğinde henüz Kur’ân’ın nüzulü 
tamamlanmamış olmakla be-raber burada fiilin 
geçmiş zaman sığasıyla gelmesi, inecek olanların 
da inmiş gibi tahakkuku kat’i olduğuna işarettir. 
Bununla beraber, (yakınındaki)  يُؤْ مِنُون geçmiş 
zaman ifadesini telafi eder. 

Hatta bu tenzil için, Tenzilin (Kur’ân’ın) 
üslûblarında, çoğu kere geçmiş zamanın geleceği 
yuttuğunu ve geniş zamanın geçmiş zaman elbisesi 
giy-diğini görürsün. Çünkü bunda latîf bir belâğat 
vardır. Şöyle ki: 

Kendisine nisbetle zamanı henüz gelmemiş 
bir şeyi geçmiş zaman ifade-siyle duyan kimsenin 

9. DERS: İMANDA AYIRIM YAPMAMAK

Prof. Dr. Şadi EREN

İ S L Â M
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zihni ihtizaza gelir, kendisinin yalnız olmadığının 
farkına varır, arkasında muhtelif mesafelerde ayrı 
ayrı saflar olduğunu tezekkür eder. Öyle ki sanki 
asırlar derece derece sıralanmış, bütün nesiller 
asırların arkasında saf tutup oturmuşlardır. Ayrıca, 
zihnen uyanıp farke der ki, kendisine yönelik o hitap 
ve nida bütün nesillerin onu duyacağı şiddetli ve 
yüksek derecededir ve o (nazil olan Kur'an), bütün 
asırlardaki bütün insan taifelerinin kulak verdiği 
İlâhî bir hutbedir. 

Böylece geçmiş zaman ifadesi ekser zamanlarda 
ekser kimseler hakkın-da hakîkattir, az sayıda yerde 
ise az sayıda kimseler hakkında mecazdır.182 
Ekseriyeti nazara almak ise, belâğat nazarında 
daha uygundur. ْيل "Sana (indirilene)" Bu ifade ع 
 ,harfiyle de gelebilirdi. Mevcut şekliyle gelmesi ىل
risaletin bir vazife olup Hz. Peygamberin bununla 
mükellef kılındığına, O’nun da kendi iradesiyle 
bunu yüklendiğine bir remiz ve ayrıca, Cebrail’in 
(as) bunu O’na takdim hizmeti yapmasıyla, Hz. 
Peygamberin yüksekliğine bir ima söz konusudur. 
Çünkü ىل ع harfinde ızdırar (mecbur bırakılma) 
venüzul vasıtasının daha yüksek olduğu kokusu 
vardır. “Muhammed’e” yerine ْيل ِإ “Sana” 
denilmesinde Hz. Muhammed’in

(asm) sadece bir muhatap olup, kelâmın Allah 
kelâmı olduğuna bir telvih vardır.

Keza, hitap manası nüzul manasını te'kid ve 
tasvirdir. Çünkü Peygambere indirilen, vahiydir. 
Vahiyle gelen Kur’ândır. O da Allah’ın O’na hitabıdır.

Allah’ın hitabı olmak ise, bütün vahiylerde nafiz 
olan ortak hassadır.

Dolayısıyla ْيل ِإ hitabı Hz. Peygamberin bu 
hassadan aldığı hissedeki perdeyi aralamıştır.

İşte bu kelâmın bu mezkûr letaifi ihtiva etmesi 
itibariyle, son derece veciz olduğu ortaya çıkmıştır.

Vahiy gerçeği ِلْبق ْنِم ل ِزْنُأ ام و "Senden önce 
indirilene de (iman ederler)."

Bil ki: Bu gibi tavsifler, “Şuna şuna inanın, 
aralarında tefrik yapmayın..!” gibi inşai hükümler 
taşıyan bir teşviki tazammun eder.183

Sonra, bu ayetin nazm ve rabtında dört letaif 
var:

1-Medlûlün delile atfı. Yani, “Ey insanlar! 
Kur’ân’a iman ettiğinizde önceki

kitaplara da iman edin. Çünkü Kur’ân اق د ص ُم 

 ”önceki kitapları tasdik edicidir“ ِهْيد ي ن ْيب ام ِل
(Bakara, 97) ayetinin delâletiyle, onları onaylamakta 
ve onlara şahit olmaktadır.

2-Delilin medlûle atfı. Yani, “Ey ehl-i kitap! 
Önceki peygamberlere ve geçmiş kitaplara iman 
ettiğinizde Kur’ân’a ve Muhammede de (asm) iman 
etmeniz gerekir. Çünkü onlar bunu müjde verdiler. 
Ayrıca, o peygamberlerin sıdkına ve o kitapların 
nüzulune medar olan, o enbiyaya “nebi” dedirten 
durumlar hakîkatıyla ve ruhuyla Kur’ân’da en 
mükemmel bir şekilde ve Muhammed’de (asm) en 
zahir bir şekilde bulunur. Bu durumda kıyas-ı evlevi 
ile Kur’ân Allah’ın kelâmıdır ve Hz. Muhammed de 
(asm) tarik-ı evla ile Allah’ın elçisidir.184 3-Bunda, 
Kur'anın mealinin yani asr-ı saadette ortaya çıkan 
İslâmiyet’in bir ağaç gibi olduğuna işaret vardır. Bu 
ağacın kökleri mazinin derinlerinde kök salmış olup, 
hayatını ve kuvvetini o köklerden almakta; dalları 
ise istikbalin semasında olup meyve vermektedir. 
Yani, İslâmiyet geçmiş ve geleceği tutup içine 
almıştır.

4-Bunda ehl-i kitabı imana bir teşvik, ısındırmak 
ve işi kolaylaştırmak vardır. Sanki şöyle der: “Bu 
yola girmek size zor gelmesin. Çünkü bütün bütün 
kışrınızdan çıkmıyorsunuz,185 ancak itikadlarınızı 
tekmil ediyorsunuz, sizde müesses olanlar üzerine 
bina ediyorsunuz.”186 Çünkü Kur’ân usûl ve 
akaidde muaddil ve mükemmildir, bütün önceki 
kitapların güzelliklerini ve eski şeriatlerin usûllerini 
içine almıştır.187 Ancak, zamanın ve mekânın 
değişmesinin tesiriyle değişen füruatta müessistir, 
(yeni hükümler getirmiştir). Nasıl ki dört mevsimde 
ilaçlar ve elbiseler, insanın ömür tabakalarında 
talim ve terbiye tarzı değişir, onun gibi hikmet ve 
maslahat, nev-i beşerin ömür mertebelerinde fer’i 
hükümlerin değişmesini iktiza eder. Bir zamanda 
maslahat olan, insan nevinin çocukluk devrinde 
deva olan nice fer’i hüküm vardır ki, başka zamanda 
maslahat olmaz, insanlığın gençlik devrinde deva 
sayılmaz. Bu sır içindir ki, Kur’ân bazı fer’i hükümleri 
neshetti, yani bu füruatın vakitlerinin bittiğini, 
başkalarının vaktinin geldiğini beyan etti.

 Senden önce...” ifadesinde bir kısım“ ِلْبق ْنِم
letaif var: Bil ki, Tenzilde (Kur’ân’da) mekânın kabul 
etmediği veya ondan razı olmadığı veya başka bir 
kelimenin o mekâna daha uygun olduğu hiçbir 
kelime yoktur.188 Aksine, Tenzildeki her bir kelime, 
münasebet rabıtalarıyla birbirine tutunmuş ve 
birbirine kenetlenmiş murassa bir inci gibidir.
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Fatih DENİZ

T E K N O L O J İ

Togg: Spekülatif haberlere itibar 
edilmemesini önemle rica ederiz

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Mart 2023'te yollara çıkacak olan 
otomobille ilgili fiyat listesi, ön sipariş, kamuoyunu yanıltıcı demeç ve yayınlara 
itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı. Açıklamada, "Hedeflerimize adım adım 
yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini 
önemle rica ederiz." denildi.

Togg'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve 
akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de 
artıyor.

Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan 
her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz 
aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz.

Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, 
şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü 
iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;

- Fiyat listesi,

- Ön sipariş-satış kampanyası,
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- Kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu 
yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz.

Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif 
haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Togg'un resmi sosyal medya 
hesaplarında yayınlanmamış haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği 
şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir.

Kurumsal sorumluluk ve prensiplerimiz gereği, kamuoyunun bilgisine sunarız."
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Ambulans

Ambulans (özgün ad: 
Ambulance), Michael Bay 
tarafından yönetilen ve üretilen bir 
Amerikan aksiyon gerilim filmidir. 
New Republic Pictures, Endeavor 
Content, Project X Entertainment 
ve Bay Films'in ortak yapımı olan 
film, Laurits Munch-Petersen ve 
Lars Andreas Pedersen'in aynı adlı 
2005 Danimarka filmine dayanıyor. 
Başrollerini Jake Gyllenhaal, 
Yahya Abdul-Mateen II ve Eiza 
González'in paylaştığı filmde, bir 
sağlık görevlisi ve kritik durumdaki 
bir polis memuru tarafından 
kullanılan bir ambulansı çalan 
banka soyguncusu olan evlat 
edinen iki kardeşin hikayesi 
anlatılıyor.

Proje ilk olarak Ağustos 2015'te Phillip Noyce'un yönetmenliğe bağlı olduğu 
duyurulmuştu. 2017'de onun yerini Navot Papushado ve Aharon Keshales aldı, her 
ikisi de sonunda 2020'de Bay tarafından değiştirildi. Ana çekimler Ocak 2021'de 
Los Angeles'ta görüntü yönetmeni Roberto De Angelis ile başladı ve Mart ayında 
sonuçlandı. Post prodüksiyon sırasında, müziği Lorne Balfe besteledi. Filmin 8 Nisan 
2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Universal Pictures tarafından vizyona girmesi 
planlanıyor.

Habibe URTEKİN

S İ N E M A



Ölümcül topraklarda ve 
ötesinde, ta ki Kaos Diyarı'na 
kadar stratejik senaryolara 
başlayın. Güçlerinizi bir araya 
getirin ve dünyanın kaderinin 
belirleneceği akıllara durgunluk 
veren bir korku boyutuna 
adım atın. İblislerinizi ele mi 
geçirecek yoksa onları komuta 
mı edeceksiniz?

Çok daha fazla oynanabilir 
birlik Her zamankinden daha 
fazla oynanabilir birlikle, her 
oyun tarzına uygun bir seçenek 
var. Grand Cathay ile gardınızı 
alın, savaş alanını ölümcül 
Tzeentch büyüsüyle kaplayın, 
Khorne'un İblisleri ile kanlı 
zafere giden yolu açın ve çok 
daha fazlasını yapın!

Şimdiye kadarki en ilgi çekici dünyamız

Total War: WARHAMMER III, sizi akıllara durgunluk veren Kaos Diyarı'na 
ve geçmişe götürecek büyüleyici bir anlatıma sahiptir. İki senaryonun aynı 
olmamasını sağlayan açık uçlu oynanışa sahip bir strateji oyununda, farklı 
birliklerle farklı şekillerde mücadele edin.

Daha fazla oynama yöntemi

Bir dizi yeni oyun modu, mekan ve savaş yöntemiyle, çok kapsamlı bir dünya 
sizi bekliyor. Dünyayı tek başınıza veya arkadaşlarınızla fethedin ve heyecan verici 
yeni savaş türlerini deneyimleyin.

V İ D E O  -  O Y U N

WARHAMMER III
BATUHAN 
PINARBAŞI
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Yavuz SAMİ

İKİNCİ NESİL YANİ KURUCU 
ÇOCUKLARININ DİKKAT

ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Anne babanın dişinden tırnağından 
artırarak, binbir çile ve zahmetler 
kurdukları bir ömür verdikleri şirketler 
ço-cuklarına geçince maalesef 
istisnalar müstesna edilirse çoğu 
kapanıyor veya devrediliyor. 

Bunda hem kurucunun hem de 
ikinci neslin ciddi ihmal-leri ve hataları 
bulunuyor. Kurucular için sıraladığımız 
hususların neredeyse tamamını ikinci 
nesil için de ifade etmek mümkün. 
Daha güçlü, çağın şartlarına uygun do-
nanımla teçhiz edilmiş, küresel ölçekte 
rekabet edebilen ve sürekli kendi 
rekorlarını kıran bir şirket olabilmesi 
için, onu bir devir yönetecek olan bu 
neslin de dikkat et-mesi gereken çok 
önemli konular var. İşte onlardan bir 
kaçı:

Sevgili genç kardeşlerim; 
- Milyonda bir insana nasibolan 
bir fırsat elinize ge-çiyor. Artık 
“Bizimdir” diyebileceğiniz bir şirketin 
yönetimindesiniz. Şimdiye kadar 

ebeveyniniz bütün sorumluluğu 
almıştı, sizler oldukça rahattınız. Bun-
dan böyle maddi-manevi bütün yük 
omuzlarınızda olacak. Aile şirketlerinin 
yok olma nedenlerinden birisi ve 
en önemlisinin, ikinci neslin şirkete 
karşı lakayt-duyarsız olmasından 
kaynaklandığını unut-mayın.

- Size en önemli tavsiyem, 
henüz görevi devralmamış-ken, baba 
şirketinde görev almadan önce benzeri 
bir firmada işe başlayın ve orada 
yükselmeye çalışın.

Aile şirketinizin faaliyet alanıyla 
ilgili eğitimini en güzel şekilde alın ve 
tecrübenizi de dışardaki firmalarda 
edinin. Buradaki başarı hem aile 
bireylerinizi hem de sizi daha güçlü 
kılacaktır.

- Kurucularda gördüğünüz ancak 
söyleyemediğiniz; tahsil, dil, tecrübe, 
strateji, insan ilişkileri gibi eksik-likleri 
kendinizdeymiş gibi gidermeye çalışın.

- Cesaretinizle, bilgi ve 
birikiminizle orayı hak ettiği-nize 
ailenin bütün bireyleri hemfikir 
olacak şekilde kendinizi yetiştirin ve 
sorumluluk almaktan çekin-meyin.  
Başka firmada çalışıyor olsanız bile aile 
şirketindeki gelişmeleri yakından takip 
edin ve kendinizi maddi ve manevi 
olarak hazırlayın.
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- Girişkenliğinizin, cesaretinizin 
ve yetkinliğinizin geldiği seviyeyi 
zaman zaman kurucunuza göstere-rek 
devretmesi halinde gözünün arkada 
kalmayaca-ğını bilmesini sağlayın,

- İnsanlar çocuklarının 
büyüdüğünü hatta baba oldu-ğunu çok 
geç farkedeler. Onların gözünde sürekli 
ço-cuksunuz. Bunu bilip saygı gösterin. 
Vakti gelmeden babanınız emekliliğe 
sürüklemeyin. Zinhar zorlama-yın. 
Devretmeyi dayatmayın. Unutmayın, 
vaktinden önce öten horozların akıbeti 
pek hayırlı olmaz.

- Aile şirketinde bütün 
pozisyonlara dair kriterlerin açık, kesin 
ve net olup olmadığına bakın. Değilse 
ku-rucuları ikaz edin. Bu ölçütlere göre 
iş, görev ve mev-ki paylaşımı yapın.

- Hiçbir zaman hakkaniyette ve 
adaletten ayrılmayın. Size ait olmayan, 
hak etmediğiniz hiç bir mekânı, imkânı 
ve makamı istemeyin. Ailenizden 
hangisinin özellikleri tutuyorsa onu 
destekleyin. Nefsinize zor gelse de, 
içiniz kan ağlasa da haklıya hakkını 
vermeyi ihmal etmeyin.

- Hiç kimse istemese de 
şirketinizin yaşaması için canla başla 
çalışın. Bu sizin ve ailenizin gururu, 
onu-ru, namusu olduğu bilinciyle 
hareket edin.

- Kötü misal emsal olamaz. 
Siz fedakârlık, çalışkanlık, azim ve 
kararlığınızla diğer bireylere örnek 
olun. So-runun değil, çözümün parçası 
olmaya çalışın.

- Toplum olarak en büyük 

hatamız. Geldiğimiz mev-kilerde 
daha önce görev almış, emek 
vermiş kişileri unutur, hatta onlarla 
karşılaşmak bile istemez, fikir-lerini 
hiç mi hiç önemsemeyiz. Oysa onların 
tecrü-beleri altın hükmündedir. 
İmkânsızlıklar içinde bu mekân ve 
imkânı size sağlayan selefiniz olan 
kuru-cunuzun fikirlerini sakın yabana 
atmayın. En büyük destekçiniz, 
hocanız, danışmanınız sizden önceki 
kurucunuzdur. İzzetini aziz tutun ve 
söylediklerini sakın yabana atmayın.

- Şirket içinde hiyerarşi ve 
disiplin her şeyden önce gelir. Liderliğe 
kim uygun görülmüşse ona saygı gös-
termenin, onun başarılı olması için 
işlerini kolaylaş-tırmanın en önemli 
vazifeniz olduğunu unutmayın. 
Başın ayağa ayağın başa karıştığı, 
kimsenin kimseyi dinlemediği, 
önemsemediği, itibar etmediği bir 
şir-ket çatısı çökmeye mahkûmdur. 
- Rekabetin sınırlı ve hedefin 
yerel pazarlar olduğu dönemler 
artık geride kaldı. Aldığınız devir 
sizden önceki devir değil, kendinizi 
ve şirketinizi geleceğe hazırlayın.  
Sadece kendi çıkarlarınızı değil, içinde 
bulunduğunuz ailenizin, toplumun 
çıkarlarına da hizmet etmek zorunda 
olduğunu unutmayın. Dö-nemde 
aile ve toplum çıkarını da kendi iş 
hedefle-rinin kapsamına alın ve bütün 
işleyişi bu anlayış üzerine kurgulayın. 
Dolayısıyla şirketinizi yönetir-ken 
bugüne kadar olduğunuzdan daha 
farklı metot, teknik ve yaklaşımları 
araştırın.  Psikoloji, biyoloji, sosyoloji, 
siyaset bilimi, teknoloji ve teolojiyi 
takip etmeyi ihmal etmeyin,
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Süleyman KOCABAŞ

TÜRKÇE'NİN  KATLİ
İNGİLİZCE GRAMER KAİDELERİNİN TÜRKÇE'NİN GRA-

MER KAİDELERİNİ İŞGALİ

İ L M İ S İ YA S E T

 “Türkçeyi Bozmak, Yozlaştırmak ve Kimlik Kaybına Yönelik  9 Hata” başlıklı 
yazımızı,  26 Kasım 2020’de yazmıştık. Konunun büyük önemine binaen 
ve “tekrarda fayda var” geleneğimizden hareketle,  adı geçen yazımızı, 
yukarıdaki yeni konu başlığı  altında, eski yazımıza yeni ilaveler de yaparak siz 
okuyucularımızın hizmetine yeniden sunuyoruz.        

         Bir milleti meydana getiren en asli kültür unsuru milli dilidir. Her milli dil  
bir millet delmektir. 

     Dünyada “saf dil” yoktur. Saf dil, kabile dili olup dillerin en ilkelidir. Her dil, 
ihtiyacına göre başka dillerden kelimeler olabilir. Alınan kelimeler, dilde karşılığı 
olmayan kelimelerdir.  Milli dil hassasiyeti yüksek  olan milletler, karşılıkları 
olmayan yabancı dilden kelimelere bile kendi dillerinden karşılıklar bulmaya 
çalışırlar. Milli dilin korunması ve zenginleştirilmesi  için   en iyisi de zaten budur.  

    Milli dillerin  başka dillerden hiçbir zaman alamayacakları  ise, gramer 
kaideleri veya usulleridir. Çünkü, bunlar o dillerin tamamen  ana farklılık 
özelliklerini  yaşatan halleridir. Bizim dil uzmanlarımız Prof. Dr. Faruk Kadri 
Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Peyami 
Safa’nın sık sık dile getirdikleri üzere  bir dilin başka dillerden kaideler  alması 
demek, o dili i öldürmek demektir. 

    Maalesef  yaklaşık  son 71 yıldan (1950- 2021) beri  dilimiz, karşılıkları ola 
ola İngilizce kelimelerin işgali yanında, özellikle  de yaklaşık son 32 yıldan (1990 
– 2022) beri de İngilizce  gramer kaidelerinin işgaline uğramaya da  başlamıştır. 
Bu, sebepten işin içine bir de bu olumsuzluk eklenince, bütün bu olup bitenlere, 
dış ve iç “algı operasyonları” ve “cehalet örnekleri”  sonucu   “Türkçe Kalesinin 
İçten Fethedilmesi” diyoruz. Dilimizi işgal eden, belli başlı İngilizce  kaideler 
şunlardır. (Örnekleme  isimleri, hayali  veya kapanmış işyeri isimlerinden   olarak 
verilmiştir.) 

        1-Dilimizin bağlaçlarından   “ve” yerine “&” nin kullanılmaya başlanması:  
Süt & Et Ürünleri gibi. Doğrusu, Süt ve Et Ürünleri.
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      2-Dilimizde çoğul eklerimiz “-ler, - lar”  yerine İngilizce çoğul eki  “s” nin 
kullanıma girmesi:  Ali’s İnşaat gibi. Doğrusu Aliler İnşaat. 

       3--Dilimizde “ -den beri”  nin   yerine İngilizcesi “since”  nin  kullanılması: 
Güneş  Kuruyemiş Since 1951 gibi. Doğrusu, 1951’den  Beri Güneş  Kuruyemiş. 

      4-Dilimize girmiş  İngilizce kelimeleri aslı gibi yazma hatası:   Her dil, başka 
dilden aldığı kelimeleri, aslı gibi değil, kendi ses uyumuna  uydurarak alır.   Buna 
bir örnek, dilimize  İngilizce aslından  giren  “Group”, ses uyumumuza uygun 
olarak “Grup” yazılır ve okunur.  Söz gelimi bir işleri ismi olarak işyerinin alnına  
“Güneş Group” yazmak yanlıştır. Doğrusu, Güneş Grup. 

      5-İngiliz dilinin kaidelerinden olarak,  pekiştirmeli belirtme sıfatı  “The” yı  
Türkçe kelimelerin başında kullanılması hatası:    Bir çok işyerinin ve şirketin  ismi 
başında kullanıldığı halde, “The Akdeniz…..”, “The Kayseri…..”, “The Berber….” 
demek dil kaidelerimize aykırıdır olup, Türkçeyi “İngilizceye benzetmek” 
anlamına gelir.  Bir işyeri ismi olarak  “The Yaprak Dönen House” ismi vermek 
yanlıştır.  İşin daha da kötüsü,    Türkçe ”ev” karşılığı ola ola  İngilizce “house” 
kullanılamaz.  Doğrusu  “Yaprak Döner Evi” olacaktır.     

      6-Yine dilimiz kaidelerinden birer edat ekleri olan  “-nin, -li,- den” yerine 
geçirilmek için     İngilizce edat “of” un kullanılmaya başlanması: Bir iş yerine   
“Nohut of Pilav’s”  ismini koymak yanlıştır.   Doğrusu, yemek geleneğimizden 
olarak  “Pilavlı Nohut” veya “Nohutlu Pilavlar” olacaktır.  

      7-İngilizce ve Türkçe kelimeleri birleştirerek, dilimizin imlasına  aykırı  
“melez” kelimeler üretmek özentisi:  Güzellife Perde  gibi. Doğrusu, Güzel Hayat 
Perde. 

      8-Türkçe kelimeleri İngilizce kelimelere benzetme  özentisinden kaynaklanan 
dil hastalığı:    Bir örnek, sözlükte “mahalleler, yerler” anlamına gelen  dilimize 
Arapca’dan girmiş  “mahal” kelimesini İngilizce kelime   “shell’ benzeri  “mahall” 
şeklinde yazmak.  Mahall Dönerci gibi. Doğrusu, Mahal Dönerci.

      “Kuzzu Kebap’s ”, “Lezzet Dönerci’mmm”, “Saloon Saç’a” gibi kullanımlar 
da  İngilizceye benzetmekten olarak hatalı kullanımlardır.  

        9-Türk alfabesinde olmayan harfleri kullanmak: Çoğunlukla kullanılan bu 
harfler W, X, Q, Ʌ, Я, Ǝ harfleridir. Birkaç örnekleme çeşidi:  Yıldız  Qent  Yapı. 
Doğrusu . Yıldız Kent Yapı.  HƎrif  Sarraf. Doğrusu,  Herif Sarraf,  KɅRɅKɅYɅ Yaprak 
Döner House. Doğrusu, Karakaya Yaprak Döner Evi.
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         Dilimizi milli kimliğinden  sıyırarak yok etmeye ve onun yerine giderek  
başka bir dili koymaya yönelik bütün bu uygulamalar, işin esasına bakılırsa 
nihai tahlilde   Anayasamızın üçüncü maddesinde yer alan “Türk milletinin dili 
Türkçedir” maddesine aykırıdır. Alfabemizin  29 harfi  dışında başka  harfleri 
kullanmak da  1 Kasım 1928 tarihli  Alfabe Kanunumuza   uymamaktadır.   

       Toprak kaybedilebilir, ama dil kaybedilmediği sürece  vatan tekrar 
kurtarılabilir, istiklal yeniden kazanılabilir. Ama, milleti millet yapan milli dil 
kaybedilirse, her şey kaybedileceğinden,  bir daha ne vatan kurtarılabilir ne de 
istiklal kazanılabilir. Bu haliyle, günümüze yalnızca isimleri ulaşabilmiş,   “tarihin 
milletler  mezarlığı” na gömülmüş millet pek çoktur.

           “Türk Dil Kurumu Yetki Yasası” Çıkarılmalıdır

          Dilimizi katle yönelik yukarıdaki bütün olumsuzlukların giderilmesi 
için Fransız Dil Akademisi Yasasından faydalanılarak,  Türkçe’nin korunması 
hususunda Türk Dil Kurumu’nu daha yetkili ve aktif hale getirmek için, uygulaması 
adı geçen kurumun “İlim Heyeti” ne bırakılarak bir “Türk Dilini Korumu Yetki 
Yasası” vakit geçirilmeden acilen çıkarılmalıdır.   Adı geçen heyet, Fransız Dil 
Akademisi benzeri, bütün yurtta yaşanan olumsuzlukları  adım adıl takip ederek, 
bunların önüne geçmeli ve yanlışlık yapanlara doğrularını  kullandırtmalıdır. 
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Mehmet DİKMEN

ÖYLE BİR DÜŞÜŞ 
DÜŞTÜM Kİ...

Bir adım atmakla, kendimi yerde bulmam bir oldu.

Bugün diyalizden çıktıktan sonra, servis arabasına binmek üzere kapının önüne 
indim. Arabada tekerlekli sandalye bekleyen bir hasta vardı. O indirilmeden 
servisimiz hareket etmezdi. Geri dönüp bir bankın üzerine oturmayı içimden 
ge-çirdim. Bir adım atmamla kendimi yerde bulmam bir oldu. Ayağım bir 
çıkıntıya takılmıştı. Şiddetle sol elimin ayası üzerine düştüm. Dizlerim de yere 
vurdu. Elimin yere çarpması çok şiddetli olmuştu. Orada öylece kalakaldım. 
Aklım tutuldu adeta. Etraftan koşuşanlar beni kaldırmaya çalıştılar. Kalkmam 
dakikalar aldı sanki. Çünkü bir anda bütün vücudum adeta felç olmuştu. Yere 
düştüğümde ilk düşündüğüm şey: 

Eyvah, şimdi elim veya kolum kırıldıysa, hastaneye gelmem ne zor olur benim 
için, oldu. Kalkınca baktım, hiçbir ağrı yok. İçeri girip film çektirelim, dediler. 
Yok, iyiyim dedim.

Eve dönünce, yavaş yavaş düşmenin acısı çıkmaya başladı. Elimi ve bileğimi 
hareket ettirdiğimde şiddetle ağrıyordu. Elimi rahat oynatamıyordum.

– İnşallah bir kırık veya çatlak olmamıştır, diye içimden

Allaha niyaz ettim.

Bu ağrılı hal, bir hafta kadar sürdü. Ağrı giderici kremler sürdüm. Elimi 
bandajladım. Ağrı yavaş yavaş geçmeye başlayınca, kırık olmadığı ortaya çıktı. 
Allah’a çok şükrettim. 

Ama bir taraftan da taşınmamın öncesinde başıma gelen bu düşme olayı, beni 
düşündürdü. Bir ikaz mı idi acaba bu? İkaz ise neyin ikazı idi?
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Sirkeci- Halkalı trenine bir ara yolcuların çok yoğun olduğu sabah 
ve akşam saatlerinde pahalı, gündüz saatlerinde ucuz biletle binilmeye 
başlandı. 

Bu uygulamanın yolcular arasında nasıl karşılandığını haber yapmak 
düşüncesiyle Sirkeci tren istasyonunun önüne geldim. Trene binmek 
isteyen yolculardan görüş almak istiyordum. Birkaç yolcuyla görüştük-
ten sonra bir hanım yolcu, kendisinin Almanya’da yaşadığını ve tren 
biletlerinden haberi olmadığını söyledi. 

Ayaküstü Almanya hakkında konuşmaya başladı ve Ozan Arif’i çok 
sevdiğini, konserlerine gittiğini anlattı. Ben de ülkücü damarım tutunca 
söz uzadı ve kartımı verdim. 

Aradan bir kurban bayramı geçti. Köyden İstanbul’a geri geldiğim 
günlerde gazetenin bize ayrılan bürosunun telefonu çaldı. Arayan ha-
nım, Sirkeci istasyonunda tanıştığımız hanımdı. Beni ablasıyla tanıştır-
mak istediğini söyledi ve evlerine davet etti. 

Yaşım 26’yı geçmişti… Her halde evlenmek için şartlar kendiliğin-
den hazırlanıyordu. Davete icabet edeceğimi söyledim ve adres aldım. 
Ancak cebimde param yoktu. Mehmet Karagül isimli bu satırların yazıl-
dığı sırada profesör olarak bir üniversitede hocalık yapan arkadaşım-
dan borç alıp, bu parayla aldığım küçük bir hediyeyle, Bakırköy vergi 
dairesinde beni adrese götürecek Peruzat adında bir hanımı bulmak 
üzere daireye gittim. Beraber verilen adrese gittik. Bu adres, geçen ay-
larda yanlışlıkla geldiğim Bağcılar meydanından daha uzakta ve Çiftlik 
denilen bir yerdi. Beni, tren istasyonunda tanıştığım Fatma, ablası ve 
teyzesi karşıladı. Fatma, anne babasının hacda olduklarını ve yakında 
geleceklerini söyleyerek beni ablası ve teyzesiyle tanıştırdı. O akşam 
birkaç saat din, tarikat, tarih merkezli sohbet ettik.

Birkaç gün sonra Fatma tekrar arayıp, ablasıyla evlenmeyi düşünüp 
düşünmeyeceğimi sordu…

Bundan sonra gelişmeler çok hızlandı ve biz 15 Ağustos 1992’de ev-
lendik. Yaklaşık 12 yıl süren talebelik hayatından ayrıldıktan 8 ay sonra 
evlenmiş ve bir yuva kurmuştum. Kayınpederin bize verdiği eve yerleş-
tik. Benim aylar önce Allah’ın dağı dediğim Bağcılar’dan daha uzak bir 
yerde evim olmuştu. 

BİR TREN BİLETİ HABERİNİN 
NETİCELERİ…

Ekrem KAFTAN

A N I
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D Ü Ş Ü N C E

Bir tren bileti haberi de hayatımı değiştirdi…
Kısa süren nişanlılık dönemimizde nişanlıma verdiğim en güzel 

hediye ise Lem’i Atlı’nın bestelerinin bulunduğu kaset oldu. Zira eşim, 
Almanya’da kaldığı dönemde Köln Başkonsolosluğunda kurulan klasik 
musiki korosunda görev aldığını anlatmıştı. 

EMR-İ VAKİ CUMA VAAZI
Evlendiğimiz ilk haftanın Cuma günü, kayınpeder mahalledeki cami 

imamına gidip, benim vaaz etmem için ikna etmiş. Ben hiçbir şey-
den habersiz Cuma namazına hazırlanırken kapıyı çaldı. Kapıyı açar 
açmaz;

- Hocayım diyorsun ya, hadi bakalım, camide vaaz edeceksin, ben 
imamla konuştum, dedi.

Bu haber benim için tam bir şaşkınlık sebebiydi. Zira, vaaz etmek için 
zihnen hiç hazır değildim. Fakat, daha evleneli bir hafta olmadan kayın 
pederin bu sürprizine ne cevap vereceğimi de bilmiyordum.

Çaresiz beraberce camiye gidip imamla tanıştım. İmam, beni görünce 
çok şaşırdı. Kır sakallı bir adamdı. 

- Vaaz edebilir misin? Diye sordu. 
- İnşallah ederim, dedim. 
Bu arada, imamın odasında gördüğüm bir Kur’an-ı Kerim’i açtım. İlk 

gördüğüm ayeti okudum. Manasını anladığım bir ayet idi. Bu ayetten 
konuşmaya karar verdim. 

Cami, henüz inşaat halindeydi ve namazlar alt katta kılınıyordu. 
İmamın gösterdiği rahlenin önüne oturup, Kur’an-ı Kerim’i açtım ve 
mutad duaları okuduktan sonra vaaza başladım. Cemaat her dakika 
artıyordu ve daha namaza en az 40 dakika vardı. 

O günlerde Sırpların Bosna’da yaptığı katliam dünyanın gündemin-
deydi ve biz Türkiye olarak çok bir şey yapamıyorduk. Artık Allah’ın 
yardımıyla konuşmaya başladım. Namaz vaktinin girdiğini ezan okun-
maya başlayınca anladım. 

Kayınpeder vaazımı beğenmiş olmalı ki namazdan sonra beni önüne 
gelen tanıdığıyla tanıştırmaya başladı. Utançtan kıpkırmızı oldum ve 
bir daha kayınpederle camiye gitmemeye karar verdim. 

İmamla namazdan sonra karşılaştığımız zaman, imam;
- Biraz daha sakin konuşsan iyiydi, dedi. Tabii, benim Bosna’da 

yaşanan katliam mevzuunu açınca ne kadar öfkeli ve heyecanlı oldu-
ğumu bilmiyordu. O anda, geçen sene Bahçelievler’deki camide rama-
zan ayının bir Cuma günü Erzincan depremi için yardım toplanmasını 
hatırlatmam istendiğinde Azerbaycan’ın aklımda kalmasını hatırlayıp 
gülümsedim. 
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(Komplo Teorileri ve Düzmece Kâhinler)

Kıyamet'in yakında kopacağını ve her 
seferinde olduğu gibi bir kez daha gelmek 
üzere çok yakın oluşunu yüzyıllardır söyleyip 
durdular! Yüzyıllar boyunca, felaket tellalları, 
sahte kâhinler ve yalancı peygamberler, 
kendi kıyamet senaryolarının kesinlikle 
gerçekleşeceğini iddia ederek, dünyanın 
sonu hakkında başkalarının sahip olmadığı 
bilgilere sahibi olduklarını iddia ettiler.

Elbette dünyanın sonuna dair yapılan 
kehanetlerin şimdiye kadar hiçbiri 
gerçekleşmedi. İnsanlık ve gezegenimiz hâlâ 
burada ve gelişimini sürdürüyor. Tarihteki ün 
salmış kıyamet senaryolarından birkaçına 
kısaca göz atmak, dünyanın sonuna dair 
yapılan kehanetlerin aldatıcı tarafını 
hatırlamanızda bize yardımcı olabilir.

Tarihi ve kökeni tam olarak bilinmeyen, 
milattan öncesine ait olduğu bir kil tablette 
şunlar yazıyordu: Dünyamız gittikçe 
yozlaşıyor. Dünyanın hızla sona erdiğine 
dair belirtiler var. Rüşvet ve yolsuzluk 
sıradanlaştı. Çocuklar artık ebeveynlerinin 

sözünü dinlemiyor. Önüne gelen bir kitap yazmak istiyor ve belli ki dünyanın sonu yaklaşıyor.

Dediğimiz gibi, bu tabletin kaynağı tam olarak bilinmemektedir. Kimi kaynaklara göre 
tablet, MÖ. 2800 yılından kalma; ancak o dönemlerde "kitap" olmadığını biliyoruz - dolayısıyla 
muhtemelen kil tabletlerden söz ediliyordu. Ayrıca birçok kaynak bu tableti Asurlar'a atfediyor; 
ancak o dönemlerde Asurlar'a ait kil tabletlere rastlamıyoruz; hatta Mezopotamya'da 
Sümerler'den başka herhangi bir yazıya rastlamıyoruz! Ya da tarihlendirmede bir hata var ve 

SAHTE KEHÂNETLER:

 KIYAMET YAKLAŞIYOR MU?
Yavuz Selim PINARBAŞI
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aslında MÖ 2800 yılı değil, günümüzden 2800 yıl öncesinden söz ediliyor; yani MÖ 800'lü yıllar...

Ancak kim tarafından yazılmış olursa olsun, milattan öncesine ait bu uyarının iddiasının aksine, 
Dünya'nın sonu gelmedi. Bunu görebilmek için etrafınıza bakmanız yeterli! Ayrıca, yolsuzluğa ve 
fevri gençlere rağmen, antik imparatorlukların birçoğu asırlar boyunca varlıklarını sürdürdüler.

Papa III. İnnocentius, Kudüs’ü ve Kutsal Topraklar’ın geri kalanını Ayyubid İmparatorluğu’ndan 
alabilmek için Avrupa’da beşinci bir haçlı seferi örgütlerken kıyamet teolojisine bel bağlıyordu. 
İnnocentius, İslam’ın yükselişini Deccal’in saltanatı olarak tanımladı ve Deccal’in mağlup 
edilmesi, Hz. İsa’nın yeniden dirilişinin müjdecisi olacaktı. 1212 senesinde, III. İnnocentius 
şunları kaleme aldı:

Dünyevi cazibeler ve bedensel tatminler uzak birçok insanı hakikate ulaştıran hakiki 
peygamber, Muhammed ortaya çıktı... Yine de biz, bize iyiliğin geleceğinin işaretini veren Rabbe 
güveniyoruz. Aziz John'un Vahiyi’nde 666 sene ömür biçtiği bu Habib’in [İslam] sonu yaklaşıyor. 
600 sene çoktan geride kaldı.

Kehanet edilen tarih, 1284 senesiydi. Bundan yedi sene sonra, Sultan Halil bugün İsrail 
toprakları içerisinde olan Akra kentini fethettiğinde son haçlı krallığı da düştü. Ancak dünyanın 
geri kalanı yaşamına devam etti.

Rönesans, sanatın ve bilimin altın çağı olarak hatırlanır. Ancak bu çağ aynı zamanda kıyamet 
kehanetlerinin yeniden doğuşuna da tanıklık etmiştir. Peki bunun sebebi nedir? Chicago 
Üniversite’nden bir ortaçağ tarihi profesörü olan David Nirenberg şöyle diyor:

Zaman tutma ve astronomi alanındaki gelişmeler, takvimlerin standartlaşmasını teşvik 
ederken, Türkler’in Konstantinopolis’i [İstanbul'u] fethi gibi (Avrupalılar’ın bakış açısından) 
felâket zincirleri kıyamet gününe dair sayı falcılığına olan ilgiyi körükledi.

Kıyamet gününe dair beklentiler, dönemin sanatında da kendine yer buldu. Bunlardan en 
ünlüsü İtalyan Rönesans ustası Sandro Botticelli tarafından resmedilen Mistik Doğum eseridir. 
Resmin alt kısmı, kayaların altına sıkışmış veya yere mıhlanmış birkaç küçük şeytanı tasvir ediyor. 
Bir Yunan yazıtında ise resme dair bu iç karartıcı kehanete yer veriliyor:

Ben, Sandro, bu resmi 1500 yılının sonunda, İtalya'nın huzursuzluk döneminde, Yuhanna’nın 
Vahyi'nin 11. bölümüne göre Mahşer’deki şeytanın üç buçuk yıl süresince yeryüzünde dolaştığı 
yarım günlük ikinci “vay”da [yani İblis’in hüküm sürdüğü dönemde] yaptım. İblis 12. bölümde 
zincirlenecek ve onu bu resimde olduğu gibi ayaklar altında çiğnenirken göreceğiz. (Bu, kıyametin 
M.S. 1504 senesi civarında gerçekleşeceğine tekabül eder.)
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Sanat tarihçileri Botticelli’nin, hem zenginleri hem de yoksulları günahlarından tövbe etmeye 
ve dünyevi zevklerinden vazgeçmeye çağıran Dominik keşiş Girolamo Savonarola’nın vaazlarından 
etkilendiğine inanıyor. Savonarola kıyametin yakın olduğundan ve “Rabb’in kılıcının” savaş, veba 
ve kıtlık şeklinde “dünyada hızla ve çok geçmeden” tecelli edeceğinden şüphe duymuyordu. 
Dünyanın sonunun Maya takvimindeki büyük döngülerden birinin sona erdiği 21 Aralık 2012’de 
geleceği düşünülüyordu. Bu tarih yaklaştıkça, internet âlemi de “12/21/12”de gerçekleşecek 
kıyamet hakkındaki

kehanetlerle dolup taşıyordu. Dünya çapında internet üzerinden yayılan panik yaratıcı bilgiler 
karşısında NASA bile dünyanın 21 Aralık 2012’de neden sona ermeyeceği hakkında bir bildiri 
yayınlamak zorunda kaldı.

1499 senesinde Alman matematikçi ve gökbilimci Johannes Stöffler, 20 Şubat 1524’te büyük 
bir selin dünyayı içine çekeceği kehânetinde bulundu. (Yaptığı hesaplamalara göre bu sene 
boyunca 20 gezegen kavuşumu gerçekleşecekti ve bu kavuşumların 16’sı “su burçları” yani balık 
takımyıldızı kapsamında yer alacaktı.) Avrupa'da, Stöffler’in kıyamet kehanetini destekleyen 
100’den fazla farklı kitapçık yayınlandı. Tekne yapımcılarının, özellikle de Ren Nehri’nde üç katlı 
bir gemi inşa eden Alman asilzade Kont Von Iggleheim’ın başına talih kuşu kondu.

1524 Avrupa için kurak bir sene olmasına rağmen, işaret edilen günde hafif bir yağmur 
yağmaya başladı. Iggleheim’ın gemisinde kendilerine yer bulabilmeyi ümit eden insan yığınları 
ayaklanmaya başladı. Yüzlerce kişi bu ayaklanmada yaşamını yitirdi ve Kont taşlanarak öldürüldü.

Stöffler sonrasında yeni bir hesaplama yaparak kıyametin 1528 senesinde geleceğini söylese 
de, kâhin olduğuna dair itibarı çoktan yıkılmıştı.

Bu biraz utanç vericiydi. Çünkü 1588 senesinde Alman tarihçi Hieronymus Wolf’un anlattığı 
bir hikâyeye göre, Stöffler bir zamanlar hayatının “düşen bir beden” tarafından tehlikeye 
gireceğini öngörmüştü. Hayatının tehlikeye gireceği günü evinde geçirmeyi tercih eden Stöffler, 
evinde arkadaşlarıyla yaşadığı bir tartışma sırasında raftan aldığı kitabın kafasına düşmesiyle 
ağır bir şekilde yaralandı.

19 Mayıs 1780 senesi saat sabah 9’da, New England’ın üzerindeki gökyüzü karanlığa gömüldü. 
Harper’s Magazine’de yayınlanan 1881 tarihli bir makalede şöyle yazıyor:

Kuşlar tünüyor ve horozlar öğle vakti sanki gece yarısıymış gibi ötüyordu. Hayvanlar açıkça 
dehşete düşmüştü.

Bu olağandışı karanlığın, orman yangınlarından kaynaklanan dumanın yoğun sisle 
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birleşmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak en kötü ihtimalin yaşanıyor olmasından 
endişelenen kimi insanlar çaresizlikten ellerini ovuşturuyor ve savaşta çalınan fifreleri 
andırırcasına “Kıyamet günü geldi!” nidaları atıyordu.

“Karanlık Gün”, gece yarısında sona erdi ve yıldızlar gökyüzünde bir kez daha görünür hale 
geldi. Ancak kıyametin eli kulağında olduğuna dair geçmek bilmeyen endişeler, bazı insanları 
New York’un Albany şehrine yakın zamanda yerleşmiş, müphem bir Hristiyan mezhebi olan 
Shakers’a [Sallananlar] katılmaya yönlendirdi. Quaker hareketinden ayrılan bir grup olan Shakers, 
evlenmemenin ve cinsel ilişkiye girmemenin günahlardan arınmak için doğru yol olduğunu 
telkin ediyordu. Yakaladıkları fırsatları değerlendirmeyi iyi bilen Shakers, New England’ın dört 
bir yanında 26 ay sürecek bir misyonerlik faaliyetine başladı ve bunun sonucunda yüzlerce kişiyi 
inançlarını değiştirmeye ve aralarına katılmaya ikna etti.

“Karanlık Günle beraber kendini gösteren en ünlü kişi, Connecticut yasama meclisinin bir 
üyesi olan ve hava karardığında oturumda bulunan Abraham Davenport’tu. Kıyamet gününün 
geldiğinden korkan ve toplantıyı ertelemek isteyen meclis üyelerine Davenport’un şu cevabı 
verdiği söyleniyor:

Mahşer günü gelmiş olabilir de, olmayabilir de. Eğer gelmediyse, toplantıyı ertelemek için bir 
sebep yok demektir. Eğer geldiyse, cesedimin görevimi yerine getirirken bulunmasını isterim. Bu 
nedenle, mumların yakılmasını istiyorum.

New England şairi John Greenleaf Whittier, Davenport’u ilk kez 1866’da Atlantic Monthly 
dergisinde yayınlanan bir şiirde anmıştır.

M.S. 1881, kıyamet beklentileriyle sembolleşmiş bir seneydi. İlk olarak, kehanetleri ilk kez 
1641’de yayınlanan ve bir 16. yüzyıl İngiltere’si kâhini olan “Shipton Ana”’nın kehanetleri söz 
konusuydu. 1862’de yayınlanan ileri tarihli bir baskı şu kehanetleri içeriyordu: Sona erecek 
dünya; bin sekiz yüz seksen birde.

Ancak kitabın yazarı Charles Hindley, bu ve diğer kehanetlerin (telgrafın ve buhar makinesinin 
icadı da dahil), kitap satışlarını artırma girişimiyle eklenen aldatmacalar olduğunu itiraf etti.

Harper’s Magazine’in 1881’de yayınlanan bir sayısında, isimsiz bir yazar şöyle yazıyor: 
Korkarım ki İngiliz halkını bu bedbaht yanlış bilgilendirmeden kurtarmak mümkün olmayacak. 
Bununla birlikte, makalede daha iyimser bir not da yer aldı:

British Museum’da çalışan arkadaşlarım, atıfta bulunulan herhangi bir el yazması olup 
olmadığını veya kehanetlerin gerçek olup olmadığını öğrenmek isteyen insanlar tarafından 
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kurumun aylarca soru yağmuruna tutulduğunu söylediler.

1911 tarihli Encyclopaedia Britannica baskısı ise, 1881’de dünyanın sonunun geleceğine dair 
kehanetin o yıl boyunca İngiltere’nin kırsal kesimindeki en şiddetli korku olduğunu ve insanların 
evlerini terk edip, geceyi tarlalarda, kiliselerde ve şapellerde geçirdiğini kaleme aldı.

1881’de yaşanacak kıyameti destekleyen “kanıt”, beklenmedik bir kaynaktan geldi: Büyük 
Giza Piramidi. İskoçya Kraliyet Astronomu Charles Piazzi Smyth, piramidin Mısırlılar tarafından 
değil, ilahi bir gücün rehberliğinde bir Eski Ahit patriği (belki de Nuh peygamber) tarafından 
inşa edildiğine inanıyordu. Bu kapsamda Smyth, Büyük Piramit’te yaptığı hemen hemen her 
ölçümde ilahi bir delalet gördü ve buna kıyamet gününe dair bir tahmin de dâhildi.

Smyth’in araştırması, 5 Ocak 1881 tarihinde New York Times gazetesinde yayınlanan bir köşe 
yazısında hicvedildi:

Piramidin büyük dehlizinde... tam olarak bin sekiz yüz seksen bir çentik var... bu nedenle, 
piramit güvenilirse ve ne yaptığını gerçekten biliyorsa, dünyanın son yılına geldik demektir. 
Piramidin bu dikkat çekici teorisine inanan oldukça fazla sayıda insan var ve hepsi piramidin 
bir yalan söylemeyeceğinden tamamen eminler... hâyâl kırıklığına uğramaları ve 1882’nin karlı 
Ocak ayında yeni yıl çağrıları yapmak durumunda kalmaları gibi tatsız bir durumda muhtemelen 
piramide küfürler edecek ve hem insanlığa, hem de taşlara olan inançlarını kaybecekler.

Halley Kuyrukluyıldızı’nın 1910’da yeniden ortaya çıkması da bir istisna değildi. O yılın 
başlarında, İngiliz ve İrlandalı yazarlar, kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olan Alman istilasının 
habercisi olduğunu belirttiler. Bazı Parisliler, Sen Nehri’nde yaşanan ve kentlerini harap eden 
büyük taşkından kuyruklu yıldızı sorumlu tuttu.

Ancak Chicago Üniversitesi’ne bağlı Yerkes Gözlemevi, Şubat 1910’da Halley’in kuyruğunda 
siyanojen adı verilen zehirli bir gaz tespit ettiklerini açıkladığında tam teşekküllü panik patlamak 
üzereydi. New York Times, Fransız gökbilimci Camille Flammarion'un gazın, “bu atmosferi 
emprenye edeceğine ve muhtemelen gezegendeki tüm yaşamı bitireceğine” inandığını bildirdi.

Birçok bilim insanı ise halkın güvenini tazelemeye çalıştı. Ünlü gökbilimci Percival Lowell, 
Halley'nin kuyruğunda bulunan gazların “oldukça seyreltilmiş ve herhangi bir vakumdan daha 
zayıf” olduğunu açıkladı.

İnsanlar gaz maskeleri ve “kuyrukluyıldız hapları” almak için akın ettiler. New York Times, 
“Halley kuyrukluyıldızının yaklaşıyor olmasının sebep olduğu korkunun Chicago nüfusunun 
büyük bir kısmını etkisi altına aldığını” bildirdi. Benzer şekilde, Atlanta Constitution gazetesi de 
ABD'deki Georgia eyaletindeki insanların güvenli odalar hazırladıklarını ve anahtar deliklerini bile 
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kâğıtla örttüklerini aktardı. (Gazete, bir adamın 
“kendini bir galon viski ile silahlandırdığını” ve 
arkadaşlarından onu 40 metre derinliğindeki 
bir körkuyunun dibine indirmelerini istediğini 
bildirdi.)

Halley’nin mayıs ayında Dünya’dan 
geçişinin ardından, Chicago Tribune gazetesi 
(lüzumsuz yere) “Biz hâlâ buradayız.” dedi. 
Gelgelelim, herkes de kıyamet çılgınlığına 
kapılmamıştı. ABD’nin dört bir yanındaki 
şehirlerde, çatılarda yapılan “kuyrukluyıldız 
partileri” son derece revaçtaydı.

1974 senesinde John Gribbin ve Stephen 
Plagemann, satış rekorları kıran The Jupiter 
Effect [Jüpiter Etkisi] kitabını yazdı. Bu kitapta, 
1982’nin Mart ayında Güneş’le aynı taraftaki 
gezegenlerin hizalanmasının, San Andreas 
fayı üzerinde Los Angeles’ı yok edecek bir 
depremi tetikleyecek bir dizi kozmik olaya 
neden olacağına dair bir uyarıda bulundular. 
Her iki yazar da Cambridge'den mezun olmuş 
astrofizikçiler ve Gribbin, prestijli bilim dergisi 
Nature’ın editörlüğünü yapıyordu. Bunlar 
kitaba duyulan güveni artıran faktörlerdi. Bu 
iki bilim insanı, gezegenlerin birleşik kütle

çekim kuvvetinin (özellikle Jüpiter ve 
Satürn gibi yoğun gezegenlerin) Güneş’e gelgit 
kuvvetleri uygulayacağını ve dünyayı yüksek 
hızlı parçacıklarla dolduracak güneş lekesi 
aktivitesinde bir artışa neden olacağını iddia 
ediyordu. Bunun sonucunda ise, gezegenimizin 
dönüş pratiğinde ani değişiklikler meydana 
gelecek ve depremler yaşanacaktı.

Birçok bilim insanı, Jupiter Effect’in 
öne sürdüğü argümanın oldukça zayıf bir 
varsayım zincirine dayandığını söyleyerek 
eleştirdi. (Caltech seismology Charles Richter, 
kitabın öne sürdüğü tezi “kılık değiştirmiş 
saf astroloji” olarak adlandırdı.) Yine de, 
kitap dünya çapında büyük yankı getirdi. 

Bu büyük yankının bir diğer sebebi de, 1980 
senesinde, gezegende yaşanan depremlerin 
nükleer enerji santrallerindeki erimeleri 
tetikleyeceğini ve barajları parçalayıp büyük 
sellere neden olacağını söyleyen (1970’lerde 
satış rekorları kıran The Late, Great Planet 
Earth kitabının yazarı) Hal Lindsey gibi diğer 
felaket tellallarıydı.

Korkulan tarih yaklaşırken, paniğe kapılmış 
Los Angeles sakinleri Griffith Gözlemevi’ni 
telefon yağmuruna tuttu. San Diego Vista 
Press ise 10 Mart 1982’de şunları yazdı: 
“Colorado’nın Denver şehrindeki Gates

Planetaryumu’nda çalışan Kevin Atkins 
şöyle diyor: Bize gerçekten de “Evimi satıp 
uzaklara gitmeli miyim?” diye soran insanlar 
vardı. Filipinler’deki küçük bir Hıristiyan 
mezhebi kapitone odacıklar inşa ediyor 
ve felaketlere hazırlıklı kapitoneli giysiler 
deniyorlardı.

Pekin gazetesi The People’s Daily bile 
okuyucularına, “bu astronomik fenomen ile 
deprem gibi doğal afetler arasında kurallı bir 
neden-sonuç ilişkisi olmadığını” anlatmaya 
çalıştı. Beklenen kıyametin gerçekleşmediği 
günden bir yıl sonra, Gribbin ve Plagemann 
Jupiter Effect Reconsidered [Yeniden Gözden 
Geçirilmiş Jüpiter Etkisi] kitabını yayınladı ve 
bu kitap da satış rekorları kırdı.

Dünya, sözde 21 Ekim 2011’de de sona 
erecekti. Amerikalı radyo sunucusu Harold 
Camping, Yahudi bayram günlerine ve ay 
takvimine dayandığını iddia ettiği bir dizi 
hesaplama yöntemiyle kıyamet gününü 
öğrendiğini iddia ediyordu. Dünyanın sonu 
hakkındaki iddialarına ek olarak, 21 Mayıs 
2011’de, saat tam olarak 18:00’da, Tanrı 
tarafından seçilen insanların kendisinin “Vecd” 
olarak adlandırdığı bir cennete alınacağı 
kehanetinde de bulunuyordu. Camping, vecde 
aBasında yer alan haberlere göre, Camping’in 
takipçilerinden bazıları işlerinden ayrılmış, 59
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evlerini satmış ve Camping’in kehanetlerini 
halka duyurmak için büyük miktarda paralar 
yatırmıştı. Vecd kehaneti gerçekleşmediğinde 
Camping, olayın dünyanın sonu ile eşzamanlı 
gerçekleşeceğini söyleyerek kehanetini 
yeniden değerlendirmeye tabi tuttu.

21 Ekim 2011’den sonra sözde peygamber, 
“Hiç kimse kıyamet gününün tam olarak ne 
zaman geleceğini bilemez.” açıklamasında 
bulundu.

Camping, vecde alınmayanların beş ay 
sonraki kıyamet gününü beklemek için 
Dünya’da kalacaklarını söylüyordu.

250 sene önce, ünlü kâhin Nostradamus, 
1999 yılında bir “dehşet kralı”nın gökten 
geleceği kehanetinde bulunmuştu. 
Nostradamus tutkunu Avusturyalı jeolog 
Alexander Tollmann, Avusturya’da kendi inşa 
ettiği bir sığınakta oturup, o gün işini sağlama 
almaya karar verdi. Tollmann, kıyametin 
Ağustos ayı başlarında geleceğine ikna 
olmuştu ve 11 Ağustos 1999’da yaşanan tam 
güneş tutulması da Tollmann’ın bu inancını 
pekiştirmiştir.

Chicago’da yaşayan bir ev hanımı olan 
Dorothy Martin (diğer adıyla Marion Keech) 
1950’lerin başlarında Clarion gezegeninden 
bir mesaj aldığını öne sürdü: Dünya 21 Aralık 
1954’te şafaktan önce büyük bir tufanla sona 
erecekti. Martin ve bir grup takipçisi, uçan 
bir dairenin Dünya’nın kaçınılmaz yıkımından 
önce gerçek inançlıları kurtaracağına ikna 
olmuşlardı. Bu inanç öylesine güçlüydü ki, 
takipçilerinden bazıları önceki yaşamlarını 
tamamen geride bırakıp, işlerinden ve 
eşlerinden ayrıldı, para ve eşyalarını elden 
çıkardı. Leon Festinger, Henry Riecken ve 
Stanley Schachter gibi sosyal psikologlar, 
kehanet edilen olay gerçekleşmediğinde bu 

tür inançların ortaya çıkardığı sonuçları ve 
grubun verdiği

tepkileri incelemek için Martin'in grubuna 
sızdılar. “Kehanet Başarısız Olduğunda” 
ismiyle yayınlanan bu çalışma, Festinger’ın 
ünlü “bilişsel

çelişki” teorisinin ilk örneğini sunar.

En azından bu kıyamet paniği sırasında 
suçlanacak birileri vardı. Bilgisayar 
programcıları on yıllar boyunca yılları belirtmek 
için dört basamaklı sayılar yerine, iki basamaklı 
sayıları kullanmıştı. Aptal makinelerin 
“00” yılını anlamlandıramayacağının 
düşünülmesinden ötürü, bilgisayarların 1 Ocak 
2000’de balatayı sıyıracağı iddia ediliyordu. 
Böylece “Y2K Hatası” korkusu ortaya çıktı.

Bazı uzmanlar programcıları savundu 
ve yapılanın değerli bilgisayar belleklerini 
korumak ve paradan tasarruf etmek için 
mantıklı bir yol olduğunu belirttiler.

Kimi uzmanlar ise yağ çekmeye pek de 
yanaşmıyordu. The Sciences Dergisi şöyle 
yazdı:

Y2K Hatası’na yol açan şey, geleceğe dair 
küstahça takınılan kayıtsız tavır değil, Aksine 
hataya yol açan şey, aşırı tevazudur. ("30 yıl 
sonra yazdığım kodun hâlâ çalışıyor olması 
mümkün değil.") Programcılar, pürtelaş 
buldukları çözüm ve yamaların yeni neslin 
‘eski sistemleri’ olacağını ön göremediler.

1999’un Eylül ayında Wall Street Journal 
tarafından yapılan bir anket, Amerikalılar’ın 
yüzde 9’unun Microsoft’un sorunun çözümünü 
gizlediğine inandığını ortaya koydu.

Y2K Hatası’na yol açan şey, geleceğe dair 
küstahça takınılan kayıtsız tavır değil, Aksine 
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hataya yol açan şey, aşırı tevâzuydu. ("30 yıl 
sonra yazdığım kodun hâlâ çalışıyor olması 
mümkün değil.") Programcılar, pürtelaş 
buldukları çözüm ve yamaların yeni neslin 
‘eski sistemleri’ olacağını ön göremediler.

1999’un Eylül ayında Wall Street Journal 
tarafından yapılan bir anket, Amerikalılar’ın 
yüzde 9’unun Microsoft’un sorunun çözümünü 
gizlediğine inandığını ortaya koydu.

1990'ların başından beri, medya, Büyük 
Hadron Çarpıştırıcısı’nın (LHC) Dünya'yı 
yutma potansiyeline sahip bir kara delik 
oluşturabileceğini kaleme aldı. Eylül 
2008’de devreye sokulan LHC’nin çevresi 
27 kilometredir ve İsviçre-Fransa sınırındaki 
Alpler’in 173 metre dibine gömülmüştür. 
Çarpıştırıcı, ışık hızının yüzde 99,99’u gibi 
bir hıza ulaşarak proton ışınlarını bir araya 
getirebilme kapasitesine sahiptir. Bunu 
yaparken de, Büyük Patlama’dan kısa bir 
süre sonra ortaya çıkan koşulları ve enerjileri 
simüle edebiliyor, böylece evrenimizin nasıl 
oluştuğuna dair kritik sorulara ışık tutabiliyor.

Yine de, bazı şüpheciler yüksek enerjili 
proton çarpışmasının mikro kara delikler 
oluşturabileceğinden endişe ediyorlar. Bu 
felaket söylentisinin devam etmesinin bir 
nedeni de, kuantum fizikçilerinin asla asla 
dememe eğiliminde olmalarıdır. Belirli fiziksel 
yasalara uyulduğu sürece, potansiyel olaylar 
oldukça geniş bir “sıfırdan farklı” olasılık 
kategorisine yerleştirilir veya fizikçi Kannan 
Jagannathan’ın da açıkladığı gibi: “Bir şey 
yasak değilse, zorunludur... Sonsuz bir evrende 
düşük olasılıklı şeyler bile (sonsuz sıklıkta) 
meydana gelmek zorundadır.” Bununla 
birlikte, Jagannathanaynı ölçütü kullanarak, 
kuantum fiziğine göre mutfak musluğunu 
açınca içinden bir ejderha fırlamasının da 
teorik olarak mümkün olduğunu ekliyor.

Bu durum, fizikçilerin (ejderha fobisi olanlar 
hariç) neden aşırı endişeli olmadıklarını 
açıklıyor. Pensilvanya Eyalet Üniversitesi fizik 
profesörü Stéphane Coutu, Dünyanın uzayın 
derinliklerinden gelen enerjik kozmik ışınlara 
sürekli olarak maruz kaldığını ve bunlardan 
bazılarının LHC’nin ürettiklerinden binlerce 
kat daha güçlü parçacık çarpışmalarına 
neden olduğunu söylüyor. Coutu’ya göre 
bu çarpışmaların bir kara delik yaşatması 
mümkün olsaydı, şimdiye dek bu gerçekleşmiş 
olurdu. LHC’nin teknik aksaklıklar yüzünden 
açılışından yalnızca dokuz gün sonra, 2009’un 
sonları ve 2010’un başlarında tekrar açılmak 
üzere planlı bir şekilde kapatıldığını da 
söylememiz gerek.

Böylesi bir kara deliğe şimdiye dek 
rastlanmamıştır ve kamuoyunca bilinen bazı 
araştırmalar da LHC’de yapılan deneylerin 
böyle bir tehlike barındırmadığı sonucuna 
ulaşmıştır.

Olur da dünyanın sonu gelirse, bir sonraki 
kıyamette Evrim Ağacı’na girip gelişmelerden 
haberdar olmayı unutmayın.

Son söz olarak sevgili dostlar Rabbimiz 
yüce kitabında sarahaten açıkça vurgulamıştır 
vesselam:

Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin 
hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın 
şanı yücedir. Kıyâmet saatinin bilgisi de 
yalnız onun yanındadır. Siz sadece O'na 
döndürüleceksiniz. (NECM SURESİ, AYET: 
57-58)
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Havva SARUHAN

G E Z İ F O T O G R A F

Bulutlar diyorum, bu dünyaya  
göre fazla güzeller
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“Doğa tüm canlıların harmanlanmış halidir”  

Firari kitabından alıntıdır...
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Yeşilçam'ın Jönüydü... 
Tunç Oral Hayata 
Gözlerini Yumdu

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK

Yeşilçam’ın jönlerinden Tunç Oral 84 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi "felaket tellalı" olarak bilinen Onur Akay duyurdu. 

Cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “Türk Sinemasından sessiz sedasız bir 
gidiş daha!

Yeşilçam’ın jönlerinden Tunç Oral’ı 20 Eylül Salı günü kaybettik. Geçirdiği bir 
rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybeden Oral’ın cenazesi, 22 Eylül 2022 Perşembe 
günü, Antalya Türbeli Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip 
Türbeli Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Sinema camiasına ve ailesine sabırlar 
dilerim” ifadelerini kullandı.

TUNÇ ORAL KİMDİR?
15 Mart 1938 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen sanatçı 1964 yılında Ses 

Dergisi’nin yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Asıl adı 
Tuncer Akoral olan oyuncu, eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olarak 
tamamladı ve ardından gazetecilik okudu.

Halter sporuyla da ilgilenen Tunç Oral, bu dalda Türkiye rekoru kırdı ve milli 
oldu. Bir dönem tercümanlık da yapan ünlü oyuncu, daha sonra yapımcılık 
yaptı. Usta oyuncu, son olarak 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde oynamıştı.
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Kısa Bir Giriş:

Asıl varlık soyuttur. Soyut varlığın özü de bilgi ve 
bilinçtir. Buna eski tabir ile ilim denilir. Büyük varlık 
bilgini İbn Arabî, İlim Allah’ın en büyük ismidir, 
diyor. İsim, somutlaşan, belir- ginleşen nokta varlık 
demektir. Evet, ilim ve bilinçten oluşan benlik 
ve kişilik, kudretin (ener- jinin) yansıması olan 
somut datalar arasında oluşan network ile kendini 
somutlaştırır. Bu so- mut görüntü eğer Allah’ın ise 
ona ehadiyet tecellisi başka bir tabir ile monad 
denilir. Eğer ruhun somutlaşması ise, ona benlik ve 
nefis (kendilik) denilir. Yani ilim ve kudret bir araya 
gelince, kâinat networku içinde irade ile gelişen 
güzel bir çiçek olur.

İnsanın vücut ve beynindeki bilgi işlem hacmi 
diğer bütün canlıların toplamından daha fazla 
olduğu halde; sayı olarak birçok türden daha az 
gene sahibiz. Eskiden sanıldığı gibi, birkaç milyon 
gene sahip değiliz. Sadece 22 bin genimiz var. Fakat 
bu genlerin dizaynı ve vücuttaki açılımlarının bilgi 
işlem hacmi, nerede ise bütün kâinatın atomları 
kadardır. (Ayhan Songar.) Demek ruh bir birlik 
düzenidir; bilinçli bir yasadır. Kuantum Fiziği, 
parçacık datalarından daha çok, onların kendi 
aralarındaki iletişim ve bilinci bize gösteriyor. Evet, 
birçok data soyut bir yasa olan ruh ile organize 
olunca ruh görünmüş olur; yani somut ışınsal bir 
boyut kazanır.

Bilgisayar ve Yazılım teknolojisinin geometrik 
olarak gün geçtikçe gelişmesi, varlıktaki özel- likle 
beyindeki üç boyutlu sibernetik sistemin basit 
bir kopyası olmasından dolayıdır. Ve in- sanoğlu, 
üç boyutlu veya daha fazla boyutta yazılım 
yazamadığı müddetçe bir canlıyı yarata- mayacak, 
diye anlaşılıyor. Yaratsa da geçmiş ve geleceğiyle 
o canlıyı kâinat içinde yaşatama- yacaktır. Yaşatsa 
zaten sonsuz ilim ve bilinç okyanusundan bir ruhu 
çağırmış olur. Şimdi asıl konumuza geçiyoruz. İşte:

1) İnsanlık, soyut kavramları öğrendiği ve 
edebiyatın oluştuğu günden beri, katı madde ve 
fizik dünyanın ötesinde, işleri yöneten, organize 
eden, madde ve fizik dünyaya şekil veren bir 
özün olduğuna inanmıştır. Ve bu inanışta haklıdır 

da. Çünkü istisnaî durumlar olan saf mater- yalist 
düşünceler dışında hemen hemen her millet bu öz 
olguya, etkene, modern tabirle bilinç- li ve yönetici 
yazılıma bir isim takmıştır.

İbrâniler bu öz dosyaya bir isim takarak, ona 
ruhani bir şahsiyet verip ona “Saul” dediler. Samuel, 
1/11’de ifade edildiği gibi: Nehhas (uğursuz) adam, 
Benî İsrail’in (dindar-medeni milletin) maddî olarak 
kurtarılmasına karşı onların sağ gözlerinin (gelecek 
ve ahiret inancı- nın) çıkarılmasını şart koşuyor. 
Bunun üzerine millet Saul’e elçiler gönderip onun 
bu kötü şarta karşı kendilerini kurtarmasını istiyor. 
Ve Saul olağanüstü bir şekilde onları hem kurtarı- 
yor hem sağ gözlerinin çıkartılmasını önlüyor. 
Burada ilginç bir nokta şudur ki; Nehhas adam, 
milletin sağ gözünün çıkartılmasını, Benî İsrail’e 
(medeni, gelişmesini tamamlamış, dindar millete) 
leke olsun diye yapmak istiyor.

Evet, dini bilen, medeniyeti bilen, geçmiş ve 
geleceği düşünen ve sağ gözü olan herkes ve her 
millet, ruha ve ebediyete inanır, insanlığı anarşizm 
ve materyalizm bataklığına düşürmez, Benî İsrail’in 
şerefini kurtarır.

İngilizler, bu ruh hakikatine Soul diyorlar. 
Bilemiyorum acaba bu kelime Sâmîce midir, yoksa 
Ârice midir? Çünkü Âri dillerde Soul temel dayanak 
demektir ki, ayakkabına da Sol diyorlar. Mesela 
Kürtçede. Çünkü ayakkabı insanın dayandığı temel 
bir şeydir.

Latinler ve Yunanlılar, bu hakikate Psi diyorlar. 
Bu kelimenin etimolojik manası, kıvrak, iş gören ve 
görünmeden geçip giden nesne demektir. Farslar 
buna Cân (hareket eden görünmez şey) demişler. 
Latince’deki anima da bu manaya gelir.

Diğer Sâmî Ortadoğu dilleri buna Ruh demişler. 
Ruh, rîh, reyhan, rüzgâr gibi görünmemekle 
beraber, iş gören, rahatlık sağlayan, güzel etki, güzel 
esinti, güzel koku manalarına gelir.

Araplar, daha çok somut düşündüklerinden ve 
madde-mana ayrımına gitmediklerinden, bu öze, 
bu bilince Nefs demişler. Nefs, etimolojik olarak kan 

HER YÖNÜYLE RUH GERÇEKLİĞİ
Bahaeddin Sağlam
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demektir. Onlar, insanın özünün ve kendiliğinin, kan 
olduğunu düşünüyorlardı. Kur’an’da bile nefs, bu 
manada, ruh ve bilinç yerine kullanılmıştır. Demek 
bir kısım yazarların dediği gibi ruha Soul demek, 
nefse Psik de- mek yanlıştır.

2) Çok acıdır ki; ehl-i dünyaya bedel, 
dindarlar -her üç dinde de- farkına varmadan, 
dünya- ahiret, beden-ruh, kadın-erkek, madde-
mana, çarşı-mabet, bilim-din ayrımını dile 
getiriyorlar. Getirmeyenler de öyle yaşıyor. Bu 
çağda Hz. Muhammed’in, Nasıl iseniz, öyle 
yönetilirsiniz.1 sözüne çarpıcı bir şekilde örnek 
oluyorlar. Evet farkına varmadan Laikliği bil-fiil 
savunmuş oluyorlar. Hâlbuki diğer insanlar, sadece 
dünyayı, bilimi, kadını, maddeyi bildiklerinden 
ve öyle yaşadıklarından onlar gerçek manada laik 
olamazlar.

İşte bu gibi yanılgılardan ve bilimsel verilerin 
avamîleşmesinden ve âlimler arasında da ilmî 
deyimler yanlış kullanıldığından, zihin dünyamızda 
birçok çıkmaz yaşıyoruz. Mesela:

Aristo 2300 sene önce, Her şeyin bir formu var. 
Yani o şeyi, o şey yapan, ona bir kişilik ve kendilik 
ve öz veren bir mana var, dedi. Ona göre heyula 
(maddenin en temel birimi) fizik idi; bu madde o 
form (suret) ile şekilleniyordu. Ve sûret2, o şeyin 
ruhu (metafizik boyutu) idi. Aristo’nun bu izahına 
üç not düşmemiz lazım.

a) Aristo’nun bu zamanlar üstü olan temel 
izahı, maalesef Orta Çağda tersyüz edildi. Suret fani 
ve geçici kabul edildi, malzeme ve odun demek olan 
heyula asıl varlık bilindi. Halbuki sureti oluşturan 
bilgi ve bilinç olduğundan, asıl ölümsüz olan o 
manevi (bilgiye dayalı) boyut- tur. Heyula entropiye 
tabi olup fani olan kısımdır. Dünyamızdan kaybolan 
kısımdır.

b) Aristo’nun bu izahından anlaşılan dağ-taş 
her nesnenin, şey denilen her varlığın kendine göre 
bir hayatı ve ruhu vardır. Fakat bu yazılımlar DNA 
ve Beyin seviyesinde bilgi-işlem hacmine sahip 
olmadığı için biz onlara cansız diyoruz. Yoksa fizik 
gibi hayat da bütün kâinatı kuşatmıştır.

1 Keşfü’l-Hafa

2 Kur’an İsra 84’de, sûretin, dinamik bir ruhî 
yapı ve melekût (metafizik) oluşturduğunu şâkile 
kelimesiyle ifade eder.

c) İnsanın benliğini ve ruhunu oluşturan, 
bedenindeki ve beynindeki bu manevi ve yasal 

(yö- netimsel bir gerçeklik olan) yazılım ve 
bilinçtir. Sinir sistemi ona maddi (harici) bir kılıf 
olu- yor. Ölünce (saf soyut ve saf somut kâinatta 
olmadığından) ona nurani (astral) bir beden giy- 
dirilir. Ehl-i keşfin ve İspritizmacıların gözlemlediği 
üzere.

Çok acıdır ki, Orta Çağ’ın bilimsel kopukluğundan, 
2300 senedir insanlık halen bu seviyeye gelemedi. 
1970’li yıllardan sonra, yazılım ve sibernetik sistem 
ve evrende onu evren yapan sonsuz bir bilinç 
keşfedilince, insanlık koyu katı materyalizmden 
kurtulmak üzere bir nefes aldı. Fakat soyut-somut, 
madde-mana dengesini yakalayamadığı için ve 
bugünkü çok dallı bilimlerde bütünlük sağlanmadığı 
için, henüz gerçekçi bir çare bulabilmiş değildir.

3) Bunun baş sebebi, ruhun bedenden 
tamamıyla farklı maddî bir nesne gibi algılanmasıdır. 
Ve mahlûk (şekillendirilmiş) bir varlık olarak 
inanılmasıdır. Gazali, buna, kalpten damarlar 
yoluyla beyne çıkan bir cevher (maddî öz) der. Diğer 
Orta Çağ âlimleri ruhu vücudu çalıştıran bir buhar 
olarak değerlendirmişler. Hatta müspet ilimlerde 
çok ileri olan ve sibernetik bilimini Türkiye’ye 
getiren Prof. Dr. Ayhan Songar Hocamız dahi, beyni 
bir piyano gibi görüp ruhu onu çalıştıran bir nesne 
olarak yazdı. Çünkü o muhterem büyüğümüz de 
inancı gereği Orta Çağ’ın dışına çıkamıyordu. Saf 
bilgi ve bilincin ve saf soyutun gücünü bilmiyordu. 
Ne de olsa onlara materyalist bir eğitim verilmişti.

Ruhu iyice bilmek için mahlûkiyet ve halk 
kavramlarını bilmek lazım. Maalesef, halk etmek, 
şekil vermek manasında iken, zamanla münharif 
bir mana olan yoktan yaratma manasında 
kullanılmıştır. Ve buradan iş çıkmaza girmiştir. 
Çünkü saf soyutun şekli olamazdı. Hatta bu- günkü 
bilinç ifade eden elektronik dosyaların bile şekli 
yoktur. Nitekim, Kur’an vahiy için, ruh için, onları 
yarattık ifadesini hiç kullanmıyor. Kur’an’da ve diğer 
semavi kitaplarda, Allah yoktan yaratıyor, diye bir 
ayet yoktur. Çünkü sadece sonsuz olan kudretinden 
yaratıyor.

[İki Ara İzah:

A) İnsan beyninin sonsuz bilgi işlem hacmi 
içinde çok alt dosyalar var. Bu dosyaların her biri, 
bir duyu ve duyguyu temsil ediyor. Haz, lezzet, 
sevinç ve benzeri onlarca his ve duygu, bu dosyalar 
tarafından yönetilir. Dolayısıyla beynin dışında bir 
ruh kabul edip bu duyguları o nesnel ruha vermek 
bilimsel ve dinî izaha uygun olmaz.
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B) Evrim sürecinde türler ihtiyaç, lezzet ve 
aşırı çevre değişimleri sonucu oluşan ıztırar (zo- 
runluluk) ile gelen mutasyon değişimiyle türden 
türe geçince; onlardaki ana yazılım da deği- şiyor. 
Dinî tabir ile onlara yeni bir ruh üfleniyor. Nitekim, 
Kur’an’ın ruh üfleme ile ilgili ayeti (7/172) ruhun 
biyolojiden ayrılmadığını, ana karnında dölleme 
tamamlanınca ona ruh üflen- diğini bildiriyor.]

İbn Arabî gibi İslam âlimleri, Kur’an’ın bu gibi 
mucizevî ayetlerini gördüklerinden ve muta- 
savvıflar engin tecrübeleriyle bu soyut yazılımı 
yaşadıklarından Ruh mahlûk değildir, dediler. 
Teftazânî dahi bu manada aşağıdaki sözü söyledi. 
Fakat bir kısım cahil sofular, bunu su-i is- timal 
ettiler. Ruh mahlûk değilse o zaman biz de tanrıyız 
veya tanrının bir parçasıyız, dediler. Tanrının sonsuz 
olduğunu, parçası olmadığını bilmediler.

Fakat ruhun soyut ve bilinç yönüyle mahlûk 
olmadığını söyleyen âlimler —Teftazânî de dâhil— 
dönüp, bu sonsuz dosyanın soyut bilgisine haricî 
(maddî) bir disket giydirildiğinden Ruh, mahlûktur 
ve kimsenin ben Tanrıyım deme hakkı yoktur. 
Çünkü Tanrı sonsuzdur. Sonsuz

soyutu ve sonsuz somut olan tecellileri kuşatır. 
Hiçbir canlı böyle sonsuz olamayacağı için, hiçbir 
canlı Tanrı olamaz, diye hükmettiler.

Teftazânî, son derece bilinçli olarak: İnsanî 
ruh mahlûk değildir, demiştir. Yani soyut bilinç 
ve bilgiden oluşan gerçek yazılım ancak insanda 
var. Ve insanı insan yapan, ona kişilik ve kendilik 
veren bilgi, bu soyut yönüyle şekilsizdir. Dolayısıyla 
mahlûk değildir, diye ifade etmiştir. (Barla Lahikası)

Evet, ilmî bilgiler 2x2 = 4 formülü gibi, soyut 
ve saf ilim olduklarından, zaman üstüdürler ve 
şekil almazlar, şekil alan örnekleri ise somutturlar, 
zamana bağlı ve fânidirler. Bu örneklerin fâniliği, 
formülün ölümsüzlüğüne ve ebediyetine aykırı 
değildir. Demek insandaki hayvanî ruh, somut 
olduğundan Teftazânî, hayvanî ruh (nefis) mahlûk 
değildir, dememiştir.

Bediüzzaman, bu büyük âlimin formülünü şöyle 
açıklamıştır:

Ruh, canlı bir (soyut) yasa, sonsuz İlahî bilinç ve 
hayatın bir kopyası (aynası) olduğundan, mahlûk 
değildir. Fakat bu yasaya ve bu kopyaya değişik 
kılıflar ve bedenler giydirildiğinden somut bir varlık 
olur. Ve bu yönüyle yaratılmıştır.

Rumuz Risalesinde ise, (mealen şöyle diyor:) 
“Ben, 80 sene içinde yaşadığım bütün hallerin ve 
yazılımların toplamıyım. Bu 80 sene içinde her 
sene vücudum değiştiği halde, ruhum olan yazılım, 
benliğini, kişiliğini yitirmediği gibi, ölümden sonra 
da yitirmeyecektir.”

Çünkü Allah’ın beden gibi nice kaydedici araçları 
vardır. Hava, esir, ışık, taş, toprak vesaire... Evet, 
hayat biyosfer denilen dar ve sınırlı bir skalaya 
münhasır değildir; nerede varlık varsa orada hayatın 
bir çeşidi vardır. Üstad Said Nursi zamanında yazılım 
yoktu, fakat o bu hakikati istinsah kelimesi ile ifade 
etti. İstinsah yazmak tarzında kopyalama demektir.

4) Teftazânî ve Bediüzzaman, ruh için şu 
tarif üzerinde duruyorlar: “Ruh, tek başına müstakil 
ve etkindir.” Bunun manası şudur: Sözlerde asıl ve 
aktif olan manadır. Bilgisayarda asıl ve aktif olan 
yazılımdır. Maddede, asıl olan bilinç ve yazılımdır. 
Hayatı hayat yapan vahiydir. Bu gibi örnekleri daha 
çoğaltabiliriz. Yoksa ruh, mana, hayat ve bilinç, saf 
soyut olarak var olurlar, demek değildir. Çünkü 
varlıkta ve kâinatta saf somut olmadığı gibi, saf 
soyut da yok- tur. Bu, kâinatta en temel bir özelliktir. 
(Ruhun soyut olarak kalamayacağı gerçeği için, 29. 
Söz, Ruh Bahsine bakın.)

Bediüzzaman, Teftazânî’nin Ruh ile Allah 
arasında nisbet yoktur, sözünü şöyle tefsir etmiştir: 
Allah, bedenlerin içine girer inancını reddetmek 
için, Sa’d-ı Teftazânî böyle demiştir, diyor. Ve nisbet 
kelimesini sebep olarak yorumluyor. Yani Allah, 
ruhları sebepsiz olarak yaratıyor.

Bu kelimenin ikinci bir manası da şudur: Allah ile 
Ruh arasında halıkiyet, mahlûkiyet nisbeti yoktur. 
Ve hiçbir ruh, Allah gibi işler yapamaz. Evet, mahlûk 
değildir. Çünkü soyuttur. Fakat ruh, Tanrı gibi 
olamaz. Çünkü biri sonsuzdur. Diğeri onun emriyle 
oluşan küçük bir dosyadır. Yalnız bir nokta var; o 
da şudur: Kul, ibadet gibi etkinliklerle iradesinden 
tamamen sıyrılıp İlahî sonsuz irade ve sisteme 
entegre olursa; hadisin ifadesiyle Allah, Ben o 
kulumun eli, dili ve ayağı olurum, diyor. Tasavvufta 
buna İnsan-ı Kâmil denilir.

Fakat bu gibi mükemmel bir dosya ve kâinattaki 
diğer canlı-cansız bütün dosyalar sonsuz bir şekilde 
aktif olan, geçmiş ve geleceği içeren, sibernetik, 
soyut ve her yerde var olan bir emrin (bir yönetimin) 
tesiriyle olduğundan:

Hiçbir insan hiçbir şeyi yaratamaz, denilmiştir. 

68



sirdergisi.com
Ekim 2022 -  Rebiülevvel 1444

Onun için Bediüzzaman, Ben, 80 sene içinde yazılan 
bir ben’im, diyor. Daha ileriye gidilirse: Bu ben, 80 
sene değil de 3,5 milyar sene içinde yazılmış bir 
ruhtur, bir dosyadır, 3 denilebilir.

Onun için Amerikalı bir bilim adamı, “klonlanan 
kişinin 2. versiyonu, 1.’sinin aynısı olamaz. 
Çünkü insanın yetiştiği ana karnı ortamı, ananın 
psikolojisi, aldığı gıda ve sonra aldığı eğitim ve 
çevre etkileşimleri onu yepyeni bir kişilik yapar.” 
diyor. Ayrıca bu klonlama 3,5 milyar yıllık birikime 
uygun olmadığından tam sağlıklı da olamaz. Bilerek 
yapılmış bir ders değildir. Tabiattan yarım yamalak 
çekilmiş bir kopyadır.

5) Çok önce gayet zeki bir doktor dostum 
Ruh, bir süreçtir, demişti. Sonra Amerika’nın bir 
dindar filozofunun, Tanrı, bir süreçtir, sözlerini 
okuyunca, Buhari’de Zamanın yaptıklarına 
sövmeyin, zaman Ben’im, hadis-i kutsisini işitince 
bir şeyler öğrendiğimi anladım. Evet, bütün geçmiş 
ve geleceği elinde tutamayan ve en küçük bir parça 
olan atoma atomluk bilincini yer- leştiremeyen ve 
bütün olaylara egemen olamayan bir güç, hiçbir şey 
yaratamaz. Ve insanın benliğine ebedilik veremez.

Eski büyük bilge âlimler, Ruhu, gören fakat topal 
birisine; maddeyi de onu taşıyan fakat görmeyene 
benzetmişler. İkisi, biri birisiz gidemez, demişler.

Hulasa: Kâinat bilgisayarında asıl ve temel 
olan, yazılım ve bilinçtir. Vahiy de kâinatın doğal 
yasalarının bir formülü, bir kaydı, âdeta varlığın 
bilinci ve aklı olduğundan Kur’an’da vahye de ruh 
denilmiştir. (Şura, 52)

Aslında Tevhid nazarıyla bakarsan, yasal ve 
determine durumlar, olağanüstü durumlar kadar 
harika ve mucizedir. Ve mucizeler ve olağanüstü 
durumlara iyice baksan, onların da kendine göre 
birer yasa olduklarını görürsün.

İşte, ruhun da vahyin de İsa’nın da dirilişin de bir 
emir ile olmasının manası şudur:

Bu gibi temel ve önemli ve sonsuz dosyaların 
olması Allah’ın Rahmâniyeti’nin (somut boyu- 
tunun) bir yansıması olan sibernetik sistemin her 
şeyiyle bir şeyin imdadına koşmasıdır, onun olması 
için ‘Ol!’ demesidir. Ki, bunun örneklerini ekolojinin 
emir kitabında, özellikle anala- rın karnında ve 
peygamberlerin hayatında görüyoruz. Tevrat 
özellikle, İlahî icraatı, ebediyeti, varlığın bilincini bu 
tarihi süreçler içinde gösteriyor. Firavunlar gibi işi 
maddî olarak gör- müyor.

Sakın bu dosyaların kaybından ve 
kaybolacağından endişe etmeyin. Çünkü bir gün 
vahiy gibi metafizik bir olguyu böyle açıklayınca, 
arkadaşlarım bana; sen, ruhu inkâr ediyorsun, 
dediler. Ben, hayır, dedim: Sizin anladığınız manada 
nesnel bir ruh yok. Ruh, saf bilinç ve yazılımdır; 
beyin ve beden onun somut şeklidir. Hayat, canlı 
bir vahiydir. Vahiyler dışarıdan gelmez, içeriden 
gelir. Ve korkmayın, bu dosya ve yazılım, bedenin 
çürümesiyle kaybolmaz. Bu beyin disketi bozulunca, 
Allah’ın sonsuz kayıt cihazları var, orada onu saklar. 
Çünkü kâinat holog- rafiktir.

Freud, bu dosyanın tek kaydedicisi beyindir, o 
çürüyünce insanın varlığı biter, diye kitaplar yazdı. 
Ve bu dosyaya bilinçaltı ismini verdi. Jung baktı; 
bu yazılım sadece beyinde bitmiyor, kainattaki her 
şeyle, özellikle geçmiş ve gelecekle ilgisi var; bunun 
üzerine İnsan ruhu ölüm-

3 Lem’alar, 29. Lem’a…

süzdür, dedi. Ve beyindeki sonsuz bir şekilde 
içe ve dışa açılan bilince de bilinçdışı ismini verdi. 
İnsanın, biyolojik, sosyal, metafizik çok boyutlardan 
ebedî olduğunu belgeledi. Evet, sistem böyle 
sonsuz olduğundan ve dışarıdan daha çok, içeriden 
yönetildiğinden, Allah bunu: Seni vahiylerle 
terbiye eden Rabbin, arıya vahiy gönderdi, gibi 
ayetlerle ifade ediyor.Aslında, Allah’ın yasal olarak 
bütün varlığı, özellikle ekolojik sistemi yönetmesi 
bir vahiydir. Araf, 54, buna Emir Gerçeği diyor. 
Ve arının kafasına biyolojik olarak yerleştirilen 
program ve yazılım, diğer hayvanlardan çok daha 
güzel, olağanüstü, faydalı ve yüksek seviyede oldu- 
ğundan ayet buna vahiy demiştir. Bediüzzaman, 
17. Lem’a’nın 8. Notası’nda bu gerçeği böyle tefsir 
etmiştir. Yoksa çağlar boyu doğan sayısız arılara, 
dışarıda telakki edilen bir Tanrı ta- rafından sürekli 
vahiy gelir, gibi gayr-ı makul ve hurâfe bir inanca 
gireriz ki, bunun en büyük zararı, dinsizleri haklı 
çıkarmak olur. Ayrıca varlıkta vahyin, bilincin ve 
canlılığın kesilmesi- ne sebep olur; sistemi kilitler.

6) Ruh, Melek ve Cin:

Ruh, bir bilinç ve adeta sonsuz yazılım içeren bir 
dosyadır. Daha çok biyolojik bir ambalaj giydirilir. 
Ve daha çok özerktir, iradeye sahiptir. Melek ise, 
zahiren birbirinden ayrı dataların oluşturduğu 
bir kollektif kişilik, bir bilinç ve oluşumdur. Şahs-ı 
manevi ve devlet gibi. Mese- la, kâinattaki bilişimin 
bir kişiliği var. Biz ona Cebrail (Allah’ın elçisi, 
habercisi) diyoruz. 
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Merhaba Eylül'üm. Hoş geldin sonbaharım. 
Gönlünde gül olanın ikrami güldür. Gül 
ilkbahar, sonbahar fark etmez sevgi ile dolsun 
gönlümüz. Kalbini iyilik ile doldur. Bol bol 
biriktir sevgi ile birlikte yoğur. Böyle kişilerin 
önü yolu hep açıktır. Böyle iseniz kendiniz ile 
gurur duyunuz. Olgun insanlar bilir hayatın 
inişli çıkışlı ve zıtlıklar ile dolu olduğunu. 
Pes etmezler. Hayat bir imtihan ise ödülü de 
inananın güzeldir. Yeter ki sabredelim, sevelim 
gül ile devam etsin ilerleyen zamanlarda. 
Bazense susarak anlatmak gerek etrafa ve 
kendimize iç alemdeki sevgiliye o dinler bizi 
bilelim doğru yolu gösterir yönümüzü ona 
doğru.

Ben en çok sabahları seviyorum. Sanki 
hayat yeniden başlıyor yeni umutlar ile.

Günaydın diyorum sabah

Üzün olma diyorum

Nefret etme sev!

Anı yaşa önce kendinle

Yaşamak her türlü güzel

Daima gülümse tebssüm et

Işığını yansıt etrafa

Ne olursa olsun şükret!

Bak yıl eylüle geldi biz bir yılı daha yolcu 
etmel üzereyiz. Gözümün göremediği 
gönlümün özlediği kalbimin sevdiği öyle çok 
dostlarım varki, hepsinin yeri güzel sevgi 
dolu bir umutla başlayan her güzel gün 
umut doludur. Umut ta olunca uzaklar yakın 
olur sevgiler sonsuz. Daha ne olsun ömür 
dediğin buz gibi eriyip giderken zaöan çalsada 
birşeyleri bizden bir vefa bir selam sessizce 
yapılan dualar ne güzel gençler kendini genç 
hissedenler ne kadar yaşlı olursak olalım bu 
günü birdaha yaşayamayacak kadar genciz.

Birbirimize  bir çayımız bir kahvemiz ikiside 
dosta ikramımız şifa olsun diyerek verilecek en 
güzle ikramdır.

Eylül ayında biz daha candan saygı ile sır 
dolu gönlümüzü yeşeren tomurcuklar gibi 
açalım gül aşkına gönül veren dikeni batmaz 
ışık olur  geceler rengi ile koku sunar etrafa 
o ışığı kaptma sonra karanlıkta çok düğme 
ararsınız yıldızlar gibi güneş gibi hep veren 
olun.

Makam mevki ünvan geride kalır arkamızdan 
sadece insanlığımız konuşulur. Güzel şeylere 
inanmak güzel şeylere sabretmek ve en 
güzeller bulur bizleri. Unutma ALLAH senin 
için en iyisini bilir. Beklentilere göre gelmesede 
şükredelim şikayet etmeyelim zamanı O bilir 
bekleyelim. Aynı Alpay'ın dediği gibi belki 
de Eylülde gelecek inşallah! Haydi şimdi o 
anı yaşama sevinci ile kırmızı giymek lazım 

Merhaba Eylül'üm. 
Hoş geldin sonbaharım.

Necibe  AKÇA KOCATOP

D E N E M E
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korkuya inat, elma yemek lazım cennete inat, 
güzele  bakmak lazım günaha inat, yaşamak 
lazım düşmana inat, türkü söylemek lazım 
zulme inat, şiirler yazmak lazım yarınlarda 
okunsun diye ölüme inat! Benden sonrakilere 
okumak dinlemek yazmak bu üçgen hep 
olmalı hep olsun!

Hayat eylül gibi hep döker yapraklarını 
kimsenin hayatı garanti değildir. Tek tek 
alır bizi bizden o zaman haydi Abbas tam 
vakti . Her an gülümse  boş ver boş ver ne 
düşündüğünü bilmesinler ve herşeye rağmen 
patlat bir kahkaha  at bırak neden güldüğünü 
merak etsinler.  Küçükte olsa yap hep iyilikler 
etrafa. Sonbahar cömertçe alır bizden 
sıkıntılarımızı güzel haberler ile döner bizlere 
dalda açan yeniden yeşeren çiçekler  gibi 
umutla zor sınavlar var hayatta ölürsek beden 
gider buradan fikirler kalemler yazar sır olmaz 
bir gün okunur inanarak gönül almak mutlu 
olmak hatır bilmek için yinede okumak. Yıllar 
önce ne güzel söylemiş Yunus Emre " eğer 
göğün 7 kat üstüne çıkmaksa niyetin sevgiden 
güzel merdiven bulamazsın " sessizce et duanı 
ulaşır gökyüzüne ve her an duyar sesimizi o 
sessizce dinler en iyi bilen O dur. Bence usulca 
aramızda kalsın birazda alka yelken açalım 
mı? Sizce nedir aşk? Eylüllere şarkı olmak mı? 
Ayrılık mı? Kavuşmak mı? Nasıldır aslında aşk? 
Çocuk ve gençlik heyecanıdır. Meselenin hiç 
bir zaman ne olduğunu geçecek zaman ancak  
otuzlu yaşlarda anlayacaksınız dostluk güven 

saygı sevgi el ele yol arkadaşınız ile yarınlara 
yürü ektir elele. Hep tebessümle güzellik dolu 
bir yere gidersin ya o da yanında olsun istersin 
düşündükçe kendini mutlu hissedersin sevdiğin 
bir şarkı dinlersin o da duysun istersin sevmek 
budur işte. BİR olabilmektir. Bu hayatta belki 
en çok ihtiyacımız olan şey sahte olmadan 
gülen bir yüz yalanı olmadan seven bir kalp 
daha ne oldun dimi? Kalem yazsın göz gönüle 
aksın herkese gülü aşkı anlatsın. Yanlış anahtar 
ile doğru kalbi açamazsınız. Saygı duyduğum 
bir dostun kaleminden anlatım: Bu biçareye 
bir çare olmazsan ateşlerde yanayım. Güzelim 
ben bu yareyi ateşle yakmaktan yanayım. 
Güzelim ben deyu aşkını suya yazanlar duysun 
ki suyun kıymetin ne kış anlar ne yaz anlar. Aşk 
su değil göz yaşıdır. Mer mevsim sıcak ve yakıcı 
lakin aşk acısı çekmeyen yanmakyan ne yaz 
anlar ne kış anlar. Kitap her mevsim yananlara 
ithaf edilmiştir. Eylülde olsa hepimiz açalım 
pencereyi çiçeklerim kokuşarı karışsın kitap 
kokularına. Okuyalım daima güller arasında.

Bu hayatta çok şey bilmeye gerek yok. 
Bence sevginin fedakarlığın emeğin okumanın 
ne demek olduğunu bilin ve insanların 
kıymetini. Bir gün gelir hazan yaprakları gibi 
dökülen hayat bitiverir. Kaldığımız yerde değil 
olduğumuz yerden devam ediyor hayat.

Yazılarıma son verirken mutlu olmanın 
sırrını çözdüm! Aramızda kalsın ben demedim 
üstad demiş: Mutlu olmak için başkaları ile 
fazla ilgilenmemek gerekiyor muş... (Albert 
Camu) teşekkürler...
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Osman NUR

İ S L Â M

MÜ’MİN VE MÜSLÜMANLARA 
ÖĞÜTLER  

Dikkat edin, size mü’mini tanıtıyorum. Mü’min, insanların can mal hususunda 
güvendiği kimsedir. Müslüman, elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyendir. 
Mücahit, Allah’a itaat yolunda nefsiyle mücadele edendir. Muhacir ise, hata ve 
günahlarını terk eden kişidir. Müsned. 

Mü’minler kardeştir. 

“Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla, 
kalplerimizde iman eden kardeşlerimize karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, 
kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin” derler. Haşr.10.a. 

Allah, kendi yolunda birbirine iyice tutunan bir yapının taşları gibi durup 
savaşanları sever. Saff.4.a. 

Mü’min, diğergam (diğer mümin kardeşinin yararına olacak şeyi kendi 
yararına olacak gibi görüp gözetmek) de kendi sahibidir, kardeşlerinin hayrını 
ister. Mümin din kardeşlerine karşı kin, nefret ve haset beslemez. Tevbe.100.a.  

Ayette Ensar, muhacir ve onların yoluna tabi olan müminlerin, kardeşlerinin 
gıyabında yaptıkları dua örnek bir davranış olarak gösterilmiştir.  

Müminler ancak kardeştir. Öyle ise iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah’a 
itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Hucurat.10.a. 

Müminlere şefkat ve tevazu kanadını indir. Hicr.88.a. 

Ey iman edenler! Hepiniz toptan Allah’ın ipine (İslam’a, Kur’an’a) sımsıkı 
sarılın, (ırkınızı ve ideolojik görüşlerinizi ileri sürüp) parçalanıp bölünmeyin. 
Allah’ın üzerinizdeki nimetleri hatırlayın. Hani siz (Evs ve Hazrec kavimleri 
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ırkçılık yaparak) birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birbirinize ısındırmış 
ve O’nun nimeti sayesinde Müslüman olarak kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir 
ateş çukurunun tam kenarında (imansızlıktan dolayı) iken oradan sizi (Müslüman 
olmanızı nasip ederek) O kurtarmıştı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor ki, 
doğru yolu bulasınız. Al-i İmran.103.a. 

Peygamberimiz: “Yüce Allah buyuruyor ki (hadisi kutsi): Kim Benim veli kuluma 
düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım 
şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de 
bana yaklaşmaya devam eder, ta ki Ben onu severim. Sevince de artık onun 
işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse 
muhakkak ona veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. Buhari. 

Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. 
Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun. Bir müslümanın din 
kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir. Buhari. 

Mümin kardeşler arasında küskünlüğü gidermede önce davrana daha çok 
sevap kazanır. 

Bir Müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka 
melek ona, “aynı şeyler sana da verilsin” diye dua eder. Müslim. 

Bir kimse din kardeşinin hayrını istediğinde veya onun başındaki bir sıkıntının 
giderilmesi için dua ettiğinde, onun yanında görevli olan melek, onun duasına 
“âmin” yani “Allah kabul etsin” demekte, sonra da “kardeşin için istediğin sana 
da verilsin” temennisinde bulunmaktadır. Müslim. 

İnsanlık tarihinin tüm inanmış müslümanları müslümanın kardeşidir. 

Kim Müslüman kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, 
Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi. 

Müslümana sövmek fâsıklıktır, müminlerle savaşmak da küfürdür. Buhari, 
Müslim. 
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Bu hadisten şunu anlamak mümkündür: Müminlere sövmek fâsıkların, 
müminleri öldürmeye kalkışıp onlarla savaşmak kâfirlerin işidir. 

Müminler birbirini sevmede, birbirine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı 
bir organın rahatsızlığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu 
acıyı paylaşan bir bedene benzer. Müslim. 

*Bir kişi hayır namına kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe 
iman etmiş olmaz. Nesâî. 

Müslüman kardeşini küçümsemek kişiye kötülük olarak yeter. Müslim. 

Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz 
ve onu hor görmez. Müslim. 

Bir vücudun uzuvları gibi olabilmeyi, müslüman kardeşlerimizin acısını ve 
sevincini de yüreğimizde hissedebilmeyi nasip eyle Allah’ım. 

Kul din kardeşine yardım ettiği sürece, Allah da o kuluna yardım eder. Müslim. 

İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş 
olamazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? 
Aranızda selamı yayınız. Müslim. 

Ey insanlar! Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünmeyi sizden kaldırmıştır. 
İnsanlar iki guruptur. İman edenler ve etmeyenler. Bütün insanlar Âdem’in 
soyundandır. Yüce Allah da Âdem’i topraktan yaratmıştır. Tirmizi Ebu Davud. 

            Zekeriya ve Yahya peygamberlerin öldürülmesi 

 Zekeriya peygamberin öldürülmesi: Abiya takımından olan (Luka: 1/5) ve 
Hz. Süleyman soyundan gelen Zekeriya, Süleyman mabedinin din adamı, Yahya 
(Yuhanna) el-Mamedan (Vaftizci Yahya)’nın babası ve Elisabet’in kocasıdır. 
İslâm kaynaklarına göre marangozluk yapıp elinin emeğiyle geçimini sağlardı. 
Kendisinin eceliyle öldüğü yanında, girdiği ağaç kovuğunda ağaçla birlikte 
biçildiği rivayeti de vardır. Filistin Valisi Herodes, eylemlerini eleştiren Yahya’yı 
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öldürmeye karar verdiği zaman, oğlunu kurtarmaya çalışan Zekeriya, kendisinin 
de ölüm fermanı çıkınca kaçıp bir ağacın kovuğuna saklandı. Valinin adamları 
onu, kovuğuna saklandığı ağaçla birlikte ikiye biçtiler (Encyclopedia Britanica, 
John the Baptist maddesi, 5/594). 

Hz İsa'yı öldürmek isteyen Heredos bu büyük Heredos'tur. Hz. Yahya'yı şehit 
eden ise onun torunu olan Heredos olmuştur. Herodes'tan sonra devlet, 3'e 
bölündü, belalı ve fâsık bir kimse idi. Bunun, erkek kardeşinin 'Herodya' adında 
çok güzel bir kızı vardı. Kızın amcası, onunla evlenmek istiyordu. Kız ile annesi 
de, bu evliliğe razı idiler. Fakat Hz. Yahya, bu evlilik işini öğrenince, böyle bir 
şeyin olamayacağını belirtmişti. Çünkü bu evlilik işi, -Müslümanlara göre haram 
olduğu gibi- Ehli kitabın şeriatına göre de haram, idi. Bu nedenle de kızın annesi, 
Hz. Yahya'ya karşı kalbinde kin besleyip onu bir hile ile öldürmeye karar verdi. Bu 
sebeple de kızı Herodya'yı, en güzel bir şekilde süsledi ve en güzel elbiseler giydirdi 
ve Herodes'un huzuruna yolladı. Kız, Herodes'un aklını başından çelinceye kadar 
dans etti. (Böylece kız, Herodes'u etkisi altına aldı.) Herodes, kıza: - 'Dile benden 
ne dilersen?' dedi. Herodya, annesinin, kendisine öğrettiği gibi: - 'Şu tabakta, 
Yahya'nın başını istiyorum' dedi. Herodes, kızın bu isteğini kabul edip Yahya'nın 
başının kendisine getirilmesini emretti. Bunun üzerine Yahya (a.s)'ı, namazda 
iken öldürdüler ve onu, bir koyun boğazlar gibi boğazladılar. Daha sonra başını, 
kanlar içinde tabağa koyarak Herodes'a getirdiler... Bunun üzerine Herodya'nın, 
o anda helak olduğunu söylenir.( Üstad en-Neccâr, Kasasu'l-Enbiyâ, s. 369)  
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'de taciz 

Türkiye ve Libya'dan enerjide yeni iş birliği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon 
alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret 
için Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Heyet, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı 
Yunus el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah el-Lafi ve Musa 
el-Koni, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya 
Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yle bir araya gelmesi ve heyet 

H A B E R- Ö Z E L

Harika PINARBAŞI
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üyelerinin mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Türkiye ve Libya'dan enerjide yeni iş birliği

Ziyaret sırasında ülkedeki seçimlerin bir an önce düzenlenmesi, bu çerçevede 
ihtiyaç duyulan hukuki altyapı çalışmalarına ilişkin gelişmeler, ikili ilişkiler 
ve Libya ile 2019'da imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği ile Akdeniz'de 
Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtıraları çerçevesinde 
sürdürülen iş birliği konular ele alındı.

"Libya bizim için bir bütündür ve çok kıymetlidir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, ikili 
görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, zor zamanlarında Libya'nın ve Libya halkının yanında olduğunu 
bundan sonra da hiç tereddüt etmeden yanında olacağını ve desteğini 
sürdüreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle, 
Libya bizim için bir bütündür ve çok kıymetlidir. Milli birlik ve beraberliği 
engellemeye, kardeş kavgası çıkarmaya yönelik hamlelerin karşısında durmaya 
da Türkiye olarak devam edeceğiz. Bu anlayışla Libya'daki tüm kesimlerle de 
görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Libya'dan enerjide yeni iş birliği

Türkiye'nin Libya halkına, kalıcı barış, huzur ve refahı bir an önce tesis etmeleri 
için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları 
kaydetti:

"Bunu tüm muhataplarımıza da vurguluyoruz. Libya'yla olan ilişkilerimiz 
gücünü ortak tarihimizden komşuluk ve kardeşlik bağlarımızdan alıyor. 
Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma taahhüdümüzü 
karşılıklı olarak vurguladık. Bugün Necla Hanım'ın da söylediği gibi iki tane 
anlaşma imzaladık. Hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat 
muhtıralarını imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye 
devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını 
imzalayarak dönmüş olacağız."

Çavuşoğlu, halihazırda çok sayıda taslak belge olduğunu ve bu belgeler 
üzerinde iki tarafın müzakereleri yapıcı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, 
"İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirecek, iki ülke arasındaki bağları 
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güçlendirecek bu anlaşmaları da bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz ve bunun da hazırlıklarını Necla 
Hanım'la birlikte yapacağız." diye konuştu.

Türkiye ve Libya'dan enerjide yeni iş birliği

"Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye 
hakkı yoktur"

Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye ile daha önce imzalanan deniz yetki 
alanları mutabakat muhtırasına yönelik itirazlarda bulunduğunu belirten 
bir gazetecinin, "Türkiye ve Libya'nın bugün imzaladığı muhtıralara yönelik 
tepkiler olabilecektir ancak bunun imzalanmasının arkasında dünyanın içinden 
geçmekte olduğu enerji krizi vardır diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusunu 
yanıtlayan Çavuşoğlu, "Elbette dünyada enerji krizi var ama Türkiye olarak biz 
bugün enerji arz güvenliği bakımından sıkıntı çeken bir ülke değiliz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin izlediği akıllı politikalar sayesinde enerji konusunda bir 
transit ülke olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Özellikle Doğu Avrupa ve Balkanlar'daki ülkelere de bu anlamda yardım 
etmeye çalışıyoruz., hem elektrik hem de doğal gaz tedariki konusunda. 
Azerbaycan'da üretilen doğal gazın bu ülkelere ulaştırılması konusunda.

Türkiye ve Libya'dan enerjide yeni iş birliği

Fakat bugün geçmişte imzaladığımız anlaşmalar, bugünkü imzaladığımız 
anlaşmalar iki egemen devlet arasında Libya ve Türkiye arasında kazan-kazan 
anlayışıyla imzalanan anlaşmalardır. Dolayısıyla üçüncü ülkelerin, iki egemen 
ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne 
düşündüğü önemli değil. Önemli olan, bizim imzaladığımız anlaşmalar iki ülke 
ve iki ülke halkına faydalı mı, faydalı değil mi? Biz buna bakarız. İmzaladığımıza 
göre de burada karşılıklı fayda görüyoruz, kazan-kazan anlayışıyla.

Biz her alanda Libya ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Libya'nın üçüncü 
ülkelerle ilişkilerini geliştirmesinden biz ancak memnuniyet duyarız. Libya'nın 
egemen bir devlet olduğunu o ülkeler de unutmasınlar. Olumsuz anlamda 
Libya'nın içişlerine karışmayı bıraksınlar."
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Türkiye ve Libya'dan enerjide yeni iş birliği

"Anlaşmalar iki dost ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini göstermektedir"

Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Menguş da Çavuşoğlu ile 
görüşmesinde iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldıklarını belirterek, enerji 
başta olmak üzere güvenlik, telekomünikasyon, medya, diplomasi ve protokol 
gibi çeşitli meselelerin konuşulduğunu aktardı.

Libya Dışişleri Bakanı, "İki ülke arasında petrol enerjisi ve hidrokarbonlar 
alanlarında mutabakat muhtırası imzaladık. Söz konusu anlaşmalar iki dost ülke 
arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini göstermektedir." dedi.

Özellikle Ukrayna krizinin dünya ekonomisini etkilediği bir ortamda protokolün 
önem arz ettiğine işaret eden Menguş, görüşmelerde Libya-Türk Stratejik 
Konseyi toplantıları hazırlıkları konusunu da değerlendirdiklerini söyledi.

Menguş, Çavuşoğlu ile ayrıca Libya'da seçimlerin yapılması ve siyasi 
istikrar konusunu ele aldıklarını belirterek, "Bu konuda bütün tarafların 
sorumluluklarını ortaya koyan bir yol haritası belirlenmesi ve bunun 
uluslararası toplum tarafından desteklenmesi konusunda fikir birliğine vardık." 
dedi..

Seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için bazı adımların atılmasının gereğini 
konuştuklarını dile getiren Menguş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasama kurumlarının anayasal altyapıyı hazırlamasında yasama organlarının 
uzlaşma sağlayamaması durumunda referanduma veya Anayasa Mahkemesine 
başvurulacak. Anayasal altyapı hazırlanması durumunda ise Temsilciler Meclisi 
uygulama için kanun çıkaracak. Bu adımların sonlandırılmasının ardından 
Libya Yüksek Seçim Kurulu seçimler için bir takvim belirleyecek. Ulusal Birlik 
Hükümeti ise seçimleri güvenlik ve lojistik olarak destekleyecek."

Yasama ve yürütme kurumlarının ortak çalışması gerektiğine vurgu yapan 
Menguş, "Libya’da seçimlerin yapılması herkesin sorumluluğundadır. 
Uluslararası toplumun Libya’daki barışçıl ve demokratik süreci engellemek 
isteyen ülkeler konusunda üzerine düşeni yapmasının altını çiziyoruz." dedi.
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Mustafa ARMAĞAN

Sultan Abdülhamid toprak kay-
betti mi?

Öyle anlaşılıyor ki, Sultan 2. 
Abdülhamid’in hayaleti hâlâ 
Türkiye’nin üzerinden ayrılmış değil. 
Geçen hafta sonu Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bir 
açıklama, zaten bir müddettir canlı 
olan Sultan Abdülhamid tartışmalarını 
hortlattı. Lakin “toprak kaybı” ifadesini 
vuzuha kavuşturmazsak meselenin 
esasını anlamak mümkün olmaz.

Toprak kaybı nedir?

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi 1988-
94 yıllarında Ermenistan’ın işgaline 
uğramıştı. Kırım, Ukrayna’nın toprağı 
olduğu halde Rusya burayı işgal etti 
(şimdi de Donbass ve civarını). ABD, 
11 Eylül saldırılarını bahane ederek 
Irak ve Afganistan’ı işgal etmişti. 

Karabağ işgal edildi diye Azerbaycan 
toprağı olmaktan çıktı mı? Kırım 
işgal edildi diye Rusya’ya verildi mi? 
Afganistan ve Irak işgal edilince ABD 
toprağı mı oldu?

Hayır tabii ki.

Karabağ, Türkiye’nin desteğiyle geri 
alındı. Kırım ve Donbass’ın hangi 
ülkeye ait olacağı önümüzdeki yıllarda 

belli olacak. ABD de Afganistan ve 
Irak’tan ellerini bir kan gölünde 
yıkayarak ayrıldı.

Görüldüğü gibi bir toprağı işgal etmek 
oranın tapusunu otomatik olarak 
işgalciye vermez. İşgal, hukuk dışı bir 
eylemdir ve eğer o toprakların kâğıt 
üzerinde de olsa sahibi olan ülke orayı 
yasal yolla ve uluslararası camianın 
kabul edeceği şartlarla işgalciye 
devretmezse işgal sittin sene devam 
eder, işgalci de işgalci olarak kalır.

Şimdi bu ışık altında Sultan Abdülhamid 
döneminde yaşandığı iddia olunan 
toprak kayıplarına bakalım.

Osmanlı Devleti’nin iki Meşrutiyeti 
olup ikisi de Sultan Abdülhamid 
tarafından ilan edilmiştir. 1. Meşrutiyet 
1876-78 yıllarında, 2. Meşrutiyet ise 
1908 sonrasındadır.

Sultan Abdülhamid 1876 Ağustos’u 
ile 1909 Nisan’ı arasında hüküm 
sürdüğüne göre (32 yıl 4 ay) 2 küsur 
yıl Meşrutî hükümdarlık yapmıştı, 
yani tek başına hüküm sürmüyordu, 
meclis ve hükümet yasama ve 
yürütme görevini üstlenmişti. Sultan 
İngiltere’deki gibi meşrutî monark 

TA R İ H
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idi. Hükümdarlığının yaklaşık ilk 2 yılı 
ile son 9 ayında kararları tek başına 
almadığı gibi sorumluluk da tamamen 
kendisinde değildi. 

İlk Meşrutiyet döneminin en 
büyük yıkımı olan 93 Harbine giriş 
kararını Midhat Paşa ve askerlerin 
zorlamasıyla vermişti, dahası tek 
başına karar alması sözkonusu değildi. 
Dolayısıyla birilerinin “hürriyet 
kahramanı” dedikleri Midhat Paşa’ya 
93 Harbi’ndeki toprak kayıplarından 
dolayı toz kondurmayıp suçu tamamen 
Sultan’a yüklemeleri tam manasıyla 
mürailiktir. Bu savaşta yaklaşık 200 bin 
km2 toprak kaybedilmişti ki Sultan’ın 
arzusu rağmına girilmişti.

1908 Ekim’inde elden çıkan 
Bulgaristan ve Bosna-Hersek’in de 2. 
Meşrutiyet döneminde İttihatçıların 
hataları sonucunda kaybedildiğini 
itiraf etmemek için (tarih alanındaki 
İttihatçı paradigmanın tesiriyle) aptal 
olmak gerekir. O devirde de Sultan tek 
başına karar vermiyordu. Bir hükümet 
ve Meclis vardı. Hürriyet dönemiydi ne 
de olsa. 

Şimdi gelelim kaybedildiği söylenen 
Tunus’a.

Fransa Bardo Antlaşması’nı Mayıs 
1881 tarihinde Tunus Beyine zorla 
imzalatmıştı. Fransızlar Osmanlı 
Devleti ile yapamadıkları antlaşmayı 
Tunus Beyi ile yaptılar ve bu yüzden 
sömürge yapamadılar da adına 
“protektora”, yani himaye sistemi 

dediler. 

Osmanlı Devleti tabiatıyla bu 
üçkâğıtçılığı red ve protesto etti, 
Fransa’nın Tunus’taki işgalini asla 
tanımadı. “II. Abdülhamid uzlaşmaz 
bir politika izledi” Yılmaz Öztuna’nın 
dediği gibi ve 1909 yılına kadar da 
taviz vermedi. Sultan, Tunus’un 
hukuken Osmanlı Devleti’ne dahil 
olduğunu iddia ediyor ve Fransızları 
işgalci (müstevli) sayıyordu. Hatta her 
yıl Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi 
salnamelerinde (yıllık) Tunus vilayeti 
devletin bir parçası olarak yer alıyordu. 
Tunus’u vermiş olsa neden yapsındı 
bunu?

Peki Tunus hakikatte Fransa’ya ne 
zaman verilmişti? 

Cevap: Osmanlı dahil ilgili hiçbir ülke 
tarafından onaylanmayan Sevr’de (20. 
madde). 

Sevr yürürlüğe girmemiş antlaşmalar 
mezarlığına gömüldüğüne, yani 
iptal edildiğine göre Tunus hangi 
antlaşmayla verilmiş oluyor, bilin 
bakalım?

Tarih bazen çok acımasızdır. 
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İlker KARATAŞ

Er-Reşid

E S M A - Ü L  H Ü S N A

Esmaül hüsnada yer alan Er Reşit esması Allahu 
Teala’nın dilediğine irşad ederek kullarından 
istediğini ve isteyenleri huzura ve mutluluğa 
kavuşturandır.

Er Reşit Ne Demektir? Er Reşit Esmasının Anlamı 
Nedir?

Er Reşit esması Allahu Teala’nın doğru ile yanlışı 
birbirinden ayıran özellikte olduğu anlamına 
gelmektedir. Er Reşit esması ile Allah’ın dilediğini 

iyiliğine ulaştıran olduğunu ifade etmektedir.

Er Reşit Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

Er Reşit esması Allahu Tealanın kullarını mutluluğa ve huzura ulaştıran onların 
iyilikle kötülüğü ayırt etmelerini sağlayan olduğu anlamına gelmektedir. Er Reşit 
esması kullarının iyiliği için onları hem dünyada hem de ahirette iyiliğe ulaştıran 
yaratan anlamına gelmektedir.

Er Reşit Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

Er Reşit esmasının ebced değeri 514 olarak bilinmektedir. Er Reşit esması Allahu 
Tealanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmasına vesile olmaktadır. Er Reşit 
esmasını zikretmenin faziletleri arasında huzurlu olmaya vesile olmaktadır. Er 
Reşit esması yatsı namazından sonra 100 kere okunduğunda o günkü amellerin 
Allah katında kabulüne vesile olmaktadır. Er Reşit esmasını zikretmek Allahu 
Tealanın belirttiği istikamette doğru yolda yaşamaya ve etrafındakileri de 
bilgilendirmeye vesile olmaktadır. Er Reşit esması evliya ve velilerin zikirlerinden 
olan mübarek bir esmadır. İşleri ters giden talihleri kapalı olanların 1000 kere 
okumaları işlerinin açılmasına vesile olmaktadır. Allahu Tealanın Er Reşit esmasını 
ezberlemek Esmaül hüsnadan ezberlemek olduğu için faziletli bir ameldir. Er 
Reşit esması manevi olarak yüksek mertebelere ulaştıran bir esmadır. hürriyet
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Arzu KOÇAK

Mantarlı Pilav

Mantarlı Pilav Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı pirinç

400 gr mantar

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ (60 ml)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

3 su bardağı sıcak su (600 ml)

1 tutam dereotu

Mantarlı Pilav Tarifi Nasıl Yapılır?

Not Ekle

Tarifi Yazdır

Mantarlı pirinç pilavı için öncelikle pirinçleri 
derin bir kaba alarak üzerini geçecek kadar su 
dolduralım ve 20 dakika bekletelim.

Kültür mantarlarının kabuklarını soyalım 
ve ince ince dilimleyelim. Bu aşamada ben 
yıkamadım ama dilerseniz siz mantarlarınızı 
yıkayabilirsiniz.

Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını 
alalım.

Tereyağı eridikten sonra üzerine mantarları ve 
mantarların saplarını ekleyelim. Orta ateşte, 

karıştırarak kavuralım.

Mantarlar suyunu salıp çektikten sonra yıkayıp 
suyunu süzdüğümüz pirinçleri ekleyelim ve 
bir kaç dakika boyunca mantarlarla pirinçleri 
kavuralım.

Kavrulup rengi şeffaflaşan pirinçlerin üzerine 
tuz, karabiber ve sıcak suyu ekleyerek 
karıştıralım. Ardından tencerenin kapağını 
kapatalım.

Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan 
sonra kısık ateşte pilavımız suyunu çekene 
kadar pişmeye bırakalım.

Pirinçler yumuşayıp suyunu çektikten sonra 
ocağı kapatalım ve kapağın altına kağıt havlu 
yerleştirerek 15 dakika kadar dinlenmeye 
bırakalım. Pilavımız dinlendikten sonra 
içerisine ince kıyılmış dereotunu ekleyelim 
ve karıştıralım. Mantarlı dereotlu pilavımız 
servise hazır. Afiyet olsun!

www.nefisyemektarifleri.com
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BOYUN DAĞLARA ERMEZ,  
    AYAĞIN YERİ DELMEZ

Sadettin TURHAN

TA S AV V U F

Merhaba! Dünyada halife olarak yaşadığını 
bilen, bu sıfatı aldığı yerin farkında olan iyi ve 
güzel dostlar.

Bir uçak seyahati esnasında, yukarıdan 
dünyayı seyrederken hissettiklerimi sizinle 
paylaşmak istiyorum:

Büyük gibi bakarken; aslında ne kadar 
küçük olduğumuzu, “her taraf dolmuş hiç yer 
kalmamış” diye düşünürken aslında daha 
dünyada ne kadar boş yer olduğunu, güçlü 
gibi gözükürken insanın ne kadar aciz oldu-
ğunu, her şeyin sahibi olduğunu zanneder-
ken; büyük bir bütünün küçük bir parçası 
olduğunu fark ettim. 

Yaratılmış her şeyin muntazamca yeryüzü-
ne yerleştirildiğini müşahede ettim.

Yukarıdan bakmak ile içerisinde olmak ne 
kadar farklı.  Her şeye tepeden bakıp kendini-
zi güçlü hissettiğiniz anda bile yerdeki kadar 
güvende değilsiniz. Her an bir şeyler ters 
gidecek ve acizliğinizi daha derin hissede-
cekmişsiniz gibi geliyor insana.

Hepimiz kendimiz için kıymetli bir can 
taşıyoruz. Doğduğumuzda ağlayarak dünya-
ya geldik ve herkes bize bakıp güldü. Öyle bir 
hayat yaşamalı ki insan emaneti teslim edip 
dünyayı terk ettiğimizde herkes arkamız-
dan ağlamalı, güzel hatıralar ve hayırlı işler 
bırakmalı. Bu kez onlar ağlarken, biz gülme-
liyiz.

Son merasimi kalabalık olmalı. Herkes 
arkasında durup imam “nasıl bilirdiniz?” de-
diğinde hakikaten “iyi bilirdik Yaratıcısını bilen, 
emirlerini yerine getirmeye çalışan, yasaklarından 
sakınan, bulduğunu ve bildiğini dağıtan, saygı ve 
sevgi dengesini kurmuş birisi olarak”  tanırdık 
dedirtmeli.

Riya (gösteriş), şirk (ortak koşma), haset 
(çekememezlik), gıybet (arkadan konuşma), 
kin bunlar karışmamalı o güzel emanete. 
Emanet sahibine bu hastalıklarla gidilmemeli.

Nasıl mı olacak?  Zor gözüküyor değil mi?  

Bu aciz halimizle... 
İşte küçük ve hepimizin bildiği bir reçete: 
Sen bana yardım edeceksin, ben ona. 

Yanlışa düşünce uyaracak, doğruya gittiğin-
de destek olacaksın. Sınavda kötü not alan 
öğrenci gibi hata yapıp doğruyu bulamayınca 
suçu başkasında aramayacak, iyi yapınca 
kendimden demeyeceksin.

Kulaklarını tıkamayacaksın uyarılara, bil-
diğini aktarmaktan çekinmeyeceksin. “Aman 
boş ver” deyip kaçmayacaksın görevinden. 
İbadetlerini aksatmamaya gayret edecek ve 
kendine iyi bakacaksın. Ayakta duracaksın ki 
senden zayıf olanlar da sana bakarak, senden 
destek alarak ayağa kalksın onlar da başkasını 
kaldırsın. Sen de senden güçlülerden yardım 
alacaksın. Her gün bir önceki günün üzerine 
güzel bir şeyler ilave etmeye gayret edeceksin. 
Sokağa çıktın mı yüzüne gülücük yerleştire-
cek ve etrafa selamlar dağıtacaksın. 

Hayat: Kıyam, rükû ve secdeden ibaret 
değil mi? 

Efendimiz hadislerinde “Haset etmekten çe-
kininiz. Nasıl ateş odunu yakıp bitiriyorsa, hasette 
bir insanı öyle mahveder”,

“Kendini beğenmek, yetmiş senelik ibadeti 
giderir”,

“Kendini küçük görmeyen, dindar (yani iyi 
Müslüman) olamaz” buyurmaktadır.

NEFSİM
Nefsim daha fazla çırpınıp durma,
Beni daha fazla yorma,
Yanlışları sil at, bana hiç sorma,
Hatalara, eksiklere unutup dalma.

En büyük şeref, Yaradan’a kul olmak,
Resul'ün ordusunda, isimsiz yer bulmak,
Mahşer günü huzura kolay varmak,
Akşam el açarak, yatıp uyumak.

(Sadettin Turhan & 
Seccadem Islanmıyor kitabından alıntı.)
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Cengiz AVCILAR

Fiat Tempra, İtalyan üretici Fiat'ın 1990 ile 1998 yılları arasında ürettiği 
otomobildir. TOFAŞ ise 1992 yılının sonundan başlayarak 1999 yılının sonuna 
dek üretti ve çoğunu ihraç etti. Brezilya'da ise 1991'den 1998'e kadar üretildi.
Değişik motor seçenekleri zaman içinde otomobilde kullanıldı. 2.0 litre 148 
beygir gücünde 16v modeli, Türkiye'de üretilen en güçlü binek otomobil 
unvanına da sahiptir. Ayrıca TOFAŞ fabrikasından çıkan 1.000.000. otomobil 
yine bir Fiat Tempra 2.0 i.e 16v'dir.

Tempra, Fiat Regata'nın yerine kullanılmak üzere tasarlandı. Tempra, Tip Üç 
platformnu (Type Three platform) Lancia Dedra ve Alfa Romeo 155 ile paylaştı. 
1991'de İrlanda'da Yılın Otomobili seçildi.

Genel bakış
Tempra'nın sedan versiyonu ilk kez Kasım 1989'da gazetelerde gösterildi 

ve Şubat 1990'da Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı ve Tempra SW adıyla 
pazarlanan station vagonu iki ay sonra Torino'da ortaya çıktı. İlk motor yelpazesi 
1.4, 1.6 ve 1.8 benzinli ünitelerden ve doğal emişli ve turboşarjlı 1.9 litre dizel 
ünitelerden oluşuyordu.

Araba, Eylül 1991'de Aruba'da tanıtıldıktan sonra Latin Amerika pazarları için 
Brezilya'da üretilmeye başlandı. İlk olarak Eylül 1992'de görülen iki kapılı coupe 
versiyonu, Brezilya pazarı için özel olarak üretildi.  1995 yılına kadar üretilen 
modelin, turboşarjlı benzinli versiyonu da yalnızca Brezilya'da mevcuttu.

TOFAŞ'ın otomobili ürettiği Türkiye'de "SX A" ve "SX AK" versiyonları da 
mevcuttu. 2.0 16V modelde 1.000.000'uncu Tempra TOFAŞ tarafından üretildi. 
Türk üretimi 16 valfli Tempra, Avrupa'nın geri kalanında satılmadı; station vagon 
karoseriyle de mevcut olan Tempra 148 PS (109 kW) gücünde motora sahipti.

Fiat Tempra
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G Ü N D E M

AB: İsrail'in yerleşim genişletme gibi 
tek taraflı eylemlerinden endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep 
Borrell, 10 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen AB-İsrail Ortaklık Konseyi 
toplantısında, Birliğin, yasa dışı yerleşim genişletme ve güvenlik sorunları gibi 
tek taraflı önlemlerden endişe duyduğunu dile getirdi.

Sonuncusu Temmuz 2012'de düzenlenen AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplantısı, 
Brüksel'de yapıldı.

 
Toplantıda AB'yi Borrell, İsrail heyetini ise İstihbarat Bakanı Elazar Stern temsil 

etti. İsrail Başbakanı Yair Lapid, toplantıya video konferans yoluyla katıldı.
 
Borrell, toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, başta Orta Doğu barış 

süreci olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerle ilgili iş birliğini tahsis etmenin 
önemine değindi.

 
Lapid'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada iki devletli 

çözümle ilgili olumlu ifadelerinin AB'yi çözümden yana cesaretlendirdiğini 
belirten Borrell, şöyle devam etti:

 
"Bununla birlikte, sahada devam eden gerilimler ve şiddet ile yerleşim 

genişletme ve güvenlik sorunları gibi tek taraflı önlemlerin devam etmesinden 
de endişe duyuyoruz. Bu yıl, 2007'den bu yana en fazla Filistinli ölümün yaşandığı 
yıl ve zorunlu nakiller devam ediyor."

 
Borrell, İsrail'in Arap komşularıyla ilişkilerini normalleştirmesini de tartışmak 

istediklerini belirtti.
 
"Kudüs ebedi ve bölünmemiş başkent" vurgusu
 
İsrail Başbakanı Lapid de hükümeti kurduğunda AB ile ilişkileri geliştirmeyi 

öncelikli hedef olarak belirlediğini ifade ederek "Şimdi toplanıyor olmamız tarihi 
bir hatayı düzeltiyor. Bu, ilişkilerimizin gelişmesi açısından önemli bir kilometre 
taşıdır." dedi. trt

Rahim BOŞNAK
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AB ile özellikle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ihtiyacına değinen Lapid, 

"Kudüs'ün, Yahudi ve demokratik bir devlet olan İsrail'in ebedi ve bölünmemiş 
başkenti olduğunu" savundu.

 
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada heyetlerin "Rusya'nın 

Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığı, küresel enerji krizi ve artan gıda güvensizliği 
gibi küresel zorluklar zemininde ticaret, iklim değişikliği, enerji, bilim ve 
teknoloji, kültür, insan haklarına ve demokratik ilkelere saygı, din özgürlüğü ve 
antisemitizmle mücadele gibi konuları" ele aldıkları ifade edildi.

 
İki devletli çözümü savunan AB'nin, işgal altındaki Filistin topraklarında 

sürdürülen yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı tutumu nedeniyle İsrail, Ortaklık 
Konseyi toplantılarına katılmayı 10 senedir reddediyordu.
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İstanbul’un son kalay 
ustası: Metin Osanmaz

Tülay Akımcılar

M A K A L E

Süleymaniye'de kalaycılık yapan Metin Osanmaz, 
bu mesleği İstanbul’da profesyonel anlamda yapan 
son kişi olarak biliniyor. 48 yıldır aralıksız olarak 
kalaycılık mesleğini icra ediyor. İstanbul’un en tarihi 
semtlerinden Süleymaniye…
Tarihle iç içe yaşayan bu semtte, unutulmaya yüz 
tutmuş bir meslek hala icra ediliyor: "Kalaycılık"
Süleymaniye'de kalaycılık yapan Metin Osanmaz 
yedi yaşında çırak olarak adım attığı mesleğinde 
bugün 48’inci yılını dolduruyor.
"Bir tek ben varım"
Osanmaz, Anadolu’da dahi yitip gitmek üzere 
olan bu mesleği belki de profesyonel anlamda 
İstanbul’da devam ettiren tek kişi.
“Daha önce yapmışlar daha eskiler de var ama 
bırakmışlar. Avrupa yakasında yapan bir tek ben 
varım.  Anadolu yakasında da bir kişi var. O da 
zevkine, keyfine  göre çalışıyor.”
On beş yıl önce Gaziantep’ten İstanbul’a yerleşen 
Metin Osanmaz, mesleğe teyze çocuklarının daveti 
üzerine başladı.
Alaylı olarak yetiştiğini söyleyen Osanmaz, 
çocukluğundan günümüze kadar kalaycılık dışında 

farklı herhangi bir meslek icra etmedi.
İstanbul’un son kalay ustası: Metin Osanmaz
Her şey bakırdı
Geçmişte kalaycılık mesleğini yapan pek çok çok 
kişi olduğunu bu nedenle de aralarında hep rekabet 
olduğunu belirtiyor Metin Osanmaz.
Bunun nedenini “Adamın yemek yediği kaşık bile 
bakırdı, pirinçti, kalay yapılıyordu. Su bakraçları 
olurdu. Ayran bakraçları olurdu. Su içtiğin sürahiye 
kadar bakır olurdu. En kötü evde 40-50 parça bakır 
kap oluyordu” diye açıklayan Osanmaz, bugünü ise 
“Şimdi adam zevkine yumurta sahanı almış getirip 
onu yaptırıyor. İki üç tane tavası oluyor insanların 
evlerinde en fazla” diyerek özetliyor.
Haliyle işlerinin her geçen gün azaldığını söyleyen 
Metin Osanmaz, bir de üzerine yorgunluk eklenince 
bir günlerinin bir diğer güne uymadığını belirtiyor.
“Kalayladığımız ürün sayısı her gün farklı oluyor. 
Ürünün büyüklüğüne küçüklüğüne, temizliğine 
göre değişiyor. Temiz oluyor, ufak oluyor. 40-50 
parça da yapıyorsun ama büyük oluyor iki parça 
yapıyorsun. Gücün bitiyor çünkü.” trt haber
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Ş İ İ R

GÖNÜL GÜVERCİNLERİ

Uçurdum bugün gönlümün güvercinlerini,
Salıverdim göğün en mavisine.
Ve karar verdim artık sahiplenmek yok.
Özgür bıraktığımız bizim değil midir bazen?
Uzakta da olsa kalbi bizimle olduğunu hissettiğimiz.
Ya hangi sahiplendiğimiz bugün yanımızda?
Sevgimizle kendini sıkışmış hissedenler,
İlk rüzgârda savrulmadı mı?
Ağlaya ağlaya yol vermek zorunda kalmadık mı gönül 
kapımızdan.
Bazen bütün kelepçelerini sökmek lazım hayatın,
Bütün duvarlarını yıkmak,
Ve bütün sevdiklerimizi özgür bırakmak.
Ancak özgür bir ruh istediği için kalır yanında,
Özgürleşmiş bir kalbin ancak senin olduğunu hissedersin.
Ne özel bir duygu hak iddia etmeden sevebilmek,
Kendine sonsuz güvenmek.
Madem özgürlükte gönlün marifeti,
O zaman birlikte yaşatalım sonsuz bir hürriyeti…

                                                                                 
                                                     Müberra ARICI
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Mustafa ÇETİNTAŞ

G Ü N C E L 

Türkiye'de yaşlı nüfus 5 yılda 
yaklaşık yüzde 20 arttı

Türkiye'deki yaşlı nüfus 2017-2021 döneminde yüzde 19,57 artış göstererek, 6 
milyon 895 bin 385 kişiden 8 milyon 245 bin 124 kişiye çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, söz konusu dönemde Türkiye'nin 
toplam nüfusu içinde yaşlı nüfusun oranı sürekli artış kaydetti.

Bu kapsamda 2017'de 80 milyon 810 bin 525 kişi içinde yaşlı nüfus oranı yüzde 
8,5, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişi içinde yüzde 8,8, 2019'da 83 milyon 154 
bin 997 kişi içinde yüzde 9,1, 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişi içinde yüzde 
9,5 ve 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişi içinde yüzde 9,7 olarak kayıtlara geçti.

Yaşlı nüfus 2017'de 6 milyon 895 bin 385 kişi, 2018'de 7 milyon 186 bin 204 kişi, 
2019'da 7 milyon 550 bin 727 kişi, 2020'de 7 milyon 953 bin 555 kişi ve 2021 
yılında ise 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Anılan nüfus bu dönemde yüzde 19,57 
artış kaydetti.

Cinsiyet açısından bakıldığında 2017'de erkek yaşlıların sayısı 3 milyon 33 bin 
433 kişi, 2018'de 3 milyon 170 bin 132 kişi, 2019'da 3 milyon 337 bin 260 kişi, 
2020'de 3 milyon 513 bin 892 kişi, 2021'de ise 3 milyon 654 bin 709 kişi oldu.

Kadın yaşlıların sayısı ise 2017'de 3 milyon 861 bin 952 kişi, 2018'de 4 milyon 16 
bin 72 kişi, 2019'da 4 milyon 213 bin 467 kişi, 2020'de 4 milyon 439 bin 663 kişi 
ve 2021'de ise 4 milyon 590 bin 415 kişi olarak kayıtlara geçti.

Yaşlıların bağımlılık durumu

Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık 
oranının 5 yılda sürekli arttığı görüldü. 2017'de yüzde 12,6 olan bu oran, 
2018'de yüzde 12,9, 2019'da yüzde 13,4, 2020'de yüzde 14,1 ve 2021'de yüzde 
14,3 olarak hesaplandı.

Dünyada yaşlı nüfusu
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Dünya nüfusu, 2021'de 7 milyar 831 milyon 718 bin 605 olarak tespit edilirken, 
bu kişilerin yüzde 9,8'ine denk gelen 764 milyon 321 bin 142 kişi "yaşlı nüfus" 
olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'deki yaşlı bireylerin sayısı Singapur, Norveç, İzlanda, 
Finlandiya, Bulgaristan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 67 ülkenin toplam 
nüfusunu geride bıraktı.

Söz konusu yılda, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke ise Monako, 
Japonya ve İtalya oldu.

Öte yandan, geçen yıl yaşlı nüfusta ilk sırayı 183 milyon 919 bin 14 kişiyle Çin 
alırken, bu ülkeyi 95 milyon 829 bin 843 kişiyle Hindistan ve 57 milyon 842 bin 
422 kişiyle ABD izledi. trt
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UEFA'dan hakem 
Arda Kardeşler'e görev

S P O R

Durmuş KOÇ

Hakem Arda Kardeşler, Azerbaycan'ın Gabala ile Hırvatistan'ın Hajduk Split 
takımları arasında yarın oynanacak UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turu 
müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gabala Stadı'nda 
oynanacak karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile 
Süleyman Özay üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Azerbaycan Futbol Federasyonları 
Birliğinden Kamal Umudlu yapacak.

92



sirdergisi.com
Ekim 2022 -  Rebiülevvel 1444

M İ M Â R İ

Nihat ÖZBİLEK

Nusretiye Camii

Nusretiye Camii, İstanbul'un Tophane semtinde 
bulunan 19. yüzyılda inşa edilmiş selatin camidir. Halk 
arasında daha çok “Tophane Camii” olarak anılır.
Nusretiye Camii ve Tophane Saat Kulesi (1862)
1823’teki Firuzağa yangınında yanmış olan “Arabacılar 
Kışlası Camii”’nin yerinde II. Mahmut tarafından 
yaptırılan ve “Nusretiye” adı verilen camii, 1826’da 
ibadete açıldı. Mimarı Krikor Balyan'dır. Yapı, tarihi 
İstanbul’un sınırları dışında inşa edilmiş en büyük 
camilerden birisidir 
Yapıldığı yıllarda İstanbul'da etkin olan ampir ve barok 
üslup etkisindeki caminin sebil, muvakkithane ve 
şadırvanı da Tophane'yi süsler. Tarihçe
18. yüzyılın sonlarında Tophane yakınlarında Sultan 
III. Selim'in yaptırdığı “Arabacılar Kışlası Camisi” 
bulunmaktaydı. Ahşap cami, 24 Şubat 1823'teki Firuzağa 
yangınında yanıp kül oldu. Sultan II. Mahmut 1823'te 
yanan caminin yerine yeni bir caminin inşaatını başlattı. 
Yeni bir askeri teşkilat kurmakta olan II. Mahmut, 
caminin yapımını askeri binalarla birlikte başlamıştı. 
Bu nedenle vakıf binalarla değil, top dökümhanesinin 
önüne inşa edilen çeşitli askeri yapılarla çevrilendi. Vakıf 
yapıları yerine etrafındaki Tophane-i Amire ve Tophane 

Kışlası ile bir bir bütünlük gösteren camii, bu özelliği ile eski külliyelerden ayrılır. Caminin adının 
yangın yerindekilere yapılan yardımlardan ötürü “Nusretiye” olduğu düşünülür.

Caminin mimarlığını Osmanlı'ya sonradan saraylar, köşkler inşa edecek Balyan ailesinin ilk 
kuşağından Meremetçi Bali Kalfa 'nın oğlu Krikor Amira Balyan üstlenmişti. İnşaat üç yıl 
sürdü ve 8 Nisan 1826'da Sultan II. Mahmut, saltanat kayığı ile Tophane İskelesi'ne çıkıp yere 
serilmiş değerli kumaşların üzerinde at sırtında ilerleyerek camiye gelerek, açılışı yaptı[2]. Açılış 
töreninde topçu birliklerini selamlayıp yeniçerileri selamlamadığı görülen II. Mahmut’un birkaç 
ay sonra yeniçeri ocağını kaldırması üzerine yeniçerilere karşı kazandığı zaferin anısına camiye 
“Nusretiye” denilmeye başlandığı da söylenir.

Caminin açılışı nedeniyle bir madalya yaptırılmıştır. Madalyanın ön yüzünde tuğra, ay içinde 
Nişanı Iftihar, arka yüzünde Camii Nusret, 1247 yazısı bulunmaktadır
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EKİM AYI KİTAP 
TAHLİLLERİ

K İ TA P

GECEYARISI KÜTÜPHANESİ 
Son dönem hem yakın çevremde hemde internette sıkça gördüğüm bir kitaptı. 
Doğruyu söylemek gerekirse önermekte haklılarmış ! Kitabın kurgusu ve didaktik 
olmadan vermek istediği mesajı verebiliyor oluşu harikaydı. Hepimizin zaman 
zaman aklını kurcalayan bir konuya değiniyor, pişmanlıklar… Bu kadar evrensel 
bir konuya değiniyor olması herkesin kendisinden bir parça bulmasına zemin 
oluşturmuş. Kitabın konusundan bahsedecek olursam 
Nora hayatında hiçbir amacı  kalmadığına inanan ve kimsenin ona ihtiyaç 
duymadığından emin olan genç bir kadındır. Yaşadıkları  ve yaşayamadıkları 
ile ilgili derin pişmanlığı onu intahara kadar sürükler. Fakat Nora ölüm ve 
yaşam arasında “Geceyarısı Kütüphanesi”denilen bir yerde kalır. Bu kütüphane 
yaşadığımız dünyadaki kitaplardan çok farklıdır. Çünkü bu kitapların tek konusu 
Nora ve farklı ihtimallerde oluşmuş hayat hikayeleridir. . 
Çok etkileyici ve akıcı bir kitaptı. Okumanızı tavsiye ederim. 

BALIKÇI VE OĞLU / ZÜLFÜ LİVANELİ 
Zülfü Livaneli’nin göçmen sorununa atıfta bulunduğu her kitabı çok dokunaklı. 
Her şeyin kurgu olmaması bir yerlerde bazı insanların bunları yaşıyor oluşu bu 
kitabı daha da üzücü kılıyor. 
Mustafa , denize hem muhtaç hemde ona karşı büyük bir kin besleyen bir 
balıkçıdır. Yaşadığı hayatı , evini , eşi Mesudeyi çok sevmektedir. Bir gün her 
sabah olduğu gibi kayığıyla  denize çıkar o gün denizde her zaman gördüğü 
balıklardan , yosunlardan farklı , onun dünyasına çok uzak olan bir ceset ile 
karşılaşır. . Ceseti kayığına  alır ve ileride ufak bir botun içerisinde ölmek üzere 
olan bir bebek  görür. Sahil güvenlik ile irtibat kurarak cesetler hakkında bilgi 
verir fakat bebeği saklamaya karar verir.Bebeğin karşısına çıkmasının yalnızca 
bir tesadüf olmadığının düşünen Mustafa vicdanı ile duygularını arasında kalır.  

DÜŞÜŞ / ALBERT CAMUS
Monolog şeklinde ilerleyen ,bu kitap  bir avukatın yalnızca kendisiyle olan iç 
hesaplaşmasını konu alıyor. Parisli bir avukat olan Jean-Baptiste Clamence’nın 
Amsterdam ‘ da tanıştığı bir adamla konuşuyor olsada  soruları hep kendisi 
soruyor ve cevapları da yine kendisi veriyor. Bu yüzden kitap boyunca yalnızca 
Clemence  konuşmalarını okuyoruz. Clemence  kendini başlarda yardımsever , 
dürüst ve iyi biri olarak tanıtsa da konuşmanın ilerisinde bunları sorgulamaya 
başlar. 

Ahmet KURUCU
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Clemence konuşmamın ilerisinde ne  kadar bencil 
kindar ve kendini beğenmiş biri olduğunu anlar. Sonra 
çevresindeki tüm insanlara , kendisine minnettar olan 
tüm müvekkillerine rağmen ne kadar yalnız olduğunu 
fark eder. . 
Kitabın en önemli kısımlarından biri Clemence ‘nın 
Paris’te evine giderken geçtiği  köprünün üzerinde 
bir kadının intahar edişine şahit olmasıdır. Clemence 
kadının intiharına şahit olduktan sonra hiçbir şey 
yapmaz ve yoluna devam  eder. Bu da onun yaşama ne 
kadar yabancılaştığının bir kanıtıdır. 
Varoluş ve sorgulama üzerine yazılmış sarsıcı bir kitap.  
Okumanızı tavsiye ederim 
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HÂFIZ KEMÂL
Mehmed ALACADOĞAN

K U R ' A N 
B Ü L B Ü L L E R İ

21 Temmuz 1882’de İstanbul Şehremini civarında Tatlıkuyu’da doğdu. 
Bu sebeple Tatlıkuyulu Hâfız Kemal olarak da tanınır. Babası saraç Âgâh 
Efendi’dir. Tiz, parlak ve geniş oktavlı sesiyle kısa zamanda mûsiki çevrelerinin 
dikkatini çekti. 1900’lerden itibaren şöhret kazanmaya başlayan Hâfız Kemal, 
dönemin en iyi mevlidhan ve gazelhanları arasında yer aldı. Nusretiye Camii 
müezzinliğiyle başlayan resmî görevi Süleymaniye Camii başmüezzinliğiyle 
sona erdi. Bazı eserlerde Süleymaniye Camii imamlığından bahsedilirse 
de yapılan araştırmalarda bu görevde bulunduğuna dair bir kayda 
rastlanmamıştır. İstanbul Radyosu’nun ilk kuruluşunda Hâfız Sadettin’le 
(Kaynak) birlikte programlara katılan Hâfız Kemal, devrin meşhur sâzendeleri 
eşliğinde Columbia ve Odeon şirketleri için hazırladığı plaklara gazeller ve 
Hâfız Sadettin ile birlikte şarkılar okudu. Ayrıca Dârülelhan Arşivi için de plak 
doldurmuştur. Konser ve plak çalışmalarını yurt dışında da devam ettirdi; 
konser vermek üzere Atina’ya (Ekim 1931), plak doldurmak için de Berlin 
(1928) ve Paris’e (1930) gitti. 1 Temmuz 1930 tarihinde konservatuvarda 
göreve başladı. Soyadı kanunundan sonra Gürses soyadını alan Hâfız Kemal, 
hayatının son yıllarında yakalandığı kalp hastalığından kurtulamayarak 9 
Ağustos 1939 tarihinde İstanbul’da öldü. Edirnekapı dışındaki mezarlıkta 

bulunan divan şairi Bâkî’nin kabri yanına defnedildi.
Osmanlı Devleti’nin son döneminde yetişmiş ünlü hânendelerden olan Hâfız Kemal özellikle okuduğu ezan, mevlid 

ve gazelleriyle tanınmıştır. Mûsiki konusunda bir müddet Kasımpaşalı Cemal Efendi ile Bestenigâr Ziyâ Bey’den ve 
bilhassa Hacı Kirâmî Efendi’den istifade etti. Arkadaşlarından Ali Rıza Sağman onun “pestleri kaba, tizleştikçe inceleşen, 
dâvûdî, falsosuz, tatlı bir sesi”nin olduğunu söyler. Minarelerde okuduğu ezanı dinlemek için camilerin önünde 
büyük kalabalıkların toplandığı söylenir. Hâfız Kemal, dinî ve din dışı sahada geniş bir repertuvar sahibi olup meşhur 
mevlidhan Hasan Rızâ Efendi (Said Paşa imamı) tavrında mevlid okurdu. Güfte-beste uyuşmasının bütün inceliklerini 
ortaya koyduğu icrasında kendine has bir üslûp geliştirdiği kabul edilir. Onun mevlid ve gazel tavrını en iyi şekilde 
alıp uygulayan talebeleri Hâfız Hüseyin Tolon ile Sadi Hoşses olmuştur. Beş plaktan oluşan “Mevlid”i devrin mûsiki 
meraklılarının elinde dolaşan eserler arasındadır.

Hâfız Kemal bazı yayınlarda, devrin na‘than ve mersiyehanlarından Cerrahpaşa Camii imam ve hatibi Hâfız 
Mehmed Ârif Efendizâde Hâfız Kemal ile (1882-1943) karıştırılmıştır. Diyanet İşleri eski başkanlarından M. Şerefettin 
Yaltkaya’nın küçük kardeşi olan, Yenikapı Mevlevîhânesi’nde sikke giyip semâ çıkaran, daha sonra Kādiriyye tarikatına 
intisap eden na‘than Hâfız Kemal bir ara Romanya’da imam ve hatiplik de yapmıştır.
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Gribe İyi Gelen Meyveler ve Yiyecekler
Gribe iyi gelen şeylerin başında bazı meyveler ve yiyecekler yer alıyor. Önceliğinizi bu 

gıdalara vermenizi tavsiye ediyoruz.
Portakal
Kivi
Elma
Greyfurt
Mandalina
Kısaca C vitamini bulunduran bütün meyveleri rahatlıkla tüketebilirsiniz. Kısa sürede 

bağışıklık sisteminiz güçlenecek ve hastalığınız da geçecek. Buna ek olarak bol bol su 
içmelisiniz. Ayrıca bal tüketimi de gribe son derece etkili. Sebze, et gibi gıdaları da 
tüketebilirsiniz. Gün içerisinde düzenli bir beslenmeniz olursa gerçekten işe yarayacak. Sizlere 
bahsettiğimiz gribe iyi gelen yiyecekler arasından seçiminizi yapın ve tüketin.

Evde gripten nasıl kurtulurum diye merak edenler yazıyı okuyarak sorusunun cevabını daha 
iyi bulacak…

Gribe İyi Gelen Çaylar
Peki yiyecek ve meyvelerin yanı sıra gripten kurtulmanın başka yolları neler? Gribe iyi gelen 

çorbalar ya da çaylar da mutlaka önermemiz gerekenler arasında yer alıyor.
Örneğin, salep, süt, turunçgiller vücudunuzu güçlendirecek olan içecekler arasında ve 

sarımsak çorbası, tavuk suyu çorbası ya da işkembe çorbası da gribe iyi gelen çorbalar 
arasında. İster hazır alın ister kendiniz yapın fark etmez ama mutlaka tüketin.

Bunların dışında bitki çayları da mutlaka içmelisiniz. Çünkü doğal bitki çayları her zaman 
bağışıklığınızı güçlendirir ve hastalıkları rahat atlatmanıza yardımcı olur.

Adaçayı
Nane limon
Ihlamur
Zencefil
Papatya
Limonlu çay
Zerdeçal…
habertürk

Gribe iyi gelen meyveler, yiyecekler, 
çaylar ve çorbalar neler?

Saffet CAMCI

A K TA R I N I Z
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İçinde bulunduğumuz âna kadar yaşadığımız 
hayatın yarısı, bizim için yolun yarısı olabilir.

Akif CEMİL

HİTÂM-I MİSK
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Çocukluğu ve öğrenim hayatı

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

Müzik hayatı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hatice Urtekin

TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 Ekim: Tiyatroların açılış günü.
2 Ekim 1923: Kurtuluş Savaşımızın 

kazanılmasının ardından işgal güçleri 
İstanbul’u boşaltmaya başladı.

3 Ekim 1931: Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası kuruldu

4 Ekim: Dünya Uzay Haftası.
5 Ekim 1908: Bulgaristan Prensliği, 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
ayrıldığını ve tamamen bağımsız 
olduğunu ilân etti.

6 Ekim 1990: Prof. Dr. Bahriye 
Üçok (69) Ankara’da bombalı paketle 
yapılan saldırı sonucu hayatını 
kaybetti.

7 Ekim 2001: ABD ve İngiltere, 
Afganistan’a yönelik “Sürekli 
Özgürlük” adı altında işgal saldırısını 
başlattı.

8 Ekim 1912: Balkan Savaşı 
başladı.

9 Ekim 1967: Küba Sosyalist 
Devrimi’nin liderlerinden Arjantin 
kökenli Ernesto Che Guavera 
Bolivya’da öldürüldü.

10 Ekim 2005: Gazeteci yazar, şair 
Attilâ İlhan (80) hayatını kaybetti.

11 Ekim: Dünya Kız Çocukları 
Günü

12 Ekim 2006: Nobel ödülü, 
yazar Orhan Pamuk’a verildi. Ödül 
büyük tepki çekti. Çünkü Orhan 
Pamuk, bu süreçte Türk milletini 
Ermeni soykırımı yapmak ve Kürtleri 
katletmekle suçlamıştı.

13 Ekim 1923: Ankara başkent 
ilân edildi.

14 Ekim (Ekim’in ikinci Pazartesisi): 
Ahilik Haftası.

14 Ekim 1973: Mısır ve Suriye, 
İsrail’e saldırdı.

15 Ekim: Aşıklar Bayramı.
16 Ekim: Dünya Gıda Günü.
17 Ekim: Dünya Yoksullukla 

Mücadele Günü.
18 Ekim 1920: Türkiye Komünist 

Fırkası, Ankara’da resmen kuruldu.
18 Ekim 1931: Bilim adamı 

Thomas Edison hayatını kaybetti.
19 Ekim 1448: Padişah İkinci 

Murat komutasında İkinci Kosova 
Zaferi kazanıldı.

20 Ekim 1905: Galatasaray Spor 
Kulübü (GS) kuruldu.

21 Ekim 1999: Eski Kültür 
Bakanlarından Cumhuriyet Gazetesi 
yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 
suikast sonucu öldürüldü.

22 Ekim 1993: Diyarbakır 
Jandarma Asayiş Bölge Komutanı 
Tuğgeneral Bahtiyar Aydın öldürüldü.

23 Ekim 1954: Almanya’nın 
NATO’ya girişiyle ilgili Paris Antlaşması 
imzalandı.

24 Ekim 1945: BM’nin kuruluşu. 
BM Günü.

25 Ekim 1894: Halk ozanı Aşık 
Veysel doğdu.

26 Ekim : Hasta Hakları Günü.
26 Ekim 1993: Prof. Dr. Siyami 

Ersek hayatını kaybetti.
28 Ekim 1938: Ankara Radyosu 

hizmete girdi.
29 Ekim 1907: Mustafa Kemal 

Bey, 322 numaralı üye olarak Osmanlı 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi.

29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan 
edildi. Cumhuriyet Bayramı.

29 Ekim 1961: İlk yerli otomobil 
‘Devrim’,  Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel’e armağan edildi.

29 Ekim 1987: İlk yerli yapım 
F-16 uçağı, Cumhuriyet Bayramı 
törenlerinde uçuruldu.

29 Ekim 2004: AB’nin ilk Anayasası 
Roma’da imzalandı. Anayasa’ya 
Türkiye adına Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah 
Gül imza attı.

30 Ekim 1821: Rus Yazar 
Dostoyevski doğdu.

30 Ekim 1905: Aspirin ilacı ilk kez 
satışa çıkarıldı.

30 Ekim 1918: Mondros 
Mütarekesi imzalandı.

30 Ekim 1920: Kars’ın kurtuluş 
günü.

31 Ekim: Uluslararası Karadeniz 
Günü.

31 Ekim 1831: Takvim-i Vekayi 
gazetesi yayıma başladı.

31 Ekim 1919: Kurtuluş Savaşı 
kahramanlarından Sütçü İmam, 
Maraş’ta, Fransızlara karşı ilk kurşunu 
attı.

31 Ekim 1973: İstanbul Boğaz 
Köprüsü törenle açıldı.

31 Ekim 1989: Başbakan Turgut 
Özal, Cumhurbaşkanı seçildi.

31 Ekim 2007: SHP Genel Başkanı/
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal 
İnönü (81) hayatını kaybetti. İnönü, 
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 
oğluydu.

www.yorungedergi.com
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Dr. Luke

SANATÇILAR

Tugay ALKAN

Łukasz Sebastian Gottwald, bilinen adıyla Dr. Luke veya Luke Gottwald, Amerikalı müzisyen, 
söz yazarı ve yapımcı. Britney Spears, Kelly Clarkson, Jibbs, Lady Sovereign, Kelis, Avril 
Lavigne, Leona Lewis, Missy Elliott, Pink, Lil' Mama, Katy Perry, Nelly, Mos Def, Backstreet 
Boys, Daughtry, The Veronicas, Carlos Santana, Vanessa Hudgens ve Sugababes gibi sanatçı 
ve grupların albümlerinde söz yazarı ve yapımcı olarak çalışmıştır. Dr. Luke, 2007 yılına kadar 
Saturday Night Live grubunda gitarist olarak yer almıştır.

Diskografi
Britney Spears
"Circus" (Billboard Hot 100 #3, Kanada Hot 100 #2) Yazar/Yapımcı - Benny Blanco ile
"Shattered Glass" Yazar/Yapımcı - Benny Blanco ile
"Lace and Leather" Yazar/Yapımcı - Benny Blanco ile
Kelly Clarkson
"Since U Been Gone" Yazar/Yapımcı - Max Martin ile
"Behind These Hazel Eyes" Yazar - Max Martin ve Kelly Clarkson ile / Yapımcı - Max Martin 

ile
"My Life Would Suck Without You" Yazar - Max Martin ve Claude Kelly ile / Yapımcı
Avril Lavigne
"Keep Holding On" Yapımcı / Yazar - Avril Lavigne ile
"Girlfriend" Yapımcı / Yazar - Avril Lavigne ile
"Girlfriend" Dr. Luke Remix feat. Lil Mama Yapımcı / Yazar
"I Can Do Better" Yapımcı / Yazar - Avril Lavigne ile
"I Don't Have to Try" Yapımcı / Yazar - Avril Lavigne ile
"Hot" Yapımcı
"I Will Be" Yapımcı / Yazar - Avril Lavigne ve Max Martin ile
"Runaway" Yapımcı / Yazar - Avril Lavigne ve Kara DioGuardi ile
"Alone" Yapımcı / Yazar - Avril Lavigne ve Max Martin ile
"When You're Gone (Akustik Versiyon)" Yapımcı
"I Can Do Better (Akustik Versiyon)" Yapımcı
Katy Perry
"I Kissed a Girl" Yapımcı / Yazar - Katy Perry ile
"Hot N Cold" Yapımcı / Yazar - Katy Perry ile
Lil Mama
"Broken Pieces" Yapımcı - James "Groove" Chambers ile
"G-Slide (Tour Bus)" Yapımcı / Yazar - Lil Mama ile
Sugababes
"About You Now" Yapımcı / Yazar - Cathy Dennis ile
"Surprise (Goodbye)" Yapımcı / Yazar - Cathy Dennis ile
"Open the Door" Yapımcı / Yazar - Cathy Dennis ve Sugababes ile
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Dürüstsen Başörtüsünü 

Anayasa İle Çözelim

GÜNCEL

Burhan PINARBAŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü konusunda CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Dürüstsen samimiysen, çözümü yasa değil anayasa 
düzeyinde sağlayalım." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup 
Toplantısı'nda konuştu.

Başörtüsü konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Erdoğan, 
"Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi.

 Erdoğan, "Cuma günü atacağımız 
yeni adımla Alevi kardeşlerimizi 
ülkemizden koparma çalışmalarını 
akamete uğratıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İlçe ilçe tüm şehirlerimize giderek 
milletimizle kucaklaşacağız"

Cumartesi günü 27'nci dönemin 
6. Ve son yasama yılına girdiğimiz 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 
komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde 
sizlere rabbimden muvaffakiyetler 
niyaz ediyorum. Milletvekillerimizin 
yaz döneminde seçim bölgelerinde 
ve görevlendirildikleri diğer yerlerde 
gerçekleştirdikleri yoğun çalışmaları 
yakından takip ettik. Ülkemizin her 
bir köşesinde kapısı çalınmadık hane, 
eli sıkılmadık insan, girilmedik gönül 
bırakmayacak bir anlayışla yürütülen 
bu çalışmalar için her birinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.

Unutmayınız, biz sahayı ne kadar sıkı 
tutarsak milletimizin özellikle yalanları 
ve çarpıtmalarıyla yanlış yönlendirmek 
isteyenlerin gayretleri o derece 
akamete uğrayacaktır. Ekim ayı ile 
birlikte 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları 
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başlığı altında milletimizle yeni bir buluşma 
programı başlattık. Genel Merkezimizle, 
milletvekillerimizle, bakanlarımızla bir 
yandan Ankara'daki çalışmaları yürütecek, bir 
yandan da ilçe ilçe tüm şehirlerimize giderek 
milletimizle kucaklaşacağız.

"Biz kendi halimize bakacağız, biz kendi 
içimize bakacağız"

Türkiye'nin bugününü hazırlayan parti 
sıfatıyla geleceğini inşa edecek birikime, 
enerjiye, azme sahip olduğumuzu, 
erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla, 
her kesimden insanımıza göstermekte 
kararlıyız. Bizim için kimin ne yaptığının, 
kimin ne söylediğinin, kimin kiminle 
beraber olduğunun bir önemi yoktur. Biz 
kendi halimize bakacağız, biz kendi içimize 
bakacağız, biz kendi sorumluluklarımızın 
gereğini yerine getirmeye bakacağız. Birileri 
ülkenin ve milletin geleceğini, imkanlarını, 
menfaatlerini düşünmeden dün öyle bugün 
böyle diyerek ikiyüzlü tavırlar sergileyebilir. 
Ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne 
aldananlardan olmama sözümüz var.

Bunun için ne söylüyorsak yerine getirme, 
dolayısıyla ağzımızdan çıkan her şeyi ölçüp 
biçerek hesabını, kitabını yaparak ifade etme 
mecburiyetimiz bulunuyor. Muhalefetin seçim 
öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları 
arasındaki devasa uçurumu belediyelerde 
gördük. Meydanlarda millete vadettikleri 
hiçbir sözün arkasında duramadılar. Hatta 
ne dedilerse tam tersini yaptılar. Buna 
rağmen de hala kendilerine ait olmayan işleri 
sahiplenerek ortada pişkince gezebiliyorlar. 
Şimdi aynı sinsi taktiği önümüzdeki 
seçimler için de kullanmanın hazırlıklarını 
yaptıklarından hiç şüpheniz olmasın. Tabii bu 
milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun. 
Seçim öncesi kendisine ne sözler verildiğini, 
seçim sonrası ise ne sıkıntılar çektiğini feraset 
sahibi insanımız çok iyi biliyor.

Gençlerimizin de dünyayı tanıyan 
birikimleri ve ellerinin altındaki zengin iletişim 
imkanlarının sağladığı geniş ufukla bu bayat 
oyunu kolayca çözebileceklerinden şüphe 
duymuyorum.

"Milletimizin önüne yeni bir vizyonla çıkan 
tek partiyiz"

Tüm bu fotoğraf içinde milletimizin 
önüne yeni bir vizyonla, yeni bir program, 
yeni projelerle çıkan, çıkabilen böyle 
bir niyete gayrete ve beceriye sahip tek 
partiyiz, tek ittifakız. İnşallah seçim süreci 
ilerledikçe vizyonlarımızı, programlarımızı, 
projelerimizi daha ayrıntılı bir şekilde 
milletimizle paylaşacağız. Biliyorum 
bugün ekranları başında bizi heyecanla 
milletimiz dinliyor. Heyecanla bizi dinleyen 
milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağım. 
Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 8 aylık 
bir vakit var. Meclis'in seçim takviminin 
başlamasıyla çalışmalarına ara vereceğini 
düşündüğümüzde geriye 5-6 aylık bir yasama 
süresi kalıyor. Bu zamanı en iyi şekilde 
değerlendirerek verdiğimiz sözlerin yasama 
boyutundaki çalışmalarını tamamlayarak 
milletimizin huzuruna çıkmayı planlıyoruz. 
Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile 
birlikte komisyonlarda ve Genel Kurul'da sıkı 
bir mesaiyle gündemimizdeki tüm meseleleri 
yasalaştıracağınıza inanıyorum.

"Türkiye yüzyılını yine milletimizle birlikte inşa 
edeceğiz"

Biz de bu salondaki son grup toplantımızı 
yaptığımız 15 Haziran'dan bugüne kadar yurt 
içinde ve yurt dışında katıldığımız pek çok 
programla ülkemize ve milletimize hizmet 
etmeyi sürdürdük. Bir yandan eser ve hizmet 
siyasetimizin ürünü projelerin açılış heyecanını 
milletimizle beraber yaşadık. Diğer yandan 
Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü ve etkisini 
perçinleyecek temaslarda bulunduk.

Söz verdiğimiz şekilde büyük ve güçlü Türkiye'yi 
tuğla tuğla örüyor, ilmik ilmik dokuyor, emek emek 
yükseltiyoruz. Günümüzün her anını, haftanın, 
ayın, yılın her gününü büyük bir aşkla, şevkle, 
azimle, kararlılıkla çalışarak geçiriyoruz. Ülkemizi 
geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere 
kavuşturduğumuz gibi inşallah önümüzdeki 
dönemde de Türkiye yüzyılını yine milletimizle 
birlikte inşa edeceğiz.

trt haber
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YAZARLARIMIZ KUTSAL TOPRAKLARDA
Murat ÖZCAN- A. Akif URTEKİN
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İbrahim Erdem KARABULUT

A N A L İ Z

Ülkede Pahalılık Yok, 
Ahlâksızlık Var

Balıkları fiyat düşmesin diye satılmayanları tekrar denize atıldığını, patates 
ve soğanın çürütülüp gübre yapıldığını, kavun karpuzun içi geçene kadar 
yüksek fiyattan satıldığını, satılmayan ürünlerin fiyat indirme yerine çürütülüp 
çöpe atıldığını çok sık duyarız. İşte yeni bir örnekle bakış açımızı yansıttık.

Ülkemizde son bir yıldır konuşulan ekonomideki dengesizlik, artan ürün 
fiyatları, yapılan zamlar, dövizin artışı, sebze ve meyve fiyatlarının el yakan 
ücretleri ve başarısız tek adamlı hükümet sistemidir.

Bu ifadelerin hiç birisi ülkemizdeki gerçek ekonomik kriz göstergesi olmadığı 
gibi ülkemizdeki ticari ahlaksızlığın en net göstergesidir. Ticari ahlaksızlığın 
en büyük nedenlerinden birisi ise siyasi ahlaksızlığın yansımasıdır. Siyasi 
ahlaksızlığın ticarete yansıdığı gibi ticaretten aile ahlakına yansıdığı da açıkça 
görülmektedir.

Şimdi bunun nedenlerini kısaca sıralayalım.

Tekel ürünü olarak bildiğimiz tütün ve tütün mamülleri ülke genelinde 
aynı fiyatla satılmaktadır. Bu bütün tekel sigara bayileri dahil bütün sigara 
satan bakkal, market gibi yerlerde fiyat etiketi değişmeden satıldığını hepimiz 
bilmekteyiz.

Sigara fiyatlarının belirlenen fiyat etiketi üzerinden satışı hiçbir market, 
bakkal ve tekel bayii satamaz. Bodrum, Marmaris gibi turistlerin yoğun olduğu 
turistik bölgelerde bir lahmacunun 100 liraya satıldığı mekanlarda bir şişe suya 
80 lira yazılmasını, fiyat etiketinin üzerinde satılmaması gereken  bir paket 
sigaraya 200 lira yazılmasını sezonluk çalışılan bölge üç ay çalışıp dokuz ay 
yatıyorlar diye hep avutuluduğumuzu biliyoruz.

Bu durumu ahlaksızlık, ticari terbiyesizlik olarak hiç sorgulamadık, 
sorgulatmadık, denetim yapan ilgili kurumlarda fiş, fatura ve adisyonlarda 
sigaranın paketine 200 lira yazılmasını görmemezlikten geldiler.
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Sigarada olduğu gibi dünyanın her yerinde satılan Coca Cola'da firma 
tarafından neredeyse her kola satıcısının ayağına kadar getirilip hatta 
kendileri tarafından verilmiş buzdolabına kadar dizdikleride görülür.

Coca Cola ürünü de tıpkı sigara gibi üretici firma tarafından bir kolide 
alsan 1000 kolide alsan fiyat sabit olarak alınır.

Yani Coca Cola için satıcı tarladan gelen patates, domates, soğan gibi 
artan yakıt fiyatlarını, nakliyenin pahalı olduğunu göstererek bire beş 
koyarak satmaması gereken bir ürün olduğu halde bir bakkalda 9 lira, bir 
markette 10 lira, ekmek üreten bir fırında 14 liraya satılıyorsa bunun adı 
pahalılık değildir.

Bunun adı açgözlülük ve ticari ahlaksızlıktır.

Görevini yapmayan ticaret bakanlığı, tarım bakanlığı, yerel yönetim ve 
denetimden sorumlu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bu ahlaksızlığı 
denetlememesinin suçunun atıldığı yer bellidir.

Kimse tek adamlı hükümet sisteminin getirdiği ekonomik göstergeler diye 
pahalılık üzerine siyaset yapmaya kalkmasın.

Önce her geçen gün ticari ahlaksızlığı normal bir yaşantı olarak kabul 
ettiğimiz millet olarak kendimizi sorgulamalıyız.

İşte bir  kakşi isimli ekmek fırını 14 Liraya sattığı kola için fiş istendiğinde 
sadece ekmek olarak kesmek zorunda kalıp normalde kola satışı olmayan 
bir yerde denetim yok, ticari ahlaksızlık sınırsız.
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R

106



sirdergisi.com
Ekim 2022 -  Rebiülevvel 1444T Ü R K Ü

YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Mapushane İçinde Yanıyor GazlarAhmet DÜNDAR

Mapushane içinde yanıyor gazlar

Bayramdan bayrama da (A Canım) 

Çalınır sazlar

Kiminin annesi ağlar kimine kızlar

Böyle de düştüm zindana 

Yanar yanar ağlarım

Demir de parmaklıktan (A Canım) 

Bakar döner ağlarım

Mapushane içinde mermerden direk

Kimimiz onbeşlik (A Canım) 

Kimimiz yürek

İdam cezasına dayanmaz yürek

Böyle de düştüm zindana 

Yanar yanar ağlarım

Demir de parmaklıktan (A Canım) 

Bakar döner ağlarım

Bartın
Kaynak Muzaffer Özden-Muzaffer Sarısözen
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Minik Takipçiler

EN TATLI TAKİPÇİMİZ

Sude KABAK
Çanakkale
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SOLDAN SAĞA

1) Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önde gelen 
şairlerinden, "Otuz Beş Yaş" şiiriyle özdeşleşen ve 
"sanat için sanat" anlayışına bağlı kalan şair, yazar 
ve çevirmen (Cahit; Ortadaki Resim). 2) Akademik 
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı'nın 
kısaltması. – Kas. 3) Bir soru eki. - Japonya'da 
düşmana uçağıyla intihar dalışı yapan pilot. 4) 
Dolaylı anlatma. - Yanlışlıkla ve beklenmedik 
bir şekilde gerçekleşen, can ve mal kaybı veya 
zararına neden olan bir eylem. 5) Futbolda topu 
bir arkadaşına geçirme. – Gelir getiren mülk. 
6) Valide; esas, temel. - Yük hayvanlarının iki 
yanına yüklenen parçalardan her biri. 7) Bir binek 
hayvanı. 8) Tanrıtanımaz. – İsim. 9) Doğrusunu 
isterseniz, aslında, doğrusu, gerçekte. – Bir nota. 
– Karışık renkli. 10) Su, ma. - Doğu Karadeniz 
bölgesine özgü, genellikle kıyılarda yük taşımakta 
kullanılan, yelkenli ya da motorlu küçük tekne. - 
Aynı adı taşıyanlardan her biri. 11) Birisine ya da 
bir şeye karşı dava açan, birini ya da bir şeyi dava 
eden kimse, müddei. – Hücum. 12) Genişlik. - İçine 
soğan, sarımsak, maydanoz, havuç gibi şeyler 
katılarak zeytinyağıyla pişirilen fasulye, barbunya, 
balık vb. yemeği. – Dünyanın uydusu, kamer, mah.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Sezai soyadlı, Türk edebiyatının ilk gerçekçi 
romanlarından birisi olma özelliğiyle edebiyat 
tarihinde büyük önem taşıyan Sergüzeşt 
adlı romanın yazarı. 2) Mutedil. – Zemin. 3) 
Mühendislerin kullandığı bir cetvel türü. – 
Soyluluk. 4) Karşıyaka Spor Kulübü’nün kısaltması. 
- Bir yarışın belirli uzaklıktaki bölümlerinden her 
biri. 5) Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan 
anlamında bir erkek adı. 6) Eksiksiz, bütün. - 
Kimi hayvanların derisinde, insan vücudunun 
belli yerlerinde çıkan, üstderi ürünü olan ipliksi 
uzantı. 7) Bayağı. – Eski Mısır’da bir Tanrı. 8) 
Akciğerde duyulan patolojik ses; İngilizce Rock'ın 
okunuşu. – Beyaz. 9) İlgili, alaka sahibi. – Gelecek, 
istikbal. 10) Başkalarına karşı incelikli ve saygılı 
davranma, incelik, naziklik. – Etrafı sularla çevrili 
kara parçası. 11) Camilerden okunan namaza 
çağrı. – İlgi, bağ. 12) Sahip, iye. - Birbirini yakından 
tanıyan ve birbirine karşı sevgi, dostluk ve anlayış 
gösterenlerden her biri.
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Ölüm Ardıma Düşüp de Yorulma
Ölüm ardıma düşüp de yorulma

Var git ölüm bir zaman da gene gel
Akıbet alırsın komazsın beni

Var git ölüm bir zaman da gene gel

Şöyle bir vakitler yiyip içerken
Yiyip içip yaylalarda gezerken

Gene mi geldin ben senden kaçarken
Var git ölüm bir zaman da gene gel

Çıkıp boz kurtlayın ulaşamadım
Yalan dünya sana çıkışamadım
Eşimle dostumla buluşamadım

Var git ölüm bir zaman da gene gel

Karac'oğlan der ki derdim pek beter
Bahçede bülbüller şakıyıp öter

Anayı atayı dün aldın yeter
Var git ölüm bir zaman da gene gel

Karacaoğlan B E R C E S T E
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