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Kıymetli dostlarım, bu yazımda tamamen dünyadaki 
siyasi veriler ışığında bilgilendirme yapıyorum. İyi 
okumalar.

 Başkanlık sisteminin parlâmenter hükümet 
sistemine nazaran belli başlı üç üstünlüğünün veya güçlü 
yanının olduğu bilinir:

 (1) Başkanlık sistemi daha istikrarlı bir yönetime yol 
açar.

 (2) Başkanlık sistemi daha güçlü bir yönetime yol 
açar.

 (3) Başkanlık sistemi daha demokratik bir yönetime 
yol açar.

 1. Başkanlık Sistemi İstikrarlı Bir Yönetim Yaratır

Başkanlık sistemi taraftarlarına göre, başkanlık 
sistemi, istikrarlı bir yönetime yol açar. Gerçekten 
de bu iddia büyük ölçüde doğrudur. Çünkü başkanlık 
sisteminde başkan belli bir süre için seçildiğine ve bu 
süre içinde güvensizlik oyuyla görevden alınamadığına 
göre, başkanlık sisteminde hükümet krizlerinin ortaya 
çıkması ihtimal dışıdır. Keza başkanlık sisteminde 
hükümet, tek bir kişiden oluştuğuna göre, bu sistemde 
koalisyon hükümetlerinin olması da söz konusu değildir.

  2. Başkanlık Sistemi Güçlü Bir Yönetim Yaratır.- 
Başkanlık sistemi taraftarlarına göre, başkanlık sistemi, 
güçlü bir yönetime yol açar. Bu düşünce şu üç argüman 
ile desteklenmektedir:

 a) Bir kere, genellikle devletin tek kişi tarafından daha 
güçlü bir şekilde yönetileceği kabul edilir. Bu çok eski bir 
düşüncedir. Hamilton, iyi hükümetin başlıca özelliğinin 
yürütmede enerji olması, yürütmede enerjinin ise tek 
kişi tarafından sağlanacağını söylemiştir. Hamilton’a 
göre, iki veya daha çok kişinin ortak bir işe giriştikleri 
veya ortak bir amaç peşinde koştukları hallerde, daima 
görüş ayrılığı tehlikesi vardır. 

b) Başkanlık sisteminin daha güçlü bir yürütme 
yarattığı iddiası lehine sürülen ikinci argüman, başkanın 
doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesidir.  
Gerçekten de, doğrudan doğruya halk tarafından 
seçilmiş olma, başkana büyük bir prestij ve meşruluk 
kazandırır. Halk tarafından seçilme, başkanın kendisini 
psikolojik olarak daha güçlü konumda hissetmesine yol 
açar.

 c) Üçüncü argümana göre, başkanlık sisteminde, 
başkanın görev süresi boyunca yasama organı tarafından 
görevden alınamaması da başkana büyük bir güç 
kazandırır. Ne olursa olsun, dört ya da beş yıl boyunca 
görevde kalacağını bilen başkan, korkmadan politikasını 
uygulayabilir. 

3. Başkanlık Sistemi Demokratik Bir Yönetim Yaratır.

- Başkanlık sistemi taraftarlarına göre, başkanlık 
sistemi, parlâmenter sisteme nazaran demokratik 
değerlere daha uygun bir sistemdir. Bu iddia, şu üç 
argümana dayanmaktadır:

 a) Başkanın doğrudan doğruya halk tarafından 
seçilmesi, başkanlık sistemine tartışılmaz bir demokratik 
nitelik kazandırır. Diğer bir ifadeyle, yürütmenin 
doğrudan halk tarafından belirlenmesi, yürütmenin 
yasama tarafından belirlenmesine göre daha demokratik 
olarak görünmektedir.

 b) İkinci olarak, “hesap sorulabilirlilik (accountability)” 
bakımından başkanlık sistemi parlâmenter sisteme göre 
daha demokratik bir sistemdir. Başkanlık sisteminde 
sorumluluğun kimde olduğu açıkça bellidir. Yürütme 
tek kişinin (başkanın) elinde toplandığına göre, işler 
iyi gitmediğinde halk hesap soracağı kişiyi bilir. Yani 
başkanlık sisteminde, parlâmenter sistemde olduğu gibi, 
başkanın sorumluluktan kurtulması, suçu başkalarının 
üstüne yıkması mümkün değildir. Başkanlık sisteminde 
sorumluluğun teşhisi kolaydır. Başkanlık sisteminde 
iki seçim dönemi arasında hükümet değişmeyeceğine 
göre, o dönemdeki sorumluluğun sahibi açıkça teşhis 
edilebilecek ve hesabı izleyen seçimde sorulabilecektir. 
O halde başkanlık sisteminde, hesap sorulabilirlilik oranı 
yüksektir. 

c) Üçüncü olarak, “önceden bilinebilirlik –teşhis 
edilebilirlik(identifiability)” açısından da başkanlık 
sistemi daha demokratiktir. “Önceden bilinebilirlilik”, 
seçmenin oy pusulasını atarken oy verdiği adayın 
kazanması halinde kimin hükümet edeceğini bilmesini 
ifade eder. Bu sayede, seçmenler geleceğe yönelik tercih 
yapabilirler. Başkanlık sisteminde, parlâmenter sisteme 
göre, önceden bilinebilirlik oranı daha yüksektir. Buna 
karşılık parlâmenter sistemde, bir partinin temsilcileri 
için oy kullanan seçmen, partinin başbakan olarak kimi 
destekleyeceğini bilmemektedir. Dahası, bir partinin tek 
başına çoğunluğu elde edememesi durumunda (ki çok 
partili sistemlerde bu böyle olur, ülkemizde yıllardan 
beri süregelen), hangi partilerin koalisyon hükümeti 
kuracaklarını seçmen önceden bilemez. Oysa başkanlık 
sisteminde seçmen oy verirken, kendi oyunun kazanması 
halinde, kimin hükümet edeceğini önceden bilmektedir.

Takdir siz kıymetli "okurlarım" ındır. Saygılarımla 
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M.Tunahan PINARBAŞI

Bir devrin sonu Mihail Gorbaçov: 
Hain mi kahraman mı?

P O L İ T İ K A

SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov, aldığı 
reformist kararlar ve demokratik tavrıyla Sovyetler 
Birliği'nin yıkılışından sorumlu tutuldu. Kimine 
göre cesur kimine göre yıkıcı politikalarıyla bilinen 
Gorbaçov, 91 yaşında hayatını kaybetti.

“Hepimiz dünya denen geminin yolcularıyız 
ve onun karaya vurup parçalanmasına izin 
vermemeliyiz. Çünkü ikinci bir Nuh’un Gemisi 
olmayacaktır.”

Mihail Gorbaçov… Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri aynı 
zamanda en etkili siyasilerinden biriydi. 91 yaşında 
hayatını kaybeden Gorbaçov, 20’nci yüzyılın siyaset 
arenasında unutulmayan kararlarıyla biliniyor. 

Hem okudu hem çalıştı

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Mihail Gorbaçov, 
2 Mart 1931'de Rusya'nın güneyindeki Stavropol 
bölgesinde doğdu. Ailesinin yanında çalışırken 
eğitimine de aksatmadan devam etti. Fakat daha 
öğrencilik yıllarında siyasetle yaşayan, hedefini 
belirleyen bir öğrenci hatta Komünist Parti'nin 
aktif bir üyesiydi. Mezun olup, Stavropol’a eve 
döndüğünde hızını kesmedi, partinin yerel 
örgütünde yükselmeye başladı. Sovyet yönetimine 
karşı eleştirel düşüncelerini her zaman belirten 
Gorbaçov, gençler arasında da oldukça popüler bir 

üyeydi. Öyle ki 1961'de komünist gençlik örgütünün 
bölge sekreteri olurken, parti kongresinin de üyesi 
olmuştu.

1978'de Merkez Komite'nin Tarım Sekreterliği 
üyesi olarak Moskova'ya giden Gorbaçov, iki yıl 
sonra Politbüro üyesi olarak atandı.

SSCB’nin politikaları Gorbaçov'un gençliğinden 
beri hedefindeydi. Lider olduğunda ise bu 
politikaları kendi tarzıyla geliştirmek için uğraş 
verdi. SSCB, uluslararası ilişkilerde içine kapanık 
yapıdaydı. Gorbaçov ise ülke dışına yaptığı gezilerle 
ve diğer liderlerle olan iletişimiyle dikkat çekiyordu.

Öyle ki 1984'te Londra’da İngiltere Başbakanı 
Margaret Thatcher ile görüşmesi iz bırakmıştı. 
Thatcher onun için "Bay Gorbaçov'u sevdim. Onunla 
iş yapabiliriz” yorumunu yapmıştı. Zira, Avrupa'ya 
karşı kullandığı dil savaş içerikli değildi.

Gorbaçov’un eleştirilerinin de hedefinde 
olan Sovyet lideri Konstantin Chernenko göreve 
başladıktan bir yıl sonra 1985’te öldü. Parti içinde 
iyice öne çıkan, hedefleriyle ve söylemleriyle de 
parlayan Mikhail Gorbaçov böylece SSCB'nin en 
genç lideri oldu.

Yeni bir politika hedefi

Hedefine ulaşan Gorbaçov, dümeni ele 
geçirmişti. Artık SSCB için belirlediği amaçlar 
hayatının görevi oldu.

İlk olarak ekonomi, sonra diğer reformlar için 
ihtiyacı olan politikaları belirledi. Perestroyka  
(yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık)… Bu iki 
kelime SSCB’nin yeni yolunu belirliyordu.

"Perestroyka" yani ekonomik ve siyasi sistemi 
yeniden yapılandırmak için reform hareketlerine 
ihtiyaç vardı. Bunu başarabilmek için de "glasnost" 
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yani özellikle ekonomik sorunlara son vermek için 
politikalar geliştirmek gerekiyordu.

Ancak, reformaları arasında serbest piyasa 
yoktu. Gorbaçov, sosyalizm hedefinden vazgeçmedi. 
Demokrasinin ise gerekliliğinin farkındaydı. İlk kez 
serbest seçimler Gorbaçov’un Sovyetler Birliği Halk 
Temsilcileri Kongresi'nde yapıldı.

SSCB’de dağılma sesleri duyulmaya başlandı

SSCB’nin sert yapısına karşı demokratik bir 
atılım heyecanla karşılandı ancak bazı ülkelerden 
gelen sesler yapının bozulduğunun habercisi oldu. 
1986'da Kazakistan'daki eylemler bunlardan biriydi.

Gorbaçov’un demokrasi ve reform isteği Baltık 
ülkelerinin SSCB’den ayrılmasında da etkili oldu. 
Letonya, Litvanya ve Estonya birlikten koptu.

Soğuk savaşı bitiren çekilme kararı

Gorbaçov, soğuk savaşın da bitmesini istiyordu. 
ABD Başkanı Ronald Reagan ile silahsızlanma 
konusunda anlaşma sağlama adımını attı.

ABD’nin agresif tutumuna karşı Afganistan’dan 
çekilip, Sovyet konvansiyonel güçlerinin tek taraflı 
olarak azaltılacağı duyuruldu. İki büyük gücün 
savaşı tüm dünya için büyük bir riskti, Gorbaçov’un 
aldığı karar savaşı bitiren adım oldu.

Gorbaçov’un Berlin Duvarı'nın yıkılmasındaki 
tepkisi de klasik bir Sovyet ruhuyla olmadı. Sosyalist 
ülkeler için ciddi bir gelişme olan bu durumun 
Almanya'nın iç meselesi olduğunu söyledi.

Silahlanma yarışının önünü kesen anlaşma 
imzalandı

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (Intermediate 
Nuclear Forces [INF]) Anlaşması 1987 yılında, ABD 
ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan çok önemli 
bir anlaşmaydı. 

Gorbaçov’un attığı en önemli adımlar arasına 
giren bu anlaşma, dünyanın en güçlü iki ülkesinin 
nükleer başlıklı ve konvansiyonel balistik ve seyir 
(kruz) füzelerini ortadan kaldırmalarını öngörmüştü.

Anlaşma, iki ülke arasında sadece nükleer 
silahlar değil balistik füzeler konusunda da 
silahlanma yarışının önünde duran bir engel oldu.

Nobel ödülü aldı

Mihail Gorbaçov, Nobel ödülüne layık görülen 
bir SSCB lideri oldu. Doğu-Batı ilişkilerinde radikal 
değişikliklere öncülük ettiği için verilen Nobel Barış 
Ödülü gayretlerinin bir karşılığıydı.

SSCB vatandaşları hamburgerle tanıştı
SSCB'nin batıya ya da daha net bir ifadeyle 

küresel dünyaya adapte olmasıyla ilgili simge 
olaylardan biri de Gorbaçov döneminde yaşandı. 
Dünyaca ünlü bir fast food zincirinin 31 Ocak 
1990'da Moskova'da açtığı şubesi o dönem oldukça 
ses getirmişti.

On binlerce SSCB vatandaşı, batı yemek 
kültürünün simgelerinden sayılan hamburger, 
patates kızartması ve kola için kilometrelerce 
kuyruk oluşturmuştu.

Bir devrin sonu Mihail Gorbaçov: Hain mi 
kahraman mı?

Kimine göre hain kimine göre kahraman oldu

Gorbaçov’un kararları ve reformları komünizm 
için büyük bir hüsrandı. SSCB’de demokrasi 
Gorbaçov’un istediği gibi karşılanmadı.

1991 yılının Ağustos ayında askeri bir darbe 
yapıldı. O sırada Karadeniz’de tatilde olan SSCB’nin 
son lideri, tutuklandı.

Darbe bastırılsa da Gorbaçov istifa etti.

Sovyetler Birliği ise tüm bu olanların ardından 
eski düzenini koruyamadı ve yıkıldı. Gorbaçov’un 
25 Aralık 1991’de görevi bırakmasıyla SSCB resmen 
dağıldı.

Mihail Gorbaçov ise kimilerine göre iyi, cesur 
ve reformist bir lider olarak kimilerine göre de 
SSCB’nin yıkılmasına neden olan adam olarak 
tarihte yerini aldı.

 TRT HABER
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Köroğlu der ki:

“Düşman geldi tabur tabur dizildi,

Alnımıza kara yazı yazıldı,

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu,

Eğri kılıç kında paslanmalıdır.”

Yani; Köroğlu’nun dediği gibi, uzun namlulu silahların, tabanca ve tüfeklerin 
icadı ile cephede göğüs göğüse, mertçe savaşın yerini uzaktan, sinsi savaş aracı 
tüfek almıştır. Aynı şekilde, yazma aracı kalemin yerini bilgisayar klavyeleri 
almıştır; mektup, yerini elektronik postaya bırakmıştır; bayram tebrikleri, akıllı 
cep telefonlarındaki Whatsapp uygulaması aracılığıyla mesajlarında süslü, hatta 
hareketli resimler olarak yerini almıştır. Ancak; edebiyat dünyasında, hala kalem 
ismini ve kimliğini yitirmemiştir. Hatta; kalemi etkili, yazdıkları ses getiren ve 
gündem üreten yazarlara kalemşör denilmektedir.

Bir hadis-i şerifte; Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav): "Ya hayır söyle 
ya da sus!" buyurmaktadır. Öyle ki; Ashâb-ı kirâm (Peygamberimizin sohbet 
arkadaşları) hep hayır konuştukları halde, yanlış konuşmak için değil, belki boş 
bir söz söyleriz diye sükût ederlerdi. Bunun için; Hz. Ebu Bekir, ağzına taş koyar, 
dilini göstererek: “Başa gelen bütün felâketler bundan gelir” buyururdu. Bu 
itibariyle; bu hadis-i şeriften hareketle, nasıl ki ya hayır (iyi, doğru ve yararlı) 
söylememiz ya da susmamız gerektiği gibi, ya hayır yazmalı ya da kaleme 
dokunmamalıyız.

Aynı zamanda; 21 Eylül 1975 tarihinde, 64 yaşında iken kaybettiğimiz, 
ülkemizin değerli, verimli ve üretken şair ve ressamı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu 
düşününce yazı ile beraber resmi, hatta karikatürü de yazı kapsamına almalıyız.

Başlıkta belirttiğim gibi; Latincesi “Verba volant, scripta manent" ve anlamı 
"Söz uçar, yazı kalır” olan ünlü söze resmi de eklemek gerekir. Sözün geçmişinde; 
manastırların yazı odalarında (skriptoryum), yazıcıları sessiz olmaya çağıran ilk 

“VERBA VOLANT, SCRİPTA MANENT; SÖZ 

UÇAR, YAZI KALIR” VE RESİM KALIR

A N T O L O J İ

Sabit OSMANOĞLU
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kural olarak IX. yüzyıldan kalma bir söz olduğu rivayet edilmektedir. Çünkü; 
yazıcılar (katipler), o güne dek, kopyaladıkları ya da dikte ettikleri metinleri sesli 
okuyarak çalışırlarmış. Günümüzde ise; “yazı”nın kalıcılığını ve gelecek nesillere 
ulaşabilmesini, “söz”ün ise uçup gitmesini, değerinin çok kısa sürede yitirmesini 
anlatan bu söz, resim ve karikatürü de kapsamaktadır.

Bununla birlikte; kalemin yazdığı kitaplardaki ebedi edebilik, resim ve 
karikatürde özetlenen sayfalarca yazıyla açıklanabilecek görsellik, hem maddi 
açıdan gelecek nesillere bırakılan yararlı ve kalıcı mesajlar içermesi gerektiği 
gibi, manevi bakımdan sonsuz mutluluk yeri cenneti kazandıracak içerikte 
yazılmalıdır.

Konuyu sahih bir hadisle bitirmek ve İmam Nevevi’nin, Riyâzüs’s-Sâlihîn'de 
açıkladığı üzere hadisin öğütleriyle açıklamak istiyorum. Ebu Hureyre'den (ra) 
rivayet edildiğine göre, Rasûlüllah (sav) şöyle buyurdu: "İnsanoğlu öldüğü 
zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey, bundan müstesnadır: 
Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat." (Müslim, 
Vasiyyet 14)

HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ:

1. Ölüm; dünya hayatının sonu, ebedî olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. 
Ölüm, kişinin dünyadaki amellerini ve sevabını da sona erdirir.

2. Bazı ameller vardır ki, sevabı kesildikten sonra da devam eder. Bunlar 
sadaka-i câriye, faydalanılan ilim ve anne babasına dua eden Müslüman evlattır.

3. İlmi ve bilgiyi sadece öğrenmek değil, fakat aynı zamanda başkalarına 
öğretmek ve kendisinden sonraki nesillere en iyi yollarla aktarmak gerekir.
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MUSA AYDEMİR

Koyumuzdeki evlerin hepsi bir zamanlar tastan 
ve camurdan orulmeydi. Yani evlerimizin yapilisinda 
kullanilan harc ile bizim yani insanin yapisinda 
kullanilan harc ayniydi; camurdandi. Onun icin cok 
mutluyduk. Ruhumuzun bedenimizde oturdugu 
gibi bizde evlerimizde oturuyorduk. Yani evlerimize 
ruh oluyorduk. Evlerimiz dipdiriydi canliydi. 
Her daim bizimle muhabbet ediyordu. Odalar 
kucucuk idi fakat ona dunyalar sigiyordu. Her oda 

samimiydi, pek cok gorevi ayni anda yapiyordu. 
Kah yemek odasi, kah oturma odasi, kah yatak 
odasi, kah banyo , kah oyun odasi oluyor tipki bir 
insan gibi halden hale giriyordu. 

Yukluklerimiz vardi. Oradan hergun yataklar 
yere indirilir, yere serilir, uyku hitama erdikten 
sonra tekrar toplamir, katlanir yukluge tekrar 
yerlestirilirdi. Yuklugumuz ayni zamanda esya 
dolabimizdi. Sadece esya dolabimi ayni zamanda 
erzak deposuydu. Yazin hazirlaman pesmetler, 
zeytinler, koyumuzde yetisen 
kekiklerle karistirilip kurutulan kuru 
incirlerde burada saklanirdi. Annelerimizin ceyiz 
sandiklarida burada bulunurdu. O odalar oyle 
bereketliydiki, kucucuktu fakat dunyalar sigiyordu. 
Sadeydi, ayagimiza dolasan koca koca kanepeler 
yoktu. Her kosesi her an kullanima musaitti. 
Odalarimiz civil civil idi, canliydi, ruh sahibiydi. 
Adeta zaman ve mekan genislemisti. Hayat bir 
ruya gibiydi bu evlerde. Hani ruyada kucucuk odan 
gokyuzu kadar genisler, bir saatte 20 gunluk is 
yaparsin ya, iste aynen onun gibiydi.  

Zemin buz gibi parke degil, simsicak hasir veya 
kilimdi. Kilimler nakis nakisti. Her naksi ayri bir 
mana ifade ediyordu. Her ilmigi ayri bir duyguyu 
canlandifihordu. Kilimler adeta ebed yoluna 
dosenmis birer yolluk gibiydi. Ya o sazlardan 
yapilan hasirlara ne demeli. Uykularin en guzeli 
onun uzerinde olurdu. Ortada bulunan soba 
hem isitir, hem yemek yapilir, hemde uzerinde 
kestaneler patlatilirdi. Ufak tefek birseydi fakat 
mangal yurekliydi. Sadece duvarlari, cisimleri 
degil ruhlarada simsicak gelirdi. Oyle agir falanda 
degildi. Tenekedendi. Ama isidigi zaman sogumak 
bilmezdi. Isinmaniz icin kendisine bakmaniz 
yeterdi. Sanki o durdurak bilmeden yanan bir 
mesaleydi. Hic donmuyorduk. Cunki evimiz 

KÖYLERİN ÖNEMİ
Akif CEMİL

M A K Â L E
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simsicak cennetten bir koseydi.

Bu evlerde sofralar yere kurulurdu. Dizustu 
cokulurdu, bagdas kurulurdu. Herkesin tabagi 
yoktu. Herkes ayni tabaga kasik sallardi. Arada 
sirada kasiklar havada birbirine merhaba derdi. 
Yemekler cok bereketliydi. Ekmekler evde yapilir, 
sebzeler bahcelerde yetistirilirdi. Pazara sadece 
tuz gibi seyler almaya gidilirdi. Sabahleyin mis 
gibi tarhana corbalari icilirdi. Oyun esnasinda en 
tatli yemegimiz bir dilim ekmegin uzerine surulen 
biber salcasi veya dilimin uzerine serpilen seker idi. 
Tatlarina doyum olmazdi.  

Ya gaz lambasiyla aydinlanan odalarimiza 
ne demeli. Koyumuzde bir kac kiside elektrikler 
vardi. Gas lambasiyla aydinlanirdi evin ici. Evi los 
bir karanlik kaplardi. Aydinlik ve karanlik arasi bir 
sey. Atmosfer cok enfes olurdu. Sevgililerin mum 
isiginda dertlestigi bir havayi andirirdi. Zaten 
kafadaki gozlerin iyi gormedigi bir zamanda gonul 
gozleri devreye girerdi. Artik sohbetler dillerle 
degil kalplerle olurdu. Agizdaki diller susmus 
gonuldeki diller ise costukca cosardi. Ona sadece 
bir gaz lambasi diyerek bakmayin, o ayni zamanda 
gonullere sir verir, sairlere dil olurdu, beyinlere 
nur sacardi. Sadece odayi aydinlatmaz, aydin 
olacak olanlarin yollarina nurlar serperdi. Onun 
isigi oyle bereketliydiki, ulkenin neredeyse butun 
meshur edebiyatcilari, fizikcileri, matematikcileri 
onun nuruyla nurlanmislar, o sirli  isik yumaginin 
sarmalamasyla eserlerini meydana getirmislerdi.  

Mustafa Kemal ve silah arkadaslari vatani 
kurtarma planlarini bu sirli lambanin nur sacan 
isiklari altinda yapmislardi. Bu sirli lamba sadece 
gozlere isik degil ayni zamanda gonullere ilham 
oluyordu. Fitili tutustumu gonullerde tutusuyordu. 
Gunes isigiyla baktigin zaman goremedigin seyleri 
goruyor ve duyuyordun . Bu sirli lamba onlarin 
ellerinden tutuyor, dusmanin nereden gelecegini 
onlara isigiyla gosteriyordu. Askerlerini nereye 
yerlestirecegini onlara soyluyordu. 

Bu sirli lamba adeta dillerdeki dugumleri 
cozuyordu. O sirli lambanin tayflari altinda 
sairlerde costukca cosuyor, gormediklerini goruyor 

duymadiklarini duyuyorlardi. Caglayanlar gibi 
durdurak bilmeden gonullerine akin eden ilhamlari 
sinelere bosaltiyorlardi. Mehmet Akif, Ahmet Hasim, 
Yahya Kemal, Faruk Nagiz Camlibel ve daha niceleri 
bu sirli lambanin los karanliginda hissettiklerini 
siir halinde destanlastiriyorlardi. Unlu roman 
yazarlarimiz Yasar Kemal, Ahmet Hamdi Tanpinar, 
Halit Ziya usakligil ve daha niceleri romanlarini 
yazarken o sirli lamba onlarin kulaklarina 
fisildiyorfu. Fuat Koprulu, Halil Inalcik, Ilber Oltayli, 
Mustafa Akdag, Kemal Karpat gibi dunya capinda 
tarihcilerimizin hemen hemen hepsinde bu sirli 
lambanin bir katkisi vardi. Bazi tarihci kiligindaki 
sarlatanlarin asilsiz iddialarini tarihi vesikalarla 
curutuyor, tarih sarlatanlarinin asilsiz iddialarini 
tarihin canli sahitleriyle yalanliyorlardi. Iste o isli 
fakat sirli ve sihirli lamba o cennetten bir kose o 
anadolu evlerinde boylede bir gorev goruyordu. 
Sadece evleri aydinlatmiyor butun bir ulkenin 
yolunu aydinlatiyor hangi yollardan gidilecegini 
isaretliyordu.

Sokaklardaki cesmelere gelince, onlar adeta 
rahmet pinarlarinin kurnalariydi.  Dag topraginin 
tabii suzgeclerinden temizlene temizlene gelen o 
berrak sularin tadina doyen olmazdi. Her ev sularini 
o cesmelerden alirdi. Sular topraktan yapilmis 
destilere doldurulur, sirtlarda evlere tasinirdi. 
Hatta annelerin omuzlari su tasiya tasiya yara bere 
icinde kalirdi. O anadolu anneleri cok kahramandi. 
O omuzlar neleri tasimazdiki. O istiklal savasinda 
omuzlarinda koca bir ulkeyi omuzlamis, yarali 
askerlerimizi sirtlarinda tasimislardi. Sirtlarinda 
bir testi tasimakda onlar icin lafmiydi. Onlar Ismi 
uzerinde anadolunun analariydi. Cocuklarini 
mamalarla besleyen annecikler degildi. Tam 
dortdortluk anaydilar. Cesmeye gelen sular ayni 
zamanda yunakliga giderdi. Yunaklikta camasirlar 
yikanirdi. Topaclarla elbiseler evire cevire 
dovulurdu. Simdiki gibi deterjan ne arar. Elbiseler 
kullu suya basilir sonra sabunlanir, durlanir, tellere 
aslirdi.

Tarhanalar, makarnalar, salcalar hep evlerde 
yapilirdi. Mahallenin kadinlari her gun ayri bir 
evde toplanir o ev halki  icin tarhana, makarna, 
salca yaparlardi. Onlar fabrika uretimi degildi. Her 
bir makarna tanesinde, tarhana parcasinda, salca 
kiriginda el emegi goz nuru vardi. O tarhanalar 
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besleyici oldugu kadar, aliskanlik vericilerdide. 
Marketlerde satilanlara benzemezlerdi. Hepsi 
organikti. Uzun zaman dayanmasi icin iclerine 
kimyasal karistirilmazdi. Yenilenler karinlari 
bozmazdi. Hic birinde horman bulunmazdi. Bunlari 
yiyenler kolay kolay hasta olmaz, hatta omur boyu 
doktor yuzu gormeyenler olurdu.

O meyvelere ne demeli. Hepsi rengarenk idi. 
Sanki hepsi gokkusagini uzerlerine yorgan yapmis 
ve renklerini ondan odunc almislardi cunki onun 
boyasiyla boyanmislardi. Oyle bir boyaki gorenlerin 
hem gozlerine, hem burnuna, hem diline zevk 
katar duygulari costururdu. Hele birde ayasu 
armudu var idiki dislerini armuta daldirdigin anda 
sanki armudun butun suyu agzima bosalirdi. Tarifi 
imkansiz bir tadi vardi. O tadi hissedebilmek ancak 
onu yemekle olurdu. Armutlar kasa kasa toplanir 
istanbullara gonderilirdi. 

Ya incirlere ne demeli. Hem siyahi hemde 
beyazi olurdu. Sadece biz insanlara incir vermekle 
kalmaz ayni zamanda zeytin agaclarina bekcilik 
yaparlardi. Incirler hem gunluk tuketimde kullanilir, 
hemde satilirdi. Incirin en guzel toplanma ve yeme 
zamani, sabah vakitleriydi. Sabahleyin incirler buz 
gibi olur, tadina tad katardi. Agustosun sonlarina 
dogru kurulari toplanir dam ustune serilirdi. On 
besgun dam ustunde beklerdi. Kuruduktan sonra 
bir kismiyla pekmez yapilirdi. Diger bir kismida 
kasalara kekik ve defne yapragiyla basilirdi. Kekik 
ve defne incire tadinin yaninda kokulariyla eslik 
ederlerdi. Onu yerken sadece agiz degil burun ve 
beyin hatta gozlerde nasibini alirdi.

Erikler, musmulalar, narlar, seftaliler, daha 
bunlar gibi niceleri hepsi organikti. Hepsi dalindan 
sofraya yarim saat icinde erisirdi. Yenileni yenilir 
yanilmeyenler pestil yapilir kis icin saklanirdi. 
Kavun, karpuz, borulce, fasulye aklimiza gelebilecek 
butun sebzeler kucucuk bahcelerde yetistirilirdi. 
Cevizler, bademler , zeytinler hepsi taze teze 
yenirdi. Zeytinyagi soguk press zeytinyagiydi. 

Bu cennet saraylarini andiran kucuk gibi gorunen 
evler sadece bizlere ev sahipligi yapmazdi. Bacalari 
leyleklerin, sacak altlari kirlangiclarin, duvarlarida 

arilar icin bir yuvaydi. Evin yanibasindaki bitisik 
damlarda koyunlar, keciler, inekler, danalar, atlar, 
katirlar , esekler yasardi. Hepsi cok vefakardi, 
yiyecekleri biraz saman birazda arpa idi. Biraz saman 
ve biraz arpaya birazda suya butun gun durdurak 
bilmeden calisirlardi. Kediler, kopekler , havada 
ucusan kelebekler, ve kuslar, yerde yuruyen karnca 
kurba ve kaplumbalar hepsi senlik icinde zevkten 
dortkose olmus sekilde dans ederlerdi. Danslari 
bitmek bilmiyordu. Kopekler kucuk cocuklar gibi 
durmaksizin birbirleriyle oynuyorlardi. Once 
isiriyor gibi yapip sonra opuyorlardi. Koyler tam bir 
festival havasindaydi. Sanki cennet gokyuzunden 
yeryuzune tesrif etmisti. Herkes birbirine saygiliydi. 
Kucukler buyukleriin yaninda ayak ayak ustune 
bile atmazlardi. Evlatlar babalarinin yaninda sigara 
icmezlerdi. Saygi heryerde tavan yapmisti. Cocuklar 
cok sevilirdi. Bayramlar onlar icin tam bir senlikti. 
Ucurtmalar onlarin en buyuk zevkleriydi. 

Anadolu bastan basa boyleydi. Cennetin sanki 
bir izdusumuydu. Seytanlar oraya ancak saklana 
saklana gizli girebilirdi .  Sevginin diyarina vatanina 
girebilmek seytanlar icin bir cesaret isiydi. Cunki bu 
vatanin sinirlarinda melekler nobet beklerdi. Ne 
olduysa olmustu. Mefisto ( seytan ) kilik degistirip 
bir yolunu bularak girmisti o cennet anadoluya. 
Yavas yavas o cennet misal koylerden, sehirlere 
tasinilmasini kulaklara fisildamaya baslamisti; Ne 
yapacaksin bu Allah’in daginda diyordu. Git tasi 
topragi altin istanbula, izmire, ankaraya diye telkin 
ediyordu. Halbuki koylerin tasi topragi altindanda 
degerliydi. Onun degeri altinla olculebilirmiydi. 
Altin ne idiki. Uzerinde ot bile bitmeyen bir metal 
parcasi idi. Hem kirliydi. Onun icin insanlar birbiriyle 
kavga ediyor, devletler birbiriyle savas ediyor, kan 
dokuluyordu. 

Ayriyeten koyler sehirler gibi beton degildi. 
Toprakti yani canliydi. Comertti. Tapraga bir 
ekiyordun o sana bin geri veriyordu. Allah 
kendi comertligini, sana olan sevgisini toprakta 
sergiliyordu. Zaten bir kudsi hadisinde “ bana bir 
karis gelene ben bir kulac, bana yuruyerek gelene 
ben kosarak gelirim “ demiyormuydu. Toprak buna 
sahitlik ediyordu. Iste herseyi toprak olan koylerimiz 
boyleydi. Ataturk “ koylu milletin efendisidir “ 
derken vardi elbette bir bildigi. Buyuklerin sozleri 
dinlenmeliydi. Cunki onlar gevezelik cinsinden 
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soylemen sozler degildi. 

Fakat gelgelelim mefisto bu, onunla 
basedebilmek kolay degildi. O daim kalplere vesvese 
uflerdi. Dusmani olan insana en zayif yerinden 
gelirdi. Daha iyi bir hayat icin koyluleri kiskirtmis, 
kandirmis ve onlarin ayaklarini bu cennet koylerden 
kaydirmisti. Artik milyonlarca koylu icin sehirlerde 
adeta bir surgun hayati baslamisti. 

Fakat sehirlerde yasamak hicte zannedildigi 
gibi kolay degildi. Her seyden once kendisine bir 
ev bulmasi gerekiyordu, Her ayda oturfugu yer 
icin para odemeliydi. Buda nerden cikmisti koyde 
bedavaya oturuyordu. Her ay kazancinin yarisi  ev 
kirasina gidiyordu. Ev alsa en az 15 sene morgic 
odeyecekti . On bes sene dile kolaydi. Bir eve 
sahip olabilmek icin bankayla 15 yil kolelik akdi 
imzalamasi gerekiyordu. Akde uyulmadigi takdirde 
ev elden gidiyordu. Ev evlikten cikmis igneli ficiya 
donmustu. Duvarlarin kirisleri sopa olmus adeta 
kendisini dovuyorlardi. Tavan adeta basina yikilir 
gibi hissediyordu. Efendisi olan bankaya 3 defa ev 
parasini odeyemediginde efendisi yakasina yapisip 
evden atiyordu. Bazilari bu iskenceye dayanamayip 
intihar bile ediyordu. Sehirdeki evlerde muhabbet 
kalmamisti. Butun is guc para yapmakla ugrasmakti. 

Tasi topragi altin denilen istanbulda ulasimda 
tcok zordu. Gidecegin yere bazan 3 araba 
degistirmen gerekiyordu. Sokakta egsoz kokusu, 
araba ve metrolarda ter kokusu adami cilgina 
ceviriyordu. Gurultu, hava kirliligi, betonlasma ruha 
tam bir iskenceydi. Adeta insanlara deli gomlegi 
giydirilmisti. Sacini basini yoluyordu. Koyunun 
ozlemi ile yaniyordu . Fakat ne care altina imza sttigi 
kagitlar vardi. Istedigi zaman sehri terkedemezdi. 
Seytanin tuzagina dusmustu bir kere, kurtulus 
kolay degildi. Kurtulabilmek icin gemileri yakmasi 
gerekiyordu. Gemileride yakamazdi cunki gemide 
cocuklarida vardi. Ya cocugunun okuluyla veya 
evinin odemesiyle sehrin tutsagi olmustu. 
Sehirlerdeki dertleri anlat anlat bitmezdi. 

Cile ceken sadece insanlar degil, sehirlerde artik 
yukunu cekemez olmustu. Onlarda uzerlerindeki 
agirliktan yakiniyordu. Nufuslari son 30 yilda 10 kat 
artmisti. Bu kadar yukun altinda sehirlerde inim inim 
inliyordu. Istanbul feryadu figan icindeydi. Lisani 
haliyle sakinlerine, sizleri uzerimde tasiyacak halim 
kalmadi inin artik uzerimden diyordu. Bogazima 
basiyorsunuz nefes alamiyorum diye ciglik 
atiyordu. Kisacasi beton kutlesine cevrilmis dev 
sehirlerde, insanlar kadar sehirlerde muzdaripti. 
Sehirler dile gelebilse daha neler soylerlerdi neler. 
.......................

...............................................................

1970 li yillarda ulkemiz genelinde koyde yasayan 
nufus %70 sehirlerde yasayan nufus ise yuzde 30 idi. 
Bugun ise bu oran tamamen altust olmus ulkemiz 
nufusunun %85 I sehirlerde % 15 I ise koylerde 
iskan eder hale gelmistir. Hali hazirda ulke capinda 
karsilastigimiz problemlerin olusmasinda, koy ve 
sehir nufus oranlarindaki asiri dengesizlik kilit rol 
oynamaktadir. Bu oranin kademeli olarak degilde 
cok hizli sekilde degismesi beraberinde pekcok 
sorunuda getirmistir. Bunlardan baslicalari: issizlik, 
gida fiyatlarinda asiri yukselis, suc oranlarinda artis, 
konut ve kira oranlarindaki asiri oynaklik. 

Bizim gibi agir sanayi ve digital teknoloji urunleri 
uretemeyen ulkeler icin nufusun yuzde 85 inin 
sehirlerde yasamasi ulke ekonomisi icin katlanabilir 
bir durum degildir. Ne yapip edip cok buyuk gocler 
almis istanbul, izmir ve Ankara gibi sehirlerin 
yuzde 70 nufusunu zamana yayarak yukarida 
anlatmaya calistigimiz cennet misal koylerimize 
yonlendirmeliyiz. Zaten koylerimizdeki metruk 
evlerde kollarini acmis yeni sakinlerini hasretle 
kucaklamayi bekliyor. Bugun karsilastigimiz issizlik, 
ulasim, enflasyon gibi problemlerin cozum recetesi 
koye geri donusun strateji olarak uygulanmasindan 
gecer.
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İbrahim BİÇER

E K O N O M İ

Euro Bölgesi'nde enflasyon 
ağustosta rekor kırdı

Euo Bölgesi'nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki 
artışın etkisiyle yüzde 9,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek 
seviyeye çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına 
ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8,9 olan yıllık 
enflasyon, ağustosta yüzde 9,1'e yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana 
bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 38,3 
ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 10,6 ile gıda, alkol ve tütün 
ürünleri, yüzde 5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,8 ile 
hizmetler izledi.

nflasyon, ağustos ayında Almanya'da yüzde 8,8, İtalya'da 
yüzde 9, İspanya'da yüzde 10,3, Belçika'da yüzde 10,5, 
Yunanistan'da yüzde 11,1, Slovenya’da yüzde 11,5, Slovakya'da 
yüzde 13,3, Hollanda'da yüzde 13,6, Letonya'da yüzde 20,8, 
Litvanya'da yüzde 21,1 ve Estonya'da yüzde 25,2 seviyesinde 
ölçüldü.

Böylece, Euo Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin 
Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en 
yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde ağustos ayı enflasyon 
oranının yüzde 9 olmasıydı. Açıklanan veriler piyasa 
beklentilerini aştı.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez 
Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.
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Sezayi TUĞLA

K A PA K

YE KÜRKÜM YE

Eskiden köylük yerde düğün-dernek olurdu, 
Köyün uygun yerine sofralar kurulurdu. 
 
En meşhur şöleni de köy ağası verirdi, 
Bütün cömertliğini orada gösterirdi. 
 
Konya'nın bir köyünde böyle bir düğün oldu, 
Gelen meşhur zevatla bütün sofralar doldu. 
 
Kelli-felli adamlar toyda yerini aldı, 
Her yer dolduğu için Hoca ayakta kaldı. 
 
Giyim-kuşam iyiyse rağbet olur onlara, 
Kıyafetin eksikse, yine kaldın sonlara. 
 
Nasrettin Hocanın da giyimi şöyle-böyle, 
Uymuyorsa şölende yer almaz, kural öyle. 
 
Samur kürkle gelene itibar ve hürmet çok, 
Hoca buna alınmış, kendisine rağbet yok, 
 
Bir koşu eve gidip ceviz sandığı açmış, 
İçini boşaltarak oda yüzüne saçmış. 
 
Onca giysi içinde bulmuş samur kürkünü, 
Demiş kendi kendine, "Hoca söyle türkünü." 
 
Aceleyle geçirmiş samur kürkü sırtına, 
Rüzgâr çok hafif kalır, Hoca olmuş fırtına. 
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Hocaya rağbet ve de karşılama töreni, 
Yapılan iltifatlar kıskandırır göreni. 
 
Hocamız bakınırken yer için sola sağa, 
"Baş köşeye buyur" der düğün sahibi ağa. 
 
En görkemli sofranın minderine oturur, 
Ünlü davetlilerin hayretle aklı durur. 
 
Fısıldar giysisine, "Rağbet kürkeymiş meğer, 
Sofrada yer olmazdı kürksüz gelseydim eğer." 
 
Kürkünü tutar Hoca, biraz gülümseyerek, 
Daldırır yemeklere "Ye kürküm ye" diyerek.
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Yusuf GÖK

G Ü N D E M

TEKNOFEST yarışmacısıydı 
ihracatçı oldu

TEKNOFEST'in su teknolojileri yarışmalarından ödülle dönen Kaan Öztürk, 
insansız su altı araçları için tasarladığı yazılımların ihracatını yapmaya başladı.

TEKNOFEST'in düzenlediği Su Teknolojileri yarışmalarına 2018-2019 yıllarında 
katılan Kaan Öztürk, geliştirdiği insansız su altı araçlarıyla üst üste iki yıl 
şampiyonluk yaşadı.

Geliştirdiği insansız su altı araçlarında kullanılan yazılımları da kendi hazırlayan 
Öztürk, TEKNOFEST Girişim Programı ile girişimci oldu ve bugün 7 ülkeye 
yazılımını ihraç ediyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de de 
yer alan Öztürk, girişim hikayelerinin 5 yıl önce TEKNOFEST ile birlikte başladığını 
söyledi.

Beş yıldır insansız su altı araçları üzerine çalıştığını anlatan Öztürk şöyle devam 
etti:

"TEKNOFEST'in Girişim Programı sayesinde bir firma kurduk. Burada su altı 
araçları, yazılım sistemleri üreterek hem Türkiye'de bu alanda üretim yapan 
firmalara hem de yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Su altı insansız araçlarının 
parçalarının büyük bölümü yurt dışından geliyordu. Hedefimiz bu parçaların 
tamamını yurt içinde üretmekti. Aslında bunun büyük bir kısmına ulaştık."

Yurt dışından büyük bir talep olduğunu aktaran Öztürk, "Ancak üretim alanımız 
buna müsait değildi. T3 Vakfının desteğiyle yurt dışına satış yapmaya başladık. 
İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Çin gibi ülkelere yazılım satmaya başladık. 
Bu alanda yakında Türkiye inşallah su altı araçlarıyla da bilinen bir ülke olacak. 
Su altı araçlarının yazılımı, elektronik kartları, komuta kartları, güç dağıtım 
kartları, motorları, hazneleri bunların tamamını Trabzon'da üretiyoruz. Üretim 
kapasitesini artırarak yurt dışına ciddi bir şekilde satılmasını sağlayacağız. Ayrıca 
T3 Vakfı ile beraber ürettiğimiz insansız su altı araçları konusunda eğitimlere de 
başlayacağız. Küçük kardeşlerimiz de bu araçları üretmesini öğrenecekler." dedi.
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Evliyânın büyüklerinden. 
İsmi Ahmed bin Hadraveyh 
bin Muhammed bin Ebî 
Amr el-Belhî'dir. Künyesi 
Ebû Hâmid'dir. Doğum târihi 
bilinmemekte olup, 854 
(H.240) senesinde Belh'te 
vefât etti.

Tasavvuf yolunun en 
yüksek derecesine ulaşmış, 
fetvâ sâhibi, tarîkatta kâmil, 
fütüvvette ve asâlette 
meşhûr, vilâyette sultan, 
riyâzette şöhret sâhibi, 
tasavvuf ehli arasında 
makbûldü. Kerâmetler 
sâhibi yüzlerce talebesi 
vardı. Önceleri Hâtem-i 
Es'am'ın talebesiydi. Ebû 
Turâb en-Nahşebî ve 
Ebû Hafs el-Haddâd ile 
sohbet etmiş, İbrâhim 
bin Edhem'i görmüştür. 
Özellikle fütüvvet; cömertlik, 
ikram, herkese iyilik etmek 
husûsundaki sözleriyle 
meşhûr olan Ahmed bin 
Hadraveyh, Belh emîrinin kızı 
Fâtıma ile evlenmişti. Hanımı 
Fâtıma da tasavvufta örnek 
bir şahsiyetti.

Ahmed bin Hadraveyh 
hazretleri önce zâhir, sonra 
bâtın, tasavvuf ilminde 
ve hâllerinde yetişip 

yükseldi. Asker kıyafetinde 
elbise giyerdi. Sadâkatı ve 
doğruluğu en büyük lütfun 
elde edilmesinde tek çâre 
olarak gören Ahmed bin 
Hadraveyh; "Kim, bütün 
hâllerinde Allahü teâlânın 
kendisiyle olmasını istiyorsa, 
doğruluğa sarılsın" derdi. 
Ona göre kulun başarıya 
ulaşmaması, basîretsizliğinin 
eseridir. "Yol açık, hak zâhir, 
belli, dâvette bulunan bilinip 
işitilmiştir. Bütün bunlardan 
sonra şaşırmak, yalnız 
körlükten ileri gelmektedir." 
derdi.

Ebû Hafs'a; "Bu yolun 
büyüğü kimdir?" diye 
sorulduğunda; "Ahmed 
bin Hadraveyh'ten yüksek 
hikmetli ve hâli ondan doğru 
kimse görmedim." buyurdu.

Belh emîrinin kızı olan 
hanımı Fâtıma, tövbe etmiş 
ve Ahmed bin Hadraveyh'e 
haber gönderip, babasından 
kendisini istemesini 
söylemişti. Ebû Hâmid 
Ahmed kabûl etmeyince, 
ikinci defâ adam gönderdi 
ve; "Ben, seni Allah yolunu 
görmek isteyenlerin 
yolunu kesici değil, yol 
gösterici olmakta herkesten 

ileri sanıyordum." dedi. 
Bunun üzerine Ahmed 
bin Hadraveyh, Fâtıma'yı 
babasından istedi. Babası 
da Ahmed bin Hadraveyh'in 
bereketlerinden istifâde 
için kızını ona verdi. Fâtıma 
dünyâ işlerini terk etti ve 
Ahmed bin Hadraveyh'le 
huzûr ve sükûn içinde yaşadı.

Menkıbelerinden bâzıları 
şöyledir:

BOŞ DÖNMEMİŞ   
OLURSUN

Bir gün evine hırsız 
girdi. Her tarafı aradı, fakat 
götürecek bir şey bulamadı. 
Eli boş döneceği zaman 
Ahmed bin Hadraveyh; "Ey 
genç! Şu kovayı al su doldur. 
Abdest al ve namaz kıl. Bu 
arada evime belki bir şey 
gelir, sana veririm. Böylece 
evimden boş dönmemiş 
olursun." dedi. Genç onun 
emrettiği gibi hareket etti. 
Sabah olunca zengin birisi 
Ahmed bin Hadraveyh'e 
yüz elli altın getirdi. Ahmed 
bin Hadraveyh hazretleri bu 
parayı o gence vererek; "Al 
bu gece kıldığın namazlar 
sebebiyle sana mükafattır." 
dedi.

Ahmed bin Hadraveyh

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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Genç onun bu merhamet 
ve iltifâtı karşısında şaşırdı, 
hâli de değişti. Sonra; 
"Yolumu kaybetmiş, bozuk 
işlere dalmıştım. Bir gece 
hayırlı bir iş yapıp Allahü 
teâlâya ibâdet ettim. Rabbim 
de bana böyle ihsânda 
bulundu." diyerek tövbe 
edip Ahmed bin Hadraveyh 
hazretlerine talebe oldu.

BİR KERE  ÖLÜRÜM

Ahmed bin Hadraveyh 
hazretleri kendi nefsini 
muhâsebeye çektiği bir 
hâdiseyi şöyle anlatmıştır:

Uzun müddet nefsime 
muhâlefetle onu 
kahretmiştim. Bir defâsında 
bir cemâat cihâd için gazâya 
gidiyordu. Bende de gazâ için 
büyük bir arzu uyanmıştı. 
Nefsim gazânın sevâbı ile 
ilgili hadîs-i şerîfleri bana 
hatırlatıyordu. Hayret edip, 
kendi kendime, gâlibâ nefsin 
bu istekli hâli bir hîledir! 
Çünkü nefs seve seve 
ibâdet ve tâatta bulunmaz! 
Herhalde devamlı oruç 
tuttuğum için nefsin tâkatı 
kesildi de bu sebeple savaşa 
gitmemi ve orucumu 
açmamı istiyor dedim.

Nefse dedim ki: "Ey nefs 
gazâ için sefere çıkınca 
oruca devâm edeceğim." 
Nefs; "Olur kabul." deyince 
şaşırdım ve herhalde ben 
nefsi geceleri namaz kılmaya 

mecbûr tutuyorum da 
onun için gazâya çıkmamı 
ve böylece gece namazını 
bırakacağımı ve rahata 
kavuşmayı istiyor diye 
düşündüm. Nefse gazâda da 
seni gece uyutmam dedim. 
"Bu da kabul!" dedi.

Bu cevabına da hayret 
edip, iyice düşündüm. Sonra 
herhalde nefs yalnızlıktan 
usandı da halkın arasına 
karışmak istiyor. Bu sebeple 
diye yorumladım ve nefse; 
"Konakladığımız her 
yerde insanların arasında 
oturmayacağım. Tenhâ bir 
kenara çekileceğim." deyince 
nefsim; "Onu da kabul 
ediyorum!" deyince artık 
onun maksadını anlamaktan 
âciz kaldım. Allahü teâlâya 
sığınıp; "Yâ Rabbî! Beni nefsin 
hîlesinden haberdâr et ve 
onun aldatmasından koru. 
Sana sığındım." diye yalvarıp 
duâ ettim.

Bunun üzerine nefs, şöyle 
dedi: "Benim isteklerime 
muhâlefet etmekle beni 
günde yüz defâ öldürüyorsun, 
bundan kimsenin haberi yok. 
Hiç olmazsa gazâda bir kere 
ölürüm de bunu bütün cihân 
halkı duyar. Derler ki, âferin 
Ahmed Hadraveyh'e, onu, 
nefsini öldürdüler, şehîdlik 
derecesine erdi..."

Nefsin bu cevabı üzerine; 
"Sübhanallah, bu nefs öyle 
yaratılmış ki, hayatında da 

ölümünde de münâfık! Ne 
bu dünyâda ne de âhirette 
müslüman olmak istemiyor! 
Ben onu tâatte bulunmak 
istiyor sanmıştım. Ona 
zünnâr bağlandığının farkına 
varmamışım." diyerek, daha 
çok muhâlefet ettim.

Bir menkıbesi de şöyledir:

VURGUNCULUK YAPMAN 
GEREKİYOR 

Bir kimse Ahmed bin 
Hadraveyh hazretlerine gelip; 
"Fakir ve bitkin bir kimseyim, 
sıkıntıdan kurtulmam için 
bana bir yol gösterir misiniz?" 
dedi.

Onun bu arzusu üzerine; 
"Git bütün mesleklerin ve 
yapılan işlerin isimlerini ayrı 
ayrı yaz. Bir torbaya doldur 
bana getir." dedi.

Fakir kimse söylenilen şeyi 
yapıp tekrar huzuruna geldi. 
Yanına gelince, getirdiği 
torbaya elini sokup bir kâğıt 
çıkardı. Kâğıdın üzerinde 
"vurgunculuk" yazıyordu.

Kâğıdı adama verip; 
"Senin vurgunculuk yapman 
gerekiyor." dedi.

Adam önce şaşırdı sonra 
da; "Madem ki bu zat 
böyle söyledi, bunu çâresiz 
yapmam gerekiyor." dedi. 
Sonra yolkesen harâmilerin 
yanına gidip, kendisinin 
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de yol kesip vurgunculuk 
yapmak istediğini söyledi. 
"Kabul! Ancak bir şartımız 
var ne dersek yapacaksın. O 
zaman seni aramıza alırız" 
dediler.

"Peki bu şartınızı kabul 
ettim." diyerek onlara katıldı.

Birkaç gün yolkesicilerin 
arasında kaldı. Bir gün 
bir kervanın önüne çıkıp, 
soymak istediler. Kervanda 
çok zengin bir tüccar vardı. 
Bu adamı yakalayıp, aralarına 
yeni katılan kimseye; "Bunun 
başını kes!" dediler.

Bu teklif karşısında şaşırıp 
durakladı. Kendi kendine; 
"Şu eşkiyânın reisi haksız 
yere kan döküyor. Tüccarı 
öldüreceğime onu öldüreyim 
daha iyi olur." diye düşündü.

Eşkiyâ reisi ise ona 
ısrarla; "Eğer iş yapmak için 
geldiysen, işin budur bunu 
yapman lazım. Yoksa git 
kendine başka bir iş bul." 
dedi. Bu sözler üzerine kılıcını 
çekip eşkıyâ reisinin başını 
kesti. Diğer vurguncular 
reislerinin öldüğünü 
görünce, kaçıp dağıldılar. 
Böylece kervan soyulmaktan 
kurtuldu. Ölümden ve 
soyulmaktan kurtulan zengin 
tüccar, onun yaptığı işten çok 
memnun olup, ona pek çok 
altın ve gümüş verdi. Böylece 
zengin oldu fakirlikten ve 

vurguncu olmaktan kurtuldu.

Ahmed bin Hadraveyh 
hazretleri fakirlere, garîblere 
acır, onları himâye ederdi. 
Onlara yardım edebilmek 
için borç alırdı. Vefât edeceği 
sırada bu sebeple yedi yüz 
dirhem borcu vardı. Bu 
paranın tamamını fakirlere 
harcamıştı. Ölüm döşeğinde 
iken alacaklıları vefât etmek 
üzere olduğunu haber 
alarak, altınlarını istemek 
üzere hemen yanına gittiler. 
Bütün alacaklılar başında 
toplanmıştı. Bu durumu 
görerek; "Allah'ım benim 
canımı alıyorsun, fakat şu 
kimselerin rehini benim 
canımdır! Ben onların 
önünde rehin bulunuyorum. 
Şimdi güvenilir bir kefil 
arıyorlar. Bu borcu öyle 
birine havâle et ki, bunların 
alacakları ödensin. Ondan 
sonra canımı al!" diye duâ 
etti.

Daha duâsını bitirir 
bitirmez kapısı çalındı. 
Bir zât gelip; "Ahmed bin 
Hadraveyh'in evi burası mı?" 
dedi.

"Evet burasıdır" diye 
cevap verdiler. Bu sefer:

"Ebû Hâmid Ahmed 
bin Hadraveyh'den alacağı 
olanlar dışarı gelsin." diye 
seslendi.

Alacaklılar bu sesi duyup 
hemen dışarı çıktılar. Gelen 
zât herbirinin alacağını ayrı 

ayrı ödedi. Borçlar ödenip 
tamamlanınca Ahmed bin 
Hadraveyh hazretleri vefât 
etti.

Birçok eserleri bulunan 
Ahmed bin Hadraveyh, 
hayatında düstûr hâline 
getirdiği "Allah doğrularla 
berâberdir" sözünün 
tecellisine ölüm döşeğinde 
de kavuşmuştur. Vefâtı 
sırasında yanında bulunan 
Muhammed bin Hâmid 
şöyle anlatıyor:

Ahmed bin Hadraveyh 
ölüm döşeğinde iken 95 
yaşındaydı. Kendisine bir 
mesele sorulunca gözleri 
yaşardı. "Ey oğlum 95 
senedir çaldığım bir kapı 
vardı. İşte şimdi o kapı bana 
açılıyor. Benim için saâdetle 
mi yoksa bahtsızlıkla mı 
açılıyor, bilmiyorum. Suâle 
nasıl cevap verebilirim?" diye 
karşılık verdi.

Ahmed bin Hadraveyh 
hazretleri buyurdu ki:

"Mârifetin hakîkati, Allahü 
teâlâyı kalb ile sevmek, dil ile 
anmak ve Allahü teâlâdan 
başka her şeyden ümidini 
kesmektir."

"Gaflet uykusundan daha 
ağır uyku yoktur. Şehvetten 
kuvvetli esaret yoktur. Gaflet 
ağırlığı olmasaydı. Şehvet 
gâlip gelmezdi."

"Yoksullara hizmet eden, 
şu üç şeyle mükâfatlandırılır. 
Tevâzu, edep güzelliği, 
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cömertlik."

"İnsanların Allahü teâlâya 
en yakın olanı, güzel huylara 
en çok sâhip olanıdır."

"Fakirliğindeki izzeti ve 
dervişliğindeki şerefi gizli 
tut. Yâni halka ben fakirim 
diyerek sırrını açığa vurma. 
Çünkü fakirlik Allahü teâlânın 
iyi bir ihsânı ve ikrâmıdır."

"Sabır, fakru zarûrette 
kalanların azığı, rızâ ise 
âriflerin mertebesidir."

"Kalp, bir takım kaplardan 
ibârettir. Allahü teâlânın 
sevgisiyle dolduğu zaman, 
nûrun fazlası diğer uzuvlara 
yansır. Bâtılla dolduğu zaman 
da, ondaki karanlık diğer 
organlara geçer."

"Amellerin en iyisi 
hangisidir?" sorusuna: 
"Allahü teâlâdan başkasına 
iltifât etmekten kendini 
korumaktır." diye cevap 
vermişti.

Birgün yanında "Allahü 
teâlâya (azâbından 
rahmetine) sığının." (Zâriyât 
sûresi: 50) meâlindeki âyet-i 
kerîme okunduğunda; "Bu 
âyet-i kerîme her konuda 
kaçıp sığınılacak en hayırlı 
olanın Allahü teâlâ olduğunu 
öğretmektedir." dedi.

HARMANIM SAMAN 
OLDU

Ahmed bin Hadraveyh 
hazretleri gençliğinde bir 
defâ bir şeyhin dergâhına 
gitti. Üzerinde eski elbiseler 
vardı. Onu gören talebeler 
kabullenemeyip, hocalarına; 
"Bu gelen misâfir dergâhın 
ehli değil." dediler.

O ise dergâhta bir müddet 
kaldı. Bir gün dergâhın 
kuyusundan su çekerken 
elindeki kovanın ipi kopup 
kova kuyuya düştü. Bu 
sebeple dergâhta vazîfeli 
olan hizmetkâr ona sitem 
edip üzdü. Ahmed bin 
Hadraveyh hazretleri bu 
durum karşısında dergâhın 
şeyhine gidip; "Kova kuyuya 
düştü, çıkması için bir Fâtihâ 
okur musunuz?" diye ricâ 
etti.

Dergâhın şeyhi; "Bu nasıl 
bir istek." diye duraklayınca; 
"Eğer siz okumazsanız izin 
verin ben okuyayım." dedi.

Şeyh de izin verdi. 
Kuyunun başında Fâtihâ 
sûresini okudu kova 
birdenbire kuyunun üzerine 
çıktı.

Dergâhın şeyhi onun 
bu ihlâsını görerek sarığını 
çıkarıp önüne koydu ve 
derecesinin onun derecesi 
yanında çok az bir derece 
olduğunu ifâde için; "Ey 
genç! Sen nasıl bir kimsesin 

ki benim harmanım senin 
danen yanında saman oldu" 
dedi.

Ahmed bin Hadraveyh 
şeyhin bu sözü üzerine; 
"Talebelerinize söyleyiniz, 
misâfire kem nazarla 
bakmasınlar. Zaten ben 
gidiyorum." diyerek, ayrıldı.

KÖPEKLER DE 
NASİPLENMELİ

Bir müddet Bistam'da 
kalan Ahmed bin Hadraveyh 
hanımı ile oradan ayrılıp, 
Nişâbur'a gitti. Nişâbur'da 
iken Yahyâ bin Muâz-ı Râzî 
oraya geldi. Gelen bu misâfiri 
Ahmed bin Hadraveyh 
evine dâvet etmek 
istedi. Hanımına bu zâtın 
dâvetinde neler yapılmasının 
gerektiğini sorunca, Fâtıma 
şöyle cevap verdi: "Birçok 
hayvan kesmeli, ayrıca 
şunlara da ihtiyaç vardır; 
çokça şamdanlar, buhûr 
ve misk alınmalı, bunlara 
ilâveten birkaç merkep 
kesmeli." deyince, Ahmed 
bin Hadraveyh; "Merkep 
kesmek de ne oluyor?" diye 
sordu. Hanımı; "Kerem sâhibi 
bir kimse, kerem sâhibi bir 
kişiyi evine dâvet edip misâfir 
edince, mahallenin köpekleri 
de bundan nasiblerini 
almalıdır." diye cevap verdi.
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Dr. Ahmet ALTUN

G Ü N D E M

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1 Ocak 2023'ten itibaren nüfusu 100 
binin üzerinde olan belediyelerin hangisinde kadın konukevi olup hangisinde 
olmadığını kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığında düzenlenen Aile İçi ve 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, aile içi ve 
kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'de değil, dünyada da mücadele edilen bir 
sorun olduğuna işaret etti.

Kadın konukevlerinin sayısının artırılması için belediyelere görev düştüğünü 
vurgulayan Soylu, "Nüfusu 100 binden fazla olan belediyelerden kadın konukevi 
yapılması konusunda talebimiz oldu. 1 Ocak 2023'ten itibaren nüfusu 100 
binin üzerinde olan belediyelerin hangisinde kadın konukevi olup hangisinde 
olmadığını kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Bakan Soylu: Kadın konukevi aç-
mayan belediyeler kamuoyuyla 

paylaşılacak
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"Bugüne kadar 2 milyon 7 bin 365 erkeğe eğitim verildi"

Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık ve eğitim 
çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyerek, "Erkeklere yönelik de 'Kadına 
El Kalkamaz' eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar 2 milyon 7 bin 
365 erkeğe eğitim verildi." dedi.

Risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının daha doğru yapılabilmesi 
amacıyla oluşturulan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu"nun 
değiştirilmesinin önemine değinen Soylu, böylece yargının ve Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) elinin kuvvetlendiğini kaydetti.

Süleyman Soylu, şiddet uygulayanlara takılan elektronik kelepçe uygulamasının 
cinayetleri büyük oranda önlediğini de belirterek, "Şu anda aktif olarak 714 
elektronik kelepçe vakası takip ediliyor. Uygulama başladığından beri takip 
edilen vaka sayısı da 2 bin 312." bilgisini paylaştı.

"KADES'i 3,9 milyon kişi indirdi"

Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) şu ana kadar 3,9 milyon kişi tarafından 
indirildiğini ve uygulama üzerinden 486 bin 641 ihbar alındığını aktaran Soylu, 
"Sistem itibarıyla bu ihbarların tamamına gidiyoruz. Bu ihbarların 285 bin 456'sı 
asıllı yani gerçek, tehlike içeren ihbarlar. Bunların içinde Allah göstermesin 
belki de onlarca cinayet vakasını, KADES sayesinde önlemiş olduk." ifadelerini 
kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, kadın cinayetlerinin geçen yıla göre azaldığına işaret 
ederek, "Geçen yıl 30 Ağustos itibarıyla işlenen kadın cinayeti 194'tü, bu yıl ise 
181. Yani geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik bir azalış var." şeklinde 
konuştu.

Programda, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan "aile içi ve kadına 
yönelik şiddetle mücadele" konulu sunum yapıldı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdür 
Yardımcısı Erhan Gülveren, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Jandarma 
Asayiş Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz ile İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından 
yetkililer de katıldı.

trt haber
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KOCASİNAN'DA ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINI 
SEVİNDİREN  'AY YILDIZ TURU'

-BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR; "KAHRAMANLARIMIZIN BİZLERE EMANETİ OLAN 
YAVRULARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

 Kocasinan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ve gazı 
çocuklarını sevindiren 'Ay Yıldız Turu' temalı etkinliğe imza attı. Şehit ve gazı 
çocuklarıyla birlikte klasik araçla vatandaşları selamlayan Başkan Çolakbayrakdar, tüm 
vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutlayarak; "Kahramanlarımızın bizlere emaneti olan 
yavrularımızın her zaman yanındayız" dedi. Motosiklet ve klasik araçlarla 'Ay Yıldız' 
koreografisine katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise önemli bir günde anlamlı bir 
etkinliğe imza attığı için Başkan Çolakbayrakdar'ı tebrik etti.

 Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bisiklet, off 
road, motosiklet ve  klasik otomobil grubunun katkı sağladığı 'Ay Yıldız Turu' etkinliği 
için Sümer Mahallesi'ndeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Otopark Alanında 
toplanıldı. Mutluluğu gözlerinden okunan şehit ve gazi çocukları, klasik araçları ve 
motosikletleri yakından inceledi.

 Burada basın mensuplarına etkinlik hakkında bilgiler veren Başkan 
Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutlayarak; " 30 Ağustos Zafer 
Bayram'ımızın 100.yılını farklı bir etkinlikle kutlayalım istedik. Bisiklet grubu Tuna 
Spor Derneği (TUNA-DER), Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu (PARS), Şahin 
Team Off Road Club (OFF ROAD), Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği (EKOD), Vosvos 
Kayseri, Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi  ile Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü ile birlikte güzel bir etkinliğe imza 
attık. Etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.  Şehit ve gazi ailelerimizin 
çocuklarına, 'Ay Yıldız Turu' temalı  şehir turu ile bir bayram havası yaşatacaklar. 
Çocuklarımızla eğlenceli vakit geçireceğiz. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin 
kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı ve bayrağı 
uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet 
diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Zafer Bayram'ını en içten 
duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

 Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali 
Yavuz ise; şehit ve gazi çocuklarına yönelik olmasının anlamı ve önemi açısından gurur 
verici olduğunu belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

 Şehit ve gazı çocuklarıyla birlikte klasik araca binen Başkan Çolakbayrakdar, 
'Ay Yıldız Turu' temalı şehir turu ile balkonlarda, sokak ve caddelerde bulunan 
vatandaşları selamladı. Vatandaşın yoğun sevgi seliyle karşılaşan Başkan 
Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda 
son bulan 'Ay Yıldız Turu'na  Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Garnizon Komutanı Hv. 
Tuğg. Haldun Taşan'da katıldı. Klasik araba ve motosikletle poz veren Vali Gökmen 
Çiçek, önemli bir günde anlamlı bir etkinliğe imza attığı için Başkan Çolakbayrakdar'ı 
tebrik etti. Protokol ve vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'nda klasik araba ve 
motosikletlerle 'Ay Yıldız' koreografisi, renkli görüntüler oluşturdu.

 Klasik arabaya ve motosikletlere binen ve keyifli dakikalar yaşayan çocuklar da 
hayallerini gerçekleştirdiği için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. 
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Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Malazgirt Ruhunu Yaşatmayı 
İlke Edinmeliyiz

Malazgirt Zaferi’nin toplumsal birlik ruhunun öneminin vurgulanması açısından 
önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Malazgirt ruhunun genç 
kuşaklara anlatılması ve aktarılması gerektiğini belirterek “Malazgirt ruhunu 
yaşatmayı ilke edinmemiz, altını çizmemiz gerekiyor.” dedi.

Malazgirt ruhunu yaşatmayı ilke edinmeliyiz

Bilgi çağında fikri güçlü olanın kazandığını vurgulayan Tarhan, “Kendi 
geçmişimize sahip çıkacağız, bugünü yaşayacağız ama geleceğe bakacağız” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede 
toplumsal birliktelik ruhuna dikkat çekti.
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Milli birlik ruhunun önemi 
vurgulanıyor

Malazgirt Zaferi’ndeki birliktelik 
ruhunun iyi anlaşılması gerektiğini 
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“O zamanlar Sultan Alparslan’a 
Güneydoğu’daki tüm halklar destek 
verdi. Sadece Türkler değil, Kürtler de 
ciddi destek verdi. Malazgirt Zaferi’nin 
kazanılmasında bu birlikteliğin önemli 
etkisi oldu. Dil ve din bir ise millet 
birdir sözü önemli bir sözdür. Bütün 
halkları ve kültürleri birleştiren milli 
birlik ruhunun önemini vurgulamak 
açısından Malazgirt Zaferi’nin ayrı bir 
yeri vardır.” dedi.

Muş’taki kutlamalar çok anlamlı

Malazgirt Zaferi’nin 951’inci 
yıldönümü dolayısıyla Muş’ta yapılan 
kutlamaların da çok anlamlı olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Malazgirt Zaferi’nin o bölgedeki 
tüm halkları birleştiren bir şekilde 
kutlanması önemli. Bu zaferin 
sadece Türklerin değil, bölgedeki 
diğer halkların da birlikte kutlaması 
önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın o 
bölgeye giderek orada bu kutlamaların 
yapılması çok anlamlıdır. Bu aslında 
Türkiye milliyetçiliğine bir adımdır.” 
dedi.

Malazgirt ruhunda Alparslan’ın 
motivasyonu önemli

Malazgirt Zaferi’ndeki başarıyı 
anlamak için Malazgirt ruhunun 
anlaşılması gerektiğini kaydeden Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Burada üzerinde 
durulması gereken Malazgirt ruhudur. 
Çanakkale ruhunda olduğu gibi 
Malazgirt ruhunda da Alparslan ve 
beraberindekiler motivasyonluydu. 
Alparslan’ın motivasyonu neydi, 
ona bakmak lazım. Bir insanın 
motivasyonunun olması için bu konuda 
ihtiyaç olması gerekiyor. İhtiyaç olması 
için istek gerekiyor. İstekler ihtiyaçları 
oluşturur. İhtiyaçlar da motive eder. 
Yani Alparslan hangi isteklerle ve 
niyetlerle hareket etti? Burada 
Alparslan’ın hareketi, cihangirlik 
hareketi değil, şehitlik derecesidir.” 
dedi.

İnsanının kendini feda etmesi için 
yüksek bir ideal gerekiyor

Şehitlik kelimesinin şehadet 
kökünden yani görmek kökünden 
geldiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Yani şehit, hakikat görmüş 
gibi olan kişiler. Yani kendilerini feda 
edebilmiş kişiler olarak görebilmek. 
İnsanın hayatındaki en önemli şeyi 
nedir? Canıdır. Canını yüksek bir 
ideal için feda ediyor. İnsanın kendini 
feda edebilmesi için yüksek bir ideal 
gerekiyor. İnsan beyninde ödül ceza 
sistemi var. Ödül ceza sisteminin 
karşılığında manevi bir makam vardır. 
Önemli iki soru vardır: Canın mı, hizmet 
verdiğin kişinin canı mı? Kişi kendi 
canını feda etmekle yükümlüdür.” 
dedi.
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Millî ilke oluşturmamız lazım

26 Ağustos Malazgirt Zaferi ruhunun genç kuşaklara anlatılmasının önemini 
vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Tıpkı Çanakkale ruhu gibi anlatılmalıdır. O 
heyecanı gençlerin hissetmesine imkân sağlanmalıdır. Japonlar bu ruhu yaşatmak 
için ilkokul çocuklarını tarihi yerlere götürüyorlar. ‘Biz sahip olduğumuz topraklar 
ve değerler için bedel ödedik’ diyerek milli ilke oluşturuyorlar. Bizim de milli 
ilke oluşturmamız için tıpkı Çanakkale gibi milli varlıklarımızı canlı yaşatmamız 
gerekir.” diye konuştu.

Değer içerikli eğitim olmalıdır

Bu değerleri öğretmek ve yaşatmanın eğitim sistemi içinde de yer alması 
gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu sistem şu anda değerlerimizi 
çok önemsemiyor. Bir ara değerlerle ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyordu. Sonra 
durduruldu. Tekrar başlaması lazım ama değerler konferanslarla olmaz. Değer 
içerikli eğitim olmalı. Değerler, toplumu toplum yapan bir ruhtur. İnsanı diğer 
canlılardan ayıran soyut değerleri olmasıdır. Davranışlar, normlar vardır. İnsanın 
hayatına kılavuzluk eden, hayatına anlam katan şeyler vardır. Bunlardan biri de 
toplumca paylaşılan ortak değerlerdir.” dedi.

Malazgirt ruhunu yaşatmayı ilke edinmeliyiz

Malazgirt Zaferi’ndeki ruhun Osmanlı’da da ortaya çıktığını, o ruhun daha 
sonra cumhuriyetin kurulmasını sağladığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Cumhuriyetin kuruluş kodlarına bakın Çanakkale ruhu vardır. Malazgirt ruhu 
vardır. Halkı harekete geçiren odur. Bizim bu ruhu ve anlayışı yaşatmamız 
gerekiyor. Mehmet Akif’in dediği gibi Allah bu millete bir daha istiklal Marşı 
yazdırtmasın. Akıllı olanlar başına musibet gelmeden tedbir alırlar. Bizler de öyle 
yapalım.” dedi. Malazgirt’teki Alperenler’in paylaşımcılık ve yardımseverlikleriyle 
o bölgedeki insanlara iyi örnek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Alperenler o dönemlerde oradaki yabancı kültüre bizi tanıttılar. Türklerin 
zalim olmadığını anlattılar. Bunun sonucunda direnç kırılıyor. Onun için bizim 
Malazgirt ruhunu yaşatmayı ilke edinmemiz, altını çizmemiz gerekiyor. Kültürel 
standartlarımızı bunlar belirliyor. Onun için değerleri artık konferans gibi değil 
dersliklerin içerisinde aktarmamız gerekiyor.” dedi.

Malazgirt Zaferi ve ruhu çocuklara anlatılmalı

Malazgirt Zaferi’nin öneminin de anne-babalar tarafından çocuklarına 
anlatılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Çocuklara bugün Malazgirt’te 
ne olduğunu öğretmeleri gerekiyor. Bugün neden Malazgirt Zaferi önemli? 
Çocuklar Malazgirt’te ne oldu? Neden tören yapılıyor? Oradaki ruh nedir? 
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Orada hangi değerler o savaşı kazandırdı? Bunlar çok önemli. Kendi manevi 
değerlerimizi, kültürel değerlerimizi, şehitlik duygumuzu kaybedersek savaş 
duygumuzu kaybederiz. Bu çok önemli. Onun için anne-babalar çocuğunuza 
öğretin.” tavsiyesinde bulundu.

Bilgi çağında fikri güçlü olan kazanıyor

Çok eski dönemlerde yaşanan savaşların yerini şimdi fikir savaşlarının aldığını 
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “O zamanlar cihat vardı. Maddi cihat manevi 
cihada dönüştü. Şimdi ise fikir savaşları var. Fikri güçlü olan kazanıyor çünkü 
bilgi çağındayız. En büyük şey güç artık. Bilgi gücü. Bizler kültürel emperyalizme 
uğruyoruz. Toplumumuzda ciddi bir şekilde kültürel deformasyon var. Kendi 
kültürel değerlerimizi koruyup yaşatmamız lazım çünkü bir müddet sonra 
Malazgirt’teki ruh yok olur. Bir söz vardır: ‘Savaş ölünce kaybedilmez, düşmana 
benzediğin zaman kaybedilir.’ Düşmanın değerlerini alıp kendi değerlerimiz 
yaparsak düşmana benzeriz. Biz kaybedenlerden oluruz ve bir müddet 
sonra kültürel emperyalizm sonrası birçok kültür kaybolacaktır. Ruhumuzu 
kaybetmemeliyiz. İnsanın ruhu denilince davranışlar, düşünceler anlaşılır. 
Kültürel kodlarımızı korumamız gerekiyor.” dedi.

Kendi kültürümüzü yaşatmalıyız

İçinde bulunduğumuz dönemde üzerinde durulması gereken en önemli şeyin 
öz değerlerimizi koruyarak modernleşmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Modernizmin gelmesi faydalı ama kendi kimliğimizi buraya aktarmamız 
lazım. Bunu yapamazsak eğer Malazgirt ruhunu kaybederiz. Kültürün tamamı 
ailede oluşmuyor. Milli eğitimin bu konuda bir şeyler yapması lazım. 20-30 sene 
sonra şu anda Kıbrıs’ta eriyen kültürler gibi olacağız. Onun için kültürlerimizi 
eritmemiz için kendi kültürümüzü ve ruhumuzu yaşatmamız gerekiyor. Burada 
Malazgirt, Çanakkale semboldür. Bu sembollerin canlı tutulması böyle gelişen 
ruhlarda, gelişen zihinlerde iz bırakıyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, 
neyin iyi neyin kötü olduğunu, neyin adil olup olmadığını görmüş oluyoruz.” 
dedi.

Küresel salgına karşı önlem almalıyız

Bizden olmayan kişilerin, bizim gibi gözüküp bizim kültürümüzü 
değiştirebileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İhtiyaçları 
değiştirdiğiniz zaman kültürler değişir. Kültürel psikolojik savaşta, bir toplumun 
ihtiyaçlarını değiştirdiğin zaman kendileri gönüllü olarak kültürlerini değiştiriyor. 
Anlamlarımıza, kültürlerimize, değerlerimize, kurallarımıza muhakkak sahip 
çıkmamız gerekiyor. Şu anda küresel bir salgın var. Bu salgına karşı önlem 
almalıyız. Milli değerlerimizi sadece PR’la kurtaramayız. Her anne-baba 
sorumludur. Hepimiz bundan sorumluyuz.” dedi.
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Sağlıklı ve güçlü toplum için…

Sağlıklı ve güçlü sadece kendini düşünen fertlerle toplumun değil, aynı 
zamanda yaşadığı ülke ve millet için de bir şeyler yapan kişilerle mümkün 
olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Yaşadığımız ülke için de bir 
şeyler yapacağız. İçinde olduğumuz toplum için de bir şeyler yapacağız. Topluma 
karşı borcumuz yok mu bizim? Atalarımıza karşı borcumuz yok mu? Bunları 
hatırlayalım, bunun sorumluluğuyla hareket edelim ve aynı zamanda heyecanı 
ve sevinciyle hareket edelim.” dedi.

Geçmişimize sahip çıkacağız

Toplumsal değerlerin yaşaması ve devamlılığı için paylaşılabilir hale getirilmesi 
gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsanın değerleri sadece yerine 
getirmesi değil, topluma karşı da değerleri aktarmak gibi bir görevi vardır. Herkes 
elini taşın altına koymalıdır. Paylaşımcılık bir değerdir. Teşekkür bir değerdir, 
minnettarlık bir değerdir. Bunları yaşattığımız zaman kendi içimizde hem mutlu 
oluyoruz hem başarılı oluyoruz. Kendi geçmişimize sahip çıkacağız, bugünü 
yaşayacağız ama geleceğe bakacağız. Böyle olursa milli hedefleri olan, milli 
değerlerimize ve ideallerimize bağlı olarak sorumluluğumuzu yerine getirmiş 
olabiliriz.” diye konuştu
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BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Beş çocuklu bir ailenin 2. erkek çocuğu olarak doğdu.

Erken yaşta yeteneğini keşfetti ressam Kocamemi’ydi.

Daha sonra İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi,

Ressamlığın daha profesyonel sanat eğitimine başladı.

İki yıl Paris’te, eşi Ernestine Letoni’yle (Eren Eyüboğlu) tanıştı.

Resim öğretmeni oldu yurda döndükten sonra Akademiye,

Akademide ölümüne kadar sayısız ressam öğrenci yetiştirdi.

Halk edebiyatına hayranlığı, aynı zamanda şiirlerine de yansıdı.

Mari Gerekmezyan’la olan aşkı da tablo ve şiirlerine taşıdı,

İşte “Karadutum, çatal karam, çingenem” dediği aşkı O'ydu.

(*): 21 Eylül 1975 tarihinde, 64 yaşında iken kaybettiğimiz, ülkemizin değerli, 
verimli ve üretken şair ve ressamı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu rahmetle, hasretle 
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

AB ülkeleri, Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya 
alma konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, AB dönem başkanı Çekya'nın 
başkenti Prag'daki gayriresmi toplantıda, Rusya ile vize meselesini ele alarak 
bazı konularda siyasi uzlaşı sağladı.

Toplantı bitiminde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Josep Borrell'in verdiği bilgiye göre, AB ülkeleri, Rusya ile daha önce imzalanan 
ve uygulamada bulunan vize kolaylığı anlaşmasını tam olarak askıya alma 
konusunda uzlaştı.

"Artık kolaylık yok"

Daha önce de vize kolaylığı anlaşmasının Rusya devlet görevlileri gibi gruplar 
için askıya alındığını hatırlatan Borrell, son kararla birlikte Rus vatandaşlarına 
verilen yeni vize sayılarının ciddi şekilde azalacağını söyledi ve "Artık kolaylık 
yok." dedi.

Bundan sonra yapılacak başvuruların ciddi incelemeden geçeceğini kaydeden 
Borrell, "Kendimizi Ukrayna'daki savaşa karşı çıkanlardan, Rus sivil toplumundan 
ayrı tutmak da istemiyoruz." diye konuştu.

Baltık ülkeleri, Polonya, Finlandiya, Çekya gibi bazı AB üyeleri Rus vatandaşlarına 
toptan vize yasağı getirilmesini istiyordu. Ancak bu öneriye Fransa, Almanya, 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyeler karşı çıkıyordu.

Bazı pasaportlar tanınmayacak, milyonlarca vize incelenecek

AB dışişleri bakanlarının uzlaşısıyla Kırım gibi Ukrayna'ya ait ancak Rusya'nın 
işgali altında bulunan topraklarda verilen Rus pasaportları da tanınmayacak.

Ab Rusya İle Vize Kolaylığı 
Anlaşmasını Askıya Alıyor
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Bunların dışında bugünkü toplantıdan çıkan karara göre, AB ülkelerince daha 
önce Rus vatandaşlarına verilmiş mevcut vizelerin durumu incelenecek ve 
bunların ne olacağına ilişkin çalışma yapılacak.

Bakanlar, yaklaşık 12 milyon geçerli vizeyi kapsayan "bu karmaşık durum" için 
AB Komisyonunu çalışma yürütmeye ve bir kılavuz oluşturmaya davet etti.

Borrell'in verdiği bilgiye göre, temmuz ayından beri Rusya'dan komşu AB 
ülkelerine geçişler hatırı sayılır şekilde arttı. Buna gerekçe olarak AB ile Rusya 
arasında havayolu taşımacılığının aylar önce kesilmiş olması gösteriliyor. Ruslar, 
komşu ülkelere geçerek oralardan diğer AB ülkelerine hava yoluyla seyahat 
edebiliyor.

Komşu ülkeler Rusya'dan girişleri sınırlayabilecek

Borrell, ayrıca Rusya'ya sınırı bulunan AB ülkelerinin Ruslara girişleri 
sınırlandırma konusunda ulusal düzeyde kendi tedbirini alabileceğini açıkladı.

Bunun Schengen kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayan 
Borrell, ulusal tedbirlerin vizelerin verilmesinde ve sınır geçişlerinde 
uygulanabileceğini, üye ülkelerin Schengen kuralları çerçevesinde birçok 
seçeneği bulunduğunu aktardı.

AB üyelerinden Polonya ve Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 
başlamasından kısa süre sonra Rus vatandaşlarından vize başvurusu almayı 
durdurmuştu.
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ountry, ABD'nin güneydoğusunda yaşayan 
beyazlara özgü müzik tarzıdır.

Country tarzı, 1920'lerde ABD'nin güney 
eyaletlerindeki yoksul ve beyaz köylüler 
arasında ortaya çıktı. Country, ilk sömürgecilerin 
torunlarının kuşaktan kuşağa aktardıkları 
Galler, İskoçya ya da İrlanda'ya özgü eski 
halk şarkılarının ya da baladlarının Amerikan 
zevkine uyarlanmasıyla oluşturulmuştur. Eşlik 

eden başlıca çalgılar bir banjo ya da gitar, ve bir kemandır. Bu müzik, köylerin 
çevreleriyle iletişim olanaklarını artıran radyo sayesinde tüm güney eyaletlerinde 
yayıldı. Güneyli halk, bu tarzı büyük bir ilgiyle karşıladı.

Nashville, çıkışından bu yana bu türün merkezi olarak bilinir. 1930'lu yıllarda, 
bu müzik tarzına "Hillbilly Music" (Orman Köylülerinin Müziği) de dendi. Türün 
ilk büyük yıldızı, kovboy müziğiyle Hillbilly müziğini birleştirerek, "Country And 
Western" tarzını yaratan Jimmie Rodgers'tır (1897-1933). Şarkıcı ve oyuncu 
Roy Rogers rol aldığı çok sayıda filmle "Country And Western" tarzının dinleyici 
kitlesini büyük ölçüde genişletti. Savaşın ardından Hank Willimas (1923-1953) 
bu türün temsilciliğini üstlenerek yürüttü. Bill Haley, Elvis Presley gibi güneyin ilk 
Rock And Roll şarkıcıları, sanat yaşamlarına Country ile başladılar. Johnny Cash 
ve Carl Perkins bu türün en ünlü iki savunucusudur. Country müzik üzerinde 
Meksika, İspanya ve Latin Amerika etkileri de görülmektedir.

1950'li yılların sonlarından başlayarak, Amerikan rock gruplarının bir bölümü 
sürekli olarak Country'den esinlendi. Bazı Country şarkıcılarının da Rock'tan 
etkilenmesi sonucunda, Country Rock tarzı doğdu. Günümüzde Nashville'deki 
stüdyoların üretimi, bölgesel özelliklerden oldukça uzaklaşmıştır. Bugün Country, 
daha ağırbaşlı ve daha gelenekçi sözlerle Rock'ın saygın bir türüdür.

Amerikan halk müziği ile popüler müziğinin bir sentezi şeklinde de 
özetlenebilecek country, caz gibi, gerek ABD gerekse diğer dünya ülkeleri 
tarafından sevilip sayılan bir müzik tarzıdır.

J o h n n y  C a s h A. Akif URTEKİN

Country

M Ü Z İ K

34



sirdergisi.com
Eylül 2022 -  Safer 1444

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST tüm hızıyla 
devam ediyor. Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi. 
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Hürkuş'un ikinci pilot koltuğunda yer 
aldı.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, 
ikinci gününde devam ediyor. Pilot Murat Özpala ile Selçuk Bayraktar'ın ikinci 
pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu yaptı.

Test uçuşu sonrası konuşan Bayraktar, "Tarihte ilk defa biri insansız iki uçakla 
uçuş gerçekleştirdi." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de etkinlikler, 4 Eylül'e 
kadar sürecek.

Hürkuş Ve Akıncı 
Gökyüzünde Süzüldü

S AV U N M A 
S A N AY İ

İsmail Hakkı UZUN

35



sirdergisi.com
Eylül 2022 -  Safer 1444

Prof. Dr. Sefa SAYGILI

P S İ K O L O J İ

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, 12.04.2022 tarihinde A Haber’de  “Bir gün evli kalana ömür 
boyu nafakayı benim vicdanım da kimsenin vicdanı da kabul etmez” açıklamasını yapmıştır. 
Sözlerinin devamında ise “Şu anda bakanlığımız bu sorunu görüyor, Türkiye’nin böyle bir 
sorunu var. Bu sorunla ilgili çalışmaları da bakanlığın var. ŞU ANKİ ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA 
BU SORUNA İLİŞKİN ADIM ATMAK YOK. ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA YOK” diyerek nafaka 
adaletsizliğinin devam ettiğini ve edeceğini açık bir dille ifade etmiştir.

 Sayın Bakan, 2021 yılında 180.000 boşanmanın gerçekleştiğini hatırlatıyor. 1988 yılından 
bu yana kronik hale gelen, milyonları ilgilendiren nafaka sorunu hakkında alınması gereken 
tedbirlere ise değinmemektedir. Oysa “Gençlerin erken evlenmesini engellemek için kesintisiz 
eğitimi 12 yıla çıkardık ve başarılı da olduk. TÜRKİYE’DE ŞU AN EVLİLİK YAŞ ORTALAMASI 30 
CİVARINDA OLDU. Başkaca tedbirler de aldık”ifadeleriyle evliliklerin azaldığını ve boşanmaların 
arttığını, evlilik yaşını yükselttiklerini siyaseten kabul etmektedir.

Süresiz ve fahiş nafaka ödemelerine varlıklı ünlüler de isyan etmeye başlamışlardır. Cem 
Yılmaz’ın dahi aylık 180.000 TL olan iştirak nafakasının düşürülmesi için dava açması magazin 
sahifelerinde haber olmuştur. Aynı şekilde kısa süreli evli kalmalarına rağmen hayat boyu nafaka 
ödeyenlerin feryatlarını duymaktayız. Haksız ve emeksiz kazanca sebep olduğu açık olan nafaka 
adaletsizliğinin siyasetin gündeminde olmamasını anlamak mümkün değildir. Ilımlı feministlerin 
bile süresiz nafakanın haksız olduğunu kabul etmelerine rağmen aileyi ve evliliği korumasını 
beklediklerimizin duyarsızlığını hayretle karşılamaktayız. Sayıları milyonları bulan nafaka 
mağdurlarının sesini siyasetin duymasını istiyoruz.

Yoksulluk nafakası (Medeni Kanun 175. m) evli eşler arasında geçerli olan ve boşanmadan 
sonra karar verilen nafakadır. Yoksulluk nafakasının 1988 yılından önce bir yıl olarak 
uygulanmasına rağmen Türk Medeni Kanunu’nda 12 Mayıs 1988 yılında yapılan değişiklikle 
SÜRESİZ hale getirilmiştir. 2002 yılında kabul edilen yeni Türk Medeni Kanunu’nda da aynı 
görüş kabul edilerek süresiz nafaka uygulaması devam ettirilmektedir. Yoksulluk nafakası ile 
birlikte boşanma aşamasında TEDBİR NAFAKASI ve müşterek çocuklar için İŞTİRAK nafakası 
düzenlenmiştir. Nafaka yükümlülüklerini yerine getirmeyen nafaka borçlusu hakkında nafaka 
alacaklısının şikâyeti üzerine İcra ve İflas Kanunu 344. m. gereğince 3 aya kadar tazyik hapsine 
karar verilmektedir.

Süresiz yoksulluk nafakası (MK. 175. M.) ve ödenmemesi halinde 3 aya kadar tazyik hapsi 
cezası (İ.İ.K. 344. m.); sebepsiz zenginleşmeye, emeksiz ücrete neden olduğu gibi yoksulluk 

Nafaka Adaletsizliği 
Devam Edecek Mi?
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nafakası bağlanan bir kısım kadınlar süresiz nafaka haklarının ortadan kalkmaması için kayıt dışı 
çalışmakta, mal varlıklarını ve gelirlerini gizlemektedirler. Süresiz nafaka almaya devam etmek 
amacıyla yeni bir evlilikten kaçınarak evlilik dışı ilişkilerin yaşandığı örneklerle karşılaşmaktayız. 
Nafaka ödeyen eş ise yeni bir evlilik imkânını kaybetmektedir. Bu uygulamalar sonuç itibarıyla 
ahlaki çöküntüye, husumet ve şiddetin artmasına sebebiyet vermektedir. 

Yürürlükte bulunan yasa ve yerleşik yargı kararları bu şekilde devam ettiği takdirde, süresiz 
nafaka ile tazyik hapsi kararları karşısında ödeme güçlüğüne düşenlerin mağduriyetlerinin 
giderilmesi mümkün olamayacaktır. İşini kaybeden, ödeme güçlüğüne düşerek nafaka bedellerini 
ödeyemeyenler hapis cezası ile karşılaşmaktadırlar. 

Dünyada en katı şekilde ülkemizde uygulanan süresiz nafaka ve tazyik hapsinin kaldırılması 
elzemdir. Evliliklerin azalmasının en önemli nedenlerinden biri de adaletsiz ve süresiz nafaka 
kararlarıdır.

TÜİK verilerine göre, evlilikler azalmakta, boşanmalar artmaktadır. Edinilmiş mallara katılma 
yasal rejimi, maddi ve manevi tazminat kararları, süresiz nafaka, tazyik hapsi cezaları ve özellikle 
6284 sayılı yasa birlikte değerlendirildiğinde boşanma bir kısım kadınlar bakımından cazip hale 
gelmiştir. Günümüzde boşanma davaları çoğunlukla kadınlar tarafından açılmaktadır. Pozitif 
ayrımcılık ve kadının istihdamı teşvik politikaları karşısında yoksulluk nafakası azami bir yıl ile 
sınırlandırılmalıdır.

Nafaka adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ile boşanan eşler arasındaki hukuki ihtilafların 
adil ve doğru yargılamalarla sonlandırılarak, sağlıklı evliliklerin önünün açılmasını sağlamaya 
yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu denli derin toplumsal yaraya siyaset çözümler 
üretmelidir. Kadın hakları perdesi arkasında aile tahrip edilmektedir. Feminist politikalarla aile 
kurumu ayakta kalamaz.
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Beşinci Nokta: Beyanındaki beraattir. Yani, tefevvuk 
ve metanet ve haşmet-tir. Nasıl ki nazmında cezalet, 
lafzında fesahat, manasında belâğat, üslûbunda bedaat 
var. Beyanında dahi faik bir beraat vardır. Evet, terğib 
ve terhib, medh ve zemm, isbat ve irşad, ifham ve 
ifham (ماهفِإ ِو ماحفإ ) gibi bütün aksam-ı kelâmiyede 
ve tabakat-ı hitabiyede beyanat-ı Kur'aniye en yüksek 
mertebede-dir.

Kelâmın kısımları ve hitabın tabakaları

Kur'an-ı Kerîm, ele aldığı meseleleri gayet 
üstün, metin ve haşmetli bir şe-kilde ele alır. Buna 
“beyanındaki beraat” denilir. Kelâmın terğib ve terhib, 
medh ve zemm, isbat ve irşad, ifham ve ifham (ماحفإ 
 gibi kısımları ve tabakaları vardır. Bütün ( ماهفِإ ِو
bunlarda Kur'anın beyanı en yüksek mertebededir. 
Terğib, bir şeye rağbet uyandırmak; terhib, bir şeyden 
sakındırmak; medh, bir şeyi övmek; zemm, bir şeyi 
kötülemek; isbat, bir şeyin doğruluğunu ortaya 
koymak; irşad, bir şeye yönlendirmek; ifham (ماهفإ 
), bir şeyi anlaşılır kılmak; ifham (ماحفإ ) ise muhatabı 
ilzam edip susturmak anlamındadır. İleride her birine 
örnekler verilecektir.

Kur'an neye terğibte bulunmuşsa, gönülleri ona 
şiddetle meylettirir. Neden sakındırmışsa, nefsi de 
kanaate sevkedecek şekilde ondan uzaklaştırır. Neyi 
methetmişse, onu göklere çıkarır. Neyi kötülemişse, 
onu yerin dibine geçirir. Neyi isbat etmişse, akla tam 
kabul ettirir. Neye irşat etmişse, insanı ona sevk eder. 
Neyi anlatmak istemişse, kolayca anlatır, zihne ve kalbe 
yerleştirir. Hangi konuda muhatabı susturmak isterse, 
onu tam susturur.

Mesela: Makam-ı terğib ve teşvikte hadsiz 
misallerinden, mesela Sûre-i ِْلَه

 ,de beyanatı, âb-ı kevser gibi hoş ِِناَسْنِالِْا ىَلَِع ىَتَا
selsebil çeşmesi gibi selasetle akar, Cennet meyveleri 
gibi tatlı, huri libası gibi güzeldir.195

Cennete terğib

Ahiretin iki menzilinden biri olan Cennet, Kur'anın 
temel öğretilerindendir. Onun pek çok yerlerinde 
Cennetle ilgili bahisler bulmak mümkündür. İnsan 

Sûresinin 5-22. âyetler arası da bunlardan biridir. 
Şöyle ki:

 رَرا َِ شَيْ رَنوُب َِ مِ نِْ سٍ ْأ َكِ كَ انَِ ه ُجا َز ِمَ ا كَ اا ًروُف
نِإَِّ بَْلْ اْ

5-“Şüphesiz iyiler, karışımı kâfûr olan bir 
kadehten içerler.”

İyiler, karışımında kâfur olan bir Cennet 
şarabından içerler. Bu, o içeceğe soğukluk, tatlılık 
ve lezzet katar. 

Denildi ki: Kâfur, Cennette bir su ismidir, kokusu 
ve beyazlığında dünyada-kine benzer. 

Denildi ki: O Cennet şarabında kâfur’un 
özellikleri yaratılır, onunla karışmış gibi olur.

ِِّٰلَّلا ُِداَبِع اَهِب ُِبَرْشَي اًنْيَع

6-“Bir kaynak ki, ondan Allah'ın kulları içer.”

Kâfur, Cennette bir su ismi olarak ele alındığında, 
âyetin bu kısmı ondan bedel olur. Yani, o kâfur bir 
pınardan çıkar, Allah’ın has kulları bu pınardan 
afiyetle içerler.

 Onu (istedikleri yere)“ اًريِجْفَت اَهَنوُرج َفُي
kolayca akıtırlar.”

ِِرْذَّنلاِب َِنوُفوُي

7-“Onlar nezirlerini yerine getirirler.”

Bu, yeni bir cümle olup “niçin böyle bir mükâfata 
nail oldular?” şeklinde mukadder bir suale cevaptır.

Nezir, adaktır. Onların nezrettikleri şeyleri 
yaptıklarının nazara verilmesi, Allahın farz 
kıldıklarını hayli hayli yaptıklarını gösterir. Çünkü 
Allah için kendi nefsine borç kıldığını yapan 
kimse, Allahın emrettiklerini daha kolaylıkla yapar. 
 Ve fenalığı her“ اًريِطَتْسُم ُِهُّرَش َِناَك اًمْوَي َِنوُفاَخَيَو
yanı kuşatmış bir günden korkarlar.”

Âyette, onların inançlarının güzelliğini ve 
günahlardan kaçınmalarını hissettirmek vardır.

 اًميِتَيَو اًنيِنْسِم ِِهب ُح ىَلَع َِماَعَّطلا َِنوُمِعْطُيَو
اًريِسَأَو

8-“Düşküne, yetime ve esire seve seve yemek 
yedirirler.” Onlar, Allah sevgisiyle veya kendileri 

8. DERS: KUR'ANIN BEYANINDAKİ 
BERAAT (I)

Prof. Dr. Şadi EREN

İ S L Â M
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yemeği sevdikleri hâlde veya yedirmeyi

sever bir hâlde yoksula, yetime ve esire 
yedirirler.

ِِّٰلَّلا ِِهْجَوِل ِْمُنُمِعْطُن اَمَّنِإ

9-“Size sırf Allah rızası için yediriyoruz.”

Onlar hâl dilleriyle veya sözleriyle böyle söylerler. 
Böyle söylemeleri, min nette bulunmadıklarını 
ve bir mükâfat beklentisinde olmadıklarını ortaya 
koymak içindir. Çünkü minnetle ve beklenti içinde 
yapılan bir ikramın Allah nezdinde mükâfatı az olur.

 “Sizden ne bir karşılık bekliyoruz, ne de bir 
teşekkür.”

اًريِرَطْمَق اًسوُبَع اًمْوَِي اَن ِبَر ِْنِم ُِفاَخَن اَّنِإ

10-“Çünkü biz, bed çehreli, çetin bir günden 
dolayı Rabbimizden korkarız.”

Yani, size ikramda bulunmamız veya sizden 
bir karşılık beklemeyişimiz böyle bir günden 
korktuğumuzdandır.

“Bed çehreli çetin bir günden korkarız” demeleri, 
o günün azabından korkmaları demektir. O günde 
insanların çehresi böyle abus olacak, dehşet içinde 
kalacaktır.

ِِمْوَيْلا َِكِلٰذ َِّرَش ُِّٰلل ه ا ُِمُهاَقَوَف

11-“Allah da onları o günün şerrinden korudu.”

Allah, onların bu korkusu ve korunmaları 
sebebiyle, kendilerini o günün fenalığından 
korudu.196 اًروُرُسَو ًِةَرْضَن ِْمُهاَّقَلَو “Ve yüzlerine bir 
aydınlık ve içlerine bir sevinç verdi.”

Fısk ve fücur içinde yaşayanlar o gün abus bir 
çehre ve keder taşırlarken, Allah bu kimselerin 
yüzlerini güldürdü, gönüllerini sürurla doldurdu.

اًريِرَحَو ًِةَّنَج اوُرَبَم اَمِب ِْمُهاَزَجَو

12-“Sabretmelerine karşılık da onları bir Cennet 
ve ipek ile mükâfatlandırdı.”

Bunlar, farz kılınanları yerine getirmek, haram 
kılınanlardan kaçınmak ve maddî meselelerde 
başkalarını kendilerine tercih etmek hususunda 
sabır gösterdiklerinden, Allah da onlara kendisinden 
yiyecekleri bahçeler ve giyecekleri

ipek elbiseler verir.

ِِكِئاَرَْْلا ىَلَع اَهيِف َِنيِئِنَّتُم

13-“Orada koltuklar üzerine kurulmuşlardır.”

 Orada ne“ اًريِرَهْمَز ِاَلَو اًسْمَش اَهيِف َِنْوَرَي ِاَل
güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu 
soğuk.”

Yani, orada hoş bir hava vardır. Yakıcı bir sıcak ve 
rahatsızlık veren bir soğuk

olmayacaktır.

اَهُلاَلِظ ِْمِهْيَلَع ًِةَيِناَدَو

14-“Üzerlerine Cennetin gölgeleri sarkmıştır.”

Bu ifade, üstte anlatılan Cennetin bir sıfatı 
olabileceği gibi, “Rabbinin makamından korkan 
kimseye iki Cennet vardır.”197 âyetinde iki Cennet 
vaat edilmesinden hareketle, başka bir Cennetin 
özelliği de olabilir. ِاًليِلْذَِت اَهُفوُطُق ِْتَل ِلُذَو 
“Cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) 
yakınlaştırılmıştır.” ٍِةَّضِف ِْنِم ٍِةَيِنآِب ِْمِهْيَلَع ُِفاَطُيَو 
َِريِراَوَق ِْتَناَك ٍِباَوْكَأَو

15-“Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehlerle 
dolaşılır.”

ٍِةَّضِف ِْنِم َِريِراَوَق

16-“Gümüşten billur kadehler.”

“Gümüşten billur kadehler” denilmesi, bu 
Cennet bardaklarının cam gibi duru ve şeffaf, 
gümüş gibi beyaz ve yumuşak olmasını anlatır. 
 Onları (ihtiyaca göre) ölçüp“ اًريِدْقَت اَهوُرَّدَق
düzenlemişlerdir.” Cennet ehli bunların miktarlarını 
ve şekillerini kendi içlerinde takdir edip belirlerler.

Buna göre de bunlar meydana gelir. Veya 
bundan murat şudur: Cennet ehli salih amelleriyle 
bunları belirlemiş olurlar, salih amellerine göre 
karşılık görürler. Veya daha evvelinde Cennet 
hizmetkârlarının bunların etrafında hizmet için 
dönmeleri karinesiyle, bu hizmetçiler Cennet 
ehlinin iştihasına göre gümüşten kupalar içerisinde 
içeceklerini takdim ederler.

ِاًليِبَجنَز اَهُجاَزِم َِناَك اًسْأَك اَهيِف َِنْوَقْسُيَو

17-“Orada kendilerine, katkısı zencefil olan 
içecekle dolu bir kâseden içirilir.”

Bu içecekte zencefil karışımı olması, bunun 
içeceğe hoş bir lezzet katmasındandır.

ِاًليِبَسْلَس ىَّمَسُت اَهيِف اًنْيَع

18-“Bu, orada bir pınardır ki, adına ‘selsebil’ 
denilir.” 39
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Fatih DENİZ

T E K N O L O J İ

Kokuları Ayırt Edebilen Yapay 
Zeka, Polis Köpeklerinin 

İşini Yapabilecek

TEKNOFEST'e katılan projeler arasında yer alan "Sağlıkta Yapay Zeka" 
Projesi'nden, sağlıkta olduğu kadar güvenlik alanında da yararlanılabilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba 
Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'e katılan projeler arasında, İstanbul Medipol Üniversitesinden 
Senanur Demirci, Nazende Yağmur Uysal ve Buse Nur Fidan'ın hocaları Dr. 
Öğretim Üyesi Muhammed İkbal Alp danışmanlığında hazırladıkları "Sağlıkta 
Yapay Zeka" isimli projesi de yer aldı.

Elektrik- elektronik mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Senanur Demirci, 
AA muhabirine, şeker hastalığının tespiti için hazırladıkları projenin güvenlik 
alanında da kullanılabileceğini söyledi.

Şeker hastalarının ağzında aseton kokusu olduğunu bunun kaynağının ise 
keton olduğunu belirten Demirci, yapay zeka sayesinde bu kokunun tespit 
edilerek şeker hastalığının anlaşılabileceğini, ayrıca bozulan gıdaların, yapay 
zeka sayesinde tespit edilebileceğini belirtti.

Güvenlik alanında kullanılması ile projenin ileride çok önemli bir hale 
geleceğine işaret eden Demirci, çalışmadaki amacın, koku ve tat duyusunu 
yapay zekaya aktarmak olduğunu vurguladı.

Farelerden alınan koku verileri yapay zekaya yüklendi

Projenin içeriği hakkında bilgi veren Demirci, şunları paylaştı:

"Fareler koku ve tat almada çok gelişmiş canlılardır. Farelerin beyinlerinin ön 
kısmında 10 bine yakın tat ve koku alma hücresi vardır. Bu, insanda 500'e kadar 
düşebilmektedir. Farelerin bu hücrelerine elektrot yerleştirerek kayıt alıp bunu 
yapay zekaya aktardık. Farelere kokuyu koklattığımızda hücrelerin her birinin 
harekete geçme zamanı ve biçimi farklı. Bu da bize bir iz oluşturuyor. Daha sonra 
biz bu izleri toplayarak yapay zekaya aktardık. Yapay zeka kokunun ne olduğunu 
biliyor. Farelerden aldığımız koku verilerini yapay zekaya koyarak kokuların ayırt 
edilmesini amaçladık."
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Çalışmanın nerelerde kullanılabileceğiyle ilgili ise Demirci, "Kadavra köpekleri 
kadavra, bomba imha köpekleri bomba, bazı köpekler de uyuşturucu bulmak için 
yetiştiriliyor. Bu köpekleri kullanmak yerine kokular bir çipe yüklenerek insansız 
araçlara tanımlanabilecek. Bu araçlar da koku kaynağını tespit edebilecek." diye 
konuştu.

Proje ileride terörle mücadelede de kullanılabilir

Demirci, projenin savunma sanayisinde de kullanılabileceğine işaret ederek 
şunları söyledi:

"Biraz daha ileriye gidersek insanların girmesinin zor ve tehlikeli olduğu yerlere 
insansız araçlar sayesinde bu yapay zeka gönderilerek koku tespiti yapabilecek. 
Mesela teröristler yıkanmadığı için ter kokuları yoğun oluyormuş. Komutanları 
askerlerine 'böyle bir koku duyarsanız dikkatli olun' uyarısı veriyorlarmış. Biz de 
bu kokuyu çipe tanıtarak önce insansız araçları sahaya sürüp sonra askerlerin 
geçişini sağlayabiliriz. Bu sayede askerlerin ve canlıların güvenliğini artırmış 
oluruz."
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Wrong Place

Son Çıkmaz filmi, bir uyuşturucu 
satıcının işlediği cinayetin tek 
görgü tanığı olan güvenlik 
görevlisi Frank'in, kendisini 
ortadan kaldırmaya çalışanlara 
karşı verdiği hayatta kalma 
mücadelesini ele almaktadır.

Çevresinden izole bir mağazanın 
arkasındaki ağaçlık alanda, alçak 
bir uyuşturucu satıcısı olan Virgil 
Brown korkuyla sinmiş bir adamı 
infaz eder. Virgil'in talihsizliği, eski 
bir şerif olan güvenlik görevlisi 
Frank Richards'ın olan bitene şahit 
olmasıdır. Frank cesur davranarak 
Virgil'i tutuklar. Bu esnada, 
Virgil'in oğlu Jake, çalılıkların 
arasında saklanmış ve her şeyi 
görmüştür.

Jake cinayetin işlendiği silahı 
arayıp bulur ve polisler olay 
yerine gelmeden önce silahla 
birlikte ortadan kaybolur. Babasını 
hapisten kurtarmak için her 
şeyi yapmaktan kaçınmayan 

Jake, cinayetten geriye kalan tek tanığı yani Frank'i ortadan kaldırmak ister. Jake, 
Frank'in peşine takılır ve ertesi gün Frank'e evinde bir pusu kurar ancak Frank evde 
değildir. Evde olanlar, Frank'in kızı Chloe ve onun en iyi arkadaşı Tammy, Jake'in eline 
düşmüştür. Evde çıkan kavgada Jake, Tammy'yi omzundan vurur ve Chloe'ye zorla 
babasına telefon ettirir.

Jake, Chloe'nin Frank'i eve çekmek için mükemmel bir yem olduğunun farkındadır. 
Ama Chloe'nin de Jake'i atlatmak ve babası Frank'i evdeki tehlike konusunda uyarmak 
için bir planı vardır...

Habibe U.

S İ N E M A



Nintendo ve Ubisoft ortaklığında 
geliştirilen Mario + Rabbids: 
Kingdom Battle oyununu büyük 
bir keyifle oynamış ve bitirmiştim. 
Doğal olarak devam oyunu merakla 
beklediğim yapımlar arasında yer 
alıyor diyebilirim. İşte dün sızıntılar 
ile karşımıza çıkan Mario + Rabbids: 
Sparks of Hope çıkış tarihi bu 
sızıntıların ardından resmi olarak 
açıklandı. Nintendo sunumunda 
oyunun sızdırıldığı gibi 20 Ekim 2022'de 
çıkacağı açıklandı.

Bowser, rengarenk bir takım oluşturmak ve kötü niyetli bir kozmik 
varlık olan Cursa'nın galaksiyi kaosa sürüklemesini engellemek için 
geri dönen favori karakterlerden Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario ve 
Princess Peach'e katılacak. 

Sıra tabanlı taktikleri ve gerçek zamanlı aksiyonu bir araya getiren 
Mario + Rabbids Sparks of Hope'un yenilikçi savaş sistemi; oyuncuların 
kahramanlarını düşmanlara atılmak, takım arkadaşlarının üzerine 
çıkmak, siperlerin arkasına saklanmak veya özel yeteneklerinden 
yararlanmak için kullanmalarını sağlayacak. Böylece oyuncular her turu 
en verimli ve aktif şekilde geçirebilecekler.  Yenilikçi oynanışıyla Mario 
+ Rabbids Sparks of Hope, hem yeni oyuncular hem de türün uzmanları 
için eğlenceli bir taktiksel macera olacak.

merlininkazani

V İ D E O  -  O Y U N

Mario + Rabbids
BATUHAN 
PINARBAŞI
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Yavuz SAMİ

AİLE ŞİRKETLERİNDE 
DEĞİŞİM

VE SÜREKLİLİK

AİLE ŞİRKETLERİ, DEĞİŞİM VE 
SÜREKLİLİK

Daha önce de belirtildiği üzere 
şirketler de insanlar gibi canlı olup 
zaman içinde pozisyonlar alır ve farklı 
davranış özellikleri gösterirler. Bu 
değişim ve dönüşümü engellemeye 
çalışan yöneticiler, farkında 
olmadan şirketlerinin kimliklerinden 
uzaklaşmasına sebep olurlar. Kuvözde 
büyütülmeye çalışılan ve büyümesi 
engellenen bebeğe yapılan uygulama 
nasıl yanlış ise, koruma güdüsüyle 
şirketleri cendereye alarak gelişmesini 
engelleme de o derece hatalıdır ve 
kalıcı sıkıntılara davetiye çıkarır.

Yine insan gibi ruhu ve bedeniyle 
büyüyen firmalar, gerek içten gerekse 
de dıştan adım adım bir değişim süreci 
yaşarlar. Geleceği gören ileri görüşlü 
liderler, şirketlerinin bu özelliğini 
bildiklerinden bu süreci maharetle 
yönetirler. Liderin yeteneği işte bu 
süreçte kendisini bariz bir şekilde 
hissettirir. İyi bir lider, bir taraftan 
şirketini mgeliştirip geleceğe taşırken, 
diğer taraftan da gelişimin getirdiği 
fırtınalardan sakındırıp maddi manevi 
ona hasar vermeden sahili selamete 

ulaştırabilen liderdir.

Değişimi iyi yönetmek için öncelikleri 
iyi tanımak veya tanımlamak gerekir. 
Değişimi biraz detaylandıralım is-
terseniz… 

DEĞİŞİME NEDEN OLAN HARİCİ 
FAKTÖRLER

Zamanla değişen üretim şekli, 
haberleşme ağı, bilgi işleme ve 
aktarma hızı ve kapasitesini de içeren 
donanım teknolojisi,

- Küreselleşme rüzgârının sebep 
olduğu farklı ve acımasız rekabet 
ortamı,

- Farklı davranışlar gösteren 
ekonomik gelişmeler ve farklı 
yaklaşımlar.

- Coğrafyanın geçirdiği 
başkalaşmalar,

- Çalışan ve müşteride oluşan sosyal 
ve kültürel anlayış
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DEĞİŞİME ZORLAYAN DÂHİLİ 
NEDENLER,

Yönetimsel zafiyet,

- Verimliliğin ve üretkenliğin zayıflaması,

- Pazar kaybı ve satışların düşmesi,

- Çalışanlarda çalışma şevkinin ve güven 
duygusunun

zedelenmesi,

- Birimler, kesimler ve tedarikçilerle 
yaşanan çatışmalar,

- Çağın değişmesiyle, kendisini 
geliştiren personele paralel olarak şirketini 
gelişememesi,

- Bilgiden ve tecrübeden uzak değişikler 
ve girişimler,

- Birlikte yola çıkılan çözüm ortaklarının 
gerisinde kalınması,

- Müşterinin yenilenen ve değişen 
talepleri, Kilit personelin kesilmeyen teklif 
ve inovasyon projeleri,

PLANLANMAMIŞ, ANİ GELİŞEN 
DEĞİŞİMLER

- Kurucu liderin ailevi veya başka 
sebepten dolayı işi bırakmak zorunda 
kalması,

- Patronun veya kilit pozisyondaki 
söz sahibi olan aile üyelerinin ani 
ölümü veya işe uzun süre gelemeyecek 
şekilde hastalanması,

- Farklı anlayış ve birikimde yeni 
bir aile üyesinin, şirkette çalışmaya 
başlaması,

- Şirket evlikleri veya şirketin 
satılması,

- Şirketin kâr marjının düşmesi, 
maliyetin artması, çok farklı gider 
kalemleriyle karşı karşıya kalınması, 
vergi cezaları veya başka gelişmeler.

ZAMANA BAĞLI OLARAK YAŞANAN 
DEĞİŞİMLER

- Kurucu ve ortakların zaman içinde 
biyolojik olarak yaşlanmaları ve eski 
performanslarını gösterememeleri,

- Zaman geçerken ailenin doğal 
olarak evlilikler sonucu genişlemesi..
damat gelin ve torunlarla nitel ve nicel 
olarak büyümesi,

- Bu evlikler sonucu yeni akrabaların 
oluşması ve şirket işleyişine müdahil 
olma eğilimi,

- Şirket faaliyet sahasının zamanla 
demode olması, çok revaçtayken çağın 
şartlarına göre miadını doldurmuş 
olması,
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Süleyman KOCABAŞ

  Bu Yazıyı Neden ve Niçin Yazdım?

         20 Ağustos 2022 sabahında uyandığımda bu yazıyı yazmak aklımdan 
geçmiyordu. Fesburgumu açtığımda, fesburg arkadaşlarımdan birisinin Prof. 
Aziz Sancar’ ın görüşü olarak not düştüğü  şu ifade tepemi attırdı ve bu yazıyı 
yazmak zorunda kaldım: “ Arap kültürünü din sanmak Türk milletinin  yanlışı 
olmuştur.”

        Bizde 
İslamiyet’i “Arap 
kültürü” sayıp, onun millet 
hayatımızdan kovmanın edebiyatı 
ve geleneği, daha Cumhuriyetin ilk yıllarında 
“Atatürk Devrimleri süreci” nde kendisini göstermeye 
başlamıştı. Milletimizi mazisinden koparmayı esas alan Harf ve 
Dil  Devrimleri yapılırken, devletin en başında yer alanlardan  başbakanlar 
İsmet İnönü ve Celal Bayar’ın  bile “Bu devrimleri, Arap kültüründen kopmak ve 
Batı kültürü ve laikliğe daha iyi adapte olmak için yaptık” görüşlerine, belgeleriyle 
birçok yazımızda yer vermiştik.    

       Bu sakat görüş, kanaatimce, dinimizi ve tarihimizi iyi bilmemekten  
kaynaklanmakta veya  “Belirli güç   odaklarına  verilen sözleri yerine getirmek” 
yanında, hatalı “Yeni Bir Medeniyet Tasavvuru” na saplanmaktan ileri 
gelmektedir.  Bu yanlışlık tahlil edilecek olunursa şunlardan bahsedebiliriz. 

 BÜYÜK BİR “MȂNEVİ BUHRAN”A DOĞRU 
MU SÜRÜKLENİYORUZ?

İ L M İ S İ YA S E T
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İslamiyet Arap Kültürü Değildir

          Hakkında, “Arap kültürüdür” denilmekle,  İslamiyet, onu “ırkçılık” a 
indirgenip, “ırkçılık silahı” yla vurularak  onun milletimizin hafızası ve yaşayışından 
silinmesi bu  planlamayla  gerçekleştirilmek istenmekte olup, bu aynı zamanda, 
bilerek ve bilmeyerek Hristiyan Misyonerliğine hizmet etmek demek olacağından,  
Misyonerce bir tavırdır. Çünkü bunların mücadele metotlarında Müslüman Türk 
Milletini  İslamiyet’ ten uzaklaştırmak için her yola başvurmak vardır.

          Bir kere, İslamiyet “Arap kültürü” değildir. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed, geleneksel putperest Arap küfür kültürünü de yıkarak, onun 
yerine ilahi vahiy kültürü ile gelen, bütün insanlığa hitap eden evrensel kültür ve 
medeniyet anmayışını getirmiştir. Üstelik de hiçbir Hristiyan, Filistin de Taberiye 
gölü civarında  yaşayan Arami kavmi veya milletinden olan Hz. İsa’nın getirdiği 
din Hristiyanlık için, “Hristiyanlık bir Arami kültürüdür, yanlışlığa düşmeyip 
ondan vazgeçelim” dememiştir ve demez. Ama, gelin görün ki, İslamiyet için 
bize dedirtilerek  ırkçılık silahıyla vurmaya yönelik  milletimizi ondan koparmak 
isterler.     

Büyük Milletlerin “Millet Olma Süreçleri” ni Üç Büyük Dine Girmekle 
Tamamlamaları 

       Tarihte Büyük Milletler (Yahudiler, Araplar, Latinler, Germenler, Saksonlar, 
Slavlar, Grekler, Farslar,  Türkler vb.)  “mütekâmil millet olmak” süreçlerini üç 
büyük dinden birisine girmekle tamamlamışlardır. Tarihte buna,  “Çok tanrıcılık  
ve putperestlik pagan din kültüründen  tek Tanrılı  ilahi vahiy mesajlı dinlere 
geçiş” deniliyor.

        Bu “geçiş süreci” nde, Şamanist Türk Milleti de İslamiyet’i seçmekle, 
iddia edildiği üzere “yanlışlık” a düşmemiştir. İslamiyet’i “kılıç zoru” olmadan, 
onu yıllar içinde tanıyarak “kendi isteği” yle kabul eden tek millet Türk Milleti  
olmuştur. Çünkü, milletimiz İslam evrensel kültürünün birçok unsurları ile kendi 
örfi kültür unsurları arasında “büyük  benzerlikler” görerek kendisine en uygun 
din olarak İslamiyet’i seçmekle,  diğer milletler benzeri “mütekâmil millet olma” 
sürecini tamamlamıştır. 

         Türkler, Müslüman olmasalardı nasıl bir akıbetle karşılaşırlardı? Pagan 
dinler veya başka büyük dinlere giren Türlerin, girdikleri  bu dinler milletleri içinde 
“sosyal asimilasyonlar” a uğrayarak tarihten silinmelerine bakılırsa, Müslümanlık 
dışında başka dinleri seçen Türklerin de bu akıbetten kurtulamayacağı karşımıza 
çıkar. Birer Türk kavimleri olan Macarlar ve Bulgarların  kimlik kayıpları böyle  
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olmuş, bugün itibariyle Türk’le  ilişkileri  
sadece isimlerinden  ibaret kalmıştır.

Türk Milletine En Büyük Medeniyet 
ve Süper Güç Olma Atılımını İslamiyet’e 
Girmek Yaptırmıştır. 

         Yaklaşık 5000 yıllı tarihinde  
Türk milleti, tarihinin ne büyük iki 
zirvesini, Büyük Selçuklu Devletinin 
Ortadoğu’da  yaklaşık 251 yıl süreyle 
(1058 – 1299)  “süper güç” olması ve 
onu takiben Osmanlı Devletinin, daha 
geniş boyutlarda yaklaşık   474 yıl 
(1299 – 1774) süreyle, üstelik de üç 
kıta  (Asya, Avrupa ve Afrika) üzerinde 
“dünyanın en âdil yönetim anlayışıyla” 
denilen yönetimiyle  büyük hakimiyet  
ve nüfuz kurarak dünyanın “birinci 
süper gücü” olmasının  sebebi,  
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi 
sayesinde olmuş, “Türk – İslam 
Sentezi” ile oluşturulan milletimizin 
“Yeni Medeniyet Tasavvuru” ona bu 
atılımı yaptırmıştır.   

         Müslümanlıkla Türklük etle 
kemik gibidir. Birbirinden ayrılamazlar.  
Türkün hayatından İslam’ı çıkarırsanız 
geriye pek fazla bir şey kalmaz. Zaten, 
tarihi ve ebedi düşmanımız Batı 
nezdinde de Türk demek İslamiyet, 
İslamiyet demek  Türk demek 
şeklinde algılanmıştır.  Görülüyor ki, 
“İslam olmak, Müslüman kalmak” 
bizim “BEKA” mız için zorunludur. 
Bunun aksini düşünmek, “BEKA 
SORUNUMUZ” haline  gelir ki, hiç 
kimsenin büyük bir “mânevi felaket” 
i milletimizin  başına sarmaya hakkı 
yoktur.

                Yeni Bir Medeniyet 
Tasavvuruna İhtiyacımız Vardır

           Günümüz Türkiyesi, 
Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü 
yılında (1923 – 2023) bile bölgesi ve 
dünyada “süpür güç” olamamışsa 
buna en büyük sebep,  Batılıların 
kendi itiraflarıyla da  “Materyalizm”  
ideolojileri ve rejim anlayışlarına dayalı 
“Çökmüş Modern Batı Medeniyeti” 
ni bizim de  Tanzimat’tan bu yana 
taklitçilikle  “Medeniyet Buhranı” 
içine sürüklenmemiz  olmuştur. Yeni 
atılımlar yapabilmek için, milletimizin  
mazisiyle de büyük ilişkiler kurarak  bir 
“Yeni Medeniyet Tasavvuru” na büyük 
ihtiyacı vardır. Ünlü tarihçimiz  Prof. Dr. 
Osman Turan’a tabiriyle, “Milletimizin 
medeniyet davası tarihi henüz 
yazılmamıştır”. Üniversitelerimiz ne 
güne duruyorlar? Kendilerini “resmi 
ideoloji” ve diğer bir kısım ideolojilerin  
cenderesinden çıkararak bunu 
yazmak  ve  yapmak zorundadırlar. 
Bu aynı zamanda, “Yeni Medeniyet 
Tasavvurumuz” üzerinden buhranlar 
ve büyük ıstıraplar içinde kıvranan   
Batı’nın yanında bütün insanlığın da  
“kurutuluş” una vesile olacaktır.    24  
Ağustos 2022       
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Mehmet DİKMEN

İNSAN ve NİSYAN

İnsan kelimesi, unutmak anlamına gelen nisyan kelimesinden türetilmiştir.

Unutmak, insanın mayasında olan bir hal…

İnsan kelimesinin unutmak anlamını taşıyan nisyan ke-limesinden alınma 
olduğunu söyleyen dilciler vardır.

Unutmak, her zaman, kötü bir hal değildir. 

Mesela, bir sıkıntı ve belaya uğramış bir kişinin yaşadığı acıları unutması 
onun için büyük rahmettir. Geçmişin acıla-rını hiç unutmayıp hep taze olarak 
hatırlamak, her an dü-şünmek; insanın günlük yaşamını derinden etkiler, 
şevkini ve ümidini kırar, onu karamsar yapar, adım bile atamaz hale getirir…

Geçmişin acılarını unutmak gerektiği gibi, geleceğin olası sıkıntılarını da 
erkenden dert edinmemek, yoğa ve olmamışa olmuş rengi verip endişe 
duymamak da gerekir… Kısacası, geçmişin elemlerini, geleceğin kaygılarını 
unutarak sadece şu anı yaşamak, şu anın dertlerini yüklenmek ve şu anın 
problemlerini çözmek akıllıca bir davranıştır.

Ancak geçmişin acılarını düşünmek; insana oh dedirtip mutluluk veriyorsa, 
geleceğin kaygılarını hesaplamak da onu tedbire sevkediyorsa; bu durumda 
unutmamak daha güzel bir davranış olur. Ama bunu başarmak, her kulun harcı 
de-ğildir.

İnsanın asıl kaçınması gereken bir unutma türü vardır ki, bu unutmaya gaflet 
denir. Gaflet kişiye görevlerini ve so-rumluluklarını, daha doğrusu kendini 
unutturan bir haldir.

İnsanı sorumluluklarından uzaklaştıran hiçbir unutma-nın mazereti yoktur. Pek 
çok unutmalar, insanın dikkatini yeterince meşguliyetine odaklayamamasından 
kaynaklanır. İnsanı bu unutmalar, hesap vermekten, ceza görmekten 
kurtaramaz.

Kırmızı ışık yanarken durmayıp yoldan geçip gitmek, bu sebeple bir 
kazaya sebep olmak; “dalgınlığıma geldi, durma-yı unuttum,” mazereti ile 
geçiştirilemez. Ceza yemekten de insanı engelleyemez.
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UNUTMAMAK İÇİN TEDBİR ALMAK GEREKİR

Mutlak manada unutulmaması gereken durumlar vardır. İnsan, bu durumlarda 
kendindeki unutma zaafına karşı ted-bir almalıdır.

Ben kendimden bir misal vereyim. 

Belli günler sabah saat 5.30’da servis gelip beni hastaneye diyalize götürüyor. 
Ben çalar saatin alarmını 5’e ayarlıyo-rum. Ayrıca cep telefonumun alarmını 
da yedeğe alıyorum. Kalkmamayı, adeta imkansız hale getiriyorum. Ayrıca o 
ge-celer erken yatıyorum. Çünkü diyalizin saatleri belli. Teda-vinin günü belli. 
Bu vakti, unutma, uyuya kalma gibi bir ma-zeretle kaçırma şansım yok…

Veya üniversite imtihanlarına girecek bir öğrencinin de saat 9.45 olan, imtihan 
salonuna son giriş vaktini unutma, kaçırma ve gecikme lüksü yoktur.

Bu durumlarda tedbir insana düşer. Namaz vakitleri, bilhassa sabah namazının 
vakti için de aynı kural geçerlidir. Namaza kalkabilmek için, her türlü tedbiri 
almak gerekir.

Çok önemli bir iş randevusuna, kaza gibi elde olmayan bir sebep dışında, hiç 
geç kalan, unutan bir insan gördünüz mü? O halde insan, hayatını etkileyecek 
öneme sahip konu-larda unutma kavramını hayatından çıkarmak zorundadır. 

Ufak bir dünyevi mutluluğumuz ve menfaatimiz için al-mış olduğumuz bu 
tedbirleri dinin emirlerini yaşamak, uh-revi hayatın mutluluğunu sağlamak 
için uygulamaktan ka-çınmak, akıllı bir insanın yapacağı iş değildir. Her konuda 
tedbir almayı düşünen bir insanın, böyle bir tedbirsizliğe göz yumması, 
affedilecek bir durum da sayılmaz.

Yöneticilerin sekreter tutması, randevularına dakik şe-kilde riayet etmesi de, 
insanın unutma kavramına karşı bul-duğu bir önlemdir.

Unutmaya karşı Allah Resûlünün önerdiği bir tedbir de hatırlanması gereken 
konunun not alınmasıdır. Yazılarak tesbit edilmesidir.

Allah Resûlü, unutkanlıktan şikayet eden bir sahabesine “elinden yardım al” 
yani “hatırlamak istediğin konuyu not al.” Tavsiyesinde bulunmuştur.

Yine unutkanlıktan şikayet eden bir başka sahabisine de dua ederek, onun 
unutkanlığına Allah’tan şifa istemiştir. Bu sahabi, Ebu Hureyre’dir. Ve bu dua-i 
nebevi bereketiyle, Al-lah Resûlüyle birlikte yaşadığı hiçbir şeyi unutmamış; 
böy-lece en çok hadis rivayet eden sahabi ünvanını almıştır.

Bu olay, unutkanlığa karşı dua etmek, tedavi olmak gibi tedbirlere başvurmanın 
caiz olduğunu göstermektedir.
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Zaman zaman bahsettiğim Hüseyin Karadeniz yine İstanbul’a gelmişti. Kendisiyle 
Beyazıt’taki Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı’nda dolaşırken bir yayınevinde Azerbaycanlı 
büyük şair Mehmed Aslan’la tanıştık. Mehmed Aslan çok mütevazı bir insandı. Bize 
dedi ki, 

- Ben Azerbaycan’da Gençlik isimli bir dergi neşrediyorum. Adresinizi verirseniz 
dergide neşredeyim. Azerbaycan halkı çok okur. Dergide adresinizi görenler size 
Türkçe mektuplar yazar. Hem onların İstanbul Türkçesi gelişir hem sizin Azerbaycan’ı 
daha yakından tanıma imkânınız olur.

Ben kaldığım yurdun adresimi verdim. Aradan uzun zaman geçti. Adres verdiğimi 
unuttum. Bir gün daha önce kaldığım Emin Camii yurduna uğradığımda yüzlerce 
mektup elime tutuşturuldu. Hepsi de Azerbaycan’dan gelmişti. 

Mektupların tamamını açıp okumam günlerce sürdü. Ekseriyeti hanımlar tarafından 
yazılmış mektuplardı. Latin harflerini çok zor yazdıkları anlaşılıyordu. Yaklaşık 600 
mektup gelmişti. Her mektuba cevap yazmaya kalksam iki aylık kazancımı posta 
masrafı olarak ödemem gerekecekti. 

Mektupları aldığım günlerde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ savaşı 
yaşanıyordu. Bazı mektuplarda telefon numarası vardı. Bir iki telefonu çevirip savaş 
hakkında bilgi almak istedim. Ancak telefona çıkanlar savaş hakkında hiçbir şey 
söylemiyorlar, evli olup olmadığımı soruyorlardı. Evliyim, deyip telefonu kapattım ve 
bir daha hiçbir numarayı aramadım. Gazete telefonundan yurt dışını aradığım için de 
ayrıca uyarı aldım. 

İSTANBUL’UN SON BAKIRCILARI

Serbest muhabirliğin bana öğrettiği en güzel şey, para kazanmak için sürekli haber 
yapma mecburiyeti içinde olduğum için, arayışımın da sürekli olmasıydı. İstanbul’un 
hangi sokağından veya caddesinden geçsem etrafıma bakınıyor, neyi, hangi hadiseyi 
veya hangi insanı haber yapabilirim, diye düşünüyordum. Böyle bakınarak Beyazıt’taki 
Bakırcılar Caddesi’nden geçerken, turistik eşya, ayakkabı ve kot pantolon gibi şeyler 
satanların arasında birkaç bakırcı gördüm. Hemen içeri dalıp, bakırcılarla tanıştım ve 
röportajlar yaptım. Artık İstanbul’daki son bakırcılar olduklarını öğrendim. Yüzlerce 
sene çekiç seslerinin eksik olmadığı bu caddedeki son bakırcılar da çok geçmeden tası 

AZERBAYCAN- ERMENİSTAN 
SAVAŞI VE MEKTUPLAR

Ekrem KAFTAN

A N I
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D Ü Ş Ü N C E

tarağı toplayıp gitti ve Bakırcılar Caddesi’nin sadece adı kaldı. Zira sonraki yıllarda da 
arada bir caddeden geçerek, daha önce görüştüğüm insanları aradım. 

EMR-İ VAKİ CUMA VAAZI

Evlendiğimiz ilk haftanın Cuma günü, kayınpeder mahalledeki cami imamına 
gidip, benim vaaz etmem için ikna etmiş. Ben hiçbir şeyden 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 gündemindeydi ve biz 
Türkiye olarak çok bir şey yapamıyorduk. Artık Allah’ın yardımıyla konuşmaya 
başladım. Namaz vaktinin girdiğini ezan okunmaya 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 olduğumu bilmiyordu. O anda, geçen 
sene Bahçelievler’deki camide ramazan ayının bir Cuma günü Erzincan depremi için 
yardım toplanmasını hatırlatmam istendiğinde Azerbaycan’ın aklımda kalmasını 
hatırlayıp gülümsedim. 
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Trabzon Lisesi’nde okurken öğretmeni Zeki 
Kocamemi ile resme başlayan (Ali Bedrettin) 
Bedri Rahmi Eyüboğlu ağabeyi Sabahattin 
Eyüboğlu’nun Paris’ten  gönderdiği resim 
kitaplarıyla resme olan ilgisi ve bilgisi 
arttı. 1929’da girdiği Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde Nazmi Ziya Güran ve İbrahim 
Çallı’nın öğrencisi oldu. 1931’de okulu 
bitirmeden Fransızcasını ilerletmek için 
ağabeyinin yanına Paris’e gitti. Sanat tarihi 
ile ilgilendi, Romantiklerden post-izlenimci 
sanatçılardan kopyalar yapan sanatçı 

Cézanne’dan etkilendi.
1932 yılında bir ay kadar André Lhote Atölyesi´ne devam etti, ilerde yaşamını 

birleştireceği Eren Eyüboğlu (Ernestine Letoni) ile tanıştı. 1933 yılında Londra’ 
ya gitti, yıl sonunda Türkiye´ye geri döndü. 1934 yılında Yeni Adam dergisinde 
ressam olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl d Grubu’na katıldı. İlk kişisel sergisi 
1935 yılında Bükreş’te açtı. Bir süre çevirmenlik yaptı, gazetelerde yazıları 
yayımlanmaya başladı. 1936 yılında Eren Eyüboğlu ile evlendi ve bir yıl sonra 
Leopold Levy’e asistan olarak Güzel Sanatlar Akademisi’nde çalışmaya başladı. 
Fovist etkili renk ve lekeyi öne çıkaran birçok resim yaptı. Devlet Resim ve 
Heykel Sergileri ’ne katıldı ve ödüller aldı. 1947 yılında öğrencilerinin 10´ lar 
Grubu’nu kurmalarına destek verdi. 1950 yılında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nde retrospektif ve Maya Galerisi’nde kişisel bir sergi açtı. 1961 yılında 
Rockfeller Bursu alarak eşi ile birlikte iki yıllığına ABD’ye gitti.

Aynı zamanda şair olan Eyüboğlu, 1933’ den başlayarak Yeditepe, Ses, Güney, 
İnsan, İnkılapçı Gençlik ve Varlık dergilerinde şiirlerini, resim, desen ve deneme 
yazılarını yayımladı. Çok sayıda şiir kitabı, deneme ve sanat kitapları yazdı. 
Halk edebiyatından, etkilenen sanatçı, bu etkileri resimlerine de taşıdı.  Yazma, 
gravür, seramik, heykel, vitray, mozaik, hat, serigrafi, litografi gibi birçok teknik 
ve biçimde yapıtlar üretti, geleneksel süsleme ve halk el sanatlarıyla aldığı Batı 
eğitimini birleştirdi ve dönemin Doğu-Batı sentezi anlayışına bağlandı.

Başörtüsü, kilim ve yazmalar kullandığı resimsel motiflerin arasına girdi ve 
kendi desenlerini bastığı yazmalar yaptı. Geleneksel yağlıboya tekniğinden 

 Bedri Rahmi Eyüboğlu

Yavuz Selim PINARBAŞI
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uzaklaşarak plastik tutkal ve boyalar, kum, talaş ve buruşturulmuş Japon kağıdı 
gibi değişik malzemeleri resme kattı.  1940’ların ortalarından itibaren mimari-
sanatçı iş birliğini önemsedi, duvar resmi uygulamaları gerçekleştirmeye 
başladı, en büyük yardımcısı eşi oldu. Ankara, İstanbul, Paris, Brüksel gibi birçok 
kentte çok sayıda duvar resmi yaptı. Bedri Rahmi, 1940’ lardan başlayarak farklı 
uygarlıkların gelip geçtiği Anadolu halk kültürünü ve İstanbul’un çok kimlikli 
tarihi kent kimliğini önemsemiş, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın Anadolu kültürlerinin 
bütünlüğü, Azra Erhat’ın Mavi Anadolu ve Mavi Yolculuk düşününe yaslanan 
yapıtlar üretmişti. Sanatçının da içinde bulunduğu, Azra Erhat, Sebahattin 
Eyüboğlu gibi kişilerden oluşan bir grubun 1945’te, Anadolu ve kültürünü 
daha yakından tanımak amacıyla başlattıkları Mavi Anadolu yolculukları 
eksenindeki hümanizma anlayışı ve kültür tarihi yorumu, yapıtlarının ana fikrini 
oluşturur. Anadolu kilimleri, İslam kaligrafisi, Bizans mozaikleri gibi verilerden 
de etkilenerek bireşim kültürü temelli yapıtlar yaratan sanatçı 1950’ li yıllarda 
dönemin non-figüratif/soyut anlayışına uygun işler de üretti.

TEZEK
Ah bu kağnı lar, bu kağnı gıcırtısı.. Kaç asır öteden gelirsin ey mübarek ses? Kaç 

yaşındasın? Acep seninle yaşıt başka bir icat başka bir taşıt kaldı mı yeryüzünde? 
...Ah elimde olsa ne yapardım bilir misiniz? Rad yoda bir kağnı saati, sinemalarda 
bir kağnı gecesi, tiyatrolarda bir kağnı günü!.. Bütün meydanlara birer tane 
dev gibi kağnı heykeli diktirirdim. Bü tün okuryazarların gözlerine, kulaklarına, 
yürek lerine bir kağnı gıcırtısıdır düşürürdüm ta ki: -illallah bu kağnı zırıltısından 
deyip coşsun lar. Ne yapalım bu musibetten kurtulmak için diye can havliyle 
kaleme, fırçaya, kazmaya küreğe sa rılsınlar Kağnı demek yolumuz yok demektir, 
yo lu olsa Hacca tayyareyle giden köylü kağnı kulla nır mıydı desinler, toplasınlar, 
çıkarsınlar, çarpsın lar, bölsünler, bölünsünler, elbirliğiyle şu kağnı de nen çocuk 
oyuncağından milleti kurtarsınlar. Eğer bizim nesil kağnıyı müzede görmeden 
göçüp gi derse en kabadayımızı kağnı sırtında taşısınlar, cümle çilekeş öküzlerin 
tırnakları yakamızda en yanık kağnı gıcırtıları kulağımızda olsun amin.

KARADUT
Usta bir ressamdan,entelektüel bir şaire,halkının değerlerini yoluna katık 

ederken dünyaya açılmaktan da vazgeçmemiş düşün adamı,bilgi ve fikir işçisi 
Bedri Rahmi Eyüboğlu. Karadut kitabına inceleme yazarken şunu ifade etmekte 
fayda görüyorum. Ben şairin "Karadut 69"eserini okudum. Arama butonunda 
kitabı bulamayınca Karadut üzerine bir inceleme yapmaya karar verdim. Şairin 
Yaradana Mektuplar,Tuz,Karadut gibi eserleri var."Karadut 69"şairin, tüm 
şiirlerinin içinde olduğu bir derleme denebilir. Çok keyif aldığımı belirtmeliyim 
.Bedri Rahmi Eyüboğlu şairlik ederken o dönemler Garip akımının parladığı yıllar.
Zaten kendisinin Orhan Veli'ye ithaf ettiği şiiri dahi var.Orhan Veli'yi ve Nazım 
Hikmet'i çok severmiş Eyüboğlu.Fakat kendisi Garip akımının peşinden gitmek 
yerine kendine uygun bir tarz ve konsept tercih edip halkın sorunlarını halk 
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diliyle anlatmayı şiar edinmiş.Buna muvaffak olmuş da denebilir. Bedri Rahmi 
Eyüboğlu,mükemmel ve özgün şiirleriyle sizleri bekliyor.Bu dünyadan geçerken 
Eyüboğluyla rastlaşmak duygu dünyanızda sizlere yepyeni kapılar aralayacaktır.

Bedri Rahmi ile ilgili bir alıntı. "Adı, Mari Gerekmezyan'dı.. Türkiye'nin ilk 
kadın heykeltraşlarından biriydi.. Ermeni asıllıydı.. Güzel Sanatlar Akademisinde 
misafir öğrenciydi.. Çok başarılıydı.. Okulda bir asistana aşık oldu.. Asistan ünlü 
bir ressam ve şairdi.. Üstelik de evliydi.. Delice sevdiler birbirlerini.. Dillere 
düştüler.. Sevdiği adamın büstünü yaptı.. Ünlü ressam da onun portrelerini çizdi.. 
Günlerce aylarca büyük bir aşk yaşadılar.. Birbirlerine serenat yaptılar. Mari'nin 
kaşı kara, gözü kara, bahtı da karaydı.. Ailesi ve Ermeni toplumu onu terk etti.. 
İtinayla yalnızlaştırıldı.. Dönemin basını, Ermeni olduğu için Ankara'daki Resim 
Heykel sergilerinde üst üste aldığı ödüllerde adını bile geçirmedi. Buna rağmen 
sevgilisini hiç terk etmedi.. Ta ki hastalanana kadar.. 1947 yılında tüberküloza 
yakalandı.. İstanbul Alman Hastanesi’ne yatırıldı.. Durumu ağırdı.. Antibiyotik 
gerekiyordu.. Ama dünya savaşı yeni bitmişti.. Ülkede ilaç yoktu.. Ünlü ressam 
sevgilisini kurtarmak için tablolarını sattı.. İlaç için her yolu denedi.. Şiirler 
karaladı.. Ama olmadı..  Mari Gerekmezyan 1947 yılının 12 Ekiminde 37 
yaşında hayata gözlerini yumdu.. *. *. * Aradan 2 yıl geçmişti.. 1949 yılının bir 
ilkbahar günüydü.. İstanbul Büyük Kulüp'te bir toplantı vardı.. Her ilde Büyük 
Kulüpler cumhuriyet burjuvasının eğlence mekanlarıydı.. Sıradan insanlar oraya 
giremezdi.. İşçi ve köylüler içeriye sokulmazdı.. Başı örtülüler de.. O gece Büyük 
Kulüp'tekiler özel konuk olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan bir şiir okumasını 
istediler.. Bedri Rahmi ayağa kalktı.. Şiiri okumaya başladı.. Ama gözyaşlarını 
tutamadı.. Bir yandan mısraları söylüyor, bir yandan sular seller ağlıyordu. 
Gözyaşlarına mendil yetmiyordu.. *. *. * "Karadutum, çatal karam, çingenem.. 
Nar tanem, nur tanem, bir tanem.. Ağaç isem dalımsın salkım saçak.. Petek 
isem balımsın ağulum.. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi 
mercan.. Yoluna bir can koyduğum.. Gökte ararken yerde bulduğum.. Karadutum, 
çatal karam, çingenem.. Daha nem olacaktın bir tanem.. Gülen ayvam, ağlayan 
narımsın.. Kadınım, kısrağım, karımsın. Sigara paketlerine resmini çizdiğim, Körpe 
fidanlara adını yazdığım, Karam, karam Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam. 
Sıla kokar, arzu tüter, Ilgıt ılgıt buram buram. Ben beyzade, kişizade, Her türlü 
dertten top yekun azade.. Hani şu ekmeği elden suyu gölden. Durup dururken 
yorulan Kibrit çöpü gibi kırılan Yalnız sanat çıkmazlarında başını kaşıyan Artık 
otlar göstermelik atlar gibi bedava yaşayan Sen benim mihnet içinde yanmış 
kavrulmuşum Netmiş, neylemiş, nolmuşum Cömert ırmaklar gibi gürül gürül 
Bahtın karışmış bahtıma çok şükür. Yunmuş, yıkanmış adam olmuşum Karam, 
karam Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam.. Sensiz bana canım dünya haram 
olsun." *. *. * Bedri Rahmi'nin hemen yanında eşi Eren Eyüboğlu oturuyordu.. 
Ama hiç tepki vermiyordu.. O da herkes gibi bu şiiri ona yazmadığını biliyordu.. 
Bedri Rahmi'nin "Karadutum, çatal karam, çingenem" diye seslendiği kadın, 
2 yıl önce ölen Mari Gerekmezyan'dı.. Mari öldükten sonra Bedri Rahmi'ye 
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dünya haram olmuştu.. Öyle ki.. Yıkılmışlığını dizelere dökmüştü.. "Türküler 
bitti, Halaylar durdu, Horonlar durdu.. Hüzün geldi başköşeye kuruldu, Yoruldu 
yüreğim, yoruldu." Bedri Rahmi Eyüpoğlu 1975 yılında öldü.. Ölene kadar 
"Canım Cebişim" dediği Mari'yi hiç unutmadı.. Cebiş, Anadolu'da yeni doğan 
keçi yavrularına denirdi. 

Nazmi Ziya: İlk kez 1937 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
tarafından yayımlanmıştır. Eserde Ressam Nazmi Ziya Güran’ın hayatı ve sanat 
anlayışına dair bilgiler ve resim örnekleri yer almaktadır. Canım Anadolu: 1953 
yılında Varlık Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Eserde yer alan yazılar Bedri 
Rahmi Eyuboğlu’nun Anadolu izlenimlerini içermektedir. Tezek: Bilgi Yayınevi 
tarafından iki kez basılmış, ilk baskısı 1975, ikinci baskısı 1987 yılında yapılmıştır. 
Eser, sanatsal, kültürel, gündelik meselelerin konu edildiği yazılardan 
oluşmaktadır. Bu yazılardan Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun Anadolu coğrafyası ve 
kültürü hakkındaki gözlemlerini içeren “Tezek”, “Kağnı”, “Kağnıdan Otobüse”, 
“Gönen Yollarında” “Nazilli Destanı”,  “Aşık Veysel’e Selam”,  şiir ile müzik ilişkisini 
ele aldığı “Fosforlu Cevriye Yahut Sanatlar El Ele Verince”,  halk sanatının insan 
gerçekliğine yakınlığını vurguladığı “İnsan Kokusu”, mimari hakkındaki 
görüşlerine yer verdiği “Mürşüdün Evi”, “Sinan’ın Sillesi” adlı yazılar muhtevaları 
bakımından diğer yazılardan ayrı bir konumda durmaktadır. Delifişek: Delifişek, 
Bilgi Yayınları tarafından iki kez basılmış, ilk baskısı 1975, ikinci baskısı Mayıs 
1987 tarihinde yapılmıştır. Eserde yer alan yazılar Dil ve Edebiyat Üzerine, Resim-
Nakış ve Sanatçılar Üzerine, Görüntü(SinemaFotoğraf) Üzerine ve Çeşitlemeler 
olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır. Dil ve Edebiyat başlığı altında yer 
alan “Şiir Balı”, “Şiire Çalışmak”,   ResimNakış ve Sanatçılar Üzerine başlığı altında 
yer alan “Fikret Mualla”, “Gene Picasso” “Taklit ve İcat,  Görüntü(Sinema ve 
Fotoğraf) Üzerine başlığı altında yer alan “Biri Yalan Biri Gerçek”, “Al Gözüm 
Seyreyle” adlı yazılar muhtevaları bakından diğer yazılardan bir adım önde 
durmaktadır.  Resme Başlarken: İlk kez 1977 yılında Cem Yayınlarından yapılan 
eser daha sonra Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılmıştır. Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınlarında ilk kez, 2005 yılında yayımlanan eserin aynı 
yayınevinde son baskısı Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır. Eserde yer alan yazılar 
10 resim sanatına ait kavramlara Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun bakışını ortaya 
koyan yazılardan oluşmaktadır. Eser, ders kitabı niteliğindedir. Eyuboğlu, 
benimsediği üslupla genel geçer bilgiler sunmanın ötesine geçmiştir. Eserde yer 
alan yazılarda Resim sanatının tanımına, Tezyini Sanatlara, usta ve çırak 
kavramları üzerinden eski- yeni resim sanatı anlayışlarına, ışık, gölge, renk, 
biçim, desen, çizgi, leke, benek kavramlarının tanımlarına yer verilmiştir. Kardeş 
Mektupları: İlk baskısı Bilgi Yayınevi tarafından 1985 yılında yapılan eser, daha 
sonra Bedri Rahmi Eyuboğlu külliyatının derlenmesi için yapılan çalışmalar 
sonucunda Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları çatısı altında 2003 yılında 
yayımlanmıştır. Eserde Ana Baba Kardeş Mektupları başlığı altında Lütfiye 
Hanım-Rahmi Bey, Sabahattin Rahmi-Bedri Rahmi Eyuboğlu arasındaki 
mektuplaşmalara yer verilmiştir.  Mektuplar, 17 Mart 1927- 15 Aralık 1961 yılları 
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arasındaki mektuplaşmaları içermektedir. Bu mektuplar arasında özellikle Bedri 
Rahmi Eyuboğlu ile Sabahattin Rahmi Eyuboğlu arasındaki mektuplar içerdikleri 
detaylar açısından diğer mektuplardan ayrılmaktadır.  Bedri Rahmi Eyuboğlu ve 
Sabahattin Eyuboğlu arasındaki yazışmalar bir ağabey-kardeş ilişkisinin 
inceliklerini ortaya koymalarının yanı sıra birçok sanat sahasında ürün vermeye 
gayret eden bir kardeşin ağabeyinin yol göstericiliğine başvurduğu anları gözler 
önüne sermektedir. Yukule-le’ye Mektuplar: Bilgi Yayınevi tarafından Mayıs 
1989 tarihinde ilk baskısı yapılmıştır. Eserde hayali bir genç ressam karakter 
üzerinden resim sanatının kavramları, genç ressamların sanat dünyasında 
karşılaşabileceği durumlar tartışılmıştır. Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun doğrudan 
bir ifadesi olmasa da gerek yakınlarının ifadeleri gerekse hayali karakter Yukule-
le ile Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun düşünceleri arasındaki paralellikler Yukule-
le’nin aslında Bedri Rahmi Eyuboğlu olabileceğini akla getirmektedir. Bu Anadolu 
Var Ya: İlk kez 1993 yılında Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Bu Anadolu 
Var Ya…ve Başka Bir Güneşin Altında adlı iki 11 bölümde yer almaktadır. Eserde 
yer alan yazılar, sanatsal, kültürel ve gündelik konulara ilişkin detaylar 
içermektedir. Resim Yaparken: İlk kez 1995 yılında Bilgi Yayınevi tarafından 
yayımlanmıştır. Eserde yer alan yazılar, Resim Yaparken, Sergiler Dolusu, 
Portreler-I, PortrelerII, Tezyini Sanatlar, Bir Münekkit Aranıyor adlı altı başlık 
altında toplanmıştır. Resim Yaparken başlığı altında resim ve heykel sanatını ele 
alan yazılar, ve sanatın ve sanatçının niteliğini konu edinen yazılar yer almaktadır.  
Sergiler Dolusu başlığının altında yer alan yazılarda Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun 
bulunduğu sergilerden edindiği izlenimleri konu edinen yazılar bulunmaktadır. 
Bu yazılar arasından Devlet Resim Heykel Sergilerinden izlenimlerine yer verdiği 
yazılar ve öğrencileri olan Onlar Grubu’nun sergisi hakkındaki izlenimlerini 
paylaştığı yazılar diğer yazılardan bir adım önde durmaktadır.  Portreler I, başlığı 
altında yer alan yazılarda Nazmi Ziya, Mahmut Cuda, D Grubunda faaliyet 
gösteren on dört isim, Zeki Kocamermi, Ali Çelebi, Hasan Kaptan gibi isimlerin 
resim anlayışları ve eserleri değerlendirilmiştir. Portreler II, başlığı altında yer 
alan yazılarda Greco, Leopard Levy, Modigliaini, P. Bonard gibi yabancı 
ressamların portrelerine yer verilmiştir. Tezyini Sanatlar başlığı altında yer alan 
yazılarda minyatür, kilim, mozaik gibi Tezyini Sanatları ele alan yazılara yer 
verilmiştir. Bir Münekkit Aranıyor başlığı altındaki yazılarda resimedebiyat 
ilişkisini ele alan yazılara yer verilmiştir. Kültür Yokuşu: Bilgi Yayınları tarafından 
ilk baskısı Şubat 1995 tarihinde yapılmıştır. Eserde sanatsal, kültürel ve gündelik 
meseleleri konu edinen yazılara yer verilmiştir.  Eserde yer alan yazılar Kültür 
Yokuşu, Şiire ve Şaire Dair, Romana Dair, Rüya Fabrikaları başlıkları altında 
toplanmıştır. Kültür Yokuşu başlığı altında yer alan “Tino Rossi ve Sinan” adlı 
yazıda mimari konusunda bazı görülere yer verilmiştir.  Aynı başlık altına yer 
alan “Halk Anlamıyormuş” adlı yazıda halk sanatına dönük hatalı görülen algı 
eleştirilmiş ve halk sanatının barındırdığı sanatsal öğeler vurgulanmıştır. Şiire ve 
Şaire başlığı altında yer alan “Yalnızlık”, “Bana Beni Anlat Beni”, “Cehennem 
Elinden Haber”, “Harikulade Sarhoşluk” , “Kendi Dilinde Şiir Bulamayanlar” adlı 
12 yazılarda şiir ve şair tanımlarına, şairin diğer insanlardan ayrışan yanlarına, 
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şairin Tanrı ile kurduğu ilişkiye, şiirin 
yaratım süreçlerine ilişkin detaylara, 
çeviri şiir hakkındaki görüşlere yer 
verilmiştir. Romana Dair başlığı altında 
yer alan “Ay Işığına Dair”, “Bir Muharrir 
Aranıyor”, “Er Meydanı”, “Mihenk 
Taşı” “Çevirenler” “Merhaba(Aganta 
Burina Burinata) adlı yazılarda romanı 
oluşturan önemli kavramlara, yazar- 
okuyucu ilişkisine ve çeviri roman 
meselesi hakkındaki görüşlere yer 
verilmiştir. Rüya Fabrikaları başlığı 
altında yer alan “Korkunç Bir Film”, 
“Sinemadan Türeyenler”, “En Büyük 
Sanat”, “Yüzde Yüz Sinema”, “Rüya 
Fabrikaları” adlı yazılarda sinema 
sanatının tanımına, konusuna, diğer 
görsel sanatlar içerisindeki yorumuna 
ve sinema-izleyici ilişkisine yer 
verilmiştir. Körolası: Bilgi Yayınevi 
tarafından ilk baskısı 1997 yılında 
yapılmıştır. Sanatsal, kültürel ve 
gündelik meselelerin konu edildiği 
yazıları içeren eser Körolası ve Dahiler 
Adası adlı iki başlıktan oluşmaktadır. 
Aşk Mektupları I (1932- 1933): Kasım 
1999 tarihinde Bedri Rahmi Eyuboğlu 
külliyatının derlenmesi için yapılan 
çalışmalar kapsamında Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları tarafından 
birinci baskısı yapılmıştır. Eserde iki 
genç ressamın Fransa’daki yaşamları, 
tanışmaları ve aralarındaki ilişkinin 
giderek derinleşmesi süreçlerini içeren 
mektuplar yer almaktadır.  Aşk 
Mektupları II ( 1933-1934) : Mayıs 
2000 tarihinde Bedri Rahmi Eyuboğlu 
külliyatının derlenmesi için yapılan 
çalışmalar kapsamında Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları tarafından 
birinci baskısı yapılmıştır. Eserde yer 
alan mektuplarda Bedri Rahmi 
Eyuboğlu ile Ernestine Hanım 
arasındaki ilişkinin daha ciddi bir 

boyuta ulaştığını ortaya koyan 
detaylara, Ernestine Hanım’ın İstanbul 
seyahatine ve Bedri Rahmi Eyuboğlu 
ve Ernestine Hanım’ın resim sanatı 
hususunda birbirleriyle paylaştıkları 
görüşlere yer verilmiştir. Aşk 
Mektupları III (1934-1936): Mayıs 
2000 tarihinde Bedri Rahmi Eyuboğlu 
külliyatının derlenmesi için yapılan 
çalışmalar kapsamında Türkiye İş 
Bankası 13 Kültür Yayınları tarafından 
ilk baskısı yapılmıştır.  Eserde yer alan 
mektuplar Bükreş-İstanbul, Bükreş-
Çerkeş arasında yazılan mektupları 
içermektedir. Mektuplarda Bedri 
Rahmi Eyuboğlu ile Ernestine Hanım’ın 
gündelik yaşamlarına ve aralarındaki 
ilişkiye ışık tutan detaylara yer 
verilmiştir. Gece Yarısı: Bedri Rahmi 
Eyuboğlu külliyatının derlenmesi 
kapsamında yapılan çalışmalar 
sonrasında Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları tarafından 2002 yılında ilk 
baskısı yapılmıştır. Eser, sanatsal, 
kültürel ve gündelik meseleleri konu 
edinen yazılardan oluşmaktadır. Bu 
yazılardan ressamın gündelik hayat 
içerisindeki yerinin tartışıldığı “Ressam 
ile Demirci”,  dünyanın bütün zevklerini 
ve meşakkatlerini omuzlamaya gönüllü 
olan şair kimliğinin Tanrı karşısındaki 
durumunun ele alındığı “Şairin 
İmtihanı”, hayali bir karakter üzerinden 
genç bir ressamın düşüncelerine yer 
verilen “Yukule-le ve Paris”, “Yukule-le 
Yazıyor” adlı yazılar içerdikleri muhteva 
gereği diğer yazılardan bir adım önde 
durmaktadır. Kiraz Ayı: Bedri Rahmi 
Eyuboğlu külliyatının derlenmesi için 
yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınları tarafından 
Haziran 2003 tarihinde ilk baskısı 
yapılmıştır. Eser, sanatsal, kültürel ve 
gündelik meseleleri konu edinen 
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yazılardan oluşmaktadır. Eyuboğlu’nun 
roman türünün konusunun insanı 
merkeze alarak belirlenmesi gerektiği 
hakkındaki tespitlerini içeren “Bir 
İnsan Tanımak”,  genç bir ressamın 
modern resmin öncüsü olmayı 
başarmış bir şahsiyet hakkındaki 
görüşlerine yer verilen “Yukule-le ve 
Cezanne”, roman türünün önemli bir 
öğesi olan tasvir kavramının ele alındığı 
“Maksim Gorki ve Semaver”, Leopard 
Levy’nin portresine yer verilen “Tabiat 
Biz ve Leopard Levy”, ressam Nazmi 
Ziya’nın portresine yer verilen “Nazmi 
Ziya” ve .modern resmin öncülerinden 
olan Modigliani’nin portresinin ele 
alındığı “Modigliaini” adlı yazı 
içerdikleri detaylar açısından eserde 
yer alan diğer yazılardan ayrılmaktadır. 
Dost Dost: Bedri Rahmi Külliyatının 
derlenmesi kapsamında yapılan 
çalışmalar sonucunda Eylül 2004 
tarihinde Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları tarafından 14 ilk baskısı 
yapılmıştır. Eser, sanatsal, kültürel ve 
gündelik meselelerin konu edildiği 
yazılardan oluşmaktadır. Bu yazılardan 
gravür sanatının öneminin ve 
ülkemizdeki durumunun ele alındığı 
“Akademimizde Yer Alan Bir Atölye 
Gravür”, şiir türünün tanımına ve şair 
kavramının tanımına yer verilen “Şiire 
ve Şaire Dair (I)”, “Şiire ve Şaire Dair II”, 
roman türünün konusunu ve 
okuyucusuna sağladığı faydayı ele alan 
“Romana Dair: Mektep, Roman, 
Dedikodu”, ülkemizde önemli bir 
birikimin ve geleneğin ürünü olarak 
üretilmeye devam eden Tezyini 
Sanatlardan biri olan kilimin önemini 
ele alan “Türk Kilimleri”, Ressam P. 
Bonard’ın portresine yer verilen “P. 
Bonard’a Selam” ve Eyuboğlu’nun 

Çorum’a yaptığı seyahatlere dair 
gözlemleri içeren “Çorum’un 
Çeşmeleri”, “Çorum’un Halayı”, “Yurt 
Gezilerine ve Çorum’a Dair” adlı yazılar 
eserde yer alan diğer yazılardan 
içerdikleri muhteva gereği bir adım 
önde durmaktadır. İnsan Kokusu: Bedri 
Rahmi Eyuboğlu külliyatının 
derlenmesi kapsamında yapılan 
çalışmalar sonrasında Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları tarafından 
2005 yılında ilk baskısı yayımlanmıştır. 
Eserde yer alan yazılar sanatsal, 
kültürel ve gündelik meseleleri konu 
edinmektedir.  Bu yazılardan “İnsan 
Kokusu”, “Fosforlu Cevriye Yahut İki 
Sanat El Ele Verince”, “Merhaba 
“Aganta Burina Burinata”,  “Abide 
Yerine Heykel İstiyoruz” adlı yazılar 
konu edindikleri meseleler sebebiyle 
diğer yazılardan ayrılmaktadır. “İnsan 
Kokusu” adlı yazıda halk sanatının 
insan gerçekliğini yansıtan yanı 
değerlendirilmiştir. “Fosforlu Cevriye 
Yahut İki Sanat El Ele Verince adlı 
yazıda şiir-müzik ilişkisi ele alınmıştır. 
“Aganta Burina Burinata” adlı yazıda 
Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen 
Cevat Şakir Karaağaçlı’nın portresine 
yer verilmiştir. “Abide Yerine Heykel 
adlı yazıda ise heykel sanatının gelişimi 
için önerilerde bulunulmuştur. Aşk 
Mektupları IV(1937-1950): Ocak 2006 
tarihinde Bedri Rahmi Eyuboğlu 
külliyatının derlenmesi için yapılan 
çalışmalar sonucunda Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları tarafından ilk 
baskısı yapılmıştır. Eserde yer alan 
mektuplarda artık aile olmuş bir çiftin 
gündelik hayatlarına dair detaylara yer 
verilmiştir. 15 Bunun yanında Bedri 
Rahmi Eyuboğlu’nun sanat dünyası 
içerisindeki faaliyetlerine dair detayları 
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içeren mektuplar mevcuttur.  Sabır İle 
Koruk: Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun 
külliyatının derlenmesi adına yapılan 
çalışmalar kapsamında İş Bankası 
Kültür Yayınları tarafından 2008 yılında 
yayımlanmıştır. Eserde yer alan yazılar 
sanatsal, kültürel ve gündelik 
meseleleri konu edinmektedir. Bu 
yazılardan  “Ürgüp’e Dair”, “Gönen 
Yollarında”, “Dufy’nin Ölümü” adlı 
yazılar konu edindikleri açısından diğer 
yazılardan ayrılmaktadır. “Ürgüp’e 
Dair” ve “Gönen Yollarında” adlı 
yazılarda Anadolu’ya dair izlenimlere 
yer verilmiştir. “Dufy’nin Ölümü” adlı 
yazıda ise ressam Dufy’nin hayatı ve 
sanat anlayışına ilişkin detaylara yer 
verilmiştir.  Pembe Vinç: Bedri Rahmi 
Eyuboğlu külliyatının derlenmesi 
kapsamında yapılan çalışmalar 
sonrasında Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları tarafından Nisan 2008 yılında 
yayımlanmıştır. Eserde kültürel, 
sanatsal ve gündelik konularda yazılara 
yer verilmiştir. Eserde yer alan  “Uçan 
Hollandalı”, “Turistik Pastırma”, “Irmak 
Türküsü” adlı yazılar içerikleriyle diğer 
yazılardan ayrılmaktadır. Bedri Rahmi 
Eyuboğlu bu yazılarda Avrupa 
şehirlerine dair izlenimlerini 
paylaşmıştır. Bir Tutam Mavi: Bedri 
Rahmi Eyuboğlu külliyatının 
derlenmesi kapsamında yapılan 
çalışmalar sonrasında Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları tarafından 
Ağustos 2009 tarihinde ilk baskısı 
yapılmıştır. Eserde kültürel, sanatsal 
ve gündelik konularda yazılara yer 
verilmiştir. Bu yazılardan halk sanatının 
geleneğinin ve modern sanata kaynak 
olabilecek dokularının tartışıldığı 
“Gelenek ve Kişilik”,  resim sanatında 
rengin öneminin tartışıldığı “Yeşilin 

Hakkını Vermek”,  ressam Henri 
Matisse’in hayatının ve sanat 
anlayışının değerlendirildiği “Güle 
Güle Matisse Usta”, bir halk sanatı 
ürünü olan türkülerin öneminin ele 
alındığı “Bir Türkünün Peşinden”,  
görsel sanatlarda bir sanat ürününü 
eleştirirken benimsenen yaygın 
anlayışı ele alan “Büyük Küçük” ve 
“Büyük Küçük Meselesi” adlı yazılar 
Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun sanat 
anlayışını ve diğer sanat dallarına 
bakışını ortaya koyması açısından 
diğer yazılardan bir adım önde 
durmaktadır. 16 Yukarıda adı geçen 
eserlerin yanında çalışmamızdan önce 
Bedri Rahmi Eyuboğlu ile ilgili Bugüne 
kadar yapılan incelenmiştir. 
Çalışmaların kapsamlarının şu şekilde 
olduğu görülmüştür: Bedri Rahmi 
Eyuboğlu, daha önce yapılan akademik 
çalışmalara sanat anlayışı, eğitim 
anlayışı, ressam ve şair kimliğiyle 
oluşturduğu eserlerle konu olmuştur. 
Hülya Vurnal’ın “Roma Bizans Mozaik 
Sanatı Etkisi ile 1960 sonrası Günümüze 
Kadar Mimaride Duvar Resmi Olarak 
Mozaik Sanatı ve Bedri Rahmi-Eren 
Eyuboğlu Mozaikleri”(1993) adlı 
çalışması, İbrahim Kesek’in  “Bedri 
Rahmi Eyuboğlu Anadolu Halk Sanatı 
Öğeleri ve Bunların Çağdaş Bir 
Anlayışla Eserlerine Aktarılması”(2000) 
adlı çalışması, Dilek Kezek, “Türk Resim 
Sanatının Gelişimi ve Çağdaş Türk 
Resmi İçerisinde Bedri Rahmi 
Eyuboğlu’nun Yeri” (2000) adlı 
çalışması Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun 
sanat anlayışını ele alan çalışmalardır.
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Havva SARUHAN

G E Z İ

Çay 
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Richard Roat

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK

Friends, Seinfeld, Altın Kızlar ve Dallas gibi dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu 
Richard Roat, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir ekranlardan ayrı kalan Richard Roat'ın 5 Ağustos günü 
Kaliforniya'da öldüğü bugün duyuruldu.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Roat'un ölüm nedeni açıklanmadı.
RICHARD ROAT KİMDİR?
Yaklaşık yarım yüzyılı bulan uzun kariyeri boyunca 130'dan fazla yapımda rol 

alan Richard Roat'un kayda değer çalışmaları arasında komedi dizileri Seinfeld 
ve Friends'in yanı sıra Hawaii Five-O, Columbo, Kojak, Charlie'nin Melekleri, 
Kaçak sayılabilir.

İlk rolünü 1965 yılında Kaçak dizisinin bir bölümünde oynayan Roat, ayrıca 
yakın dönemde 3rd Rock, Mad About You, Baywatch gibi yapımlarda da rol 
almıştı.

Friends'te Ross'un profesör arkadaşlarından birini, Seinfeld'da ise Elaine 
Benes'in doktoru rolünü oynamıştı.

Roat ayrıca pembe dizi Days of Our Lives'ın 12 bölümünde de yer almıştı.

Ekranlarda son göründüğü yapım ise 24 dizisinin 2009'daki bir bölümü 
olmuştu.
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Bu beş başlık altındaki kısa bilgiler, başta dini 
ilimlerden Kur’an İlimleri ve Fen ilimlerinden 
Ontoloji olmak üzere onlarca bilim dalının 
öğrenilmesine ve anlaşılmasına anahtar olacak 
ipuçları taşıyor. Bildiğiniz gibi bütün bilim dallarının 
özetlerini dahi bir makaleye veya bir kitaba 
sığdırmak mümkün değil; belki bir kütüphane dahi 
o ilim dallarının özetlerini istiap etmez.

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

Birincisi, Cehennem ve Ateş Kavramı.

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

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

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

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

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

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

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

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

Evet, bu ayetler dünyadaki cehennemi anlatır 
ki, dünya gelişme ve terbiye yurdudur. Ve herkes 
o cehennemin içinden geçer, dengeyi ve takvayı 
bulanlar kurtulur. Diğerleri alışırlar, o acı ve 
sıkıntıların yakınında oturur. Çünkü sürekli acı, 
hastalık ve sıkıntı olsa insan dayanamaz, ölür. 
Ölmemeleri için Allah alışkanlık verir; yani kenarda 

Beş Anahtar Bilgi
Bahaeddin Sağlam
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tutar.

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

İkincisi, Bilgi ve Data Kavramı.

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

Dindar-dinsiz, gerçeği keşfetmiş olan fizikçiler, 
saf soyut varlığa Hiçlik diyorlar. Tasavvuf ehlinin 
çoğunluğu da bu sonsuz soyut Varlığa yine Hiçlik 
demişler. İbn Sina O sonsuz soyut varlığa Allah 
dedi; O’nu maddeden mücerret (Soyut) ve Vacibül- 
Vücud (Gerekli Varlık) diye tanımladı. Bu soyut 
sonsuz Varlığın potansiyel nitelikleri (isimleri) 
vardır. Bunlar kâinat diye bin-bir oluşum ve sayısız 
dosyalar olarak görünüyorlar. Kainattaki nitelikler 
kadar O Sonsuz Soyut Varlığın nitelikleri var.
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Onun için Allah’ın isimleri sonsuzdur, denmiştir. 
Bunların üçü, çok esas olup bizim fizik- metafizik 
evreni oluşturuyorlar. Kudret, ilim, irade; 
modern deyimle enerji, yazılım ve evrim. Başta 
Bediüzzaman olmak üzere Kelamcılar Allah’ın bu 
potansiyel niteliklerini isimler olarak sayarken, 
İbn Arabî, potansiyelliği tam gerçeklik olarak 
görmemiştir; Allah’ın asıl isimleri, soyut-somut 
varlıklar olarak gerçekleşen kainattaki sonsuz 
yazılımlar ve nesnelerdir; Arapça sözcükler ise, bu 
gerçek isimlerin ismidirler, demiştir.

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

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

 Yazılıma gelince, Aristo 2300 yıl önce: “Eşya, 
Heyula ve Suretten oluşur,” dedi. Bugünkü tabir 
ile eşya, enerji ve yazılımdan ibarettir, dedi. 
İnsanın ruhu ve kişiliği Formdan bugünkü tabir ile 
Yazılımdan oluşur, diye söyledi. O gün yazılımın 
mahiyeti ve teknolojisi bilinmiyordu. Fakat 
nesneleri nesne yapan, insanları ruhlu yapan 
formdur, demesi büyük bir keşiftir. Maalesef bu 
form gerçeği, Orta Çağ bilginleri tarafından basit 
maddi bir şekil diye anlaşıldı, manası uçtu gitti. 
Halbuki form giydirmek tam manasıyla yaratmak, 
demektir. Çünkü Arapçadaki halk etme, biçim 
ve şekil verme demektir. Yoktan yaratma demek 
değildir. Yoktan yaratmanın ismi ise, ihtiradır.

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

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

Kainattaki en temel nitelik ilim ve yazılımdır. 
Onun için İbn Arabî, Allah’ın en büyük ismi ilimdir. 

Ve diğer bütün nitelikler (isimler) ilme sığınmışlar, 
sen olmazsan biz var olamayız, dediklerini keşfen 
görmüştür. Her isim bir dosya olduğu için kişilikleri 
ve konuşmaları söz konusudur. Evet, yazılım ve ilim 
olmazsa varoluş asla gerçekleşmez. Evren bir enerji 
yığını olarak kalır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Üçüncüsü, Din-Bilim Kavgasının Çözümü.

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

Sözünü ettiğimiz bu Yunan’da o kadar çok felsefe 
ekolleri çoğaldı ve gelişti ki, varlıkta ve hayatta 
anlam ve gerçeklik kayboldu. “Hiçbir anlam ve 
hakikat yoktur, varsa da biz bilemeyiz, insanın biricik 
işi, sadece para kazanmak ve geçinmektir” diyen 
Sofistler (Osmanlıca tabir ile Sofestailer) piyasaya 
hâkim oldular. Nihayet Sokrat geldi, ahlak ve başka 
ilkesel bilgilerle gerçeği ispat etmeye çalıştı.

Onun talebesi Eflatun ruhiyat ve idelerle 
varlığın özünde ölümsüzlük olduğunu ve anlamının 
olduğunu ispat etmeye çalıştı. Ama Sofistlik 
Yunan’da bitmedi. Sonra Eflatun’un öğrencisi olan 
Aristo geldi, Mantığıyla, Fizik ve Metafiziğiyle ve 
başka bilimsel verilerle Varlığı anlattı, onda gaye 
ve anlam olduğunu gösterdi. Öyle dehşet bilgiler 
ortaya koydu ki iki bin sene insanlık kendini onun 
etkisinden kurtaramadı. Nihayet Batıda 1700’lü 
yıllarda ayrı bir felsefe ve Fenler gelişince Aristo’nun 
eksikleri ortaya çıktı. Maalesef İslam dünyasında 
Aristo Felsefesi hala bilim diye okutuluyor, 
İlahiyatçılar Aristo’nun Felsefesini İslam Felsefesi 
ve İslamî birikim, diye ezberliyorlar. Ona İslam 
Felsefesi diyorlar; çünkü Aristo’nun bu felsefesi, İbn 
Sina, Farabi ve İbn Rüşd üzerinden Müslümanlara 
mal edilmişti.
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KASIMPATI

Papatyagiller familyasına ait olan krizantem 
ya da Kasımpatı (Chrysanthemum) otsu 
gövdeli ve yıllık yaşayan bir bitkidir. Kasımpatı 
bitkisinin çiçeklerinin rengi sarı, beyaz veya 
pembe olur.

Güneşli ve yarı gölge ortamlarda bakılmayı 
sever. Kuruyan çiçeklerini makas yardımıyla 
temizlediğinizde daha iyi gelişim gösterecektir. 
Toprağının nemli olmasını ister. Fakat nemli 
olması demek toprağın ıslak kalması anlamına 
gelmez.

Kasımpatı tohumlarını ocak ayından mart 
başına kadar gerçekleştirebilirsiniz. Çimlenme 
süreci hızlıdır. Çiçeklenme süreci ise yaz 
mevsimi boyunca gerçekleşir. 

Kasımpatı çoğaltmak için tohum 
kullanabilirsiniz.

Detaylar: Kasımpatı (krizantem) bakımı 
nasıl olmalı? Özellikleri nelerdir?

ANEMON

Denizşakayığı olarak da bilinen anemon çiçeği, 
Fransızcada dağ lalesi anlamına gelir. Latincesi 
Anemone coronaria L.’dir. Ülkemizde özellikle 
İzmir, Aydın ve Antalya etrafında Marmara, Ege, 
Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde çalılıklar, 
makilikler, otlaklar, çayırlar, meralar, yol kenarları, 
kayalık, taşlı, çakıllı kurak yamaçlarda yayılım 

gösteren çok yıllık otsu bir bitkilerdir. Yaklaşık 200’e 
yakın türü vardır. Doğal olarak yetişen bu bitki, 
ilkbaharda güzel çiçeklerini açar. Yöresel adları taçlı 
kırlalesi, güllale, rüzgar çiçeğidir. Düğünçiçeğigiller 
familyasından endemik olmayan, 30 cm kadar 
boylanabilen çok yıllık, otsu bitkilerdir.

Peyzaj alanında özellikle bahçe, park gibi 
yerlerde çokça yer verilen bir bitkidir.

Yaprakları görünüm olarak üçlü şekilde birleşik, 
çok parçaya ayrılmış şekilde ve her biri saplı 
dikdörtgenimsi yapıya sahiptir.

Nisan-Mayıs aylarında sıcaklıkla birlikte 
çiçeklenirler. Beyaz, kırmızı, mavi, mor, eflatun, 
pembe renklerde çiçeklerini açar. Yıl boyunca çiçekli 
kalmaz. Sadece birkaç ay çiçeklidir.

Yarı gölge veya gölge yerlerde yaşayabilir. 
Organik maddece zengin, kumlu ve taneli gevşek 
topraklarda yaşamayı sever.

Pençem yapısıyla üretimi soğan ve yumru 
kökleriyle yapılmaktadır. Her bir pençem parçası 
yeni bir fide demektir. Yeni filizlenirken görsel olarak 
maydanozu andırır. Her biri iri maydanoz yaprağına 
benzer. Üç dalın ortasından sürgün vermeye 
devam eder ve 6-7 cm olduktan sonra çiçek açar. 
Açılmamış hali yandan çanı andırır. Açıldığında ise 
papatyaya benzer. 

Eylül ayında açan çiçekler 
nelerdir? Necibe  AKÇA KOCATOP

D E N E M E
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Medikal özelliğe sahiptir. Fakat gıda 
olarak tüketilmesi zararlıdır. Zehirleyici etkisi 
bulunmaktadır.

FUNDA

Funda çiçeği, Ericaceae familyasına aittir bir 
bitkidir. Bilimsel adı Erica’dır. Bakım yapıldığı ortamı 
çok severse boyu 4-5 metreye kadar uzamaktadır. 
700 çeşidi bulunan Erica’nın 600 den fazla türü 
sadece Güney Afrika’da yetişmektedir. Çiçeklerinin 
rengi genellikle pembe ve mora yakın tonlardadır. 
Uzun ömürlü bir bitkidir ve 50 yıla kadar yaşamını 
devam ettirebilir. Erica türleri yer ötücü bitkilerdir. 

Funda çiçeği tarihte de önem verilen bitkiler 
arasında yer almıştır. Özellikle en bilinen 
Roma – Bizans uygarlığında bile önemsenmiş. 
O dönem botanik bile yer verilmiştir. Sonradan 
laboratuvarlarda üretilmiş 400 çeşidi var. Beyaz, 
pembe, mor, kırmızı, sarı, yeşil, turuncu gibi renkli 
çiçeklere sahiptir.

Funda çiçeği, her mevsimde yeşil görüntüsünü 
korumaktadır. Ağacı andıran bir yapıya sahiptir. 
Funda çiçeği, daha çok kireçli ve asidik toprakları 
sever. İklime göre bazı yerlerde gölge bazı 
yerlerde güneşli yerleri sevmektedir. Funda çiçeği 
çiçek açtıktan sonra üzerinde çiçekleri varken 
budanmalıdır. Alt dallar budanmazsa çiçek vermesi 
yavaşlayacaktır.

Funda çiçeği, erica veya süpürge otu çiçeği 
isimleriyle de bilinmektedir. Yaz kış bahçeleri renkli 
ve yeşil görüntüde kalsın isteyenler için tercih 
edilebilecek güzel bir bitkidir.

Funda çiçeği, kışın soğuklarına karşı dirençli 
bir bitkidir. Sürekli çiçeklerini açar. Özellikle nemli 
bölgelerde daha sağlıklı ve gösterişli gelişim 
gösterir. Ülkemizde de Marmara, Ege, Akdeniz ve 
Karadeniz sahilleri boyunca bir çok ilde rahatlıkla 
bakımı yapılabilir.

Funda çiçeği toprak olarak asitli, killi, kireçli her 
türlü hafif rutubetli topraklarda yetişebilmektedir. 
Yarı güneş ve yarı gölgeli ortamlarda yetişebilir. 
Yaprakları iğne gibidir. Çalıyı andırır. Çiçekleri 
çanı andırır bu nedenle çok özeldir. Kış başından 
ilkbahara kadar hep çiçeklidir. Fakat yazın kendini 
dinlenmeye çeker. Yılın belli zamanlarında gübre ile 
destekleyebilirsiniz.

Funda çiçeği yayılmayı sever.

ZİNYA

Halk arasında ‘Kirli Hanım Çiçeği’ olarak bilinen 
Zinya, park ve bahçeleri renk renk süsler. Bakımı 
da oldukça kolay bir bitkidir. Ülkemizde de 16 çeşit 
Zinya bitkisi yetiştirilmektedir.

Zinya çiçeği tek ve çok yıllık türlere sahiptir. 
Eğer düzgün bakım yapılırsa çiçeklerini uzun 
süre üzerlerinde tutabilirler. Dayanıklı bir bitkidir. 
Güneşli, nemli, verimli, iyi drene edilmiş olan 
topraklarda yetişirler. Sıcak iklimde yetişmeyi çok 
severler. Fakat bir çok yere de uyum sağlayabilen 
bitkiler olduğu için ülkemizde parklarda çok sık 
rastlayabilirsiniz. 

kaynak: evimdergisi
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Osman NUR

İ S L Â M

HAYDİ, CENNET'E BUYURUN!

Cennet dururken, cehenneme gitmek hiç akıl kârı mı? İnsanlar neden 
çoğunlukla cehenneme giderler? Hayret ki hayret!

İnsanın aklına cennete girmek çok zor olduğu geliyor. Şimdi ben size cennete 
girmenin ne kadar kolay olduğunu izah edeceğim.

1- Cennete girmenin birinci şartı iman etmektir. 
İman etmek ise çok kolay ve aklımızın gereğidir.
a) İman nedir? İman, Allah’a inanmaktır. Allah’a inanmak zor mudur? Aklın 

gereğidir, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmamak insanı zor duruma düşürür. 
Allah’ın varlığına inanmayan insanlar herşeyi tesadüfe bağlarlar veya Allah 
yerine başka yaratıcılar edinirler, bunlar da putçuluğa götürür insanı. Düşünün 
“insanı kim yarattı” sorusuna imanlı olanlar Allah yarattı cevabını veriyorlar. 
Allah’ı da herşeye gücü yeten, herşeyi bilen vb. olarak izah ediyorlar. 

Allah’ın varlığını kabul etmeyenler dünyada ateist olarak isimlendiriliyorlar. 
Ateistlere “seni kim yarattı” diye sorsan “Ben kendi kendimi yarattım” diyemiyor. 
Ya ne diyor? “Herşeyi yaratan doğadır, tabiattır” diyor. Tabiat dedikleri de 
uzaydır, güneştir, yıldızlardır, havadır, sudur, topraktır. Peki, bunların aklı, ilmi, 
bir gücü var mıdır? Elbette yoktur. Bunlar nasıl oluyor da aklı, ilmi, şuuru olan 
bir insan yaratabiliyorlar? Buna akıl inanır mı? Allah’ın varlığını gösteren çok şey 
var, hatta bütün varlıklar Allah’ın varlığını ve birliğini göstermektedirler. Hiçbir 
varlığı insan yaratmadığına göre herşeyi Allah yaratmıştır. Her varlığın yapısını 
incelediğinizde her moleküllerle ve atomlarla karşılaşırız, bunların yapıları da 
kendiliğinden olacak şeyler değildir. 

Yaratıcının birden fazla olması da düzeni bozacağından bu da imkânsızdır. O 
halde her akıl sahibi Allah’ın varlığına ve tek olduğuna inanması bir zarurettir. 
Yani aklı olan Allah’ın varlığına ve birliğine inanır. Akılsız olanlar veya inanmamak 
için inat edenler bunun dışındadır. Akıllı mı yoksa akılsız mı hareket etmemiz 
daha kolay ve iyidir? Cennete gitmemizin birinci aşaması budur. Bunun zor tarafı 
yoktur.

b) Allah’ın doğru sözlü olduğuna ve herşeyi en iyi bildiğine inanmak imanın 
ikinci basamağıdır. Herşeyi yaratan üstün güç ve kudreti olduğuna inanılan 
Allah’ın herşeyin sahibi ve herşeyi çok iyi bilen olduğu da otomatikman kabul 
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edilir. 
c) Allah’ın her sözü doğrudur ve güzeldir. Kur’an Allah’ın sözlerinden oluşan 

bir kitaptır. Şimdiye kadar Kur’an’ın hiçbir ayeti müspet ilimle çatışmamıştır. 
Bu Allah’ın herşeyi çok iyi bildiğini ve doğru sözlü olduğunu ispat eder. Allah’a 
yalancı, bilgisiz demeyenin imanı sağlamdır. Bu iman da bizi cennete götürür.

d) Madem Allah doğru sözlüdür, o halde dediklerinin hepsi doğrudur ve 
güzeldir. Allah meleklerin, ahiretin, peygamberlerin, gönderdiği kitapların, 
kaderin, cin ve şeytanların, cennetin, cehennemin varlığından ve özelliklerinden 
söz etmiştir, bunun yanı sıra eskiden olan olaylardan bazılarını, gelecekte olacak 
olayların bazılarını bize haber verdiği için bunlara inanmak da aklımızın gereğidir. 
İnanmaz isek aklımıza ters hareket etmiş olur ve dahi çelişkiler içinde bocalarız. 
Bu Allah’ın sözlerine inanmaktan daha zor bir durumdur.

e) Allah kitabında Peygamberlerin doğru sözlü olduğunu, insanların onu 
örnek alması gerektiğini anlatmaktadır. Öyle ise Peygamberimizin bütün sözleri 
doğrudur ve güzeldir. Böylelikle iman tam olmuş olur. İmanı olanda mutlaka 
cennete girer. Bu imanı bozacak şey Allah’a ve Peygamberine yalancı demek, 
onlara hakaret etmek ve onlardan çok başkasını sevmektir. Bu ifadeler de aklın 
gereğidir. İman etmenin hiçbir zor tarafı yoktur. Hiç zorlukla karşılaşmadan insan 
bu iman ile ebedi cennete girecektir.

2- Günah işleyenler nasıl kolaylıkla cennete girerler?
Günah, Allah’ın yasak ettiği şeyleri inkâr etmeden yapmamaktır. Günahsız 

insan olmaz. Ancak peygamberler günahsızdır, onları da Allah günahlardan 
korumaktadır. Her insan günah işler. İnsanın günahlardan kurtulması için tevbe 
etmesi gerekiyor. Tevbe etmek ise günahına pişman olmaktır. Bu da her vicdan 
sahibinin yapacağı bir iştir, yani işlenen günahlara (yasaklanan kötü işlere) 
pişman olmaktır. Günahlara pişman olmanın da zor bir tarafı yoktur. 

Allah’a ve sözlerine inandık, günahımızdan dolayı da pişman olduk. Şimdi 
cennete girmemiz için hiçbir engel kalmadı.

3- İman ettik ama günahlarımıza da tevbe etmeden öldük ise, o zaman 
mahşer yerinde kurulacak mizanda sevap ve günahlarımız tartılacak, sevabımız 
günahımızdan fazla gelirse doğrudan cennete gideceğiz.

4- Mizanda günahımız ağır gelirse peygamberimizin şefaatine veya Allah’ın 
affına uğrayarak yine doğrudan cennete gireriz.

5- Bütün bunlara rağmen günahının fazlalığı yüzünden şefaate uğramayan 
müminler cehenneme geçici olarak girip biraz yandıktan sonra da yine 
peygamberimizin şefaati ve Allah’ın affı ile ebedi olarak cennete gireceğiz.

Şimdi soruyorum, cennete girmek zor mu? Elbette kolay. Yalnız şuna çok dikkat 
etmeliyiz. Cennete ancak müminler girecek, hiçbir kâfir giremeyecek. Kâfirlik ise, 
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Allah’ı, peygamberini, emir ve yasaklarını inkâr etmek, onlara yalancı demek, 
onlardan daha iyisinin olduğunu veya en az onların seviyesinde başkalarının 
da olduğunu kabul etmektir, Allah, peygamber ve dince kutsal sayılan şeylere 
hakaret etmek, sevmemektir. Kâfir durumuna düşmeyen her mümin mutlaka 
ebedi cennete girecektir.

Allah bizi cennete koymak için işlediğimiz sevaplara en az on sevap yazdırıyor, 
işlediğimiz bir günah için de bir günah yazdırıyor. Hatta işlemek istediğimiz 
bir iyiliği yapmasak bile bir sevap, işlemek için bir kötülüğe niyet ettikten 
sonra vazgeçip yapmadığımızda bile bir sevap yazdırıyor. Böylelikle mizanda 
sevabımızın ağır gelmesi sağlanmış oluyor. Sonra yapılan ibadetler veya iyi 
işler sevabı en az on sevap verdiği gibi yetmiş, yedi yüz ve dahi hesapsız kadar 
sevap yazdırarak mizanda sevap hanemizin ağır basması sağlanmış oluyor. Akıllı 
müslümanın cehenneme girmesi nerdeyse imkânsız gibi bir şeydir. Ama Allah ve 
Rasûlü cehennem gidecek müminlerin olacağını bize haber vermişlerdir.

Allah bizi çok, çok, çooook seviyor, bizde kendisini sever isek doğru cennete 
gideriz. Haydi, cennete buyurun!

74



sirdergisi.com
Eylül 2022 -  Safer 1444

Uzak sandım iki nefes arası

Çoktan yanmış âhiretin çırası

Bir adımdan diğerine varası

Ölüm bir bûselik konsun alnıma

Anam ağıt ile dönsün başımda

Teselli arasın kanlı yaşında

Bahtsız yazsın dar kabrimin taşında

Ölüm bir bûselik konsun alnıma

Can çıkmadan kesilirmi avazım

Azraile sunulmuştur infâzım

Yetimler kılsınlar en son namazım

Ölüm bir bûselik konsun alnıma

Firûz garipleyin bildim haddimi

Sürûrla arama çektim seddimi

Levhi mahfuzdadır ecel takvimi

Ölüm bir bûselik konsun alnıma

ÖLÜM BİR BÛSELİK

Adil ÇOPUR

Ş İ İ R
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'de taciz 

yaparak huzursuzluk çıkaranlar maşadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ege'de tacizleri ve terbiyesizlikleriyle 
huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların 
gerisindekilerle verdiğini biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda düzenlenen Milli 
Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve 
Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Ankara'da dün Kara Harp Okulu'nun diploma ve sancak devir töreninde askeri 
öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, bugün de 
Deniz ve Hava Harp okullarının öğrencilerinin mezuniyet mutluluğuna şahitlik 
etmek üzere bir arada olduklarını söyledi.

H A B E R- Ö Z E L

Harika PINARBAŞI
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Deniz Harp Okulu'ndan mezun olan 269 Türk ve 6 misafir öğrenci ile Hava Harp 
Okulu'ndan mezun olan 273 Türk ve 13 misafir öğrenciyi tebrik eden Erdoğan, 
bu evlatları yetiştirerek ordunun saflarına katılmalarını sağlayan ailelerine de 
şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sundu.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinin faaliyete başladığı günden itibaren 
hem 15 Temmuz'un yol açtığı zafiyetleri giderme hem de eğitim öğretim 
kalitesini günün ihtiyaçlarına göre yükseltme bakımından çok önemli başarılara 
imza attığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denizcilerimiz Barbaros'un izinde, Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de ve 
kendilerine görev verilen her yerde ülkemizin çıkarlarını korumakta, milletin 
emanetini en yüksekte tutmaktadır. Aynı şekilde 15 Temmuz ihanetinden en 
büyük yarayı alan Hava Kuvvetlerimiz de kısa sürede kendini toparlayarak 
gökyüzündeki hakimiyetimizi pekiştirdiler. Milli Savunma Üniversitemiz bugüne 
kadar 111 F-16 pilotu yetiştirdi. Halihazırda 100'den fazla mezunumuz da 
pilotluk eğitimlerini tamamlamak üzeredir. Birilerinin sırf ordumuzun insan 
gücü temin ve eğitim kapasitesine darbe vurmak için çıkardığı fitnelerin nasıl 
boş olduğunun ispatı işte burada, karşımızdaki manzaradır."

"Türkiye'nin hedeflerine uygun nitelikli askeri personel yetiştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harp okullarının eğitim sürelerini 4 yıldan 5 yıla 
çıkartarak, eğitim kapsamını genişleterek ve kalitesini artırarak, Türkiye'nin 
hedeflerine uygun nitelikli askeri personel yetiştirdiklerinin altını çizdi.

Dünyanın ve Türkiye'nin yaşadığı gelişmelerin gerisinde kalan değil, önünde 
giden bir eğitim sistemiyle kendileriyle birlikte dostlarının da ihtiyaçlarını 
karşıladıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim devlet geleneğimizde ordu, milletin değerleriyle teçhiz edilmiş, 
devletin temel taşı ve ülkenin bekasının teminatı olan bir kurumdur. Ne zaman 
ki ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa işte o vakit bizim için alarm 
zilleri çalmaya başlamıştır. Osmanlı'nın kara sınıfını oluşturan Yeniçeriler, 
Bektaşi Ocağı'nda yetişiyor ve yoğruluyordu. Tarihte olduğu gibi bugün de 
karacılarımız her gazaya besmele, hamdele eşliğinde çıkmakta, 'Allah Allah' 
nidalarıyla düşmanın üzerine yıldırım gibi inmektedir. Bin yılı aşkın süredir 
ila-yı kelimetullah uğrunda kanlarıyla toprağı sulayan, gül bahçesine girer gibi 
şehadete yürüyen bir orduya başka türlüsü zaten yakışmazdı. 
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Denizcilerimiz de Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren namlı reislerimizin 
izinde, gemilerimizdeki bayrağın üstünde yer alan Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde 
her işlerine 'Bismillah' diyerek başlayan cengaverlerdir. Havacılarımız da 
dünyayı kuş bakışı görmeye imkan veren işleri sayesinde Rabb'imizin verdiği 
nimetlere ve güzelliklere en çok hamdeden sınıf olsa gerektir. Maalesef bir 
dönem, ordumuzu gücünü aldığı bu kadim köklerinden koparma gayretleri had 
safhaya çıkmıştı. Kışla camilerinin kapatılması ve asker ailelerine sergilenen 
ayrımcılık başta olmak üzere bu üzüntü verici gidiş hamdolsun eski Türkiye'nin 
ruhumuzu yaralayan lekelerinden biri olarak tamamen geçmişte kalmıştır."
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Mustafa ARMAĞAN

Büyük Taarruz’un Bilinmeyen 
Yönleri

Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos 1922 
tarihinin Hicri takvimin ilk günü olan 1 Muharrem 
1341’e, yani Müslümanların yılbaşına denk geldiğini 
biliyor muydunuz? 

Nereden bileceksiniz ki? 

Mazi sağır bir duvardır bizde. Berlin Duvarı’ndan 
ses gelir de ondan gelmez. 

Bu duvarı sağdan, soldan matkapla delip arkasına 
bakmak isteyenlerin nasıl cezalara çarptırıldığını, 
hatta Üstad Necip Fazıl’ın sırf Sultan Vahdetttin’e 
“hain değil, büyük vatan dostu” dediği için iki yıla 
yakın bir hapis cezasını kefen olarak sarınarak 
mezara girdiğini hatırlamak kâfidir. Demek ki bir 
mayın tarlasıdır üzerinde dolaştığımız.

Bakın o tarihte Başbakan (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) 
olan Rauf Orbay sağlığında yayınlanan hatıralarına 
neler yazmış:

“O sabahki Ankara gazeteleri, büyük taarruzdan 
henüz malumatları olmadığı halde, adeta güzel bir 
hiss-i kablelvuku (önsezi) ile bu takvim haberini 
aynen şöyle veriyorlardı:

‘Bugün Muharremin birinci günü ve 1340 
Hicrî yılından 1341 yılına geçiyoruz. Bu yılın 
memleketimiz ve bütün vatandaşlarımızla İslâm 
âlemi için kurtuluş ve refah ile kapanmasını 
temenni ve Cenab-ı Hakktan ordumuza tam bir 
zafer ihsanını niyaz ederiz.’

Hakikaten de ordumuz o sabah, yurdu tam kurtuluş 
ve refaha götürecek olan muazzam zaferin ilk 
başarılı hamlelerine atılmış bulunuyordu.”

100. yıldönümünü idrak ettiğimiz Büyük Taarruz’un 

Hicri yılbaşında başladığını birbirimize sık sık 
hatırlatalım, olmaz mı?

Zaferde İstanbul’un unutturulan payı

Beş gün süren meydan muharebesinin ilginç 
taraflarından biri de Kemaleddin Sami Paşa’nın 
ağzından dile getirilen İstanbul’un katkısıdır. 
Bursa’da İstanbullu öğretmenleri muhatap alan 
konuşmasında Paşa aynen şunları söylemiştir:

“Bu şanlı menkıbelerden bahsederken 
zannetmeyiniz ki İstanbul’u bir an için unuttuk. 
İstanbul bize çok yardım etmiştir. Biz bu zaferin 
minnet ve şükranını İstanbul’a borçluyuz. Her 
ihtiyacımızı, noksanlarımızı İstanbul temin etti. 
Anadolu mücadelesinde mevkiiniz çok yüksektir. 
Hizmetleriniz nihayetsizdir.” (1962-63 yıllarında 
neşrolunan Yakın Tarihimiz adlı eserin 3. cildi, s. 8.)

Peki sıcağı sıcağına yapılan bir konuşmada İstiklal 
Savaşı’nın paşalarından birinin İstanbul’un büyük 
zaferdeki büyük hissesini böylesine vurgulu bir 
şekilde belirten konuşmasındaki mühim malumat 
neden sonradan unutturuldu dersiniz?

Sorular, sorular…

Tarihte soru işaretleri bitmez. Hele ki yakın tarihte 
hiç.

Büyük Taarruz’un eleştirisi

26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz beş gün 
sürmüş, 1 Eylül’de Yunanların I. ve II. Kolordu 
Komutanları Trikupis (esir düştüğünde Başkomutan 
olduğunu bilmiyordu) ve Diyennis’in Albay Halit 
(Akmansü) tarafından esir alınmasıyla sona ermişti. 
18 Eylül’e kadar süren takip son yakıp yıkarak 

TA R İ H
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çekilen Yunan birliklerinin Çeşme’den ayrılmasıyla 
nihayet bulmuştur. 

Her savaşın bitiminde kurmay kadroları bir 
değerlendirme yapar. Başardıkları kadar 
başaramadıkları da onlar için değerlidir. Bu 
muhasebe maalesef bizim cephemizde İstiklal 
Savaşı için yeterince yapılamamıştır, eleştirilerin 
millî bütünlüğümüze zarar vereceğine inanıldığı 
için olmalı, genellikle zafer kısmına ağırlık 
verilmiştir. Bu sebeple İstiklal Savaşı’nın objektif 
bir değerlendirmesini yapan kalem sayısı ender 
çıkmıştır. O “enderu’n-nevâdir” yani nadirlerin en 
nadiri isimlerden biri General Celâl Erikan’dır. Celâl 
Erikan’a gelinceye kadar askerî tarihçiler şu minval 
üzere laflar ederdi:

“Kemal Atatürk’ün beyninden doğan ve çelikten 
iradesiyle tatbik edilen 30 Ağustos 1922 imhası 
yüksek sevk ve idare ve bilhassa neticesi bakımından 
TARİHİN EN BÜYÜK BAŞARISIDIR.” (Genelkurmay 
Başkanlığı Türk İstiklâl Harbi Hulâsası, 1937 s. 11.)

Oysa General Erikan tam bir asker soğukkanlılığıyla 
ele almaktadır savaşları. Komutan Atatürk adlı 
kitabını halen Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 
basmaktadır (bendeki 2006 tarihli 4. baskısı). Aynı 
değerlendirmeyi biraz daha kısa olarak yine İş 
Bankası Yayınları’ndan çıkan Kurtuluş Savaşı Tarihi 
adlı kitabında tekrarlamaktadır (2008, s. 353 vd.)

En başta General Erikan bu savaşın adına itiraz 
etmektedir. Bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın 30 
Ağustos 1924 tarihli nutkunda dediği onun 
adı “Afyon-Dumlupınar Meydan Savaşı”dır. 
Başkumandanlık Meydana Savaşı tabiri İsmet 
Paşa’nın teklifiyle dilimize girmiştir.

Ali Fuat Cebesoy ise Büyük Taarruz’dan önce yapılan 
istişarelerde hücumda başarı ümidi görmeyen 
komutanlar arasında 2. Ordu Komutanı Yakup 
Şevki kadar Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve 
I. Ordu Komutanı Nurettin Paşa’nın da ismini sayar 
ki, başka yerde pek geçmeyen bir bilgidir. Bunun 
kendisine karşı güvensizlik ve yüksek komutanlık 
makamı için zaaf kaynağı olduğunu söyleyerek 
istifa eden kişi de Genelkurmay Başkanı Fevzi 
Çakmak’tır. Fevzi Paşa’nın istifası üzerine M. Kemal 
de Başkomutan olarak kendisinin de istifa etmesi 
gerektiğini söylemiştir. İsmet Paşa’nın bu restten 

sonra şöyle dediğini aktarır Erikan:

“Düşüncelerimizi anlamak istemiştiniz. Biz 
de serbestçe sunduk. İsteğiniz buyruk şeklini 
alınca, tıpkı kendi düşünce ve kanılarımız gibi 
bütün güç ve kuvvetimizle yerine getireceğimize 
güvenebilirsiniz.” 

Gerçi Erikan, Ali Fuat Paşa’nın bu iddiasına inanmaz 
ama onun kanaati, İsmet Paşa’nın Büyük Taarruz’u 
geciktirdiği yönündedir. 

Büyük Taarruz’u İsmet Paşa geciktirmiş

Hücumun ismi Sad konulmuştu. Arapça Sad harfi 
nasıl sol üst ucunda bir açıklık bırakacak şekilde 
üç tarafından kapalı ise Yunan ordusu da Sad harfi 
gibi kuşatılacak ve açık tarafı da son bir hamle ile 
kapatılarak bütün Yunan kuvveti kuşatılarak imha 
edilecekti (bu imhanın gerçekleştirilemediğini de 
yazar Erikan).

Hazırlıklarına 15 Ekim 1921’de başlanmış, aynı 
yılın 10 Aralık’ında bahara bırakılması uygun 
bulunmuştu. Sonra Haziran’a ertelendi, Temmuz 
ayında Akşehir’de yapılan komutanlar toplantısında 
ise Ağustos ortasına bırakıldı. Erikan’a göre 
“Büyük Önder, saldırının 24 Ağustos’ta yapılmasını 
istedi. 17 Ağustos 1922’de cepheye son gidişinde 
Başkomutan, General İsmet’in birliklerine 26 
Ağustos olarak bildirmiş olduğunu görünce, saldırıyı 
bu tarih olarak saptadı.”

Demek ki neymiş?

Mustafa Kemal nihai olarak 24 Ağustos’ta 
başlamasını emretmiş taarruzun ama cepheye 
gittiğinde İsmet Paşa’nın taarruz emrini 26 
Ağustos olarak belirlediğini görünce kendi 
kararından vazgeçip onun kararına uymuş ve biz 
Büyük Taarruz’un İsmet Paşa’nın kararıyla iki gün 
ertelendiği gerçeğini ancak Erikan’ın kitabından 
öğreniyoruz (Komutan Atatürk, s. 677).

Daha neler var neler bilmediğimiz. 

Bu, tadımlık olsun, devam ederiz nasipse.
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İlker KARATAŞ

Er-Raûf

E S M A - Ü L  H Ü S N A

Esmaül hüsnada yer alan Er Rauf esması Allahu 
Teala’nın merhametinden dolayı kullarının 
günahlarını örtmesini ifade etmektedir. Allahu 
Tealanın merhametinin büyüklüğünü kullarına 
merhamet eden bir yaratıcı olduğunu işaret 
etmektedir.

Er Rauf Ne Demektir? Er Rauf Esmasının Anlamı

Er Rauf esması merhamet eden acıyan demektir. Er 
Rauf esması ise Allah’ın kullarına merhamet eden 

ve onların günahlarını örterek kullarını affeden ve affetmeyi seven bir 
yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir.

Er Rauf Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

Er Rauf esması Allahu Teala’nın merhametinin tüm yarattıklarını kuşattığı 
anlamına gelmektedir. Allahu Teala günahları örterek affetmeyi sever. Allah’ın 
ilminden hiçbir şey saklanamayacağı gibi kullarının günahlarını bilen ama onları 
affederek günahlarını yok sayan günahlarını herkesten gizleyen bir yaratıcıdır.

Er Rauf Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

Er Rauf esmasını zikretmek insanlar arasında merhamet duygusunun oluşmasına 
sevgi ve şefkat olmasına vesile olmaktadır. Er Rauf esması öfke ve sinir anında 
okunduğunda sakinleşmeye ve salim bir şekilde davranmaya vesile olmaktadır. 
Er Rauf esması kişilerin çevresi tarafından sevilmesine ve merhamet olunmasına 
vesile olan bir esmadır.

Er Rauf esması merhameti ve sevgiyi arttırdığı gibi koruma hissini arttırarak 
kişilerin canlılara karşı merhametini de arttırmaktadır. Özellikle hayvanlara ve 
bitkilere zarar vermeye niyet eden insanlara karşı okunup üflenirse Allahın izni 
ile merhamet duygusu ortaya çıkarak kötülüklerden alıkoymaktadır. Er Rauf 
esması merhametsiz kişilere karşı okunarak kalplerindeki merhameti ortaya 
çıkarmaya vesile olmaktadır. Er Rauf esmasını ezberlemek Esmaül hüsnayı 
ezberlemek olduğu için faziletlidir.
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Arzu KOÇAK

Sarımsaklı Baget Ekmek

Sarımsaklı Baget Ekmek Tarifi İçin Malzemeler

1 adet baget ekmeği

1 baş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

Yarım su bardağı beyaz peynir

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 tutam maydanoz

Sarımsağı fırınlarken üzerlerine;

Zeytinyağı

Tuz

Sarımsaklı Baget Ekmek Tarifi Nasıl Yapılır?

Sarımsaklı ekmek için öncelikle sarımsağın uç 
kısmını bıçak yardımı ile keselim.

Ardından tezgahın üzerine aldığımız sar pişirin 
üzerine alalım ve zeytinyağı gezdirip tuz 
serpiştirerek sar pişirle her yerini kapatalım.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında yaklaşık 30 
dakika pişirelim.

Sürenin sonunda sarımsağı fırından alarak oda 

ısısına gelmesini sağlayalım.

Oda sıcaklığına gelen sarımsağı elimizle bir kap 
içerisine sıkalım ve kabuklarından ayrılmasını 
sağlayalım.

Üzerine tereyağını ekleyelim ve güzelce 
karıştıralım.

Kaşar peyniri rendesi, beyaz peynir, kekik, pul 
biber ve ince kıyılmış maydanozu ekleyerek 
malzemeleri güzelce karıştıralım.

Baget ekmeğimizi 4 parçaya bölelim ve pişirme 
kağıdı yerleştirdiğimiz fırın tepsisine dizelim.

Hazırladığımız sarımsaklı harcı ekmeklerin 
tamamını kaplayacak şekilde sürelim.

Önceden ısıttığımız 180°C fırında, üzerleri 
kızarıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika 
pişirelim.

Sürenin sonunda kızaran sarımsaklı 
ekmeklerimiz servise hazır. Afiyet olsun!

Kaynak: nefisyemektarifleri
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BİZE GÖREV Mİ 
VERİLDİ?

Sadettin TURHAN

TA S AV V U F

İnsanları iyi, kötü, doğru, yanlış, zengin, 
fakir  (v.s.)  diye ayırmak…

Yolları insanlara zarar verecek şeyler ile 
donatmak ve artıklarımızı sağa sola atmak,

Akrabaları unutup herkesi kendi haline 
bırakıp, ne hali varsa görsün demek,

Ticarette hep kâr hedefi gözetmek,
Harama helale hiç bakmamak,
Ölçü ve tartıyı istediğimiz gibi ayarlamak,
Kasalarımızı, banka hesaplarımızı tepele-

me doldurmak ve kimseye bundan bir pay 
ayırmamak,

Bilip bilmediğimiz her konuda ulu orta 
istediğimiz gibi konuşmak,

Bildiğimizi her yerde böbürlenerek anlat-
mak,

İnsanları toplum önünde küçük düşürmek 
ve zor durumda bırakmak,

Bir borç verdiğimizde karşı tarafı durma-
dan sıkıştırarak onu zor durumda bırakmak, 
bize karşı her zaman ezik durumda olmasını 
sağlamak,

Yâ da borç aldığımızda ödememek ve ge-
ciktirmek için elimizden geleni yapmak,

Verdiğimiz sözleri yerine getirmemek,

Randevularımıza zamanında gitmemek,

İşlerimizde istişare etmemek ve her kararı 
kendi doğrularımıza göre almak,

Zayıf ve kimsesiz kişileri ezip, güçlü ve 
kuvvetli olanın yanında olmak,

Kimseye hediye vermemek ve yardımda 
bulunmamak,

Evimizin, işyerimizin kapılarını herkese 
kapamak,

Süslü kelimeler kurup, gerçekleri göz ardı 
etmek,

Herkes hakkında araştırıp soruşturmadan 
yargılamak ve hükümler vermek,

Anne babamız, yaşlanıp bize ihtiyaç duy-
duklarında onları evlerinde yalnız bırakmak 
ya da huzurevine göndermek, Yalanlarımızı 

yeminlerle destekleyip, âlemlerin yaratıcısını 
şahit göstermek, Bir haksızlık gördüğümüzde 
başımızı önümüze eğip görmezden gelmek, 
sonra da her şeyin düzelmesini beklemek, 
Tedbirlerimizi almadan ve çalışmadan, körü 
körüne bir kadercilik anlayışı ile takdiri ve 
rızkımızı Yaratıcıdan beklemek,

Renkli kitapları alıp, kütüphanemize diz-
mek, fakat hiç açıp okumamak, Selamı gizli 
tutmak herkesten kaçırmak.

Yukarıda saydıklarımız yalnızca birkaç 
örnek.  Hepimiz bunlardan birini veya birka-
çını icra ediyoruz. Okuyunca bunların yanlış 
olduğunu birçoğumuz biliyoruz ama...

Var mısınız? Bu günden itibaren bildiğimiz 
tüm doğrulara geri dönmeye, yanlışlarımızı 
düzeltmeye ve güzel örnekler olmaya hatta 
Eşref-i Mahlûkat sıfatına yeniden bürünerek 
yaşamaya…

NEREDEN GELDİK?

Nereden geldik, nerelere gidiyoruz?
Geçen güzel günleri, şiir gibi dinliyoruz
Torunlara geceleri, masal diye söylüyoruz
Geri gelsin günler diye hasretle gözlüyoruz

Yardımlaşma, komşuluk, adalet, saygı…
Huzur, saadet, mutluluk, komşu için kaygı,
Hep geride kaldı büyüğe saygı,
Oldu hepimize şimdi dünyalık kaygı.

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

Range Rover, Land Rover'ın ürettiği 5 kapılı lüks SUV modelidir. Markanın 
sahibi Tata Motors şirketidir. Range Rover 1970 yılından beri üretilmektedir. 
Araç 3 nesildir devam etmektedir. Orijinal modeli sadece Range Rover olarak 
bilinmektedir. Adının Land Rover ile ayırt edilememesi sonucunda aracın adı 
Range Rover Classic olmuştur.

Markanın ana sahibi 1970-1986 yılları arasında British Leyland Motor 
Corporation, 1986-1988 yılları arasında Rover Grubu, 1988-1994 yılları arasında 
British Aerospace, 1994-2004 yılları arasında BMW, 2004-2008 yılları arasında 
Ford ve 2009 yılından itibaren Tata Motors şirketidir.
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G Ü N D E M

Fransa Ve Cezayir 
Arasında Yeni Anlaşma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cezayirli mevkidaşı Abdelmadjid Tebboune iki ülke 
arasında 'geri dönüşü olmayan ilerleme' bildirgesi imzaladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 
iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi kapsamında geldiği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Cezayir'in 
bağımsızlığını ilan etmesinden 60 yıl sonra iki ülke arasındaki ikili ilişkileri yeniden canlandırmayı 
amaçlayan ortak bir bildiriye imza atıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cezayirli mevkidaşı 
Abdelmadjid Tebboune iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için geri dönüşü olmayan bir ilerleme 
bildirgesi imzaladı. İmzalanan ortak bildirgeyle Fransa ve Cezayir yenilenmiş bir ortaklığın temellerini 
attı. Cezayir Cumhurbaşkanına Abdelmadjid Tebboune, "Cezayir ve Fransa birçok alanda birlikte hareket 
edecek. Bu birleşme daha da ilerlememizi sağlayacak" dedi.

Fransa ve Cezayir arasında diplomatik kriz

Fransa ve Cezayir arasındaki diplomatik kriz geçtiğimiz eylül ayının sonlarından bu yana devam ediyor. 
Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesinin ardından Cezayir, 
Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak tek taraflı olarak 
nitelendirdiği karara tepki göstermişti. Cezayir tarihinin Fransa'ya nefret besleme üzerine yazıldığını iddia 
eden Macron’un "Fransız sömürgesi önce Cezayir ulusu var mıydı?" sözlerinin ardından iki ülke arasında 
gerilim yeniden tırmanmıştı. Cezayir söz konusu açıklamalara, Paris’teki Büyükelçisi Muhammed Anter 
Davud'u derhal ülkeye çağırarak ve Cezayir hava sahasını Fransa’ya ait askeri uçaklara kapatarak tepki 
göstermişti. Macron daha sonra Fransa ve Cezayir arasındaki gerginliği hafifletmek için diyalog çağrısında 
bulunmuştu.

Cezayir'den özür dilemeyen Macron'un 3 günlük ziyaretinde enerji ve güvenlik meseleleri öne çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ziyaretiyle liderler ve ordu komutanları nezdinde 

ilk kez bir güvenlik zirvesi düzenlenirken, Fransa'nın sömürge suçları, doğal gaz ve vize konularında 
somut gelişme kaydedilmedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ziyaretiyle liderler ve 
ordu komutanları nezdinde ilk kez bir güvenlik zirvesi düzenlenirken, Fransa'nın sömürge suçları, doğal 
gaz ve vize konularında somut gelişme kaydedilmedi.Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun'un daveti 
üzerine 25 Ağustos'ta bu ülkeye giden Macron'un 3 günlük ziyareti, iki ülke arasındaki tarihsel sorunların 
çözümü başta olmak üzere son dönemde yaşanan çalkantılı ilişkilerin rayına girmesi için bir fırsat olarak 
görülüyordu.

Zira, sömürge dönemine ilişkin sorunların yanı sıra yakın zamanda Fransa'nın Cezayirlilere sağladığı 
vize kotasını kısıtlaması ve Macron'un geçen yıl, "sömürge dönemi öncesi bir Cezayir ulusunun varlığından 
şüphe duyduğuna" ilişkin söylemleri, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden gerginliği daha da 
artırmıştı.Buna rağmen Fransa'nın sömürge döneminde Cezayir'de işlediği suçlara ilişkin tek kelime 
etmeyen Macron ne Cezayir'in Fransa'ya doğal gaz arzını artırmak için anlaşma imzaladı ne Cezayir'in 
İspanya ve Fas ile yaşadığı sorunlarda arabuluculuk önerdi ne de vize kotasını artırma sözü verdi.Aslında 
Fransa Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde tek amaç Cezayir'in siyasi ve askeri yönetimiyle anlaşmazlığa son 
vermek değildi. Macron'un bunun yanı sıra Mali'de Rusya'ya karşı hezimete uğrayan Fransa için Sahra 
bölgesinde yeni müttefik olarak Cezayir'i yanına almak istediği ortaya çıktı.Sömürge suçları için özür 
yokCezayirliler, sömürgeciliği "insanlığa karşı suç" olarak nitelendiren Macron'un 1830-1962 arasındaki 
132 yıllık Fransız sömürgeciliği için özür dilemesini ya da en azından "sömürge dönemi öncesi bir Cezayir 

Rahim BOŞNAK
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ulusunun varlığından şüphe duyduğuna" ilişkin söylemlerinden duyduğu pişmanlığı dile getirmesini bekledi.
Ancak nisanda yapılan seçimler sonucunda ikinci ve son kez iktidara gelen Macron, ülkesinde yükselen aşırı 
sağın prangalarından kendisini kurtaramamış görünüyor. Macron, sömürge dönemiyle ilgili özür dilemek 
yerine meseleyi tarihçilere havale ederek ortak bir komisyon kurulmasını istiyor.Macron, daha önce Cezayir 
Bağımsızlık Savaşı'na ilişkin çalışma yürütmek üzere görevlendirdiği tarihçi Benjamin Stora'nın ocak ayında 
yayımlanan raporunun ortaya koyduğu meselelere rağmen özür dileme girişiminde bulunmadı.İmzalanan 
"Cezayir Deklarasyonu" iki ülkenin liderlerinin "Yüksek İş birliği Konseyi" adıyla iki yılda bir toplanmasını 
öngörülürken, sömürge dönemiyle yüzleşme konusunda "ilerlemeye engel teşkil edecek noktalar dahil 
tüm konularda kalıcı bir diyalog" yapılması yönünde mutabakata varıldı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 
özür dilemesi sözlü bir ifadenin ötesinde sömürgeciliğin yüceltilmesinden vazgeçilmesi, sömürge dönemi 
şahsiyetlerinin heykellerinin kaldırılması, Cezayir'in bağımsızlığına karşı savaşan "Harkilerin" kınanması ve 
sömürge yönetiminden zarar görenlerin ailelerine tazminat ödenmesini içeriyor.Cezayir, müttefiklerine 
karşı yönlendiriliyorMacron'un ziyaretinin ikinci en önemli boyutunu güvenlik konusu oluşturuyordu. 
Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Mali'nin Fransa'ya meydan okuması ve Fransız güçlerini ülkesinden 
çıkarması, diğer Afrika ülkelerinde Fransa karşıtı tepkilerin yükselmesini beraberinde getirdi.En çok 
ihracat yapan ülkenin Çin, en çok ithalat yapan ülkenin İtalya, en çok yatırım yapan ülkenin Türkiye ve 
Rusya'nın silah ticaretinin üçte ikisini elinde bulundurduğu Cezayir, Fransa'nın bölgede eriyen etkisinin 
canlı bir örneği."Dil kalıntısı" haricinde artık Fransa'nın ciddi bir etkisinin bulunmadığı Cezayir'de yeni 
nesil, gelecek yıldan itibaren okullarda İngilizce öğrenmeye başlayacak. Böylece Akdeniz'in iki kıyısında vize 
sıkıntısı çeken aileler ve gençlerin hayalleri için daha iyi bir gelecek hedefleniyor.Cezayir'e gelmeden önce 
ülkesinde refah döneminin bittiğini ilan eden Macron, Afrika'nın kaynaklarını tüketen ve yoksullaştıran 
sömürge politikasının Fransa'ya yönelik düşmanlığa neden olduğunu kabul etmek istemiyor.Macron, bunun 
yerine Fransa'nın Cezayir ve Afrika'daki sömürge politikalarına yönelik karşıtlığın suçunu, "Fransa'nın 
imajını bozmaya çalışan Türk, Rus ve Çin etkisine" yüklemeye çalışıyor.Doğal gaz görüşmelerinde ilerleme 
kaydedilemediBirçok Avrupa ülkesi, enerji krizi ve Rusya'nın doğal gaz arzını kesme olasılığı nedeniyle 
kış gelmeden gaz ihtiyacını karşılamak için Cezayir'e yönelirken Macron Cezayir'e gaz için gelmediğini ve 
İtalya ile rekabet etmek istemediğini açıkça belirterek anlaşma imzalamadı.Elektrik üretimi için nükleer 
enerjiye güvenen Fransa, enerji kaynaklarının yüzde 20'sinde doğal gaz kullanıyor ve kullandığı doğal gazın 
yüzde 8 ila 9'unu Cezayir'den ithal ediyor.Fransız şirketi Engie'nin doğal gaz ithalatını yüzde 50 artırmak 
için Cezayir'in ulusal enerji şirketi Sonatrach ile görüşmeler yürüttüğü bilinirken, uzmanlar bu konuda 
ilerleme kaydedilememesini fiyatlandırma ve sözleşme süresine bağlıyor.Uluslararası piyasadaki yüksek 
fiyatları dikkate alarak gazın çıkarılması ve arz edilmesi için büyük yatırımları göz önüne alan Sonatrach 
uzun vadeli sözleşmeler isterken, Engie ise ucuz fiyata kısa vadeli sözleşmeleri tercih ediyor.Cezayir ile 
"enerji, ekonomi ve inovasyon alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi" konusunda anlaşma yapılacağı 
açıklayan Macron, Cezayir doğal gazı için istekli görünmek istemese de Fransız enerji şirketi Engie CEO'su 
Catherine MacGregor ve Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab'ın görüşmesi dikkatlerden 
kaçmadı.Vize meselesinde somut ilerleme görülmediFransa'nın Cezayirlilere yönelik uyguladığı ve gerilime 
neden olan vize kotası uygulaması da iki ülke arasındaki önemli sorunlar arasında yer alıyor.Cezayir'in sınır 
dışı göçmenlerini kabul etmesini isteyen Paris yönetimi, vize kotasının kaldırılması konusunda bu talebini 
şart koşuyor.Vize ve düzensiz göç meselelerinde mesafe katedildiğine dair bir açıklama yapılmazken sadece 
tarafların "çözüm üretme konusunda çabalayacağı" bildirildi.Fransa'nın Cezayir'e yönelik vize uygulamasını 
2021'den önceki duruma döneceği sözünü vermeyen Macron, ancak "çifte vatandaşlığı bulunan ailelere, 
sanatçılara, sporculara, iş insanlarına ve ikili ilişkileri geliştiren siyasetçilere" vize verilmesinde kolaylık 
gösterileceğini duyurdu.Macron; ülkesinin Cezayir'den uzaklaşmasını sona erdiren, karşılıklı saygı 
çerçevesinde diyalog, istişare ve farklılıkların çözümü için bir mekanizma kuran ziyaretiyle iki ülke arasında 
diplomasi, güvenlik ve ekonomik konularda gelecekteki ortaklıklar için alan açarken, Cezayirlilerin çoğunun 
en önemli beklentisi olan sömürge dönemiyle yüzleşme meselesi sonuçsuz kaldı.
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Bakan Koca 
koronavirüse yakalandı

Tülay Akımcılar

M A K A L E

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Koca, 
"Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında 
arkadaşlarımın arasında olacağım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada 5 gün önce 
koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Kocanın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

''Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli 
bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. 
Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.''

SIR AİLESİ OLARAK GEÇMİŞ OLSUN DİYORUZ..
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Ş İ İ R

GÖNÜL

Zor mudur söylemek sevdiğini,
Zor mudur girmek bir gönlün derinlerine.
Hele bir aşk şarabın iç de serinle,
Bak sevgisiz duruluyor muymuş gönül.

Hırsı gösterişi kini nefreti bırak gerilerinde.
Bir güler yüz göster içten ol sevdiklerine.
Hele bir sevgiyi derinden hissette,
Bak dünyan nasıl şenleniyor gönül.

Yük edersin şu dünyayı kendine,
Biraz Mevlâ’yı düşün de hafifle.
Sen de var Resul ile Havz-u Kevsere,
Bak içilmeden dönülüyor muymuş gönül.

Dergâha girmeye bir yol ararsın,
Ah bir girsem diye kapılara bakarsın,
Muhabbete varıp da sonra terke korkarsın,
Hele bir dinle dost-u muhabbeti,
Bak çıkabiliyor musun gönül.

                                                                                 
                                                     Müberra ARICI
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Mustafa ÇETİNTAŞ

G Ü N C E L 

Bursa'yı Sağanak Vurdu 

Bursa'da etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çöktü, ağaçlar devrildi, bazı 
ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Mudanya'da da sel nedeniyle karayla deniz birleşti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.
Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş 
yerlerinin bodrum katlarını su bastı.
Otobüs terminalinde çökme
Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu 
görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle 
çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.
Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken yaralının olmadığı 
öğrenildi.
Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.
15 dakikada 27 kilo yağış düştü
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgeye 15 dakikada 27 kilo yağış düştü.
Mudanya'da karayla deniz birleşti
Bursa'da şiddetli yağış Mudanya'da da hayatı felç etti.
Halitpaşa Mahallesi'nde sel nedeniyle karayla deniz birleşti.
Değirmendere Caddesi üzerinde bulunan araçlar, banklar, saksılar ve çeşitli malzemeler suda 
sürüklendi.
İlçedeki bazı bölgelerde de sel, maddi hasara yol açtı.
Araçlar selde sürüklendi
Ayrıca Osmangazi ilçesindeki kırsal Karabalçık Mahallesinde de sel ve taşkın etkili oldu. Selde 2 
evi ve tarım arazilerini su bastı. Bazı araçlar da suda sürüklendi.
Gemlik'in Balıkpazarı Mahallesinde ise, sahil bölgelerinde biriken sular sürücülere zor anlar 
yaşattı.
Bursa-Eskişehir kara yolu üzerindeki Mezitler mevkisinde ise şiddetli yağış nedeniyle su 
birikintileri oluştu. Sürücüler bu yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.
BUSKİ, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara 
yardım etmek için seferber oldu. İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, 
maddi hasar bulunduğu aktarıldı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya'da 
yağıştan etkilenen mahallelerde inceleme yaptı.
İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Canbolat, yoğun ve etkili yağış sonrası iş yerlerinde, 
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evlerde hasarlar ve su baskınları oluştuğunu söyledi.
Taşan yağmur suları nedeniyle sokakların bazılarının kapandığını belirten Canbolat, "Şuna 
şükrediyoruz ki herhangi bir can kaybımız yok. İlk dakikadan itibaren de valilik olarak, AFAD 
olarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve diğer ekiplerimizin tamamı kaymakamımız olaya 
müdahil konumdayız. Ekiplerimizle seferber olduk." dedi.
Hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandığını dile getiren Vali Canbolat, sabaha kadar 
çalışıp sokaklarda sel görüntüsünü temizleyeceklerini de kaydetti.
''Anormal bir yağış ve uzun süreli bir yağış seyretti''
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise can kaybı olmadığı için mutlu olduklarını 
aktararak, 13 ilçeden ihbar aldıklarını söyledi.
Ekiplerin çalışarak Mudanya'da hayatı normale döndürmek için uğraş verdiğini belirten Aktaş, 
"Sabaha kadar ekipler çalışacak burada yani Allah'ın izniyle hayatın normale döndürmeye 
çalışacağız. Kronik olan birkaç sorun var özellikle yukarıdaki dereyle alakalı onun da en kısa 
zamanda bertarafıyla ilgili çalışma yapacağız. Gerçekten son otuz yılın belki de en büyük yağışı. 
Anormal bir yağış ve uzun süreli bir yağış seyretti" diye konuştu.
Aktaş, AFAD, DSi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri olmak üzere birçok kurumun Mudanya'da gece 
boyunca da çalışacağını ifade etti.
Mudanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise selden etkilenen bölgelerde ilçe belediye 
ekiplerinin çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.
Diğer yandan Yenişehir ilçesinde de fırtına ve yağış nedeniyle çınar ağacı yola devrildi. Olayda 
can kaybı ve yaralı olmazken, bir motosiklet zarar gördü.
trt haber
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Filenin Efeleri FIVB Dünya Şampi-
yonası'nda son 16'da

S P O R

Durmuş KOÇ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda 
E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.
Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı Slovenya ve Polonya'nın 
ortak düzenlediği 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki 
son maçında Kanada ile karşılaştı.

Grup'taki ilk maçında Çin'i 3-0 yenen, ikinci maçta İtalya'ya aynı skorla kaybeden 
milli takım, Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını 
son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmalar 4-6 Eylül'de

Son 16 tur karşılaşmaları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül 
tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin 
ardından belli olacak.
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M İ M Â R İ

Nihat ÖZBİLEK

Muğdat Camii

Yerleşim
Cami Yenişehir merkez ilçede ve 36°46′57″K 34°36′5″D koordinatlarındadır. 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı arasındaki arazidedir. 
Caminin yeri eskiden beri halk arasında bir ziyaret yeri olarak bilinirdi. Cami 
bu yere 1980 yılında inşa edilmiştir. Mersin Deniz Müzesi ve Mersin Arkeoloji 
Müzesi camiye güneyden komşudur.
Bina
Caminin taban alanı 3000 m2 den fazladır. İbadet yeri 5500 kişiliktir. Türkiye'nin 
Cumhuriyet döneminde inşa edilen en büyük camilerinden biridir. Başlangıçta 
dört minareli olarak inşa edildiği halde sonradan yapılan iki ilave ile altı minareli 
bir cami haline getirilmiştir. Üçer şerefeli minarelerin yükseklikleri 81 metredir. 
Camide ibadet yeri dışında, bir kütüphane, konferans salonu, sağlık ocağı, 
taziye odası ve aşevi de vardır.[1] Binanın zemin katı süper marketlere kiraya 
verilmektedir.
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Sefiller

K İ TA P

Sefiller (Fransızca: Les Misérables; Fransızca telaffuz: [le mizeʁabl(ə)]), Victor 
Hugo tarafından yazılan tarihi romandır. İlk olarak 1862'de yayınlandı. 19. 
yüzyılın en büyük eserlerinden biri olarak kabul gördü. İngilizce konuşulan 
ülkelerde başarısız çeviriler nedeniyle genellikle orijinal Fransız ismiyle anılır. 
Hikâye 1815'te başlar ve 1832'deki Paris Haziran Ayaklanması'nda son bulur. 
Birkaç karakterin yaşamını ve birbirleriyle alakasını ele alan roman daha çok eski 
mahkûm Jean Valjean'ın yaşam mücadelesi ve kefaretini ödemeye çalışmasına 
odaklanır.
Yasa ve merhametin doğasının incelendiği roman ayrıca Fransa tarihi, Paris'in 
mimarisi ve kentsel tasarımı, siyaset, ahlak felsefesi, antimonarşizm, adalet, din, 
ailevi ve romantik sevginin türleri ve doğası gibi konuları özenle ele alır.
Yayınlanmadan önce büyük tanıtımlar yapılan roman için büyük beklenti de 
oldu. Roman için birçok yorum yapıldı ama çoğu olumsuzdu. Ticari olarak ise 
roman sadece Fransa'da değil tüm dünyada büyük başarı yakaladı. Sefiller 
aralarında bir müzikal ve müzikalden uyarlanan bir filmin de bulunduğu birçok 
tiyatro, televizyon ve sinema eserine uyarlanarak büyük popülarite elde etti.
Biçim
Upton Sinclair romanı "dünyadaki en iyi yarım düzine romandan biri" olarak 
tanımlar ve Victor Hugo'nun Sefiller'in önsözünde gayesini belirttiği açıklamasına 
dikkat çeker
“ Yeryüzünde yasalar, gelenekler aracılığıyla uygarlık içinde yapay 
cehennemler yaratan, ilahi yazgıyı uğursuz insanlar aracılığıyla karıştıran bir 
toplum lanetlemesi oldukça; çağımızın üç temel sorunu, erkeğin yoksulluk 
yüzünden alçalması, kadının açlık yüzünden düşkünleşmesi, çocuğun cehalet 
yüzünden yeteneklerini geliştirememesi sorunları çözümlenmedikçe; bazı 
bölgelerde toplumun insanları boğması mümkün oldukça; başka bir deyişle ve 
daha geniş bir açıdan yeryüzünde cehalet, sefalet bulundukça bu gibi kitaplar 
faydasız olmayacaktır. ”
Hugo romanın sonlarına doğru eserin geniş kapsamlı yapısına açıklama getirir:“ 
Şu anda okuyucunun eli altında bulunan kitap, eksikleri, üstün veya zayıf tarafları 
ne olursa olsun, bir baştan bir başa bütünü de, teferruatlarında kötülükten 
iyiliğe, adaletsizlikten adalete, sahtelikten hakikate, geceden gündüze, ihtirastan 
vicdana, çürümüşlükten hayata, canavarlıktan vazifeye, cehennemden cennete, 
hiçlikten Tanrıya doğru bir yürüyüştür. Çıkış noktası madde, vardığı nokta ruhtur. 
Başlangıçta canavar, neticede melektir. ”

Ahmet KURUCU
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Roman birçok altkonuya yer verir ama ana konu dünyada 
iyilik yapma gücü bulan ama sabıkalı geçimişinden 
kaçamayan eski mahkûm Jean Valjean'ın hikâyesidir. 
Roman beş cilde ayrılmıştır, her cilt birkaç kitaba ve 
bölümlere ayrılmıştır. Toplam 48 kitap ve 365 bölüm 
vardır. Bölümler nispeten kısadır, çoğu birkaç sayfadan 
fazla sürmez. Kısaltılmamış Türkçe çevirilerinde yaklaşık 
2000 sayfadan ve orijinal Fransız basımında 1900 
sayfadan oluşan roman modern standartlara göre 
oldukça uzundur. Yazılmış en uzun romanlardan biridir.
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SAĞMAN, Ali Rıza
Mehmed ALACADOĞAN

K U R ' A N 
B Ü L B Ü L L E R İ

Ünye’de doğdu. Sultanselimli Hâfız Rıza diye anılır. Babası 
kıdemli yüzbaşılıktan emekli Yozgatlı Duhancızâde Ömer Vasfi 
Bey, annesi Ayşe Sıdıka Hanım’dır. İlk eğitimini sekiz yaşlarında 
iken gittiği Giresun’da aldıktan sonra hıfzını tamamladı. 
Rüşdiye’yi de burada okudu. Ardından İstanbul’a giderek 
(1904) Fatih’te Bahr-i Sefîd Tetimme-i Sânî Medresesi’ne 
girdi. Fâtih Camii’nde İskilipli Mehmed Âtıf Efendi’den Arapça 
okumaya başladı. Bu arada yaz tatillerinde gittiği Giresun’da 
Beyazıdzâde Hâfız Ali Efendi’den tecvid, aşere ve takrîb okudu, 
1908’de takrîbden icâzet aldı. 1910 yılı başlarında Fatih 
Çarşamba’daki Sultan Selim Camii müezzinliğine tayin edildi. 
Sadrazam Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesi hadisesi 
sebebiyle sürgüne gönderildi (11 Haziran 1913). Yirmi yedi 
ay Sinop’ta, üç buçuk yıl kadar Çorum’da kaldıktan sonra 
Sadrazam Ahmed İzzet Paşa kabinesinin kurulması üzerine 
İstanbul’a döndü (1918). Burada Sahn Medresesi’nde tahsilini 
tamamladı (1920). Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi’nin 

aracılığıyla 14 Ağustos 1920’de Bâb-ı Fetvâ Hey’et-i Teftîşiyye Kalemi başkâtipliğine tayin 
edildiyse de Mustafa Sabri Efendi’nin şeyhülislâmlıktan ayrılması üzerine 1 Kasım 1920’de bu 
görevden azledildi. Aynı yıl girdiği Süleymâniye Medresesi Kelâm-Felsefe Bölümü’nü de üç yıl 
sonra bitirdi.

1928’de Dârülfünun Hukuk Fakültesi’nden mezun olup avukatlık stajını tamamlamasına 
rağmen hukuk alanında çalışmadı. Aralık 1931’de ezan ve kāmeti tercüme işiyle görevlendirilen 
dokuz kişilik heyette yer aldı. Öte yandan Hayriye Mektebi (1923-1928), İran Ortaokulu 
(1929-1942) ve İngiliz Erkek Lisesi’ndeki Türkçe hocalığının yanı sıra 1928 yılından itibaren uzun 
süre Dârüşşafaka’da Türkçe ve tarih dersleri okuttu. İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda 1952-1964 
yılları arasında çeşitli dersler verdi. Saint Michel Lisesi’nde 1940 yılından vefatına kadar Türkçe, 
tarih ve coğrafya hocalığı yaptı. Bu arada yaz aylarında Suriye ve Lübnan (1951), Mısır (1952) 
ve Irak’a (1953, 1954) gitti. 13 Eylül 1964’te Çarşamba’daki evinde vefat etti ve Edirnekapı’daki 
Otakçılar Mezarlığı’na defnedildi.

Hâfızlığı, hânendeliği ve mevlidhanlığı ile şöhret bulan Ali Rıza Sağman bestelediği eserlerle 
mûsiki alanındaki gücünü ortaya koymuştur. Çarşambalı (Sultanselimli) Hâfız Cemal’den beste, 
şarkı gibi formları meşketmek ve usul öğrenmekle başlayan mûsiki çalışmalarını daha sonra 
Muallim İsmâil Hakkı Bey, Ûdî Ekrem Bey, Ûdî Yûsuf Efendi ile Kemânî Hasan Efendi’den aldığı 
usul ve solfej dersleriyle devam ettirdi. Döneminde mûsiki toplantılarındaki icralarıyla tanınan 
Sağman Orfeon, Odeon, Columbia ve Parlafon plaklarına Kur’an’dan bazı sûrelerle ezan, salâ, 
münâcât, na‘t, mersiye, ilâhi, kaside, mevlid, ayrıca şarkı ve türkü okumuştur. Yılmaz Öztuna 
onun bestelediği on yedi şarkıdan oluşan bir liste neşretmiş, Mustafa Rona da on altı şarkısının 
sözlerini yayımlamıştır. Bunlardan on birinin notasının yayımlanmasına rağmen (İstanbul 1930) 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu repertuvarında sadece sözleri de kendisine ait acem-kürdî 
bir şarkısı yer almaktadır. Ayrıca Sadettin Kaynak’ın uşşak makamında, “Gördüm seni bir gün 
yeni açmış güle döndüm” mısraıyla başlayan şarkısının güftesi de Ali Rıza Sağman’a aittir.

tdv islam ansiklopedisi
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Genç, yaşlı hatta çocuklarda bile görülebilen romatizma dünya genelinde birçok insanı etkiliyor. 
Kronik bir rahatsızlık olan romatizmanın onlarca çeşidi mevcut. Romatizma bağışıklık sisteminin dengesiz 
çalışması sonucunda kendi hücrelerine saldırması ile oluşur. Eklemlerin iç yüzeyinde kronik iltihaplanma 
meydana gelir.

Romatizma nasıl geçer diye soranlar için hemen açıklayalım. Kronik bir rahatsızlık olduğundan ömür 
boyunca takip ve tedavi gerektirir. Romatizma eklem ağrıları ve tutukluk ile kendini gösterir. Zamanla 
eklemlerde kaynaşma ve hareket kısıtlılığı oluşur. Türüne göre değişmekle birlikte romatizma hastaları 
için düzenli egzersiz yapmak çok önemlidir.

Doktorun önerdiği ilaçların aksatılmadan, düzenli olarak kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Bir söz vardır: “Ne yersek oyuz” Son dönemde başta fitoterapi ve bütüncül tıp uzmanları olmak 
üzere birçok doktor romatizma hastalarında sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapıyor. Bunun sebebi 
özellikle bazı besinlerin romatizma ağrılarını arttırırken bazı besinlerin ise hafifletmesi.

Peki hangi besinler romatizma hastalarının yaşam kalitesini arttırır, romatizma ağrılarına ne iyi gelir? 
Gelin, sizi fazla bekletmeden bu soruların yanıtlarına bakalım!

1) Balık
Romatizmaya ne iyi gelir sorusuna verilebilecek ilk cevap balıktır.
Yenilebilen balık türleri insan sağlığı üzerinde mucizevi birçok etkisi bulunan vitamin, mineral ve 

bileşenler içerirler.
Omega 3 doymamış yağ asitleri bakımından zengindirler. Omega 3 doymamış yağ asitlerinin en önemli 

faydası vücuttaki iltihap ile mücadele etmesidir.
Özellikle ülkemizde bolca bulunan hamsi ile somon, ton balığı, sardalya ve uskumru romatizma 

hastalarına en çok önerilen balık türleridir.
Romatizma ağrılarından muzdaripseniz haftada 3 kez balık yemeyi ihmal etmeyin.
Düzenli olarak balık tüketemiyorsanız doktorunuza danışarak balık yağı takviyesi alabilirsiniz.
2) Nar
Nar ve nar özünün içinde bulunan flavonoid antosiyan bileşeni iltihap ile mücadelede oldukça etkilidir.
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda özellikle nar özünün kemiklerde meydana gelen iltihabı 

önlediği ve azalttığı gözlenmiştir.
Düzenli olarak nar yiyerek ya da nar suyu içerek romatizma ağrılarınızın şiddetini 

azaltabilirsiniz.
3) Yumurta
Yumurta içerisindeki B vitamini ve sülfür sayesinde kas, eklem, kıkırdak ve bağ 

dokularının gelişmesini sağlar.
Kemik sağlığını korur.
Romatizma hastaları düzenli olarak yumurta tükettikleri takdirde hem ağrıları 

azalır hem de kemikleri güçlenir.
Tabii ki organik, gezen tavuk yumurtası tercih etmeye özen gösterilmelidir.
nefisyemektarfileri

Bu Gıdalar Romatizma Ağrılarını 
Azaltıyor!

Saffet CAMCI

A K TA R I N I Z
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Arş balkonundan aşk
devşirendir derviş

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

01 Eylül: Dünya Barış Günü

01 Eylül 1481: Galatasaray Lisesi, 
devlet adamı yetiştirilmesi amacıyla 
Sultan II. Bayezid tarafından kuruldu. 
Okulda 1868’de Fransızca eğitime geçildi.

02 Eylül 1798: Napolyon Bonapart 
komutasındaki Fransız donanmasının 
İskenderiye ve Kahire‘yi ele geçirmesi 
üzerine Osmanlı Devleti 2 Eylül 
1798’de Fransa’ya karşı savaş açtı.

02 Eylül 1922: Eskişehir, Yunan 
işgalinden kurtarıldı. Yunan Orduları 
Başkomutanı General Trikopis esir 
edildi.

02 Eylül 1925: Tekke ve zaviyelerin 
kapatılmasına ve memurların şapka 
giymesine ilişkin kanun çıkarıldı.

03 Eylül 1895: İlk profesyonel 
futbol maçı yapıldı. Latrobe, 
Jeanette’i 12-0 yendi.

03 Eylül 1922: İzmir Ödemiş 
Yunan işgalinden kurtarıldı.

03 Eylül 1945: İkinci Çin-Japon 
savaşında, Çin zaferini ilan etti.

04 Eylül 1063: Büyük Selçuklu 
Devleti’nin kurucusu Tuğrul Bey 
hayatını kaybetti.

05 Eylül 1922: Nazilli, Salihli ve 
Alaşehir Yunan işgalinden kurtarıldı.

06 Eylül 1922: Balıkesir Yunan 
işgalinden kurtarıldı.

07 Eylül 1909: Amerikalı 
yönetmen Elia Kazan İstanbul’da 
doğdu.

08 Eylül: Uluslararası Okuma 
Yazma Günü.

09 Eylül 2001: Afganistan’da 
Taliban’a karşı direnişin liderlerinden 
eski Savunma Bakanı Ahmet Şah 
Mesud (48) suikast sonucu öldürüldü.

09-10 Eylül 622: Son Peygamber 
Hz. Muhammed, 9 Eylül’de Mekkeli 

müşriklerin toplanarak kendisine 
suikast düzenlenmesi kararını 
aldığını öğrenince 9 Eylül’ü 10 Eylül’e 
bağlayan gece Sevr Mağarası’na gitti. 
Hz. Muhammed, 13 Eylül’e kadar 
müminlerle beraber mağarada kaldı.

11 Eylül 2001: ABD’de İkiz 
Kuleler’e ve Pentagon’a yönelik terör 
saldırısı gerçekleşti. Bu saldırı adeta 
bir milat oldu. Saldırı sonrası ABD 
sırasıyla Afganistan ve Irak’ı işgal etti.

12 Eylül 1980: Genelkurmay 
Başkanı Kenan Evren liderliğinde 
askeri darbe yapıldı.

13 Eylül 1921: Sakarya Meydan 
Savaşı, zaferle sonuçlandı. (21 gün 21 
gece sürdü.)

14 Eylül 1966: 4. Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel (71) vefat etti.

15 Eylül 1931: Libya direnişinin 
lideri Ömer Muhtar (69), İtalyan 
sömürgecileri tarafından idam edildi.

16 Eylül 1935: Sümerbank Kayseri 
Bez Fabrikası açıldı.

17 Eylül 1961: Demokrat Parti 
(DP) lideri ve Başbakan Adnan 
Menderes (62)’in idam cezası infaz 
edildi.

18 Eylül 1932: Camilerde ilk kez 
ezan Türkçe okundu.

19 Eylül 1921: Mustafa Kemal 
Paşa’ya ‘Mareşallik’ ve ‘Gazilik’ 
unvanı verildi. (26 Kasım 1934 
tarihinde ünvanların kalkması 
yasasıyla Atatürk’ün ‘Gazi’ ünvanı da 
kalktı.)

20 Eylül 1951: Türkiye’nin 
NATO’ya katılma talebi kabul edildi.

21 Eylül 2012: 250’si tutuklu 365 
subayın yargılandığı FETÖ’nün Balyoz 
kumpası davasında karar açıklandı: 
3 komutan 20, 78 kişi 18, 214 kişi 16 
yıl, 28 kişi de 13 yıl 4 ay hapis cezası 

aldı. 36 kişi ise beraat ederken, 69 
tutuksuz sanık hakkında da yakalama 
kararı çıkarıldı.

22 Eylül 2014: MEB genelgesiyle 
başörtüsünün okullarda yolu açıldı.

23 Eylül 1856: Devlet 
Demiryolları, 130 km’lik İzmir-Aydın 
Demiryolu hattının imtiyazının 
verilmesiyle kurulmuş oldu.

24 Eylül 622: İslam Peygamberi 
Hz. Muhammed, Hicretini Medine’ye 
giriş yaparak tamamladı. Hicret, 
İslam dünyası açısından dönüm 
noktası oldu.

25 Eylül 2012: Türk müziğinin 
efsaneleşmiş isimlerinden, Bozkırın 
Tezenesi Neşet Ertaş (75), İzmir’de 
kanser tedavisi gördüğü hastanede 
yaşamını yitirdi.

26 Eylül 1932: Türk Dil 
Kurultayı toplandı. Dil Bayramı ilk 
kez kutlandı.

27 Eylül 1529: Birinci Viyana 
Kuşatması başladı.

28 Eylül 2015: Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin Ankara’ya 
gelerek Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile görüştü. İki 
lider yaptıkları ortak açıklamada 
Irak ve Suriye’nin toprak 
bütünlüğü konusunda ‘hemfikir’ 
olduklarını açıkladı.

29 Eylül 1449: Osmanlı Devleti 
ile Venedikliler arasında yapılan 
savaşlar neticesinde İnebahtı 
Kalesi fethedildi.

30 Eylül 1937: Kurtuluş Savaşı 
kahramanlarından Uşaklı İbrahim 
Tahtakılıç (66) hayatını kaybetti. 
Tahtakılıç 3 dönem Kütahya’dan 
Milletvekili seçilmişti.
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Pink Floyd

SANATÇILAR

Tugay ALKAN

Pink Floyd, 1965'te Londra'da kurulan İngiliz 
progresif/psikedelik rock müzik grubu. Felsefî 
şarkı sözleri, yenilikçi albüm kapakları, etkileyici-
girift sahne şovları ile Pink Floyd, dünya çapında 
başarıya ulaşmıştır.

Pink Floyd, gitar ve vokalde Syd Barrett, 
davulda Nick Mason, basta ve vokalde Roger 
Waters ve klavye ve vokalde Richard Wright adlı 
üniversite öğrencileri tarafından kuruldu[2]. 
1960'ların sonunda Londra'nın yeraltı müzik 
dünyasında verdikleri konserlerle popülerlik 

kazandılar ve Barrett'in liderliği altında listelere giren iki single ve başarılı bir ilk albüm olan 
The Piper at the Gates of Dawn'u (1967) yayımladılar. Gitarist ve vokalist David Gilmour Aralık 
1967'de gruba katıldı. Zihinsel rahatsızlık geçiren Barrett, durumunun kötüleşmesi ile Nisan 
1968'de gruptan ayrıldı. Waters grubun birinci söz yazarı ve yaratıcı lideri oldu ve The Dark 
Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977), The Wall (1979) ve The 
Final Cut (1983) gibi konsept albümlere imza attı. The Dark Side of the Moon ve The Wall tüm 
zamanların en çok satan albümlerinden oldu. Grubun simgesi haline gelmiş olan The Dark 
Side of the Moon, tüm zamanların en uzun süre zirvede kalan albümü olarak Billboard 200 
listesinde 741 hafta kalmıştır.

Müzikal anlamda yaşanan tartışmaların ardından Wright, Pink Floyd'u 1979'da terk etti. 
Bunu 1985'te Waters'ın gruptan ayrılması takip etti. Gilmour ve Mason, Pink Floyd olarak 
müzik hayatlarına devam ettiler, Wright ise önce stüdyo müzisyeni olarak sonra da grup 
elemanı olarak onlara tekrar katıldı. Üçlü, A Momentary Lapse of Reason (1987) ve The 
Division Bell (1994) olmak üzere iki albüm daha yayımladı, 1994 yılı boyunca konserlere çıktı. 
Neredeyse 20 yıllık küslüğün ardından Gilmour, Wright ve Mason, bir hayır konseri olan Live 
8 için 2005'te Londra'da Waters ile tekrar bir araya geldi ve Pink Floyd olarak konser verdi. 
Gilmour ve Waters daha sonra grubu tekrar diriltme planlarının olmadığını açıkladı. Barrett 
2006 yılında, Wright ise 2008 yılında hayatını kaybetti. Son Pink Floyd albümü The Endless 
River (2014) Waters olmadan kaydedildi ve büyük ölçüde yayımlanmamış eski şarkılardan 
oluştu. 2022'de Gilmour ve Mason, Rus-Ukrayna Savaşı'nı protesto etme amacıyla yazdıkları 
"Hey, Hey, Rise Up!" şarkısını yayınlamak için tekrar Pink Floyd çatısı altında toplandılar.

Pink Floyd, 1996'da ABD'de Rock and Roll Hall of Fame'e, 2005'te UK Music Hall of Fame'e 
dahil edildi. Grup, 2013 itibarıyla 75 milyonu ABD'de olmak üzere dünya çapında 250 milyon 
albüm satmıştır. Popüler müzik tarihinde ticari olarak en başarılı gruplardan biridir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Eğitimi siyasete meze yapmak 

doğru yaklaşım değildir

GÜNCEL

Burhan PINARBAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim gibi 
doğrudan evlatlarımızı ve ülkemizi geleceğini 
ilgilendiren bu konuyu gündelik siyasete meze 
yapmak bu konu üzerinden öğretmenlerimizi 
kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
"20 bin Öğretmen Atama Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının 
satır başları şöyle;

Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli 
mensupları, saygı değer misafirler, 
değerli öğretmen adayları sizleri en kalbi 
duygularımla, hürmetle, muhabbetle 
selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 
milletin evine hepiniz hoşgeldiniz.  Bugün 
eğitim kadromuza dahil olacak 20 bin 
öğretmenimizin atama töreni münasebetiyle 
bir aradayız. Eğitim ve meslek hayatınız 
açısından bu özel gününüzde sizlerle 
birlikte olmaktan, sevincinizi heyecanınızı 

paylaşmaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyorum. Atamasını yapacağımız 20 bin 
öğretmenimizin her birini şimdiden ayrı ayrı 
tebrik ediyorum.

Öğretmenlerimizin sayısını toplamda 
yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 
Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 
2002 yılında bu sayı 526 bin civarındaydı. 
Hali hazırda görev yapan öğretmenlerimizin 
750 bini bizim zamanımızda atanmıştır. Tabi 
bu arada emekli olanlar olmuştur fakat 
750 bin öğretmeni bu arada biz atadık. 
Okullarımızdaki alt yapı ve öğretmen 
eksikliğinden dolayı derslerin çoğu maalesef 
boş geçiyordu.

Sadece ücra bölgelerde değil büyükşehir 
merkezlerinde bile evlatlarımız son 
derece sağlıksız, kalabalık sınıflarda 
eğitim görüyordu. Sınıfların şahsen bizim 
dönemlerimizi hatırlıyorum 60-70-80 kişi 
olduğu dönemler, böyle okuduk. Hatta 
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hatta daha sonraları bu 100 kişiye felan 
Anadolu'nun birçok ilinde çıktı. Farklı 
sınıfların aynı derslikte eğitim aldığı, branş 
öğretmenine ulaşmanın adeta lüks sayıldığı 
bu tabloya biz son verdik. Öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısında Türkiye olarak burası 
çok önemli OECD ortalamasını yakaladık. Boş 
geçen veya farklı branşlardan öğretmenlerin 
girdiği dersler sorununu neredeyse tamamen 
çözüme kavuşturduk. 

Eğitim bütçemizi 10,3 milyar liradan 
burası da çok önemli son ilave ile birlikte 
304 milyar liraya çıkartarak derslik sayımızı 
343 binden alıp 613 bine yükselterek 
okullarımızı kütüphaneler, laboratuvarlar, 
çalışma atölyeleri ve spor salonları ile 
donatarak, ders kitaplarından yardımcı 
kaynaklara çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını 
ücretsiz karşılayarak, hasılı eğitim alanında 
ülkemizin ilerlemesine ket vuran engelleri 
tek tek kaldırarak son 20 yılda çok büyük bir 
dönüşüme imza attık.

Aynı şekilde 28 Şubat sürecinde kılık 
kıyafetlerinden dolayı sadece üniversite 
eğitim hakları değil istihdam hakları da 
ellerinden alınan kadınlarımıza yönelik 
adaletsizliği giderdek. Bugün okullarımızda 
aktif olarak çalışan 1 milyonu aşkın 
öğretmenimizin yüzde 60'ını kadınlarımız 
oluşturuyor. Artık hiç bir kamu görevlimiz 
inanç değerleri ile iş hayatı hassasiyetleri 
ile mesleği arasında bir tercih yapmaya 
zorlanmıyor. Ülkemize ve milletimize hizmet 
etmek isteyen herkes özgürce, herhangi 
bir kısıtlamaya, haksızlığa uğramadan bu 
vazifesini yerine getirebiliyor.

Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini 
kolaylaştırma, sosyal ve mali haklarını 
güçlendirme noktasında da önemli 
iyileştirmelere gittik. Bizden önce iktidarlar 
yıllarca öğretmenlik meslek kanunu 
üzerinden siyaset yaptı. Hemen hemen tüm 
milli eğitim şuralarında tavsiye olarak ifade 
edildiği halde öğretmenlerimizin bu meşru 
talepleri maalesef yerine getirilmedi. Yaklaşık 
60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi 
hamdolsun Meclisimizle birlikte yine biz 
çözdük. 

Bu sene yürürlüğe giren Öğretmenlik 
Meslek Kanunu sayesinde artık 
öğretmenlerimiz müstakil bir meslek 
kanununa kavuştular. Öğretmenliği uzman 
ve başöğretmen ünvanlarıyla kariyer mesleği 
haline getirerek öğretmenlerimize ilave mali 
haklar da tanıdık. Uzman ve başöğretmenlik 
şartları taşıyanların yüzde 95'ini oluşturan 
toplam 614 bin 445 öğretmenimizin 
bunun için başvuru yaptığını görüyoruz. Bu 
öğretmenlerimizin hemen hepsi kendilerine 
yeni ufuklar, yeni bilgiler kazandırdığı 
inandığım seminer programını başarıyla 
tamamladılar. Yüksek lisans ve doktora 
yapmış 90 bine yakın öğretmenimiz ise zaten 
sınavdan muaflar. Tüm öğretmenlerimizin bu 
süreci en güzel şekilde Milli Eğitim camiamıza 
yakışır bir olgunlukla hitama erdireceğine 
inanıyorum.

Tabi bütün bu kazanımlar ülkemizde 
birilerini rahatsız ediyor. Tek umutlarını 
milletin ve ülkenin başındaki kara bulutların 
çoğalmasına bağlayanlar her müspet adım 
gibi bunu da işlerine sindiremiyorlar. Açıkçası 
öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin 
hatta topyekün eğitim sistemimizin faydasına 
olan böyle bir meseleyi dahi istismar 
edenleri görmekten ülkemiz adına hicap 
duyuyorum. Türkiye'ye dair elle tutulur hiç 
bir projeleri olmayanların yaptığı boykot 
çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme 
olarak kullanmayı amaçlayan tamamen art 
niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu 
felan nedir bunlar? Siz eğitim öğretim 
mimarı mısınız? yoksa sokaklarda caddelerde 
çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize 
yavruları ile yavrularımız ile haşır neşir olacak 
öğretmenler lazım.

Böyle caddelerde sokaklarda dolaşanlar 
değil. Ben yavrularımıza gerçekten bu tür 
emeği veren öğretmenlerimizle iftihar 
ediyorum. Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı 
ve ülkemizi geleceğini ilgilendiren bu konuyu 
gündelik siyasete meze yapmak bu konu 
üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru 
bir yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin bu 
tür fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini 
biliyorum. 20 bin öğretmenimizin bugün 
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atamasını yaparken 20 bin öğretmenimizden 
de özellikle bunları bekliyoruz.

Bir öğrencinin öğretmenine mektubunu, 
öğrenciliğim zamanında öğretmenimiz bize 
okumuştu. O çok çok anlamlıydı. O mektuba 
öğrencinin başlayışı çok farklıydı. O mektubun 
başlığında varlık sebebim diye başlıyordu. 
Vedarı iftiharım öğretmenim diye başlıyordu. 
İşte bize bu tür öğrencileri yetiştirecek 
öğretmenler lazım.

Kısa süre önce ücretli çalışan 
öğretmenlerimize ve usta öğrencilerimizin 
ücretlerine yönelik de iyileştirmeler 
gerçekleştirdik. Temmuz ayı zamları ve son 
düzenleme ile birlikte usta öğreticilerimizin 
ve ders ücreti karşılığında görev alan 
öğretmenlerimizin ücretlerine yaklaşık yüzde 
70'lik bir artış yaşandı. Önümüzdeki dönemde 
öğretmenlerimizi ekonomik ve mali açıdan 
desteklemeye devam edeceğiz.

İnsanlık olarak son 2,5 yıldır sağlık krizi ile 
başlayan sonra farklı boyutlara evrilen büyük 
bir fırtınayla boğuşuyoruz. Salgının sağlık ile 
ilgili tarafı ortadan kalktıkça diğer alanlardaki 
etkileri daha iyi gün yüzüne çıkıyor. Bu küresel 
krizin sağlık sistemi yanında ekonomiden 
kamu güvenliğine, sosyal psikolojiden bireysel 
ilişkilere pek çok alanda ciddi sıkıntılara yol 
açtığına şahid oluyoruz. Salgın sürecinin en 
fazla etkilediği alanların başında hiç şüphesiz 
eğitim gelmektedir. Öğretmenlerimizle her 
konuştuğumuzda en büyük sorunun bedenen 
sınıfta ancak zihnen başka yerlerde olan 
çocuklar olduğunu görüyoruz. Velilerimizle 
her buluşmamızda bu konuda duyulan endişe 
ve serzenişleri bizzat dinliyoruz. Okuma 
alışkanlıklarından ders dinleme becerilerine, 
ekran bağımlılığından sosyalleşmeye kadar 
bir çok alanda çocuklarımız yeni sınamalarla 
yüzleşiyor.

Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim 
öğretim hayatlarını ve beşeri ilişkilerini 
sürdürmek için gereken her türlü çabayı 
gösteriyoruz göstereceğiz.

Ancak bilhassa sosyal medya 
mecralarından yayılan popüler kültüren 
zararlı etkilerinden evlatlarımızı korumamız 
gerektiği anlaşılıyor. Ben öğretmenlerimden 
de bunu özellikle rica ediyorum. Bu süreci 
de bir tarafında sizin gibi genç eğitimcilerin 
diğer tarafında öğrencilerin olduğu iki ayaklı 
bir mücadele ile yürütmemiz gerekiyor. 
Bakanlığımızın hazırlıklarını sürdürdüğü 
medeniyet bilinci ve kültür okur yazarlığı 
çalışmasını bu çerçevede yakından takip 
ediyorum. Yakında başlatılacak Türkçe 
seferberliğini de takdirle ve memnuniyetle 
karşılıyorum. Hedefimiz evlatlarımızın bizi 
biz yapan değerlerin önemini daha iyi idrak 
etmesini bu toprakların birikiminin fevkine 
çok daha iyi varmasını sağlamaktır.

İstiyoruz ki evlatlarımız ilim ve irfan 
geleneğimizde milli ve manevi değerlerimizle 
daha fazla hemhal olsun. İstiyoruz ki 
istikbalimizin teminatı olan gençlerimiz 
bağrından çıktıkları toplumun hassasiyetlerini 
daha iyi kavrasınlar. İstiyoruz ki Mevlana 
hazretlerinin pergel metaforunda ifade 
buyurduğu şekilde öğrencilerimiz bir 
ayaklarını bu toprakların birikimine 
sabitlerken diğeri ile de tüm dünyayı 
dolaşacak evrensel bir vizyona kavuşsunlar. 
İstiyoruz ki çocuklarımız kültürümüzün 
taşıyıcısı olan güzel Türkçemizi en iyi en doğru 
şekilde kullanma becerisi edinsinler. İstiyoruz 
ki yeni teknolojilerden iletişim imkanlarından 
istifade ederken kendilerini bunlarla beraber 
gelen risklerden tehditlerden de korusunlar. 
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillere sahip 
olmanın yolu popüler kültüre sorgusuz sualsiz 
teslim olmaktan değil öncelikle bizi biz yapan 
hasletleri içselleştirmeden geçiyor. Elbette 
bu kritik süreçte devletimizin ilgili kurumları 
yanında siz öğretmenlerimize, idarecilerimize, 
ebebeynlere de görevler düşüyor. 
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İbrahim Erdem KARABULUT

G Ü N D E M

Kimin Mafyası Daha Güçlü!

Mafya Devlet Siyaset İlişkileri.

Ülkemizde eskiden var olan bir "Kabadayı" kültürünün 
varlığı toplumun her katmanı tarafından bilinmekle beraber 
Siyasetin ve Devletin kurumlarının bildiği toplumda adeta 
hatırı sayılan kanaat önderleri gibi görülmeleri, yaşadıkları 
il ve ilçelerde Ticarette, Siyasette, Anlaşmazlık durumunda 
konulardan vakıf olur hiç kimseyi incitmeden tarafları 
saygınlıkları ve Babacan tutumları ile bitirir konunun 
uzamasını engellerlerdi.

Değişen ve gelişen Dünyada bu tutumdaki toplumda 
adeta kanaat önderi durumundaki Babacan insanların yerini 
Baba, Baron, Mafya aldı. Onlar iki tarafın anlaşmazlığında 
devreye girerek kendilerine göre "Rejon" Tabir edilen bir 
kural koyarak anlaştırdıkları tarafların birde kendilerine 
bedel ödemesini talep etmeye başladılar. Bu durum 
gün geçtikçe şekil değiştirerek kesilen "Rejon" yerine 
getirilmeyince cezalandırmaya kadar gitmeye başladı.

Artık toplumda bir uyuşmazlık olduğunda "Rejon" kesen 
Mafya, Baba, Baronlar yerine Devletin adli yargı organlarına 
gitmeye başlamaları,Yargının tez elden karar verememeleri 
nedeniyle zamanla mağdur tekrar Mafya 'ya baş vurma 
gereği duyarken, suçlu başka bir Mafya bularak gelecek olan 
saldırılara karşı kendisini korumaya aldırmayı düşünüyordu.

Mafya değişen dünyada sürekli şekillenen bir pozisyon 
alırken gücü elinde tutmak ve daima söz sahibi olmak için 
kendisi gibi büyüyen karşı Mafya ile savaş açmak durumuna 
girerek gücünü arttırmayı tercih etti.

Devlet bu çatışmaları Mafya, Çete ilişkisi, Çek senet 
tahsilatçılığı olarak değerlendirdi.

Sokaklarda karşılıklı çatışmaların yaşandığı, bölge 
hakimiyetlerinin kurulduğu, yasal para kazanmayanlara 
çöküldüğü, yeni rant kapıları için imkanlar araştırıldığı, adeta 
sokakların parsellenerek adına "Değnekçi" denen grupların 
sokaklara park edilen araçlardan park parası talep etmesine 
kadar gitti.

Güçlü olmayı başaranların ek ticaret yapmak adına 

sahillerde, Çay bahçeleri, Plajlar işletmeye başlaması 
el altından işlettikleri, Kumarhaneler, Bitirimhaneler, 
Birahanelerin devam etmesini engellemedi.

Mafya rant olarak büyüdükçe çevresi ve ekibini 
büyütüyor, ünü yurt dışına kadar yayılan gruplar oluşurken 
Türkiye'de artık Devlet'i yönetenlerle işbirliği yapılmaya 
başlaması gözlerden kaçmıyordu. Bu durum sade vatandaş 
tarafından çok fazla dikkat çekmiyor, Akşamları TV 
kanallarında Şu çete grubu bu isimli çete grubu ile çatışmaya 
girdi 1 Ölü 3 Yaralı var şeklindeki haberleri ilgisizce izliyor 
herkes kendince farklı anlam yüklemeye çalışıyordu. 
Cezaevi İsyanı olarak bilinen isyanda Nuriş takma isimli 
Nuri Ergin Cezaevi içerisinde Sabancı suikastı failini 
Öldürüp ele geçirdikleri cezaevi çatısından "Veli Paşaya" 
Veli Küçük selam söyleyin ifadesi ile vatandaş gözünü 
açmaya olayların seyrini araştırmaya başlıyordu. Ülkemizde 
yaşanan ekonomik krizler üst üste yaşanırken Vatandaş 
Başbakanlık önünde Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e 
bittik diye yazar kasa atıyor, İşçi, Memur, Esnaf artık Devletin 
ne vereceğini değil ne yapacağını, nasıl yapacağını takip 
etmeye başlıyordu. Mafya yaşanan ekonomik sıkıntıların 
Millet üzerindeki etkiyi anlıyor, Batan, Biten esnafın, iş 
dünyasının ödemediği, ödeyemediği senet, çek ve bonolara 
talip oluyor, tahsilat yapmak için adeta silahların sıkılarak 
cezalandırmak adına insanların vurulması sağlanıyordu. 
Artık bacaklarından vurulma yönteminin adı "Mafya usulü" 
cezalandırma olarak biliniyordu. Mafya yöntemini tahsilatta 
Devlet bankası olan bir bankanın Genel müdürü olan Engin 
Civan'ı aracında vurdurmaya kadar gidiyordu. Saldırıyı 
gerçekleştiren tetikçi özenle seçilmiş bir cümle ile "Ben bu 
kuş beyinliyi öldürmek isteseydim öldürürdüm sadece ders 
verdim" şeklindeki ifadesiyle Mafya ders almayan diğer 
kişilere mesaj göndermeyi sürdürüyordu. Dünya'da birçok 
devlette büyük olan İstanbul Asayişinden sorumlu Emniyet 
müdürüne "Seni Öldüreceğim, Ayağını denk al" diyerek canlı 
TV yayınlarında tehdit edebiliyordu. Mahkeme salonlarına 
Avukat kılığı ile giren Mafya üyeleri Adalet sarayında 
Devletin adalet dağıttığı yerde cezalandırma amaçlı silah 
kullanıyordu. Artık para kazanan ve ticarete atılan güçlü ses 
sanatçıları dahi sahnede kendilerine hakaret eden, tehdit 
eden kişileri şikayet edip yakalanıp Adliyeye getirildiğine 
onlarda bu şahısları Adliye içerisinde Adeta "Ben senden 
daha güçlüyüm" diyerek ayaklarından vurdurarak güç 
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gösterisinde bulunuyordu. Susurluk kazasında Emniyet 
Müdürü Hüseyin Kocadağ, Milletvekili Sedat Edip Bucak 
ile Devlet tarafından Aranan Abdullah Çatlı aynı araçta 
çıkınca aylarca TV kanallarının haberlerinde ve yapılan 
özel programlarında Devlet, Siyaset, Mafya ilişkisi masaya 
yatırılıyordu. Toplum olayın aydınlanması için her akşam 
saat 21.00'da karanlığa ışık tutmak adına ışıkları açıp 
kapatıyor, bu ilişkilerin sonlandırmasını talep ediyordu.

Ülke içerisinde istihbarat savaşları yaşanıyor Mit 
Mensubu Tarık Ümit gibi insanlar bir gecede sırra kadem 
basıp ortadan kaldırılıyordu. Bu dengesi bozulmuş olan 
yapıda ülkemiz üzerine oynana oyunların dış temsilcileri 
masumane kurdukları vakıf, Dernek gibi kuruluşlarla 
Devletin içerisinde önemli noktalarda bulunan Eşref 
Bitlis, Muhsin Yazıcıoğlu, Necip Hablemitoğlu gibi 
örnekleri arttırılacak değerlerimizin katledilmesini, 
Mühendislerimizin uçaklarının düşürülerek ölümlerini 
gerçekleştirdiği bütün haberlere yansıyordu. Devlet 
bir konuyu çözmek için mücadelesini sürdürürken 
bir ikincisinin yaşanması ülkede adeta panik havası 
yaratıyordu. Ülkenin Dönem Cumhurbaşkanı helikopter 
kazasında çalınan kara kutu için "Bunu Uzaylılar mı" 
söktü diyerek olayın aydınlatılmasını istemesi At izi 
ile İt izinin adeta birbirine karıştığını gösteriyordu. 
Faili meçhul cinayetler artıyor, kimin kim için çalıştığı, 
ne yaptığı anlaşılamıyordu. Devleti yöneten İktidar 
partisinin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın Devletin bütün 
imkanlarının elinde olduğu halde Organize suç örgütü 
lideri olarak bilinen Sedat Peker'in kumar kaseti Şantajı ile 
tehdidine boyun eğerek 5 Milyon Dolar Para ile Peker'in 
Cezaevinden çıkartılarak Özgürlüğüne kavuşturmasını 
sağladığını itiraflar ve şahitlerle öğrenmiş olduk. Mafya, 
Çete, Derin Devlet, Devletin içerisine girmiş çıkar amaçlı 
suç örgütleri tüm acımasızlığı ile ülkede söz sahibi 
olmak için inanılması güç mücadelelerini sürdürürken 
millet artık "Maymun Gözünü Açtı" misali artık her 
şeyi yakından takip etmeye başlıyordu. Türk milleti 
artık her gelişmeyi yakından izliyor, gelişen teknolojiye 
ayak uyduruyor Görsel Medya ve Gazete manşetleriyle 
verilmek istenen haberlere inanmıyor, her şeyi kendi 
analiz etmeyi bir sonuç çıkarmayı deniyordu. Devlet 
Türk Devleti olarak bütün Türk Dünyasının umudu olarak 
bilinip attığı her adım Türk dünyası tarafından heyecanla 
beklendiği bir dönemde Ülkemiz Mafya ve Çete savaşları 
ile uğraştırılırken asıl sinsi planın Devletin neredeyse 
sızılmayan bir biriminin kalmadığı Alçak Fetö kumpası 
olan Hain, Alçak kalkışmayı yaşaması ise siyasette Liyakat 
gerçeğinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. İşte bu 
hain kalkışma ülkede her zaman ilişkilerini devlet ve 
siyasetle sıcak tutan Mafya yapılanmalarının daha-da 
önünü açmasına vesile oldu. Devlet tarafından Organize 
suç örgütü lideri olarak kayıtlı olan Sedat Peker doğduğu il 
Rize'de Miting yaparak AK Parti iktidarına zarar veren Fetö 
yapılanmasına meydan okuyarak hala devletin içerisinde 
kırıntılarının olabileceğine mesaj vererek "Kendilerini 

cezalandırmak için yargıya gitmeden Elektrik direklerinde 
sallandıracağını" ifade ediyordu. Dün Devletin Organize 
suç lideri dediği Sedat Peker artık Devleti yöneten 
İktidar ile sıcak ilişkiler içinde olduğu gibi Devletin Polis 
korumasında bir iş adamı olarak Devlet Bakanlarından 
ödül alıyordu. Devlet Mafya Siyaset ayrılmıyor adeta 
tekrar kenetleniyordu. Siyasette adeta senin Mafyan kötü 
benim mafyam iyi algısı yaratılmaya çalışılıyor Yıllarca 
Mafya lideri olarak anılan Devletin Emniyet Müdürüne 
seni öldürteceğim diyen, Alaattin Çakıcı MHP lideri 
tarafından yattığı hastanede ziyaret edilerek "Eski dava 
arkadaşımızı sadece İnsani duygularla rahatsızlığından 
dolayı ziyaret ettik" mesajı veriyordu. Dün iş adamı 
durumunda olan, Hükümet sarayında ağırlanan, ödül 
verilen  Sedat Peker bugün Devletin aradığı bir suç 
örgütü lideri olarak siyasette oluşan kirli ilişkileri deşifre 
ediyor olması Türk Siyasetinde Mafya, Çete ilişkilerinin 
kopmayacağı, kopamayacağını göstermektedir. Ak Parti 
iktidarında Organize suç örgütü lideri olarak Türkiye'nin 
tanıdığı Sedat Peker şimdi adeta AK Parti iktidarını 
devirecek eylem ve söylemlerini belgeleriyle ortaya 
koyarak Türkiye'de siyasetin günlük şekillenmesine neden 
olurken MHP Genel Başkanı'nın Türk toplumu tarafından 
Mafya babası olarak tanıdığı Alaattin Çakıcı ile MHP 
Genel merkezinde kol kola gezerek verdiği fotoğrafın 
sosyal Medya'ya düşmesiyle Mevcut MHP seçmenleri 
dışında diğer siyasi partilerde ve MHP dışında siyaset 
yapanları şaşkınlığa uğramasına vesile olması dikkat 
çekti. Alaattin Çakıcı'nın sosyal Medya hesabında MHP 
Lideri Devlet Bahçeli'nin kendi koluna girdiği fotoğrafın 
altına "Bugün Liderim Devlet Bahçeli'yi MHP Genel 
merkezimizde ziyaret ettim" paylaşımının altı yorumlarla 
doldu. Dün AK Partinin Organize suç örgütü Lideri Sedat 
Peker'i Devlet korumasına alıp sarayda ağırlayan Ak Parti, 
Organize sevgi lideri gösterip, Aile babası olarak tanıtıp, İş 
dünyasının saygın adamı olarak plaketle ödüllendirirken 
Bugün uluslararası ilişkilerle Peker'in yakalanıp Türkiye'ye 
getirmeye çalışması, verdiği Aile babası ve Organize suç 
örgütü ismini tekrar yaftalaması ve İş insanı olmadığını 
göstermeye çalıştığı bir anda Paylaşılan MHP Lideri ve 
Alaattin Çakıcı fotoğrafı için yüzlerce yorum yapıldı. 
Çakıcı paylaşımına, dün Buda heykeli dediğiniz liderin 
yüzüne bugün nasıl bakıyorsunuz? ifadeleri kullanılırken 
MHP Lideri için size buda heykeli diye mektup atan bir 
Mafya Babasına gösterdiğiniz müsamahayı Ordu ili MHP 
Milletvekili Cemal Enginyurt, Atilla Kaya, Suat Başaran, 
Ozan Arif gibi Ülkücülüğünden şüphe duyulmayan 
insanlara neden göstermediniz soruları sorulmaya 
başlandı. Toplum, Millet, Siyasi seçmen tutumuyla 
gösteriyor-ki Ülkede Devleti yönetmeye talip Siyasi Parti 
liderlerinin senin mafyan kötü, benim mafyam iyi gibi 
söylemlerden uzak durması ve Devlet-i ile Millet-i için 
çalışmalı ve bunu yaparken Liyakat-i öncelikli kılmalıdır.
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Çoban Kızı Suya GiderAhmet DÜNDAR

Çoban Kızı Suya Gider

Su Destisin Elinde (Vay Vay)

Sudan Gelir Yaş Eteği Belinde

Benim Yârim Dünya Alem Dilinde (Vay Vay)

Çoban Kızı Ben Korkmanam Senin Çoban Babaydan

Le Le Dayından

Çoban Kızı Suya Gider

Su Destisi Doldurur (Vay Vay)

Sudan Gelir Gül Benzini Soldurur

Anay Duysa Babay Beni Öldürür (Vay Vay)

Çoban Kızı Ben Korkmanam Senin Çoban Babaydan

Le Le Dayından
ŞIRNAK

Kaynak Şanlıurfa-Yöre Ekibi-TRT
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Minik Takipçiler

EN TATLI TAKİPÇİMİZ

Alânur KIRAL 
Osmaneli/Bilecik
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SOLDAN SAĞA

1) “Yaradana Mektuplar”, “Karadut”, ‘Tuz”, 1953 
tarihli “Üçü Birden”, “Dördü Birden” gibi eserlerin 
yazarı Türk ressam ve şair. (Ortadaki Resim). 
2) Ümit, reca. – “Cömert, kerem” anlamında 
bir erkek ismi. – Lahza. 3) Halk söylencelerine 
özgü öğeleri de bulunabilen, düş ürünü bir tür 
öykü. – Ağzı sıkı, sır tutan. 4) Kurtulma, necat. 5) 
Mikroskop camı. – Kilo’nun binde biri ağırlık. 6) 
“Ve” anlamında bir bağlaç – Aktinyum’un simgesi. 
7) Çizgi. – Sevi, bir kimseye ya da bir şeye karşı 
duyulan aşırı sevgi ve bağlılık duygusu. 8) İnsan 
Kaynakları’nın kısaltması. – Valide; temel, esas. 
9) Doğruluk, içten bağlılık. – Doktor’un kısaltması. 
– Helyum’un simgesi. 10) Dört yanı sularla 
çevrili kara parçası. – Özerklik, muhtariyet. 11) 
"Mahabbarata" ile birlikte Hint yarımadasında en 
çok bilinen iki destandan biri. – Soylu. 12) Komşu 
bir ülke; uzak. – Bir nota. – Ansızın, birdenbire.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Boğazkesen Hisarı olarak da bilinen, 
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Boğaziçi'nde 
bulunan ve bulunduğu semte adını veren hisar. 2) 
Kör; fakat, lakin. – İlgili. 3) Düşmanlık, hasımlık. 
- 64 kareye bölünmüş bir zemin üzerinde 16şar 
taşla iki kişi arasında oynanan bir oyun. 4) Maden 
Tetkik ve Arama’nın kısaltması. – Beyaz. 5) Göl, 
deniz veya okyanusların karaların içine doğru 
yaptığı görece sığ girinti, küçük boyutlu körfez. 
6) İlave. – Hücum, ani saldırı. 7) Tavlada bir (1). 
– Bin kilo ağırlık. 8) Besinlerin vücutta yanmasıyla 
oluşan, erimiş bir durumda sidikle dışarı atılan 
azotlu madde. – Taneli bir meyve. 9) Programlama 
ve haberleşmede, bilgi depolamanın ve 
haberleşmenin veya bağlantının en küçük ve temel 
ünite. – Bir nota. 10) Vücudumuzda, birbiriyle 
eklemlenerek kafatasından kuyruksokumuna 
değin uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların 
tümü. - Bir geminin direk ve serenleri ile bunların 
üzerindeki halatlardan oluşan donanım. 11) 
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, çok geniş resifler 
oluşturan, çalı görünüşlü kırmızı kalker iskeletli 
hayvan. – Bir peygamber, Mesih. 12) Lantan’ın 
simgesi. - Türkçe'de "uyarı, sorgu, olumlama, 
teşvik vs." ünlemi. – Satranç’ta en önemli taş. – 
Yabani hayvanların yaşadığı yer, mağara. 13) Unla 
karıştırmak. – Bekar olmayan, evlenmiş.
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Dün Gece Dün Gece
Dün gece dün gece gördüm düşümde

Göçün çekmiş gider ili Zeyneb'in
İnci mercan gibi ufak dişinde
Tatlı tatlı söyler dili Zeyneb'in

Zeyneb pek küçüktür haldan bilmiyor
Ün eyledim hiç yanıma gelmiyor

Göz görüp de gönül karar kılmıyor
Aştı üstümüzden yolu Zeyneb'in

Yaz gelip de meyvaları yetmemiş
Şeyda bülbül konup figan etmemiş
Bahçasında mor menevşe bitmemiş

Açılmış goncası gülü Zeyneb'in

Sabah olur seher yeli estirir
Siyah zülfü mah yüzünde gezdirir

Zalım engel yari bize küstürür
Dolansın boynuma kolu Zeyneb'in

Bahar olup seher yeli esti mi
Zeyneb bizim ile kadem bastı mı
Acep bizden umudunu kesti mi

Karacaoğlan olsun kulu Zeyneb'in

Karacaoğlan B E R C E S T E
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