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Kıymetli dostlarım merhaba. Çok konuşmak 
uygun değildir. Çok konuşan, lüzumsuz, hatalı 
sözler sarf eder. Karşımızdaki yüz söylerse biz 
bir söyleyelim. Yerinde cevap verebilmemiz 
için de hemen atılmadan, söylenenleri uzun 
uzun dinlememiz gerektir.

“İki dinle bir söyle” biraz açmamız gerekir-
se; Söz söylemek sanıldığı kadar mühim değil-
dir. İnsanda dinlemek için iki kulak, konuşmak 
için bir ağız vardır. İnsan, işitme organı olan 
kulaklarından suvarılır. Dinlemesini bilen insan 
birçok kimsenin bilgi ve deneyimini doğru ve 
kısa yoldan öğrenmiş olur. Bundan dolayı din-
lemek söz söylemekten önde gelir.

Çok konuşmak yerine az konuşarak gerek-
siz yere boş sözlerden sakınarak konuşmaktır. 
Az ve öz konuşmayı ifade eden atasözü insan 
içinde de etkilidir. Sözleri kıvırarak çeşitli şekil-
de insanlara aktarmak yerine çok dinlemeli az 
konuşarak insanlara nasihat vermelidir.

Çok konuşmak kişilerin başına pek çok za-
rarlar aça bilir. Yanlış, yalan, uygunsuz sözler 
ancak çok konuşan veya konuşmayı çok seven 
kişilerde bulunur. Oysa az, öz ve kısaca konu-
şarak meramı anlatmak ideal bir yön temdir. 
Az konuşmak, düşünerek ve yerinde konuş-
mak demektir. Aceleci davranıp hazırcevaplık 
(ukalalık) taslamak iyi değildir. Karşımızdakini 
dinlemek ona bir şeyler anlatıp durmaktan el-
bette iyidir.

Susmak aklın hoş zineti ve cehaletin örtü-
südür.

Güzellik dilin altında gizlidir. Sükût, incelik, 
edep ve zarafet insanı her gittiği yerde sultan 
yapar.

Bu zaman sükût zamanıdır. İnsan iki küçü-
cük şeyin esiri olmuştur; biri yürek diğeri de 
dildir. 

Konuşursan doğru konuş. Söz verirsen ye-
rine getir. Yumuşak söz ve selamın yayılması 
üstün sünnetlerdendir. Yine yumuşak söz ve 
çokça selam vermek halkın sevgisini kazandı-
rır. Devamlı güzel sözlü olmak insanı istekleri-
ne ulaştırır. Dilin doğruluğu, insanın kurtuluş 
ve güvenliğidir. Çok laf dinlenme bıkkınlığı 
verir ve çok ısrar caydırma sebebidir. Sükûtun 
çokluğu da vakarın sebebidir. Çok gülmek ha-
fiflik ve ardır. Çokça mizah da, ithamları üzeri-
ne çeker. Yine çok gülmek kalbi öldürür. Çok 
şaka cahillik işaretidir. Lafız çokluğu mana ek-
sikliğindendir.

Gerçi insanın sözlerinde kerametler vardır. 
Fakat belalardan kurtuluş susmaktadır. Dil in-
sanın ölçeğidir. Bir aslandır ki, zincirden boşan-
ması ziyan doğurur. Susmak vakarın kisvesi ve 
yaşamaya yetecek bir nimettir. Konuşmadıkça 
sözün tesirli olur. Konuştukça da sözün tesiri 
gider ve ona hükmedemezsin. Az konuşmak 
azardan emniyettir. Kimin sükûtu uzun olursa 
onun kadri güzel olur. Kim her zaman insanla-
rın ayıplarını örterse onun da ayıpları örtülür 
ve kalplerin sevgilisi olur.

 Az konuşan, çok dinleyen bireyler olmamız 
dileğimle. Saygılar.

E D İ T Ö R’ D E N

İki Dinle Bir Söyle
Yavuz Selim PINARBAŞI
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M.Tunahan PINARBAŞI

Bir sözüyle fransada kutlamaları dansları yasak eden Kanuni Sultan Süleymanı yeniden hatır-
latırız. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve milletinden aldığı güç Fransaya geri adım attırmaya 
yetti. Değil karşımızda Fransa kim olursa olsun yükselen ve son 20 senede dahada güçlenen 
ülkemizin önünde duramaz. 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'da 7 AB üyesiyle gerçekleşen zirvenin ardından Tür-
kiye ile ilgili açıklama yaptı. Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek isti-
yoruz" dedi. Macron önceki açıklamasında, "Avrupalılar olarak daha net ve açık olmalıyız. Türki-
ye'nin halkı ve milletine karşı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetine karşı. Onun bugün 
kabul edilemez tutumları var ki bunların bazılarını söyledim. Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a 
karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı 
alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve 
daha birleşik bir pozisyonda olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Kullanmıştı ama bilmediği bir şey var Türk Halkı, Türk Milleti Erdoğan demek. Başkanımızın 
yanındayız. Hükümette bizim devlette cumhurda bu buyle biline. Cumhurbaşkanımızın görüşü 
ve tavrı neyse bizimde tavrımız halk olarak aynısı olacaktır. Artık kendisi haçlı birliğinin silahşör-
lüğünü daha fazla devam ettirip kendi halkınıda tehlikeye atmamalı.

Macron Geri Adım Attı

P O L İ T İ K A
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Mustafa ARMAĞAN

Bazı şahsiyetler vardır ki, çehrelerinde millet tecelli 
eder. Fatih Sultan Mehmed bu cins şahsiyetlerden biriyse 
Yavuz Sultan Selim Han da diğeridir.

Şeyhülislam Kemalpaşazade Sultan Selim hakkında “isa-
bet heykeli” sayılması gereken bir beyit irad eder ki müt-
hiştir:

Tâc ü tahtıyle fahr eder beyler,

Fahr ederdi ânınla tâc ü serir.

Yani başka sultanlar tac ve tahtlarıyla iftihar ederken tac 
ve tahtı Yavuz’la iftihar ederdi.

Sadece 29 ayda cihan ve Ortadoğu tarihinin yatağını de-
ğiştiren ve Hilâfet’i Osmanlı hanedanına kazandıran Sultan 
Selim-i Evvel 500 yıl önce Edirne yolunda ıstırap içerisinde 
kıvranırken vefat ettiğinde yalnız tac ve tahtı ağlamıyor, 

uzun gölgesi günümüz Ortadoğusunun karanlığına bir ümit farı gibi düşüyordu.

Büyük adamlar tıpkı çınar ağaçları gibi toprağın derinliklerine kök saldıkları için dünyadan 
kopmaları etrafındaki nice varlığı da koparır. Sultan Selim de İran’da başlayıp Mısır’da sona eren 
29 aylık fütuhat fırtınasının altına imza atarak nice asırlar hasretle hatırlanacak; ardında bıraktığı 
büyük boşluk dolana kadar.

Şairdi, fikirle şiiri harmanlama maharetine diyecek yoktu. Nitekim bir gazelinde, “Ey Selim! 
Düşman, askerimizin ülke açan zaferlerinin Allah’ın inayeti sayesinde kazanıldığını ne bilir?” di-
yor ve bir İbn Arabî müridi olarak fetihlerini O’nun külli iradesine sımsıkı bağlıyordu.

Nitekim son nefesini vermeden hemen önce ıstırabının sebebini Hasan Can’a sormuş, fakat 
“Cenab ı Hakka kavuşma vaktidir Sultanım” cevabını alınca gücenmiş ve nedimine “Bizi ne vakit 
O’ndan ayrı gördün ki böyle dersin?” diye sitem etmişti.

Yine Kemalpaşazade’ye kulak verelim mi?

Şems-i asr idi, asrda şemsin

Zılli memdud olur, zamanı kasir.

Yani o ikindi güneşi (veya asrın güneşi) idi. İkindi vaktinde güneşin vakti kısa ama gölgesi uzun 
olur.

Gölgesi 500 Yılı Kuşatan Sultan

M A K A L E
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"Sessizlik seslerle doludur."
OCTAVİA PAZ

"Güneş manzumelerinden, gene bir 
güneş manzumesi olan atom zer-

relerine kadar her şey büyük 
yaratılış orkestrasında yerini 

almıştı. Şef, önünde Bes-
tekâr'ın kendine verdiği 

nota; her melodiyi du-
yarak orkestra idare 
ediyordu. Bu orkestra 
şefleri Bestekârın bü-
yük itimadına mazhar 
olmuş seçkin insanlar-
dır. Çünkü onları bizzat 
kendisi yetiştirmiştir. Bu 
şeflerin maddi ömürleri 

kısa ama manevi hayatla-
rı ebediyete doğru asırları 

devirip aşar.

Orkestranın bir köşesinde 
de insanlar var. Güneş man-

zumelerinden atom zerreleri-
ne kadar her varlık en ufak bir 
falso yapmıyor. Falso sesler sa-
dece insandan geliyor. Halbuki 
onun işgal ettiği yer çok şerefli 
ve mutena bir yer... Ama ebedi-

yete namzet Şef bunu biliyordu. 
Çünkü Bestekar; insanı bu şerefli 
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yere oturtmak isteyince meleklerin itirazı-
na uğradığını ve bu insan bir fesat unsuru-
dur onu yaratma, hatta orkestraya sokma, 
dediklerini; kendinin de, Ben sizin bilme-
diklerinizi bilirim, cevabını verdiğini Şef'e 
bildirmiş, Şef de bunu insanlara tebliğ et-
mişti.

Demek notada bu falso seslerinde 
bir yeri vardı. Bu ahenksizlikten, demek 
ahenk doğuyordu.

Musiki ve ahenk kanununu vücuda ge-
tiren büyük Bestekar Elbette bizim bilme-
diklerimizi çok iyi bilir diyordu Büyük Bes-
tekar elbette bizim bilmediklerimizi çok iyi 
bilir" diyordu "Büyük Bestekâr" yazısında 
Ali Nihat Tarlan.

Evet dehrin hadiseleri karşısında yani 
bazı falso seslerin yanında bizim suskun-
luğumuz hat safhada.

Yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığı üzere 
bu falso seslerin notada yeri olduğu gibi 
sessizliğin de yeri olsa gerek. Müzikte du-
raklama işaretidir"es". Her şeyi es geçiyo-
ruz. Musikinin es faslındayı.

"Sessiz Müzik" şiirinde Sezai Karakoç:"
Bu dünyada olup bitenlerin
Olup bitmemiş olması için
Ne yapıyorsun?"
 diye soruyor.
"Musikiler notasız 
Gümrükler kotasız
Sahifeler bomboş 

Bakışlar bîhoş.
Her şeyler renksiz 
Sesler ahenksiz 
Yürekler bezgin 
Bakışlar ezgin
Duygularımız durgun 
Yemiş gibiyiz vurgun."

"Sen kış güneşi misin
Yakarsın ısıtmazsın 
Bir ırmağın ortası yoksa 
Seni mi hatırlayacağım?"
"Sizin evin duvarları taştan
Dumanı da mı taştan?"

İnsanlık sukut ediyor, insanlar sükût 
ediyor. Nereye kadar?

Cevap olarak size Andre Maurois'in 
"Sessiz Konser"ini takdim ederim:

"Ünlü virtüöz piyanonun başına otur-
muş ve salonu hınca hınç doldurmuş olan 
seyircilerin önünde konsere başlamıştı. 
Ancak tuşlara basıp çalıyor görünmesine 
rağmen telleri önceden çekilmiş olan pi-
yanodan hiçbir ses çıkmıyordu.

Dinleyiciler birbirine gözüyle bakarak 
ne yapmaları gerektiğini araştırıyorlar. Fa-
kat nedense tepki gösteremiyorlardı. İki 
saat süren sessiz konserden sonra ünlü 
virtüöz oturduğu yerden kalkarak büyük 
bir ciddiyetle onları selamladı. Salon sü-
rekli alkış sesleriyle çınlıyordu. 

İngiltere'de cereyan eden bu hadiseden 
sonra Piyanist kendisiyle röportaj yapan 
televizyon spikerine;

-İnsanlardaki aptallığın nereye kadar 
varacağını öğrenmek istedim, diyordu, 
meğer sınırı yokmuş..."

Haşlanmış kurbağa misali uyuşturulan 
ve mayıştırılan insanımız sessiz bir infial 
yaşıyor.

Mevlana'nın "Ben neyi sesini duyunca 
sanki cennetin kapılarının açılış sesini du-
yuyor gibi oluyorum" deyince topluluktan 
birinin duyarsızca "Ben de öyle" demesine 
karşılık "Senin duyduğun o kapıların kapa-
nış sesidir" sözünü hatırladım.

Demek ki sesler ve sessizlikler de izafi. 
Hiçbir şeyi boş ve hikmetsiz değil...

 Bütün mevcudat sessiz ve sözsüz nice 
hakikatleri haykırmaktadır. Marifet, Gönül 
kulağıyla dinleyebilmekte.
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Kime sorsanız “insanlığın düşmanları ne-
lerdir” diye, mutlaka ‘sigara, alkol, cehalet, 
yırtıcı hayvanlar, mikroplar, iç ve dış şer güç-
ler, vs.’ gibi birçok düşman sayacaktır. Fakat 
insanlık âleminin istikbalini mahvedecek olan 
en tehlikeli bir düşmanı, maalesef neredeyse 
herkes ıskalayacaktır. 

Benim en önemli prensiplerinden birisi 
de, özellikle Müslümanlar tarafından, ‘iş-güç, 
okul, rızık, hastalıklar vs. çeşitli meşguliyetler 
nedeniyle’ ihmal edilenleri, ciddi araştırmalar 
yaparak kamuoyuna hatırlatmaktır. Bugün de 
işte bu çalışmalarımızdan birini arz edeceğim, 
inşallah. Öncelikle şunu vurgulamakta fayda 
var: 

Cismanî ve maddî hastalıklarımıza vesile 
olan düşmanlarımız, hatta CORONA bile; en 
fazla yarım asırlık bir dünya hayatımızın mah-
vına ve helâkına sebep olabilir.  Oysa tek bir 
kişi bile müstesna olmadan hepimizin kaçınıl-
maz istikbali olan Kabir, Haşir, Kıyamet, Sırat, 
Mahkeme-i Kübra ve Ebedî Âhiret hayatımız 
ile ilgili hastalık ve düşmanlarımız, EBEDÎ ha-
yatımızın mahvına ve helâkına sebep olacak-
tır.  Bu bir iddia veya bir teori değil, gerçeğin 
tâ kendisidir.  Bu gerçeklere inanmamak ise 
bu istikbale asla engel değil, bu konudaki ha-
zırlıklara engel, tedbirlere ve ebedî saadet 

yeri olan Cennetlere engeldir.

Bu girizgâhtan sonra, gelelim en tehlikeli 
düşmanımız olan gizli bir hastalığa:

Bu gizli hastalığı ben veya herhangi bir fâni 
söylemiyor. Biz insanlar için hem şu Kâinatı, 
hem de bizleri yaratan Yüce Rabbimiz bizlere 
merhameten haber veriyor. Şöyle ki: 

• Bu en tehlikeli düşmanımız olan has-
talık, ŞİRK’TİR.

Birçoğunuz “evet, çok doğru, yerden göğe 
haklısınız” derken, bazılarınız da çok şaşırdı 
değil mi? Biraz sonra bu şaşkınlığınız tama-
men gidecek, inşallah…

Önce “ŞİRK NEDİR” sorusunun cevabını 
netleştirelim:

ŞİRK; Şirk kelimesinin lügat karşılığı, ortak 
koşmak (ortaklık) demek, Kelâm ilmine göre 
bu konudaki topluluk ve kurumlara ŞİRKET, 
ortaklara ise Şerik denir.

Istılâhî ve Dîni anlamda ise «tevhîd» keli-
mesinin tamamen zıddıdır. Yani Yüce Rabbi-
mizin birliğinin ve tek oluşunun zıddına, O’na 
cc. ortaklar veya hissedarlar isnat etmektir. 

İşte insanlığın en büyük düşmanı ve gizli 
hastalığı oluşu da bu yöndedir. Çünkü Allah’ın 
cc. hiçbir ortağı olmadığı gibi, tek bir hisse-
darı da yoktur. Allah cc böyle bir yakıştırmayı 
bile asla kabul etmez…Mesela; siz çok değerli 
bir eser yazsanız, o eseri yayınladıktan sonra 
bazı kimseler, sizin eserinizden bazı alıntılar 
yapsa, bu alıntının da size ait olduğunu vur-
gulamadan yapmış olsa, sizin çok üzüleceği-
niz ve kızacağınız bilindiği için, TC hukukuna 
göre çok büyük cezası var. Adına da İNTİHAL 

En tehlikeli ve SİNSİ 
DÜŞMANIMIZ…

M A K A L E

Raif ÖZTÜRK
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Kanunu deniyor. Miras Hukuku ve Kat Mülki-
yeti hukuku ile birlikte anılıyor. 

İşte bu fıtrî nedenledir ki, Yüce Rabbimiz de 
hiçbir icraatında hiçbir ortağı ve hatta hiçbir 
hissedarı bile kabul etmiyor ve şöyle buyuru-
yor:

“Allah’a ibadet edin, hiçbir şeyi O’na ortak 
koşmayın.” (Nisa, 36.)

“Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulma-
sını bağışlamaz.” (Nisa, 48.)

“Allah’a (cc) şirk koşan kimse, Allah’a (cc) en 
büyük iftirayı atmış, zulümlerin en büyüğünü 
işlemiştir.” (Lokmân, 13). 

 “..Allah ile berâber başka bir ilâh edinme; 
yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak Cehenne-
me atılırsın!” (İsra, 39.)

Bizler müfessir olmadığımız için meâlleri 
okuduğumuzda, sadece direkt ve yalın manayı 
anlayabiliyoruz. Oysa müfessirler, bu yalın ma-
naların dışında esas kast edilen manaları dahi 
açıklıyorlar. Şirk hakkındaki kast edilen esas 
manayı, 4 milyon nüsha baskıyla Türkiye'nin 
en çok okunan, açıklamalı Kur'an mealinin 
müellifi Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli hocamız-
dan aldık. Çok dikkatli okuyunuz:

“Hem Allaha inanıp, hem de nefisten veya 
başkasından gelen emirler, eğer Allah’ın emir-
lerinden üstün tutulursa, yani öne geçirilirse, 
Allah ile beraber bir İLÂH EDİNİLMİŞ olunur…” 
(Lütfen şu İsra, 39. âyetin açılımını iyice anla-
yarak okuyalım.)

Nefis ve Şeytan her zaman Allah’ın emirle-
rinin aksine telkinde bulunur ve namaz, oruç, 
örtünme ve diğer emirleri, tembellik veya 
başka sebeplerle engellemeye çalışır. Biz ise 
Allah’ın emirlerini, nefis, şeytan, patron veya 
başka emirlere tercih edersek, tuzağa düşmüş 
oluruz. Bu gerçekleri öğrenip hemen tövbe et-
mezsek, ŞİRK tehlikesi başlar.

• Şimdi çok ciddi tehlikeyi, hastalığı, 
yani gizli DÜŞMANI fark ettik, değil mi?..

Diğer yandan “Biyoenerji ve Kozmik Bilim 
ışığında ŞİFA” isimli kitabımda, detaylarıyla 
izah edilen “Şifayı Allah’tan değil, vesile olan 
doktordan, ilâçtan veya bitkilerden bilmek”. 
“Rızkı Allah’tan değil, patrondan, ağaçtan, 
tarladan veya başka vesilelerden bilmek.” “Ba-
şarıları Allah’tan değil, sana verilmiş olan ak-
lından, zekândan veya başka vesilelerden bil-
mek.” Bütün bunlarda da sonradan seni-beni 
yutacak kadar büyüyebilen, GİZLİ ŞİRK vardır. 
Ki, bu hataya genellikle ve maalesef çokça düş-
mekteyiz…

Bu nedenle, kendimizi ve evlâtlarımızı ya-
rım asır gibi kısa bir ömürdeki huzur ve mut-
luluklarımız için, 15-20 yıllık tahsilleri reva 
görürken, Ebedî hayatımızın huzur ve mutlu-
luklarımız için, aynı hassasiyeti gösterememek 
ne derece büyük bir hata olduğunu idrak et-
mek ve tedbir almak zorundayız. 

Nasıl ki Trafik polisine “..ben kırmızı ışıkta 
geçilmesinin yasak olduğunu bilmiyordum, 
beni af edin” dediğinizde, “efendim, siz şoför 
olduğunuza göre bunları ve diğer kuralları bil-
mek zorundasınız” diyerek, size gereken ceza-
yı verecektir. 

İşte aynen bunun gibi; bu ebedî hayatımızı 
ilgilendiren ciddi konuları da İNSAN OLARAK, 
hepimiz bilmek zorundayız. Bilmemek ve öğ-
renmemek asla mazeret değildir!.. Vesselâm…

9



sirdergisi.com
Eylül 2020 - Muharrem  1442

Mecbure İnal Vela

       “Minel habibi ilel habibi habib”

      (Sevgiliden gelen her şey sevgilidir.)

Mevsim sonbahar…

Karşı ki sitenin arka bahçesindeki koca çınar, sararmış yapraklarını bile bile, isteye 
isteye her gün sokağa döküyor. Gönüllü olarak soyunuyor eskiyen giysisinden. Biliyor 
ki, bahar mevsimiyle beraber, kışın o bomboş kalan, soğuktan ürperen, fırtınadan tit-
reyen ellerine-avuçlarına tazecik, capcanlı, yemyeşil yapraklar tutuşturulacak. Daha 
iyisi verilmek üzere, kendinden bir şeyler alındığının pekȃlȃ bilincinde.

O yaprak eskilerini çiğneyerek yürüyor birileri. Bakır rengi yapraklar bu gün, üze-
rine basılınca hışırdamıyor. Zira hava yağışlı.. Asfaltın çukur kalan yerlerine yağmur 
suları birikmiş. Kıyılarda minik derecikler oluşmuş.. Usuldan çiselese de yağmur, bi-
riktikçe göle dönüşmüş minik damlalar. Su, damla damla indikçe yere, sonbaharın 
yazdığı şiiri besteliyor. Yüreğim nağme nağme okuyor o ezgiyi.

Şehrin o gürültülü sesiyle konuşmaya başlamadığı, kȃinata söz hakkı tanıdığı va-
kitteyiz henüz. Seher vaktinde… Kȃinatın konuştuklarının mealini, kalbimin kuytula-
rından dinleyebiliyorum.

Sokaklarda birikip birikip, yol bulup akmaya davranan suların üzerinde kuru bir 
yaprak yüzüyor. O yaprak gibi olmak istiyorum. Benliğimden sıyrılıp, hiç olup akmak! 
O kadar hafif, o kadar kaygısız… Derdi tasayı, dünün pişmanlığını, yarın endişesini 
terk etmek istiyorum, öylesine…

İrademi terk eyleyip o yaprak misali, ilahi iradeye teslim olmak istiyorum. Benliği-
mi, varlığımı, olanca egomu, hiçlik eşiğinde yitirmek… O yaprak gibi, nereye istenirse, 
her nereye sürüklenirse yaka paça, teslimiyet göstermek, hoşnut olmak istiyorum.

Hoşnutluk denizinde hücre hücre çözünmek… Radıyeten mardıyyeh sırrına ermek 
istiyorum bu seher vakti!

“Bismillahi mecrȃha ve mursȃha.” Ayetini okuyor dudaklarım.

(Allahın izniyle yürü ve ak…)

“Yalnız biri iste; başkaları istenmeye değmiyor.

Biri çağır; başkaları imdada gelmiyor.

Biri talip et; başkaları layık değiller.

Biri gör; başkaları her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde saklanıyorlar.

Biri bil; marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır.

RIZA MAKAMINDA…

Mecbure İnal VELA
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Biri söyle; Ona ait olmayan sözler malayani sayılabilir.” (İman ve Küfür Muvaze-
neleri)

Şu seher vaktinde, mutluluğun sırrını çözmüş gibiyim. Bu işin sırrı, teslim olabil-
mekte saklı… Rıza makamına erebilmekte saklı…

Ağaç mutlu, sokağa dökülen kuru yapraklar mutlu, toprağa düşen tohum musmut-
lu… Çünkü eline verilene razı, elinden alınana razı.

Rıza tevekkülü netice vermiş, tevekkül teslimi…

“İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni (iki dünya 
mutluluğunu) iktiza eder.”

İşte  Radıyeten mardıyyeh sırrı!

Karnının doyması, altının temiz olması, yanağına öpücük konması bir bebeği yer-
yüzünün en mutlu varlığı yapıyorsa… Bu yol rızadan geçiyor besbelli. Verilen ile yetin-
diği için mutlu. Ne zaman ki sahip olduklarından fazlasını istemeyi öğreniyor, sahip 
olunanı sorgulama eğilimine başlıyor, mutsuzluklar da başlıyor…

****

Çok iyi anlıyorum ki şu seher vaktinde; kul’un kül’e dönüşmesine iki nokta lazım-
mış. Onun da biri aşk, biri teslimiyetmiş…

“Faniyim, fani olanı istemem;

Acizim, aciz olanı istemem.

Ruhumu Rahman’a teslim eyledim, gayr istemem.

İsterim, fakat bir yȃr-ı bȃki isterim,

Zerreyim, fakat bir Şems-i Sermed isterim.

Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim.” (İman ve Küfür Muvazeneleri)

“Sen O’ndan hoşnut,

O da senden hoşnut olarak Rabbine dön.” (Fecr, 28-29)

11



sirdergisi.com
Eylül 2020 - Muharrem  1442

"Sükût, ikrardan gelir" atasözü, "Susmak, 
kabul etmektir" demektir. Yani; bir kişi, ken-
disine yapılan suçlamalara karşı itiraz etmi-
yor, susmayı tercih ediyorsa kendisine yapılan 
teklif, icap ve iddiayı genelde kabul ediyor de-
mektir. Bu atasözü gibi bazı atasözleri; insan-
da, doğruluğu konusunda şüphe ve tereddüt 
meydana getiriyor. Mesela; “Üzümünü ye, 
bağını sorma!” atasözü, misafirlikte yapılan 
ikram dışında, yolda bulduğun, bir ortamda 
sunulan yemeği veya malları sahibini, nasıl 
temin ve tedarik edildiğini sormadan – hesap-
lamadan kabul edip yemek ve kullanmak anla-
şılmamalıdır. Burada; bu vesileyle, çok bilindik 
bir hikâyeyi paylaşmak istiyorum:

“Batılıların ‘Muhteşem Süleyman’ dediği 
Kanuni Sultan Süleyman, haçlı saldırılarına son 
vermek için ordusuyla sefere çıkmıştı. Ordu, 
Belgrad'a doğru ağır ağır ilerliyordu. Güzer-
gâhta mecburen bağların ve bahçelerin ara-
larından geçiliyordu. Hava çok sıcak olduğun-
dan asker susuzluktan kıvranıyordu. Çok güzel 
üzümleri bulunan bir bağdan geçerken, aske-
rin biri dayanamayıp, bir salkım üzüm kopara-
rak susuzluğunu giderdi. Sonra da asmaya, bir 
kese içinde, yediği üzümün bedelinin çok üze-
rinde bir para bağlayarak, yoluna devam etti.

Çok geçmeden mola verildi. Asker, kan ter 

içinde bir köylünün koşarak geldiğini gördü. 
Hıristiyan köylü, ısrarla Padişah ile görüşmek 
istiyordu. Köylüyü Kanuni’nin huzuruna götür-
düler. Padişah sordu:

- Nedir bu hâlin, kan ter içinde kalmışsın, 
yoksa askerler bir zarar mı verdi?

- Ben şikayet için değil; bilakis, memnuni-
yetimi bildirmek için geldim. Böyle bir askeri, 
böyle bir komutanı tebrik etmemek insafsızlık 
olur.

- Askerlerim sizi memnun edecek ne yap-
mışlar?

- Askerleriniz bağımdan geçtikten sonra, 
asmanın dalında bağlı bir kese gördüm. İçini 
açtığımda para vardı. Dikkatli baktığımda, bir 
salkım üzümün koparıldığını fark ettim. Anla-
dım ki; o kese, koparılan üzümün parası olarak 
bırakılmış. Sizde böyle güzel ahlaklı asker oldu-
ğu müddetçe sırtınız yere gelmez.

Kanuni, derhal o askerin bulunmasını em-
retti. Hıristiyan köylü, bu askere ne gibi müka-
fat verilecek diye merakla beklemeye başladı... 
Nihayet asker bulunup, Padişahın huzuruna 
getirildi. Kanuni:

-Niçin izinsiz iş yaparsın? Parası verilmiş 
olsa bile, sahibinden habersiz mal almanın 
caiz olmadığını bilmiyor musun? diyerek, as-
keri azarladı. Sonra da:

-Bu asker, derhal ordudan uzaklaştırılsın! 
diye emir verdi.

Hıristiyan köylü ise, heyecan ve şaşkınlıkla 
Kanuni’ye sordu:

Sabit OSMANOĞLU

SÜKÛT HER ZAMAN İKRARDAN GELMEZ
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- Ben bu askerin mükafatlandırılması için 
gelmiştim; oysa siz, onu niye cezalandırdınız?

- Böyle davranan bir askerle zafer kazanıl-
maz. Bunun için ordudan attım. Eğer aldığı 
üzümün parasını bırakmamış olsaydı, zalimler-
den olurdu ve o zaman daha ağır cezaya çarp-
tırılırdı.”

İşte bu hikayede; atasözüne konu olmuş 
üzümü yiyen asker, bağını sorduğu ve bedeli-
nin üzerinde ödediği halde, ödüllendirilmeyi 
bırak, görevinden uzaklaştırılarak cezalandırıl-
mıştır. "Merhametten (iyilikten) maraz doğar", 
"Devletin malı deniz, yemeyen domuz." vb 
atasözü olarak bilinen sözler de benzer nitelik-
te ve özellikte ata (!) sözleridir.

"Sükût, ikrardan gelir" atasözünü de, önce 
bir Nasreddin hoca fıkrası ile değerlendirmek 
istiyorum:

“Aksak Timur, Akşehir’e gelirken yanında bir 
de erkek fil getirmiş. Fil; bağ bahçe tanımıyor, 
önüne gelen yeri talan ediyormuş. Üstelik; Ak-
şehirliler, fili beslemek için ambarda, kilerde 
ne varsa tüketmişler. Bakmışlar böyle olmaya-
cak, Hoca’ya:

– Aman Hocam, demişler, Hünkâr seni din-
ler; bir konuş da şu fil belasını başımızdan al-
sın.

– O zaman demiş, Hoca, toparlanın, o aksak 
mendebura derdimizi birlikte anlatalım.

Hoca önde, Akşehirliler arkada, huzura çık-
mak için yola düşmüşler. Hünkârın otağının 
kapısına gelindiğinde Hoca, arkasına bakmış ki 
kimse yok, Akşehirliler Timur’un korkusundan 
çekip gitmişler. Hoca, içinden: ‘Ben yapaca-
ğımı biliyorum’ diyerek huzura çıkmış. Timur 
sormuş:

– Hayırdır, Hoca, yine ne istiyorsun?

– Hünkârım, demiş Hoca, Akşehirliler sizin 

fili çok sevdi; ancak yalnızlığına üzülüp duru-
yor, ferman buyursanız da yanına bir de dişi fil 
getirseniz.

Timur memnun bir şekilde:

– Çok yaşa Hoca, demiş, bunu nasıl düşüne-
medim. Var git müjdeyi hemen ver.

Hoca, otağın kapısından çıkınca, sağa sola 
saklanan Akşehirliler etrafını sarmışlar:

– Müjde bekleriz Hoca, fil ne zaman gidi-
yor?

Hoca müjdeyi vermiş:

– Alın size müjde, dişisi de yarın geliyor!”

Burada; fıkranın tamamı değil, mağdur Ak-
şehirlilerin, filin onca külfet ve zararına ses-
siz kalmasına (sükût etmesine) ve Nasreddin 
hocadan medet ummasına yol açan kısmıdır. 
Onların susması ve/ya sessiz kalması, mağdu-
riyeti kabul etmeleri anlamına mı gelmektedir. 
Zorba ve zalim bir yöneticinin dayattığı emir 
ve kurallara karşı sükût etmek, tabii ki korku 
ve daha kötü bir durumla karşılaşmaktan çe-
kinme ile açıklanabilir. Yine Doğu ve Güneydo-
ğu’da çocuk yaşta evlendirilen kızların, beşik 
kertmesi gibi artık popüler olmayan zorla ve 
zorunlu olarak evlendirilen gençlerin ana ve 
babalarına karşı itiraz edemeyip sükût etmele-
ri, kabul etme (ikrar) midir (mıdır)?

Dolayısıyla; sükût, her zaman ikrardan gel-
mez. Belki, sükût eden yani sessiz kalan ve su-
san kişiyi, çekimser olarak adlandırmak müm-
kündür.
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Sezayi TUĞLA

K A PA K

Yaz çok sıcak geçiyor su az, topraklar kuru.

Akşehir'de kıtlık var, halk bulamaz bulguru.

Vatandaş geçim için zorlanırken işinde,

Bazısı kemer sıkar, tasarrufun peşinde.

Hoca da uyum sağlar ortamdaki gidişe,

Yaşlanmış eşeğinin yeminden başlar işe.

Günlük on avuç olan arpa iner yediye,

Yarım avuç ilave Hocamızdan hediye.

ÖMRÜ VEFA ETMEDİ
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Değişiklik göremez Hoca, içine siner,

Ertesi gün istihkak altı avuca iner.

Her gün bir avuç düşer miktarı arpaların,

Çünkü kimse bilmiyor neler görülür yarın.

Karakaçanda ses yok, nihayet beşi gördü,

Hocamız ise mutlu, kafaya koymuş dördü.

Kıtlığın sancısını bu tedbirler dindirir,

Diye düşünen Hoca dördü üçe indirir.

Hiç tepki göstermedi, hala ayakta eşek,

Beklenenin aksine düşmedi yorgan-döşek.

İkiye düştü avuç, karakaçan dipdiri,

Ve en sonunda gördü inen avuçta biri.

Hoca görmek istemiş ahırda son halları,

Görünen manzara şu, eşek dikmiş nalları.

Yerde yatan eşeğin ömrü tükendi sanır,

Sonra kendi kendine yavaşça mırıldanır.

"Hiç kimse diyemez ki yarım avuç yetmedi,

Tam açlığa alıştı, ömrü vefa etmedi."

15



sirdergisi.com
Eylül 2020 - Muharrem  1442

Râzî (Farsça: 
 :Latince ,يزارلا
Rhazes) ya da tam 
adıyla Ebû Bekir 
Muhammed bin 
Zekeriyyâ er-Râzî 
(865, Rey - 925, 
Rey), Fars sim-

yacı, kimyager, hekim ve filozof. Gençlik yıllarında 
edebiyat ve musiki ile ilgilenmiştir ve geçimini ku-
yumculuk yaparak sağlamıştır. Râzî doğduğu şehir 
olan Rey'de felsefe, matematik, doğa bilimleri ve 
astronomi eğitimi aldıktan sonra Bağdat ve başka 
İslam şehirlerinde öğrenimini tamamladı. Daha 
sonrasında da tıp öğrenimi gördü. Rey ve Bağdat 
hastanelerinde başhekim olarak çalışan Râzî'nin 
eserlerinin hemen hemen hepsi Latinceye çevril-
miştir. Tıp alanında yazdığı Hâvî adlı ansiklopedi 17. 
yüzyıl'a kadar alanında en önemli başvuru kayna-
ğı olmuştur. Râzî'nin tıp bilimine yaptığı en önemli 
katkılardan biri de ilk defa kimyayı tıbbın hizmetine 
sunmuş olmasıdır.

Hayatı

Razî eczacılık, simya, müzik ve felsefe dallarında 
son derece önemli katkılar yapmıştır. Farklı alan-
larla alakalı yaklaşık 200 kitap ve makalesi vardır.
Pediyatri'nin babası olarak bilinir. Ayrıca göz bilim-
leri konusunda da otorite kabul edilmiştir. Alkol ve 
gazyağını bulan ve çiçek hastalığını kızamıktan fark-
lı olduğunu ilk keşfeden kişidir. İngiliz oryantalist 
Edward Granville Brown'a göre tüm zamanların en 
yetkin bilim insanlarından biridir. Daha çok tıp-ec-
zacılık alanındaki başarısıyla tanınmıştır. İS 750 yı-
lından sonra Türk ve Pers kültürlerinin katılmasıyla 
kozmopolit bir hal alan İslam medeniyeti her alanda 
ilerleme kaydetmeye başlamıştır. Bu dönemde bir-
çok İslam şehrinde büyük kütüphaneler kurulmuş-
tur. Bunlar aynı zamanda araştırma merkezleriydi.

Kişiliği ve başarıları

Antik çağa ait birçok kitabın çevirileri yapılmıştır. 
Antik Çağ'da Thales'le başlayıp gelişen doğa felse-
fesinin İskenderiye kütüphanesinin yakılmasıyla 
kesintiye uğramasından sonra İslam uygarlığı içinde 
tekrar doğuşu Ebu Bekir el Razi ile olmuştur. Bunun 
yanı sıra Aristoteles ve idealizm felsefesinin takip-
çisi Farabi'yi ve idealizm ve doğa felsefesini birleş-
tirmeye çalışan İbni Sina'yı önemli isimler arasında 
sayabiliriz. Ebu Bekir el Razi İslam içindeki önemli 
akımlarla çatışmaya girmiş ve İslam uygarlığı için-
de Thales benzeri bir gelenek kuramamıştır. Daha 

sonraları Moğol istilası ve Haçlı seferleri'nin sonucu 
olarak bu gelişme durmuştur. Bilhassa Moğol istilası 
bu elde edilen gelişmelere büyük darbe vurmuştur. 
Sadece Sivas kütüphanesinin yakılmasında 250.000 
kitap yok olmuştur.

Din hakkında görüşleri

Razi'ye din ile ilgili atfedilen birçok çelişkili söy-
lem bulunmaktadır. Biruni'nin kaleme aldığı Ra-
zi'nin Bibliografisi (Risāla fī Fihrist Kutub al-Rāzī) 
isimli kitaba göre Razi iki adet "kafir kitabı" yaz-
mıştır: "Fī al-Nubuwwāt" (Kehanetler Üzerine) ve 
"Fī Ḥiyal al-Mutanabbīn" (Sahte Peygamberlerin 
Hileleri Üzerine). Bu kitapların ilki Biruni'ye göre 
"dinlere karşı olduğu iddia ediliyordu" ve ikincisi de 
"peygamberlerin gerekliliğine saldırdığı iddia edi-
liyordu."Risale isimli eserinde Biruni, Razi'nin dini 
görüşlerini eleştirir ve fikirlerine ihtiyatla yaklaştığı-
nı söyler ve hatta Razi'nin Mani dininden esinlendi-
ğini iddia eder. Bununla birlikte Biruni Razi'nin, ara-
larında Fi Wujub Da‘wat al-Nabi ‘Ala Man Nakara 
bi al-Nubuwwat (Kehanetleri İnkâr Edenlere Karşı 
Peygamberin Öğretilerini Yayma Zorunluluğu) ve 
Fi anna li al-Insan Khaliqan Mutqinan Hakiman (Bu 
Adamın Zeki ve Kusursuz Bir Yaradanı Var) da olan 
din hakkındaki başka kitaplarını da çalışmaları al-
tında "dini bilimler" başlığında listelemiştir. Razi'nin 
din ile ilgili günümüze kadar ulaşmış herhangi bir 
çalışması bulunmamaktadır.

Razi'ye atfedilen pek çok görüş ve alıntı Ra-
zi'nin günümüze ulaşmış eserlerinden değil, aslen 
Ebu Hatim el-Razi tarafından yazılan, Aʿlām al-nu-
buwwa isimli bir kitaptan gelmektedir. Ebu Hatim, 
bir İsmaili misyoneriydi ve Razi'yle münazaralarda 
bulunurdu; ancak bu misyonerin Razi'nin görüşle-
rini güvenilir bir şekilde kaydedip etmediği halen 
tartışılmaktadır. Eski tarihçilerden Şehristani, "bu 
tip suçlamalara genel olarak şüpheyle yaklaşılmalı 
çünkü suçlamalar Muhammed bin Zekeriya Râzî ta-
rafından sert bir şekilde saldırılan İsmaililer tarafın-
dan yapılmışlardır." diye iddia etmiştir.

Ebu Hatim'e göre Razi dinler hakkında şiddetli 
eleştirilerde bulunmuştur; özellikle de peygamber-
lik deneyimi sonucu vahiy inmiş dinlere karşı. Razi, 
"[Tanrı] birtakım kişileri diğerlerinin üzerine tayin 
etmemeli ki bu onlara zeval getirecek şekilde bir-
birlerinin aralarında ne rekabet ne de anlaşmazlık 
çıkmasın" demiştir.

Râzî

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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EVLENME SÜNNETİNDE SAĞLIK 
VE 

SOSYAL HUZUR Dr. Ahmet ALTUN

İ L A H İ YAT

Kur’an, müminler için Cennet nimet ve mutluluklarından bahsederken üç konuya dikkat çek-
mektedir. Maddi mutluluğun sebeplerinden olan bu üç konu, yeme-içme, mesken ve nikah(ev-
lenme) oluşmaktadır. Kur’an bu nimetleri tasvir ederken dünyadaki benzerleriyle ifade eder ki 
insanlar mukayese edebilsinler. 

Sağlığın ve mutluluğun sebeplerinden biri olan evlilikle ilgili bir çok ayet ve hadisler vardır: 
“Onlar için Cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır.”  ve “(Onlara) 
beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, iri gözlü huriler, saklı inciler gibi. Yaptıklarına 
karşılık olarak (onlara verilir).”  

Dünyada da mutluluk sebebi olan bu üç şey pek çok kimseler için hayatın amacı olmuştur. Dün-
yada da bir cennet hayatı vaat eden Allah, örnek olarak Hz. Peygamberi göstermektedir. Efen-
dimiz, her alanda olduğu gibi evlenmede de en iyi örnektir. Onun gibi davranmak, yani Onun 
sünnetini yerine getirmek dünyada da mutluluk sebebidir. 

Kur’and’a evli eşlerle ilgili şöyle ince bir ifade var: Kur’an’da her iki eş de, ‘zevc’ kelimesiyle ifade 
edilmiştir, erkeğe zevc, kadına zevce ayrımı yapılmamıştır. Halbuki Arapça’da kelimelerin eril ve 
dişil olma durumları vardır. Erkek eşe, zevc, kadın eşe de zevce demek kural gereğidir, ancak 
Kur’an hiçbir yerde kadın eşe zevce tabirini kullanmamıştır. Her iki eş için de ‘zevc’ kelimesini 
kullanmıştır. Çünkü, ikisi de aynıdır, birbirini tamamlayan ikinci yarıdır. Onun için evlilik esastır. 
İslam’da ruhbanlık yoktur. Evlenmek Allah’ın emri, Efendimizin de sünnetidir. "Nikah(evlenme) 
benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir…”  buyurarak mü-
minleri evlenmeye ciddi bir ifadeyle teşvik etmektedir. 

Resulüllah'ın bazı ashabından kimi, “ ben evlenmeyeceğim", kimi de "ben hep namaz kılıp uyu-
mayacağım", kimi ise oruç tutup hiç iftar etmeyeceğim" der. Onların bu sözleri Resulüllah'a  
ulaşınca şöyle buyurur: "Şu topluluklara ne oluyor ki, şöyle şöyle demişler?! Bana gelince, ben 
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hem oruç tutarım, hem de iftar ederim; hem namaz kılarım, hem de uyurum ve kadınlarla da 
evlenirim. Artık kim benim sünne¬timden yüz çevirirse benden değildir.” 

“Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: kadınlar, güzel koku ve namaz da gözümün aydınlığı oldu" 

  Evlenmek, uyku, iftar ve benzeri beşeri ihtiyaçları meşru sınırlar içinde yerine getirmek 
hem fıtri, hem mutluluk sebebi hem de sünnettir. Müslim de ise şu hadis nakletmiştir: "Dünya 
bir metadır; o metanın en hayırlısı de saliha(güzel huylu ve uyumlu) kadındır."

Allah Resulü, mutlu, sağlıklı uzun ömürlü bir evlilik için de özellikle önemli bir tavsiyede bu-
lunmaktadır: O da, eşlerin güzel ahlak sahibi, uyumlu ve dindar olmasıdır. “Kadın dört şeyi için 
nikâh edilir; malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanını seç ki elin bereket bulsun”  diyen 
efendimiz, bir erkeğin evleneceği kadında araması gereken temel şartın güzel ahlak sahibi ol-
duğu belirtilmiş; çünkü İslam güzel ahlaktır. Ancak mal, soy-sop ve güzellik gibi unsurların da 
evliliklerde tercih sebebi olabildiği realitesi göz ardı edilmemiştir.

Efendimizin sünnetinin ihtişamlarında biri de pek çok, hastalıklara sebep olan, vücudu tahrip 
edebilen ve toplumun düzenini bozan, huzuru kaçıran, insanda var olan cinsel arzu ve istekle-
rindeki enerjiyi tanzim etmesidir, ifrat ve tefritten uzaklaştırmasıdır. Hz. Peygamber, ümmeti-
ne erken yaşlarda evlenmelerini tavsiye eder. ” Ey gençler, sizlerden evlenmeye gücü yetenler 
evlensin, (maddi imkansızlıklar sebebiyle) evlenemeyenler varsa oruç tutsun, bu onun için bir 
korunmadır”  buyurmaktadır. 

Bugün dünyanın başına bela olan, pek çok insanın ölümüne yol açan, cinsel taşkınlıklar sebebiy-
le ortaya çıkan zührevi hastalıkların yayılmaması için Efendimiz, kurallar koymuştur. Eşler arasın-
da, sünnet, mubah ve yasak olan ilişkileri tanzim etmiş, sağlığa yönelik esaslarını belirtmiştir. Hz. 
Peygamberin, sağlık konusunda eşler arasındaki ilişkilerde koyduğu kuralların tamamı, modern 
tıbbın da kabul edip tavsiye ettiği kurallar olduğu uzamlar tarafından ifade edilmektedir. Dinde 
yasak olan, zina, ters ilişki, eş cinsellik, adet halinde iken kadına yaklaşma, fert ve toplum haya-
tındaki zararları ve bunların sebep olduğu bulaşıcı hastalıklar, modern tıp tarafından da kabul 
edilmektedir. 

İnsan sağlığını korumada önemli unsurlardan biri olan evlenme ve onun ruh ve beden sağlığı 
üzerindeki olumlu etkisi din ve bilim tarafından kabul edilmektedir. Müslüman’ın evi küçük 
bir cenneti olduğunu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri, Müminlerin evliliği konusunda 
şöyle demektedir: “Saadetin esaslarından nikah ise: Evet, insanın en fazla ih-
tiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir k a l b i n mevcut bulunmasıdır ki, 
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her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve sevinçte birbirine ortak, gam 
ve kederli şeylerde de yekdiğerine destek ve yardımcı olsunlar. Evet, bir işte mütehayyir kalan 
veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam, velev zihnen olsun, ister ki, birisi gelsin, kendisiyle 
o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. Kalblerin en latifi, en şefiki,(şefkatlisi) “kısm-ı sani”(ikinci yarı)  
ile tabir edilen kadın kalbidir. Evet insan bir refikaya veya bir refike muhtaçtır ki, tarafeyn arala-
rında, hayatlarına lâzım olan şeyleri muavenet suretiyle yapabilsinler ve rahmetten neş’et eden 
muhabbet iktizasıyla, yekdiğerinin zahmetlerini hafifletsinler ve gamlı, kederli zamanlarını, ferah 
u sürura tebdil edebilsinler. Zâten dünyada insanların tam ünsiyeti, ancak refikasıyla olur”   Be-
diuzzaman, dünyayı cennete çeviren bu kadının, geçimli, iffetli, kötü alışkanlıklardan uzak, çirkin 
kusurlardan arınmış biri olma şartına bağlar. 

 İnsan için zaruri olan evliliğin, tıbbi ve psikolojik pek çok faydası olduğu araştırmalarla 
sabit olmuştur. Sağlıklı bir evlilik yapanların, bekarlara oranla, bağışıklık sistemi daha güçlü, kan-
sere yakalama riski daha az olduğu, ayrıca, psikolojik istikrara sahip, daha dikkatli daha verimli 
ve dolaysıyla hayatta daha başarılı oldukları görülmektedir. 

 Ancak günümüzde görülen aile faciaları, kadına şiddet, çocuk istismarı, boşanmaların 
giderek artmasının temelinde sağlıklı ve sünnetin kriterlerine uymayan evlilikler olduğunu söy-
leyebiliriz. Evlilerin hallerine bakan birçok bekar evlenmekten çekiniyor veya idealindeki eşi bu-
lamıyor ve ilerliyor. Eskiden taraflar birbirlerini nas ve dostlar kanalıyla evleneceği kişiyi araştırıp 
öyle karar veriyordu. Şimdi sosyal medyada, taraflar her yönüyle arzu endam ediyorlar, sırlarını 
ifşa ediyorlar. Bu nedenle evlilik mahremiyetlerine önem veren ve evliliği ciddiye alan pek çok 
genç kız ve erkek umduğunu bulamıyor, bazen yanlış kararlar alabiliyor ve çoğu kerede bekliyor. 
Bu da toplum için ciddi bir problem oluşturmaktadır. 

 Önce aileye sonra devlete düşen en büyük görev, sağlıklı bir neslin, sağlıklı bir toplum 
oluşması için, çocuklara ve gençlere, aile, vatan, millet, din ve ahiret inancı şuurunu kazandıra-
cak, dünya ve ahiret dengesini sağlayacak hem kalp hem de aklı eğitecek ciddi ve donanımlı bir 
eğitim sistemini tesis etmektir. 

20



sirdergisi.com
Eylül 2020 - Muharrem  1442

Semaya uzanmış ellerim, duam belli;

Üstüne söze gerek yok, Duyan belli,

Kalbimden geçene şahit, Bilen belli.

Unutur, diyemem belki, halim belli.

Toprağa düşen damlanın sesi gibi,

Uykusunu üstün tutar alimin, cahil işinden,

Niyetle tartar ameli; sükutu bilir haydi haydi.

Sükutun çığlığını insanlar da duymalı lakin,

Ekmeği elinden alınmışın, acizin ve fakirin,

Sabah – akşam aç gezenin, açıkta kalanın,

İş arayanın, çöpü karıştıranın ve garibanın.

Zafer SUAD

SÜKUTUN SESİ
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İnsanlardaki negatif düşünce kalıplarının insanı 
gıybet ettirmeye yönlendirdiğini belirten Psiki-
yatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, insanın kendini 
tanımasının gıybetle mücadele etmede birinci 
yöntem olduğunu söyledi. Dedikodunun haz verici 
özelliğine dikkat çeken Tarhan; “Dedikodu yapmak 
beyinde haz kimyasalları salgılanmasına sebep 
oluyor. Gıybet, insanın konuşma ve paylaşma 
ihtiyacının kötüye kullanımıdır. Hâlbuki paylaşma 
ve konuşma ihtiyacını iyicil amaçlar için de kötücül 
amaçlar için de kullanabiliriz.” Dedi. 

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyat-
rist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, iş yerlerinde gıybeti 
önlemek için açık ve şeffaf ilişki kurmanın çok 
önemli olduğunun altını çizdi. 

“Gıybet bazen bir kurşun gibi oluyor”

Gıybet kelimesinin karşılığının kişinin gıyabında, 
arkasından, olmadığı yerde konuşmak olduğunu 
belirten Prof. Dr. Tarhan; “Gıybet kelimesi gayb 
kökünden gelir. Bir kimsenin arkasından konuşmak 
ama kişinin hoşlanmayacağı şeyleri konuşmaktır. 
Arkasından konuşulduğunda söylenen doğruysa 
gıybet, yalansa iftira olur. Gıybet bazen bir kurşun 
gibi oluyor. Kişinin ruhunu yaralayabiliyor, ruhta 
yara bırakabiliyor. Dedikodu gıybetin toplum dilin-
deki karşılığı. Aslında aynı şey. Dini terminolojide 
gıybet deniyor. Dedikodu daha çeşitlidir, karışıktır. 
Gıybet, hakkında konuşulan kişinin içini acıtacak 
şeyleri arkasından konuşmaktır. Daha çok olumsuz 
anlamda kullanılıyor. 

Araştırmalarımız sonucunda gördük ki gıybet 
yapmaktan zevk alan insanlar var. Bu motivasyon-
la gıybet yapıyorlar. Gıybet yapılan konu aslında 
doğru şeylerdir ama gıybet yapan kişi bu doğruları 
kişinin yüzüne karşı söyleyemez. Bir kişi böyle bir 

şey söylediği zaman ‘Ben bunu onun yüzüne karşı 
söyleyebilir miyim söyleyemez miyim?’ diye ken-
dine sorması lazım. Eğer karşıdaki kişi üzülecekse 
bunun adı gıybettir.” İfadelerini kullandı.  

“Dedikodu, beyinde haz kimyasalları salgıla-
tıyor” Prof. Dr. Tarhan, dedikodunun haz verici 
özelliği olduğuna dikkat çekerek; “Dedikodu 
yapmak beyinde haz kimyasalları salgılanmasına 
sebep oluyor. İnsan sosyal ve ilişkisel bir varlık. Tek 
başına yaşamaya kodlanmamış. İnsanın tek başına 
konuşmayı nasıl öğrendiği evrimsel psikolojide 
konuşulan bir konudur. Diğer hayvanlar da konu-
şabiliyor ama insan gibi kültür, edebiyat ve sanat 
ortaya çıkarabilen yok. Şempanzeyle insanın gene-
tiği %98 aynı. Fakat maymunlar bir araya toplansa, 
bir milyon yıl bir arada yaşasalar ki kalıyorlar ama 
hiçbir zaman topluluk kuramıyorlar. Yemek, içmek 
ve üremenin dışına çıkmıyorlar. Ama insan yemek 
içmek üremenin dışında ilişkiler kuruyor. Fikir ve 
kavram üretiyor. Bunun sonucunda insan devlet 
kurabilir hale geliyor. Genetik eğilimlerde bunu 
yapabilmemizin en büyük sebebi konuşmayla ilgili 
genetik altyapımızın olması. Buna %2’lik gen bile 
yetiyor. İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük 
özellik. Şu anda insanlık bütün canlılar üzerinde 
hâkim olabildiyse ki bir kartal kadar keskin gör-
müyoruz, aslan kadar cesur değiliz ama hepsine 
hükmedebiliyoruz. Bunu aklımız sayesinde yapa-
biliyoruz. İnsana genetik olarak verilmiş özellikler. 
İnsanlar daha sonra konuşma yeteneği nedeniyle 
yalnızlığı giderme ihtiyacı hissetmişlerdir. Gıybet, 
insanın konuşma ve paylaşma ihtiyacının kötüye 
kullanımıdır. Hâlbuki paylaşma ve konuşma ihtiya-
cını iyicil amaçlar için de kötücül amaçlar için de 
kullanabiliriz. ” Şeklinde konuştu.

“Gıybetin arka planında affetmeyi bilmemek 

İş Yerlerinde Açık ve Seffaf İlişki 
Kurmak Gıybeti Önlüyor!

P S İ K O L O J İ

Prof.Dr Nevzat TARHAN
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var”Dedikodu yapmanın insan ilişkilerinin düşmanı 
olduğunun altını çizen Tarhan; “Bazı insanlar kötü-
cüldür. Yılan nasıl zehirlemekten zevk alırsa, bazı 
insanlar da kötülük yapmaktan, kötü konuşmaktan 
zevk alır. Hepimizin içinde iyicil ve kötücül duygular 
var.Bazı insanlar da içindeki kötücül duyguları bes-
liyor. Bu tarz kişilerle karşılaştığımız zaman onlarla 
çok dikkatli bir şekilde ilişki kurmamız gerekiyor. Bu 
durum da zaman içinde anlaşılabilecek bir durum.

Gıybetin arka planında da affetmeyi bilmemek 
vardır. Bir insan haksızlığa uğradığında pişman ol-
duysa affedecek, pişman olmadıysa alıp bir kenara 
koyacak yeni bir anlam yükleyecek ve hayatına 
devam edecek. Affetmemek, kabul etmemek, 
olayı çözmemek bizim sırtımızda taşıdığımız bir 
yük gibidir. Bu durum insanın hareket serbestliğini 
kısıtlıyor. İnsan huzursuz oluyor. Huzursuzluğunu 
gidermek için de haksızlığa uğratan kişinin aleyhin-
de her yerde konuşmaya başlıyor. Bu gıybeti hem 
kendini tatmin için yapmış oluyor hem de karşı 
tarafa zarar vermek için yapıyor. Bazı insanlar dos-
tuyla düşmanını karıştırırlar. Bu tarz insanlar kötü 
zanla hareket ederse, negatif bir algıyla hareket 
ederse kötü düşünür. Ama iyi zanla hareket ederse 
iyi düşünür.” Dedi.  “Kişinin başına ne geliyorsa 
dilinden geliyor” İnsanlardaki negatif düşünce 
kalıplarının insanı gıybet ettirmeye yönlendirdiğini 
belirten Tarhan; “Her insanda negatif düşünce 
kalıpları var. Bu negatif düşünce kalıpları bize 
gıybet ettiriyor, hata yaptırıyor. Kendimizi tanımak, 
gıybetle mücadelenin en birinci yöntemi. Bir insan 
kendi güçlü ve zayıf yönlerini bilirse daha kolay 
mücadele edebilir. Kişinin kendine karşı da bağım-
sız olması lazım. Egosu yüksek insanlar özeleştiri 
yapamadığı için hemen art niyet arar. Dostluklar 
biter, düşmanlık olur Kendimize karşı da bağımsız 
olmamız lazım. Kendimizi kutsal, eleştirilemez 
görüyoruz. Bu duygu insana en çok hata yaptır-
tan, gıybet yaptırtan duygudur. Bizim Anadolu 
irfanımız Hz. Mevlana, Hacı Bektaşi Veli hep eline 
diline hâkim olmayı söylemişlerdir. Kişinin gıybet 
yapması diline hâkim olmamasıdır. Kişinin başına 
ne geliyorsa dilinden geliyor. Konuşmayı yönetebil-

mek önemli. Psikolojide bir mottomuz var. Dur dü-
şün konuş mottosu. Bir olayla karşılaştığımızda bu 
mottoyu uygulamamız lazım. Önce konuşup sonra 
düşünmek bize hata yaptırır. Aklına gelen her şeyi 
söyleyen insan, istemediği şeyleri duymaya hazır 
olmalıdır.” İfadelerini kullandı.

“Gıybet aslında bir virüstür” Tarhan, sözlerinin 
devamında toplumdaki ahlaki normların hızla 
değiştiğinden bahsederek; “20 yaşına gelmiş, ama 
gıybet kavramını hiç bilmeyen insanlar var. Anne 
babalar olarak bunun yanlışlığını çocuğa anlat-
mazsanız o hata yaptığını bilemez. Dini literatürde 
geçer, gıybet büyük günahlardan sayılıyor. Gıybeti 
yapan kadar dinleyen de vebal altında. Çok dikkatli 
olmak gerekir. Gıybet, insan ilişkilerinde zehirli 
kavramdır. Zehirli ilişki yöntemidir. Gıybet aslında 
bir virüstür. Kontrol altında tutarsanız size zarar 
vermez. Vücudumuzdaki çeşitli virüsler gibi. Bazı 
virüsler faydalı, bazıları zararlı. Bunları dengede 
tuttuğumuz zaman faydalı virüsler baskın olarak 
çalışır. Bizim de içimizdeki iyicil duyguları besleme-
miz, dengede tutmamız lazım. Gıybet yapıp kalp 
kıran insanlar var. Bunlar çok gönül kırıcı şeyler. 
Gönlünü kırdığımız zaman karşımızdaki kişinin 
onurunu da zedeliyoruz. Karşınızdaki kişi olgunlaş-
mamış bir kimseyse o da on katı sizin hakkınızda 
konuşuyor. Ne söylediğimiz kadar nasıl söylediği-
miz de önemli.” Şeklinde konuştu.

“İş yerlerinde açık ve şeffaf ilişki kurulmalı” İş 
yerlerinde açık ve şeffaf ilişkinin gıybeti önlediğini 
belirten Tarhan; “İş yerinde de insan ilişkilerinde 
de açık ve şeffaf ilişkileri öneriyoruz. İş yerinde 
mesela bir çalışanın hatasını gördüğümüz zaman 
herkesin içinde değil, kişiyi karşımıza alıp açık ve 
şeffafça, nazikçe söylememiz lazım. Açık ve şeffaf 
ilişkilerin olduğu yerde gıybet tutmuyor. Gıybet 
yapan kişiler de çok çabuk deşifre oluyor. Duy-
duğumuz şeyi teyit etmemiz lazım. Anadolu’da 
duyduğuna inanma, gördüğünün de yarısına inan 
derler. Akıllı yöneticiler her duyduğuna inanmaz, 
önce teyit eder sonra karar verir.” Dedi.
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Ömer Arslan ile röportajımızın diğer röportajlardan farklı olmasını istedim. Çünkü zamanının 
dar olmasına rağmen Ömer Arslan bize vakit ayırdı. Soruların kısa ve öz olmasına önem göster-
meye çalıştım. Ömer Hoca’yı da daha fazla yormamak adına. Umarım ilerleyen zamanlarda diğer 
kitaplarında daha uzun röportajlar yaparız. 

1) Ömer Arslan kimdir? Bize kendinizi anlatır mısınız? 

1988’de Konya’nın Hadim kazasında doğdum. Çocukluğum İstanbul Güngören’de geçti. Şu 
an İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmak-
tayım. Klasik Türk edebiyatı alanında doktora tezimi yazıyorum. Vakit buldukça güncel edebiyatı 
takip ediyorum, üzerine çalışıyorum. 2017’de ilk kitabım Avuntular, geçen aylarda da Güneşi 
Kötü Evler yayımlandı, ikisi de öykü türünde. 

2) Peki ilerleyen zamanlarda eserlerinizde, klasik Türk edebiyatının kendine has anlam dünya-
sının yansımalarını görecek miyiz? 

Klasik Türk edebiyatı denince akla batılı anlamda kaleme alınmış ilk romanlarımız gelebilir 
ama “divan edebiyatı” olarak bilinen, büyük kısmı Osmanlı devrinde, belirli biçim ve ölçülerle, 
mazmun denen kalıp istiarelerle şekillenmiş bir edebî anlayışın ürettiği metinler toplamını kla-
sik Türk edebiyatı olarak adlandırıyoruz. Karışıklığa mahal vermemek için bunu başta söylemek 
lazım.

Soruya gelince; her metin ele aldığı meseleyi ifade edebilmek için kendi içinde bazı anlatım 
problemleriyle uğraşır. Klasik edebiyatta bu problem, bir beyit yani iki mısra sınırlılığında ola-
bildiğince geniş, yerine göre değişken bir anlam dünyası sunabilmekti. Bunu sağlayabilmek için 
geliştirdiği pratiklerden biri de mazmunlar sistemiydi. Örneğin sadece “la’l” diyerek hem değerli 

Ömer Arslan İle Röportaj

R ö p o r t a j

Musa Ebrar ÇETİNDİL
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bir cevheri hem kırmızı rengi hem dudağı kast edebiliyordunuz, böylece beytin biçimsel sınırını 
aşan bir anlam dünyası sunmak mümkün oluyordu. Bugünün anlatım türlerinde böyle biçimsel 
bir sınırlılık bulunmadığı için klasik edebiyatın pratiklerinin ancak dekor olarak kullanılabileceği-
ni düşünüyorum.

3) Klasik edebiyattaki patronaj meselesini siz nasıl görüyorsunuz? Bugünün edebiyatında pat-
ronajdan söz edebilir miyiz?

Matbaa öncesinde kitap ticari bir meta sayılmadığı için şairin, müellifin ya da mütercimin 
diyelim, eseriyle hayatını idame ettirmesi mümkün değildi, ki bu durum pratikte bugün de po-
püler yazarlar haricinde aynı, ama teoride mümkün. Böyle olunca edebiyatla ilgilenen, güzel 
yazan, eser veren kimseleri, devlet adamları ve varlıklı kimseler himaye ediyor ve bu yolla kendi 
adlarını da yaşatıyorlardı. İşin maddi boyutu dışında bir metnin edebî değerini belirleyen de 
patronlar olduğu için şair ve yazarların bu çevrelere yaklaşma isteğinde gelir sağlamak amacının 
yanında takdir ihtiyacı da vardı. Yani şiirden anlayan bir devlet adamının himayesi şairin talihi 
sayılabilirdi. Tabii bu karar verici kurumları sadece patronlarla sınırlamak doğru olmaz, şairler, 
tezkireciler, şiir meraklıları sürekli bir araya gelir birbirlerinin metinleri üzerine düşünür, birbir-
lerini eleştirirlerdi. 

Bugünün edebiyatında himaye farklı şekillerde devam ediyor ancak bence eskisine göre yay-
gın ve etkili sayılmaz. Medyanın değişimiyle birlikte görünürlük kolaylaştı. Bir twitter hesabınız 
varsa dünyanın her yerinden insanlara ulaşma şansınız var. 20. yüzyıl medyası kitaplara dışarı-
dan bir anlam yükleyip mitleştirerek çok geniş kitlelere ulaştırabiliyordu.  İnternetin yaygınlaş-
masıyla birlikte daha az bedel ödeyerek ve zaman harcayarak aynı sayıda insana ulaşmak müm-
künleşti. Bu olumlu bir şey mi bilmiyorum çünkü başarının satış sayılarıyla ölçüldüğü bir ortam 
metni yönlendiriyor; en sonunda alışkanlıkları ve kabulleri belli olan bir kitleye özel hazırlanmış 
kitaplar görüyoruz, tıpkı paketlenmiş ürünler gibi.

4) Sizce kurmaca ile gerçeklik arasındaki fark nerede başlar?

Gündelik hayattaki rollerimiz, kendimizi tanımlamalarımız o kadar kurgusal ki inan edebiyat 
üzerinden bu ayrımı yapmak daha kolay. Bir romanı okurken ön kabul, yazılanların tamamen 
kurmaca olduğudur, gerçek hayattan faydalanıldıysa bu ayrıca belirtilir. Peki hayatımızın tama-
men gerçeklere dayalı olduğuna dair bir ön kabulümüz var mı? Gündelik sohbetlerimizde söy-
lenen sözlerin altındaki asıl anlamları arıyoruz, yakınlarımızın niyetlerini okumaya çalışıyoruz, 
bizim için kurgulanmış hayat tarzına kavuşmak için uğraşıp duruyoruz. 

5) Son olarak, içerik ile üslup arasındaki dengeyi siz nasıl sağladınız? 

Uyumdan söz edebiliriz. Anlatılan ile anlatma biçiminin uyumunu gözetiyorum. Gerçekçilik 
açısından bu uyum gerekli. İlk kitapta yer alan bir deprem öyküsü vardı örneğin, tamamen yı-
kılmış bir şehrin insanları nasıl konuşur? Hani sıkça duyduğumuz o, “Sözün bittiği yerde,” nasıl 
konuşulur, hikâyeler nasıl anlatılır. Böyle bir afet durumunda insanlar hikâyelerini anlatmaya 
hevesli olur mu, düşünmeden geçemezsiniz. Bir çocuk kahramanın anlatıcı olduğu öykünün sesi, 
yetişkin sesinden, lugatinden ayrılmıyorsa orada bir sorun vardır. Dolayısıyla neyin nasıl anlatı-
lacağına kafa yormak işin gereği.
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Nefise BAYGÜT
ÖZET

     Ahlak felsefesi, insan eylemlerini ve bu ey-
lemlerin dayandığı ilkeleri konu alan felsefe dalıdır. 
Buna göre ahlak felsefesi, ahlak alanında  hakim 
olan ilkeleri, iyi ve kötünün ne olduğunu, ahlaklılı-
ğın ne anlama geldiğini, ele almaktadır. Ahlaklılığın 
üzerinde durur, özünü ve temellerini araştırır. İnsa-
nın  davranışlarında özgür olup olmadığını sorgular. 
Hangi eylemlerin ahlaklı olabileceğini ayıklar. Bun-
lar için birtakım ölçütler koyar. Bu çalışmada da ah-
lakın ve ahlak felsefesinin kuralları, ilkeleri yargıları, 
temel kavram ve konuları, değerleri ve ölçütleri ele 
alınmıştır. 

Anahtar  Kelimeler: Ahlâk, Ahlâk Felsefesi, Etik, 
Felsefe.

GİRİŞ Ahlâk; insanlarla olan ilişkilerimizde ‘iyi’ ya 
da ‘kötü’ veyahut  ‘doğru’ ya da ‘yanlış’ olarak ad-
landırdığımız değer yargılarını ifade etmektedir. Ah-
lak felsefesi ( moral philosophy ) ise insan yaşamı-
nın ahlaki boyutunu ele alan bir felsefe disiplinidir. 
Teorik etik ( ahlak ) veya yalın etik olarak da bilinen 
ahlak felsefesi, Eski Yunan ile başlamaktadır. Bu bi-
lim dalının ilk temsilcileri Sophistler, Sokrat, Sokrat 
Okulu’ nun diğer temsilcileri, Eflatun, Aristoteles, 
Epikür ve Stoacılar’ dır. Ortaçağ sırasında derin bir 
karanlığa saplanan etik felsefesi, modern bilimin 
kurucuları ile yeniden  keşfedilmiştir. Bu çalışmada  
da  ahlak ve ahlak felsefesi alanındaki temel kav-
ramların ve konuların incelenmesi amaçlanmıştır. 

I. AHLÂK Ahlâk; insan ilişkilerinde iyi, kötü, 
yanlış, doğru değer yargıları olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ahlak kelimesi-
nin etimolojik açıdan kökeninin Arap-
ça ‘hulk’; Yunanca ‘ethos’; ve Latince 
‘mos’ kelimesinden türetilmiştir ( Ak-
tan, 1994 ). İngilizce’ deki karşılığı ise 
( ethics ), Yunanca ethos’ dan gelmek-
tedir. Yine İngilizce’ de ahlak kavramını 
ifade etmek üzere kullanılan ‘ morality 
‘ kelimesi Latinde ‘mos’ kelimesinden 

türetilmiştir ( Aktan, 1994 ). 

Ahlak,  bir sosyal bilim dalı olarak toplum içeri-
sinde oluşmuş  örf ve adetlerin, değer yargılarının, 
normların ve kuralların oluşturduğu bir bütünü in-
celer. İnsanların ahlaki yaşamları üzerinde kurduğu 
bu sistemli yapı sayesinde düşündürür ve sorgulatır. 
Bu sistem bütünü; bir bireyin, bir grubun, ya da tüm 
toplumun doğru ve yanlış davranışlarını  belirler ve 
yönlendirir. 

Ahlâk  bilimi içerisinde incelenen belli başlı ko-
nular: 

 İyi ve kötünün ayırt edilmesi,

 Doğru ve yanlışın belirlenmesi,

 İnsanların  yapması gereken ya da  insan-
lardan yapması istenilen davranışların tespit edil-
mesi,

 İnsanların yapmaması, ahlaki olarak uzak 
durmaları gereken eylemlerin açıklanması.

Ahlâk  bilimi de temel bazı  kurallardan oluşmak-
tadır. Bunlar:

• Ahlâk kuralları belirli bir kişi, grup ya da 
toplum için gereklidir. Çünkü, bu kuralların genel 
bir geçerliliği yoktur. Subjektiftir yani kişiden kişiye 
değişir. 

AHLÂK FELSEFESİNE GİRİŞ
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olandır. Herkes için geçerliliği olmadığı gibi her yer-
de de geçerliliği yoktur, bu kuralların.

• Ahlâk kuralları belirli bir zamanda geçer-
lidir. Bugün geçerli olan kural bundan 25 yıl sonra 
geçerli olamaz. Önemini kaybeder, hatta değersiz 
dahi olabilir. 

Bu açıklamalar ışığında ahlak kavramını daha bi-
limsel olarak açıklamamız mümkündür. Ahlak; top-
lumsal yaşamda, belirli bir kişi, grup ya da toplum 
için belirli bir zamanda ve belirli bir yerde geçerli 
olan  değer yargılarının, örf, adet, norm ve kuralla-
rın oluşturduğu bir sistem bütünüdür. Ahlak insan-
larla olan ilişkilerimizde nasıl davranılması  gerek-
tiğini  gösteren kendiliğinden oluşmuş               ( 
spontan ) ve  hazır bir değer yargılarıdır. Ahlak ku-
ralları zamanla kendiliğinden oluşur ama sonradan 
‘ hukuk kuralı ‘ halini almaktadır. 

II.   AHLÂK FELSEFESİ 

     Ahlâk felsefesi ( moral philosophy ),  insan ya-
şamının ahlaki boyutu ile ilgilenen bilim ve felsefe 
disiplinidir. Bir başka ifadeyle, ahlak felsefesi, insan 
yaşamındaki değerler, ilkeler ve yargıları inceleyen 
felsefe dalıdır ( Aktan, 2009 ). Ahlak felsefesi insan-
ların ahlaki  hayatlarını sistematik hale getirerek, 
düşünmeyi ve sorgulamayı sağlamaktadır. 

Ahlâk felsefesi ile ahlak arasındaki farklılığı açık-
lamakta yarar vardır. Ahlak felsefesi, ahlak konusu-
nu inceleyen bir bilim dalı ya da felsefe disiplinidir. 
Ahlak felsefesi  kendi içerisinde çeşitli açılardan 
sınıflandırılmaktadır. İlk olarak, inceleme konusu 
bakımından ahlak felsefesi “normatif ahlak” ve 
“pozitif ahlak” olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki alan 
“meta-ahlak” (meta ethics) ’ın konusunu oluşturur. 
Meta-ahlak, felsefi açıdan ahlaki ilkeleri, normları 
ve değer yargılarını inceler. Normatif ahlak, yapıl-
ması istenen (beklenen) davranış ve eylemler ile ya-
pılmaması istenen (beklenen) davranış ve eylemleri 
ifade eder.  Pozitif ahlak ise “olması gereken” değil, 
toplumda mevcut ahlaki normlar, kurallar ve değer 
yargılarıdır. 

Ahlâk kuralları “evrensellik” açısından da “objek-
tif ahlak” ve “subjektif ahlak” olmak üzere ikiye ay-
rılır. Objektif ahlak, bir toplumda herkes tarafından 
kabul edilebilecek evrensel ahlaki normların olabi-
leceğini savunurken, subjektif ahlak, herkes tarafın-
dan kabul edilebilecek evrensel ahlak kurallarının 
geçerli olamayacağını savunur. 

Ahlâk felsefesinde yapılan bir diğer sınıflama 
ise “mutluluk ahlakı” (eudaimonism) ve “ödev ve 
sorumluluk ahlakı”dır.  Mutluluk ahlakı, insanın 
mutluluğunu esas alan ve bu yönde ahlaki değer 
yargıları oluşturmaya çalışan bir ahlak felsefesidir.  
Ödev ve sorumluluk ahlakı ise insanların sadece 
kendi mutluluklarının peşinde koşmalarının ahlaki 
bir davranış olamayacağını, toplumdaki sorunlara 
karşı da ilgili ve duyarlı olmaları gerektiğini savun-
maktadır. 

Ahlâk felsefesi alanında yapılan diğer bir sınıf-
lama ise “dinsel ahlak” ve “laik ahlak” şeklindedir. 
Dinsel ahlâk, ahlak kurallarının kaynağını Tanrı’da 
ve Tanrı’nın kutsal kitaplarında ararken; laik ah-
lak, ahlak kurallarının kaynağını insanda ve insan 
aklında arar. Laik ahlak, aynı zamanda “rasyonalist 
ahlak”; dinsel ahlak ise “ilahi ahlak” olarak adlan-
dırılmaktadır.

     Ahlâk, filozoflar ya da diğer insanlarca geliş-
tirilmiş ya da icat edilmiş bir kavram değildir. Zaten 
var olan ve de kendiliğinden ortaya çıkmış bir du-
rumdur. Neyin iyi ya da kötü olduğu; doğru ile yan-
lışın nasıl ayırt edileceği; davranışlarımız ne derece 
ahlaki ya da gayriahlaki olduğu soruları sorulmaya 
başlanmıştır. Ve  zamanla  ahlak   kavramı  bir felsefe  
disiplini halini almıştır. 

III.  AHLÂK  FELSEFESİNİN  KONUSU

a) Felsefe Açısından Ahlâk ( Etik ): Geniş an-
lamda ahlâk ( moral ), birey ve toplum tarafından 
benimsenmiş, insan yaşamına yön veren kurallar 
topluluğudur.  Felsefenin ahlâkı ele alan dalı olan 
Etik ise, insanın bireysel ve toplumsal yaşamındaki 
ahlaksal davranışları ile ilgili sorunları inceleyen fel-
sefedir. 

b)  Moralite ( Ahlâklılık ) 
: Bir toplumda uyulması gere-
ken kurallar bütünüdür. Top-
lumdan topluma, kültürden 
kültüre, zamandan zamana 
değişiklikler gösterir. Göre-
celi ve özneldir. Bu anlamda” 
ahlak” değil “ahlaklar” vardır. 
Yani hiçbir ahlak kuralı evren-
sel değildir.  
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c) Amoral ( Ahlâk dışı ) : Toplumda geçerli  
olmayan ahlak kurallarıdır. 

d)  Antimoral ( Ahlâka karşı ): Her türlü ahlak 
kurallarına karşı olmaktır. 

e) Etik:  Varolan ahlak  ( moralite ) üzerine 
düşünme ve   onu sorgulama  eylemidir. Etik her 
zaman, her yerde ve her koşul altında geçerli ola-
bilecek ahlak kuralları olup olmadığını sorgular. 
Normatif değildir. Ahlak bireyleri ve toplumları ku-
rallara  uymaya zorlarken; etik ise böyle bir zorun-
luluk sunmamaktadır. Ahlak da  esas olan kurallara 
uymak iken; etik de  ise temel olan durum kuralların 
sorgulanmasıdır. 

IV.  AHLAK  FELSEFESİNİN  TEMEL  KAVRAMLARI

       Ahlak felsefesi araştırmalarını, incelemeleri-
ni, sorgulamalarını bazı temel kavramlar üzerinden 
yapmaktadır.  

İyi: İnsanın yapması gereken davranışlardır. Ah-
lakça değerli olandır. 

 Kötü: İnsanın yapmaması gereken davranışlar-
dır. 

 Özgürlük: Bireyin  kendi iradesi ile “iyi” ve “kötü” 
olan davranışlardan birisini seçebilme gücüdür. 

 Erdem  ( Fazilet ): İnsanın eylemlerinde hep iyi 
olana yönelmesidir. 

 Sorumluluk: Bireylerin kendi tercihlerinin so-
nuçlarını üstlenmesidir. 

 Vicdan:  Tutum ve eylemlerimizin ahlakça de-
ğerli olup olmadığını yargılama bilincidir. Bireyin 
kendi içinde yapış olduğu bir muhasebe durumu-
dur.  

 Ahlak Yasası: Uyulması ahlak açısından gereken, 
genel-geçer kurallardır.  Ahlaki Karar: Ahlak kuralla-
rına özgürce uymaktır.  Ahlaki Eylem:  Ahlaka uygun 
davranışı gerçekleştirmedir.  

IV. AHLAK FELSEFESİNDE TEMEL SORULAR

A. Ahlaksal  Eylemin  Amacı  Nedir? 

Ahlaksal eylemin amacı nedir? sorusunun ce-
vabı aranırken verilmiş genel cevap, mutluluktur. 
Fakat mutluluğun ne olduğu, düşünürlere göre de-
ğişmektedir.

  Demokritos' a göre" mutluluk, insan is-
teklerinin sınırlılığı, ölçülülüğü, eylemlerde uyum 
ve temizliktir.  Sokrates' e göre, bilgide temellenen 
erdemdir mutluluk. Epikuros' a göre mutluluk, acı-
dan uzaklaşma ve hazza yaklaşmadır. J.S.Mill ve E.
Bentham' ın temsilcileri olduğu Utilitarizm' e göre 
mutluluk yarara bağlıdır.

• Kant' a göre, ahlaksal eylemin amacı mut-
luluk değil, ahlâk yasasına uygun davranmak olma-
lıdır. Çünkü, mutluluk sübjektif yani özneldir. Ödev 
ahlâkı ise herkes için aynıdır. 

B. İnsan Ahlaksal Eylemde Bulunurken Öz-
gür Müdür?

Bireyin iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış eylem-
lerini  kimsenin baskısı altında kalmadan seçebil-
mektedir. Fakat bu konuda da çeşitli yaklaşımlar  
söz  konusudur. 

1)İndeterminist Yaklaşım:  Bireyin ahlaki eyle-
mini yaparken özgür olduğunu savunur. Ve bunu 
kanıtlamaya çalışır. Psikolojik kanıt, bireyin baskı al-
tında kalmadığını  hisseder. Sosyolojik kanıt, sosyal 
ilişkilerin varlığı insanın özgürlüğüne bağlıdır. Ahlaki 
kanıt, bireylerin hayatını etkileyen ahlak ve eğitim 
kuralları, karar alma özgürlüğü ile eş güdümlüdür. 
Hukuk kanıtı ise, bireyin aldığı kararların sonuçlarını 
üstlenmesidir. Yani sorumluluk alabilmeyi bilmesi-
dir. 

2)Determinist  Yaklaşım: Bu  yaklaşım türü ise, 
bireyin özgür olmadığını savunur. Bireyler karar 
alırken çevreden  vs. etkilenmektedir. Determinist 
yaklaşımda  savunduğu bu görüşü, indeterminist 
yaklaşım da olduğu gibi kanıtlamaya çalışmıştır. 
Psikolojik kanıt, birey karar alırken  çevreden etki-
lendiğini  fark etmez ve bu yüzden tamamıyla özgür 
olduğunu  düşünmektedir. Sosyolojik kanıt, Top-
lumsal kurallar insanlar ve toplumlar için vardır. Bi-
reyler ister istemez bu  kurallardan etkilenmektedir. 
Hatta bireyler eylemlerini gerçekleştirirken içinde 
bulunduğu topluma göre  belirlerler.  Ahlak kanı-
tında da benzer şekilde bir etkilenme vardır. Hukuk 
kanıtında da, hukuk kurallarının bireyleri etkilediği 
savunulmaktadır. 
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C. Ahlak Yargılarınıın  Özellikleri Nelerdir?

 Normatif yani kural koyucudur.  

 Kişiden kişiye değişebilir. 

 Toplumdan topluma değişebilir. 

 Yaptırım gücüne sahiptir.

D. Evrensel  Ahlak  Yasası  Var Mıdır?

Bu soru ahlâk felsefesinin  temel sorununu or-
taya koymaktadır. Bireylerin vicdanı karşısında bir 
evrensel ahlak yasasının olup olmadığını sorgula-
maktadır. Bu açıdan iki farklı bir yaklaşım söz konu-
sudur: 

  Evrensel  Ahlak Yasası  Yok Diyenler: Ahlaki ey-
lem her  şeyden önce kişinin iradesi ve vicdanı ile 
ilgilidir. Bu nedenle bireysel ve özneldir. Hedonizm, 
Faydacılık, Egoizm, Anarşizm gibi yaklaşımlar daha 
çok bireyi temele aldıklarından evrensel bir ahlâk 
yasasının olmadığını savunurlar. 

Evrensel  Ahlak  Yasası  Var  Diyenler: Bazı düşü-
nürlere göre, evrensel ahlak yasaları nesnel olarak 
vardır. Yani bağımsız bir biçimde vardır ve kendini 
kabul ettirir. Bazı filozoflara göre de  bu yasanın var-
lığını  objektif ve sübjektif özellikler belirlemektedir. 

SONUÇ

      Buraya kadar  bahsettiklerimiz  ahlak ve ahlak 
felsefesinin ne olduğu, konusu, temel kavramları, 
soruları, evrensel olup olmadığına dair bilgilerdir. 
Ahlak konusu üzerinde kesin bir ssonuca varmak 
ya da bu kavram üzerinde tam bir yorum yapabil-
mek oldukça zordur. Bunun en önemli nedeni ise; 
ahlakın, kurallarının  ve değerlerinin toplumdan 
topluma, zamandan zamana ve  mekandan mekana 
değişiyor  olmasıdır. Ama zamanla  ahlak konusun-
da toplumlar arası bu farklılıklar son bulmaya baş-
lamıştır. Ahlaki değerler konusunda evrenselliğin ve  
benzerliğin daha fazla belirgin olmaya başladığını 
söylemek mümkündür.

 Dünyadaki globalleşme trendinin hızlanmasına 
paralel olarak  “ahlaki evrensellik”  de giderek  ya-
yıl-makta ve kurumsallaşmaktadır.  Globalleşme ile 
deyim yerindeyse “global ahlak” oluşmaktadır. 

  Kısaca, ahlak evrenselliğe doğru gitmektedir. 
Herkes için kabul edilebilecek, üzerinde görüş bir-
liğine varılabilecek ahlaki ilkeler oluşturulmaya 
çalışılmaktadır. İnsanların , ahlaki bir düzen içinde 
yaşaması için yapmaları gereken şey evrensel ahlak 
kuralları üzerinde düşünmek, uzlaşmak ve anlaş-
maktır.   Ahlaki yeniden yapılanma  için yapılması 
gereken ilk iş, insanların “doğru”  ve “adil” olan ve 
herkesin çıkarına  hizmet edecek ahlak kuralları 
üzerinde anlaşmasıdır.  İnsanoğlunun  kendi çıka-
rına yönelik tercihlerde, davranış ve eylemlerde 
bulunması doğası gereğidir. İnsanın doğası, onun 
her zaman  “ahlaki” davranmasını engeller. İnsa-
noğlu,  eğer ahlak konusunda  toplumda oluşmuş  
bir “ahlak kültürü” mevcut değilse ve aynı zamanda 
ahlak konusunda hukuk kuralları yoksa , o zaman 
ahlaka uygun olmayan davranış ve eylemleri seçe-
bilir. Kanaatimizce, “ahlaki düzen”i tesis etmek  için 
asla unutulmaması gereken iki şart bulunmaktadır: 
Ahlak  kültürü ve  yazılı ahlak kuralları…

      Ahlâkın toplumlara benimsetilmesi ve yeni-
den yapılandırılması gerekmektedir. Bu da eğitime 
önem vermekten,  herkesin bildiği ve kabul ettiği  
evrensel  ahlak kuralları üzerinden fikir birliğine 
varmaktan geçmektedir.  

Aklın başlıca görevi “iyi” ve “kötü”yü; “doğru” ve 
“yanlış”ı ayırt etmektir.  Akıl ve vicdan sahibi olmak 
“ahlaki düzen” oluşturmak için gerekli, fakat yeter 
şart değildir. İnsanoğlunun “kötü” ya  da “yanlış”ı  
başkasına zarar vererek yapmasını nasıl engelleye-
biliriz? Bunun cevabı kurallardır ( Aktan, 2009 ).
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Âmentü ve manası
Ana madde: Amentü
İslam dininin Sünni Mezhebinde inanılması lâ-

zım olan altı temel esasa Âmentü denir. Şiî âmentü-
sü ise Sünnîlik'tekinden farklıdır.

"Âmentü billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve 
rusulihî vel yevmilâhiri ve bil kaderi hayrihî ve şer-
rihî minellahi teâlâ vel-ba'sü ba'delmevti hakkun 
eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muham-
meden abdühu ve resûlühü" (Allaha, meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kade-
rin, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna îmân ettim. 
Öldükten sonra dirilmek haktır. Allah'tan başka ilâh 
olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve resûlü 
olduğuna şehâdet ederim).

Geleneksel Sünni İslam inancında Amentü'de 
özetlenen maddelere inanan kişiye mü'min denir. 
Kişi âmentüye inanmadığı sürece mü'min yani Müs-
lüman kabul edilmez. Ama bununla birlikte bazı 
araştırmacılara göre kader bahsi bu şartın dışında 
olup, Emevîler döneminde imânın esasları arasına 
girmiştir.

Konuyla alakalı Kuran'da geçen iman şartları 
şunlardır:

“Müminler! Allah’a güvenin; Elçisine, o Elçi’ye 
indirdiği Kitaba ve daha önce indirdiği Kitaplara da 
güvenin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, elçile-
rini ve ahiret gününü görmezlik ederse gerçekten 
derin bir sapıklığa düşmüş olur.

Önce inanan, sonra görmezlikten gelen, 
sonra tekrar inanan, sonra yine görmezlik 
eden ve görmemeye devam edenler var ya; 
Allah böylelerini ne bağışlar ne de yola geti-
rir.” (Nisa 4/136-137)

Bu Elçi, Rabbinden kendine indirilene 
inanmıştır. Müminler de öyle. Her biri Al-
lah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine 
inanmıştır. "Onun elçileri arasında bir ayırım 
yapmayız" derler. Şunu da söylerler: "İşittik 
ve boyun eğdik! Bağışla bizi ey Rabbimiz! Dö-
nüş sanadır!" (Bakara 2/285)

Sünni İslam'a göre imanın şartları
Ana maddeler: İmân, İtikadî mezhepler, Mu'tezi-

le, Mâtûridîyye ve Eş'ârîyye
Ayrıca bakınız: Hanefî, Malikî, Şafi, Hanbelî, Zâ-

hirî ve Şîʿa-i Ulâ
Allah'a iman
Akîde
Silhouette of a mosque
İslam'ın beş şartı
Sünnilik
Şiilik
Hariciler3
Akaîd ekôlleri
1 Kadıyanilik ve Vahhabilik de dahil
2 Alevilik, Dürzîlik ve Nusayrilik de dahil
3 İbadilik de dahil
gtd
Tevhid'e; Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak-

tır. Şu noktaları içerir:

Allah'tan başka kanun koyucu olmadığı, yalnız 
onun hüküm koyma yetkisinin olduğuna inanmak-
tır.

Allah'ın yaratıcı, mülkün sâhibi, yegâne tasarruf 
sâhibi tanrı olduğuna inanmaktır.

Allah'ın tapınılmayı hak eden gerçek ilâh, onun 
dışında tapınılanların ise batıl ilâhlar olduğuna 
inanmak.

Kur'an'da ve Muhammed'in hadislerinde ifade 
edilen Allah'ın isimleri (esma'ul husna) ve yüce sı-
fatları olduğuna inanmaktır.

Ayrıca bakınız: Tevhid (din), Kur'an ve Hakk Teâlâ
Meleklere iman

İbrahim TÖRE

D İ N

İslam'da iman
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Meleklere inanmaktır. Buna göre: Melekler, Al-
lah'ın yalnız ona ibâdet etsinler ve onun emirlerini 
yerine getirsinler diye yarattığı üstün kullarıdır. Al-
lah onlara özel görevler vermiştir. Cebrail, Allah'ın 
katından peygamberlere vahiy (mesaj/kitap) indir-
mekle; Mikail, tabiat olaylarını yönetmekle; İsrafil, 
kıyâmeti başlatacak sura üflemekle; ölüm meleği 
olan Azrail, canlıların hayatını sona erdirmekle gö-
revlidir.

Ayrıca bakınız: Melek
Kitaplara iman
Allah'ın insanlara peygamberler gönderdiğine ve 

bu peygamberlerden bazılarına içinde doğru yolu, 
iyiliği ve kurtuluşu gösteren kitaplar indirdiğine 
inanmaktır. Buna göre:

Mûsâ'ya Tevratın,
Dâvûd'a Zebur'un
İsâ'ya İncil'in
Son peygamber Muhammed'e de Kur'an'ın indi-

rildiğine inanmaktır.
Ayrıca İslam'da bu dört kitap dışında bazı pey-

gamberlere adına suhuf denilen vahiyler indirildiği-
ne ama bu sahifelerin günümüze ulaşmamış oldu-
ğuna da inanılır.

İslam'da diğer kutsal kitapların özünü kaybede-
rek tahrif edildiğine, Kur'an'ın ise korunacağına ve 
tahrif edilemeyeceğine inanılır. İslami inanca göre 
Kur'an mahşere kadar özgünlüğünü koruyacaktır.
[1](Hicr Suresi: 9)

Ayrıca bakınız: İslam'da Dört Kitap
Peygamberlere imân
Allah'ın peygamberler gönderdiğine inanmak. 

Buna göre:

Onların ilki Adem sonuncuları da Muham-
med'dir. İçlerinde Meryem oğlu İsa ve Üzeyr de da-
hil olmak üzere peygamberlerin hepsi birer insan-
dır. Rablık sıfatlarından hiçbirini taşımazlar. Onlar 
Allah'ın kendilerine peygamberlik vermekle lütufta 
bulunduğu kimselerdir, Allah'ın elçileridirler.

Cenâb-ı Hakk, Peygamber Muhammed'i bütün 
insanlığa göndermekle peygamberliği sona erdir-
miştir. İslam'a göre ondan sonra peygamber yoktur.

Kur'an'da adı geçen peygamberler şunlardır:

Âdem (ُمَدآ)
İdris (سيٍِردإ)
Nuh (حوُن)
Hûd (ًادوُه)
Sâlih (حِلَص)
İbrâhim (ميِهاَربإ)

Lût (طول)
İsmâil (ليِعاَمسإ)
İshak (قاَحسإ)
Yâkup (بُقعَي)
Yusuf (فُسوُي)
Eyyûb (بوُيأ)
Şuayb (بيَعُش)
Mûsâ (ىسوُم)
Hârûn (نوُراَه)
Dâvûd (دُواَد)
Süleyman (ناميَلُس)
İlyas (ساَيلإ)
Elyesa (َعسَيلَا)
Zulkifl (لفِكلااُذ)
Yûnus (سُنوُي)
Zekeriyyâ (اَّيِرَكَز)
Yahyâ (ىيحَي)
Îsâ (ميرَم نِب ىسيِع)
Muhammed (هللا ُدبَع نِب دَّمَحُم)

İmanın şartları
Bunların dışında Lokman (ناَمقُل), Üzeyr (ريزع), 

Zulkarneyn (نيَنرَقلا يِذ) ve Hızır'ın (ٌردِه) da pey-
gamber olabileceği konusunda görüşler vardır. Bun-
ların adı, Kur'ân'da geçmekle birlikte peygamber 
olup olmadıklarını ifade eden cümleler kullanılmaz.

Ayrıca bakınız: Peygamber
Ahirete iman
Ahiret'e, yânî âhiret Gününe, inanmak. Buna 

göre:

Ahiret günü; Allah'ın insanları kabirlerinden diri 
olarak çıkarıp onları bir arada toplayacağı gündür. 
O gün onlar ya nimetleri bol cennet yurduna ya da 
elem verici azabın olduğu cehennem yurduna gire-
ceklerdir.

Ahiret gününe imân; öldükten sonra kabirde 
karşılaşılacak ceza ve ödül, sonraki diriliş, toplanma 
ve hesap verme, ardından da cennete ya da cehen-
neme girilmesi gibi ölümden sonra gerçekleşecek 
olan şeylere îmân etmektir.

Ayrıca bakınız: Ahiret
Kadere iman
Kader'e, yani olmuş ve olacak her şeyin (hayrın 

ve şerrin) Allah'tan olduğuna inanmak. Buna göre:

Allah'ın ezeli ilmi ve bilgeliğinin gereği olarak ev-
renin yönettiğine, her şeyin onun bilgisi dahilinde 
olduğuna ve huzurundaki “Levh-i Mahfuz”'da yazıl-
dığına inanmaktır. Allah evreni dilemiş ve yaratmış-
tır. Onun iradesi ve yaratışı olmadan olmuş hiçbir 
şey yoktur.
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Prof. Dr.Sefa SAYGILI

P S İ K O L O J İ

Evrim düşüncesinin temeli sadece insanın değil, 
bütün bir kâinatın, canlı-cansız her şeyin tesa-
düfen, bir Yaratıcıya ihtiyaç duymadan, ken-
di kendine ortaya çıkması ve evrimleşmesi 
inancına dayanmaktadır. Evrim; ortaya koy-
maya ve insanlara dayatmaya çalıştığı me-
kanizmalarla (mutasyon, adaptasyon ve ta-
bii seleksiyon) tamamen kör, akılsız ve bilinçsiz 
kuvvetler olan doğa kanunları ismini verdiğimiz, 
tesadüfen bir araya gelen sebeplerin, bütün varlık âle-
mini ortaya çıkardığını iddia etmektedir.

Evrim aslında itici, hiç inandırıcılığı olmayan teori daha doğrusu hi-
potezdir (varsayım). Ancak Yaratıcı fikrine inanmayanlar bu teoriye sarıl-
mışlar ve bilimsel kılıf geçirmişlerdir. Bütün gayretlerine rağmen evrim 
hipotezini doğrulayacak hiçbir ciddi deney ve gözlem yoktur. Mevcut 
iddiaları ise defalarca gündeme gelmiş ve hep çürütülmüştür. 

Evrimcilerin kitaplarında arka arkaya çizilmiş maymunların giderek 
insana dönüşmesini gösteren resimler bulunur ve ilginçtir ki bunlar 
hayali resimlerdir ve birkaç kemik kalıntısındaki benzerlikten yola çıkı-
larak uydurulmuş olup gerçekle ilgileri yoktur.

Darwinizm, evet bilim ve gerçekler karşısında yenilmiştir. Özellikle 
üç temel konuda:

1) Teori, canlılığın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açık-
layamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdüğü ‘evrim mekanizmaları’nın gerçekte ev-
rimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren bilimsel hiçbir bulgu 
yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo 
ortaya koymaktadır. 

Buna rağmen pek çok bilim insanı ortaya çıkan bulgu ve bilgi-
lere gözünü kapatmakta, ısrar ve inatla bu temelsiz teoriyi 
savunmaktadır. Çünkü evrim teorisi bilimsel bir varsayım 
değil ideolojik bir bakış açısıdır ve alternatifi yaratılıştır. 

Bu gerçeği, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma 
şöyle izah eder:

Darwin ve Evrim 
Teorisinin Tutarsızlığı
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“Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegâne iki açıklamadır. Canlılar dün-
ya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır veya böyle olmamıştır. Eğer 
böyle olmadıysa, bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimle-
şerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde 
sonsuz güç sahibi bir üstün akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir.”

Günümüzde elde edilen tüm fosiller, canlıların evrimleşmediğini, yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir 
şekilde ortaya çıktığını göstermektedir.

Bilim insanlarının her hususta az veya çok şüpheci yaklaşmalarına rağmen evrim konusunda sorgulama-
dan uzak, tutucu bir tavır takınmaları ilginçtir. Evrimcilerin tutumları hakkında şunları söyleyebiliriz:

*Evrimciler kâinatta olan biten her şeyin başıboş bırakıldığına inanırlar. Dünyanın en karmaşık olgusu 
olan canlılığın tesadüflerle ortaya çıktığını açıklamaya çalışırlar.

*İndirgemeci ve hayatı basite alan bir mantıkları vardır.

*Evrim aynı dinler gibi bir inanç sistemidir, yani negatif bir dindir.

*Evrim inancı bilim değil ideolojik saplantıdır. Ateizmin maskelenmiş görüntüsüdür.

*Evrimci en ufak fikri olmadığı veya bir delille ispatlayamadığı bir durumla karşılaştığında, spekülatif 
ve yanlışlanamaz bir senaryo oluşturup, ‘evrim böyle yaptı’ deyip işin içinden çıkar.  Her şeyi evrimin eseri 
görür. Sanki evrim kudretli bir şeymiş gibi böyle açıklamaya devam eder.

*Evrimciler her türlü biyolojik veriyi, gözlemi muhakkak evrim dogmasına uygun yorumlarlar. Evrimi 
önyargısız kabul eder, bilimsel bulmayanlara hakarete varacak isnatlarda bulunurlar.

*Ortada canlı maddenin cansız maddeden tesadüflerle inşa edildiğini gösteren hiçbir bilimsel veri veya 
delil yoktur.

Evet, Douglas Futuyma’nın ifadesiyle: “Darwin’in evrim teorisi; Marx’ın materyalist tarih ve toplum teo-
risi ve Freud’un insan davranışlarını pek de kontrol edemediğimiz etkenlerle izahı ile beraber Batı düşünce-
sinin büyük kısmının sahnelendiği materyalizm ve mekanizm platformunun vazgeçilmez bir dayanak nokta-
sı olmuştur.” Ancak bu üç insanlık düşmanı teori de günümüzde iflâs etmiştir. Evrim teorisinin tutarsızlık ve 
çelişkiler içinde olduğunu, inandırıcı ve makul olamadığını, seküler bir din haline getirildiği görülmektedir.

Okuduğum veya karıştırdığım çok sayıda Darwinci kitabın her birinde sanki olmuş gibi, gözleriyle gör-
müş gibi kaleme aldıkları senaryolar mevcut. Bir diş fosilinden veya bir kemik parçasından yola çıkarak 
uydurdukları hikâyelerin hiç biri diğerini tutmuyor. Ama Darwinci kafalar bir defa bu mantık dışılığa saplan-
mış, aksini düşünmek bile istemiyorlar.

Gazetemizin ve ünlü yazarımız Ali Erkan Kavaklı’nın bilhassa ders kitaplarındaki evrim teorisi etkisindeki 
tabiat ve tesadüfe dayalı mantıksızlıkları deşifre eden yazı ve haberleri takip ediyor, bu kitapların yeni bir 
bakış açısıyla yeniden düzenlenmelerini talep ediyoruz. 
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İslam Medeniyeti belli bir coğrafyaya has değildir, dünyanın yakla-şık yarısında kendini 
göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. O, bir ırk ve millete ait olmayıp, hemen 
her ırktan ve milletten olanların bu medeniyetin geçmişinde ve bugününde emekleri 
vardır. O, son peygamber Hz. Muhammed (asm) Arap olması hasebiyle Araplarla başla-
mıştır, ama bir “Arap Medeniyeti” değildir, evrenseldir.250

İslam’ın daha ilk günlerinde onun vitrininde yer alan Bilal-i Habeşî, Selman-ı Farisî, Su-
heyb-i Rûmî, Hristiyan asıllı Necaşî, Yahudi asıllı Abdullah Bin Selam gibi Arap olmayan 
şahsiyetler, onun evrenselliği-nin ilk habercileri gibidir.

Batı kaynaklarında İslam Medeniyetinden zaman zaman “Arap Medeniyeti” diye bah-
sedilir. Bunun sebebi yazılı kaynakların genelde Arapça olmasıdır. Çünkü dinin temel 
kaynağı olan Kur’an-ı Kerim Arapça olduğu gibi, Kur’anın açıklaması hükmündeki Hz. 
Peygamberin sözleri de Arapçadır. Öte yandan, Türk ve Fars gibi Arap olmayan İslam 
milletleri de eski zamanda önemli kitaplarını kısmen Arapça yazmış-lardır.251

Dünya Müslümanlarının yıllık kongreleri hükmünde olan hac, bu evrenselliğin teza-
hürleriyle doludur. Dilleri, renkleri, kültürleri farklı olan insanlar aynı dine mensup ol-
manın kazandırdığı birlik ruhuyla bir araya gelmekte, evrensel bir kardeşliğin en güzel 
tablolarını sergile-mektedir.

Malcolm X’in Mekkedeki serüveni, İslamın evrenselliğine güzel bir misaldir.  Şöyle ki:
Malcolm X, Amerikada ihtida etmiş zenci Müslümanlardandır. 1925’te Omaha'da dün-

yaya gelmiş, 1965’te New York’ta şehid edil-miştir. Önceleri, sırf beyazlara tepki olsun 
diye İslâma girer, öyle ki konuşmalarında "Tanrı siyahtır" demektedir. Ama hac için mu-
kaddes beldelere gittiğinde orada her renkten insanların Kâbe’nin etrafında tavaf ettik-
lerini görür, ırkçılık fikrinin İslâmda olmadığını anlar, eski fikirlerinden vazgeçer. Çünkü 
o "masmavi gözleri, sapsarı saçları olan insanlarla aynı tabaktan yemek yemiş, aynı 
saflarda omuz omuza na-maz kılmıştır."

Prof. Dr.Şadi EREN

Evrensellik
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Müzisyenlerin, teknolojinin faydalarından yararlanmalarını sağlayan Eigen-
harp, John Lambert tarafından geliştirilmiştir.

Nefesle kontrol edilebilen bu müzik entrümanında, bunun yanı sıra tuşlarla 
da bazı sesler çıkartılabiliyor.

İKİ MODELİ VAR

Profesyonel müzisyenler için Alpha modeli bulunan Eigenharpın, bunun 
yanı sıra bir de amatör isimler için Pico modeli de bulunuyor.

Profesyoneller için tasarlanan Alpha modelinde; 132 tuş, iki şerit denetleyi-
cisi bulunurken; amatör müzisyenlerin kullanması adına yapılan Pico'da ise tuş 
sayısı 22 olarak düzenlenmiştir.

Eigenharp
Kıvanç KARADAĞ
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Bakır rengi lüleli saçları omzuna dökülen minik Özge, yemeğinden son bir kaşık daha aldı. 
Masadan kalkıp lavaboda ellerini yıkadıktan sonra odasına geçti. Derslerini yapmaya başlaya-
cakken, annesinin adını seslenmesi ile yeniden mutfağa doğru yöneldi.

Minik kızını, elinde yarım kalan yemek tabağı ile bekleyen Sevim hanım, kızına dönüp konuş-
tu.

“Özgecim, neden yemeğini bitirmedin tatlım?”

Minik Özge, ellerini önünde kavuşturup utana sıkıla konuştu:

“Çünkü doydum annecim!”

Sevim hanım, küçük kızına sa- mimi şekilde gülümsedi 
ve ona doğru ilerleyip önünde çömeldi. Omzuna 
dökülen bakır renkli buklesi- ni aldı ve kulağının 
arkasına yerleştirdi.

“Evet doymuş olabilir- sin Özgecim! 
Ama bu yemekleri tabağında 
bırakırsan arkandan ağlarlar.”

Küçük kızın kaşları şaş- kınlıkla havaya 
kalktı.

“Ağlarlar mı? Ama onlar yemek ki! Konuşamaz, güle-
mez, ağlayamazlar.”

Sevim hanımın yüzündeki gülümseme daha da büyüdü.

“Evet kızım, onlar gülemez, konuşamaz, ağlamaz ama hiçbir nimet israf edilmez. Tabağımızı 
sünnet etmek, yani sonuna kadar bitirmek gerekir. Böyle yapmak Peygamberimizin sünnetidir. 
Yani tabağındaki yemeklerin hepsini bitirirsen, artık bırakmazsan çok sevap biliyor musun?

Peygamber Efendimizin bize öğrettiği yemek adabındandır bu. Allah’ın nasip ettiği bir nime-
tin ziyan edilmesi, o nimeti hor görmek, nankörlük etmek, evimizin bereketini azaltır,

Müslümanın görevi İslami olmayan davranışlardan uzak durmaktır. Maddi ve manevi her 
türlü rızkın, kimin tarafından gönderildiğini hatırlamak, O’na yürekten minnettarlık duymak, 
tabağımıza bitireceğimiz kadar yemek alarak israf etmemek gerekir.”

Minik Özge başını sallayarak gülümsedi. Annesinin elindeki tabağı aldı ve hemen yemeğini 
bitirdi.

O günden sonra tabağında hiç yemek bırakmayacağına, bitirebileceği kadar dolduracağına 
söz verdi.

ARKANDAN AĞLARLAR
Nur Deniz S.
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Eski zamanlardan kalma bir polis olan (Gibson), diğeri ise güçlü komplo taktiklerinin kur-
banı olan  videosu medyanın davası haline geldiğinde kendilerini askıya alınmış halde bulan 
iki polis memuru üzerine kurulu. Ekonomik durumları sıkıntıda olan  ve başka seçenekleri ol-
mayan bu iki çaresiz polis, haklarını kazanmak için yeraltı suç dünyasına iniyor, bunun yerine 
onları gölgede beklediklerinden çok daha fazlasını buluyorlar.

Efe AKIMCILAR

ADALETSİZ



Thief, Eidos Montreal tarafından geliştirilen, Square Enix tarafından 
ise yayımcılığı yapılan bir video oyunudur. Thief serisinin dördüncü 
oyunudur. 2009 yılında 'Thief 4: Dagger of Ways' adı altında yapımına 
başlanan bu oyun daha sonra 'reboot' adı altında yeniden yapılmaya 
başlandı. 

İlk piyasaya sürülme tarihi: 25 Şubat 2014

Seri: Thief

Mod: Tek oyunculu oyun

Tür: Gizlilik Oyunu

Geliştiriciler: Eidos-Montréal, Eidos Interactive

Platformlar: Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 
360, Xbox One, macOS, SHIELD Android TV 

BATUHAN 
PINARBAŞI

V İ D E O  -  O Y U N
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Toprak ile su birleşirse ürün çıkar. Ne 
tek başına toprak ne de tek başına su tam 
anlamıyla dem bulur. Taam topraktan sin-
dirim sudan. Tohum toprağa düştüğü an-
dan itibaren suya ihtiyaç duyar. Tohumun 
çiçeğe durması suya hasretinin son bul-
masıdir.; Yeni çiçekler yeni su demektir.; 
Suyun toprağa merhameti olmasa çatlar.
Suyun toprağa merhametindedir kevnü 
mekan nebat-ı taam.

Nevbaharın ardındaki gizli kahraman 
ab-ı hayat.

Suyun merhameti olmasa toprak çöldür. Su sevgi, kalp toprak gibidir.Sevgisiz kalpten sıcak muhabbet/
merhamet gelir mi?

Muhabbet merhametten. Merhamet sevgiden. Sevdiğine değerdir su gibi akan muhabbet.

Merhamet etmeyene merhamet olunmaz

diyorlar ya hani;ateşin yakıcılığına son veren suyun merhametidir. Kalbin ateşine son veren ise sevdiği-
nin merhametidir.Ateş acı ile eşdeğerde. Düştüğü yeri yakarken Allah’ ın merhametine ihtiyacı vardır. Su 
gibi ferahlatan bir yürek ilacı arar insan acılar karşısında. Tıpkı çorak toprağın suya ihtiyacı olduğu gibi. Peki 
kime borçluyuz bu değeri? Kimden öğreniriz merhameti? Ya da şöyle sorayım; nasıl öğrenilir merhamet 
denilen mefhum? Insanin insana merhameti serin suyun azgın suya merhameti gibi olsa keşke. Ilıtıverse, 
tüm dengeyi kuruverse kalpte. Ya kediye köpeğe merhamet etmeyenden insana merhamet etmesi bek-
lenir mi?

Suyun yukarıdan aşağıya aktığı gibi sevgi de yukarıdan aşağıya akar demişti bir büyüğüm.

Peki merhamet nereye akar?

Su hep yumuşak mıdır?

Yatağında sessiz sakin ilerler mi hep?

Hep serinletir hep ferahlatır mı?

Hiç ürkütmez mi boğarken insanı enginler?

Hiç korkutmaz mı taşan dereler?

M A K A L E

Ülkü KARA

MERHAMET
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Su hep göründüğü gibi yumuşak, şeffaf mıdır?

Suyun ve onu yukarıdan aşağıya akıtan yatağın Sahibi ona her türlü fıtratı, 
şekilden şekile girmeyi nasıl öğretmiş ki durmuyor durduğu yerde?!!!

Akarken sel olabilmeyi, yağarken berekete vesile olmayı, ateşi söndürüp, yü-
reğeferahlık vermeyi, göze yaş olup acıyı hafifletmeyi kim öğretti ona? Su gibi aziz 
ol,derken su gibi ak, su gibi ferahlat,su gibi serinlet, su gibi merhamet et mi demek 
istiyorlar? Dünya kirinden arınmak için kaynar suya ihtiyaç duyuyor tüm insanlar. Ölüsü de dirisi de.

Arınmak için önce yanmak mı gerek o halde?

Çöl olmadan susayan toprak yok mu? Yağmur bile dua vaktinin geldiğinin habercisi diyorlar ya hani her 
ölüm de ahireti mi hatırlatacak bize.Üzerimden tüte tüte akıp giden su önce dünyadan kalan kirlerimi alacak 
sonra toprağa teslim edecek öyle mi?

Gönlüm ferah şimdi. Biliyorum toprak sarar sarmalar ısıtır su sessiz at gibidir tekmesi pek olur. Durgunluğu 
yanıltmasin sizi dalgası haşindir ürkütür. Bakın daha toprağa topraktan olan tenime değmeden yaktı beni.

Buhar olup sevdiklerimin gözyaşlarına karıştı.

Onların yüreğini ferahlatırken beni ateşlere attı.

Toprak merhametlidir suyun merhameti yok.

Ya sürekli damlıyor mermeri delercesine ya da taşıyor kükrercesine. Kuvvetini kudretini yaratıcısından alan 
su, ne zaman mülayim ise o zaman iyiydi insan.

Sanırım herkes suyun hep serinleten, söndüren yönünü biliyor. Acıyı dindiren yönünü hiç hesaba katmıyor.
Kiri arındıran, ateşi söndüren, acıyı dindiren merhametli bildiğim su şimdi bana söz ver... Ölümü de diriltecek-
misin çöle rahmet olduğun gibi.

Yoksa yine bahanen mi var?! Sel olup taşmaya.

Kurumuş çöllere boşanırcasına akıttiğın serin suların neden yakıyor tüm bedenimizi şimdi?

Sen durgunken hükmümüz geçerdi sana... Neden sel oldun şimdi gözyaşlarıma.

Durgun suya hüküm geçer her zaman.

Ne zaman dere olup taştık, ne zaman engine karışacağız bilmiyorum ama şunu iyi biliyorum ki;

merhamet de sevgi gibi fıtratta var. Senin göğün bulutluysa fırtına eser, kar yağar. O da yetmez sel olur 
taşarsın.

Öğrendiklerinden ziyade ne görmüşsen onu bilir onu yaşarsın.

Yazmaya başladıktan sonra insan yalnızdır,yağmaya başladıktan sonra yağmur yalnız. Dalgalardadır denizin 
tüm ihtişamı, durgunsa o da yalnız. Aldırmayın kuru kalabağa musallada mevta, kabirde ölü yalnız, kalbde acı 
yalnız.

Göğünüzden güneş eksik olmasın.

Merhamet edin ki merhamet bulasınız.
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Antik çağdan başlayıp, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini görüp günümüze ulaşan uzun 
bir tarihi geçmişe sahiptir. Antalya Kaleiçi'nde yer alır. Günümüzde ibedete açılmak için onarıl-
maktadır.

M.S. 2 yüzyıla tarihlenen antik bir tapınağın üzerine M.S. 5. veya 6. yüzyılda antik tapınağın 
mimari parçaları kullanılarak büyük bir kilise/bazilika yapılmıştır. Bizanslılar tarafından yapılan 
bu yapı Meryem Ana adına yapılan Panaghia Kilisesidir. Yapı M.S. 7. yüzyılda Arap akınları sıra-
sında tahrip edilmiştir. M.S. 9.Yüzyılda bazı ilave bölümlerle yenilenmiştir. Eser Selçuklular zama-
nında Camiye çevrilmiştir. 1361 Yılında Kıbrıs Kralı 1. Peter Antalya'yı işgal edince tekrar kilise ya-
pılmıştır. Yapının tekrar Camiye çevrilmesi Sultan II. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Korkut döneminde 
(1470-1509) gerçekleşmiştir. Bu yüzden dolayı hem Antik Bizans hemde Selçuklu yapı unsurları 
içeren eser Korkut Camii diye anılır.

1800 lü yılların yaklaşık ortasına kadar kullanılan Cami geçirdiği bir büyük yangınla kullanıl-
maz hale gelmiştir ve o yangından sonra da kullanılmamıştır. Cami-i Kebir, Merkez Camii veya 
Cumanın Camii olarakda anılır. Büyük yangında minaresinin ahşah olan küllahının yanmasından 
dolayı Kesik Minare Camii olarak anılmaktadır.

Kesik Minare Camii 
(Korkut Camii, Cami-i Kebir)

M İ M A R İ M İ Z

Cengiz AVCILAR
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• Melekler nasıl varlıklardır?
Melekler, nurdan yaratılmışlardır. (Müslim, Zühd, 10) Çıplak gözle görülemeyecek ka-

dar lâtif, fakat mekanda yer tutan varlıklardır. Melekler, Allah’a itaatli kullardır. Kendile-
rine Allah’tan ne emir gelse yaparlar. Asla isyan etmez, verilen emrin dışına çıkmazlar. 
Her türlü günahtan uzaktırlar. Allah’a ihlas içinde kulluktan başka hiçbir işleri ve emir 
gelmeden herhangi bir olaya müdahaleleri yoktur. Kanatları olan, son derece güçlü, kuv-
vetli ve sür’atli hareket edebilen varlıklardır. Melekler biz insanlar gibi değildir. Onların 
yemeleri, içmeleri, yatıp uyumaları, evlenip çoğalmaları yoktur. Erkeklik-dişilik de söz 
konusu değildir. Gökte, yerde, her tarafta bulunurlar. Kısa zamanda en uzak mesafeleri 
aşıp gidebilirler. Değişik kılığa girme (temessül) özelliğine sahiptirler. Peygamberler on-
ları aslî şekilleri ile görebilirler. Diğer insanlar ise onları sadece temassül etmiş halleri ile 
algılayabilirler. (Bazı filim ve çizgi resimlerde meleklerin kadın olarak gösterilmesi, güzel 
kadınlara melek ifadesinin kullanılması İslâm inancı ile bağdaşmaz. Melekler için erkeklik 
ve dişilik söz konusu değildir. Ancak saf güzelliğin, temiz duyguların ifadesi olarak melek 
gibi sözcüğünün kullanılmasında bir sakınca yoktur.)

• Meleklerin varlığına delil nedir?
Birşeyi gözle görmemek, o şeyin yok olduğunu göstermez. Gözle göremediğimiz pek 

çok şey var ki, o şeyin vücudunu aklımızla, ilim ve tecrübe ile, deneylerle kabûl ediyo-
ruz. İşte melekler de çıplak gözle göremediğimiz halde, var olduklarını kabûl ettiğimiz 
canlılardandır. Meleklerin varlığını, başta İslâmiyet, bütün semavî dinler haber vermiş; 
Peygamberler onları hakiki hüviyetleriyle görüp kendilerinden vahiy almışlardır. Başta 
Kur’an, bütün kutsal kitaplar da meleklerin varlığından bahsetmişlerdir. Bütün bunlar, 
meleklerin var olduklarına, gözle görmek gibi kesin bir inanç için yeterlidir. • Meleklere 
inanmak niçin gereklidir? Meleklere inanmanın, iman esasları içinde önemli bir yeri var-
dır. Çünkü melekler, Allah’tan aldıkları vahyi (ilahî buyrukları) peygamberlere ulaştıran 
birer elçi durumundadırlar. Bu bakımdan vahye ve peygamberlere inanmak, onlara vahyi 
ve peygamberliği getiren meleklerin varlığına inanmayı zorunlu hale getirmektedir. Me-
leklere inanmamak, aynı zamanda peygamberlere de inanmamayı netice verecektir.

• Meleklerin görevleri nelerdir, kaç kısma ayrılırlar?
Melekler görevleri yönünden başlıca 3 grupta toplanabilir:
1- İbadet Melekleri: Bunlar devamlı Allah’a ibadetle meşgul (İlliyyûn veya Mukarre-

bûn adı verilen) meleklerdir. Bu meleklerin görevi, Allah’ı her an anmak (zikir), Onun 
noksan sıfatlardan uzak olduğunu ilan ve her türlü yüceliklerle kudsamak (takdis)tir. 
Bunlar, Allah sevgisi içinde kendilerinden geçmiş meleklerdir.

2- Tabiat Melekleri: Bunlar evreni yöneten, kâinatın düzenini, nizam ve intizamını 
sağlıyan İlâhî kanunları gözetmek ve uygulamak ile vazifeli (Müdebbirât adı verilen) 
meleklerdir. Tabiatta Allah’ın irade ve kudretinin ortaya çıkmasına gözetleyici ve seyirci 
durumda olan meleklerdir.

3- İnsanla alâkalı Melekler: İnsanla alâkalı da pek çok melekler vardır. Bunların görevi; 
Allah’ın peygamberlerine ve sâlih kullarına kuvvet vermek, sıkıntılı ve üzüntülü zamanla-
rında onlara tesellide bulunmak, mâneviyatlarını yükseltmek, gerekirse fiilen yardım da 
yapmaktır. İnsanla alâkalı meleklerin bir görevi de, insanlara iyi ve hayırlı şeyleri telkin 
etmek, böylece onların doğru yola girmelerine, ruhen yükselmelerine yardımcı olmaktır. 
İnsanla ilgili 2 grup melek daha vardır. Onlar da şunlardır:

Yazıcı Melekler: Her insanda Kiramen Katibin adında iki kayıt meleği vardır. Bunlar 
insanların iyi-kötü her türlü hareketlerini, söz ve davranışlarını yazan, kayda geçiren 
saygın meleklerdir.

MELEKLERE İMAN

İ L A H İ YAT

Mehmet DİKMEN
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Münker-Nekir Melekleri: Öldükten sonra insanı kabirde sorguya çeken, “Rabbin kim, 
peygamberin kim?” gibi inanç sorgulaması yapan meleklerdir.

 • En büyük melekler hangileridir
Büyük meleklerin başında Cebrâil gelir. Vazifesi; insanları hidayete sevkeden, dünya 

ve âhirette mutluluğa kavuşturan İlâhî vahyi peygamberlere ulaştırmaktır. Diğer meşhur 
ve büyük melekler şunlardır: Azrâil: İnsanların ruhlarını kabzetmek, yani bedenden çekip 
almak ile vazifelidir. Ölüm meleği adı da verilir. Mikâil: Rızıkları sahiplerine ulaştırmak ve 
yağmur, rüzgâr gibi tabiat olaylarını Allah’ın iradesine göre düzenlemekle görevli melek-
tir.

İsrâfil: Sûr adı verilen boruyu öttürüp kıyâmetin kopuş zamanını ilân ile vazifeli me-
lektir. İsrâfil, kıyâmetin kopup kâinatın yıkılmasından ve bütün canlıların ölümünden 
sonra, Sûr’a ikinci bir defa daha üfleyecek, bu üfleyişle insanlar dirilerek, kabirlerinden 
kalkacak, Mahşer meydanında toplanacaklardır.

OKUMA PARÇASI
MÜNKER NEKİR İLE ODUNCU
Zengin bir adam vefat edince, oğlu babasının mezardaki ilk gecesini merak eder ve 

parayla bir adam tutup babasının cesediyle birlikte kabirde bir gece kalmasını sağlar. 
Adamın mezarda rahat bir nefes alması için bir ortam da hazırlanır. Mezara Münker-Ne-
kir melekleri gelince şaşırırlar. Bakarlar ki mezarda bir ölü bir de diri var. Derler ki, “Ölü 
zaten bir yere gidemez, biz şu sağ olanı bir sorguya çekelim.” Adama, “Ne iş yaparsın?” 
diye sorarlar.“Oduncuyum, baltamla odun keser, iple bağlar taşırım, pazarda da satarım” 
der. “Baltayı nasıl aldın?“ derler. Adam saatlerce baltanın hesabını zar zor verebilir. Peki 
ipi nasıl aldın? derler. Oduncu sabaha kadar ipin hesabını veremez ve bir güzel dayak 
yer. Sabah olunca zenginin oğlu, babasının kabirdeki ilk gecesini merakla, hemen mezarı 
açıp oduncudan bilgi almak ister. Mezarı açar, bakar ki oduncu kan ter içinde. Ne oldu, 
anlat, der. Oduncu: “Ben fakir bir oduncuyum, iki metre ipimin hesabını veremedim, 
Allah babana kolaylık versin, o kadar malın mülkün, zenginliğin hesabını nasıl verecek?” 
cevabını verir.

Cinler ve Şeytanlar nasıl varlıklardır?
Nûrâni ve ruhânî varlıklardan olan meleklerden başka, Allah’ın yaratmış olduğu, gözle 

görünmeyen bazı canlılar vardır ki, bunlara Cin adı verilir. Şeytan da melek ve cinlerden 
ayrı üçüncü bir sınıftır. Cinler ve şeytanlar, saf ateşten, yani dumansız ateş alevinden ya-
ratılmış varlıklardır. Cinler de melekler gibi görünmeyen gizli varlıklar olup çeşitli sûret ve 
şekle girmeye ve zor işler başarmaya kabiliyetli, fakat cins ve özellik bakımından melek-
lerden ayrı yaratıklardır. Onlar da insanlar gibi Allah’a iman ve ibadetle mükelleftirler. Ba-
zıları isyankâr olup kâfir, bazıları da itaatli mü’mindirler. İbn-i Mes’udun rivayetine göre, 
Hz. Peygamber cinlerin davetine icabet etmiş, onları bizzat müşahede etmiş ve irşadda 
bulunmuştur. (Müslim, Salat 149) Ancak şeytanların hepsi isyankâr ve inkarcıdırlar. Sırf 
şer işleyen, insanları yoldan çıkarmakla meşgul olan varlıklardır. Şeytanların inananı ve 
itaatlisi yoktur. Şeytanlar, meleklerin zıddı varlıklardır. Melekler insana sadece iyiliği telkin 
ederken, şeytanlar kötülüğü, günahı ve inkarı çekici hale getirmeye çalışırlar. İnsan üze-
rinde zorlayıcı, karşı durulmaz bir güçleri yoktur. İnsanlara kurdukları tuzaklar, aslında 
zayıf, fakat sinsicedir. Günümüzde şeytana tapınmayı ilke haline getiren bazı satanist 
akımlar, inancı zayıf gençler üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktadırlar. Gücün ve zevkin 
kaynağı olarak şeytanı tanıyan bu gençleri, böylesine sapık akımlardan korumanın tek 
yolu; onlara sağlam bir iman telkini yapmak, manevi boşluğa düşmelerini önlemektir.
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Heckler & Koch MP7 (MaschinenPis-
tole7), Heckler Koch firması tarafından 
dizayn edilmiş bir Alman hafif atışlı silahı-
dır. Kendisi için dizayn edilmiş 4.6x30mm 
kartuşunu kullanır. 1989'da NATO'nun 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şu anda 
kullandığı kartuş ile bir kişisel savunma 
silahı (personal defense weapon) olması 
için dizayn edildi. Amaç, normal tabanca 
mermisi kullanan silahların nerede ise hiç 
yapamadığı, çelik ve kevlar yelekleri del-
me yeteneğine sahip, tabanca mermisi 
kullanan kompakt bir silah yapmaktı. İlk 
versiyonu MP7, 2001'de üretime girdi. 
Aynı amaçla kendisinden daha erken ya-
pılmış olan FN P90'ın rakibidir. Şu anki 
standart üretimi MP7A1'dir.

Beden zırhları, normal tabanca kar-
tuşlarını onlara karşı etkisiz kılar. Bunun 
üzerine Heckler & Koch, şimdi projesi 
durdurulmuş olan Heckler & Koch UCP ile 
beden zırhlarını delebilmesi için bu silahı 
tasarladı.

Tasarım
MP7, küçültülmüş bir saldırı tüfeğine 

benzer. Bunda en etkili olan faktör, kullan-
dığı kartuşun orta güç kartuşlara çok ben-
zer şekilde, onlardan biraz daha küçük ol-
masıdır. Ama onu en iyi yönde etkileye ve 
fayda sağlayan özelliği ise normal bir saldı-
rı tüfeğinin kullandığı çalışma prensibi ile 
çalışmasıdır (Heckler & Koch G36'nınkine 

çok benzer şekilde). Diğer tabanca mer-
misi kullanan hafif atışlı silahların aksine, 
kısa vuruşlu gaz pistonu ve 7 döngülü 
dönen sürgü kullanır, üstelik tetik kabza-
sından doldurulmasına rağmen. Kullandı-
ğı kartuş, özellikle çok az geri tepmesine 
özen gösterilerek yapılmıştır. Diğer normal 
tabanca kartuşlarının aksine (hatta yüksek 
çıkış hızlı zırh delici, çelik ceketli ve çelik 
çekirdekli 5.56x45mm NATO

Bir MP7A1 Alman Ordusu'nun IdZ prog-
ramının bir parçası olarak gösterimde.

M885'te bile olmayan bir özellik olarak) 
standart DM11 kartuş çekirdeği tamamıy-
la sertleştirilmiş çelikten imal edilmiştir.

Bu sınıfta MP7'nin rakibi olarak FN P90 
bulunmaktadır. Ayrıca bu iki firma (Heck-
ler Koch ve Fabrique Nationale de Herstal) 
bu silahlarla birlikte kullanılacak olan ta-
bancalar içinde yarışmaktadırlar. Heckler 
Koch'un adayları MP7 ve UCP'dir. (her ikisi 
de 4.6mmx30 mermi kullanır), Fabrique 
Nationale de Herstal'ın ülkelere sunduğu 
ikili ise FN P90 ve FN Five-Seven'dır (her 
ikisi de 5.7x28mm'lik mermi kullanır).

HK MP7' nin kullandığı 4.6x30mm'lik 
mermiler kurşun geçirmez yelekler üze-
rinde çok etkilidir. HK yetkilileri tarafından 
yapılan açıklamaya göre CRİSAT (1.6 mm 
titanyum ve 20 kat kevlar) yelekleri üze-
rinde 200 metrede 100%'lük bir delme 
oranına sahiptir.

Silah 20 ve 40'lık özel şarjörlerini kul-
lanır. İstenirse LAM (lazer), optik dürbün, 
taktik fener ve susturucu takılarak modi-
fiye edilebilir.

Heckler & Koch MP7

S AV U N M A  S A N AY İ

İsmail Hakkı UZUN

Ebabil kuşlarını vurmak...
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Yavuz Selim PINARBAŞI

K A PA K

Kıymetli dostlarım, bu yazımda dünyanın merak ettiği ama Türklerin çok alakasını cezbet-
meyen bir hususu açıklamak gereği duydum. Piramitler. Tarihimizde çok yeri olmayan ve tari-
himize yön veren idarecilerimizin de alakadar olmadığı bu hususu sadece ileri görüşlü padişa-
hın araştırdığını yazmak istedim.

Türkler, yaklaşık 664 yıl boyunca Mısır’da hüküm sürmelerine rağmen Mısır piramitlerinin 
izine yazılı eserlerde pek rastlanmıyor. Fransızlar kaldıkları kısa süre içinde ansiklopedi (Mısır 
için) hazırlamış ve Fransızca  öğretimini kısa sürede halletmişlerdi.

Napolyon, 19 Mayıs 1798 sabahı Toulon’dan demir alan 600 gemilik Fransız donanması, ta-
şıdığı 40 bin asker ile 1 Temmuz sabahı İskenderiye önlerine ulaştı. Napolyon, askerlerine yol 
boyunca ‘Mısır’ın halkı Müslüman’dır. İnançlarına ve ádetlerine hürmet edin’ demişti.

Mısır valisi olan Ebubekir Paşa’nın, Fransız işgali karşısında yapacağı pek bir şey yoktu. Mı-
sır, o dönemde resmen Osmanlı toprağı sayılıyordu ama asıl güç zaten ülkeye asırlardan beri 
hákim olan Memlükler’in elindeydi.

Napolyon’un karaya çıktıktan sonraki ilk işi, gemide hazırlatmış olduğu Arapça bir beyanna-
meyi halka duyurmak oldu. Beyannamede şöyle deniyordu:

‘Kafkas dağlarından ve Gürcistan’dan getirilmiş olan Memlükler, dünyanın en güzel yerini 
çoktan beridir zulüm altında tutuyorlar. Fakat her şeye kadir olan Allah artık bu hükümdarlı-
ğın son bulmasını emretti.

Piramitler ve Yavuz Sultan Selim
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Ey Mısırlılar! Size, benim buraya dininizi yıkmak için geldiğim söylenecektir. Bu açık bir 
yalandır, inanmayınız. Zalimlere benim buraya gaspedilmiş haklarınızı iade için geldiğimi, Al-
lah’a Memlükler’den daha fazla inandığımı ve Hazreti Muhammed ile hayranlığımı celbeden 
Kur’an-ı Kerim’e hürmetkár olduğumu söyleyiniz. Nerede verimli arazi, kıymetli elbiseler, gü-
zel esirler ve mükemmel evler varsa, hepsi Memlükler’e ait. Eğer Mısır onların çiftliği ise Al-
lah’ın bunu onlara verdiğine dair tapu senetlerini göstersinler. Allah adildir ve merhametlidir. 
Bundan böyle herkes idareye ortak olacak ve mutlu şekilde yaşayacak.

Ey şeyhler, imamlar, ve diğer önde gelenler! Halka Fransızlar’ın da hakiki Müslüman olduk-
larını ve Osmanlılar’ın şevketli padişahı ile her zaman dost bulunduklarını söyleyiniz. Amacı-
mız, padişaha asi olan Memlükler’i ezmektir. Bize hemen destek verecek olanlar müsterih bu-
lunsunlar. Fakat Memlükler’e katılacak olanların vay haline!  Onlar için hiçbir selamet yoktur 
ve dünyadan izleri silinecektir’.

Halkı yanına çeken Napolyon kısa sürede Memlükler’i mağlup etti ve 22 Temmuz’da Ka-
hire’ye girdi. Mısır artık Fransızlar’ın elindeydi. Napolyon Kahire’de kaldığı sürece sık sık dini 
törenler yaptırdı ve böylelikle halkın direnişe kalkmamasını sağladı.

Napolyon, Mısırlılar’ı dini propagadayla kandırmıştı. Ama İngilizler Ebubekir limanındaki 
Fransız donanmasını ani bir baskınla perişan edince işin rengi değişti. Fransızlar’ın anavatan-
larıyla irtibatı kesildi. Osmanlılar da bu sırada Fransa’ya karşı silahlı bir koalisyon kurmuş-
lardı. Mısır’daki güvenliklerini sağlayabilmek için Suriye’yi de ele geçirmeye çalışan Fransız 
kuvvetleri ise Akka Kalesi’ni kuşattılar ama büyük kayıplar verdiler. Suriye harekatı hezimetle 
sonuçlandı.
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Çaresiz kalan Napolyon, takviye birlikler getirmek bahanesiyle idareyi generallerinden Kle-
ber’e devretti ve 22 Ağustos 1799 gecesi birkaç adamıyla beraber Mısır’dan ayrılıp Fransa’ya 
döndü. Fransızlar’ın Mısır’da hákimiyetleri ise bir süre daha devam etti ama 1801’de Kahi-
re’den, aynı yılın Ağustos’unda da İskenderiye’den çekilmek zorunda kaldılar. Napolyon Bona-
part, İslamiyet’i kullanma teşebbüsünün faydasını çok kısa bir süre görebilmiş ve Mısır seferi 
tam bir rezalet olmuştu.

Evet, dile kolay; 1250’de Mısır’da kurulan Türk devleti Memlükler’den Osmanlı’nın son dö-
nemlerine kadar Türk’ün hüküm sürdüğü topraklarda, böylesi devasa büyüklükteki yapılar 
için “acaba bunlar nedir? Bir araştıralım.” denmemiştir.  Belki ileride birisi bu piramitlerle 
ilgili bir şeyler bulacaktır lâkin şu anda elimizde çok az belge vardır Türk/Osmanlı – piramitler 
ilişkisine dair.

Bu kaynaklardan ikisi hoca Sâdeddin Efendi’nin “Tâcü’t – Tevârîh” adlı eseri ve Evliyâ Çele-
bi’nin Seyahatnâme’sidir. Tâcü’t – Tevârîh’in de farklı farklı yazmaları var ve piramit mesele-
si hepsinde bulunmamaktadır. eser, Osmanlı’nın kuruluşundan Kanunî dönemine kadar bazı 
bilgiler içerir. Tâcü’t – Tevârîh’te selimnâme diye de bir bölüm vardır Yavuz Sultan Selim’in 
anlatıldığı.

Yavuz, Ridâniye Muharebesi’yle Memlükler’e son verip Mısır’ı fethettikten sonra vilayeti 
dolaşırken piramitleri de görür ve hemen vezirlerine emir verir piramitler hakkında mâlumat 
toplamaları için, ancak oranın halkı dahi bu piramitler hakkında bilgi sahibi değildir. Sadece 
yaşlı birisi çıkıp ” bunları Firavunlar yaptırmış ” der.

Seyyahımız Evliya Çelebi  “1083 Safer’in 7. günü Mısır’a girip Mısır’ın içini dışını dikkatlice 
inceleyip hayretler içinde kalıp parmağımı ısırdım.” der, “bu yapıları Ay’a kim inşa etti acep?” 
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diye sorar. Onları devasa büyüklükteki dağlara benzetir, ayrıca Firavunların buradaki hazine-
lerinden de bahseder ama çalındıklarını söyler. Buradan anlaşılıyor ki çoktan soyulup soğana 
çevrilmiştir piramitler. Yüz kantar barut bu ihramların (piramitler) altında açılacak lağımlara 
atılsa ancak yıkılırlar diye ekler ve oranın halkının şuna inandığını söyler. Nil Nehri taşıp da 
Mısır’ı sel basmasın diye tılsım olarak yapılmıştır piramitler.

Ali Mustafa Efendi’nin 1568’de kaleme almaya başladığı Hâlâtü’l kahire adlı eserinde anla-
tılanlara göre halk, piramitlerden çekinmektedir.

Bin türlü efsanenin anlatıldığı bu yapıların içine girenlerin lanetlendiğine inanılır!

Doğu dünyası efsaneler üzerinden Mısır piramitleri ile ilgilenirken batı dünyası ise işin ilmî 
ve tarihî kısmına yönelmiştir. Nitekim 1700’lü yılların sonuna doğru hazırlanıp 1829’da yayım-
lanmaya başlanan meşhur eser Description de l’Egypte, piramitlerin Avrupalı araştırmacılar 
tarafından da dikkat çekmesini sağlamıştır. 1798’de Mısır’a sefer düzenleyen Napolyon’un, 
yanında götürdüğü yaklaşık 20 kişiden oluşan bilim adamı grubu hazırlamıştır bu eseri.

Bu konu bağlamında şu bilgiyi de verelim. İddia odur ki,   Osmanlı döneminde piramitlere 
“Yusuf Ambarları” söylemektedir. Mısır’da yedi yıllık kıtlık yaşanacağını bilen Hz. Yusuf’un 
yedi yıllık bolluk zamanında buraları inşa ettirdiğini ve bu piramitlere buğday depolattırdığını 
söylenir! Osmanlı arşivinde ne de başka bir kaynakta Osmanlı döneminde piramitlere bu is-
min verildiğini görmeyiz. İddianın doğru olabilecek tek tarafı Hz. Yusuf döneminde zaten var 
olan piramitlerin buğday ambarı olarak kullanılmış olabilme ihtimalidir. Yine de Osmanlı’nın 
bu piramitlere Yusuf ambarları dediğine dair hiçbir bilgi, belge yoktur. Zaten gezip gördüğüm 
kadarıyla piramitlerin içinin böyle ambar olarak kullanılacak bir tarafı da yok. Bu düşünceyi 
ileri atanlar belli ki hiç piramitleri görmemiş.

Osmanlı’nın  ve Türklerin piramitlere ilgisi. Muhtemelen çoğu padişahın haberi dahi yok-
tur bu yapılardan.  -Cennet mekân Yavuz Sultan Selim hariç-. Osmanlı devleti maalesef yeni 
dünyaya da ilgi duymamış lâkin şöyle düşünebiliriz; Osmanlı gerçekten her şeyi yazıya döken, 
kayda alan bir devlet anlayışına sahipti. Muhtemelen Yavuz Sultan Selim’in yanında da Şehnâ-
menüvisler vardı. Böylesi muhteşem yapılarla ilgili bir şeyler yazmamaları neredeyse imkân-
sız. Eğer kaybolup gitmedilerse bu piramitlerle ilgili kayıtların da bir gün arşivden çıkacağını 
gün gibi ortadadır.

Kıymetli okurlarım,  burada bir tarihi gerçeği dile getirdim. “Sü uyur düşman uyumaz”  Halâ 
Libya’da, Suriye’de vs. ne işimiz var zihniyeti  bu yazımızdan sonrada devam ederse “akıntıya 
kürek çekiyoruz” demektir.

Oysa Allah’ın izni olmadan hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Allah, akıllarını kul-
lanmayanların kalpleri üzerine mânevî pislikler yağdırır. Yunus Sûresi 100. Ayet Tefsiri

www.yavuzselimpinarbasi.com sayfasından alınmıştır
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ALİ ULVİ KURUCU

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK

1922 yılında Konya’da doğdu. Hacıveyiszâde 
İbrâhim Efendi’nin oğludur. Dedesi Veyis Efendi ve 
amcası Hacıveyiszâde Mustafa Efendi, “ilim evi” 
olarak anılan aile ocağının dinî ilimlere hizmetleriy-
le tanınmış simalarıdır. İlk hocası olan babasının ya-
nında hâfızlığını tamamladıktan sonra ilk ve ortao-
kulu Konya’da bitirdi. Babasından sarf-nahiv, Kādirî 
şeyhi Hâfız Ali Efendi’den kıraat okumaya başladı. O 
günkü şartlarda dinî ilimlerde derinleşmeye uygun 
bir ortam bulamayınca ailesiyle birlikte Medine’ye 
göç etti; oradan da yüksek öğrenimini tamamla-
mak üzere Mısır’a gitti. Kahire’de Ezher Üniversi-
tesi’ne kaydoldu (1939). Burada Türk öğrencilerin 
kaldığı Revâku’l-Etrâk’ta Mustafa Runyun, Ali Yakup 
Cenkçiler, Ahmet Davudoğlu, İsmail Ezherli gibi 
daha sonra dinî ilimler sahasında isim yapacak bir 
arkadaş grubu arasında yer aldı. Ezher’deki eğitimi 
süresince, Kahire’de ikamet etmekte olan eski şey-
hülislâm Mustafa Sabri Efendi ile Mehmed İhsan 
Efendi ve Zâhid Kevserî gibi tanınmış kişilerin yakın 
çevresinde bulundu, onlardan ders aldı, sohbetle-
rinden yararlandı. Altı yıllık bir eğitimden sonra ba-
basının ölümü üzerine Medine’ye ailesinin yanına 
döndü. Burada uzun süre Evkaf Dairesi’nde İnşaat 

ve Sicillât emini olarak çalıştı. Ardından II. Mahmud’un inşa ettirdiği Mahmûdiye (1953-1975) 
ve Şeyhülislâm Ârif Hikmet (1975-1985) kütüphanelerinde müdür olarak görev yaptı, buradan 
emekliye ayrıldı. Kütüphaneciliği sırasında Arapça, Farsça, Türkçe kaleme alınmış binlerce yazma 
eseri tanıyan ve bunların tasnifini yapan Kurucu Türkiye ile olan bağını hiçbir zaman kesmedi; 
özellikle Türk hacılarıyla yakından ilgilendi. Emekli olduktan sonra Türkiye’de daha uzun süre 
kalmaya başladı. 3 Şubat 2002’de Medine’de vefat etti ve Cennetü’l-bakī‘a defnedildi.

Edebiyat ve şiire olan eğilimi Ezher’deki öğrencilik döneminde içine girdiği ortamda belirgin-
lik kazanmış, bilhassa aruz ve Türk edebiyatı dersleri aldığı İhsan Efendi ile Victor Hugo, Lamar-
tine gibi Fransız şairlerinden Türkçe’ye çeviriler yapan Mustafa Sabri’nin oğlu İbrahim Sabri’den 
şiir yazma konusunda teşvik görmüştür. Türk, Arap, Fars ve Fransız edebiyatları hakkında soh-
bet ve değerlendirmelerin yapıldığı bu ortamdaki insanların Mehmed Âkif’e olan hayranlığı onu 
da etkilemiş, hatta bir ara Mehmed Âkif gibi şair, Cenab Şahabeddin gibi nâsir olma arzusuna 
kapılmıştır. İlk şiir denemelerine de orada başlamıştır. Medine’ye döndükten sonra şiirde hoca-
sı Mahmud Cevdet (Sezer) Bey olmuş, bu yıllarda Rıza Tevfik’e mektuplar yazarak bazı şiirleri 
hakkında görüşlerini sormuştur. 1947’de yazdığı bir mektup, o sıralarda Rıza Tevfik’in şiiri ve 
metafizik meselelerle yakından ilgili olduğunu ortaya koymaktadır (Uçman, sy. 27 [2002], s. 129-
137).Ali Ulvi, Ali Kemal Belviranlı’nın 1950’de İstanbul’da çıkarmaya başladığı İslâmın Nûru adlı 
dergide arka arkaya şiirler yayımlamıştır. Daha çok Mehmed Âkif tarzını sürdüren dinî ve millî 
muhtevalı bu manzumeler o dönemde geniş okuyucu kesimlerince ilgiyle karşılanmıştır. Uzun 
yıllar Kahire ve Medine’de yaşamasına rağmen Türk edebiyatı ile yakından ilgilenmesi, farklı 
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şairlerden birçok şiir yanında Safahât’ın tamamını ezberinde tutacak kadar kuvvetli bir hâfızaya 
sahip olması, şiir zevkinin oluşum yıllarında beraber olduğu son Osmanlı aydınlarından aldığı dil 
terbiyesi onu ana dilinin tabii yapısı içinde tutmuştur. İslâmî ve millî değerlere bağlı bir gençliğin 
yetişmesi idealini aile mirası olarak devam ettirmiş, şiiri yanında sohbetleri ve gazetelerde yaz-
dığı yazılarını da böyle bir gaye için vasıta yapmıştır. Ali Ulvi’nin, “Doğmazdı kalbe iman, inmezdi 
arza Kur’an”; “Derdmendim yâ Resûlellah, devâ ol derdime”; “Ey âşık-ı dîdâr, ulu yezdâna gönül 
ver”; “Bülbüller sazda”; “Mevlâm sana ersem diye”; “Âşık-ı yezdan” gibi bazı şiirleri Sadettin 
Kaynak, Zeki Altın, Ali Kemal Belviranlı, Fevzi Özçimi ve Tahir Karagöz tarafından bestelenmiştir.

Eserleri. 1. Büyük İslâm Şairi Dr. Muhammed İkbal (Ankara 1957). Ebü’l-Hasan en-Nedvî’nin 
Muhammed İkbal hakkındaki bir konferansından meydana gelen eserinin çevirisidir. 2. Zulme-
ti Yıkan Nur (Ankara 1958). Ebü’l-Hasan en-Nedvî’nin Mâẕâ ḫasire’l-ʿâlem bi’nḥıṭâṭi’l-müslimîn 
adlı Arapça eserinin “Câhiliyetten İslâmiyet’e” başlıklı ikinci babının tamamı ile üçüncü babının 
ilk kısmının tercümesidir. 3. Gümüş Tül (İstanbul 1962). Önce Nurdan Sesler (Ankara 1957) adıy-
la bir araya getirdiği tamamı aruzla yazılmış şiirlerini topladığı eseridir. Daha sonra yeni şiirlerin 
ilâvesiyle Gümüş Tül ve Alevler adıyla yeni basımları yapılmıştır (5. bs., İstanbul 1996). 4. Asırlar 
Boyunca Parlayan Nur (İstanbul 1965). Faslı Şeyh İbrâhim b. İdrîs es-Senûsî’nin en-Nûrü’l-lâmiʿ 
adlı eserinin çevirisi olup Ali Kemal Belviranlı’nın önsözüyle neşredilmiştir. 5. Gecelerin Gündüzü 
(İstanbul 1990). Yazarın 1987-1990 yılları arasında Zaman gazetesinde çıkan yetmiş kadar ya-
zısı ile bazı gazete ve dergilerdeki dört konuşmasından oluşmaktadır. Eser M. Ertuğrul Düzdağ 
tarafından yayıma hazırlanmıştır. 6. Medine Notları (İstanbul 1999). Hayrettin Bulut tarafından 
yayıma hazırlanmıştır.

Ali Ulvi’nin 1957’de Atıf Ural’ın teklifiyle Said Nursi için hazırlanan Târihçe-i Hayat adlı kitaba 
yazdığı önsöz en güzel nesir parçalarından biri kabul edilmiş ve adının duyulmasında bir hay-
li etkili olmuştur. Sağlığında kendi ağzından derlenen hâtıraları M. Ertuğrul Düzdağ tarafından 
yayıma hazırlanmaktadır. Ayrıca Abbas Mahmûd el-Akkād’dan çevirip şerhettiği Yirminci Asır 
Mütefekkirlerinin Hakkı Arayışı adlı yayımlanmamış bir eseri bulunmaktadır.
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Ali Ulvi Kurucu, “Geçmişin Gül Bahçesinde”, Gecelerin Gündüzü, İstanbul 1990, s. 325-435; 
Beşir Ayvazoğlu, Sîretler ve Sûretler, İstanbul 1999, s. 93-98; Sare Kurucu, Bir Ömürden Sayfalar: 
Ali Ulvi Kurucu’dan Hatıralar, İstanbul 2002; Ali Ulvi Arıkan, Ali Ulvi Kurucu’nun Ardından, İstan-
bul 2002, s. 15-16; Mehmet Arslan, “Ali Ulvi Kurucu ile Mülâkat”, Mavera, sy. 111, İstanbul 1986, 
s. 35-40; Necmettin Turinay, “Âlimin Ölümü, Âlemin Ölümü”, Özgür ve Bilge, sy. 2, İstanbul 2002, 
s. 34-37; Abdullah Uçman, “Ali Ulvi Kurucu’dan Rıza Tevfik’e Bir Mektup”, Kaşgar, sy. 27, İstanbul 
2002, s. 129-137; “Kurucu, Ali Ulvi”, TDEA, VI, 10; “Kurucu, Ali Ulvi”, Tanzimat’tan Bugüne Ede-
biyatçılar Ansiklopedisi, İstanbul 2001, II, 530.
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Edebiyat Atölyesi Dergi Sayı 1 Eylül- Ekim- Kasım 
2020

Edebiyat Atölyesi Dergisi yayın hayatına "merhaba" 
diyor

Üç aylık Edebiyat Atölyesi Dergisi 1 Eylül 2020'de 
güz sayısı ile yayın hayatına merhaba diyor. Sayfaları-
nın yarısını yeni yazarların yazılarına açıp onları yayın 
kurulundaki yazarlarla değerlendiren Edebiyat Atölyesi 
Dergisi'nin ilk sayısı hazır. Yayın Yönetmenliğini Barış İn-
ce'nin yaptığı dergide pek çok önemli isim yazıya dair 
bilgiler verdi.

Yazmak için bir kılavuz olma iddiasındaki derginin ilk 
sayısında Yaşar Kemal ve Zülfü Livaneli'nin yazma se-
rüvenleri kapak dosyası olarak yer aldı. Zülfü Livaneli 
hem kendi yazı deneyimine dair bilgiler verdi hem de 
Yaşar Kemal ile anılarını yazdı. Yaşar Kemal'in yazı dene-
yimine dair Ayşe SemihaBaban, Ayşegül Tözeren, Zafer 
Köse, Meral Saklıyan bilgiler paylaştı.

Öykü, roman, senaryo ve şiire dair bilgilerin yer aldığı dergide Ethem Baran, Murat Uyur-
kulak, Onur Ünlü gibi yazarlarla yazıya dair söyleşiler yapıldı. Şükrü Erbaş, Hande Çiğdemoğlu, 
Ahmet Önel gibi isimler de yazılarıyla dergiye katkı sundu. Ahmet Büke, Altay Öktem, Doğuş 
Sarpkaya, Fadime Uslu, Funda Alp, Gökhan Horzum, Güray Öz, Yaşar Seyman, Haydar Ergülen, 
Onur Orhan, Zafer Köse, Mustafa K. Erdemol gibi isimler farklı türlere dair bilgiler verdi. Can 
Yayın-ları Editörü Cem Alpan, dışarıdan gelen dosyalarda nelere dikkat ettiklerini anlattı. Meh-
met Öz-çataloğlu ve Özge Doğar çocuk edebiyatında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Derginin 
kapak çizimini Ekin Başak Akgül yaparken, iç sayfa çizimlerinde Serkan Altuniğne ve Muzaffer 
Gümüşsü yer aldı.

30 sayfasını dışarıdan gelen yazılara ayıran dergide, şiirleri Altay Öktem, öyküleri Fadime Uslu 
değerlendirdi. Her öykünün altında Fadime Uslu'nun değerlendirmesi yer aldı.

Derginin mutfak ekibi ise şöyle: Barış İnce, Selçuk Özbek, Can Uğur, Semih Güven, Mustafa 
Kömüş, Neslihan Yiğitler, Berkay Sağol, Sercan Meriç, Anıl Karaca, Ekin Başak Akgül, Barış Sarı-
kaş, Rıfat Kırcı, Volkan Ateş, Aycan Karadağ, Sevil İnce, Dilek Toker, Esat Aydın, Yağmur Bozacı…

Dergi Tanıtımı 

Ahmet Bilgehan ARIKAN

D E R G İ
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Kitap Tanıtımı 

Hayvanlar Senfonisi 

Dan Brown

Resimleyen: Susan Batori

Hamur Tipi: Kuşe

Sayfa Sayısı: 44

Ebat: 28,5 x 25,5

İlk Baskı Yılı: 2020

Baskı Sayısı: 1. Basım

Dil: Türkçe

Maestro Fare ve müzisyen arkadaşlarıyla ormanların ve denizlerin derinliklerinde gezin! Ki-
tabın içinde büyük mavi bir balina, hızlı çitalar, minik böcekler ve zarif kuğularla karşılaşacaksın. 
Üstelik her birinin seninle paylaşacağı bir sırrı var.

Yol boyunca Maestro Fare'nin senin için bıraktığı sürprizleri bulabilirsin. Örneğin; saklanmış 
bir arı, ipuçları veren karışık harfler, hatta çözmen için şifreli bir mesaj.

New York Times'ın en çok satanlar listesinin bir numaralı yazarı Dan Brown, son derece eğ-
len-celi, gizemli ve müzikli bu ilk resimli kitabı Hayvanlar Senfonisi ile çocuklarla buluşuyor.

Ücretsiz bir uygulama ve Dan Brown tarafından bestelenmiş müzikler içeren bu müthiş kitabı 
yakından tanımaya ne dersiniz?

Kitap Tanıtımı 
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Nihat ÖZBİLEK

mercedes cla 2020

O T O M O T İ V

İtalya versiyonu olan bu 
araç İlk olarak 1950 yılında 
trafiğe çıkmıştır. 2 kapılı ve 
Kabriyo bir araç olan Fer-
rari 340 America Spider, 
4102 cc hacminde olan 223 
ps güç üreten ve Benzin ya-
kıtla çalışan bir motora sa-
hiptir. Bu 4.1 litre hacmin-
deki motor 6000 devirde 
223 ps güç üretmekte ve 
maksimum tork değeri de-
virde nm dir.

Otomobilin ağırlığı 1200 kg dır. 340 America Spider modeli Arkadan Çekişli bir araçtır ve üze-
rindeki Benzin ile çalışan motoru g CO2/km salınım yapmaktadır.

GWA Ferrari 340 
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 
GTS'ye göre ihracat ağustos'ta yıllık %5,74 düşüşle 
12,5 milyar dolar oldu. GTS'ye göre ithalat ise ağus-
tos'ta yıllık %20,64 artışla 18,78 milyar dolar oldu. 
Ağustos ayında Özel Ticaret Sistemine göre dış ti-
caret açığı 6  milyar 418 milyon dolar oldu. Ticaret 
Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ağus-
tos  ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 
5,93 oranında  azalmış, ithalat ise % 20,57 oranın-
da arttı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 
şöyle denildi: "Dış ticaret hacmi, % 8,56 artarak 29 
milyar 936 milyon dolar seviyesine yükselirken, İh-
racatın ithalatı karşılama oranı % 64,7 olmuştur. En 
fazla ihracat "Ham madde (Ara mallar)" grubundan 
yapılmıştır. 2020 yılı Ağustos ayında Geniş Ekono-
mik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendi-
ğinde en çok ihracat "Ham madde (Ara mallar)" (5 
milyar 701 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu 
grubu sırasıyla "Tüketim malları" (4 milyar 709 mil-
yon dolar) ve "Yatırım (Sermaye) malları" (1 milyar 
279 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

En fazla ithalat "Ham madde (Ara mallar)" gru-
bundan yapılmıştır. 2020 yılı Ağustos ayında Geniş 
Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat in-
celendiğinde en çok ithalat "Ham madde (Ara mal-
lar)" (14 milyar 91 milyon dolar) grubunda yapılır-
ken, bu grubu sırasıyla "Yatırım (Sermaye) malları" 
(2 milyar 397 milyon dolar) ve "Tüketim malları" 
(1 milyar 647 milyon dolar) grupları takip etmiştir. 
ÖTS'ye göre en fazla ihracat yapılan fasıl "Motorlu 
Kara Taşıtları" olmuştur. 2020 yılı Ağustos ayında en 
çok ihraç edilen "Motorlu kara taşıtları, traktörler, 
bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" faslını 
(1 milyar 199 milyon dolar), "Kazanlar, makinalar, 

mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (1 
milyar 166 milyon dolar) ve "Örme giyim eşyası ve 
aksesuarı" (751 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir. 
Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ihracat kalemi aşa-
ğıdaki tabloda görülmektedir. ÖTS'ye göre en fazla 
ithalat yapılan fasıl "Kıymetli Taşlar" olmuştur. 2020 
yılı Ağustos ayında en çok ithal edilen "Kıymetli 
taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci 
eşyası, metal paralar" faslını (4 milyar 155 milyon 
dolar), "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından elde edilen ürünler" (2 milyar 45 
milyon dolar) ve "Kazanlar, makinalar, mekanik ci-
hazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (1 milyar 870 
milyon dolar) ithalatı takip etmiştir. Fasıllar düze-
yinde en büyük 5 ithalat kalemi aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır. ÖTS'ye göre en fazla ihracat yapılan 
ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD olmuş-
tur. 2020 yılı Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan 
ülke Almanya (1 milyar 122 milyon dolar) olurken, 
bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar) ve 
ABD (686 milyon dolar) izlemektedir. ÖTS'ye göre 
en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Irak ve 
Almanya olmuştur. 2020 yılı Ağustos ayında en fazla 
ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 868 milyon dolar) 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla Irak (1 milyar 664 milyon 
dolar) ve Almanya (1 milyar 612 milyon dolar) izle-
mektedir. ÖTS'ye göre 2020 yılı Ağustos ayında dış 
ticarette en çok kullanılan taşıma şekli Deniz Yolu 
taşımacılığı olmuştur. 2020 yılı Ağustos ayında ger-
çekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığın-
da en çok ihracat "Deniz Yolu" (6 milyar 860 milyon 
dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla "Kara 
Yolu" (3 milyar 751 milyon dolar) ve "Hava Yolu" 
ulaşımı (948 milyon dolar) izlemektedir."

İhracat Rakamları Açıklandı

İbrahim BİÇER
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Kaf-Nun, Arapçada emir kipi olan ve ‘ol’ mana-
sına gelen ‘kün’ kelimesi demektir. Demek Al-lah 
kelimeler ile yaratıyor. Fakat Allah’ın kelimeleri, in-
sanın fonetik sesleri gibi kelimeler de-ğildir. Allah’ın 
kelimeleri başta enerji, yazılım (program) ve süreç 
gibi gerçeklerdir. Nitekim ‘kün’ kelimesindeki kâf, 
‘kevn’i temsil eder; kevn ise varlık ve enerji demek-
tir. Nun ise, (bütün sembolizm geleneklerinde bilin-
diği gibi) bilgi ve bilinç demektir. Modern tabir ile 
yazılım ve program manasına gelir.

Bilindiği gibi varlığın ve varoluşun üç sacayağı 
var.

1) Enerji

2) Yazılım (program)

3) İrade (yönetim)

Din bunlara kudret, ilim ve irade diyor. Kün keli-
mesindeki enerji ve ilmi karşılayan harfleri yani kâf 
ve nun’u gördük. İrade ve yönetimi ise ‘kün’ kelime-
sinin kendisi temsil ediyor. Çünkü kün (ol) bir emir 
kipidir. Emir ise iradeden gelir.

Bu fabrikada olan işlerin iki tarzı var. Biri sıfırdan 
(halkın tabiri ile) yoktan var etmektir. Yani Allah 
kudretinin bir cilvesi olan enerjinin içine ilmini ko-
yar veya ilmiyle tayin ettiği bir kalıba enerjiyi sürer; 
o şey de var olur. Buna ihtira (sıfırdan yaratmak) de-
nilir. (26. Lem’a, 11. Rica ve Tabiat Risalesinin sonu)

Bir de inşa var; Allah mevcut düzen içinde bir 
şeyin var olmasını dilediği zaman ona ol der; yani 
bütün sistemini o şeyin olması için yönlendirir; o 
şey de oluverir. Buna inşa denilir. De-mek inşa, bü-
tün sisteme egemen olmayı gerektirdiği için o da 
ihtira gibi bizim açımızdan zor ve önemlidir, denile-
bilir. Dolayısıyla herkes her zaman her ihtiyacını Al-

lah’tan bilmeli, diye Kur’an emreder. Aslında bahar 
mevsiminde birçok şey, bütün ahval ve nitelikleri ile 
yeniden yaratılıyor.

Allah ismi, ihtira’a bakar; Rahman ismi, inşa’a 
bakar. Rahim ismi ise ikisinin ortasına ve olağa-nüs-
tülüklere bakar.

Demek Allah’ı, varlığı, dini ve hayatı anlamak için 
üçlü sistemi bilmemiz gerekir. Mesela kud-ret, ilim 
ve irade; mesela enerji, yazılım ve süreç (tekâmül 
süreci.) Mesela kış, yaz ve bahar; mesela Musevilik, 
İsevilik ve İslam; mesela kader, irade ve ibadet ve 
mesela finans, idare ve proje..

Besmelede işaret edilen bu sistemi tanımak ve 
ondan istifade etmek için Besmelenin başındaki ba 
harfine ve isim kelimesine dikkat etmek gerekir. Ba 
ile demektir; nedenselliği bilmemizi emreder. Yani 
neden ve sebep, bir harf kadar zayıf da olsa onu bil-
memiz gerekir.

İsim, her birisi Allah’ın yetkinliğinin somutlaşmış 
şekilleri olan bilim dalları demektir. İsim 101 eder. 
Ba ise 2 eder. Bilimlerdeki ve nedenselliklerdeki di-
yalektik ve sibernetik yapılara bakar.

Demek Besmeleyi anlasak ve ona yapışsak; o 
bizi, ilmin ve hayatın zirvesine (arşına) çıkartır. De-
mek Besmele ile işlere başlamak ve esma ile Al-
lah’tan bir şeyler istemek hurafe değildir. Yeter ki 
işler sözde kalmasın; icraata geçilsin. Eğer icraat 
yapacak gücümüz yoksa bazen bir harf bile başarı 
için bir neden olabilir.

Bir Ek:

Başarının bir sırrı, Besmele hakkında olan Birinci 
Sözde iki nedene bağlanmıştır:

1) Bir ism-i İlahiyi eline almak.

Allah Kâf-Nûn
 Fabrikasında Yaratıyor

Bahaeddin Sağlam
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2) Acz ve kuvvetteki, fakr ve rahmetteki diyalek-
tiği (cem-i ezdadı) bilip gereğini yapmak. Şöyle ki:

a) Mesela; bu dünyada kim Allah’ın birer ismi 
olan bilim dallarından birine tam yapışsa dünya ha-
yatını kurtarır. Ve mesela kim sonsuzluk, ebedilik ve 
bekanın ismi olan Allah manasını bilse ve kendine 
hayat şiarı yapsa o ölüm ve yokluğu yener.

b) Fakat insan gibi sınırlı düşünen bir varlığın bu 
makama çıkması için cihad yani cem-i ezdat-taki 
zorluğu yenmesi gerekir. Cem-i ezdad, Birinci Sözde 
şöyle sıralanmıştır:

Şakilerin şerrinden kurtulmak → Muhtaç olduğu 
şeyleri elde etmek

Düşmanlar → İhtiyaçlar

Gurur → Tevazu

Acz (zillet) → Kuvvet

Fakr (rezalet) → Rahmet ve başarı

Başka bir veçhe ile:

Nişan (açıklık) → Vird (gizlilik) 

İbrahim (iman) → Musa (şeriat)

Bitkiler → Taşlar

Hararet → Salâbet (sertlik..) 

(Hararet katı şeyleri ya sıvılaştırır veya buharlaş-
tırır. 

Dolayısıyla hararet ve salâbet zıt sayılırlar.)

Her şeye dayanabilmek → Her şeyi yapabilmek

Besmele tevhid işareti olduğu için tevhidi elde 
eden bütün zıtları birleştirebilir; aczini kuvvete, 
fakrını zenginliğe dönüştürebilir. Demek zıtları bir 
yapıp insanî arşa uçmak gerekir. Yoksa atomların 
fırtınasına maruz olan bu dünya çölünde kör ve pe-
rişan oluruz. Allah hiçbirimize bu mühim imtihanı 

kaybettirmesin.

Son Bir Hatırlatma:

Cevher, Araz, Mal

Başta yaratmak yerine imalat demeyi düşün-
müştüm. Fakat imalat AYN harfi ile Allah için uygun 
bir tabir olmaz.. Ama mal kelimesinin kökü itibarı ile 
düşünüldüğünde uygun olduğu görülür. İmalat mal 
üretmek demek olur. MVL kökünden gelir. Mal, ger-
çek varlık değildir; eski tabir ile arazdır; yeni tabir 
ile fondur. Araz ve fon demek tek başına var ola-
mayan başka cevherî (gerçek) bir varlığa dayanan 
şeydir. Kur’an, Dünya hayatı bir arazdır; bir fon ve 
renkli-liktir. Gerçek hayat ve varlık ancak ahiret ha-
yatıdır, diyor.

Kadim Yunan felsefesinde kendi başına var ola-
mayan ve var kalamayan varlıklara (renkler gibi) 
araz denilirdi. Metal ve taş gibi kendi başına var 
olan eşyaya da cevher denilirdi. Daha öncesinde 
ise, metallerin de ölümlü ve ebedi varlıklara göre 
fani oldukları bilindiğinden cevher kelimesi, asıl ola-
rak ruh, melek ve manalar için kullanılırdı.

Kur’an, eski manaya atfen ve yeni manayı tashi-
hen şöyle diyor:

“De ki: Bedenleriniz ister taşlardan, ister demir-
den olsun veya yıkılmaz büyük sandığınız başka şey-
lerden olsun, sizler mutlaka öleceksiniz. Bu takdirde 
onlar, ‘Bizi kim diriltecek’ diyecekler. Sen de ki: O 
bedenleri ilk sefer, kim denge üzere (fıtrat olarak) 
yarattı ise o diriltecektir. 

Sen bu cevabı verince onlar, başlarını eğecekler 
ve ‘Ne zaman?’ diyecekler. Sen de ki: çok ya-kın-
da dirileceğinizi umuyorum. Allah sizi çağırdığında 
Onun kemalatını göstererek dirileceksi-niz. Ve çok 
az kaldığınızı sanacaksınız.” (İsra, 50-52)
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Gün, ay, yıl derken su misali akıp gidiyor zaman. 
Eylül geldi bile. Alpay’da Eylül’de gel diye şarkı yap-
mış. Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla, 
kuru dallar arasında (sevginizi) hak eden gelsin 
aklınıza.   Bu ayın konusu “Söz ve Sükût”. Söz gü-
müş ise sükût altın der büyüklerimiz. Dilim tamam 
sükût dedi; söz durma yaz dedi.  Bizler sonbahar 
gibi, bazen hüzünlü bazen sevecen üç maymunu 
oynuyoruz. Görmedim, duymadım, söyleyemem. 
Yani “3 S -  Sus, Sabret, Seyret” ve sonuç ne olur 
bilmeden böyle büyüdük.  Hikmetin anahtarı bilgi, 
bilginin anahtarı sevgi ve edep imiş.  Hayat kısa, bu 
âlemde ölüm var. Veda vakti gelince Azrail ruhunu 
alır imiş.  Malın mirasçılara kalır imiş. Toprak ise 
özledi seni sarar sarmalarken yaptığın iyilik arkan-
dan güzellikler sunarken çiğnediğimiz kurallar, kır-
dığımız canlar pay edermiş. Biz gülümseyen güller 
sunalım. Ben çok şey istemiyorum Eylül senden. Bir 
güzellik yapıver ne olur, yakmayasın, üşütmeyesin. 
Sarı sabrım, yeşil dileğim olsun. Rüzgârın ılık essin. 
Yağmurun huzur versin. Yangınlar, kavgalar hiç ol-
masın, acılar bitsin. Yani kısaca hayat YENİLENSİN.  
Kadınlar evin meleğidir, hayat verir bakmasını bile-
ne. Küçük şeylerle mutlu olmayı öğrenelim. Onlar 
büyük sevinçlere dönüşür bir gün. Sabret, bekle! 
Geceler en büyük sırdaştır. Herkes aynı geceyi ya-
şar ama herkesin karanlığı farklıdır. Çok düşünmeye 
gerek yok, anı yaşa. Nasipten öte yol yok ise. Eylül 
güzeldir, yaşamak lazım gönlümüzce. Bu dünyada 
güçlü olmak gerekiyor. Kendi kendine yetmeye ça-
balamak gerekiyor. Kelimeleri sırlamayalım mı gö-
nül almak için; yüreği güzeller için kullanalım mı? 
Bir sevgi sunalım, gözden ırak olanlara bir tatlı te-
bessüm sunalım. Telefonlar bugünler için var. Biz-
lerin can dostları olmalı. Komşuluklar geri gelmeli. 
Balkona çıkmazsak merak eden, ekmeğini bölüşen, 
iyi ki varsın komşum diyen; bu günlerde çok lazım 
böyleleri. Eylül hüzün olmasın bize. Sıkıntılar, has-
talıklar bitsin inşallah. Sevmek olsun, ilacı sevilmek 
olsun. Suyu içelim şifa olsun bizlere. O zaman biter 
inanın hastalık, hiç kalmaz bizde. Huzur verenler 
olsun etrafımızda.  Şu günler de muharrem ayımız, 

aşure pişirip dağıtmanın tam zamanı, ne güzel ik-
ram olur. Lakin ah o hastalık korkusu… Tez gitsin 
inşallah Allah’ım, umudumuz hep olsun. Gönlü 
güzel insanlar her yerde güzellik saçar. Bir bakmış-
sın veda anı, bırakıp gitmek var, geride kalmak var, 
eyvah demek var. O zaman eylülü güzel yaşayalım 
mı? Kalbimize dokunan, hayatımıza anlam katan, 
umudumuzu kırmayan, iyi ki varsın dediğimiz tüm 
dostlara selam olsun. Dilden gelen sözüm kulağı-
nıza, gönlümden gelen sevgim ve saygım sırlar âle-
mine hediyem olsun. Dil ne güzel, hem acıyı hem 
tatlıyı sunuyor. Ona göre kullanmak her kişinin işi 
değil ER kişinin işi bence. Kırıcı sözler söyleyene 
kadar senin esirin; söylediğin an sen onun esirisin 
bilesin. Söz ve sükût o an belli eder kendini. Ah 
deriz dilim; seni dilim dilim dileyim, başıma geleni 
senden bileyim. Dikkat ettiniz mi, ne kolay karşı ta-
rafa suçu atmak, dön kendine sor. Hazreti Ali (r.a.) 7 
boğum düşünmüş söylemek için. Hani bizde o sabır, 
sükût. Dilimizde sahte şükürler, yalanlar yoldaşımız 
olmuş. Önce para ve dış görünüşüyle hala insanları 
ayırıyoruz. Rabbim hiç ayırmıyor. Sözü yerli yerince, 
sükûtu edebiyle zamana göre kullansak, büyüklere 
saygıyı, küçüklere sevgiyi sunabilsek… Hatırlarsanız 
bizlere ilkokulda öğretildi bunlar. Saygıyı sevgiyi biz 
hep karşıdan bekliyoruz. Almadan vermek, Allah’a 
mahsus. Bize, veren el alan elden üstün diye öğre-
tildi. Şimdi Rabbena hep bana diyen beynimiz var. 
Bir gün o dil temelli susacak, o zaman sevgi sözcüğü 
dilimize nakşetsin. Sevdiklerimize hatta herkese bir 
çayımız, bir de selamımız daima olsun. Belki sabır 
ile sükût ile her kapıyı açarız. Sözler var gözleri ağ-
latır. Gözler var susarak sükût ile sözleri bakışarak 
anlatır. Rabbim bu beden bize yoldaş, arkadaş, dai-
ma sırdaş ise şahitlik edecek ise onu mutlu edelim. 
Yusuf gibi sensin diyelim. Eyüp Aleyhisselam gibi 
ne olur sabredelim. Sakın isyan etmeyelim.  Eylül 
yağmurları şifa olsun bedenimize. Bize bizden yakın 
Rabbim şu günleri ve muharrem ayımızı hayırlı kıl-
sın. Aşuremizi yapalım 7 kapıya dağıtalım. Hızırı ar-
kadaşımız yapalım. Sular zemzem olur inanın vücut 
şifa bulur. Allah’ım yar ve yardımcımız olur. Yeter ki 

Bazen yalnızlıkta güzeldir. Necibe  AKÇA KOCATOP
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inanalım. Mesafelerin önemi yok. Biz çok uzaktan 
da dua ederiz birbirimize, SEVDİKLERİMİZE. Bana 
göre söz ve sükût üzerine söyleşi çok güzel. Bir za-
manlar bilginler ve şairler, suskunlar meclisi adıyla 
bir topluluk oluşturmuşlar. Üye sayısı 40 kişiydi ve 
bunu arttırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşün-
mek fakat çok az konuşmaktır. O zamanlar meşhur 
şair bilgin Molla Câmî bu meclisin üyelerin arasında 
olmayı arzuluyordu. Günün birinde suskunlar belci-
sinin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine 
aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. 
Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden 
ismini bir kâğıda yazarak o sırada toplantı halinde 
bulunan suskunlar meclisine gönderdi. Meclis üye-
leri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Câmî 
oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine 
başka birini almışlardı. Yeni bir üye için yer yoktu. 
Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla dol-
durduktan sonra Molla Câmî’ye gönderdi. Zeki bil-
gin durumu kavramış. Bir damla daha olsa bardak 
taşacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki 
bir gülden küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun 
üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı bunu içeriye 
gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manası-
nı anlamışlardı. Zarif insanın yeri başkaydı. Üyeler 
bu değerli bilgini de aralarına almaya karar ver-
diler. Listeye Molla Câmî’nin ismini eklediler, kırk 
sayısının sonuna bir sıfır koyarak 400 yazdılar. Bu-
nunla Molla Câmî sayesinde meclisin değerinin on 
misli arttığı belirtiliyordu. Listenin son şekli Molla 
Câmî’ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının bü-
yük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı 
silerek kırk sayısının soluna koydu. Yani 040 yazdı. 
Alçak gönüllü Molla böylece kendisini solda sıfır sa-
yıyordu. Bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını 
da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Gül yapra-
ğı olmak kolay değil ama evde, işte, çevrede geçim 
ehli olmanın, gül gibi geçinmenin yolu gül yapra-
ğı olmaktan geçiyor. Yük olmayıp, yük almak. Gül 
yaprağı güzelliğine kavuşmak. Kendi içimizde aile-
mizle, çevremizle uyumlu olmanın ebedi güzellikler 
yolunda yürümenin müjdecisi. Gül yaprağı sırrına 
erenler sağdaki sıfır gibi bulundukları topluma güç 
katarlar. Hem de bire on. Ama soldaki sıfır gibi dav-
ranıp kimseye yük olmazlar.  Hayat yolculuğunda 
gül olabilmek dileği ve arzusuyla inşallah. Sır dolu 
sırlar gemisinde bilgi dolu bilgin tostlarıma sonsuz 
teşekkürler. Gül gibi gülesiniz. Ömrünüz güle ben-
zemesin. Bu ay sizlere muharrem ayına ait bir ilahi 
yolluyorum. Rabbim kabul buyursun inşallah.

Sevgi için geldim ben bu sahraya,

Hasan Hüseyin’im saçın taraya,

Fatımatüz Zehra onları araya,

Karalar bağlattın Kerbela bana

Susuzluk kuruttu yüreğim yana.

Sevgi bu sahrada farklı görene,

İmam Hüseyin’i bilip sevene,

Sakine çok hasta görüp bilene,

Karalar bağlattın Kerbela bana,

Susuzluk kuruttu yüreğim yana.

Bu sahrada bak ezanlar okunur,

Gül atsan da bak yarama dokunur,

Minberlerde bak kuranlar okunur,

Karalar bağlattın Kerbela bana,

Susuzluk kuruttu yüreğim yana.

Okunan ezanı onlar duymazlar, 

Kâinatı verdi onlar doymazlar,

Seherde açılan gülü görmezler,

Karalar bağlattın Kerbela bana,

Susuzluk kuruttu yüreğim yana.

Dedem sela vakti çıktı minbere

Kerbela’da tufan koptu bir kere,

Feryatlar duyuldu bakın her yere,

Karalar bağlattın Kerbela bana,

Susuzluk kuruttu yüreğim yana.
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Osman NUR

İ S L A M

KADIN HAKLARI

İslam’a en çok saldırılan konuların başında kadın hakları konusu 
gelmektedir. Konuya iki yönden bakmak icap etmektedir. Birincisi 
Allah’ın Kur’an’ı ve Peygamberimizin değerlendirmesi açısından ba-
kılmalıdır. İkincisi, İslam dışı görüşlerin açısından bakılmalıdır. Bu iki 
ayrı görüş birbiriyle karıştırılmamalıdır. Karışırsa işin içinden çıkılmaz, 
çünkü birinin doğru dediğine diğeri yanlış demektedir.

Birinci görüş, İslam dininin görü- şüdür ki, aynı 
zamanda bu 
Allah’ın emir-
leridir. Bu 
görüşün yan-
lış olması 
imkânsızdır. 
Çünkü Allah 

herşeyi her-
kesten daha 

iyi bilmektedir. 
Buna ancak din-

siz, imansız, ateistler itiraz edebilirler. 
İmanlı olan, Allah’a inanan, Hz Muham-
med’i (s.a.s.) peygamber kabul edenler 
itiraz etmezler, edemezler. Müslüman 

bilir ki Allah doğruyu söyler, O’nun hiç 
yanlışı olmaz. Yine müslüman iyi bilir 
ki Peygamberimiz de yalan yanlış bir 
şey konuşmaz ve yapmaz. 

Bir yarışma düzenlense, “en iyi 
kadın hakları nasıl olur” diye! Bü-
tün insanlar yarışmaya katılsa her-
kes kendine göre, aklının erdiğince 
bir şeyler yazarlar. On binlerce, on 
milyonlarca kadın hakkı için yazılmış 
görüşler ortaya çıkar. İçinde de çok 
üstün seviyeli insanların bir araya ge-
lip ortaklaşa bir eser koyduklarını da 
görsek, bunların yanı sıra Allah’ın da 

bu konuda koyduğu kuralları ortaya 
koysak ve baksak ki; Allah’ın koydu-
ğu kurallar diğer insanların koydu-

ğu kurallarla çelişmektedir veya tama-
men birbirine zıttır. Şimdi akıllı insana sorsak ne cevap verir? Bu 

eserlerin içinden hangisinin doğru olduğuna inanır? En az akıllı insan 
bile Allah’ın eseri daha doğru ve gerçektir demez mi? Akıllı insanlar 
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Allah’a karşı fikir üretemeyeceğini kabul edince geriye kim kalıyor? Akılsız insanlar! 
İkinci görüşler, İslam dışı görüşlerdir. Yani kaynağı Allah ve peygamber olmayan görüşlerdir. 

Bunlar kendi akıllarınca, nefislerinin hoşuna giden şekilde kadınlara hak tanırlar, şimdi çağımız-
da görüldüğü gibi! Hepsi nefse hoş gelen şeylerdir. Bunların başında gelen de “kadının cinsel 
özgürlüğüdür”. Kadın istediği gibi açılıp saçılabilir, istediği şekilde cinsel ilişki kurabilir. İşte şimdi 
bu cinsel özgürlük alabildiğine uygulanmaktadır. Bir kadın kendini topluma sergileyerek cinsel 
özgürlüğü yaşamaktadır. Sanal medyada gün geçmiyor ki, soyunmada birbirleriyle yarışan kadın-
ları görmeyelim. Sanki bir kadın ne kadar çok soyunursa o kadar kadın haklarından yararlanmış 
olmakta. Soyunmaktan kendine bir üstünlük taslamakta. Bu kadınların ekseriyeti meşhur kadın-
lardır, yani ya artist ya da şarkıcıdır. Yine sosyal medyadan görebildiğimiz kadar en çok boşanan 
kadınlar da bunlardır. Boşanan kadınlara mutlu denir mi? Mutlu olsa boşanmazdı. Yahut aile 
hayatı onları sıkmaktadır. Aile hayatından sıkılan ve serbestçe yaşayan, yani kendini her türlü 
kaidelerden, yasalardan sıkılıp istediği gibi karşı cinsleriyle yatıp kalkan insanlar hayvanlaşmış 
olmuyorlar mı? İşte kadın özgürlüğünün sonucu hayvanlaşmaktır.

Yukarıda bahsedilen görüşlerin ikisinden birini tercih etmek zorundayız. İkisini birbirine karış-
tırarak yeni bir yol kendimize çizdiğimiz zaman Allah’ın yolu ile nefsimizin yolunu sentez etmiş 
oluruz. Bu sentezden yeni bir yol çıkar ki bu ne nefsimizi tam tatmin eder ne bundan Allah razı 
olur.

Bu hususta aklı devreye sokacak olsak, aynen nefis gibi insan sayısınca çeşitli yollar ve öne-
riler ortaya çıkar. Demokratik ortamda ülke kanunları gibi durmadan değiştirilip durur ve bir 
istikrara kavuşmaz. İnsanın Yaratıcısı Allah’a güvenip dayanmasından başka çıkar yol yoktur. As-
lında insan aklı da Allah’ın yanlış bir iş yapmayacağını, yalan söylemeyeceğini, sözlerinin doğru 
olduğunu kabul eder.

Uygulanmakta olan kadın hakları, kadınlarımızı mutlu etmediği ortada. Her gün kadın cina-
yetlerini işitip duruyoruz. Boşanmalar eskiye göre bin kat arttı, zinanın önü alınamıyor, zina da 
meşrulaştırıldı. Faiz insanların iliğini sömürüyor. Kadınlara özgürlük yok deyip kadınlara özgürlük 
verenler, sorun bakalım kadınlar mutlu mu?  Yok! Yok! Ne yapsanız boş. Allah’ın reçetesini uygu-
lamazsanız devamlı mutsuz olursunuz.

Allah’ın kanunlarını iyi veya doğru bulmayanlar! Ya aklınızda bir problem var ya da aldığınız 
eğitim sizi tamamen yoldan çıkarmıştır, aklınız kirlenmiş farkında değilsiniz. Taktığınız gözlük 
gözünüze uygun değil, baktığınız şeyleri size hep yanlış gösteriyor. Bir örnek verelim. “Osman-
lılarda kadınlarda özgürlük yoktu, hırsızın elinin kesilmesi bir vahşettir, gönüllü kadın erkek iliş-
kisi zina saymak yanlıştır, ekonominin kuvvetlenmesi için faiz şarttır” diyerek 600 yıl uygulanan 
yasaları tenkit edip daha iyisini getireceğiz diyenler toplumu ne hale getirdiler. 600 senelik Os-
manlı devletinde 13 hırsızlık olayı olmuş, yine Osmanlı devletinde görülen boşanmanın bin katı 
Cumhuriyet döneminde yaşanmaktadır. Osmanlı döneminde zina eden kaç kişi vardı, şimdi zina 
serbest edildi, sayısı belirsiz oldu, günde on binlerce zina yapılmaktadır. Eskiden faiz yoktu, “kar-
zı hasen (güzel borç)” vardı, esnaf, iş sahipleri, ihtiyaç sahipleri faizle ezilmezdi. 

Allah’ın sistemi %100 doğrudur, insanların sistemleri %100 yanlıştır. İşte bunu kavradığımız 
an her şey düzelip yoluna gidecektir. İnsanımız “Allah’ıma canım kurban” diyor, sonra Allah’ın 
kanunlarını beğenmiyor, böyle çelişki olabilir mi? İnsanlarımız Allah’a iman edip, onun emir ve 
yasaklarını doğru bulduğu zaman her şey düzelecek, kadınlar da mutlu olacak, bu kadar kadın 
cinayeti işlenmeyecek, kadınlar eskiden olduğu gibi hürmet görecek, şimdiki rezillikten kurtula-
caklardır.
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Üflet, en büyük âfettir.
Akif CEMİL
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Harika PINARBAŞI

"Türkiye'nin sağlıkta geldiği seviyenin en önemli 
göstergelerinden biri uluslararası kuruluşlarda tem-
silimizi artırıyor olmamız, bir diğeri ise uluslararası 
sağlık politikalarının ve standartların oluşturulma-
sında giderek daha etkin rol almamızdır" diyen 
Koca, "Koronavirüs salgını, bu seviyenin bir kez 
daha sınandığı bir dönem oldu. Türkiye bu süreçte 
güçlü sağlık altyapısı, tecrübeli ve özverili sağlık ça-
lışanlarıyla başarılı bir sınav verdi. Türkiye yerli üre-
tim kapasitesiyle, tüm dünyanın malzeme ve ilaca 
erişimde zorluklar yaşadığı bir dönemde, 150'den 
fazla ülkeye tıbbi malzeme, ilaç ve hatta solunum 
cihazı yardımında bulunabildi. Bu imkanlarla gurur 
duymak tüm vatandaşlarımızın hakkı." diye söyledi.

"BU DÖNEMDE SIKINTI YAŞANAN İLLERİMİZLE 
BİZZAT İLGİLENDİM

"Ancak alışkanlıklarımız, geleneklerimiz ve sos-
yokültürel yapımız, toplumsal ilişki ve sorumlu-
luklarımızın bizleri 'kontrollü olmayan' bir sosyal 
hayatla yüz yüze getirdi. Bunun yansımalarını da 
hemen gördük. Orta Anadolu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerimiz, sıkı aile bağları ve sosyal ilişkile-
riyle öne çıkarken, tedbirlerin göz ardı edildiği ve 
dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye baş-
ladığı bölgeler olarak öne çıktı. Hasta artışının ya-
şandığı illerimiz arasında Van, Muş, Bitlis ve Hakkari 
illeri de vardı. Bazı illerimizde yer yer hızlı hasta artı-
şından kaynaklanan sorunlar gördük. Bu dönemde 
sıkıntı yaşanan illerimizle bizzat ilgilendim. Valileri-
miz ve sağlık yöneticilerimizle sık sık görüşerek, ar-
tışta etkili olan nedenleri ve alınması gereken ted-
birleri gözden geçirdik. Sıkıntı gördüğümüz illerin 
sağlık altyapı ihtiyaçlarına da hızla müdahale ettik. 
Yatak, cihaz, malzeme ve personel takviyesi yapa-
rak kapasite artımı sağladık. Öncelikle illerde alınan 

tedbirlerin etkisinin değerlendirilmesi sonucu bazı 
tedbirlerin, hasta sayısını azaltmadaki rolünü yakın-
dan müşahede ettik. Bu gibi tedbirleri yurt çapında 
yaygın olarak uygulama kararı alındı."

"Son ay Van'da vaka sayımızda yüzde 100’e va-
ran, son hafta ise yüzde 17 oranında artış yaşandı. 
Muş'ta son 1 ayda yüzde 15 olan artış, son haftada 
ise yüzde 8 azalma görüldü. Hakkari'de son 1 ayda 
yüzde 38 olan vaka artışı, son haftada sabit kaldı. 
Bitlis'te ise son 1 aya baktığımızda yüzde 9 düşen 
vaka sayımız, son hafta sabit kaldı. Bu dört ilimizde 
65 yaş üstü vatandaşlarımızda görülen vaka oranı-
nın, bu yaş grubunun nüfusa göre oranına baktı-
ğımızda Van'da 4 kat, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta ise 
yaklaşık 3 kat olduğunu gördük. Yani büyüklerimizi 
koruma konusunda çok daha fazla çaba gösterme-
liyiz. Onların virüse daha fazla maruz kalmasına 
izin vermemeliyiz. Van'da 128 olan erişkin yoğun 
bakım yatak sayımıza 93 yatak ilave ederek 221'e 
çıkarıyoruz. Van'da yatak doluluk oranı yüzde 53, 
yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74, solunum ci-
hazı doluluk oranı ise yüzde 25. Bitlis'te 55 olan 
erişkin yoğun bakım yatak sayımızı 25 ilaveyle 80'e 
çıkarıyoruz. Bitlis'te yatak doluluk oranımız 43, yo-
ğun bakım doluluk oranı yüzde 51, solunum cihazı 
doluluk oranı yüzde 47. Muş'ta yoğun bakım yatak 
sayımızı 38'den 10 yatak ilavesi ile 48 yatağa çıkar-
mış olacağız. Muş'ta yatak doluluk oranımız yüzde 
35, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 59, solu-
num cihazı doluluk oranımız yüzde 37. Hakkari'de 
yoğun bakım yatak sayımız mart ayında 25 idi. Bu 
süreçte 19 ilaveyle yoğun bakım kapasitemizi 44'e 
çıkarmış olacağız. Hakkari'de yatak doluluk ora-
nımız yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 
47, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 25. Türkiye 
geneline baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 
52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solu-
num cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32. Yani bu 
anlamda herhangi bir sorun olmadığını rahatlıkla 
söyleyebiliriz."

"BÖLGEYE SAĞLIK YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDE-
CEK"

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ 
AÇIKLAMALAR

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

600 yıl dünyaya hükmeden bir devletin bugün 
dünyaya miras bıraktığı iki büyük

Etken biri Osmanlı tokadıdır, Diğeri Osmanlı 
TÜRK mutfağı,

Zulmeden zalimler tokadımızı yemiş , Misafir 
gelen de mutfağımızın nimetlerini

Kimseyi aç açıkta bırakmamışız
Biz her daim insana anladığı dilden Hitap etme 

konusunda sanatkârız
Osmanlı tokadını bir başka hikâyede Var ede-

lim inşallah

Bugünkü hikayemiz, kahvaltıya mana aleminde 
bir dokunuş, tandır ekmeğine

Gurme babında bakış, Ve salına salına çıkılmayan çıksalın semtini Çıksalın yapan,

Gülen yüzünü eksik etmeyen esnaf ahalisi
Zira esnafı yaşatılan bir semtin İnsanın halinden ahvalinden anlayan
O semte hayat veren gerçek hikayesi

Osmanlı mutfak kültüründe büyük öneme sahip olan kahvaltı, kahveden önceki ye-
mek anlamına gelen “kahve altı”

olarak ifade edilirdi. Ama gelin görün ki bu kadim millet Türk dil kurumuna inat
Diyar Bekir’i Diyarbakır, el azizi Elâzığ’a çevirdiği gibi, Kahve altına, kahvaltıya çevir-

mişti,

Eğer tadını bilirseniz ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir”. Demişti üstat
Tadını bildiğim bu tandır ekmeğinin ve ustasının Hikâyesinde paylaşmak da farz ol-

muştu Kendi dilimizce

sizleri bu lezzetin durağı çıksalın Tandır evine , İşin mutfak tarafında olan, Tandır 
ekmeğine hayat veren ALİ Abinin

mekânında buluşturalım, Erzincan köy Kahvaltısı sunumunun yanında tandır ile gelin
hasbihal olalım , Fani dünyanın unutulmayan lezzetler diyarında nefsimizi ağırlaya-

S E R B E S T

ALİ USTANIN HİKAYESİ ÇIKSALIN 
TANDIR EVİ
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lım
Zira tandır demek sağlık , Tandır demek, orta Asya 

Türklerinin, Bir devlet iki millet diyen
Azeri gardaşlardan gelen ekmeğin hikayesi demek

Gelelim salına salına çıkılmayan, çıksalın Semtinin gü-
ler yüzlü esnafı Ali abinin Hikayesine

Asıl mesleği aşçılık olan Aslen Erzincan’ın toprak da-
mında dünyaya gelen bir âdemoğlu

işletmesinde ki var olan asıl güzellik Müşterisine sun-
duğu saygı sevgi Esnaflığı var ettiği,

Yaratanın ona bahşettiği gerçek servet
Ne demiştik; ÇIKSALIN
Esnafı yaşatılan bir semtin hikayesidir Zira esnaf de-

mek o semtin var olan hali ahvalidir
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Romatizma kelimesi, Yunanca ’’rheuma’’ kö-
künden gelir. Bu kelime herhangi bir vücut sıvısının 
akışını, kanın yürümesini ifade eder. Romatizma, 
kemikleri, eklemleri, eklem çevresi dokuları, hatta 
sinir köklerini etkileyen bütün hastalıkları adlan-
dırmak için kullanılır. Bir başka deyişle, kaslarda ve 
özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hasta-
lıkların genel adıdır. Nedenleri bugün de ne yazık 
ki tam olarak bilinemiyor. Fakat mikropların neden 
olduğu romaztizmalar, gut hastalığı ve akut eklem 
romatizmasının nedenleri bilinmektedir. Bunların 
ortaya çıkışına neden olarak genetik(aileden ge-
len) faktörler, yaş, cinsiyet, bazı ilaçlar, kaza sonucu 
oluşan zedelenmeler, iklim gibi faktörler gösteril-
mektedir. Her romatizmanın görülme yaşı farklıdır 
ve bununla birlikte kadınlarda görülme sıklığı daha 
fazladır. Belkemiği romatizması, gut gibi romatiz-
mal hastalıklar ise genetik olabilir. Ayrıca rutubetli 
ve soğuk yerlerde görülme ihtimali daha fazladır. 
Psikolojik nedenler, travmalar da ortaya çıkmasında 
rol oynayan etkenlerdir. Her ne olursa olsun bu ro-
matizmal hastalıklar kasları, iç organları, eklemleri 
özellikle hareketimizi sağlayan yapıları tutmaktadır. 
Ağrı, tüm vücutta mevcut özgül alıcıları, yani ağrı 
ve acı alıcılarını uyarmanın bir sonucudur. Bu uya-
rımın iki kaynağı olabilir: ağrı alıcılarının gerilmesi, 
uzaması veya sıkışmasıyla meydana gelen mekanik 
uyarı ve iltihap aracıları yoluyla, bir iltihap esna-
sında ortaya çıkan kimyasal uyarı. Belirli sürelerle 
tekrarlanan, hareket edince artan ve dinlenince ya-
tışan mekanik ağrılarla (artoz ağrıları), iltihabın iler-
lemesine bağlı olarak gece şiddetlenen, sabahları 
da bir kasılmayla birlikte hissedilen (iltihabî ağrıları) 
birbirinden ayırmak gerekir.Romatizma hastalıkları 
sınıflandırmak uzun ve çapraşık bir iştir; çünkü çoğu 
basit bir etyoloji göstermediği gibi lezyonların yapı-
sı da kesin bir özellik taşımaz.

Toplumda en çok görülen romatizma türleri

Osteoartrit

Romatoid artrit

Yumuşak doku romatizmaları (fibromiyalji, bo-
yun ağrısı, bel ağrısı)

Osteoporoz

Akut eklem romatizması

Spondiloartrit

Romatizma hastalığının önemli bir bölümünün 
kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik yatkınlık 
bazılarında önem taşır (ailede kalıtsal romatizma 
öyküsü). Bunun dışında eklemlerde yükü artıran 
şişmanlık ya da damar yapısını bozan sigara kulla-
nımı ve alkol gibi dış etkenlerin engellenmesi de 
romatizmalı hastalar için yararlıdır. Bazı romatizmal 
hastalıklar: kalp, akciğer, böbrek beyin gibi iç organ-
ları da etkileyebilirler. Çoğunlukla bulaşıcı mikrobik 
değillerdir.

Romatizma hastalığı her yaşta görülebilir. O 
yüzden bir yaşlılık hastalığı olarak düşünülmemeli-
dir. Romatizmal hastalıklar genel olarak kadınlarda 
daha sık görülmektedir. Bununla birlikte erkeklerde 
daha sık görülen (spondiloartritler, gut) gibi hasta-
lıklar da vardır.

Tedavisi

Bütün hastalıklarda olduğu gibi romatizma 
hastalıklarda da en uygun tedavinin yapılabilmesi 
için erken teşhis ve tanı çok önemlidir. Çoğunluk-
la erken dönemde teşhisi zor olmakla birlikte, bir 
romotoloğun gözetiminde hastalığın gidişatı göz-
lemlenerek doğru karara varılmalıdır. Çünkü be-
lirli zamanlarda romatizmal hastalıklar değişiklik 
gösterebilmektedir. Bu nedenle teşhisi ve tanısı 
zaman alabilmektedir. Romatizmal hastalıkların bir 
bölümünde hastalık müzmin bir şekilde sürebilir. 
Bu durumda tedavinin uzun süreceği ve verilen 
ilaçların hekim kontrolünde devam ettirilmesi ge-
rekmektedir. Yapılan tedaviler hastalığı tam olarak 
iyileştirmese de günlük yaşamınızı ağrısız ve rahat 
olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hastalıkları 
kavramak için, hareket sisteminin (iskelet, eklemler 
ve eklem çevresi yapılar) anatomisini tanımak ge-
reklidir. Bilgisayarlı tomografi, nükleer manyetik re-
zonans gibi yeni inceleme yöntemlerinin ortaya çık-
masıyla romotolojik hastalıkların teşhisinde büyük 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Aynı zamanda, genel ve 
yerel olarak yapılan romotolojik tedavilerin etkinliği 
de önemli ölçüde artmıştır. Son yıllarda geliştirilen 
ilaçlar, uygulanan tedavilerin büyük ölçüde olum-
lu bir şekilde sonuçlar vermesini sağlamıştır.Ailevi 
Akdeniz Ateşi(FMF) hastalığı da ayak bileklerinde 
kızarıklık ve şişme ile birlikte ağrıya yol açabilir.Bu 
hastalık Romatizma ile karıştırılabilmekte ve yanlış 
tedavi uygulanabilmektedir(sürekli antibiyotik te-
davisi gibi).

Romatizma
Ezgi Akımcılar

A İ L E
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Trabzon'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden 
sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 36 yıldır 
yaz-kış Karakısrak Yaylası'nda tek başına yaşayan ve 
yörede ‘Robinson Nine’ olarak tanınan Fadime Kaya-
cı'nın (85) hayatı belgesele konu oluyor. Yapımcı ve 
yönetmen Nurdan-Orhan Tekelioğlu çiftince çekimleri 
tamamlanan 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikayesi' 
adlı belgesel, kurgusunun yapılmasının ardından izle-
yicilerle buluşacak.

Tonya ilçesinde yaz aylarında 1900 rakımlı Kara-
kısrak Yaylası'nda oturan Fadime Kayacı'nın, 1984 yı-
lında yaylada yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı 
(14), sara nöbeti geçirdi. Yaylada ot toplayan Fadime 
Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle kar-
şılaştı. 

Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok 
üzülen Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına 
karşın yaz- kış bir daha dönmedi. Kayacı, zorlu kış 
mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt 
edindi.

İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını’ 
anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen ce-

surca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı’nın, hayatı belgesele 
de konu olacak.

ÇEKİMLER TAMAMLANDI
Yönetmen Orhan ve yapımcı eşi Nurhan Tekelioğlu, 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime 

Ka-yacı'nın hayatı için belgesel hazırlamaya karar verdi. Tekelioğlu çiftinin yaklaşık 1 ayda çe-
kim-lerini yaptığı belgeselde, Kayacı, kamera karşına geçti, yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mü-
cade-lesi de kayıt altına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olan 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikâyesi' adlı çekimleri 
tamamlanan belgesel, kurgusunun tamamlanmasıyla yakın zamanda izleyicilerle buluşacak.

Yıllarca yaz-kış yayladaki evinde tek başına yaşayan Fadime Kayacı, hayatının belgesele konu 
olmasıyla mutlu olduğunu söyleyerek, "Yıllarca bu yaylada tek başıma yaz-kış yaşadım. Canım 
sıkılınca odun topluyorum. Hayvanlara yem yapıyorum. Belgeselciler gelip kameralarla benim 
çekimlerimi yaptılar. İnşallah güzel olur" dedi.

Belgesel yönetmeni Orhan Tekelioğlu, "30 yıllık gazeteciyim. Son 15 yılımı belgeseller üze-
rinde yoğunlaştırdım. Belgesellerimin konusu ağırlıklı olarak kadın ve doğa üzerine kurulu. 
Bu neden-le Trabzon’un Tonya ilçesinde yaşayan 90 yaşına gelmiş bir kadın hikâyesinden yola 
çıkarak Fatma Kayacı’ya ulaştık. 35 yıl önce kendisiyle birlikte yaşayan sara hastası yeğeninin 
ölümün-den kendisini sorumlu tutanlara karşı bir başkaldırışla yaşamına dağlarda devam etti. 
Yaklaşık 50 yıllık ömrünü dağlarda tek başına geçirmesi benim ilgimi çekti. Yaklaşık 2 yıldır Fatma 
Ka-yacı’ya ait haberler toplamaya başladık. Sonra onun belgeselini yapmaya karar verdik. Bu 
sene belgeselini çektik bitirdik" diye konuştu.

Kaynak Doğan Haber Ajansı

Yaylada Tek Başına Yaşayan 
‘Robinson Nine’nin Hayatı 

BelgeseldeAhmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P
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İlker KARATAŞ

Bu ism-i şerîf de “el-Hâlık” ism-i şerîfi gibi, Al-
lah Teâlâ’nın yaratıcılığının beyanıdır. Bu manadaki 
farklılık ise herhangi bir örneği olmadan yaratma 
yönünde bir farklılıktır. Yoktan var etmenin hakikî 
karşılığı da bu olmalıdır. Zira kulların yaptığı icatlar 
dahi daha önce bir benzerinin yapılmış olup olma-
masına göre değer kazanır. Yaratılanlar evvela ru-
hanî âlemde yaratılır, fizikî âlemde bir başka yara-
tılışla yeniden yaratılırlar. “el-Bâri” ism-i şerîfi daha 
çok bu ikinci yaratmaya taalluk eder.

İsm-i şerîfin bir başka açıdan manası da yaratı-
lanları düzgün, âdeta bir kalıptan dökülmüşçesine 
uyumlu ve ahenk üzere yaratmaktır. Bu uyum öyle 
bir uyumdur ki, gök cisimlerinin hareketinin hiç şaş-
maması, yörüngelerinde yüzen gezegenlerin hiçbir 
şekilde sapmaması, gece ve gündüzün ve dahi mev-
simlerin birbirini takip etmesi hep bu uyumun birer 
tezahürüdür. “el-Bâri” ism-i şerîfinin kapsadığı bir 
başka konu da mahlûkatın özünün afetlerden ko-
runmasıdır.

Kulların bu ism-i şerîfin tecellilerinden pay ala-
bilmek için benimsemesi gereken düstur; kendisine 
bahşedilen gücü ve kuvveti, yerli yerinde, masla-

hata uygun bir şekilde ve Allah Teâlâ’nın emir ve 
yasakları doğrultusunda kullanmaktır. Zaten Allah 
Teâlâ tarafından kendisine bahşedilmiş olan akıl ni-
meti, bunu sağlamaya yetecek bir niteliktedir.

“el-Bâri” ism-i şerîfi, Haşr Sûresi’nin, Es-
mâü’l-Hüsnâ’da yer alan ilk isimlerin birbiri ardına 
sıralandığı ayet-i kerimesi dışında bir de Bakara Sû-
resinde geçer. Bu kullanımda önemli bir incelik söz 
konusudur. Ayet-i kerimede, İsrailoğulları işlemiş 
oldukları günahtan sebep tenkit edilmişlerdir. Bu 
beyan edilirken “el-Bâri” ism-i şerîfinin zikredilmiş 
olması, kulların iradelerinin etkisiyle de olsa, gü-
nahların yaratıcısının da Allah Teâlâ oluşuna dair bir 
vurgudur. Bu vurgu, Amentüdeki: “Hayrın ve şerrin 
Allah Teâlâ’dan geldiğine inanmak” esasına da uy-
gun bir misaldir.

Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Bâri” zikrine yedi gün boyunca, günde 100 
kere olmak üzere devam edenler, ruhsal ve beden-
sel hastalıkların tamamından kurtulur, semaî ve 
arızî her türlü afetten muhafaza olunurlar. Bu ism-i 
şerîfin zikrine devam edenlere kabre girdiklerinde 
meleklerden bir arkadaş bahsedilir ve böylece kabir 
karanlığı, yalnızlığı ve korkusu çekmezler. Bu ism-i 
şerîfin zikrine devam edenlerin, tecelli ve eserlerine 
bağlı olarak görecekleri bir başka fayda da işlerinde 
muvaffakiyet, maruz kaldıkları stres ve sıkıntıdan da 
huzura kavuşmaktır.

El-Bâri

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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250 gram tereyağı

2 çay bardağı irmik

2 adet yumurta (1 sarısı üzerine sürülecek)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1.5 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 kahve fincanı hindistan cevizi

3 su bardağı un (una göre değişebilir, hamur 
yumuşak olacak)

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3.5 su bardağı su

Çeyrek limon

HAZIRLANIŞI

İlk başta şekeri suyu tencereye alalım .Şerbeti yapalım soğusun .

Un hariç tüm hamur malzemelerini kabımıza alalım .

Azar azar un ilavesi yaparak yumuşak bir hamur elde edelim .

Hamurlara şekil verelim .

Üzerine yumurta sarısı sürelim .

Ortalarına fındık ,fıstık ne varsa 1 er tane koyalım .

Yağsız tepsiye dizelim.

180 derecede kızarana kadar kontrollü pişirelim.

İlk sıcağı çıkınca sıcak tatlıya soğuk şerbeti verelim .

Ağzını 5 dakika kapatalım soğusun.

Y E M E K

Arzu KOÇAK

Hindistan Cevizli Şekerpare

Arzu’nun Mutfağı
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Şehrin pencerelerinden izlememeli insanlar mev¬simleri. Hele çocuklar, sadece minik park-

larda yaşama¬malı hayatı, baharları, kışları, yazları. Mevsimler uğra¬malı bir şehre, yüreklere 

dokunmalı önce. 

İlkbaharın gül kokuları açık penceremizden içeri girmeli. Çimenin yeşilini, papatyanın gülüm-

seyen yü¬zünü görmeli herkes. Küçük parkların kuru toprakların¬da gezinmemeli. Rahmetin 

binbir tecellisini okuyacağı kır menekşelerine, sümbüllere, lâlelere de dokunmalı. Bülbülün güle 

serenatını dinlemeli. Kalbindeki aşkı, güllerin gül yüzünden devşirip sonsuz rahmet ve gü¬zellik 

sahibini esmasını okumalı. Bir şehrin sokaklarına da uğramalı mevsimler. 

ŞEHRİN PENCERESİ

Sadettin TURHAN

TA S AV V U F
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Güneşin doğuşunu, kule gibi apartmanların ara¬sından 

izlememeli. Ay'ın, yıldızların, samanyolunun varlığını unut-

mamalı. Buz kesmiş betonların arasından gri duvarlara bak-

mamalı çocuklar. Balkonlardan ya da demir parmaklıklı pen-

cerelerin arkasından izlememeli şehrin insanları gökyüzünü, 

sokağı. Bir şehrin mutlu çocukları olmalı, mutlu büyükleri, 

kadınları, erkekleri... Sabahları birbirine selam veren mutlu 

insanları olmalı. 

Sonbaharın sarı, kırmızı, mor yapraklarını seyret¬meli. 

Kalbinin mevsimlerini de yaşamalı. Kendi fırtı¬nalarını, esen yellerini, dökülen 

yapraklarını, kalbinin topraklarına düşen tohumlarını. 

Kışın soğuğunda üşüyen toprakları görebilmeli. Karın, beyaz yüzündeki rah-

metin güzelliklerini okuya¬bilmeli. Karı beyaz kâbus olarak gören insanlar ol-

ma¬malı. 

Şehrin üzerine yağan yağmurlar toprakla buluşabil¬meli. Bir şehrin toprakları betonlarla ör-

tülmemeli. 

Gökyüzündeki yarım ay’ı gördüğünde, "Bu ayı kim ısırmış yaaaa?" diye soran masum meraklı 

çocukları olmalı. 

Bir şehirde, akşamın karanlığında mendil satarken hüzünle bakan çocukları olmamalı. Üşüyen 

ellerini üf¬leyerek ısıtmaya çalışan minik yürekleri hiç üşümemeli aslında. 

Bir şehirde, sadece barınak olarak inşa edilen bi¬nalar olmamalı. Estetikten, sanattan, hayat-

tan yoksun beton binalar arasında yaşamamalı insanlar. Şehrin ev¬lerine de mevsimler uğramalı. 

Hayata dokunan yüreklerle birlikte, bir şehrin yü¬reği olmalı. Gecesi, gündüzü, mavisi, yeşili, 

hüznü, mutluluğu, umudu, bir şehrin içinde atan kalbi olmalı. 

Mevsimlerin uğradığı, toprağın suyla buluştuğu, kır çiçeklerinin gülümsediği, kuş cıvıltılarının 

gökyü¬zünü sardığı, ağaçların sadece parklarda yer almadığı güzel şehirlerde buluşmak hayaliy-

le…

Şehrin penceresinden, tefekkürle bakarken, 

Aşka ve Yaratana huşu ile akarken, 

Kalabalıklarda yalnız kalma sakın ey insan! 

Dünya bir cennet olur İslam’a inanırsan.
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Sencer OLGUN

M A K A L E

    Son yirmi yılda savunma sanayinin % 70’ini millileştiren ve birçok alanda atılım yapan 
ülkemiz, içinde bulunduğumuz günlerde başta Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin haksız ve hu-
kuksuz engellemelerine rağmen gerek Karadeniz gerekse Akdeniz havzalarında yaptığı sondaj 
çalışmalarıyla “Enerji üretiminde ben de varım!” demeye hazırlanıyor. Geride bıraktığımız Ağus-
tos ayında Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz Havzası’nda Tuna 1 olarak da bilinen Sakarya Gaz 
Sahasında tespit ettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz, Türkiye’nin bu yöndeki amacına bü-
yük bir umut ışığı olmuş durumda. Yetkililerin söz konusu sahada buna benzer birkaç yatağın 
daha olabileceği yönünde haberler vermesi şimdiden uluslararası dev yatırımcıların iştahlarını 
kabarttığı dış medyanın önemli başlıkları arasında. Hâl böyleyken bu ülkenin topraklarında kök 
salıp bu ülkenin havasını soluyan herkesin böylesine bir müjdeli haber karşısında coşkuya ka-
pılıp sevinç sarhoşluğu yaşamaması mümkün değil. Milli enerji politikasında kararlılık gösterip 
bize bu tarihi sevinci yaşatan tüm devlet yetkililerini ve canhıraş bir şekilde sondaj çalışmalarını 
gerçekleştiren teknik personeli yürekten kutluyor daha nice zengin rezervlere ulaşılmasını te-
menni ediyorum.

    İstanbul Boğazı’yla Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan, güneyde Ortadoğu’yla aynı coğ-
rafyayı paylaşan, Akdeniz üzerinden Afrika topraklarına kucak açmaya çalışan Türkiye, sahip ol-
duğu jeopolitik ve jeostratejik konumu sayesinde her geçen gün gücüne güç katmaktadır. Aylar 
öncesi milli sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları, Libya ile 

ENERJİ ÜRETİMİNDE BEN DE VARIM
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Türkiye arasında imzalanan Deniz Suları Yetki Anlaşması, Karadeniz’deki sondaj faaliyetleri hep 
bu amca yönelik çalışmalardır, yani Türkiye’nin “Enerjide ben de varım!” mücadelesinin planlı 
aşamalarıdır. Geçtiğimiz günlerde devlet yetililerinin Türk halkına ikinci bir müjde hazırlığında 
olmaları da yeni bir enerji yatağının bulunmuş olmasına yönelik bir işarettir. 

    Kim ne derse Türkiye artık “Enerjide ben de varım!” sloganıyla ve büyük bir kararlılıkla 
bütün engellemelere rağmen sondaj çalışmalarını sürdürmektedir. Uzmanların görüşleri Türki-
ye’nin yakın bir gelecekte enerji konusunda dışa bağımlılıktan kurtulacağı yönündedir. Bir ta-
raftan milli sondaj gemilerinin faaliyetleri, diğer taraftan nükleer santrallerin imar çalışmaları, 
Konya’daki devasa güneş enerjisi santralleri, ülkemizi bir ağ gibi saran hidroelektrik ve termik 
santrallerinin enerji üretim faaliyetleri Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlılığını sona er-
direcek amansız mücadelelerdir. 

    Doğalgazda %99, petrolde %95 dışa bağımlı olan ülkemizin ithalattaki en büyük payı-
nı enerji kaynakları oluşturmaktadır. Yapılan bu sondaj çalışmaları ve enerji üretim faaliyetleri 
sayesinde ülkemizin enerji ithalatında dışa harcadığı tüm parayı yeni yatırımlara harcayacağı 
düşünülürse yakın bir gelecekte Türkiye’nin “Bölgesel Güç” olmaktan çıkıp “Küresel Güç” ol-
ması an meselesidir.  Enerji deyip geçmemek gerekir. Zira bütün ekonomik faaliyetler, hizmet 
ve savunma sanayi, eğitim, sağlık, haberleşme ve ulaşımın gerçekleşmesi ancak ve ancak ener-
jiyle mümkündür. Önümüzdeki yıllarda kendi ürettiği enerjiyle varlık gösterebilecek olan Türki-
ye’nin, uluslararası ekonomide, siyasette ve askeri alanda söz sahibi olabilecek üç beş ülkeden 
biri olacağı kuvvetle muhtemeldir.
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PUBG Mobile Turnuvası
2 Milyon Dolar Ödüllü

Playerunknown's Battlegrounds, ilham aldığı daha gösterişli battle royale 
oyunları konsol ve PC'de gölgede kalmış olabilir, ancak seminal shooter oyunu-
nun mobil versiyonu gezegendeki en büyük ve en başarılı oyunlardan biri olma-
ya devam ediyor. Ve şimdi, Kasım ayında başlayacak 2 milyon dolarlık planlanan 
e-spor turnuvası için tam zamanında büyük performans artışı ve diğer avantaj-
lar vaat eden bir 1.0 güncellemesi geliyor.

Çinli teknoloji ve oyun devi Tencent'in bir parçası olan PUBG Mobile eki-
bi, 1.0 güncellemesinin 8 Eylül'de yayınlanması planlandığını ve buna bağlı 
olarak kare hızında yüzde 30'a varan artış ve gecikmede yüzde 76'lık bir 
düşüş getireceğini söylüyor. kullandığınız cihaz türü. Oyun aynı zamanda 
ana lobi ekranındaki iyileştirmeler ve paraşütle atlama, depar atma ve 
diğer oyun içi hareketlerin yeniden tasarımları dahil olmak üzere bir dizi 
görsel ve tasarım yenilemesini de alıyor.

Mustafa ÇETİNTAŞ

T E K N O L O J İ
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"PUBG MOBILE" 8 EYLÜL'DE 1.0 GÜNCELLEMESİNİ ALIYOR

Ekip bir basın bülteninde "Parçacıklar, duman, hava patlamaları, namlu flaşları ve 
dürbün etkileşiminin eklenmesi her çekimi daha gerçekçi hale getiriyor" diyor. “Aydın-
latma sistemlerine ve doku kalitesine yapılan yükseltmeler bitki örtüsüne, gökyüzüne 
ve suya hayat veriyor. Daha gerçekçi bir his ve yüksek kaliteli deneyim sağlamak için 
modeller ve doku kalitesi de geliştirildi. "

Kasım ayından itibaren PUBG Mobile'ın espor pisti, Amerika, Avrupa, Güney Asya, 
Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Orta Doğu'dan profesyonel oyuncuları bir araya geti-
recek olan ve PUBG Mobil Küresel Şampiyonası adlı birleşik bir Dünya Ligi ve Dünya 
Şampiyonası etkinliğine ev sahipliği yapmaya başlayacak. Çin, 2 milyon dolarlık ödül 
havuzu için rekabet edecek. Ekip, "Küresel salgın nedeniyle, PMGC Season Zero için 
yerinde bir izleyici mümkün olmayabilir, ancak bunu yapmak güvenli olursa, lig Kasım 
sonunda başlayacak ve birden fazla stüdyoda gerçekleşecek" dedi.

Analiz firması Sensor Tower'a göre 2018'de piyasaya sürülmesinden bu yana, 
PUBG Mobile gezegendeki en başarılı oyunlardan biri haline geldi ve geçen yıl göz ka-
maştırıcı bir 1.3 milyar dolarlık gelirle orijinal PC versiyonunu geride bıraktı. Oyun şu 

anda 600 milyondan fazla indirmeye ve 50 milyon aktif oyuncuya sahip, buna Game 
for Peace adlı oyunun yeniden markalanmış bir versiyonunun (Çin'in katı sansür ve içe-
rik yasalarını yatıştırmak için yeniden tasarlandı) ek olarak 150 milyon aktif oyuncuya 
sahip olduğu Çin ana karası hariç. .
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 12. etabını, Sunweb takımının 
İsviçreli sporcusu Marc Hirschi kazandı. 

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabı, Chavigny ile Sarran Correze arasındaki 
218 kilometreden oluşan tepe etabıyla gerçekleştirildi. 

Müsabakada bitiş çizgisini 5 saat 8 dakika 49 saniye derecesiyle ilk sırada geçen Hirschi, etabı birinci 
sırada bitirdi. 

Tepe etabını, B&B Hotels-Vital Concept takımından Fransız sporcu Pierre Rolland ikinci, Sunweb'den 
Danimarkalı bisikletçi Soren Kragh Andersen üçüncü sırada bitirdi. 

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 51 saat 26 dakika 43 saniyelik süresiy-
le 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu. 

Fransa Bisiklet Turu, yarın Chatel-Guyon ile Puy Mary arasındaki 191,5 kilometreden oluşan dağ etabıyla 
devam edecek. 

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

Fransa Turu'nda 12. Etabı
 Marc Hirschi Kazandı!

Durmuş KOÇ

S P O R
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Superman Egzersizi

Bu egzersizi uygulamak için öncelikle mata yü-
züstü uzanın.

Bacaklarınızı kalça genişliğinde konumlandırın. 
Bacaklarınızı olabildiğince gergin biçimde kaldırın.

Aynı anda belinizden itibaren üst vücudunuzu da 
kaldırarak ellerinizi arkanıza alın.

Bu hareketi yaparken karın ve kalça kaslarınızı 
mümkün olduğunca sıkın. Vücudunuzun gergin ol-
masına özen gösterin.

Karın, kalça ve bacak sıkılaşmasında oldukça et-
kili bir egzersizdir.

Mekik Egzersizi

Mekik egzersizi için öncelikle mat üzerine sırtüs-
tü uzanın.

Bacaklarınızı kalça genişliğinde açın ve dizlerinizi 
kırarak ayak tabanlarınızı mata bastırın.

Ellerinizi ensenizin arkasında kenetleyebilir veya 
başınızın iki yanına koyabilirsiniz. Ayaklarınızla yer-
den güç alarak üst gövdenizi kaldırın.

Ardından tekrar başlangıç pozisyonuna dönün 
ve hareketi tekrarlayın.

Bu egzersizi 15 tekrar ile 3 set olarak uygulaya-
bilirsiniz.

Alt karın ve üst karın kaslarını maksimum dere-
cede çalıştıran bu hareket göbek bölgesinde sıkılaş-
ma isteyenler için idealdir.

Duvarda Squat Egzersizi

Squat egzersizini desteksiz olarak uygulamakta 
zorlananlar duvardan destek alarak rahatlıkla uygu-
layabilir.

Bacaklarınızı kalça genişliğinde açın ve sırtınızı 
tamamen dik bir pozisyona getirin.

Ayaklarınızı dışa dönük biçimde konumlandırın. 
Dizlerinizi kırın ve oturur pozisyona gelin.

Bu esnada sırtınızı duvarla paralel halde dik tu-

tun.

Ardından başlangıç pozisyonuna dönün ve hare-
keti tekrarlayın.

Bu egzersizi 15 tekrar ile 3 set olarak yapabilir-
siniz.

Kalça ve bacak kaslarınız için ideal olan bu egzer-
sizi her gün uygulamaya çalışın.

Back Kick Egzersizi

Bu egzersiz için öncelikle mat üzerine yüzüstü 
uzanın.

Bacaklarınızı kalça genişliğinde, kollarınızı omuz 
genişliğinde açın.

Vücudunuzu dizleriniz ve elleriniz üzerinde kal-
dırın. Sağ bacağınızı geriye doğru uzatın ve havaya 
kaldırın.

Ardından indirin ancak yere değdirmeden tekrar 
kaldırın. 15 tekrarın ardından diğer bacağınızla da 
aynı hareketi uygulayın.

Yukarıya kaldırdığınız bacağınızı olabildiğince 
gergin biçimde uzatın.

Her bir bacak için 15 tekrar ile 3 set uygulaya-
bilirsiniz.

En Verimli Egzersiz Hareketleri
Tülay Akımcılar

M A K A L E
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Oğuz ZEKi

OBJEKTİFDEN SİZLERE
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Ş İ İ R

Sultan 
Muammer ERKUL

Çıt yok... 

Ova, sükûtu dinliyordu. 

En önde ve tekti. 

Ardında beşyüzer kişilik ikiyüz saf askeri vardı. 

En önde ve tekti. 

Başı hafif eğik, gözleri toprakta çakılıydı. 

Yerde, silah takımının arasında, kılıcın yakut kakmalı kabzasının kenarında titreyen 
papatya; sultanın sakallarından, güneş pırıltılarıyla yansıyan gözyaşlarının kendi 
üzerine düştüğünü görüyordu. 

Sultan eğildi. Dudakları kıpır kıpır oldu. 

Onunla beraber de yüz bin kişi. 

Başını kaldırdığında âlemden yok kadar uzaktı. 

Damlalar, eflâtun gömleğini benek benek mora döndürüyordu.

Kasları gevşedi. Yine hep beraber düştüler dizlerinin üzerlerine. 

Kurtlar, dağ başında seyre dalmıştı: 

Bu heybetli kaplan, nasıl bu kadar sus-pus ve biçâreydi? 

Karşısındaki Sultan kimdi? 

Yüzbinbir kişi ovada yere kapandı. Taze toprak kokusu doldu burunlarına. 

En önde ve tekti. 

Gözleri yaş doluydu. 

Dünya ona yok kadar uzaktı. 

Nihayet kara gözlü minik çiçek, kıpırdayan dudaklardan dökülen mırıltıları duydu. 

“Sübhane Rabbiyel âlâ, Sübhane Rabbiyel âlâ, Sübhane Rabbiyel âlâ.” 
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Hafız Osman Şahin Diyanet İşleri Mushafları 
İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı’dır.

1967 senesinde aslen Artvin İli Şavşat İlçesi 
Meydancık Köyünde doğmuştur. İlköğretim 
eğitimini memleketinde, köyünde tamamla-
mış ardından İstanbul İmam Hatip Lisesi ve 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 
mezun olmuştur.

İlk hafızlık eğitimini din görevlisi olan baba-
sından almıştır.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Tefsir Ana Bilim dalında Yüksek Lisans. 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Temel İslam Bilimlerinde Kıraat alanında doktora yapmıştır.

1987 yılı ile 1993 yılları arasında İstanbul Beyazıt Camii imamları Reisül Kurra Abdurrahman 
Gürses ve İsmail Biçer Hocalardan özel olarak tashih-i huruf ve aşere takrib okuyup icazet 
almıştır.
Üniversite yıllarında Fatih Camiinde Emin Saraç Hoca’nın derslerine katılmış ve Tefsir, Hadis ve 
Fıkıh dersleri almıştır.

Hafız Osman Şahin ülkemizi Uluslararası Kur’an-ı Kerim yarışmalarında Suudi Arabistan, Katar, 
Filistin, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Moskova’da yarışmacı ve jüri üyesi olarak temsil etmiştir.

İstanbul’da bir çok camii’de imam hatip olarak çalışmış, 17 sene Fatih Camii’nde görev yapmış-
tır. Camide görev yaptığı dönemde hizmetlerine devam eden Hafız Osman Şahin resmi ve özel 
olarak tashih-i huruf ve kıraat dersleri vererek talebe yetiştirmiştir.

Evli ve bu evliliğinden iki evladı vardır.

Mehmed ALACADOĞAN

K U R’A N  B Ü L B Ü L L E R İ

Hafız Osman Şahin
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Rektörlük Süreci
Prof.Dr.Servet ARMAĞAN
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Ünzile YILDIRIM

TARİHTE BU AY

01 Eylül 1982: İlk ve orta öğretimde din 
dersleri zorunlu hale getirildi.

02 Eylül 1798: Napolyon Bonapart komuta-
sındaki Fransız donanmasının İskenderiye ve 
Kahire‘yi ele geçirmesi üzerine Osmanlı Dev-
leti 2 Eylül 1798’de Fransa’ya karşı savaş açtı.

03 Eylül 1998: Eski Başbakanlardan Ferit 
Melen hayatını kaybetti.

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

05 Eylül 2012: Afyonkarahisar’da aske-
ri mühimmat deposunda patlama meydana 
geldi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, patlamada 25 personelin şehit 
olduğu, 15 personelin yaralandığı kaydedildi.

6 Eylül 2015: PKK, Dağlıca’da düzenlediği 
saldırıda 16 askerimizi şehit etti.

07 Eylül 2017: Türkiye’nin ilk kadın bakanı 
Prof. Dr. Türkan Akyol (89) hayatını kaybetti.

08 Eylül 1922: Manisa Yunan işgalinden 
kurtarıldı.

09 Eylül 1922: Türk Süvarileri İzmir’e girdi 
ve İzmir’i Yunan işgalinden kurtarıldı.

10 Eylül 1922: Gazi Mustafa Kemal Paşa, İz-
mir’e geldi.

11 Eylül 1526: Mohaç Meydan Muharebe-
si’nde Osmanlı orduları zafer kazandı, Buda-
peşte fethedildi.

15 Eylül 1949: İkinci Dünya Savaşı sonrasın-
da kurulan Federal Almanya’da, seçimleri ka-
zanan Konrad Adenauer Federal Almanya’nın 
ilk şansölyesi oldu.

15 Eylül 2012: Deniz Kuvvetleri Kurmay Baş-
kanı Koramiral Veysel Kösele, İzmir’deki “Aske-
ri Casusluk” kumpası çerçevesinde tutuklandı.

16 Eylül 1935: Sümerbank Kayseri Bez Fab-
rikası açıldı.

16 Eylül 1961: İdama mahkûm edilen Ad-
nan Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı 
Fatin Rüştü Zorlu (51) ve Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan (46)’ın idam cezaları İmralı adasında 
infaz edildi.

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

18 Eylül 1048: Selçuklular çağında Bizanslı-
larla yapılan yüzyıllık çarpışmalardaki ilk büyük 
meydan savaşı olan Pasinler Savaşı başladı. Bi-
zans Ordusu’na kumanda eden Liparit tutsak 
edilip ordusu yok edildi. Pasinler Savaşı, 23 yıl 
sonraki Malazgirt Savaşı kadar önemlidir.

18 Eylül 1932: Camilerde ilk kez ezan Türkçe 
okundu.

18 Eylül 1994: Bağlamanın Yozgat Tezenesi 
ustası Nida Tüfekçi hayatını kaybetti.

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

20 Eylül 2014: 101 gündür rehin tutulan, 
Irak’ın Musul Başkonsolosluğu görevlileri ve 
yakınları serbest bırakıldı. Serbest kalan 49 va-
tandaşımız Türkiye’ye getirildi.

21 Eylül 2012: 250’si tutuklu 365 subayın 
yargılandığı FETÖ’nün Balyoz kumpası dava-
sında 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 sa-
nık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

22 Eylül 1520: Osmanlı İmparatorluğu’na 
damgasını vuran padişahlardan Yavuz Sultan 
Selim hayatını kaybetti.

23 Eylül 1951: Aydın’ın milli kahramanı Yö-
rük Ali Efe, Bursa’da tedavi gördüğü hastaha-
nede 56 yaşında hayatını kaybetti.

24 Eylül 622: İslam Peygamberi Hz. Mu-
hammed, Hicretini Medine’ye giriş y24 Eylül 
1996: “Sanat Güneşi” lakaplı Türk Sanat Müzi-
ği sanatçısı Zeki Müren (65) hayatını kaybetti.

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

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

kaldı.
28 Eylül 2015: Rusya Devlet Başkanı Vla-

dimir Putin Ankara’ya gelerek Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İki lider 
yaptıkları ortak açıklamada Irak ve Suriye’nin 
toprak bütünlüğü konusunda ‘hemfikir’ olduk-
larını açıkladı.

29 Eylül 1449: Osmanlı Devleti ile Venedik-
liler arasında yapılan savaşlar neticesinde İne-
bahtı Kalesi fethedildi.

29 Eylül 1911: Osmanlı Devleti ile İtalya 
arasında Trablusgarp Savaşı başladı. Savaş so-
nunda Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’daki son 
toprak parçasını da kaybetti. Ayrıca Rodos ve 
on iki ada da Osmanlı’nın elinden çıktı.

30 Eylül 1511: Barbaros Hayreddin Paşa’nın 
ağabeyi Oruç Reis, dönemin Avrupasının en 
büyük kara ve deniz devleti olan İspanya’nın 
donanmasını hezimete uğratarak Cezayir’e 
girdi.

30 Eylül 1960: Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT) kuruldu.

TARİHTE BU AY
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Charles Mingus
Tugay ALKAN

ABD’li kontrbasçı ve besteci. Caz müziğine 
kolektif doğaçlama anlayışını geri getirmiştir.

22 Nisan 1922’de Arizona Eyaleti’nin Noga-
les keminde doğdu, 12 Ocak 1979’da öldü. Okul 
yılları Los Angeles’in zenci mahallesi Watts’da 
geçti. Sekiz yaşında solfej ve trombon dersleri 
almaya başladı,

daha sonra viyolonsel çalmayı öğrendi. On 
altı yaşında ise Red Callender’le (1918) kontr-
bas çalıştı. Lise yıllarında Buddy Collette’nin 
(1921) grubunda bas çalmaya başladı. Bunu 
Lee Young (1917), Louis Armstrong, Kid Ory 
(1886), Alvino Rey (1911) ve Lionel Hampton 
(1909) ile olan çalışmaları izledi. Daha sonra 
Red Nonvo Uçlüsü’nde, Billy Taylor Üçlüsü’n-
de, Charlie Parker, Stan Getz (1927), Duke El-
lington, Bud Powell (1924-1966) ve Art Tatum 
(1910-1956) gibi önemli cazcıların da yer aldığı 
gruplarda çaldı. 1950’lerde yaşlı ve genç müzik-
çilerle değişik müzik türlerini bir araya getire-
rek oluşturduğu ve yönettiği deneysel gruplar, 

dönemin genç cazcıları için birer atölye niteliği taşıdı.

Güçlü tekniğiyle bir bas virtüözü olan Mingus, sağlam caz bilgisinin yanı sıra Avrupa müziğini de çok 
iyi tanımıştır. 1955-1956 yıllarında olgunlaşmaya başlayan bestelerinde cazın ufuklarını sürekli olarak ge-
nişletmeyi amaçlamıştır. Kolay anlaşılır, berrak halk müziğinin ve vahşi, çığlık çığlığa, blues’dan gelme bir 
sertliğin çağdaş müzikteki gerilimli uyumsuz (disonant) seslerle oluşturduğu karşıtlıkları içeren Mingus’un 
müziği, dinleyicinin ilgisini sürekli uyanık tutan, hareketli bir öze sahiptir. Cazın başlangıcında görülen New 
Orleans ve Dixieland türlerine özgü üç sesli kontrpuan anlayışının zamanla yerini alan solo doğaçlama, 
Mingus’la birlikte, 1960’larda oluşan toplumcu hareketlerin de bir yansıması olarak kolektif doğaçlamaya 
dönüşmüştür.

•   YAPITLAR (başlıca): Albüm: Mingus Fingers; My Favorite Quintet; Better Git It In Your Soul; Mingus 
Ah Um; Blues and Roots; Changes One; Changes Two; Black Saint and the Sinner Lady; Revaluation; Tijuana 
Moods; Great Concert; Pithecanthropus Erectus; Debut (T.Jones ile); Money Jungle (D.Ellington ve M.Roa-
ch ile). Kitap: Beneath the Underdog, 1971, otobiyografi.
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Kabızlığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Kuru meyveler: Sabah kahvaltısından önce 
aç karna kuru kayısı, incir, mürdüm eriği yemek 
ve üzerine ılık su içmek bağırsakları çalıştıracak-
tır. Bu besinler sabahları aç karnına tüketildiği 
zaman daha etkili olmaktadır. Ayrıca kuru mey-
veler çiğ olarak tüketilebileceği gibi komposto 
olarak da tercih edilebilir. Kuru erik, kabızlık için 
doğal bir ilaç olarak yaygın olarak tüketilmekte-
dir

Su: Herhangi bir sebepten dolayı su tüketimi 
sınırlandırılmadıysa, kabızlık döneminde yeterli 

miktarda su içmeye özen gösterilmelidir. Bu önemli alışkanlığı erteleyenler, alarm kurarak kendilerine 
hatırlatma yöntemini deneyebilir.

Keten tohumu: Yoğurda katılarak tüketilebilen keten tohumu, kabızlığa iyi gelen gıdalar arasındadır.

Beyaz et: Et tüketileceği zaman kırmızı et yerine beyaz et veya balık eti tercih etmek bağırsakları ra-
hatlatacaktır (yüksek miktarda kırmızı et bağırsakları zorlayıcı bir etkiye yol açar).

Lifli gıdalar: Baklagiller, pancar, pırasa, enginar, ıspanak, lahana, kızılcık, kereviz, keten tohumu gibi 
lif bakımından zengin gıdaların tüketimi bağırsakların harekete geçmesine yardımcı olmaktadır. Yine lifli 
gıda gruplarından fasülye, bezelye ve mercimek kabızlığa iyi gelmektedir.

Elma, üzüm, avokado, erik gibi lifli ve kabızlığa iyi gelen meyveler, kabızlık çekenler tarafından tüke-
tilmelidir. Elmalar diyetinizde lif içeriğini arttırmanın ve kabızlığı hafifletmenin kolay yollarından biridir. 
Armut lif bakımından zengin, kabızlığa iyi gelen bir başka meyvedir. Orta büyüklükteki bir armutta (yakla-
şık 178 gram) yaklaşık 5.5 gram lif vardır. Bu oran günlük önerilen lif alımının % 22'sidir. Kivi de kabızlığa 
iyi gelen meyvelerdendir. kabızlık şikayeti olan kişilerin sorununun çözülmesine yardımcı olabilecek bir 
diğer meyve de incirdir. İncir, lif alımınızı arttırmanın ve sağlıklı bağırsak alışkanlıklarını teşvik etmenin 
harika bir yoludur. Portakal, greyfurt ve mandalina gibi narenciyeler de kabızlığa iyi gelen, serinletici 
bir atıştırmalık ve iyi bir lif kaynağıdır. Bu meyveler kabukta çözünür lif pektini bakımından zengindir. 
Nitekim pektin kolonik geçiş süresini hızlandırarak kabızlık şikayeti olanlara yardımcı olabilir. Turunçgiller 
özellikle kabukta çözünür lif pektini bakımından da zengindir. Pektin kolonik geçiş süresini hızlandırabilir 
ve kabızlığı azaltabilir

Zeytin, zeytinyağı ve kekik: Zeytin, üzerine dökülen kek ve zeytinyağı ile tüketildiğinde kabızlık sorunu-
na iyi gelmektedir. Zeytinyağı bağırsaktan yiyecek geçişini sapladığı için aç karna 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 
tüketmek faydalı olacaktır.

Kabızlığa iyi gelen bu yiyecekler uzun süre tüketmek ve aşırıya kaçmak, bağırsağın bağışıklık kazanma-
sına ve normal koşullarda dışkılayamamasına sebep olabilmektedir.

Kabızlığa Bitkisel Çözüm

AKTARINIZ

Burhan PINARBAŞI
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SEVERİM
Çocukluğumdan beri çileli hep hayatım.

Bahar yazdan anlamam ben hep güzü severim.
Allah katında neyse odur benim fiyatım.

Onun takdiri ise artık azı severim.

Duygularım değişir farklı olur her anım.
Geçmişi düşünürken sıkıldığında canım.

Vurarak tezeneyle teline inim inim.
İnleyerek ağlatan dertli sazı severim.

Akla, mantığa karşı gelerek baş kaldıran.
Ferhat gibi dağları kazma kürek deldiren.
Mecnun gibi delirtip hep çöllere saldıran.

İçimi alev alev yakan közü severim.

Hep dosdoğru yürüdüm tek zikzağım olmadı.
Sahtekar, düzenbazla hiçbir bağım olmadı.
Aldatmak atlatmakla geçen çağım olmadı.

Yalandan hiç hoşlanmam doğru sözü severim.

Aşk, sevda ve tutkudan büyük lezzet alırım.
Hiç yaşamadım dersem yalan demiş olurum.

Tadını, acısını gayet iyi bilirim.
Derinden sızlasa da kalan izi severim.

Herkes mutlu yaşayıp hayatından bıkmasın.
Çaresizlik içinde melül melül bakmasın.

Benim çektiğim derdi aman kimse çekmesin.
Kendim çok ağlasam da gülen yüzü severim.

Yaprak gibi rüzgara kapılıp savrulmayan.
O yana ve bu yana evrilip çevrilmeyen.

Her ne olursa olsun dik durup devrilmeye.
Hiçbir zaman sarsılmaz sağlam özü severim.

Adem, Kadir, İbrahim, Ziya, İzzet, Abdullah,
Hüseyin ve Muzaffer sonsuz dost kılsın Allah. 

Gözümde hepiniz de pırlantasınız billah.
Kardeşiniz olarak inan sizi severim.

Cemalettin GÜNDOĞAN

ŞİİR
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R

92



sirdergisi.com
Eylül 2020 - Muharrem  1442T Ü R K Ü

YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ

Antep'in çardakları (nay nay nay nay nay)
Su dolu bardakları (şinanay yavrum şinanay)

Ne hoş yazı yazıyor (nay nay nay nay nay)
Şu kızın parmakları (şinanay yavrum şinanay)

Ağaçlar çatal matal (nay nay nay nay nay)
Cemo altında yatar (şinanay yavrum şinanay)

Hasa gömlek içinde (nay nay nay nay nay)
Çalkalar göbek atar (şinanay yavrum şinanay)

Elinde çorap bağı (nay nay nay nay nay)
Çözülsün uçkur bağı (şinanay yavrum şinanay)

Muhabbetten ne çıkar (nay nay nay nay nay)
(...) (şinanay yavrum şinanay)

Çarşıda leymun tozu (nay nay nay nay nay)
Şıngır mıngırın kızı (şinanay yavrum şinanay)
Alma dedim dul avrat (nay nay nay nay nay)
Ne tadı var ne tuzu (şinanay yavrum şinanay)

Hanefi Kolluş
Gaziantep

Antep'in Çardakları
Ahmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

PARS ONUR KARABULUT
(Kırmızı Havuç Çocuk Yayınları Yazarımız)

94



sirdergisi.com
Eylül 2020 - Muharrem  1442B U L M A C A

SOLDAN SAĞA

1) “Konuşmak her ne kadar iyiyse de, sus-
mak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir.” an-
lamında “Söz gümüşse” ile başlayan atasözünün 
devamı (Ortadaki resim). 2) Bulmaya çalışmak. 
- Güreşte; kol ve el yoluyla, rakibi ensesinden ya-
kalayarak dengesini bozma hareketi. 3) Otlak, çayır. 
-  Artırma, eksiltme vb. resmî iş ilanlarının ilgili daire 
duvarında belli bir zaman süresince asılı durması. 
- Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen, kas bozul-
masına ve bölgedeki hücrelerin bozulmasına neden 
olan, derece derece ilerleyen ve tedavisi olmayan 
beyin ve omurilikteki motor sinir hücreleri hastalı-
ğı, Amyotrofik Lateral Skleroz hastalığının İngilizce 
kısaltması. 4) Halk dilinde köpek. -  İngilizce "roll 
on roll off" kelimesinden türetilmiş olan, tekerlekli 
araç taşımacılığında kullanılan gemi. - Asit iyonlaş-
ma sabiti. – Favori. 5) Tepe, zirve. - Giysilerin boy-
na gelen, boynu çeviren bölümü. 6) Tatlı olmayan. 
- Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü. 7) 
Dünya'da doğan ilk peygamber. – Giz. 8) Mektep, 
medrese. 9) Alfabenin son harfinin okunuşu. – Su, 
ab. 10) Bir müzik yapıtının, sevimli ve cana yakın bir 
biçimde (çalınması). - Genellikle ipek ibrişim kulla-
narak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince 
dantel. 11) Bin metrekarelik ölçü birimi, dönüm. - 
Sultanlar anlamında, Osmanlı padişahlarının veya 
eşlerinin yaptırdıkları camilerden her biri. 12) Bü-
yükler, ileri gelenler. – Bir nota. – Arapça, ben, ego, 
nefs.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Sezai adında, Türk Edebiyatının ilk gerçekçi 
romanlarından birisi olma özelliğiyle edebiyat tari-
hinde büyük önem taşıyan Sergüzeşt adlı romanın 
realist yazarının önadı. 2) Müstahsil. - Bir işin ya-
pılması için harcanan beden ve kafa gücü; sa'y. 3) 
Kışın yağar. – Anakara. - MÖ. 2000’li yıllarda Orta 
Avrupa’dan gelerek Girit Medeniyetine son ve-
rip Ege havzasında yerleşen uygarlık, Mikenler. 4) 
Çare, deva, ilaç. – Arapça, kapı. 5) Tantal’ın simge-
si. - Olağandan daha hacimli ve/ya büyük. 6) Gelir, 
irat. 7) Kimyada kükürt oksit'in kisaltması. - Notada 
duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı. 8) 
Yegane, biricik. – Asker, sü. 9) Sıcak – soğuk arası, 
mutedil sıcaklık. – İspanyolca “Yaşasın!” anlamın-
daki zafer ve sevinç ifadesi. 10) Neon’un simgesi. 
- 24 Temmuz 2020 tarihinde müze olmaktan çıka-
rılıp 86 yıl sonra tekrar cami olarak o günkü Cuma 
Namazıyla ibadete açılan, yaklaşık 1500 yıldır İs-
tanbul tarihine tanıklık eden kutsal yapı. 11) Tüm 
organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve 
biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik tali-
matları taşıyan sarmal yapı olan Deoksiribo-Nükleik 
Asit'in kısaltılmışı. – Kapalı karşıtı; sarih, aleni, mün-
hal, vazıh. – Tanrıtanımaz. 12) Kuru olmayan; yaş. 
- Osmanlı döneminde, Müslüman ülkelerde oturan 
Yunan asıllı kimse. – Mağara, vahşi hayvan barına-
ğı 13) Resim çizen sanatçı. - Daha çok tatlılarda ve 
pastacılıkta kullanılan tuzsuz, yumuşak krem peynir.
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Semailer:

Güle bülbül kılar zârı
Visâl ister mi ister yâ.
Çekilen Mansûr misâli

Dara varmışsın fayda ne

Evliyâlar yardım eder
Kendi hâlinde gezene.
Elbet birgün başa gelir

Bilirim ammâ ben bilmem.

Beka sanma sen azmeyle
Fenadır bu dehâr-istan
Çekeyim cevr ü cefânı

Kani nazlım küçücükten

Senin ayağına düştüm
Merhamet kılsan olmaz mı

Zamane hâlim görünce
Sinem yanıp tüter oldu.

İrfan meclisi görmiyen
Fâsih lisân dil olur mu
Ağızda şeker ezilmez

Bal dudağı emsin deyü

Üç kişiye verme selâm
Biri hâin biri fâsık biri münafık

Vezin: 

Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün

Aşık HASAN ( Zeyni )

Murabbalar

B E R C E S T E
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