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Kıymetli dostlar; bu yazımda içinizdeki cevheri açığa çıkarmak için birkaç kelam 
etmek istedim.

Yazma işi, zihinde şekillenen duygu ve düşüncelerin ruhsal namluya sürülerek 
patlatılmaya hazır hale getirildiği duygular bütünüdür, duygu sanatıdır vesselam. Yazan 
kişi veya kişilere doğayı, insanları ve olayları fiziki gözle görmek yetmiyor, yetmemelidir. 
Beyniyle görmek, yüreğiyle duyumsamak ve yüreği tetikleyip harekete geçirici gizemli 
sözcükleri bir araya getirerek bir dizi eylemi gerçekleştirmektir yazma sanatı.

Şiir de, bu yazma sanatının kilim gibi işlenen, oya gibi nakışlanan; adını ve rengini 
sevdadan, barıştan, dostluktan ve evrensel kardeşlikten alan en etkileyici ve en zor 
dalıdır. Öyle, “ hele şöyle köşeme kurulup bir şiir yazayım” demekle yazılabilecek basit 
sözcükler oyunu değildir şiir. Oldukça zengin bir sözcük haznesi, bilgi - birikimi, kültürel 
yeterlilik ve kişisel becerinin duygu dünyasında harmanlanarak tümcelere can, şekil ve 
ruh verilmesi sanatıdır şairlik…

Her çağda ve her koşulda insanlığı, içinde bulunduğu pasifleştirme, uyutma ve 
uyutulma ortamından uyandırarak zalime, zorbaya, sömürüye ve sömürücüye karşı 
uyanık kalmasını sağlayıp emeğin ve sevginin bulunduğu safta yer almasını sağlamak ve 
yaşamın içine çekme işidir şiir yazmak, şair olmak…

Şair, savaşın ve yıkımın karşısında, barışın ve onarımın yanında yer alan kişidir. 
Zalimin karşısında mazlumun savunucusu, kötünün karşısında iyinin savunucusu olmak 
durumundadır şair. Şair çilenin, sefaletin, acının, zorbalığın ve her türlü adaletsizliğin 
karşısında hakkaniyet bayrağına dönüştürdüğü dizeleriyle dimdik ayakta durabilen 
kişidir.

Yaşamın en yaşanılmaz yerinde inadına yaşayan, inadına umut olan, inadına umudu 
diri tutan, tutmak durumunda olan kişidir şair. Tüm insanları renk, din, dil, ırk ve 
cinsiyet ayırımı yapmaksızın adalet terazisinin kefelerini dengede 
tutabilendir şair. Harfler şairin definesi, sözcükler maden ocağı, 
tümceler de madeni şekillendiren, can veren duygular bütünüdür 
şair için. Nasıl ki duyguların bir kabarma, bir şaha kalkma zamanı 
varsa, şairin de yüreğindeki haykırışın şaha kalktığı zamandır 
şiir zamanı.

Siz yazmak isteyin yeter ki; sonuçta mutlaka olacaktır. 
Saygılarımla.

E D İ T Ö R’ D E N

Herkes Şair Doğar, 
Pek Azı Yazabilir!

Yavuz Selim PINARBAŞI

1



SIR DERGİSİ

İMTİYAZ  SAHİBİ
Kityay Kitap Yayın Basım Dağıtım 

Reklam Tic.Ltd. Şti. Adına

EDİTÖR
Mehmet DİKMEN

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Erdoğan ASLIYÜCE

YAYIN DANIŞMANI
Prof. Dr. Sefa SAYGILI

REKLAM & HABER MÜDÜRÜ
M. Tunahan PINARBAŞI

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Harika PINARBAŞI

HABER İSTİHBARAT
Prof. Dr. Şadi Eren

PERSONEL MÜDÜRÜ
Yavuz Selim BAĞCI

DAĞITIM & ABONE SORUMLUSU
Dr. Mustafa KALENDER

GENEL DÜZENLEME
M. Batuhan PINARBAŞI

HUKUK DANIŞMANI
Av. Kamil Tolga GÜRBÜZ

SAĞLIK DANIŞMANI
Dr. Mehmet İSKENDEROĞLU

Prof. Dr. M. Zeki KUŞOĞLU

Fatih DENİZ

Dr. Hanefi DEMİRTAŞ

Dç. Dr. Zeki TAN

Erdoğan ASLIYÜCE

Dr. Ahmet ALTUN

İbrahim BİÇER

Arif PAMUK

Prof. Dr. Mahmut KAYA

Prof. Dr. Şadi EREN

Dursun GÜRLEK

Burhan PINARBAŞI

Yasemin SÜZER

Mansur URTEKİN

İsmail Hakkı UZUN

Arzu KOÇAK

Prof. Dr. Servet ARMAĞAN

Cumhur ALTINELLİ

Dr. Mustafa ARMAĞAN

Koray KAMACI

Av. Mehmet ALACACI

Dr. Mustafa KALENDER

Prof. Dr. Sefa SAYGILI

Yusuf GÖK

İ. Erdem KARABULUT

Sabit OSMANOĞLU

Ahmet DÜNDAR

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Hatice URTEKİN

Mecbure İnal VELA

A. Raif ÖZTÜRK

Ahmet ÇAKIL

Prof. Dr. Şener DİLEK

ŞeymaKısakürekSönmezocak

Necibe AKÇA KOCATOP

Nefise BAYGÜT

Cengiz AVCILAR

Mehmet DİKMEN

Sadettin TURHAN

Sezayi TUĞLA

Necibe A. KOCATOP 

Ülkü KARA

Dr. Ahmet BAHADIRLI

Sencer  OLGUN

Prof. Dr. Mustafa NUTKU

04

06

10
08

12

14

16

26

22

Bakan Akar'dan Yunan
parlamenterlere sert tepki

ÖYLE İSE SANA NE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzun
dönemli iklim eylem planımızı, bu
yılın sonunda açıklayacağız

Polise yumruk atan vekile
soruşturma açıldı

Dijitalleşme
Otizm İçin Önemli Bir Risk Faktörü

Trabzon Uzungöl
Rize Çayeli Hüser Yaylası

MAVİ TOPUM

ÇEVRE-DOSTU TARIM: ORGANİK TARIM

THY'den 2021'de
8,7 milyar dolarlık hizmet ihracatı

M. Tunahan PINARBAŞI

Sezayi TUĞLA

Ahmet ALTUN

Yusuf GÖK

Prof.Dr.Nevzat TARHAN

Havva SARUHAN

Mecbure İnal VELA

Sabit OSMANOĞLU

İbrahim BİÇER

İÇİNDEKİLER

İLETİŞİM: Namık Kemal Mah. 8.Sok. No:125 D:1 Esenyurt/İSTANBUL
Tel: +90 0212 515 03 33 / 0549 515 0 333
E-Mail: sir@sirdergisi.com  -  sirdergisi@gmail.com
twitter.com/sirdergisi    -   instagram.com/sirdergisi
Web : www.sirdergisi.com
ISSN: 8401
Nace Kodu : 581403

YAYIN KURULU 

Yayınlanan yazıların ve reklamların bütün mesuliyeti sahiplerine aittir. Sır Dergisi kesinlikle mesul değildir. 
Haber verilip kaynak gösterilmeden iktibas yapılamaz.
Yayın Türü: Yaygın süreli 
(5187 sayılı kanuna göre)

Yavuz Selim PINARBAŞI

Türü: Yaygın Süreli 
Haziran 2022   Yıl: 6 Cilt:6 Sayı: 72
ISSN : 2148-8401

BASKI Marmara Kırtasiye ve Yayımcılık Ltd. Şti. sertifika no: 49641

ABONE: Yıllık 300tl
Yurtdışı:  100 EURO
İş Bankası  
TR63 0006 4000 0011 2300 4418 54 
Ziraat Bankası
TR24 0001 0025 0977 2742 4750 01
Kityay Ltd. Şti.

REKLAM TARİFESİ
Ön Kapak...........................35.000 ₺
Arka Kapak ........................20.000 ₺
Kapak İçleri ..........................7.500 ₺
İç Kapak Karşıları ................6.250 ₺
İç Sayfa Renkli /Kuşe ..........4.250 ₺



sirdergisi.com
Haziran 2022 -  Zilkade 1443

34

36

38

44

46

50

52

32

58

74

70

84

93

106

101

54

Bakan Akar'dan Yunan
parlamenterlere sert tepki

ÖYLE İSE SANA NE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzun
dönemli iklim eylem planımızı, bu
yılın sonunda açıklayacağız

Polise yumruk atan vekile
soruşturma açıldı

Dijitalleşme
Otizm İçin Önemli Bir Risk Faktörü

Trabzon Uzungöl
Rize Çayeli Hüser Yaylası

MAVİ TOPUM

ÇEVRE-DOSTU TARIM: ORGANİK TARIM

THY'den 2021'de
8,7 milyar dolarlık hizmet ihracatı

Nota

Devlet adaletli olmalı

KUR’ÂNDAKİ TEKRARLARIN BAZI 
SIRLAR

LİDERLİK KÜLTÜRÜ

“VEKALET SAVAŞI”

SAYGINLIK, SAYGININ 
SONUCUDUR

KÜÇÜK DAYIMIN VEFATI

Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl
koridoru açıklaması:

Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözde milletvekilinin 
süratle dokunulmazlığı kaldırılmalı

MATURİDİ İTİKADINDAN BAZI BİLGİLER

SİYASİ DEHA
SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN

Burmalı Mescid Camii

Brüksel'de 'Ukrayna Krizi

KARİKATÜR

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu

A. Akif URTEKİN

Prof. Dr. Şadi EREN

Yavuz SAMİ

Süleyman KOCABAŞ

Mehmet DİKMEN

Ekrem KAFTAN

İrem Nur ÖZBİLEK

İntizam-ı Kelam

Sencer OLGUN

Osman NUR

Nihat ÖZBİLEK

Burhan PINARBAŞI

Yavuz Selim PINARBAŞI

BASKI Marmara Kırtasiye ve Yayımcılık Ltd. Şti. sertifika no: 49641

Prof. Dr. Sefa SAYGILI

Harika PINARBAŞI

Ahmet ÇAKIL

3



sirdergisi.com
Haziran 2022 -  Zilkade 1443

M.Tunahan PINARBAŞI

Bakan Akar'dan Yunan 
parlamenterlere sert tepki

P O L İ T İ K A

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi 
Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısında Türkiye 
aleyhinde söylemlerde bulunan Yunan parlamenterlere sert tepki gösterdi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta 
Doğu Özel Grubu ortak toplantısı İstanbul'da başladı.

Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Raporunun görüşülmesinin ardından açılış 
oturumunda Bakan Akar da hitap ederek Türkiye’nin savunma ve güvenlik 
konularındaki yaklaşımlarını paylaştı.

"Kıbrıs’ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir"
Konuşmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, parlamenterlerin 

sorularını yanıtladı. Litvanyalı ve İspanyol milletvekillerinin Ukrayna’daki 
gelişmeler ve NATO bağlamındaki sorularına cevap veren Akar, Yunan bir 
parlamenterin sorusu sırasında “Kıbrıs’ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor” ifadesini 
kullanması üzerine sert tepki göstererek, şunları söyledi:

"Kıbrıs’ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. 
Türkiye Kıbrıs’ın kuzeyinde işgalci değildir. Orada 1974’e kadar katliamlar, 
darbeler yapıldı. Rumların dahil hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974’te Barış 
Harekatı’nı yaptık. 1974’ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış, huzur 
içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yanlı olmamak lazım. 2014’te BM’nin Annan 
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Planı’nı çözüm olsun diye tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti. Rum 
tarafı kabul etmedi."

Terör örgütü PKK/YPG’nin 40 bin insanımızı öldürdüğünü, FETÖ’nün 251 
kişiyi katlettiğini vurgulayan Akar, "Biz terör belasından ülkemizi, milletimizi 
kurtarmak için yoğun şekilde gayret gösteriyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bizim 
başka bir amacımız yok. Eğer siz bizim mücadele ettiğimiz, halkımıza zarar veren, 
40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK/YPG’ye, FETÖ’ye orada kampta yer 
verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz, bu dostluğa aykırıdır. Bu durum ittifaka 
da zarar verir, müttefiklik ruhuna da aykırıdır" dedi.

"Lavrion kampını bilmeyen yok"
Yunan parlamenterin “Öyle bir şey yok” demesi üzerine Bakan Akar, “Yok 

demeyin. Yunanistan’daki Lavrion kampını bilmeyen yok. Aynı şekilde İsveç’te 
de PKK/YPG’liler her şeyi yapıyor. Bunun ne insanlık, ne demokrasi ne de insan 
hakları ile alakası var. Teröristlere bu kadar fırsat verilirse bizim de bu insanlarla 
beraber olmayı istemememiz gayet normal” diye konuştu.

Bakan Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki
Başka bir Yunan milletvekilinin "Türk Hava Kuvvetleri Yunan adalarının 

üzerinden uçuyor" sözleri üzerine Akar, şu yanıtı verdi:
"Yunan uçakları 27 Nisan’da ana karamıza gelerek Datça, Didim, Dalaman’da 

hava sahamızı ihlal etti. Siz o kadar kilometre uzaktan, Yunanistan’ın ana 
karasından, Türkiye’nin ana karasına gelip hava sahamızı ihlal edeceksiniz, 
bundan sonra bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bunların radar görüntüleri 
var, müttefik ülkelerle de paylaştık. Biz de 28 Nisan’da bunların karşılığını verdik"

"Yunan nezaketine uygun değil"
Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlerin çözümünün görüşmelerle 

olabileceğini tekrar tekrar vurgulayan Akar, şu açıklamalarda bulundu:
"Biz her zaman ve ısrarla sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri 

ve diyalogla çözümünden yana olduğumuzu ifade ettik. Bunların birincisi 
istişari görüşmeler, diğeri ayrıştırma usulleri üçüncüsü ise güven artırıcı 
önlemler toplantıları. Güven artırıcı önlemler toplantılarını önemsiyoruz. Çünkü 
sorunların tarihi, hukuki, siyasi birçok boyutu var. Uzmanların bir araya gelerek 
bunları detaylı çalışması lazım. İlk üç toplantı yapıldı. Dördüncü toplantı için 
Yunan tarafını Ankara’ya beklediğimizi belirttik. Ancak iki yıldır cevap alamadık. 
Bu toplantılara destek verin, dönünce parlamentonuzda bu konuyu anlatın, 
Türk-Yunan tarafları olarak sorunlara birlikte çözüm bulalım"

Akar’ın sert cevaplarının ardından Yunan parlamenterlerden biri “Size 
teşekkür etmeyeceğim” demesi üzerine, Akar, “Bu Yunan nezaketine uygun bir 
davranış değil” karşılığını verdi.
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Havva SARUHAN

G E Z İ
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Rize /Çayeli/ Hüser Yaylası
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Bilindiği gibi; Dünya Çevre Günü, İsveç’in Stockholm kentinde 1972 yılında 
düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran 
tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması 
ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır. Bununla birlikte; 20 Mayıs 
2022 tarihinde*, Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne 
göre her yıl, 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla "Türkiye Çevre Haftası" 
olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan; kamuoyunda popüler olarak kullanılan “Organik Tarım” 
ifadesindeki “organik” teriminin, genelde geleneksel ve doğal yollardan, yani 
ekolojik (çevreye uyumlu) yöntemlerle üretilen tarımsal ürünler için kullanıldığı 
bilinmektedir. Bu doğru tanımla birlikte, “organik” teriminin karşıtı olan ama 
çoğunlukla bilinmeyen “inorganik” terimi ile birlikte de açıklamak daha 
uygun olacaktır. Hatta biyologlar; bu iki terimi açıklarken, inorganik maddeleri 
açıklamakla başlarlar: İnorganik bileşikler; canlıların kendi bedenlerinde 
sentezleyemeyip, dış ortamdan hazır bir biçimde aldıkları bileşiklerdir. Bunlar 
hem canlı bedeninde hem de cansız mekanlarda bulunabilirler ve küçük 
moleküllü yapıları mevcuttur. Sürekli, ancak gerektiği kadar bulunması lazımdır. 
Nitekim; canlı hücreler, bu bileşiklere ihtiyaç duyarlar. Besin olarak kullanılan 
inorganik bileşikler, yani ''mineraller-su'' gibi maddeler sindirilemezler ve enerji 
verme özellikleri yoktur. Dolayısıyla, bu bileşikler düzenleyici maddelerdir. 
Karbon elementi bulundurmayan tüm moleküller, “İnorganik Bileşik” kabul 
edilmektedir. Bu itibarla; organik bileşikler, canlıların yapısında var olan ve tümü 
kesinlikle karbon atomu taşıyan moleküllerdir. Proteinleri, karbonhidratları, 
lipitleri ve nükleik asitleri ise, organik bileşiklere örnek olarak gösterebiliriz. 
Tarımsal üretim; gerek hızla artan nüfusun ihtiyacının karşılanması, gerekse 
sanayileşme ve kentleşme sonucu köyden şehre göçün özendirilmesiyle tarımla 
uğraşan nüfusun azalması sonucunda mevcut yapısıyla değil sadece Türkiye, 
belki bütün dünyada insanların ihtiyacını karşılayamamış ve tarım teknolojisinde 
daha çok yeni ve daha çok ve hızlı sonuç veren üretim yöntemleri aranmıştır. 
Bu durum; inorganik gübreler, pestisitler (zararlı organizmaları engellemek, 
kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da 

ÇEVRE-DOSTU TARIM: ORGANİK TARIM

E K O L O J İ

Sabit OSMANOĞLU
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maddelerden oluşan sentetik ve kimyasal karışımlar), kısaltılmışı GDO olan 
Genleri Değiştirilmiş Organizmalar veya tohumlar ve hormonlar kullanmak 
suretiyle tarımsal üretimin artmasına yol açmıştır. Buna göre; organik tarım, yerli 
tohumlarla inorganik gübre yerine organik gübre kullanılarak, pestisitler, GDO’lu 
tohumlar ve hormonlar kullanmaksızın yapılan tarıma organik tarım denilmekte 
ve en sağlıklı tarımsal üretim biçimi kabul edilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi; kentleşmenin daha cazip ve görece sanayi 
sektörünün tarım sektöründen daha karlı hale gelmesi, tarımsal alanların 
ve karlı olmaktan çıkan tarımla iştigal edenlerin eksilmesine ve üretimin 
azalmasına neden olmuştur. Ancak; sağlıksız kentleşme ve sanayide emek veya 
insan gücü yerinde sermaye ve makineleşmenin öne çıkmasıyla, köyden göçen 
insanların çoğu işsiz kaldığı gibi, tarıma elverişli alanlar kullanılmamış ve -adeta 
şehir efsanesi haline gelen- bir zamanlar “dünyada kendi kendine yeten yedi 
ülke”den biri olan Türkiye, başlıca -üç yanı denizle çevrili bir ülke olmamıza 
rağmen en fazla- balık ve deniz ürünleri ile birlikte işlenmiş meyve ve sebzeler, 
atıştırmalık gıda, et ve süt ve ürünleri olmak üzere tarımsal ürün ithal eder hale 
gelmiştir. Günümüzde; giderek GDO’lu ürünlere, kimyasal ve/ya inorganik gübre 
ve maddeler kullanılarak sağlıksız gıda maddeleri üzerine yoğun tepkiler ile 
birlikte, organik tarımla üretilen tarımsal ürünler, şehir kültürü içinde aranır hale 
gelmiş ve marketlerin en pahalı ürün olarak satılan raflarında yer almıştır. Bu 
aşamada; Devlete düşen görev, kalkınmada öncelikli yöreler tespit etmek, yani 
sadece Doğu ve Güney Doğu Anadolu gibi geri kalmış bölgeleri teşvik etmek 
yerine bütünüyle tarımsal alanlarda üretim yapacak şekilde, organik gübre ve 
tohum, yem ve mazot gibi girdileri teşvik etmek, Tarım ve Orman Bakanlığına 
bağlı, Türkiye’nin en ücra köşesinde örgütlenmiş Müdürlükleri aracılığıyla, orada 
çalışan ve/ya ütülü pantolonlarıyla oturan Ziraat Mühendisleri ve Veterinerlerini 
harekete geçirerek, tarımı, özellikle organik tarımı desteklemektir.

Sonuçta; -başlıkta belirtildiği gibi- hem sağlıklı ve/ya çevre dostu gıda üretimi, 
hem de karlı yatırım aracı organik tarım ile tarımsal üretimin desteklenmesiyle, 
şehirde işsiz ve olumsuz koşullarda yaşayan çiftçilerin köye dönmeleri böylece 
sağlanacak ve Atatürk’ün sadece retorik bir ifadeden öteye gitmeyen “Köylü, 
milletin efendisidir” sözü de anlam kazanacaktır. Aynı zamanda; kentleşme 
de sağlıklı hale gelecek, sanayileşme de çevreye uyumlu, kalifiye üretime 
kavuşacaktır. Devlet, bu etkin tarımsal politikalarına koşut olarak; köylere okul, 
hastane ve gerekli altyapı yatırımlarını da tamamlayarak, köyde yaşayanların 
köye dönen insanların şehrin cazip koşullarını elde etmelerini de temin etmelidir.
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Küçükken sahip olduğum iki gerçek oyuncağımdan biriydi mavi lastik 
top. Tam da avucuma göreydi.

Bizim oyuncaklarımız taş, toprak, ağaç dalları olmuştu. Bir 
de çalı süpürgesini giydirip gelin etmeler…

İlk gerçek oyuncağım, amcamın kızıyla, kumbarada 
biriktirdiğimiz paraları katıştırarak, ortak aldığımız 

naylon bebekti. İkimizin ortak oyuncağı olduğu 
için, sırayla giydirip süslerdik.

Sadece benim olan ilk oyuncağım da o mavi 
lastik topumdu. Tam da avucuma 

göreydi. Onu zıplatarak ritmik 
sayılar sayarken:

Bir- iki- üç buçuk, dört- beş- altı 
buçuk…

Dünya tamamen dışımda 
kalırdı. Ya da ben dünyanın dışında 
kalırdım… Öylesine kaptırırdım 
kendimi. Çünkü en iyi becerdiğim 
oyunların başındaydı top sektirmek. 
Buçuklarda topu bacağımın 
arasından geçirince de, değmeyin 
havama gitsin…

Evimizin tam karşısında, yıllardır 
tamamlanmayan bir yarım inşaat 
vardı. Bodrum katı yapılmış, zemin 
katta durmuştu. Bir gün, arkadaşımla 
oynarken, mavi topum o inşaat 

bodrumuna kaçmasın mı? Saatlerce 
aramama rağmen, o karanlık, rutubet 

kokulu, izbe inşaatta topumu bir türlü 
bulamadım.

Yıllar, tıpkı top sektirirken saydığım ritmik 
sayılar misali, hızlıca geçip gitti. Buçuklarda 

durup bir düşündüğümde, zamanın ne hızlı 

MAVİ TOPUM
Mecbure İnal VELA

M A K Â L E
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akıp gittiğine akıl sır erdiremedim.

 Nerede bir yarım kalmış inşaat görsem, mavi topum gelir aklıma. Yıllarca o bodrum katında 
arayıp bulamadığım topumu, rastladığım her bodrum katında yeniden, yeniden arayasım tutar. 
Kendimi zor zapt ederim.

Şimdi çok iyi anlıyorum ki, aslında o lastik top değilmiş aradığım. Çocukluğumda kalan 
katışıksız mutluluklar, gönül kıranları hemencecik affetmeler, bir bayram şekerinden duyulan 
sevinci, o şekerler tükeninceye kadar minik kalbinde yaşatmalar. Hemen ağlayabilmeler, hemen 
kahkaha atabilmeler imiş… Yani çocukluğumun kendisi imiş..

Yarım yamalak kalmış duygularımızı, yarım bırakılmış inşaatın bodrumunda arar gibi arayıp 
durmuşuz yıllarca.. Hem de beyhude yere…

Dünya hayatı işte, “hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibaret” (Ankebut suresi, 64). 
Doğduğumuzdan itibaren, elimize verilenler, sanki birer lastik top. Tam da avucumuzu dolduran, 
tam da ihtiyacımız olan…

Doğarız, sıcak bir aile yuvasının içinde buluruz kendimizi. Etrafımızda, emrimize amade anne-
babamız.  Bedenimizin ayrı, ruhumuzun ayrı gıdalandığı türlü türlü nimetler…

Yaşımız ilerledikçe, bahşedilen nimetler de çeşitlenir, büyür ve çoğalırlar. Geçlik çağına erince 
evvela iş, sonra eş sahibi oluruz… Ardından çoluk çocuk… Hepsi de ihtiyacımız olduğu zamanda, 
ihtiyaç duyduğumuz kadar.

Belli bir olgunluğa erişince, çocuklarımızı büyütüp evlendirince, bize verilenler birer 
birer bizden uzaklaşmaya başlar. Tam da avucumuza göre olan, sonra da yarım bir inşaatın 
bodrumunda kaybettiğimiz top misali, birer birer alınırlar avucumuzdan.

Çocuklarımız evlenip bizden uzaklaşırlar evvela. Daha sonra emeklilik gelir, işimiz uzaklaşır 
bizden. Ya da biz işimizden uzaklaşırız. Neden sonra, bedenimizde değişimler başlar. Gören 
gözlerimiz görmemeye, tutan ellerimiz titremeye, yürüyen ayaklarımız aksamaya, işiten 
kulağımız işitmemeye başlar. Düşünme melekemiz zayıflar… 

Biz yine de, hiç bıkmadan, hiç yorulmadan; Nasrettin hocanın, samanlıkta kaybettiği anahtarı, 
sokakta aramasına denk, mavi topumuzu her yarım inşaatta arar gibi, vefayı, mutluluğu, ebediyeti 
hep yanlış yerde arar dururuz. Zannederiz ki, o lastik top bir gün bir köşeden çıkıverecek…

Bütün bunları yanlış yerde aradığımızı anlamamız için, can verdikten sonra, parmağımızdaki 
yüzüğün, kulağımızdaki küpenin, ağzımızda ki protezin bile bizden alınması gerekiyor 
zannediyorum.

Gerçek vefanın, gerçek mutluluğun, ebedi saadetin hakiki yurdunu tam manasıyla anlamamız 
için, ölüm tokadıyla, dünya uykusundan uyandırılmamız, hakikate ayılmamız icap ediyor.

“İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar” düsturunun gerçek manada kavrandığı yer, mezarlar 
olsa gerek.
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İbrahim BİÇER

L O J İ S T İ K

Türk Hava Yolları (THY), 2021 yılında 8,7 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye 
ihracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları 
Ödül Töreni'nde THY, "Hizmet İhracatı Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Küresel havacılık sektöründe salgın etkilerinin sürdüğü 2021 yılında yeniden 
yükselişe geçen bayrak taşıyıcı havayolu, 2020 yılına göre ihracatını yüzde 66,3 
oranında artırarak 8,7 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları, bu başarıyla "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasında 
ilk sırada yer aldı.

TİM tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 2021'deki toplam ihracat, bir 
önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydedilerek 225 milyar 220 milyon dolar oldu.

İlk binde yer alan şirketlerin yüzde 65'i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. 
İhracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve 
yapılan analizlerin sonuçlarına dayanan araştırma, ihracatın gelişiminin ne denli 
ivme kaydettiğini de gözler önüne serdi.

"Her geçen yıl ekonomimize yaptığımız katkıyı artırıyoruz"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Ödül töreninde konuşan Bolat, Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırırken, 
kanatlarında büyük bir gurur, beraberinde ise sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Bu sorumlulukla Türkiye'nin gelecek hedeflerine en hızlı şekilde ulaşması için 
çalıştıklarını vurgulayan Bolat, "Her geçen yıl ekonomimize yaptığımız katkıyı 
artırıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak kriz yönetme başarımız sayesinde 2021 yılını 

THY'den 2021'de 
8,7 milyar dolarlık hizmet ihracatı
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sektörümüzün gıpta ile baktığı bir performans ile tamamlamıştık. Bugün bu başarının 
ödülünü alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 
'dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma' hedefine doğru kanat açmaya, 
yükselmeye ve bu vizyona katkı sağlamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
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Sezayi TUĞLA

K A PA K

ÖYLE İSE SANA NE 

Boşboğaz birileri her şeye karışırlar, 

Rekabet eder gibi adeta yarışırlar. 

 

Bunların işi gücü pişmiş aşa su katmak, 

Yaptığı zevzeklikle etrafa hava atmak. 

 

Dolaşıp tur atarlar Akşehir çarşısında, 

Bir de ahkâm keserler avının karşısında. 

 

Her türlü arsızlığa "Eyvallah" der bu tipler, 

Utanıp kızarmayan yüzsüzlüğe sahipler. 

 

Bir Ramazan akşamı Hoca iftarı bekler, 

Kalan saniyeleri dakikalara ekler. 

 

Çarşının bir yerinde tabureye oturmuş, 

Yapacağı iftarın hayallerini kurmuş. 

 

Yoksulluk Hocamızın yüreğine işlemiş, 

Bir kuru ekmek ile bir tas çorba düşlemiş. 
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O sırada bir zevzek Hocamıza yaklaşmış, 

Kurduğu tüm hayaller oradan uzaklaşmış. 

 

Sinsi sinsi gülerek ve alaycı havayla; 

"Az evvel biri geçti bir tepsi baklavayla." 

 

Hoca dönerek demiş, "Bre zevzek bana ne?" 

"Ama size gidiyor", " Öyle ise sana ne?"
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Yusuf GÖK

G Ü N D E M

Polise yumruk atan, vekile 
soruşturma açıldı

Polise yumruk atan DBP’li milletvekili Salihe Aydeniz hakkında Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 12 Haziran'da 
Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" 
adı altında yapılan eylemde polis memuru Hakan A.'ya yumruk attığı iddia edilen 
bir milletvekilinin kimliğinin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Mağdur Hakan A'ya yumruk atan kişinin DBP milletvekili Salihe Aydeniz 
olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık, "görevli polis memuruna 
mukavemet" suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir 
suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma 
yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" 
hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi.

Başsavcılık, hazırlanan soruşturma dosyasını, gereği için Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderdi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu DBP 
milletvekili Salihe Aydemir hakkında soruşturma başlattı.

Polis memuru ifade verdi

Olayın ardından başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan 
polis memuru Hakan A. da olay günü Kadıköy'de çevik kuvvet ekibinde görev 
yaptığını söyledi.

Grubun en önünde kalkanla durduğunu aktaran Hakan A., şunları söyledi:

"Eylemci şahıslara 'Sakin olun.' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda 
bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan 
öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak 
çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video 
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paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. 
Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle 
görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt 
yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim."

Öte yandan, darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda, mağdurun 
çenesinin ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtilirken, görüntü 
inceleme raporunda da olay anının detaylarına yer verildi.

"Dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
"Bu kadının dosyası çok kabarık" diye konuştu.

Süratle dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Yine 
süratle bu türlerinin artık bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün 
olmadığını AK Parti olarak bizler ortaya koyuyoruz" dedi.

PKK lehine slogan atan gruba müdahale eden polise yumruk atmıştı

Kadıköy Serasker Caddesi'nde pazar günü toplanan ve terör örgütü PKK lehine 
slogan atan gruptakiler izinsiz yürümek istemişti. Çevrede güvenlik önlemi alan 
polis ekipleri, yürüyüşün izinsiz olduğunu belirtip, gruba dağılması yönünde 
uyarılarda bulunmuştu. Uyarılara rağmen yürümek isteyen ve çeşitli sloganlar 
atanlara müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına almıştı.

Bu sırada kalabalık arasındaki DBP Milletvekili Salihe Aydeniz bir polise yumruk 
atmıştı. İstanbul Valililği Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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Horasan'ın büyük velîlerinden. 
İsmi Ahmed bin Ali Nâmıkî Câmî, 
künyesi Ebü'l-Hasan'dır. Eshâb-ı 
kirâmdan Cerîr bin Abdullah'ın 
(r.anh) soyundandır. Horasan'ın 
Nâmık köyünde 1049 (H.441) 
senesinde doğdu. Sonradan Câm 
kasabasına yerleşti. Bu yüzden 
Nâmıkî ve Câmî nisbeleri ile tanındı.

Ahmed Câmî hazretleri ümmîydi. 
Yâni okula gitmemişti. Yirmi iki 
yaşında iken tövbe etmek nasîb 
oldu. O yaşa kadar arkadaşları ile 
zevk ü sefâ içinde yiyip içerdi. Bir 
gün içki getirmek sırası ona geldi. 
Bulundukları yerde kırk küp içkileri 
vardı. İçki almak için gidip baktığında 
hiç birinde şarap bulamadı. Şaşırıp 
kaldı. Sonra merkebi ile şarap için 
bağa gitti. Oradaki şarapları merkebe 
yükledi. Merkep yürümemekte inâd 
ediyordu. Hayvanı şiddetle dövmeye 
başladı, sonra âniden; "Ahmed 
niçin bu hayvanı incitirsin? Onu biz 
yürütmüyoruz. Biz irâde etmeden 
yürümeyeceğini bilmiyor musun? 
Arkadaşların özrünü kabûl etmezse, 
biz kabûl ederiz." diye bir ses işitti. 
Hemen yere kapandı ve; "Yâ Rabbî! 
Tövbe ettim. Bundan sonra hiç şarap 
içmeyeceğim. Emreyle merkep 
yürüsün. O insanlara mahcûb 
olmayayım. " dedi. Merkeb yürümeye 
başladı. Arkadaşlarının yanına 
varıp şarabı önlerine koyduğunda, 
ona sen de iç dediler. "Ben tövbe 
ettim." dedi. Fakat içirmek için ısrâr 
ettiler. Âniden kulağına yine bir ses 
geldi; "Yâ Ahmed! Ellerinden al, iç 
ve içtiğin bardaktan onlara da içir." 
diyordu. Hemen alıp içti, şarap bal 
şerbeti olmuştu. Allahü teâlânın 
kudreti ile şarap şerbete çevrilmişti. 
Orada bulunanlara da tattırdı, hepsi 
tövbe ettiler ve dağıldılar. Sonra 
dağa çıktı, uzun müddet insanlardan 
uzak durdu. İbâdet ve nefs terbiyesi 

ile meşgûl oldu. Seneler sonra bir 
gün kalbine; "Ahmed! Hak yoluna 
böyle mi giderler? Kavminden senin 
üzerinde hakları olan birçok insanı 
bıraktın." düşüncesi geldi. İnsanların 
arasına döndü ve eline bir odun 
alıp, evvelki şarap küplerini kırmaya 
başladı. Köyün muhtarına onu 
şikâyet edip; "Ahmed delirdi. Şarap 
küplerini parçalıyor." dediler. Muhtar, 
bir adam gönderip onu evden çıkardı 
ve atların bulunduğu ahırda hapsetti. 
O da ahırın bir köşesine oturdu. 
Ellerini başına koyup;

"Katır, şarap küpüyle hiç 
durmadan dönüyor,

Ey gönül! Allah için sen de gel bir 
defâ dön."

beytini okudu. Bu sözlerini işiten 
ahırdaki atlar, önlerindeki otları 
yemeyi bırakıp, başlarını duvarlara 
vurmaya başladılar. Gözlerinden 
yaşlar akıttılar. Atların bakıcıları bu 
hâli görüp muhtara haber verdiler. 
Muhtar gelip onu serbest bıraktı ve 
özür diledi.

Yine dağa dönüp gitti. Nice 
yıllar orada kalıp, ibâdet ve tâat ile 
meşgûl oldu. Artık okuyup yazmaya 
başladı. Kur'ân-ı kerîm ile diğer 
temel dînî kitapları, din büyüklerinin 
hayâtını devamlı okuyordu. Bir 
taraftan da bâzı kimselerin üzerinde 
hakları olduğunu düşünüyordu. 
Acaba onları nasıl ödeyecekti. Bu 
düşünceler içindeyken, kalbine şöyle 
bir nidâ geldi: "Ahmed! Sen, insanı 
Allahü teâlâya kavuşturan yolda iyi 
gidiyorsun. Allahü teâlânın lütfuna ve 
keremine olan tevekkülün sebebiyle, 
senden alacaklı olanların borcunu, 
O, nihâyetsiz hazînesinden fazlasıyla 
öder. Gerçekte rızıkların hakîkî sâhibi 
de odur..."

Bundan sonra Allahü teâlâ, 
nihâyetsiz ihsân hazînesinden onun 
üzerinde hakları bulunanların ve ona 
muhabbeti olanların her birine, her 
gün bir batman (7.692 kg) buğday 
verirdi. Şöyle ki, alacaklılar her sabah 
o bir batman buğdayı sandıklarında 
bulurlardı. Bu buğday, o gün 
evdekilerin hepsine yeterdi. Hattâ 
misâfirleri gelse, onlara da yetip 
artardı. Bir zaman sonra, ona verilen 
mânevî bir işâret üzerine tekrar 
insanlar arasına döndü ve doğru yolu 
göstermeye başladı. Sirac-üs-Sâirîn 
kitabını yazdığı âna kadar 80 bin kişi 
elinde tövbe etti.

Ahmed Câmî'nin oğullarından 
Zâhirüddîn Îsâ, babasının elinde 600 
bin kişinin tövbe ederek doğru yolu 
bulduklarını bildirmiştir.

Kendisine sordular ki: "Biz geçmiş 
velîlerin kitaplarını, kerâmetlerini 
okuyor ve âlimlerden dinliyoruz. 
Ama sizde meydana gelen haller 
çok azında görülmüştür. Bunun 
sebeb-i hikmeti nedir?" Buyurdu 
ki: "Velîlerin çektiği bütün sıkıntıları 
çektik. Allahü teâlâ onlara ayrı ayrı 
verdiği kerâmetleri, ihsân ederek, 
Ahmed'e hepsini verdi. Her dört yüz 
yılda, bir Ahmed'e böyle ihsânlarda 
bulunur ve bu ihsânları da herkes 
görür."

Nitekim Ahmed Câmî'den dört 
yüz sene sonra gelen İmâm-ı Rabbânî 
Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed Fârûkî 
hazretlerine de Allahü teâlâ böyle 
ikrâmlar, hattâ daha büyük makamlar 
ihsân eylemiştir. Bu, Allahü tealânın 
husûsî bir ihsânıdır, dilediğine nasîb 
eder. O'nun ihsânı boldur.

Ebû Saîd Ebü'l-Hayr hazretlerinin, 
ibâdet ederken giydiği bir hırkası 
vardı. Hattâ, bu hırkanın hazret-i 

Ahmed-i Nâmıkî Câmî

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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Ebû Bekr'e âit olduğu, elden ele, 
ona kadar geldiği de söylenirdi. 
Ahmed Nâmıkî hazretlerine hırkayı 
ulaştırması için, Ebû Saîd'e mânevî 
bir işâret gelmişti. Ebû Saîd'in oğlu 
Ebû Tâhir hazretleri, babasında 
bulunan bu mübârek hırkayı taşımak 
selâhiyetinin kendisine verilmesini 
arzu ediyordu. Ebû Saîd keşf yoluyla 
oğlunun bu düşüncesini anlayıp; 
"Sizin istediğiniz bu selâhiyeti 
başkasına verdiler." buyurdu. Orada 
bulunanlar bu sözlerle ne demek 
istediğini anlayamadılar. Sonra oğlu 
Ebû Tâhir'e vasiyet edip; "Benim 
vefâtımdan yıllar sonra, uzun boylu, 
şöyle şöyle şekilde, adı Ahmed olan 
bir genç hânekâhın kapısından girip 
gelir. Sen de o zaman, talebelerin 
içerisinde benim yerimde oturmuş 
olursun. Bu hırkayı muhakkak ona 
teslim eyle!" buyurdu.

Ebû Saîd vefât edip aradan 
uzun yıllar geçince, Ebû Tâhir bir 
gece rüyâsında, babası Ebû Saîd'in 
dostlarıyla birlikte, acele ile bir 
yere gittiklerini gördü ve nereye 
gittiklerini sordu. Ebû Saîd; "Sen 
de gel! Evliyânın kutbu geliyor." 
buyurdu. O da acele etmek istedi, 
fakat uyanıverdi. Ertesi gün Ebû Tâhir, 
talebelerin içerisinde babasının 
yerinde oturmuştu. Babasının târif 
ettiği şekilde bir genç içeri girdi. Ebû 
Tâhir geleni hemen tanıdı. Ona çok 
izzet ve ikrâmlarda bulundu. Çok 
hürmet gösterdi. Babasının emânet 
ettiği hırkayı çok seviyor, bunu 
başkasına teslim etmenin kendisine 
çok zor geleceğini düşünüyordu. 
Bu sırada, gelen genç (Ahmed 
Câmî); "Ey efendim! Emânete riâyet 
lâzımdır." deyince, Ebû Tâhir buna 
sevinip kalktı, Ebû Saîd'in kendi 
elleriyle astığı yerden hırkayı alıp, 
gelen gencin sırtına giydirdi. Ahmed 
Câmî hazretlerine gelinceye kadar, 
evliyâdan 22 kişinin bu hırkayı 
giydikleri bildirilmiştir.

Ahmed-i Nâmıkî Câmî 
hazretleri uzun riyâzetler ve 
mücâhedelerden nefsin isteklerini 
yapmayıp istemediklerini yaparak 
insanlar arasına dönüp, bir yandan 
onlara İslâmiyeti anlatırken, diğer 
taraftan yüzlerce eser yazdı. 

Âlimlerin herbirisi bu kitapları çok 
beğendi. Çok yüksek velîydi. Bütün 
mahlûkâta karşı çok merhametli 
ve çok cömertti. Herkese maddî ve 
mânevî iyilik ederdi. Sıkıntısı olanlar 
kendisine mürâcaat ederlerdi.

Büyüklerden HâceEbü'l-Kâsım 
isminde biri vardı. Malı da, hayrı da 
çoktu. Dâimâ âlimlerin ve velîlerin 
hizmetlerinde bulunurdu. Geçmiş 
evliyânın kabirlerini ziyâret eder, 
mübârek rûhâniyetlerinden feyz 
alırdı. Hikmet-i ilâhî başına öyle 
bir hâl geldi ki, bütün malı elinden 
çıktı. Muhtaç bir hâle düştü. Kime 
gideceğini bilemiyor, kimseden bir 
şey isteyemiyordu. Yaşlı ve zayıf 
olduğu için, çalışıp kazanması da 
mümkün değildi.

Bir gün sıkıntılı şekilde câmide 
oturuyordu. Yaşlı bir zât içeri girip 
iki rekat namaz kıldı. Sonra bir 
köşede sıkıntılı ve üzüntülü bir 
hâlde oturan Ebü'l-Kâsım'ın yanına 
gelip selâm verdi. Nûr yüzlü ve 
çok heybetli biriydi. Heybeti Ebü'l-
Kâsım'ı kaplamıştı. Selâma cevap 
verdi. Gelen zât; "Niçin sıkıntılı 
oturuyorsunuz?" dedi. O da, içinde 
bulunduğu durumu anlattı. Gelen 
zât; "Ahmed bin Ali'yi (Ahmed 
Câmî'yi tanır mısın?" dedi. Ebü'l-
Kâsım; "Evet. Eski dostumdur." dedi. 
O zât; "Onun yanına git. O, kerâmet 
sâhibi bir kimsedir. Senin derdine 
dermân olur." dedi. Ebü'l-Kâsım, 
ertesi gün Ahmed Câmî hazretlerinin 
yanına gitti. Selâm verdi. Ahmed 
Câmî selâmını alıp; "Ne haldesin?" 
buyurdu. O da hâlini anlattı. Ahmed 
Câmî buyurdu ki: "Kaç gündür seni 
düşünüyordum. Başına bir iş gelmiş 
olabileceğini tahmin etmiştim. Fakat 
sen hiç üzülme. İnşâallah, Allahü 
teâlâ işini kolaylaştırır. Bir çâresi 
bulunur. Biz de duâ edelim."

Ahmed Câmî hazretlerinin bu 
güzel sözleri, Hâce Ebü'l-Kâsım'ı 
rahatlatmıştı. Ertesi gün tekrar 
Ahmed Câmî'nin huzûruna geldi. 
Ahmed Câmî onu görür görmez; 
"Allahü teâlâ senin işini kolaylaştırdı. 
Senin bir günlük ihtiyacın ne 
kadardır?" diye sordu. O da, bir 
günlük ihtiyâcına yetecek altın 

mikdârını söyledi. Ahmed Câmî 
hazretleri; "Senin ihtiyâcını şu 
taşa havâle eylediler. Her gün gelir 
ihtiyâcın kadar altını oradan alırsın." 
buyurdu. HâceEbü'l-Kâsım; "Peki 
efendim." deyip teşekkür etti ve o 
taşın yanına gitti. Taşın altında bir 
mikdâr altın vardı. Onu aldı sonra, 
Ahmed Câmî'nin huzûruna gidip; 
"Efendim! Mâlûmunuz olduğu 
gibi ben ihtiyarım. Çocuklarım da 
var. Ben öldükten sonra onların 
hâlleri nice olur?" dedi. Bunun 
üzerine; "Hıyânet etmemek şartı ile, 
oğullarından hangisi gelirse, o altını 
alır." buyurdu.

Hâce Ebü'l-Kâsım, her gün 
gider ihtiyacı kadar altını alırdı. 
Bu hal, vefâtına kadar devâm etti. 
Vefât ettikten sonra uzun yıllar 
oğulları gelip oradan altın aldılar. 
İçlerinden biri hıyânet edinceye 
kadar böyle devâm etti. Biri hıyânet 
edince bir daha o taşın altında altın 
bulamadılar.

Bir zamanlar, Ahmed Câmî 
hazretleri Herat'a gitmek istedi. 
Bu haber tellâllar vâsıtasıyla Herat 
ve civarında yayıldı. Genç-ihtiyar 
bütün halk sokaklara döküldü. 
Herkes, kendisini görmekle 
şereflenmek, mübârek sözlerini 
duyabilmek arzusuyla yanıyordu. 
Bir taht yaptırarak onun üstünde 
oturmasını ve tahtı da omuzlarında 
taşımak istediklerini bildirdiler. 
Kabûl etmedi fakat çok ısrâr edilince 
çâresizlikten kabûl etti. O zamanda 
bulunan en büyük velîlerden dört 
kişi, tahtın kollarından tuttular. 
Böylece bir saat kadar gittiler. 
"Tahtı yere koyunuz. Size bâzı 
söyleyeceklerim var." buyurdu. 
İndirdiler. "İrade nedir, bilir misiniz?" 
diye sordu. "Siz buyurunuz." dediler. 
"İrâde, söz dinlemektir." buyurdu. 
"Öyledir." dediler. "O halde siz 
atlarınıza bininiz, tahtı da diğerleri 
taşısınlar. Biz de sizinle aynı hizâda 
bulunmuş oluruz." buyurdu. Bu 
teklifi kabûl edip, tahtı başkalarına 
verdiler. Herkes bereketlenmek 
için tahtı birkaç adım taşıdı, 
sonra sırayla diğerleri alırdı. Fakat 
insan çokluğundan herkese sıra 
gelmedi. Şehre geldikleri zaman, 
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Şeyh-ül-İslâm Abdullah-i Ensârî 
hazretlerinin konağına indiler.

İSTESEYDİN VERİLİRDİ

Herat şehrinde Abdullah zâhid 
isminde bir zat vardı. Senenin 
oruç tutması câiz olmayan beş 
günü hâriç, otuz senedir bütün 
sene boyunca oruç tutardı. Herkes 
tarafından tanınır, sözleri kıymetli 
olup, dinlenirdi. Ahmed-i Nâmıkî 
Câmî hazretlerinin Herat'a geldiğini 
haber alıp, hanımına; "Elbisemi 
getir. Üstad Ahmed hazretlerinin 
büyük velî olduğunu söylüyorlar. 
O gelmiş. Bakalım hâli nasıldır?" 
dedi. Hanımı dedi ki: "Eğer onu 
denemek, imtihan etmek için 
gidiyorsan sakın gitme, çünkü o 
senin zannettiğin gibi değildir. 
Eğer sohbetinde bulunmak, 
sözlerinden istifâde etmek niyetin 
varsa, git ve ne derse riâyet eyle. 
Eğer söylediklerine uymazsan 
ziyân edersin." Zâhid kızıp; "Haydi 
elbisemi getir! Sen böyle şeyleri 
bilmezsin." dedi.

Elbisesini giyip, Ahmed 
Câmî'nin huzûruna gelip, selâm 
verdi. Ahmed Câmî selâmını aldı 
ve; "Bize selâm vermeye niyet 
ettiğin zaman, hanımının sana ne 
söylediğini hatırlıyor muydun? 
Söz dinler misin?" buyurdu. Zâhid; 
"Söylenilen söz doğru olduktan 
sonra niçin tutmayayım, niçin 
söz dinlemeyeyim." dedi. Bunun 
üzerine Ahmed Câmî buyurdu ki:

"Geri dön. Falan mahalleye git. 
Muhammed Kassab-ı Mervezî'nin 
dükkânında, kenarda çengelde asılı 
olan kuzu etini satın al. Bakkaldan 
da biraz pekmez ve yağ al. Kendi 
elinle evine götür. Çünkü hadîs-i 
şerîfte; "Bir kimse kendi ihtiyâcını 
kendi taşırsa, kibirden uzak olur." 
buyruldu. Eti pişir, tatlıyı da yanına 
alıp, hanımınla berâber ye. Sonra 
gusül eyle. Sonra, bu zamâna 
kadar isteyip de elde edemediğin 
bir şey varsa, gel Ahmed Câmî'ye 
talebe ol. Onun sözünden hiç 
çıkma!" buyurdu.

Zâhid, bana yapamayacağım 
şeyleri söylüyor. Ben otuz senedir 
gündüz bir şey yemiyorum ki... diye 

düşündü. Bunun üzerine Ahmed 
Câmî hazretleri; "Zâhid, neler 
düşünüyorsun? Haydi! Bunlar 
kolaydır. Korkma!Eğer bunları 
yapmak sana çok zor geliyorsa 
Hâce Ahmed'den (kendisinden) 
yardım iste!" buyurdu.

Zâhid kalktı ve Ahmed Câmî 
hazretlerinin söylediklerini yerine 
getirdi. Eti pişirdiler. Tatlı yaptılar ve 
yediler. Hamama gidip gusledince, 
şehrin dört duvarı arasında 
bulunan şeyler kendisine keşf 
olunmaya, onları görmeye başladı. 
Sonra Ahmed Câmî'nin yanına 
geldi. Ahmed Câmî kendisine; 
"Ahmed'in bunda kabahati yoktur. 
Eğer şehrin dört duvarı içinde olan 
şeylerin keşfini değil de, dünyânın 
dört bucağı arasında bulunan 
şeylerin keşfini isteseydin, elbette 
o da verilirdi." buyurdu.

İNCİ TANESİ

Bir gün Herat'ta bulunan bâzı 
âlimler, Ahmed Câmî hazretlerine 
geldiler. Aralarında sohbet 
ederlerken, söz mârifet ve tevhîd 
konusuna gelince Ahmed Câmî; 
"Siz mârifet ve tevhîd hakkındaki 
sözleri taklid ile söylüyorsunuz." 
buyurdu. Onlar; "Nasıl olur. Bizim 
her birimizin zihninde, Allahü 
teâlânın varlığına binlerce delîl 
vardır. Siz ise bizim bunları taklid 
ile söylediğimizi söylüyorsunuz." 
dediler. Onlara; "Eğer her 
biriniz on bin delîl hıfzetse, yine 
mukallidsiniz." buyurdu. "Bize bu 
sözünüzün doğru olduğunu isbât 
edebilir misiniz?" dediler. O da, 
hizmetçiye bir leğen ve üç tâne 
inci getirmesini emretti. Ahmed 
Câmî incileri leğendeki suyun 
içine bıraktı ve; "Her kim sözünde 
sâdık ise, leğenin yanına gelip 
Bismillâhirrahmânirrahîm dese, 
bu üç inci tanesi bir tâne olur." 
buyurdu. Onlar; "Bu şaşılacak bir 
şeydir." dediler. Ahmed Câmî; "Siz 
deyiniz! Sıra bana gelince ben de 
söyleyeceğim." buyurdu. Onlar, 
sıra ile dediler. İncilerde herhangi 
bir değişiklik olmadı. Sıra kendisine 
gelince, leğen üzerine gelerek; 
"Bismillâhirrahmânirrahîm." 
dedi. Üç inci, leğen üzerinde 
yuvarlanmaya başladı. "Allahü 

teâlânın izni ile durunuz!" deyince 
inciler durdu. Birbirine karıştı ve 
deliksiz tek bir inci oldu. Hepsi 
hayret ettiler.

VAKIF ZERDALİSİ

Ahmed Câmî hazretlerinin 
bir zaman canı zerdâli istedi. 
Nefsine; "Bir yıl oruç tutarsan 
zerdâli veririm." dedi. Nefsi bunu 
kabûl etti. Bir yıl oruç tuttu. Bir yıl, 
tamam olunca nefsi seslenip; "Ben 
hizmetimi bitirdim. Sen de verdiğin 
sözü yerine getir!" diyordu. 
Babadan miras kalan bir bağı 
vardı. Oraya gitti. Bağda bir hayvan 
öldürülmüş ve karnı deşilmişti. 
Mîdesinde çiğnenmeden yutulan 
zerdâliler vardı. Onlardan bir tane 
alıp temizledi. Nefsi feryad edip; 
"Senin bana vermeyi söz verdiğin 
zerdâli böyle hayvan mîdesinden 
çıkarılan zerdâli değildi." dedi. 
"Bu da zerdâlidir. Eğer îtirâz 
edersen, bunu da vermem." 
dedi. Nefsi kabûl etmedi. "Tek 
bana bunu verme! Başka bir şey 
istemem." dedi. Sonra birkaç tâne 
zerdâliyi daldan kopararak eline 
aldı. Dostu Ebû Tâhir'in yanına 
varınca, zerdâlileri önüne koydu. 
"Ahmed! Bize vakıf zerdâlisi mi 
getirdin?" dedi. "Vakıf değildir. 
Kendi ağacımdan, kendi elimle 
toplayıp getirdim." dedi. "Vakıf 
zerdâlisi getiriyorsun, sâhibiyim 
diye bize veriyorsun, bizi görmüyor 
sanıyorsun." dedi. Edepsizlik 
olmasın diye sustu. İçinden de 
Allahü teâlâya münâcaat edip; 
"Yâ Rabbî! Sen de biliyorsun 
ki, bu zerdâlileri, babamdan 
bana mîras kalan bağdaki kendi 
ağacımdan alıp getirdim. O ise 
vakıf zerdâlisi olduğunu söylüyor. 
Bu işin doğrusunu onun kalbine 
ilhâm eyle!" dedi. Biraz sonra Ebû 
Tâhir oğlunu çağırıp; "Git, kendi 
süründen bir koyun getirip kes. 
Açlık Ahmed'in başına ve beynine 
vurmuş, ne söylediğini bilmiyor. 
Vakıf zerdâlisini, kendi malı sanıyor. 
Çorba ve et pişirsinler." dedi.

Çorba ve eti pişirip getirdiler. 
Ahmed Câmî'nin gönlüne, bu 
etten ve çorbadan yememek 
geldi. Çünkü helâl değildi. Sâdece 
kuru ekmek yedi. Ebû Tâhir; "Niçin 
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yemiyorsun?" diye sorunca; 
"Böyle hoşuma gidiyor." dedi. Isrâr 
etti. Bunun üzerine kalbine gelen 
ilhâmı anlattı. Oğlunu çağırıp, 
koyunu nereden getirdiğini sordu. 
Oğlu; "Sürü uzak gitmişti. Siz acele 
istediğiniz için, eti falan kasaptan 
aldım." dedi. Kasabı çağırıp 
sordular. "Bu koyunu bekçi haksız 
olarak bir yerden almış. Bana 
getirdi. Ben de kestim. Yarısını 
bekçi alıp gitti. Diğer yarısını da, 
oğlunuz gelince ona sattım." dedi.

Bu hal anlaşılınca, Ebû Tâhir 
başını önüne eğdi. Ahmed Câmî de 
kalkıp yakında bulunan mağaraya 
gitti. Orada ona bir ağlama hâli 
geldi. "Yâ Rabbî! O etin durumunu 
ona gösterdin. Zerdâlinin de 
durumunu ona ihsân eyle." 
diye münâcaatta bulundu. Bu 
sırada Ebû Tâhir mağaraya geldi. 
Arkasından Hızır aleyhisselâm 
geldi ve; "Ey Ebû Tâhir! Ahmed'in 
malına vakıf dersin. Şüpheli 
ete helâl dersin. Bunu kimden 
öğrendin? Ahmed'in mertebesi 
çok yüksektir." buyurdu. Ebû Tâhir 
o zaman meseleyi anlamış oldu.

Ahmed Nâmıkî Câmî, bir nehrin 
kenarında oturmuş bir talebesine 
tasavvuf yolunda, Allahü teâlânın 
sevdiklerine ne kadar lütuf yapmış 
olduğundan bahsediyordu. Bu 
sırada nehri gösterip; "Eğer Allahü 
teâlânın dostları, sevdikleri, işâret 
edip, ey su! Geri dön ve yukarı 
doğru ak! deseler, geri dönüp 
yukarı doğru akar." buyurması ve 
işâret etmesiyle su gerisin geri 
akmaya başladı.

Bir gün bir dağın eteğinde 
oturmuş talebelerine ders 
anlatıyordu. Yanına birisi gelip 
abdest almak için su istedi. 
Ahmed-i Nâmıkî Câmî; "Falan 
yerde çeşme var. Oraya git, abdest 
al." buyurdu. O şahıs çeşmenin 
olduğu yeri bilmiyordu. Bunun 
üzerine Ahmed Nâmıkî parmağı 
ile; "İşte şurasıdır." diye işâret 
etti. O anda târif ettiği yerdeki 
çeşme Allahü teâlânın izni ile 
yerinden kalkıp, havaya yükseldi 
ve bir mikdâr havada kaldı. O 

şahıs da gidip abdest aldı. Orada 
bulunanlar, buna şahid oldular.

Ebü'l-Hasan Salah isimli bir 
zât gece rüyâsında Peygamber 
efendimizi gördü. Dört halîfesi sağ 
tarafında, Ahmed-i Câmî hazretleri 
sol tarafında oturuyordu. 
Resûlullah efendimiz Eshâb-ı kirâm 
ile konuşuyordu. Konuşmaları 
bitince, Ebü'l-Hasan selâm verip 
huzûra yaklaşarak; "Yâ Resûlallah! 
Bugün kendisine uyulacak zât 
kimdir? Kime uymak lazımdır." 
diye sordu. Resûlullah efendimiz, 
Ahmed-i Nâmıkî Câmî'yi işâret 
ederek; "Ehl-i sünnet vel-cemâat, 
Ehl-i sünnet vel-cemâat, Ehl-i 
sünnet vel-cemâat." buyurdular. 
Ehl-i sünnet vel-cemâat ile Ahmed 
Nâmıkî'yi kasdetmişlerdi.

Ahmed-i Nâmıkî Câmî'yi 
sevenlerden birisi bir gün; "Ahmed 
Nâmıkî hazretlerinin yanına 
gideyim, mübârek eliyle ağzıma 
bir lokma koysun." diye aklından 
geçirdi. Bu zât ile Ahmed Nâmıkî 
Câmî'nin bulunduğu yer arasında 
üç günlük mesafe vardı. Yola çıkıp, 
Ahmed Nâmıkî Câmî'nin yanına 
vardı. O sırada sofra hazırdı. O zâtı 
da sofraya buyur ettiler. Ahmed-i 
Nâmıkî eline bir lokma aldı ve o 
zâtın kulağına; "Senin istediğin 
bu ise, işte lokma." deyip, ağzına 
koydu.

Mukrî Mehmed isimli bir 
zât bir gün Ahmed-i Nâmıkî'ye 
gidip; "Hiç bir şeyim yok, çalışıp 
kazanacak halde de değilim. Hem 
çok zayıfım. Babama söyle de bana 
servetinden bir şeyler versin." 
dedi. Ahmed Câmî; "Ey Mukrî! 
Gönlü böyle şeylere bağlamamalı. 
İnsan kanâatkâr olmalı." buyurdu. 
Buna rağmen o; "Nasıl kanâatkâr 
olayım ki?" dedi. Ahmed Câmî; 
"Az veya çok bir şeyin de mi 
yok?" diye sorunca; "Hiçbir 
şeyim yok." dedi. Bunun üzerine 
Ahmed Câmî; "Sen önce falanca 
yere sakladığın altınlarını harca 
bakalım. Ondan sonra Allahü 
teâlâ sana başkasını ihsân eder." 
buyurdu. Mukrî Mehmed; "Hangi 
altından bahsediyorsunuz ve ne 

kadar?" diye sorunca, Ahmed 
Câmî parmağı ile on sekiz dinara 
kadar saydı. "On sekiz buçuk dinarı 
da gördüm." buyurdu. Bu durum 
karşısında o zât mahcûb oldu 
ve yaptığına tövbe etti. Ahmed 
Nâmıkî 1142 (H.536) senesi Ocak 
ayında vefât etti. Meşhed ile Herat 
arasındaki yolun tam ortasında 
Türbei Câmî bahçesine defnedildi. 
Ahmed Nâmıkî Câmî'nin 
vefâtından bir süre sonra bir harb 
çıktı. Bu harpte Kâdı İmâdüddîn 
Vâsıtî isimli bir zât yaralanmıştı. 
Yaralı hâlde bir medresede 
kalıyordu. Talebelerinin çoğu 
dağılmış, yanında birkaç kişi 
kalmıştı. Medresede, yalnız, garip, 
kimsesiz bir halde kalıyordu. 
Durumu epeyce ağırlaşmıştı. 
Kendisini tedavî edecek kimse de 
yoktu. Çok sıkıntılı bir durumdaydı. 
Bu hâlde iken bir gece bulunduğu 
odada bir nûr göründü. Ne 
olduğunu bilmiyordu. Birisi gelip, 
elini onun başına koydu. O anda 
çok ferahladı. Ona; "Siz kimsiniz, 
sizi tanıyor muyum." diye sordu. 
O zât; "Ben Ahmed-i Nâmık-i 
Câmî'yim." dedi. Bunun üzerine 
onu tanıyıp; "Ey efendim!Bak 
ne hâldeyim. Âciz, kimsesiz ve 
bîçâreyim." dedi. Ahmed Nâmıkî; 
"Ben senin yaralarını tedâvî için 
geldim." buyurdu ve elini yaraları 
üzerine koydu. Dokunduğu yer 
iyileşiyordu. Uyandığında elli kadar 
yaradan hiç eser yoktu.

Ahmed Nâmıkî Câmî'ye Ehl-i 
sünnet vel-cemâat olmanın 
şartlarını sorduklarında şöyle 
buyurdu: Ehl-i sünnet ve 
cemâatten olmanın şartları 
hakkında çok meseleler vardır. Bu 
meseleleri bilmek, namazı, orucu, 
haccı bilmek gibi farzdır. Bunlar 
öyle farzdır ki, îtikâd doğru olup 
da, namazda, oruçta ve diğer 
ibâdetlerde bir noksanlık olursa 
ve bu noksanlık kasden olmazsa 
affedilebilir. (Eğer affolunmazsa, 
insan Cehennem'e girse bile, 
sonunda yine kurtulur.) Fakat, 
Ehl-i sünnet ve cemâat îtikâdında 
bir sarsıntı olursa, bid'at sâhibi 
olunmuş olur. evliyalar biz
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Dr. Ahmet ALTUN

G Ü N D E M

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji ve iklim konulu Büyük 
Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle sıralanıyor:

Paris Anlaşması'nı onaylayarak '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefini ve Yeşil 
Kalkınma devrimimizi ilan ettik. DÜnyanın geleceği için İklim Şurası'nı 
gerçekleştirdik. Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Yol haritamızı teşkil 
edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı, bu yılın sonunda 
açıklayacağız.

Avrupa yeşil mutabakatını onaylayarak, yeşil eylem planımızı kabul ettik. 
Yeşil limanlarımızın sayısını artırıyoruz. Ormanlarımızı genişletiyoruz. Erozyonla 
mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biriyiz. 

"Bu yıl sonuna kadar TOGG'u hizmete sunacağız"

Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından 
indirerek hizmete sunacağız. İklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz.

Birleşmiş Milletler ve birçok küresel kuruluş tarafından takdir edilen eşim 
Emine Erdoğan'ın himaye ettiği Sıfır Atık hareketiyle; çevre koruma, geri 
dönüşüm ve emisyon azaltımı hususunda çok büyük mesafeler aldık.

Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. İklim değişikliğiyle 
mücadelede bir diğer araç da yenilenebilir enerjidir. Yeşil büyümeyle yol 
haritalarımızı yürütüyoruz. Finansman bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. 
Bu husustaki en büyük sorumluluk sorunun sebebinde payı olan ülkelere 
düşmektedir.

Türkiye, yenilenebilir kurulu gücü itibariyle dünya 12'incisi ve Avrupa 
5'incisidir. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santral 
kurulu gücünde ise, Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzun 
dönemli iklim eylem planımızı, bu 

yılın sonunda açıklayacağız
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"Yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır"

Enerji anlamında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle, yıllık 100 milyon ton 
ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır. Ukrayna'da yaşanan savaş enerji 
güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü enerji güvenliğinin 
ayrılmaz parçasıdır. Türkiye olarak uzun süredir zaten bu anlayışla pozisyon 
alıyoruz. Bu sayede kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji 
santrallerinden müteşekkir kıldık. 

İklim değişikliğiyle mücadele sürecinde tüm ortaklarımızla iş birliği ve 
dayanışma içinde olmaya hazırız.

trt haber
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BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, “HER ŞARTTA VE 
KOŞULDA VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

-KOCASİNAN BELEDİYESİ EKİPLERİ, 
24 SAAT İŞ BAŞINDA

Şiddetli yağış ve sele karşı vatandaşın mağdur olmaması için anında 
müdahale eden Kocasinan Belediyesi ekipleri, şiddetli yağıştan olumsuz 
etkilenen mahallelerde gece gündüz demeden var gücüyle çalışıyor. Bölge 
sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet 
Çolakbayrakdar, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç duyulan 
müdahalenin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Olumsuz hava şartlarından kaynaklı sıkıntıların telafisi için hassasiyetle 
çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’ye yağan 
yoğun yağışın en fazla etkilemiş olduğu yerlerden olan Güneşli, Gömeç 
ve diğer mahallelerde ihtiyaç duyulan müdahaleyi hızlı bir şekilde anında 
cevap verdik. Ekiplerimiz, geceden beri, gecesi gündüzüyle çalışmaktadır. 
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde şiddetli yağış 
nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya 
halinde 24 saat görev başında olacaklar. Hava tahminlerini takip ediyoruz. 
Bu arada vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak 
isterim. Ne kadar önlem alırsak bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı 
olur. Olumsuz etkilenen bölgelerde vatandaşlarımızın beklentilerini ve 
yapılması gereken konularda elimizden geleni fazlasıyla yerine getireceğiz. 
Çalışmalarımızı titizlik ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Kocasinan Belediyesi 
olarak selden dolayı olumsuz etkilenen bölgelerde yaşayan hemşehrilerimizin 
ihtiyaçlarını giderilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bir kez daha 
hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi 
olarak her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam 
edeceğiz” diyerek noktaladı.

Öte yandan şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen mahallelerde anında 
müdahale eden Kocasinan Belediyesi ekipleri, gece kapanan kırsal mahallelerin 
yollarını açtı. Kocasinan Belediyesi ekipleri, şiddetli yağışın neden olduğu sel 
baskınlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için aralıksız çalışmalara 
devam ediyor.
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Dünyada görülme sıklığı yaygınlaşan otizmde en önemli risk faktörleri 
arasında dijitalleşmenin olduğunu vurgulayan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, 0-3 yaş arasındaki çocukların dijital cihazlardan uzak tutulması 
gerektiğini söyledi. Tarhan, “Dijitalleşme ve dijital çağ çocukta sosyal 
izolasyona yol açıyor” uyarısında bulundu. Tarhan, otizmin en önemli 
özelliğinin sosyal etkileşim ve iletişim eksikliği olduğunu da sözlerine ekledi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
otizme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Otizmin çocukluk döneminde tanımlanan nöro gelişimsel sınıflandırılan 
bir hastalık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Otizm çok erken 
çocukluk döneminde başlıyor ve çocukluk döneminde teşhis koyulursa 
hastalığın tedavisi daha kolay oluyor.” dedi.

Sosyal iletişim ve etkilleşimde yetersizliğe dikkat!
Otizmin belirtileri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Otizmin 

en önemli özelliği çocukluk ve erken çocukluk döneminde başlamasıdır. Aynı 
özellik daha ilerideki dönemlerde ortaya çıkarsa otizm değil, psikoz olarak 
tanımlanıyor. En önemli belirtilerden ilki, sosyal iletişim ve etkileşimde 
yetersizliktir. Otizmli çocuklarda çocuk daha yürümeye başlamadan yani 
neredeyse doğumla birlikte anlaşılabilecek bir belirtidir. Çocuğun sosyal 
iletişimi ve etkileşiminde yetersizlik vardır. Bebeğin 6 aylıkken agulamaya 
yapması lazım. 9 aylık bebekte ‘ce… eee’ gibi sesler çıkarması gerekir. 15 
aylık bir bebeğin iki hecelik kelimeler kullanması lazım. Otizmli bebekler ve 
çocuklar bunları yapamıyorlar, geç yapıyorlar. Sosyal iletişimde kucağa alınmak 
istemiyorlar. Kucağa alınsa bile aşırı tepki verebiliyor, böyle sosyal iletişim ve 
etkileşim yetersizliği var.” uyarısında bulundu.

İnsan ilişkisel bir varlık
İnsanın ilişkisel bir varlık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 

“Otizmin aslında çevredeki insanlarla ilişki kurma bozukluğudur. Sosyal 
etkileşim doğumdan itibaren başlıyor. İnsan tek başına yaşamaya göre zihinsel 

S O S YO L O J İ

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Dijitalleşme 
Otizm İçin Önemli Bir Risk Faktörü
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olarak kodlanmamış. Muhakkak ilişki kurması lazım. Bebek doğduğunda ilk 
tepkisi ağlama. Neden ağlama? Anne karnından yani konforlu ortamından 
dışarı çıkmış. Ciğerlerine birden bire soğuk hava giriyor. Vücudu soğukla temas 
ediyor. Korkuyor, ağlıyor. Ağladığı zaman sığınacak biri lazım, anneye sarılıyor, 
annenin kokusu onu rahatlatıyor. Karnı aç olsa bile ilk ihtiyacı anneye bağlanma 
ihtiyacıdır.” dedi.

Otizm, duyguları kullanamamak demektir
Otizmli çocuklarda bu bağlanmanın yeterli gelişmediğini, hatta ileri 

düzeydeki otistik bireylerde anne kavramının bile gelişmediğini kaydeden 
Tarhan, “Bu kişiler için sadece bakım veren vardır. Sevgi alışverişi yoktur. Otizm, 
aslında sevgi duygusunu kullanamamaktır. Duyguları kullanamamak demektir. 
Otizmli çocuklarda ve kişilerde ilişkiyi kurma, sürdürme ve ilişkiyi anlama 
konularında yetersizlikler vardır. Otizmin bir nevi içe kapanma hastalığı olduğu 
söyleniyor. Bu çocuklar ya da bireyler yalnız kalmayı seçiyorlar, tercih ediyorlar, 
seviyorlar.” dedi.

Sınırlı tekrarlayıcı davranışlar ele veriyor
Otizmde diğer ana grup belirtilerin sınırlı tekrarlayıcı davranışlar olduğunu 

kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu çocuklar ellerine aldıkları tabak gibi 
eşyaları ya da oyuncaklarını sürekli döndürür. Sözel iletişim kurmadan bu tür 
davranışlarda bulunur. Ya da çamaşır makinesi gibi dönen cihazları saatlerce 
seyrederler. Rutin şeylere aşırı bağımlılık vardır. Özellikle tekrarlayan davranış 
bazen o şekilde oluyor ki çevredeki alıştığı bir şeye aşırı derecede bağlanıyor. O 
değiştirildiği zaman çocuk aşırı derecede tepki veriyor.” diye konuştu.

Çok zekiler ancak sosyal ve duygusal zekaları gelişmiyor
Dostoyevski ve Einstein gibi dünya çapında tanınan kişilerin otistik denecek 

davranışları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Mantıksal 
zekâları üst düzeyde, dehalar ama duygusal yönden zayıflar. Mesela evlilik, 
yürütemiyorlar. Sosyal ilişkileri yürütemiyorlar. Bu kişilere otizmli denmiyor, 
genelde sözel olmayan iletişim bozukluğu deniyor. Bu kişiler sohbet edip 
paylaşım yapamıyor ama tek başına dahice işler yapabiliyor. Beyinlerinde deha 
adacıkları var ama sosyal ve duygusal zekâları yerlerde sürünüyor. Bu tip kişiler 
toplumda çok öne çıkmayan, aykırı ya da tuhaf tipler olarak değerlendirilen 
kişilerdir.” diye konuştu.
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Otizmde artış gözleniyor
Dünya genelinde otizmde bir artış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat 

Tarhan, “Bizim öğrenci olduğumuz yıllarda otizm için 1000’de 2-3 vaka 
deniyordu. Şimdi 1000’de 10 olduğu belirtiliyor yani bu da yüzde 1 demek 
oluyor. Hatta günümüzde yeni doğanlarda 68 vakadan birinin otistik olduğu 
belirtiliyor. Bu da 68’e 1 demek yani bu oran da yüzde1’i bile geçtiği anlamına 
geliyor.Tüm dünyada bu artışın nedenleri araştırılıyor.” dedi.

Otizme neden olan etkenler araştırılıyor
Otizmin gelişmesinde “açık pencere dönemi” olarak değerlendirilen, doğum 

öncesi denilen anne karnındaki prenetal dönem, perinatal denilen doğum 
sırasındaki dönem ve postpartum denilen doğum sonrası dönemlerdeki bazı 
etkenlerin de araştırıldığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Doğumdan 
sonraki 0-3 yaş arası da önemli bir dönem. Otizmin gelişmesinde hava 
kirleticiler, manyetik etkiler, çevre kirliliği ve beslenme gibi faktörler 
araştırılıyor. O nedenle annenin gebelik döneminde ve gebelik sonrası 
dönemde temiz hava olan yerde bulunması ve iyi beslenmesi öneriliyor. Ayrıca 
geç anne yaşının da araştırıldığı biliniyor. Tüm dünyada annede 35 yaş sonrası 
doğumlar arttı. Geç gebeliklerin artmasının da %30 oranında otizme etki 
ettiğiyle ilgili yayınlar ve çalışmalar bulunuyor. Evlenme yaşının ilerlemesinin 
burada çok ciddi bir rolü oldu.” dedi.

Otizmden “buzdolabı anneler” değil hedef genler sorumlu
Bu açık pencere döneminde annenin psikolojik sağlığının da çok önemli 

olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:

“Anne ve bebeğin ruh sağlığı da temiz hava ve beslenme kadar önemli. 
Anne beynindeki stres, zamanla çocuğa da geçebiliyor. Bu stres sürekli ve 
uzun süreli olursa çocukta DNA hasarı yaptığına ilişkin çalışmalar bulunuyor. 
Stresli bir annelik varsa gebelikte  beyin asidik özellikte kimyasallar salgılıyor. 
Daha önce otizmle ilgili hep anneler suçlanırdı. Buzdolabı anneler denilirdi. 
Duygularını ifade etmeyen soğuk anneler nedeniyle çocukların otizmli olduğu 
iddia edilirdi ancak sonra anlaşıldı ki otizmde 15-20 tane hedef gen bulunuyor. 
Bu genlerin %10-20 oranındaki az bir kısmına kozatif gen deniyor. Yani bu 
gene sahip çocukta otizm ortaya çıkıyor. Ortam müsaitse gen, hatalı protein 
üretmeye başlıyor. Çevre iyiyse yani hava kirleticileri yoksa, sosyal ortam iyiyse 
o gen uyuyor, çalışmıyor ama çok stresli bir anne ve baba varsa, çocukta da o 
gen hatalı protein üretmeye başlıyor. Beyin kimyası bozuluyor, çocukta otizm 
ortaya çıkıyor.”
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Otizmde erken teşhis önemli
Otizmde erken müdahalenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 

“Otizmde en çok tespit edilen gecikmiş konuşmadır. 4 yaşı civarıdır. O zaman 
geç kalınmış oluyor. Otizm aslında 1 yaşında tespit edilirse hemen tedbir 
alınırsa düzelmesi çok daha hızlı ve kolay oluyor. Özellikle ileri yaşta gebe kalan 
anneler bazı belirtilere dikkat etmeli. Çocuk doğar doğmaz rüyasında güler 
ancak otistik çocuklarda bu gözlenmez. Bebek anneyi gördüğü zaman güler, 
sevinir, oynar. Anne ile bebek arasında mutlaka duygusal aktarım olmalıdır. 
Otizmli bebekte bu aktarım yaşanmaz.” uyarısında bulundu.

Yapılan araştırmaların kardeşlerden birisi otizmliyse diğer kardeşin otizmli 
olma ihtimalinin 4 misli daha fazla olduğunu gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Tek yumurta ikizlerinden birinde otizm varsa diğerinin otistik 
olma ihtimali %60. Bu da otizmin genetik boyutunun çok fazla olduğunu 
gösteriyor. Literatürdeki bazı çalışmalar sezaryen doğumun da otizmde önemli 
bir risk faktörü olduğunu söylüyor. Normal doğumda çocuk kanaldan geçiyor. 
Burada çocuğun birkaç saatlik mücadelesi çocuğun strese dayanıklılığını 
artırıyor. Bu durum testlerle ölçülmüş. Sezaryenle doğan çocuk ile normal 
doğumla dünyaya gelen çocukların stres oranları ölçüldüğünde sezaryenle yani 
ameliyatla doğan çocuklarda stres oranı daha fazla çıkıyor. Çocuğun dünyaya 
gelirken verdiği mücadele, onun hayattaki ilk dayanıklılık eğitimi oluyor.” dedi.

Yeni nesil tedavilerde zihin kuramı öğretiliyor
Otizmli çocukların empati duygusunun gelişmediğini kaydeden Tarhan, “1 

yaşındaki otizmli çocukları bir odaya toplasanız biri ağladığı zaman hepsi ağlar. 
Niye ağlıyor? Çünkü empati duygusu gelişmemiştir daha. Ama başkasının 
ağlamasını kendi ağlaması zanneder. Beyin aynalama yapar. O da ağlamaya 
başlar. Bu gruptaki çocuklarda ağlama bulaşıcı olur. Çünkü beyin onun acısı – 
benim acım ayrımını öğrenememiştir. Buna zihin teorisi deniyor. Sadece insan 
çocuğunda bu var. Başkasının zihninden geçeni tahmin edebilmek hayvanlarda 
yoktur, bu insana özgü bir şeydir. Otistik çocukların beyni bunu yapamıyor. 
Yeni tedavi yöntemleriyle çocuğa zihin kuramı öğretiliyor. Otizm tedavisi olmaz 
diye de düşünmemek gerekiyor. Erken fark edilirse diğer çocuklarla beraber 
oynarken öğrenir. Otizmin düzeltilmesinde sosyal temas en iyi ve en önemli 
yöntemdir. O nedenle çocuk eğer kardeşi ya da arkadaşı yoksa 3 yaşından 
sonra muhakkak kreşe gönderilmelidir. Kreş ortamında yarım gün bile olsa 
gitmesi önemlidir. Apartman çocuklarında bu nedenle bu riskler vardır.” 
uyarısında bulundu.
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Yeni nesil tedavi yöntemleri kullanılıyor
Otizmin tedavisinde kullanılan yöntemlere de değinen Prof. Dr. Nevzat 

Tarhan, “Yeni tedavilerden biri duyu bütünleme tedavisi. Otistik bireylerde 
daha önce 4 duyu ölçülüyordu. İnce motor, kaba motor becerileri, duyu 
becerileri ve sosyal becerileri. Şimdi duygusal beceriler de ölçülüyor. Beynin 
duygulardan sorumlu alanları tespit edildikten sonra duygusal becerilere 
karşı, karşı tarafın duygularını anlama, kendi duygularını fark etme ve onu 
kullanabilme becerisinin geliştirilmesi hedefleniyor. Nöro modülasyon 
tedavileri kullanılıyor. Beyin hücre uyarımı (TMS=Transkranial Manyetik 
Stimülasyon) yöntemleri kullanılıyor. Çocuğun gelişimi çok hızlanıyor. Çocuğun 
zihinsel gelişimi, davranışsal gelişimi, sosyal etkileşimi olumlu etkileniyor. 
Çocuk kucağa alınabiliyor, arkadaşlarıyla oynyabiliyor.” dedi.

Teknoloji kullanımı öğrenilmiş otizme yol açabiliyor
0-3 yaş arasındaki dönemde çocuğa kesinlikle tablet ya da cep telefonu 

vermemek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Genelde anneler 
yemek yedirmek için bu cihazları kullanıyor. Çocuk bir süre sonra onsuz 
yapamamaya başlıyor. Dijitalleşme ve dijital çağın otizmde çok ciddi risklerden 
biri olduğu düşünülüyor. Çocukta sosyal izolasyona yol açıyor.” uyarısında 
bulundu.

Gecikmiş konuşmaya dikkat!
Gelişen teknolojiyle beraber çocuklarda hatta bebeklerde akıllı cihazla temas 

eden çocukların otizmli gibi belirtiler ortaya çıktığını kaydeden Tarhan, “Bu 
çocuklar otizmli gibi oluyor, bu duruma öğrenilmiş otizm diyoruz. Gecikmiş 
konuşma şikayetiyle geliyorlar. Çocuk 4 yaşında ve hala konuşamıyor. Bakıyoruz 
evde ucuz bakıcı dediğimiz televizyon var. Anne çocuğa vermiş bir tablet 
ve bütün gün ev işi ile uğraşıyor. Çocuk tabletle oynuyor ve çocukta sözcük 
üretme becerisi gelişmiyor. Gelişmeyince ne oluyor? Karşısında konuşan 
yok, zihinsel uyarı alamıyor. Tek taraflı taklit davranışı ortaya çıkıyor. Sözcük 
üretemediği için de beyin tembelleşiyor. Bir dönem bu duruma klip sendromu 
deniyordu. Televizyon ya da tablet ortadan kalkınca çocuk kısa sürede 
konuşmayı öğreniyor.” dedi.
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ACZ*

Aslen Maraşlı Yedi Güzel Adam’dan biridir, Erdem
Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil ile beraber, 
Diğerleri: Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve
Unutmadan: Ali Kutlay da var, şiirinde şöyle yad eder: 
Rahat yüzü görmediklerini: “Bu insanlar dev midir…”
Rehavet yok işte: “…Yatak görmemiş gövde midir?”
Ankara’da 1 Temmuz 1940’ta doğdu, öğretmen oldu,
Hayatı edebiyatın yanı sıra, çevirmenlik ve denetçilikle
Meşgul oldu; birçok ödüle layık görüldü, okula adı verildi.
Açı adında dergiyi, memleketi Kahramanmaraş'ta çıkardı.
Ne yazık ki, 47sinde 7 Haziran 1987’de kanserden vefat etti.

Cemiyet, onu kendi çıkardığı Mavera adlı dergi ile tanıdı,
Alanı şiirdi ama “Sütçü İmam “adlı bir tiyatro eseri yazdı,
Hepsi: Savaş Ritimleri ve Ana adlı 2 romanı, Yaşamak ve İşaret Çocukları adlı 

şiir kitapları
İle   Bir Değirmendir Bu Dünya ve Zengin Hayaller Peşinde 2 deneme eseri 

vardır.
Türk Edebiyatına kazandırdığı eserlerle kendisini şükran ve rahmetle 

anıyoruz.

(*): Allah'a hitaben yazdığı Sultan adlı şiirinde: "Seçkin bir kimse değilim, 
İsmimin baş harfleri ACZ tutuyor, Bağışlamanı dilerim." şeklinde yazan 
Abdurrahman Cahit Zarifoğlu'nun, "Her şeye gücü yeten Allah'a karşı acziyetini 
(güçsüz, muhtaç ve zayıflığını) ifade ettiği" ismin baş harfleridir.

Zafer SUAD

A K R O S T İ Ş
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İntizam-ı  Kelam

A N A L İ Z

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Karadeniz yoluyla tahıl ihracatı 
yapabilmesi için mayınların temizlenmesine gerek olmadığını, güvenli hatlar 
açılabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi 
gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'ten terörle mücadele konusunda gelen sinyalin Türkiye için önemli 
olup olmadığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin beklentilerini ve 
endişelerini yazılı bir şekilde ilettiğini ve somut cevap beklediğini ifade etti.

İsveç ve Finlandiya’nın üyelik talepleri

Temas halinde oldukları NATO sekretaryasının da çaba harcadığını söyleyen 
Çavuşoğlu, "Biz sadece bir yasa değil hangi konularda ne beklediğimizi açıkça 
yazılı bir şekilde verdik. Şimdi onlardan yazılı bir şekilde yanıt bekliyoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, NATO müttefiki olan Türkiye'nin 
endişelerini dile getirdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Stoltenberg, S400 ve diğer 
konularda da her zaman samimice düşüncelerini açıkladı. İsveç ve Finlandiya 
ziyaretlerinde de Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi gerektiğini söylüyor, çaba 
da sarf ediyor. Bizimle de, onlarla da sürekli temasta, dolayısıyla Stoltenberg'in 
bu çabalarını takdire şayan buluyoruz." diye konuştu.

"Mayınların olmadığı yerlerden güvenli hatlar açılabilecek"

Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesinin önündeki engellerin kaldırılması için 
tahıl koridoru oluşturulması konusundaki gelişmelerin sorulması üzerine de 
Çavuşoğlu, BM planının işler bir plan olduğunu, Rusya'dan cevap beklediklerini 
dile getirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, BM planını desteklediğini 
vurgulayarak, "Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya 
gelebileceğimizi söyledik." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl 
koridoru açıklaması: Mayınlar 

temizlenmeden 
güvenli hat açılabilir
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Karadeniz şeridindeki mayınlar 
konusunda da şunları kaydetti:

"BM'nin son planına göre bu mayınların temizlenmesi belli zaman alacak. 
Mayınların nerede olduğu belli olduğuna göre 3 limana güvenli hatlar 
oluşturulacak dolayısıyla gemiler, mayınların temizlenmesine gerek olmadan, 
Ukrayna'nın arama kurtarma gemilerinin de rehberlik etmesiyle limanlara 
güvenli bir şekilde gidecek, limanlardan güvenli bir şekilde gelecek.

Güvenli bölgeye geldikten sonra da orada gemilerin kontrolü yapılacak. Şu 
anda plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok. Mayınların olmadığı 
yerlerden güvenli hatlar açılabilecek."
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Nota sözcük olarak Latince kökenlidir. Not kayıt anlamında kullanılır. Sesleri kayıt etmekle 
ilgili bir terimdir. Bugün kullandığımız evrensel nota dili ve porte 11. yüzyılda İtalya’ da bir 
rahip ve müzik adamı olan Guido d’Arezzo Tarafından bulunmuştur. Notaya isimlerini veren 
bir ilahinin her mısrasının ilk hecesidir. Bu sıralama daha sonra si sesinin eklenmesiyle ve 17. 
yüzyılda Donun UT kelimesinin yerini almasıyla şöyle sıralanmıştır: Do, re, mi, fa, sol, la, si. 

La sesinin uluslararası bir standarda kavuşturulmasıyla  frekansı 440 Hz. olarak saptanmıştır. 
La notasının temel alınmasının nedeni bebeklerin ilk doğduğunda la sesi çıkarmalarıdır.

Seslerin yüksekliklerini ve sürelerini gösteren işaretlere nota denir. Şöyle düşünebiliriz: 
Yazıdaki harflerin yerine müzikte notalar vardır. Her nota belli bir sesi işaret eder. Nota okumayı 
bilen bir kişi, notalara bakarak hem o sesin yüksekliğini (incelik-kalınlık ayrımını), hem de o 
notanın ne kadar süreyle devam edeceğini (çalınacağını ya da söyleneceğini) anlar.

Anahtarlar

Nota adlarıyla belirtilen kesin ses yüksekliklerinin tam olarak bilinebilmesi, daha basit bir deyişle 
notaların okunabilmesi, ayırt edilebilmesi için kesinlikle gerekli olan araçlardan biri de anahtardır.  Başında 
anahtar görmediğimiz bir dizekte yer alan notalara isim veremeyiz. 

3 çeşit anahtar vardır: Sol, Fa ve Do.

Sol Anahtarı: Sol anahtarı adını sol notasından alır. Portenin ortasından (alttan 2.çizgiden) başlar ve 
dolayısıyla burada yer alan nota “sol” adını alır. 

Fa Anahtarı: Kalın sesleri göstermek için kullanılır. Anahtarın iki noktası arasından geçen çizgi portede 
“fa” notasını gösterir. Diğer notalar buna göre isimlendirilir. 

Do Anahtarı: Portenin 1., 2., 3. ve 4. çizgilerinden başlayarak yazılmak üzere dört türü vardır. Anahtarın 
ortasındaki birleşim yerindeki çizgiye “do” notası yazılır. Diğer notalar buna göre adlandırılırlar.

A. Akif URTEKİN

Nota

M Ü Z İ K
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Küçük çaplı ateşli silahlar ile ağır ateşli 
silahların mermileri farklıdır. Tüfek, tabanca 
gibi küçük silahların mermisi çarpma etkisiyle 
hedefi deler. Büyük çaplı, ağır ateşli silahlar 
olan topların mermileri ise hedefi bulduğunda 
patlar. Top mermisinin ucunda tapa denilen 
bir bölüm vardır. Tapa, merminin içindeki 
patlayıcı maddenin istendiği zamanda 
patlamasını sağlar. Tapanın türüne göre, bazı 
top mermiler hedefe çarptığında, bazıları 
hedefe çarpmadan hemen önce, bazıları da 
hedefin içine saplandığı anda patlar.

Çelikten yapılmış bir boru olan namlu, ateşli 
silahların en önemli parçasıdır. Namlunun uç 
bölümüne namlu ağzı, geri kalan bölümüne 
ise namlu kuyruğu denir. Namlu kuyruğunun 
başlangıcında, içine merminin yerleştiği, 
hazne adı verilen bir bölüm bulunur. Namlu 
kuyruğu, merminin hazneye sürülebilmesi 
için açılıp kapatılabilecek biçimde yapılmıştır. 
Ateşli silahların çoğunda haznenin ön 
bölümünden namlu ağzına doğru uzanan 
namlu boşluğunda, yiv ve set denen sarmal 
girinti ve çıkıntılar vardır.

Ateşli silahların mermisi üç ana bölümden 
oluşur. Merminin uç bölümüne mermi 
çekirdeği denir. Silah ateşlenince mermi 
çekirdeği hedefe doğru fırlar. İkinci bölüm, 
sevk barutudur. Sevk barutu yandığı zaman 
meydana getirdiği basınçla mermiyi iterek 
namludan fırlatır. Üçüncü bölüme mermi 
kovanı denir. Tek yanı kapalı bir metal silindir 
olan mermi kovanının içinde sevk barutu 
bulunur.

Mermi kovanının arka ucunda kapsül 
denen bir ateşleyici bulunur ve tetik çekilince 
barutun ateşlenmesini sağlar. Ateşleme 
iğnesinin çarpmasıyla ya da elektrik akımıyla 
ateşlenen kapsül kovandaki barutu tutuşturur. 
Barutun yanmasıyla ortaya çıkan sıcak gazın 
basıncı mermi çekirdeğini ileriye doğru 
iter ve çekirdek namlu ağzından büyük bir 
hızla hedefe doğru fırlar. Küçük çaplı ateşli 
silahlarda, mermi çekirdeği, mermi kovanı 
ve sevk barutundan oluşan mermiye fişek 
denir. Bu parçalar birbirine sıkıca bağlı 
olduğu için fişek tek parça gibi görünür. 
Mermi çekirdekleri kurşundan yapıldığı için, 
hafif silahların mermileri kurşun olarak da 
adlandırılır. Fişeklerde mermi çekirdeği ile 
mermi kovanı bir bütündür ve yalnızca sevk 
barutu ateşlendiğinde birbirinden ayrılır. Oysa 
top mermilerinde mermi çekirdeği ile kovan 
birbirinden ayrılabilir ve içindeki barut miktarı 
hedefin uzaklığına göre ayarlanabilir.

Eski topların namlu kuyruğu kapalı 
olurdu. Bundan dolayı barut namlu ağzından 
doldurulup sıkıştırılırdı. Sonra gülle denen 
taş ya da demirden yapılmış mermi, gene 
namlu ağzından namluya yerleştirilirdi. Top, 
namlu kuyruğundaki küçük bir ateşleme 
deliğinden ateşlenirdi. Çağdaş toplarda ise, 
namlu kuyruğunda açılıp kapatılabilen ve 
kama adı verilen kapaklar bulunur. Bu toplar 
bu bölümden doldurulur. Günümüzde topların 
mermilerinin içindeki patlayıcı patladığında, 
metal mermi gövdesi parçalanır. Bu gövdenin 
şarapnel denen parçaları çevreye saçılarak 
hedefe zarar verir. Yarı insandır.

Ateşli silahların yapısı

S AV U N M A 
S A N AY İ

İsmail Hakkı UZUN
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Prof. Dr. Sefa SAYGILI

P S İ K O L O J İ

Geçen haftaki ‘Adaletli olmak zulümden kaçınmak’ başlıklı yazımızda Ak Parti’nin iktidar 
olduğu 20 yıl içinde yaptığı eserleri ve hayırlı işleri yazmaya kalksak elbette bu sütunlar 
yetmeyeceğinden söz ederek şöyle demiştik:

“Kısacası bu kadar güzel işler, müthiş faaliyetler yapılırken zulümden, adaletsizlikten de uzak 
durmak ve elde yetki varken elbette düzeltmek gerekir. Unutmayalım ki Rabbimiz İslam dışılığa 
müsaade eder ancak zulme etmez. Burada halen çok önemli gördüğüm, zulmün sürdüğü birkaç 
hususu belirtmek istiyorum.”

Sonrasında ise süresiz nafaka zulmünden, erken yaşta evlenenlere ‘küçük çocuğa tecavüz’ 
denilerek verilen 10 yıllık hapis cezalarından söz ederek bu hafta devam edeceğimizi söylemiştik. 

6284 NOLU YASA ZULMÜ

Bu yasa ‘kadına şiddeti’ önlemek için çıktı ama bir etkisi olmadığı gibi aileleri dağıttı, başta 
babalar olmak üzere erkeklere zarar verdi, vermeye de devam ediyor. Resmi rakamlara göre 
yılda 550 bin erkek ‘kadının beyanı esastır’ kaidesi uyarınca evlerinden uzaklaştırılıyor. 

Bu felaketin bir başka tarafı ‘Baba’yı şahit ve delil olmaksızın evden uzaklaştırmakla kalmıyor, 
taraflar diyelim üst katta ikamet eden anne babasının, kardeşinin yanına bile gidemiyor. Onlar 
gidemediği gibi anne ve babalar da tarafları uzlaştırmak için araya giremiyor. Böyle bir teşebbüste 
bulunurlarsa diğer tarafın şikâyet etmesi durumunda suç işlemekle itham edilip yargılanıyorlar.

KADININ BEYANININ ESAS OLUŞU

*Lekelenmeme hakkı,  

*İspat külfetinin iddia edene ait olması, 

*Şüpheden sanık yararlanır ve 

*Masumiyet karinesi ilkeleri gözetilirdi ve doğru olan da elbette buydu.

Ancak feminist örgütler, cinsel suçlarda ispat zorluğunu gerekçe göstererek  “kadının beyanı 
esastır” karinesini talep etmektedirler ve maalesef uygulanmasını da sağladıklarından dolayı 
telafisi imkânsız mağduriyetlere sebebiyet verilmektedir. 

Son dönemde “kadının beyanı esastır” karinesinin uygulanması sonucu çok sayıda mağduriyet 
feryatları duymaktayız. Artık facia aile içine de uzanmıştır. Boşanmak isteyen veya husumet 
duyduğu kocasını “..rızam dışında benimle birlikte oldu..”  diyerek şikâyet ediyor: KARAR 12 YIL 
HAPİS. 

Devlet adaletli olmalı
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Hasta doktoru, öğrenci hocasını, çalışan işvereni şikâyet ettiği anda önce tutuklama ve 5 
yıldan başlayan hapis cezaları veriliyor. Aksini ispat pek mümkün olmadığından, yazılı medya ve 
sosyal medyanın abartı ve baskısı, feminist avukatların talepleri ve Aile Bakanlığının müdahilliği 
ile mahkûmiyet kararları verilmektedir.  Ancak ispat külfetinin bütünüyle sanığa yüklenmesi, 
masumiyet karinesini ihlal ettiği gibi bir şeyin olmadığını ispat da pek mümkün olamamakta ve 
dinlenilmemektedir.

Cinsel saldırı/cinsel taciz mağduru olduğunu iddia eden kadın (..feminist örgütlerin sürece 
yönelik tavsiyelerine uyarak) birkaç arkadaşını arıyor veya mesaj atıyor ve  ‘psikolojim bozuldu’ 
diyerek  rapor alarak şikâyetçi oluyor. Bu durumda cezadan kurtuluş imkânsız hale geliyor.

Kadının beyanı esastır anlayışı ile ceza vermek yanlıştır, zulümlere sebep olmaktadır. 

BOŞANMA DAVALARININ 

ÇOK UZUN SÜRMESİ

Bir başka problem de budur. Açılan davalar yıllarca sürmekte, giderek husumete dönüşmekte 
ve böylelikle iki taraf için genç ve verimli yıllar aile yaşantısından uzak heba edilmektedir. 

Geçenlerde evlilik terapisi için uğraştığım bir çift için mahkemece tanıklığa davet edildim. 
Gördüğüm manzara üzücü idi. Taraflar sanki savaş eder gibi düşmanlık ve kin ile birbirlerine 
bakıyorlardı. Üstelik dava da tam üç yıldır sürüyormuş ve ne zaman biteceği de belli değilmiş. 

Böyle uzayan boşanma davaları, evlilik beraberliği kurmak isteyenler için caydırıcı olmaktadır 
ve muhakkak düzenlemeye gidilmelidir.

ABDURRAHMAN DİLİPAK İÇİN AÇILAN DAVA 

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak samimi, ihlaslı ve bilge bir dava insanıdır. 50 yıldır 
doğruları tavizsiz ve korkusuzca yazmakta, insanlarımıza ve milletimize oldukça yararlı olmaktadır. 
Aslında o kadar çok yönlü bir şahsiyettir ki burada anlatmamız için sütunlarımız yetmez. 

Söylediği bir cümleyi çarpık yorumlayarak 81 vilayette birden dava açmak zulümdür, 
haksızlıktır ve geri çekilmesi gerekir.

Şimdiye kadar hukukta:

*Adil ve doğru yargılanma hakkı,
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Eğer desen: Veciz ve mu’ciz olan Kur’ân’da besmele ve اكم ُك ِبر ِءال آ ي أكِبف

-Bu durumda Rabbinizin hangi nimetle (!Ey cin ve ins topluluğu)“ ِناب ذ كك ُت
rini yalanlayabilirsiniz?” (Rahman, 13), ن يِبذ ك ُمْلِل ذ ِئم ْوي ٌلْيو "O gün yalanla-
yanların vay hâline” (Mürselat, 15)118 ve kıssa-i Musa gibi zahirde tekrar edilen 
şeyler var. Hâlbuki tekrar usandırır ve belâğata aykırıdır.

El-cevap: : ُقِرْحُي ُْل َْل ت ي ام ل ُك ام

“Her parlayan şey yakıcı ateş değildir.”

Evet, tekrar bazen usandırır, ama bu mutlak değildir, bazen hoş olur, bazen 
usanç verir.119

Nasıl ki insanın beslenmesinde temel gıdalar tekrarlandığında tatlı olur, 
insana hoş gelir. Meyve kabilinden olanlar ise, tekrarlandığında usandırır, 
yenilendiğinde lezzet verir.

Benzeri şekilde kelâmda hakîkat olan, fikirlere kût ve kuvvet, ruhlara gıda 
olanlar meluf olmasıyla her ne zaman tekrarlansa güneşin ziyası gibi müstahsen 
olur, kendisine ünsiyet edilir.

Kelâmın bir kısmı da zînet ve meyve kabilindendir. Lezzeti, sûretinin 
yenilenmesinde, libasının farklı olmasındadır.

Bunu anladığında şunu da bil ki: Nasıl ki Kur’ân’ın tamamı kalplere kût ve 
kuvvettir, tekrarı usanç vermez, hatta ne kadar çok okunsa o kadar tatlı olur. Öyle 
de, Kur’ân’da bu kûta ruh olan yerler vardır, tekrar edil-dikçe parlar, etrafından 
hak ve hakîkat şuaları parıldar.

Kûtun ruhu olanlar içinde, üssü’l- esas, ukde-i hayatiye ve daimi bir ce-
setle tecessüt etmiş nur olarak (belli bir kalıpla) gelenler vardır. Bismilla-
hirrahmanirrahim örneğinde olduğu gibi.120

Ey insan, eğer zevk sahibi isen zevkine danış!

Bu açıklama, tekrar olduğunu kabule göre yapılmıştır. Yoksa mesela

kıssa-i Musa hangi cihetleri içine alıyorsa, her makamda bu cihetlerden

5. DERS: 
KUR’ÂNDAKİ TEKRARLARIN BAZI SIRLARI

Prof. Dr. Şadi EREN

İ S L Â M
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münasip bir cihet için zikredilmesi caizdir. Çünkü kıssa-i Musa tefarik-ı

asâdan daha faydalıdır.121 Kur’ân onu yed-i beyzasına gümüş olarak almış,

altına çevirmiştir. Bunu gören beyan sihirbazları, belâğati karşısında secdeye

kapanmışlardır.122

Keza besmelede:

-İstiane,

-Teberrük,123

-Kur’ân’daki esas noktalar için mevzu, hatta gaye ve fihriste olmak gibi

cihetler vardır.

Yine besmelede

-Tevhid makamı,

-Tenzih makamı,

-Sena makamı,

-Celâl ve cemal makamı,

-İhsan makamı gibi makamlar vardır.

Ayrıca besmelede tevhid, nübüvvet, haşir ve adalete, yani Kur’ân’ın

dört meşhur maksadına işaret gibi zımni hükümler vardır. Ancak ekser

sûrelerde maksud-u bizzât bunlardan biri olur, diğerleri istidradi olarak

ikinci derecede kalır.

Öyleyse besmelenin her bir sûrede o sûrenin ruhuna uygun özel bir cihet

veya hüküm veya makam için gelmesi, bir makam için konu olarak

zikredilmesi, hatta bu cihetler ve makamlar itibariyle icmali bir fihriste

olması niye caiz olmasın?
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Fatih DENİZ

G Ü N D E M

Bitcoin, Ethereum ve 
Altcoin’lerde son durum 

Kripto para piyasaları günlerdir yaşadığı düşüşe dün ara vermişti. Piyasalar 
haftanın son iş gününe girerken yeniden düşmeye başladı.

Coingecko'da yer alan verilere göre kripto piyasalar son 24 saatte yüzde 4.8 
düştü. Toplam piyasa hacmi 945 milyar dolara indi. 

Saat 10.00 itibariyle Bitcoin yüzde 4.2 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 20 bin 
938 dolara geriledi. BTC böylece 21 bin doların da altını görmüş oldu. 

Ethereum yine düşüşte BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 6.2 düşerek 
bin 107 dolara indi. 

Ripple ve Dogecoin ise farklı performanslar gösterdi. XRP binde 8 yükselerek 
33 centin üzerine çıktı. 

DOGE ise yüzde 3.7 değer kaybetti. DOGE'un fiyatı 5 cent seviyelerinde 
geziniyor. 

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI
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Avatar: Suyun Yolu

Avatar (ayrıca James Cameron'ın 
Avatar 2'si olarak pazarlanıyor) James 
Cameron tarafından yönetilen ve 20th 
Century Studios tarafından üretilen, bir 
ABD yapımı epik bilimkurgu filmidir.[6][7] 
Cameron filmin yapımcılığını Jon Landau ile 
birlikte üstlenirken, Josh Friedman ilk başta 
Cameron'ın ortak yazarı olarak duyurulmuştu; 
daha sonra Cameron, Friedman, Rick Jaffa, 
Amanda Silver ve Shane Salerno'nun ayrı 
senaryolara atfedilmeden önce tüm devam 
filmlerinin yazma sürecinde yer aldıkları 
ve nihai belirsiz film jeneriklerini yazma 
halinde oldukları açıklandı. Açıklandığına 
göre oyuncular Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel 
David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve 
Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini yeniden 
canlandıracakken, Sigourney Weaver farklı 
bir rolle geri dönecektir.Yeni oyuncular 
arasında Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, 
Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine 
Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones 
yer almaktadır.

2006 Yılında başarılı olursa Avatar'a devam 
filmi çekmek istediğini belirten Cameron, 
ilk filmin yaygın başarısının ardından 2010 
yılında ilk iki devam filmini duyurmuştu ve 

o zaman için Avatar 2'nin 2014'te vizyona 
girmesi hedefleniyordu. Bununla birlikte, 
(birincisine) üç devam filminin daha 
eklenmesi ve daha önce hiç elde edilmemiş bir 
başarı olan sualtında performans yakalama 
sahnelerini filme almak için yeni teknoloji 
geliştirme zorunluluğu, mürettebatın 
üzerinde yazım, yapım öncesi ve görsel 
efektler konularında daha fazla çalışmaya 
zaman tanımak için önemli gecikmelere yol 
açtı. Filmin ön çekimleri 15 Ağustos 2017'de 
Manhattan Beach, California'da başladı, 
ardından 25 Eylül 2017'de Yeni Zelanda'da 
Avatar 3 ile eşzamanlı ana çekimler yapıldı; 
çekimler, COVID-19 pandemisi nedeniyle 
prodüksiyona ara verilmesine rağmen, üç 
yıldan fazla süren çekimlerin ardından Eylül 
2020'nin sonlarında sona erdi.

Filmin sinemalarda gösterimi sekiz defa 
gecikmeye maruz kalmış ve en sonuncu 
gecikme 23 Temmuz 2020'de gerçekleşmişti; 
en son 16 Aralık 2022'de vizyona girmesi 
planlanıyor ve sıradaki üç devam filmi 
sırasıyla 20 Aralık 2024, 18 Aralık 2026 ve 22 
Aralık 2028'de yayınlanacaktır

Efe AKIMCILAR

S İ N E M A



Hogwarts Legacy, Avalanche Software tarafından geliştirilen ve 
Portkey Games tarafından yayınlanması planlanan, Harry Potter 
evreninde 1800'lerin sonlarında geçen yeni bir aksiyon rol yapma video 
oyunudur . Oyun 2022’de Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 
One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecektir.

V İ D E O  -  O Y U N

Hogwarts Legacy
BATUHAN 
PINARBAŞI
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Yavuz SAMİ

4. BÖLÜM
LİDERLİK KÜLTÜRÜ

LİDERLİK KÜLTÜRÜ

Ne toplum, ne aile, ne de şirket 
lidersiz kalamaz, rehber-siz olamaz. Ya 
kendi içinden çıkarır yahut da sevdiği 
bir lidere tabi olur veya ondan istifade 
yoluna gider. Aile bireylerinin herbiri 
aslında bir liderdir. Ancak “yola çıktığı-
nızda üç kişi bile olsanız içinizden birini 
kendinize lider seçin” buyruğunun 
ışığında aile şirketin oluşturan kardeşler 
de kendilerine bir rehber belirlemek veya 
seçmek zorundadırlar. Birkaç aile bir 
araya gelmişse ailelerin liderleri kendi 
arasında mutabakata vararak liderlerin 
de liderini belirlemeleri icabeder. 
Her gemide bir dümen, her araçta bir 
direksiyon olduğuna göre ya sırayla yahut 
da sürücülüğe en uygun olanın kaptan 
koltuğuna oturtulması herkesin menfaati 
gereğidir.

Liderliğin diğer alt başlıklarına 
geçmeden liderlik kültürümüze, Öncelikle 
kültür ile ilgili bu kavramlar bizde ne 
gibi bir iz bırakmaktadır bir gözatalım 
isterseniz.

İnsanlar bedenen değiştikleri gibi 
insanlığın kültürü de zaman içinde 
başkalaşıyor. Bu değişim insanın 
yaşam süresi ile sınırlı olmayıp asırları 
eskitebiliyor. Dünyaya gözünü açan birey; 
çağının kültür içinde yoğruluyor, değer-
leriyle etkileniyor, değişip dönüşüyor, 
kendisine ve çağına has bir karakterle 
bezeniyor.

Dolayısıyla şu anda lider veya birey 
dediğimiz kişilerin, yaşadıkları çağla, 
çağdaşlarıyla birlikte değerlendirilmesi 
gerekiyor. Çünkü insan yaşarken, farkında 

olmadan şu kültürlerden etkilenip kemâle 
eriyor; 

- Önceden oluşan kültür 
(Prefigurative): Atalardan alınan, tarih 
boyunca yerleşmiş, yaşam boyunca yavaş 
yavaş öğrenilen kültür.

- Birlikte eşzamanlı oluşan kültür 
(Cofigurative): Toplum üyelerinin 
çağdaşları ile birlikte gelişip öğrendikleri 
kültür.

- Sonradan oluşan kültür 
(Postfigurative): Bireyin yaşamının 
sonraki evrelerinde öğrendiği kültür olup 
yaşlıların gençlerden aldığı, zaman içinde 
değişen değerleri taşıyan kültür. 

Biraz sıkılacaksınız ancak kültür 
konusuna girmişken şu tanımlamaları 
da en azından isim olarak zihninizin bir 
tarafında saklamanızda fayda var.

• Üst kültür

• Alt kültür

• Kültürleme

• Kültürleşme

• Kültürel yayılma

• Kültürel gecikme

• Kültürel şok

• Kültür emperyalizmi Kültürel 
asimilasyon

• Kültürel Yozlaşama
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• Karşı kültür

• Halk kültürü

• Popüler kültür, kitle kültürü

• Seçkin kültürü

• Sözlü kültür

• Yazılı kültür

• Seyirlik kültür

Bu kadar çeşidi olan ve insanların 
dilinden düşürmediği kültürü peki nasıl 
tanımlamışlar;

“Bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, örf ve 
adetlerden, insa-nın toplumun bir üyesi 
olarak elde ettiği bütün yetenek-lerden 
oluşmuş bütüne kültür denilir.” Şeklinde 
tanımlıyor Tylor. Z.Gökalp, “Kültür(Hars), 
halkın ananelerinden, eğilimlerinden, 
örflerinden, sözlü ve yazılı edebiyatından, 
estetik ve iktisadi ürünlerinden oluşur.” 
Derken, R. Linton ise; “Bir topluma ait 
hayat biçiminin tümüne kültür denilir.” 
İfadesini kullanıyor.

Kültürü bu şekilde tanımladıktan veya 
tanıdıktan sonra, şimdi de “liderlik” 
kavramını biraz irdeleyelim:

LİDERLİK

Lider (leader), Liderlik (leadership) 
İngilizceden dilimize aktarılan iki 
sözcüktür. Peki, lider kimdir, liderlik 
nedir?

Dilimizi mesken tutmuş olan bu 
kavramları ne kadar yerli yerinde 
kullanıyoruz. Bir partinin başkanı, şirketin 
yönetim kurulu başkanı, köyün muhtarı, 
şehrin yöneticileri lider midir? 

Yönetim biliminden haberi olmayan 
çoğu kişinin, İngilizcedeki manager, head, 
president, CEO ile Leader sözcüklerini 

aynı anlamda kullandığı görülmektedir. 
Oysa yönetim bilimi, Türkçesi ile önder 
veya rehber kısacası; «insanları bir amaç 
peşinde birleştirebilen kişi» olarak 
lideri tanımlar. Başka bir deyişle önder; 
başkalarını etkileme yeteneğine sahip 
olan, plan, strateji ve kararların eyleme 
dönüştürülmesine öncülük eden kişidir. 
Hafıza, zekâ, feraset, fizyonomi, özgünlük 
ve farklı açıdan genişçe bakabilme gibi 
doğuştan gelen hususiyetler ile eğitim 
ve deneyim üstünlüğü sahip olan azimli 
insanlardır lider-ler.

Liderler, kriz dönemlerinde ortaya 
çıkar ve halkın çaresiz kaldığı bu süreçte 
büyük bir kararlılıkla yumak hali-ne 
gelmiş sıkıntılara karşı olağanüstü 
çözümler getirmek için çabalar ve bu 
uğurda cesaretle öne atılırlar. Özveri ile 
karşılık beklemeden iyi, doğru ve güzelin 
koruyucusu ve kollayıcısıdırlar. Lider 
özgüven sahibi, kişisel davranmayan, 
hızlı fikir ve çözüm üretip icraata geçen, 
çevresindekilerin davranışlarını ve 
duygunlarını dikkate alan kendinden 
muharrik kişidir. 

İlham kaynağı olma, etkileyicilik, 
takımdaşlık, örneklik, fedakârlık liderde 
olması gereken diğer özelliklerdir.
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Süleyman KOCABAŞ

  24 Şubat 2022’de Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’in saldırı emriyle başlayan 
“Ukrayna Savaşı”, bu yazımızın yazıldığı 12 Nisan 
2022 tarihinde de ne zaman biteceği belli olmadığı 
halde bütün şiddetiyle devam ediyordu.

Ukrayna Vekalet Savaşı’nın Dinamikleri

Kurduğu her yeni dünya düzeninde, kendisini 
zorunlu hissettiği hallerde çok az savaş vererek 
dünya hegemonyasını devam ettirmeye  çalışan 
Amerika’nın bunu sündürmede başvurduğu 
sömürgeci geleneği hep, kendisi adına  planlanıp 
yapılan  “Vekalet Savaşları” olmuştur. Bu gelenekten 
olarak Ukrayna’daki   vekalet savaşını da kendisi 
tahrik etmiş ve çıkarmıştır. Bu sebepten ona fazla 
diyeceğimiz bir şey yoktur.  Bu onun geleneksel 
tabiatı ve huyudur. 

     Burada asıl olan Ukrayna halkına ve özellikle 
de Devlet Başkanları Zelenski’ye söyleyeceğimiz 
bir çift sözümüz ve sitemimiz olacaktır.  
Bunların, Amerika’nın ve Batı’nın ipiyle  kuyuya 
inilemeyeceğini bilmeleri gerekirdi. Harbin ana 
sebebini, Ukrayna’nın, güvenliğini Rusya’nın tehdit 
edebileceği gerekçesiyle Doğu Avrupa ülkeleri  
gibi NATO’ya girme isteği teşkil ediyordu. Rusya, 
eski peykleri Doğu Avrupa ülkelerinin  NATO’ya 
girmelerini istememiş, girmeleri  karşısında bunu 
sineye çekmişti ama, Sovyetlerin dağılmasıyla  
kendisinden kopan Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelerin  
NATO’ya girme isteklerine  kendi güvenliği açısından 
şiddetle  karşı çıkmış, “bu bizim kırmızı çizgimizdir, 
bu aşılırsa bu ülkelere  savaş ilan ederiz” tavrını açık 
açık  ortaya koymuştu.  NATO’ya girmekte ısrar eden 
Gürcistan’ı 2008’de cezalandırmaya yönelim olarak  
bu ülkede iç savaş çıkarmanın yanında, kendisi de 
ordusuyla saldırarak  bu ülkeyi üçü bölmek suretiyle 
onu  iyice cezalandırmıştı.

     Birinci olarak,  eğer Ukrayna halkı ve özellikle 

de devlet başkanı Zelenski  2008 Gürcistan 
olayından  dersler alabilselerdi, Amerika ve Batı’nın 
sahte ve yalan vaatlerine kanarak bunların “Vekalet 
Savaşçılığı” na alet olmazlardı. İkinci olarak, NATO 
ülkeleri içinde Ukrayna’nın adı geçen teşkilata  
alınmasını en çok isteyen Amerika idi. NATO’nun 
en güçlü devletlerinden Fransa ve Almanya 
“Rusya’yı iyice darıltırız  ve bunun zararını görürüz” 
gerekçesiyle Ukrayna’nın üyeliğe kabulüne  
şiddetle karşı idiler. Bunlara rağmen Ukrayna üye 
kabul edilemezdi. Bu da Ukraynalıları NATO’ya 
girmekten caydıracak  bir husustu. Üçüncü olarak, 
Rusya, 2014 Ukrayna seçimleriyle  “Amerika  ve 
Batı yanlısı” denilen Zelenski’nin devlet başkanı 
seçilmesini hazmedememiş, bu sebepten bu 
ülkeyi “cezalandırmak” ın ilk adamı olarak Kırım’da 
referandum yaptırarak burasını   Ukrayna’dan  
koparmış, Amerika ve Batı’ya aldanmış  Zelenski’nin 
devam eden tutarsızlık ve tahrikleri karşısında da 
Kırım’a yakın iki vilayette buradaki Rusya yanlılarına 
buraların bağımsızlıklarını ilan ettirerek yeni 
topraklar koparmış, anlaşılan daha “Vekalet Savaşı” 
başlamadan Rusya zaten Ukrayna’yı 2008’de  
Gürcistan’da olduğu gibi  daha erkenden  3-4’e 
bölmüştü.  Bu gelişmeler  bile, Ukrayna halkı ve 
liderlerinin  gözlerini hâlâ açmıyordu.  

      “Vekalet Savaşı” nı başlatmak için Amerika ve 
Batı’nın Ukrayna’yı sahte vaatlerle  tahrikleri devam 
ediyordu. “Artık sabrımız taştı” diyerek, 24 Şubat 
2002’de Putin’in saldırı emri verip savaş başlayınca,  
ancak bu sırada Ukraynalıların   gözleri açıldı. Savaşın 
ağırlığını üzerinde iyice hisseden  Zelenski, bütün 
çaresizlikleri karşısında verdiği beyanatlarında   
“Amerika ve Batı bizi aldattı” demeye  getirdi ve  
savaşı bir türlü durduramayan  Birleşmiş Milletler 
Teşkilatına  büyük sitem etti.  NATO’ya girmekten 
vazgeçtiklerini, ateşkes karşılığı Rusya’nın her 
istediklerini masada koşulsuz müzakereye açık 
olduklarını  söyledi. Harp başlamadan önce 
söylemesi gereken ve iki ülke arasında diplomatik 

UKRAYNA SAVAŞI” NIN   AMERİKA’NIN 
ÜÇÜNÇÜ YENİ DÜNYA DÜZENİNİN YENİ 

BİR “VEKALET SAVAŞI” OLUŞU

İ L M İ S İ YA S E T
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temaslarla çözümlenme yolları açık bunları harp 
başlayınca söylemesi  bir işe yaramadı. Rusya, ağır 
saldırılarıyla  bütün Ukrayna’yı uluslararası savaş 
hukukuna da aykırı olarak yerle bir etti. Tamiri  çok 
zor taş üstünde taş, gözde üstünde baş bırakmadı 
ve milyonlarca Ukraynalıyı ülkelerini terke zorladı.    
Olan, aldatılmış, aldanan ve tarihten  ve en yakın 
geçmişten dersler alamayan zavallı Ukrayna halkına  
oldu. Bir devlet başkanı “ben devlet başkanıyım” 
demekle devlet başkanı olmaz.   Liderleri 
Zelenski’nin  akılsız, ehliyetsiz ve liyakatsiz bir lider 
olduğu belgelendi ve “ülkesinin mahvına sebep 
olan adam” olarak tarihe geçti.  

Kazanan yalnızca Amerika olmuş, adı geçen savaş, 
dünyanın süper gücü  Amerika’nın, hegemonyasını 
rakipsiz devam ettirebilmesi için II. Dünya 
Harbinden sonra kurduğu  iki yeni dünya düzeninin 
ardından üçüncüsünü kurmanın başlangıcından 
olarak buna öncülük yapmaya yönelik yeni bir 
“vekalet savaşı”   özelliğinde kendisini göstermiştir. 
Amerika, sulh günlerinde Rusya’ya  yaptıramayacağı 
yaptırımları, ambargo ve kısıtlamaları, Rusya’yı ve 
Putin’i ancak bu savaşla “Savaş suçlusu” ilan ederek  
yapmak fırsatı buldu. Kendisi de en az Rusya kadar 
kışkırtmalarıyla   “savaş suçlusu” olduğu halde. Eğer 
uluslararası bir  mahkemede Rusya yargılanacaksa, 
yanında Amerika da yargılanmalıdır. 

Kronolojik  sıraya göre Amerika’nın  üç yeni  
dünya düzenleri  şunlardır:

1- 1945 – 1990 Birinci Yeni Dünya Düzeni,

2- 1990- 2015 İkinci Yeni Dünya Düzeni,

3- 2015’den günümüze Üçüncü Dünya 
Düzeninin kurulmaya devam edilmesi.  

Amerika’nın Birinci Yeni  Dünya  Düzeni 

19. asrın başlarından II. Dünya Harbinin bitimine 
kadar, dünyanın birinci süper gücü olan İngiltere 
bunu, adı geçen savaşın kendisini zayıflatıcı 
etkisiyle de bu süper güç oluşunu, kendi isteği 
ile “ikiz kardeşi” denilen Amerika’ya devretmişti. 
Amerika’nın I. Yeni  Dünya Düzenini kapsayacak 
olan 43 yıllık (1947-1990) zaman dilimini adı geçen 
devlet, bloklar arası “SOĞUK SAVAŞ STRATEJİSİ” 
üzerine kurmuştur. 

Bu strateji, Hitler Almanya’sını mağlup etmek için 
İngiltere, Fransa, Komünist Rusya ittifakına harbin 
sonlarında Amerika’nın da dahil olması sonucu 
ortaya çıkmıştır. Harbin, bunların zaferini müteakip,  
“Dünya artık eskisi gibi olmayacak” denilerek, Yeni 
Dünya Düzeninin öncülüğünü  başta Amerika’nın 
yaptığı halde,   “ortağı” olarak kullanacağı unsur 
da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği veya diğer 
bir namı “Komünist Rusya” olacaktı. Bu sırada 
bu devletin devlet başkanı Gürcü asıllı “Sovyet 
Diktatörü” denilen Josef Stalin’di. Öyle ki, “tarihin 
en gaddar diktatörlerinden” denilen bu adam, 
Amerika’nın I. Yeni Dünya Düzeninin kurulmasında 
adı geçen devlete en büyük yardımcı olacak ve 
olmuş bir liderdi. Özelikle de bu düzen kurulurken 
Amerikan ayağını Başkan Roosevelt  ve İngiltere  
ayağını Başbakan Churchill’in  teşkil ettikleri halde  
baş başa veren bunların,  Stalin hakkında “Stalin 
ne güzel adam, bize hizmet ediyor” demeleri, 
bütün olup bitenlerin “perde arkası” nı gün gibi 
gösteriyordu.

II. Dünya Harbi’nde Alman orduları, bütün Doğu 
Avrupa’yı işgal ettikten sonra, Rusya içlerinde Ural 
dağlarının eteklerindeki Stalingrat şehrine kadar 
gelmişler, burada ağır bir yenilgiye uğradıktan 
sonra geri çekilemeye başlamışlardı. Müttefikler 
tarafından, Almanları kovalayan “Kızıl Ordu” 
ya,    Doğu Avrupa ülkeleri Romanya, Bulgaristan, 
Macaristan, Çekoslovakya ve Polonya’daki Alman 
ordularını buralardan çıkartma görevi de  verilmiş, 
hatta hızını kesmeyerek Almanya’ya  da saldırı 
emrini  veren Stalin’in orduları başkent Berlin’e 
kadar uzanmış, ardından Almanya “Doğu” ve 
“Batı Almanya” olarak ikiye bölünmüştü. Stalin’in 
bu başarıları sonucu, özellikle Amerika –İngiltere  
(Anglo –Sakson Ekseni) Doğu Avrupa ülkeleri  ve 
Sovyet işgalindeki Doğu Almanya’da komünist 
rejimlerin kurulmasına göz yummuştu. Bütün 
bu olup bitenler sonucu, Kapitalist dünyanın, 
Komünizmi ve Komünist dünyayı  ötelerden beri, 
kendisiyle mücadele edilip yok edilmesi gereken bir 
şeytanı ilan etmesine ne demeli idi?  

Görülüyor ki, Amerika’nın  “Soğuk Savaş Dönemi 
Stratejisi” ne dayalı  I. Yeni Dünya Düzeni böyle 
ortaya çıkmış, birbirlerini görünüşte “düşman” 
ilan etmiş bunların,  gizliden gizliye anlaştıkları 
halde, özellikte  de 1945 Yalta Konferansında  iyice 
anlaştıklarına bakılırsa,  Avrupa ve dünyayı kendi 
aralarında gizlice paylaştıkları gerçeği kendisini 
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göstermiştir.   Paylaşımın ve I. Yeni Dünya Düzeninin  
şartlarından olarak: 

1-Bütür Doğu Avrupa ülkeleri rejimleri 
komünizme dönüştürüldüğü halde, Komünist 
Rusya’nın hakimiyet ve nüfuz alanına dahil edildi.

2- I ve II. Dünya harplerinde yayılmacılık ve 
sömürgecilik emellerini  gerçekleştirmek için 
baş rollerde oynayan Almanya bölünmek, yarısı 
Amerika ve yarısı  Komünist Rusya’nın nüfuzunda 
kalmak suretiyle ve üstelik de ordusu yok edilip, 
silahlanması önlenerek üçüncü bir dünya harbine 
sebebiyet vermesi önlenecekti.

3-Asya’da Japonya ise, hem Amerika’nın hem 
de Rusya’nın rakibi olduğu halde, bunu da Almanya 
gibi etkisiz hale getirmek için ordusu ortadan 
kaldırılacak  ve silahlanması önlenecektir. 

4-Yunanistan,  Türkiye  ve Ortadoğu petrol 
bölgesi, Doğu Avrupa’nın Rusya’ya verilmesi 
karşılığı, Amerika’nın nüfuz bölgesine ayrılacaktır.  
Stalin, bir iç harple, Yunanistan’da komünist rejimi 
kurmak isteyen taraftarlarına  desteğini keserken, 
durup dururken Türkiye Amerikan nüfuzuna 
sokulamayacağından,  “sahte bir tehdit gösterisi” 
olarak Türkiye’ye Boğazlardan üs ve Kars ve 
Ardahan’ı ülkesine ilhak notaları verip “kurtuluş 
için” denilerek Milli Şef ve Cumhurbaşkanı  
İnönü’nün Amerika ve kurulacak olan NATO’nun 
eteğine sarılmasına  sebep olunacaktı.   Zaten 
Osmanlı’nın tasfiyesi ile “özne” olmaktan çıkarılıp 
Avrupa-Amerika’nın nesnesi haline getirilen 
Türkiye’nin bu nesne halinin Amerika –Batı 
–NATO’nun  nüfuzunda daha büyük boyutlarda 
kendisini göstermesi sağlanacak, bu nüfuzun altında 
Türkiye “yarı bağımsız ülke” haline getirilecekti. 

5-Komünist Rusya, Doğu Avrupa’da nüfuzunu 
kurarken Amerika’nın da Batı Avrupa üzerinde 
nüfuzunun kurulmasına karşı çıkmayacaktı. Doğu 
Avrupa üzerinde nüfuzunu kuran Stalin’in kuru sıkı 
bir şekilde, “Batı Avrupa’nın demokratik ülkeleri” 
denilen ülkeleri de tehdidi üzerine,    bu ülkeler, 
bundan korunmak için “Amerika’nın koruyucu 
melekliği” nde (!) askeri olarak 1948’de NATO  
(Komünizm tehlikesini önlemek için Kuzey Atlantik 
Savunma İttifakı) ve ekonomik, siyasi olarak da 
Avrupa Birliği kurulacaktı. 

Bütün bu olup bitenlerin ardından “Demokrat 
Ülkeler” denilen Batı Avrupa ülkeleri, üzerlerinde 
Amerika tarafından “Demoklesin Kılıcı” gibi 
tutulan “sahte bir komünizm tehdidi” ile kurutuluş 
için Amerika’nın eteğine yapışmaları sonucu, 
tarihlerinden ilk defa, bir “özne” olmaktan  çıkarılıp, 
üzerlerinde Amerikan hakimiyet ve nüfuzunun bir 
“nesnesi” haline getirileceklerdi. 

İşte, Roosevelt –Churchill –Stalin üçlüsünün 
1945 Yalta Konferansında anlaşmaları böyle olmuş, 
ardından     1947’de  Amerikan Başkanı Truman’ın 
Komünizm ve Sovyet Rusya’yı  şeytanlaştırmaya 
başlayan  “Truman Doktrini” yle  “Soğuk Savaş 
Dönemi”  kendisini göstermişti.  Zaten adı üzerinde, 
Stalin de NATO’ya karşı 1956’da VARŞOVA PAKTI’ 
nı kurunca, bloklar arası savaş adreslerini bulmuş 
oluyordu.  Bu dönemde, Amerika ve Rusya, karşılıklı 
üstün silah yapılanmaları ve özellikle “dünyayı yok 
edecek” denilen nükleer silahları kullanmamak 
gerekçesiyle hiçbir zaman karşılıklı savaşmadılar. 
Dünya’yı hakimiyetlerine almak uğrunda “SICAK 
SAVAŞLAR”  olarak, kapitalizm veya komünizm 
öcüleriyle  korkuttukları  kendileri dışındakileri   
birbirleriyle veya iç savaşlar tezgahlamak suretiyle 
dünyayı “VEKALET SAVAŞLARI” yla   1990’lı yılların 
başlarına kadar idare ettiler.

Amerika’nın İkinci  Yeni Dünya Düzeni

1990’da Rusya’da Komünizm çöküp Sovyetler 
Birliği dağılınca, dünyanın tek süper gücü olarak 
Amerika kaldı. Tabiatıyla bu, adı gecen devletin 
yeni bir dünya düzeni kurmasına yol açacaktı. 
Dünyada hiçbir sistem  “ŞEYTANSIZ”  var olamaz 
ve yaşayamaz. Amerika, I. Yeni Dünya Düzenini  
“Komünizm Öcüsü”,  “KOMÜNİZM ŞEYTANI”  
üzerine kurmuştu. II. Yeni Dünya Düzeninde 
yeni  şeytanı olarak “SİYASAL İSLAM” I  ilan etti. 
Komünizm gibi  bu da “hayalı bir tehdit” idi. Bunun 
Türkiye’ye ve Ortadoğu’ya yansıması şöyle oldu: 

1-28 Şubat 1997 Postmodern Darbesi: Bu sefer 
de  içimizdeki “Amerika’nın   ajandaları” tarafından 
“komünizm öcüsü” nün ardından hemen “Siyasal 
İslam öcüsü” ne adapte olundu. Adı geçen darbe 
bunlar tarafından “irticaya taviz yok”, “laiklik elden 
gidiyor”, “Şeriat devleti kurulacak” vb. gerekçeleri 
ile planlanıp bunları önlemek için yapıldı. Bu, 27 
Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri 
darbelerinden sonra, Türkiye’yi Amerikan ve Batı 
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emellerine göre yeniden  dizayn eden dördüncü 
darbe oldu. 

2-Yepyeni bir iktidarın  doğuşu: “Siyasal İslam 
Öcüsü” tutmayınca, Amerika bu sefer de “Ilımlı 
İslam” a oynamaya başladı. Bunun sonucu, 
kendisi zaten yıllardan  beri “Siyasal İslamcı” 
olarak suçlanan Necmettin Erbakan Hareketi 
içinden, kendilerine “Yenilikçiler” denilen bir ekip 
çıktı.  Erbakan’ın “Milli Görüş Gömleğini çıkardık” 
diyen bunlar, açık açık “Ilımlı İslam” a oynadıkları 
mesajlarını verince, “Amerikan destekli” denilerek 
3 Kasım 2002 iktidara taşındılar.

3-Büyük Ortadoğu Projesinin doğuşu: Başta Arap 
dünyasını içine aldığı halde,  Türkiye’nin de bunu 
dahil edildiği 2000’li yılların başlarında, özellikle 
Amerikan Başkanı oğul Busch zamanında, çoğu 
Arap ülkesi 22 İslam ülkesinin hem rejimleri ve hem 
de sınırlarını değiştirmeye yönelik Büyük Ortadoğu 
Projesi doğdu. Sahte gerekçelerle sırasıyla, 
Afganistan, Irak, Suriye’ye Amerikan –NATO 
müdahaleleri  kendisini gösterdi.  2011’de başlayan 
“Arap Baharı”, Arap ülkelerine bahar getirmekten 
ziyade buraları Amerika, İsrail ve Batının emelleri 
uğrunda  tam bir kışa ve  harabeye çevirdi.     

Amerika’nın Kurulmakta Olan  Üçüncü Dünya 
Düzeni 

Amerika’nın I. Yeni Dünya Düzeni Atlantik 
–Avrupa Eksenli, II. Yeni Dünya Düzeni Ortadoğu-
İslam Ülkeleri  Eksenli kurulmuştu. Başlangıç 
tarihi 2015 sayılabilecek III. Yeni Dünya Düzeni ise, 
Avrupa – Pasifik Eksenli olarak kurulmakta ve diğer 
ikisinde yer aldığı gibi Türkiye de  bu yepyeni düzen 
içinde yer almakta ve Amerika’nın “Yeni Tehdit 
Değerlendirmesi” den denilerek, bütün stratejistler 
ve siyasal gözlemciler tarafından hep şu görüşe yer 
verilmektedir: “Adriyatik’ten Pasifik Okyanusuna  
kadar ekonomik gelişmeleriyle, giderek Amerika 
ve Batı’nın rakipleri haline gelmeye başlayan  
Çin, Rusya ve Türkiye’nin varlığı bunları rahatsız 
etmekte ve erkenden bunu önlemenin  çareleri 
aranmaktadır.”

Başta Batı ve sonraları Amerika, coğrafi 
büyüklükleri yanında tarihi misyonları itibariyle 
de adı geçen üç devlete tarihleri boyunca hep 
“potansiyel tehlike” gözüyle bakmışlardır. Osmanlı, 
I. Dünya Harbinde tasfiye edilip, Türkler bir özne 

olmaktan çıkarılıp bir nesle haline getirilmelerinin 
yanında, Batı – ABD ikilisi tarafından, özellikle 
ekonomik olarak  Çar II. Nikola Rusya’sına 1917’de  
“Kızıl Komünizm” ihracı ve Çan Kay Şek Çin’ine ise 
1950’de  yine “Kızıl Komünizm” ihracı ile bu iki dev 
coğrafyanın da kolu –kanadı kırılmıştı. Bunların, 
ülkelerinde 1990’lı yıllarda “Kızıl Komünizm” 
çöktükten ve artık bunlar da üstelik de  başta 
Amerika olmak üzere Batı’nın desteği sonucu, 
yani anlayacağınız “Küresel Sermaye” nin de bu 
iki ülkeyi “Kızıl Kapitalizm” yoluyla kalkındırması 
ve giderek  kendisiyle rakip hale getirmesi, bunu 
hazmedemeyen Amerika’yı, III. Yeni Dünya 
Düzenini bunları yeniden zayıflatmaya yönelik 
olarak kurmaya sevk etmiştir. Türkiye’nin ise, 
yaklaşık 100 yıldan beri sürüp gelmekte olan  ve 
süper güç olmasını engelleyen “statükocu vesayet” 
in AK Parti iktidarında kırılarak, Türkiye’nin her 
alanda ve özellikle de ekonomik alanda  devam 
etmekte olan ve birçok problemlerine  rağmen atak 
yapması da Amerika –Batı’nın endişelerini üzerine 
çektiğinden, III. Yeni Dünya Düzeninin hedefi, adı 
geçen bu üç ülkeyi etkisiz hale getirmek zemini 
üzerine kurulmuştur. 

Amerika’nın III. Yeni Dünya Düzenini kurmak 
için yeni bir VEKALET SAVAŞI olan Ukrayna Savaşı 
ile, adı geçen üç ülkeden ilk olarak Rusya’nın bu 
savaşla zayıflatılması planlanmıştır.  Putin, 24 Şubat 
2022’de  Ukrayna’ya saldırı emrini verdikten  sonra,  
Amerikan  Başkanı  Biden’in  Kongre’de yaptığı 
konuşmada, “Küresel Sermaye mücadelesinde  
Rusya’yı yeneceğiz” sözlerini sarfı, adı geçen harbin 
ve III. Yeni Dünya Düzeninin amacının ne olduğunu  
apaçık  ortaya koymuştur. 

Rusya dize getirildikten  sonra sıra, küresel 
sermaye mücadelesinde diğer bir rakip Çin’in dize 
getirilmesine gelecektir.  Amerika, sömürgecilik 
geleneğinden olduğu üzere, kendisi Çin’le 
de savaşmayacak, muhtemelen bu uğurda, 
zaten iyi ilişkiler içinde  bulunduğu Japonya ve 
Hindistan’ı “Vekalet Savaşçıları” olarak kullanmayı 
planlayacaktır.  III. Yeni Dünya Düzeninin  üçüncü 
ve son olarak “Türkiye cephesi” ne gelince, büyük 
bir ihtimalle Amerika Türkiye’yle de  savaşmayacak, 
İngiliz Emperyalizminin I Dünya Harbi ve özellikle de 
Türk İstiklal Harbi yıllarında Türkiye’yi II. Yeni Dünya 
Düzenine (1918– 1946) dizayn ve adaptasyon için 
“Vekalet Savaşçısı” olarak Yunanistan’ı kullanmıştı. 
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Mehmet DİKMEN

SAYGINLIK, SAYGININ 
SONUCUDUR

ALLAH RESÛLÜ, CAHİLCE KÜSTAHLIKLAR 
KARŞISINDA BİLE SAYGISINI BOZMAZDI

Allah Resûlü, kısa bir zamanda, hayata güzel 
dokunuşları ile, kaba saba ve küstah insanları, ince, 
görgülü ve medeni kişiler haline getirmiştir.

Bir gün, Allah Resûlü, Medine’deki Mescidinde 
oturmuş, dostları ile sohbet ediyordu.

Çölde yaşayan kaba-saba bir adam, mescidden 
içeri girdi. İki rek’at namaz kıldı. Sonra ellerini 
havaya kaldırarak yük-sek sesle duaya başladı.

Duasında şöyle  diyordu: 
– Allahım, sadece bana ve Muhammed’e rahmet 
et. Bizim dışımızda hiç kimseye merhamet 
gösterme…

Bu sözleri duyan Peygamberimizin sohbet 
arkadaşları, şaşırıp kaldılar. Bu ne dar bir anlayış, 
ne bencilce bir düşünce idi. Böyle dua olur mu? 
Dercesine söylenmeye başladılar.

Ama Allah Resûlünde, adama karşı hiçbir tepki 
hali görül-müyordu. Hal diliyle, olur böyle şeyler, 
der gibiydi.

Çünkü o, adamın bu halini, çöl insanı oluşuna, 
yaptığı garip duayı da İslama yeni girmiş 
bulunmasına veriyordu.

Zamanla işin doğrusunu öğreneceğini biliyordu. 
Şimdi ona direk şekilde tepki vermek, azarlar gibi 
konuşmak, sadece onun inadını harekete geçirir, 
yaptığı yanlışta ısrarına yol açardı.

Ama Allah Resûlü, bu gibi insanlara anında 
tepki veren dostlarına, onlara nasıl davranmaları 
gerektiğini de öğret-mek istedi. Çöl adamına tatlı 
bir dille, yumuşak bir ifade ile şu hatırlatmayı yaptı:

– Efendi. Allah’ın rahmeti pek geniştir. Sen 
duanla, bu ge-niş rahmete sınır çektin, çok 
daralttın…

Bu tatlı üslup, çöl insanını etkiledi. Yaptığı yanlışı 
anlamıştı. Bir daha, böyle bir duada bulunmadı.

Peygamberimizin sohbetindeki dostları 
da, adama gös-terdikleri tepkisel halin doğru 
olmadığını öğrendiler. İnsan-lara bir konuda uyarıda 
bulunmak gerekiyorsa, bu uyarının çok yumuşak bir 
dille, kibarca ifadelerle olması gerektiğinin en güzel 
örneğini, Peygamberimiz onlara göstermişti.

* * *

Allah Resûlü, bir gün, namaz kılmış, Medine 
mescidin-den dışarı çıkıyordu. Çölde yaşayan bir 
Bedevi, aniden önüne çıktı. Peygamberimizin 
sırtındaki gömleği tutup şiddetle çe-kiştirmeye 
başladı. Bir yandan da kızgın bir sesle, emir verir 
gibi:

– Develerimi buğday ile yükle. Çünkü sendeki 
mal, ne se-nin, ne de babanın malıdır,   diyordu.

Bu ani ve şiddetli çekiş sebebiyle, üzerindeki sert 
yakalı gömlek, Efendimizin boynunda kıpkırmızı bir 
iz bırakmıştı. Canının acımasına, incinmesine yol 
açmıştı.

Bedevinin bu yaptığı, elbette büyük 
görgüsüzlüktü. Kaba-ca ve saygısızca bir davranıştı. 
Hiçbir insan, halkı tarafından ulu bilinen ve büyük 
tanınan bir kişiye böyle saygısız bir harekette 
bulunmazdı. Hele bu ulu kişi, Peygamber olursa. 
Peygambere yapılan saygısızlık, sadece ona inanan 
halka kar-şı değil, aynı zamanda Allah’a karşı da 
işlenmiş sayılırdı.

Peygamberimiz kendini inciten Bedeviye, insan 
ilişkileri-nin en önemli ilkesi olan özür dileme 
kuralını öğretmek iste-di. Bir insana karşı kırıcı bir 
davranışta bulunan kişi, kırdığı o i n s a n d a n 
özür dilemeliydi. Efendimiz yaşadığı bu can sıkıcı 
olayı, bir eğitim vesilesi yapmak niyetiyle:

–Sen, önce canımı acıttığın için, benden bir özür 
dile ba kayım. Sonra da ben, senin isteğini yerine 
getireyim, dedi.
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Bedevi, hem cahil, hem de kaba bir insandı. 
İncelikten, görgüden, nezaketten nasibi yoktu. 
Muhatabının Allah Resû-lü olmasının, dolayısıyla 
ona yapılan saygısızlığın ucunun Allah’a kadar 
gideceğinin onun aleminde bir önemi yoktu. 
Duyarsız bir insandı. Bu sebeple, Allah Resûlünün 
ihtiyaç duyduğu için değil, sırf bir görgü kuralını 
öğrenmesi için, ona yaptığı özür dileme isteğine:

– Hayır, özür dilemeyeceğim, karşılığını verdi. 
Allah Resûlü, Bedeviye özür dilemesi isteğinde ısrar 
etti.

Fakat Bedevi adam, özür dilememekte 
direniyordu.

Peygamberimiz, Bedevi’nin eğitim kabul 
etmez bir kişili-ğe sahip olduğunu görünce, 
ondan beklediği özür dileme is-teğinden vazgeçti. 
Muhatabının, insani görgüden, incelikten, 
zerafetten, kibarlıktan, nezaketten yoksun bir yapısı 
vardı. Değiştirmeye kalkışmanın bir yararı yoktu. 
Onu olduğu gibi kabul etmek, en doğru hareketti. 
Ashabından birine dönerek:

– Al bu adamı, hazine malının olduğu yere götür. 
Devele-rinden birine arpa, diğerine de hurma 
yükle, sonra da yolcu et, dedi. Ve kendisi gösterilen 
saygısızca bir davranışa saygısızlık etmeden, tepki 
duymadan, kızmadan medenice ve insanca bir 
karşılık verdiği için Allah’a hamd ederek yoluna 
devam etti.

Allah Resûlünün kendine yapılan saygısızlığa 
kızmama sebebi belliydi. Çünkü onun şanı ve 
onuru, ona Allah tara-fından verilmişti. İnsanların 
saygı duymasıyla ilintili bir şan ve onur değildi. Tüm 
insanlar saygısız davransa bile, ona Al-lah’ın verdiği 
şan ve onur yeterdi.

* * *

Muaviye bin Hakem, yeni Müslüman olmuştu. 
İslamın ibadetle ilgili hükümlerini henüz yeterince 
bilmiyordu. Bilmedikleri arasında, namaz kılarken 
hiçbir dünyevi sözün söylenemeyeceği kuralı da 
vardı.

Muaviye, bir gün, Allah Resûlünün arkasında 
namaz kılı-yordu.

O sırada cemaat içinden birisi aksırdı. Muaviye, 
ona yer-hamukallah, dedi. Aksıran birine 
yerhamukallah, yani Allah sana merhamet etsin, 
demek İslamın görgü kurallarından biriydi. Muaviye 
bunu öğrenmişti. Ama henüz öğrenemediği şey, bu 

sözün namaz kılarken söylenemeyeceği idi. Namaz 
kı-lan kimsenin aksıran bir insana yerhamukallah 
demesi, na-mazı bozacak bir kural ihlali idi.

Muaviye’nin, aksıran kişiye söylediği 
yerhamukallah sözü, namazda olanların kızgınlığını 
çekti. Bu nasıl bir cahillikti? Bu sözün, namazda yeri 
yoktu.

Cemaatin kendisine kızdığını hisseden Muaviye 
şaşırdı kaldı.

– Ne oluyor yahu! Ben ne yaptım ki… Sadece 
aksıran biri-ne nezaket icabı yerhamukallah 
dedim, o kadar, diyerek ko-nuşmasını ve kendini 
savunmasını sürdürdü.

Bu sözler, cemaatin kızgınlığını iyice arttırmıştı. 
Namaz namaz olmaktan çıkmış; zihinler Muaviye’nin 
namazdaki ko-nuşmasına odaklanmıştı.

Muaviye, konuştukça, kendine duyulan 
kızgınlığın arttığını görünce, namazda susması 
gerektiğini nihayet anladı ve sustu.

Olayın daha sonrasını, kendisi şöyle anlatıyor: 
– Anam, babam Allah Resûlüne feda olsun. Ne bu 
olaydan önce, ne de sonra, ben Peygamberimizden 
daha saygılı bir insan ve onun kadar güzel öğretim 
veren bir eğitici görmedim.

Bu olaydan dolayı: 
Beni ne azarladı. 
Ne dövdü. 
Ne de sövdü. 
Yalnızca namaz bitince, bana dönüp şunları 
söyledi:

“Namazda dünya sözü konuşulmaz. Namaz, tesbih, 
tekbir ve Kur’an okumak yeridir. Başka bir söze yer 
verilmez.”

Hakem olayı, Allah Resûlünün İslama yeni girmiş, 
dini ha-yata yeni yaşamaya başlamış, henüz 
yeterince İslami bilgileri öğrenememiş kimseleri 
saygınlıklarını bozmadan, anlayışla ve olgunlukla 
karşıladığını; yıkıcı değil yapıcı davrandığını 
göstermektedir.
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1984 yılının 25 Mayıs günü, küçük dayım kalp büyümesinden 
kaynaklı bir hastalık sebebiyle 32 yaşında aniden vefat etti. 

O gün kuşluk vaktinde Kur’an kursunda hocamız olan Adem 
Arslan beni yanına çağırdı. 

- Dayın rahatsızmış. Baban aradı, git bak bakalım, dedi. Ben 
dayımın öleceği ihtimalini hiç düşünmeden kurstan çıktım ve ilk 
gelen arabayı durdurup bindim Adam beni hiç tanımadığı halde 
arabasına aldı ve Kızılcabölük’e kadar götürdü. Kızılcabölük’ten de 
bir köye giden bir traktörün römorkuna bindim. Köyün ilk görünen 
kahvehanesinin bahçesinde babam beni bekliyordu. Traktörün 
römorkundan yere atladım.  Hoş geldin, oğlum, dedi. Elini öptüm 
ve babam devam etti.

- Dayın öldü…
Hayatımda aldığım ilk ve en yakın akraba ölüm haberini babam 

böyle damdan düşer gibi söyleyivermişti.
Üstelik dayımla aramdaki sevgi bağını en iyi bilen babamdı. Zîra 

dayımla birbirimizi çok severdik ve aramızda ilginç bir benzerlik 
vardı. Dayımlar ve annem dört kardeştiler. Annem en büyükleri, 
dayım da en küçükleri idi. Biz de dört kardeştik ve ben de en 
küçükleriydim. Dayım da uzun zaman Kur’an kursunda okumuştu 
ben de okuyordum. Dayım da şiir meraklısı idi ben de öyleydim.

Ölüm haberi karşısında o kadar nasıl metin davranabildiğimi 
hâlâ anlamış değilim. 

-Allah rahmet eylesin, deyip dayımın evine doğru yürüdük. 
Eve varınca bütün akrabalarımın toplandığını, dayımın yattığı 
odadan başta annem olmak üzere kadınların feryad ve figanlarının 
yükseldiğini duydum.

Hiç konuşmadan dayımın yattığı odaya girdim ve annemin 
yanına vardım. Annem beni görünce feryadını daha fazla yükseltti. 
Dayımın örtülü yüzünü açtı ve ben birkaç saniye dayımın yüzüne 

KÜÇÜK DAYIMIN VEFATI

Ekrem KAFTAN

A N I
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D Ü Ş Ü N C E

bakıp, başımı onun göğsü üzerine koyarak ağlamaya başladım.
Beni tutup kaldırdılar ve dışarı çıkardılar.
Dayımın geride biri 37 günlük olmak üzere iki kızı ve iki oğlu 

kalmıştı. En büyüğü 8 yaşında idi. Biraz sonra biri gelip, dayımın 
salâsını okumamı istedi. Bunu nasıl kabul ettiğimi bugün de 
bilmiyorum. Gözyaşlarımı sildim, abdest aldım ve camiye giderek 
uzun bir salâ okudum. Kendi sesimden ürküyordum, okurken 
hem ağlıyor, hem uzatıyordum. Salâ bitip de dayımın evine geri 
dönünce ortanca dayım, bana sarılıp;

- Keşke salâyı sen vermeseydin, dedi.
Dayımın vefatı, babamı kaybedinceye kadar hayatım boyunca 

bütün ölümlerden daha acı geldi. 
Lise ikinci sınıfa başlarken artık 18 yaşını çoktan geçmiştim. 

Türkiye’deki standart lise talebelerinden değildim. Yaşımın 
büyüklüğü çoğu zaman avantaj olurken, benden küçük öğrenciler 
arasında okumaktan sıkılıyordum. 

Lise ikinci sınıfta önce edebiyat bölümünü tercih ettim. Ancak 
beni sınıf başkanı tayin eden müdür yardımcısı Emin Bayraktar, 
derslerde başarılı bir öğrenci olduğumu, fen bölümünü tercih 
edersem üniversiteye daha rahat gidebileceğimi söyleyerek ikna 
etti. Kısa bir zaman sonra hata ettiğimi anladım ama artık geri dö-
nüşü yoktu. Zira matematik ve fizik dersleriyle aram hiç iyi olmadı. 
Matematik hocam Osman Aydın Ülkücü, fizik hocam Hüseyin 
Âşık solcu idi. İkisi belki hiç konuşmuyordu. Ben fikren Ülkücü 
Osman Aydın’a yakın olmama rağmen, ders anlatma metodunu hiç 
sevmiyor ve anlattığı dersten de hiçbir şey anlamıyordum.

Fikren Ülkücü olmaya yatkındım ve lise ikinci sınıfta tanıştığım 
Dergah Kitabevi’nin sahibi Hüseyin Karadeniz’in fikirlerinden, 
bana kâh sattığı kâh “oku getir” dediği kitaplardan istifade 
ediyordum. Gün geçtikte Ülkücü kimliğim ağır basmaya başladı. 
Ancak, benim Ülkücü kimliğim Osman Aydın’ı hiç alâkadar 
etmiyor ve dersimdeki başarısızlığıma karşı benim elimden hiç 
tutmuyordu. 

Fizik hocası Hüseyin Âşık ise belki solcu olduğu için fizikten zayıf 
not almama hiç aldırış etmiyordu. Zira, benim Ülkücü hocalarla 
sürekli sohbet ettiğimi görüyordu.
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Zarif bir insanın ardından 
söyleyeceklerim;

İstanbul'da üniversite öğrenimi 
gördüğü dönemde, Necip Fazıl Kısakürek 
ile Sezai Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun 
kişiliği ve şiiri üzerinde büyük etkisi oldu.

Yazı hayatı boyunca lisedeki arkadaş 
grubuyla birlikte hareket eden 
Zarifoğlu'nun şiirleri Mart 1966'da yeniden 
çıkmaya başlayan "Diriliş" dergisiyle "Türk 
Dili" ve "Soyut" dergilerinde, Cemal 
Süreya'nın "Papirüs"ü, Memet Fuat'ın 
"Yeni Dergi"sinde yayımlandı.

Cahit Zarifoğlu, haftalık "Yeni İstiklal" 
gazetesinin Rasim Özdenören tarafından 
yönetilen sanat sayfasında 1965'te asıl 
başlangıcını yaptı.

Abdurrahman Cem ve Cahit Zarifoğlu 
imzalarıyla peş peşe 13 şiir kaleme alan 
başarılı edebiyatçı, bu şiirleri 1967'de 
yayımladığı ilk kitabı "İşaret Çocukları"na 
aldı. 

Zarifoğlu, 1967 ve 1973'te gittiği 
Almanya'da Goethe Enstitüsü'nün dil 

eğitimi aldı ayrıca otostop yaparak 
Avrupa'yı dolaştı.

Kısa bir süre tercümanlık da yapan 
Zarifoğlu, 1969-1970'te ise "Hakimiyet" 
gazetesinde teknik sekreterlik yaptı. 
Usta şair, yoğun çalışması dolayısıyla 
üniversiteyi 10 yılda tamamladı.

Bir süre kağıt ve otomobil firmalarında 
da çalışan Zarifoğlu, 1972-1973'te, 
İstanbul'daki bir kolejde Almanca 
öğretmenliği yaptı.

Cahit Zarifoğlu, 1973'te İstanbul 
Tuzla'da yedek subay olarak başlayan 
ve Kars'ta devam eden askerlik görevini 
1975'te Kıbrıs'ta tamamladı. Askerliğin 
hemen ardından usta şair Makine Kimya 
Endüstrisinde memuriyete başladı.

Edebiyat çevrelerinde ilgiyle karşılanan, 
ilk kitabını kendi parasıyla çıkaran ve 
yeterince dağıtamadığı için büyük kısmı 
elinde kalan Zarifoğlu'nun Eylül 1973'te 
çıkan ikinci kitabı "Yedi Güzel Adam", en 
bilinen eserlerinden biri oldu.

Zarifoğlu, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, 
Mehmet Akif İnan, Rasim Özdenören, 
Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören'i 
"Yedi Güzel Adam" şiirinde anlatmış ve 
bu grubun adı artık, "Yedi Güzel Adam" 
olmuştu.

Şairin "İns" adlı eseri 1974'de Edebiyat 
Dergisi Yayınları arasında çıktı.

Cahit Zarifoğlu, mütercim sekreter 

  Abdurrahman Cahit Zarifoğlu
Yavuz Selim PINARBAŞI
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olarak 1976'da TRT'ye geçti.

Necip Fazıl Kısakürek'in aracılığıyla, 
Abdülhakim Arvasi'nin soyundan gelen, 
Van müftüsü Kasım Arvas'ın kızı Berat 
Hanım'la tanışan şair, 19 Ağustos 1976'da 
evlendi. Zarifoğlu'nun Van'da gerçekleşen 
düğününde Kısakürek nikah şahidi oldu. 
Şairin, Fatma Betül, Ayşe Hicret, Ahmet ve 
Arife adında 4 çocuğu dünyaya geldi.

Cahit Zarifoğlu, 1983'te TRT İstanbul 
Radyosuna atandı.

Amatör çizimler yapan başarılı 
edebiyatçıya, Kısakürek'in "artist" diye 
seslenmesinin ardından, liseden itibaren 
"Aristo" olan lakabı, "Artist" oldu.

İçine kapanık bir karakteri olan ve 
şiirini temelde "İkinci Yeni"nin kazanımları 
üzerine kurarak bu akımda kendi yeniliğinin 
peşine düşen Zarifoğlu, alışılmadık söz 
dizimiyle, imge ve bütünlüğe verdiği 
önemle, Türk şiirine kendi orijinalliğini 
getirebilen şairlerden biri oldu.

Cahit Zarifoğlu, "Yeni Devir", "Milli 
Gazete" ve "Zaman" gazetelerinde 
ve "İslam" dergisinde Ahmet Sağlam, 
Abdurrahman Cem ve Vedat Can müstear 
isimleriyle günlük yazılar kaleme aldı.

Şiir yazmakta zorlanmayan, kendi 
deyimiyle "ilhamı ele geçiren" 
Zarifoğlu'nun şiirleri İngilizce ve Arapçaya 
çevrildi.

Başarılı edebiyatçı, ömrünün son 
yıllarında yöneldiği çocuk edebiyatında 
kaleme aldığı "Yürekdede ile Padişah" 
eseriyle, 1984'te Türkiye Yazarlar Birliği 
Çocuk Edebiyatı Ödülünü kazandı.

Gül Çocuk dergisinde de yazan 
Zarifoğlu, "Çocuklar için yazmak, acılarımı 
azaltıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Şair, pankreas kanseri nedeniyle, 7 

Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti.

CAHİT ZARİFOĞLU’’NDAN iNCİLER

Merhamet capcanlı bir kuştu insan 
kalplerinde…

Umudumuz, acımızdan daha büyük 
olmalı.

Bir incelik gösterin, incinmesin yüreğim.

Düşüncelerini bırakmadan kendini 
uçmak adlı bir hayatın üzerine yayarak 
uçuyor…

Eğer hayvanlar aralarında 
konuşuyorlarsa, kim bilir neler söylüyorlar 
insanoğlu için.

Gökyüzüne bakmayanların kalbi, daha 
çabuk kirlenir.

Bize, sözlerimizden çok, yüreğimizden 
anlayan gerek.

Ve o zaman daha önce hiç bu kadar 
büyüğünü görmediğimi düşündüm: 
yanlızlığın.

Demek ki dedi gerçek olmasa bile 
cesaret ölümü korkulacak olmaktan 
çıkarabiliyor…

O yaz otuz iki yaş olmanın değil, 
daha erken bir yaşın, bir yaşamak’ı 
dengesindeyim.

O sabah ezan sesi gelmedi camimizden. 
Korktum bütün insanlar, bütün insanlık 
adına.

Şimdi yoksun üstelik uzaktasın ellerin 
yapayalnız biliyorum gözlerin dalıyor yine 
hep benim için olmalı.

Nereye kadar kendinden kendinden 
kaçabilirsin? Ya bir daha geriye 
dönemezsem.
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İnsan gittikçe daralan dünyasında 
neden mutsuz. Herkes artık gereğinden 
fazla büyüyor da onun için mi?

Ayrılıkla başım belada, gözlerini çevir 
gözlerime, yoksa ben sensiz bu sessizlikle. 
Deli gibiyim sensiz bu sensizlikle.

Vicdanen rahat olmamız yetmiyor. 
Başkalarının hakkımızda yanlış kanaatler 
edindiğini görmek üzüyor bizi.

Bense anahtarı yalnız bende bulunan 
bir odaya girer gibi okurum şiirimi. Onun 
hatıraları bendedir.

Düşününce gördüm ki tabanından yere 
mıhlanmış gibi toprağa bağlılıktan oluyor 
bütün bunlar. Yeryüzünü yırta yırta adım 
atıyoruz.

Küçük bir serçe hiç bir zaman bir fil 
gibi ölemez. Zaten arzuları da hayalleri 
de vazgeçilmez şekilde irileşip içine 
çöreklenmemiştir…

Kalbinizi yumuşatın, ama iradeniz sert 
olsun. Kelimelerinizi yumuşatın ama 
nüfuzunuz kuvvetli ve derin olsun.

Gelin bir zaman kollayalım. Kalbimizle 
halleşelim. Görelim nasıl çıkarlar peşinde.

Televizyon bir şamardır. Hem de kendi 
hanemizde kendi elimizle sırtımıza inen 
büyük bir şamar.

… hiçbirini tanımadığım ve birbirlerini 
tanımayan insanların bakışlarındaki 
esrarı kendi inançlarım içindeki yerini ve 
yorumunu bulmaya çalışıyorum.

Takdir-i ilahi deyip teselli bulmuşlar. 
Elbet demişler gerekse bize bir yük taşıyan, 
ALLAH bir tane daha kısmet eder…

Bu dünya soğuk. Rüzgâr genelde 
ters yönden eser. Limon ağaçları kurur. 
Bahaneler hep hazır. Güzel  günler çabuk 
geçer.

Ve önemli olan ‘an’ dır. Onu; ibadet, 

sabır, anlayış, tevazu ve merhamet ile 
anlamlı hale getirmek mutluluğun ta 
kendisidir.

Filistin bir sınav kâğıdı her mü’min 
kulun önünde de gerçeği yaz: hakikat 
şehitliğe koşmaktır de isyan çağır yolun 
açılır cennet köşelerine.

Faaliyet içinde geçen gece ve 
gündüzlerimizin bizi bıraktığı anlarda 
kalbimizi eline geçiren ve henüz mahiyetini 
anlamadığımız melal mi?

Buluşturularak atılmış bir kağıt parçası 
gibiyim. İçimde kalkıp gidenlerden 
doğan boşlukların ağırlığı. Ve sevmek, 
Ve korkmak; ve nasıl, uzaydaymışım gibi 
yalnızım.

Düşünün bakalım televizyon karşısında 
muhallebi gibi gevşemiş bir müslümanda 
değil cihat etmek, acaba kalkıp bir farzı ifa 
edecek kuvvet ve istek kalmış mıdır?

Sanki daha yakın, en yakın olabilme 
imkânı için vücudumuzun alacağı hiçbir 
şekil, sanki alnımızı koyacağımız bir alınlık 
temiz bir yeryüzü kalmamış.

Ağustos böceklerinin de bir görevi var. 
Evet,  durmadan şarkılar söylüyorlar, ama 
azıksız kaldıkları yok. Yiyip içiyorlar ve hiç 
de karıncalarla çatışmıyorlar…

Küçücük oluşlarda, hemen 
yakınımızdaki selametlere koşacağımıza 
amansız gururumuza boyun eğip 
hazımsızlıklar içinde birdolu ufak 
sıkıntının altında ufalandık durduk.- ve 
umutsuzluğun kapımızdan ayrılmaması 
için az mı çabaladık.

İnsan gittikçe daralan dünyasında 
neden mutsuz. Herkes artık gereğinden 
fazla büyüyor da onun için mi? On yedi 
yaşlarındaki delikanlıların bile iki kat 
yaşlıların ki kadar yürekleri dolu.

Rahmi hoca kürsüsünden bir defasında 
şöyle haykırıyordu: ‘Hocam çok ileri 56
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gidiyorsun, dikkat et, seni oradan oraya 
sürerler diyorlar bana. Söylesinler 
bakalım nereye sürecekler? Söyleyin 
nereye sürecekler? Allah’ın rahmetinin 
erişemeyeceği yer mi biliyorlar?’

Şiir kendisi var. Bir raslantıyla değil, 
tersine bir özel irade ile çıkıyor yeryüzüne. 
Barajdaki su, kendine bırakılmış 
kanallardan akar. İnsan bütününün 
arkasında bekleyen şiirin aktığı kanallar 
değil mi şair? Şairler olmasaydı, şiir 
üzerimizden aşar, hayatı besleyemez, 
seliyle öldürürdü.

Bazılarına on parmak daktilo yazmayı 
öğrenin diyorum da burun kıvırıyorlar. 
Onlara araba sürmesini öğrenin dediğim 
zaman ise bir bisikletlerinin bile olmadığını 
ve fakirliklerini, ekmek helva parası bile 
bulamadıklarını düşünerek kahkahalarla 
gülüyorlar.

Pencereden bakınca toprak ve ağaç 
görünmeli. Hava tertemizdir, yakınlarda 
sağlıklı bir dere akmaktadır. İnsan; 
tabiattaki insan ve eşya dengesine bakarak 
ve inanç içinde yastığa başını emniyetle 
koyar. Orada kader rahatsızlık vermez. 
Tabiata yakın olmakta kâbusu dağıtıcı bir 
güç bulunuyor.

Her az konuşan öz konuşmuş 
olmayabilir, yanılmayın. Az konuşanları bir 
şey sanmayın sırf az konuştuğuna bakarak. 
Ya! Keramet bunlarda değil sizde olmalı. 
Bunu anlayacak olan sizsiniz. Hele konuşan 
sizseniz bilirsiniz az mı konuştuğunuzu çok 
mu konuştuğunuzu. Bazıları vardır ki az 
konuşurlar ama o bile çoktur.

İnsan da dahil eşyaya duyulan kelime 
sevgi kelimeyledir. Onunla başlar, “birden 
sevdim” deriz, ya da “çok seviyor” deriz, 
bakın kelimesiz anlayamıyoruz bu sevgiyi. 

Ve bu sevgi, kelimeleri hangi tertip 
içinde kullanırsak kullanalım, yüksekliği 
kelimenin yüksekliği kadardır. Ve “ sevgi 
öldü”, “ artık sevmiyor” dediğimizde, sevgi 
kelimeyle çeker gider.

Anladım ki kalbimi kendi gövdemde 
taşımıyorum, tersine onu ağır ağır 
ürperen suları üzerinde, dışardan düşmüş, 
nerdeyse bir felaketten arta kalmış, bir 
çöp parçası gibiyim. Dizlerim o yüzden 
titriyor ki, ben de su olmalıyım. Her şeyin 
bu sudan ibaret olduğu bir alemde neden 
çöp olarak kalayım. Ve anladım ki çaba 
gösterip ıslanmak gerek. Bize içinde o çöp 
eriyip görünmez olan su gerek.

Oysa bir delikanlı vardı, dolmuşlarda 
gidip gelirken hayal kuracağına, şoförün 
el ve ayaklarını izleyerek ve bir iki kitap 
karıştırarak daha elini direksiyona 
sürmediği halde teorik olarak araba 
kullanmasını biliyordu ve zamanı gelince 
bir saat ders alarak ehliyet ve sonra da 
araba sahibi oldu. Çünkü istiyordu. Bu, 
anlatmak istediğimin basit, adi bir örneği.

"Seçkin bir kimse değilim/ ismimin baş 
harfleri acz tutuyor/ Bağışlamanı dilerim

Sana zorsa bırak yanayım/ Kolaysa 
esirgeme/ Hayat bir boş rüyaymış/ Geçen 
ibadetler özürlü/ Eski günahlar dipdiri/ 
Seçkin bir kimse değilim/ İsmimin baş 
harflerinde kimliğim/ Bağışlanmamı 
dilerim

Sana zorsa bırak yanayım/ Kolaysa 
esirgeme/ Hayat boş geçti/ Geri kalan 
korkulu/ Her adımım dolu olsa/ İşe 
yaramaz katında/ Biliyorum Bağışlanmamı 
diliyorum"

Saygı ve rahmetle anıyoruz.
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Yavuz Bingöl'ün annesi 
Şahsenem Bacı

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK

Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi halk ozanı 
Şahsenem Bacı hayatını kaybetti.

Halk ozanı Şahsenem Bacı nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 
bu sabah hayatını kaybetti. İstanbul'da tedavisi süren Şahsenem Bacı uzun 
zamandır alzheimer hastalığı ile mücadele ediyordu.

Şahsenem Bacı, yarın 15 Haziran Çarşamba saat 16.00'da İstanbul 
Karacaahmet Sultan Dergahı'nda düzenlenecek törenle Ayvalık'ta kızı Efsun 
Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak. 16 Haziran Perşembe günü 
ise öğle namazını müteakiben Ayvalık Küçükköy Mezarlığı’na defnedilecek.

ŞAHSENEM BACI KİMDİR?
Ozan Şahsenem Bacı olarak bilinen Senem Akkaş 1943 yılında Kars'da doğdu. 

Küçük yaşlarda bağlama öğrenmeye yöneldi. Şiire ilkokul yıllarında başladı. 
Önceleri yurt sevgisi, sevda, gurbet, özlem gibi konuları işleyen Türkiye'nin 
ilk kadın ozanı Şahsenem Bacı daha sonra toplumsal sorunları da dile getirdi. 
Küçük denecek yaşlarda evlenip İzmir'e yerleşti. Öğretmen olan eşinin de siyasi 
mücadele içinde olması nedeni ile çoğu sürgün amacıyla tayin olunan Kars, 
Konya, Ankara ve İzmir'de yaşadı.
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"İnsan her şeyi anlatamaz, zaten 
kelimeler de her şeyi anlatmaya 
yetmez" Kırgız yazar Cengiz Aytmatov. 
Anlatmak istediklerinizi şiirle veya öykü 
ile anlatıyorsanız "Esanmel Şiir ve Öykü 
Antolojisi 1" projesi tam size göre. Sizler 
de şiir ve öykülerinizle okuyanların bir 
yolculuğa çık-masını istiyorsanız bu 
antolojide yer alabilirsiniz. 20 Haziran- 20 
Ağustos tarihleri arasında başvurunuzu 
yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Esanmel 
sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

https://esanmel.com/esanmel-siir-
antolojisi-1-projesi-katilim-sartlari/

https://esanmel.com/esanmel-oyku-
antolojisi-1-projesi-katilim-sartlari/

Edebiyat Sanat Meltemi
Yazarlarımızla birlikte görünürlüğümüzü arttırmak ve sosyal medyada daha çok 

yer almak için kurulmuştur. Sitemize kültür, edebiyat ve sanatla ilgili yazı gönderen 
şair yazarlarımızın daha iyi tanıması için oluşturulmuştur. Herhangi bir maddi kaygı 
taşınmamaktadır.

Uyanış Yayınevi
1968 yılında dil bilimci yazar mütercim Yaman Arıkan tarafından kurulan Uyanış 

Yayınevi, yayın hayatında 54. yılını kutluyor.
Abdülkadir Geylani, İmam-ı Gazali, Ahmed Er Rufâî, Ebulleys Semerkandi, Eşrefoğlu 

Rumi gibi İslam âlimlerinin eserlerinin tercümelerini yapan, telif eserleri olan, Yunus 
Emre'ye hayatının 50 yılını adayan dil bilimci yazar mütercim Yaman Arıkan 7 Haziran 
2021 tarihinde Allah'ın kendisine verdiği süreyi tamamladı, vefat etti.

Evli ve dört çocuk babasıydı. Arapça, Farsça ve İngilizce bilmekteydi.
Uyanış Yayınevi "çocuk, deneme, fikrî eser, gezi, hatıra, kişisel gelişim, öykü, roman, 

sözlük, şiir, tarih, tasavvuf" kategorilerindeki eserleri ile evlerinizi edebî mektep haline 
getirmeyi mesele edinmiştir.

Uyanış Yayınlarının Girdiği Her Ev Bir Edebî Mektep Olur.

Esanmel Şiir ve Öykü Antolojisi-1 
Ahmet Bilgehan ARIKAN

K ü l t ü r - S a n a t
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   Aslında bu işin aslı bir arayışla başladı. 
Aşkı ararken aslını bulmak. Aşık olmak yerine, 
aşk olmak. Anlamak, anlatmak;

       Neydi mecnunu çöle salan, Lely aya 
kavuşmadan neharı buldurmayan?

          Her kazmada, Şirin diye yankılanan 
dağlara sordum, "Şirin görünmüş  gözüne, 
çare aramak boşuna" dediler.

  Yunuus! dedim;
 Derinden Hû dedi.Gel gör beni aşk neyledi.

Biçareyim, baştan ayağa yâreyim.Utandım;
Aşk olduğuma,sormuş bulunduğuma…
Anladımki: Her eşi unutturan, güneşi buz 

tutturan Yunus'un nefesiymiş.
Hüdhüdün taşıdığı mektup olup, Belkıs'a 

ulaştığımda, aşkın Besmele ile başladığını 
gördüm.Önce hakkı bilmekti, sonra yâri gönül 
gözü ile görmekti. Bakar iken görememek ne 
büyük felaketti.

Çölün içindeki gülün
Közün içindeki külün
Yıldızlara giden yolun
Tahir bir nazar, sâfi bir gönül ile 

görülebileceğini, köleyi sultan, sultanı köle 
eyleyen, aklın sınırlarının almayacağı vadilerde 
öğrendim.

Yolu aşktan geçen, her beşere uğrayıp. 
Sonunda, aşkın veladet sebebine ulaşmıştım.

 Adem bir isim verdi sevdiğine ve bir ileyle 
bağladı kendi ismine..Ananlar birlikte andılar 
onları.

Başladığı yerde Aslını buldu aşk... Her 
beşeri sevda, o sevdayı yüreğine koyana yol 
oldu.

 Öyle bir yolki bu yolda yanan kul oldu…

                  

 AŞKIN ASLI
 
Aşkın Aslı ben idim  Kerem yandı nâr ile 
Arzu faslı ben idim Kamber andı zâr ile  

Leyl/aya kavuşunca Mecnuna nehar oldu 
Emrah elim tutunca zemheri bahar oldu

Şirindi yüzüm gözüm Ferhat deldi dağları 
Biridi özüm sözüm aştı geldi çağları 
 
Yunus'un heybesinde teslimiyet kokusu 
Kalbimin Hû sesinde inler vahdet dokusu 

Köle oldum satıldım Züleyha pazarında
Yeniden yaratıldım her kulun nazarında

Besmeleyle sunuldum Saba melikesine 
Kendimi sultan buldum Süleyman ülkesine

O'nda zuhur edince adıma gül dediler
Zerreler adedince selamlar gönderdiler

Tâhir kalmam gerekti Zührenin gölgesinde
Safi olmam gerekti şöhret hengamesinde

Bir ahunun saçında bilinmez muammayım
Köz oldum kar içinde kırkkilit kırk yamayım

Adem ile Havva'dan âleme vâsıl oldum 
Aşka aşık İkra'dan kaleme hâsıl oldum

AŞKIN ASLI
   

İkra Fatma GÜNTEKİN
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Tevrat denilince birçok insan 
Tevrat’ı bir tek peygamberin 20-30 
yıl içinde Allah’tan aldığı vahiylerden 
oluşan kutsal bir kitap olarak sanıyor. 
Hâlbuki işin gerçeği böyle değildir. 
Halk arasında Tevrat denilen; ilmi 
literatürde Eski Ahit diye anılan 39 
bölümlük kutsal kitap, kendi içinde 
üç kısma ayrılır:

a) Tevrat (Tora: Musa’nın 
beş kitabı)

b) Neviim (peygamberlerin 
(nebilerin) aldıkları vahiyler)

3) Ketuvin (katiplerin eski 
peygamberlerden derledikleri 
bölümler). Bu üç bölümün ortak 
ismi Tanahdır. Bu isim, üç kısmın baş 
harflerinin toplamıdır.

Tefsir uzmanı Mustafa Öztürk 
ve Dinler Tarihi uzmanı Ömer Faruk 
Harman’ın tespiti ile ola- yın kısa 
tarihi şöyledir:

Tanah’ı oluşturan metinler tarihin 
belli bir döneminde ve aynı anda 
yazıya aktarılmamıştır; tarihî seyir 
içinde çeşitli zamanlarda ortaya çıkan 
bu metinler uzun süre şifahi olarak 
nakle- dilmiş, söz konusu edilen 
olaylardan asırlar sonra ve bugün 
nisbet edildikleri şahısların dı- şındaki 
kişilerce kaleme alınmışlardır. Şifahi 
geleneklerin yazıya aktarılması İ.Ö. 
10. yüzyılda başlamış. İ.S. 1. yüzyılda 
sona ermiştir. Ayrıca “Tanah” 
kapsamında yer alan ve Torah 
(Tev- rat), Neviîm ve Ketuvîm olmak 
üzere üç bölümden oluşan kutsal 
kitaplar listesinin hazırlana- rak 
resmen onaylanması (kanonizasyon) 
da epeyce geç bir dönemde, İ.S. 
90-100 yıllarında toplanan Jamnia 
Sinodu’nda gerçekleşmiştir. Tanah’ın 
ilk bölümünü teşkil eden Torah’ın 
yazılı bir metin olarak otorite 
kazanması ise Kral Yoşiya’nın (İ.Ö. 
640-608) saltanatıyla baş- lamıştır.1 
(Mustafa Öztürk, Kıssaların Dili, sf. 
176)

İnsanlık ve dini önemli derecede 
ilgilendiren Tevrat tarihini özet olarak 
verirsek; Tevrat tam 2000 yıllık vahiy 

dokümanlarının toplamıdır. Ve yazıya 
geçirilmesi ve Beni İsrail âlimlerince 
kanunlaşması, tam bin yıl sürmüştür.

Bilim adamlarını en çok yoran 
ve hala net olarak bilinemeyen bu 
tarih ve epistemoloji soru- nunun 
arka planı ve net mahiyetini anlamak 
için şöyle beş basamak hükmünde 
beş girişi be- raber gözlemlememiz 
gerekir. Şöyle ki:

Birinci Giriş: Tarihin sekiz bin yıllık 
sürecinin ilk beş bin yılında insan 
nevinin birçok önemli keşifleri söz 
konusudur.

Bunlardan Birincisi, 5 bin yıl 
öncesine dayanan yazının icadı.

1 Ömer Faruk Harman, Metin, 
Muhteva ve Kaynak Açısından Yahudi 
Kutsal Kitapları, İstanbul 1988, s. 
25-39;

a. Mlf., “Ahd-i Atîk”, DİA, İstanbul 
1988, I. 495-496.

 İkincisi, dört bin yıl öncesine 
dayanan başta Matematik ve 
Astronomi olmak üzere doğa bi- 
limlerinin ana hatları ile tespiti.

Üçüncüsü, varlığın metafizik bir 
boyut taşıdığının bilinmesi.

Dördüncüsü, bu metafizik 
boyutun belli kişilerce gözlenmesi.

Beşincisi, görünen maddi âlemin, 
ruhu ve yazılımı hükmünde çok 
yüksek derecede bilinç içermesi.

Carl Jung bu bilincin kategorilerine 
arketip dedi. Yunanlılar logos 
diye onu isimlendirdiler. Dinler o 
kategorilere melekler diyor. Mitoloji, 
onlara (ölümsüz manasında) tanrılar 
demiş. Modern bilim de ona yazılım 
ve bilinçli dosyalar diyor.

İkinci Giriş: Bu gibi bilgilerin, 12 
bin yıl önce Göbekli Tepe’de dünyanın 
ilk mabedini yapan insanların 
torunları olan Sümerlerde oturmuş 

biçimlerini kil tabletlerden okuyoruz. 
Yaklaşık 2000 sene sonra bu oturmuş 
bilgiler, Akatlarca 1’e 5 geliştirildi. 
Ve tabletlere yazıl- dı. Bu kitaptaki 
Gılgamış Destanı bu biçimlerinin bilgi 
birimlerinden sadece bir parçasıdır.

Hemen hatırlatalım ki; Akadlar, 
Arapların, İbranilerin, Aramilerin, 
Asurîlerin ve yerleşik Ba- billilerin 
atalarıdır. Bu beş millet bilgi birikimini 
ya yazıya (tabletlere) geçirdiler veya 
ezbere gelenek tarzında gelecek 
nesillere aktardılar. Bu beş koldan biri 
olan İbraniler, başta göçebe oldukları 
için ve sonra Filistin’de krallıklar 
kurdukları için; bu kültürü, Asurlular 
ve Aramiler gibi tabletlere değil de 
üzerinde yazı yazabilecek değişik 
malzemelere yazdılar; kitaplar ve 
bunları ezbere nakleden hafızlar ile 
gelecek nesillere aktardılar.

Talmud denilen bu kültür 
ansiklopedisinin 600 cilt olduğu 
söylenilir.

Üçüncü Giriş: Eğer başta Arkeoloji 
olmak üzere bilimsel disiplinleri esas 
alırsak Yahudi milletinin Milattan 700 
yıl öncesini bilmiyoruz diyebiliriz. 
Yani Akadlar, Milattan 2000 yıl önce 
Mezopotamya’da imparatorluk 
kurdular; sonra beşe bölündüler. Bu 
2000 yılın 1300 yılı Yahudiler için 
göçebelik olarak geçmiş. Milattan 
700 yıl öncesinden Filistin’de Güney 
ve Kuzey iki krallık kurduklarını 
tarihen biliyoruz. Bundan öncesi 
için Yahudilere yönelik Orta Doğuda 
özellikle Filistin’de hiçbir tarih ve 
arkeolojik veri bulunmamıştır. 
Tevrat’taki Tufan Kıssasını, Akad 
versiyonu olan Gılgamış Destanı ile 
karşılaştırdığımızda, Yahudilerin çok 
dindar, göçebe ve Akad kültürünün 
geç dönem bir devamı olduğunu 
anlıyoruz.

Dördüncü Giriş: Çok net bir ışık 
gibi gözlemlenen bu tarihî skalayı 
tam taradığımızda anlıyoruz ki; 
Yahudilerin kendi tarihleri bildikleri 
Âdem, Nuh, İbrahim, Yakup, Yusuf, 
Musa, Davud ve Süleyman tarihî 
şahsiyetler değildir.

Tevrat Metinlerinin
 Günümüze Gelişleri

Bahaeddin Sağlam

F I K I H
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Kitapta gördüğünüz gibi, Gılgamış 
gibi birer kolektif şahsiyetlerdir. Eski 
tabir ile şahs-ı ma- nevidirler. Bu 
manevi şahsiyetler ve onlar ile ilgili 
detaylar, sürgün öncesi Talmudlarda 
var- dır.

Hulasa; arketipler konusunda çok 
verimli bir kültüre sahip olan Akadların 
torunlarından olan Yahudilerden çok 
peygamberler gelmiştir. Her birisi 
metafizik açılımlarını yani aldıkları 
vah- yi bir havuz gibi olan Talmuda 
geçiriyorlardı. Sonra dini yetkililer, 
onları millete mal ediyor- lardı.

Fakat göçebelik bitince ve 
krallıklar kurulunca, insanlar o 
metafizik ve sosyal kollektif kav- 
ramları tarih sandılar. Çünkü diğer 
milletlere karşı üstünlüklerini isbat 
etmek zorunda idiler.

Beşinci Giriş: M.Ö 6. asırda 
Yahudiler Babil’e sürgüne 
gönderilince Filistin’deki krallıkla- rı 
ile beraber başta Tevrat olmak 
üzere dini kurumları da zarar gördü; 
illegal bir duruma düş- tüler. Yaklaşık 
yüzyıl sonra İran Kisrası Cryus, Babili 
mağlup edince, Yahudileri Filistin’e 
geri gönderdi. Onlar içinde Ezra 
(Üzeyir) isminde genç, zeki, hafız ve 
peygamber biri vardı. Cryus, Tevrat’ın 
yeniden yazılması ve korunması için 
onu görevlendirdi. İşte Tevrat’ın yazı- 
lımı ve bugüne gelişi meselesinde işin 
sırrı, bu Ezra’da (Üzeyr a.s.) yatıyor. 
Evet, nihai olarak Tevrat’ın tesbiti 
ve İlahi boyutun bize gelişi tarihi 
bir şahsiyet olan Ezra’ya dayanır. 
Bu mese- leyi Tevrat da Kur’an da 
ve tarih de destekliyor. Galiba biz 
Ezra’yı tam tanır isek mesele bü- yük 
oranda aydınlanmış olur. Bunun için 
iki noktayı göz önünde bulundurmak 
gerekir. Şöyle ki:

1) Ezra Kelimesinin 
Etimolojisi: Bunun için onlarca farklı 
mütalaalar söz konusu ol- muş. Her 
şeye rağmen kelimenin kök manası 
nadirlik, nadir bulunan kişi manasına 
gelir. Arapçada ism-i tasgir ile gelmesi 
ise küçültme manasında değildir. 
Nadir bulunduğundan se- vimliliğini 
vurgulayan bir deyimdir. Ezra’nın 
ikinci kök manası koruyan, korunan 
manasına gelir. Azrail kelimesinde 
gördüğümüz gibi: Çünkü Azrail 
ruhları yok olmaktan koruyor. Ezra 
da hem tarihte olağanüstü bir şekilde 
korunmuş ve daha sonra kendisi 
Tevrat’ı korumuştur. Buna göre bu 
isim, özel isim midir, sıfat isim midir; 
net değil. Fakat kanaatimize göre 
Tev- rat’taki diğer isimler gibi bu da 
bir sıfat isimdir.

2) Ezra’nın statüsü: Bu 
konuda değerli akademisyen M. 
Öztürk Hocamız şu değerli bilgi- leri 
tespit etmiştir:

Üzeyr’in Yahudi tarihinde ön 
plana çıkışı Babil sürgünü sonrası 
(postexilic) döneme rastlar. Onun 
bu dönemde gerçekleştirdiği en 
önemli dinî faaliyet Tevrat’ı yeniden 
yazmasıdır. Ezra ve Nehemya 
kitaplarında, Musa’nın şeriatı 
konusunda “zeyrek bir yazıcı” olarak 
nitelenme- sinin yanında “din bilgini” 
anlamında “kâhin” (priest) diye de 
anılmıştır.2 Haggadacı gele- nekte 
ise Üzeyr’e çok büyük bir saygınlık 
atfedilmiş ve onun sıradan bir rahip-
kâhin değil çok büyük bir dinî lider 
olduğu kabul edilmiştir.3

Üzeyr bir peygamber olmamakla 
birlikte Yahudilerce peygamber-üstü 
konuma sahip mümtaz bir şahsiyet 
olarak telakki edilmiştir. Üzeyr’i Hz. 
Musa ile mukayese eden Rabbiler 
onun da Musa gibi Tevrat’ı almaya 
layık olduğunu iddia etmişler ve bu 
iddialarını “Eğer Musa dün- yaya 
daha önce gelmemiş olsaydı Tevrat 
Üzeyr’e vahyedilirdi”4 sözüyle 
klişeleştirmişlerdir. Yahudilerin 
Üzeyr’e bu denli önem atfetmelerinin 
nedeni, Kudüs’ün ve Mabed’in 
tahribinden sonra kaybolan Tevrat’ın 
yeniden onun tarafından ortaya 
konması, böylece Yahudiliğin asıl 
mimarı unvanına hak kazanmasıdır. 
Rabbinik literatürde Yahudiliğin milli 
tarihinde bahar dönemini sembolize 
eden Üzeyr, Tanah’ın ahlâkî ve 
tasavvufî yorumunu içeren Midraş 
Hag- gadah’taki, “Yeryüzünde çiçekler 
açar” ifadesinde geçen “çiçekler” 
kelimesiyle sembolleşti- rilmiştir.5 
Üzeyr Yahudi efsanesinde çok daha 
farklı bir kimliğe büründürülmüştür. 
Bu efsa- neye göre Üzeyr gökte 
yaşayan insanlardan biridir. O, beşerî 
tabiatından sıyrılıp Tanrı oğul-

2 Bkz. Ezra: 7/6, 11; 10/10; 
Nehemya, 8/9; 12/36.

3 Seters, “Ezra”, ER, V. 242.

4 Francine Kaufmann-Josy 
Eisenberg, “Yahudi Kaynaklarına 
Göre Yahudilik”, Din Fenomeni, 
derleyen ve çev. Mehmet Aydın, 
Konya 1995, s. 99; Baki Adam, Yahudi 
Kaynaklarına Göre Tevrat, İstanbul 
2001, s. 114-115.

5 Hirsch, “Ezra The Scribe” JE, V. 
322.

larının (Bene Elohim) önderi 

olan Metatron’a (Başmelek) 
dönüşmüştür.6 (Mustafa Öztürk, 
Kıssaların Dili, sf. 228-229)

Demek Yahudi külliyatı içinde 
Âdemi, İbrahimi, Yakubu, Yusufu, 
Musayı, Harunu ve Ketu- bim 
bölümüne kadar Tevratı yeniden 
yazan ve Allah’ın vahyi ile dizayn 
eden bu büyük zat Ezra’dır.

Ezra insanüstü, Hz. İsa 
gibi melekvari bir peygamber 
olduğundan; onun tesbit ettiği 
Tevrat, Allah’ın vahyidir; her 
şeyi ile mucizedir, diyebiliriz. Bu 
kardeşiniz; bu iddiayı isbat edecek 
20 küsur çalışma yaptı. Bunların üçü 
elinizdeki bu kitabın orta bölümlerini 
oluşturdu; ikisini de Tevrat’ı biraz 
daha iyi tanımak için yine bu yazıya 
ilave ediyorum. Bu meselenin 
mahiyetini bize gösteren bu 20 
metin analizi yanında başta tarih ve 
arkeoloji olmak üzere müsbet ilimler 
de bu meseleyi böyle gösteriyor.

Kur’an, 9/30’da “Yahudiler de 
Hıristiyanların İsa için söylediği 
gibi Üzeyir (Ezra) Allah’ın oğludur, 
demekle kâfir oldular: Yani Allah’ın 
sonsuzluğunu ve mutlaklığını 
anlamadılar.” diyor. Evet, bu mesele 
tarihî bir gerçektir; şimdiki Yahudiler 
bizde böyle bir inanç yok dese de 
tarihte var olduğu anlaşılıyor. Fakat 
Yahudi dini aşırı derecede putlara 
düşman olduğun- dan; başka bir tabir 
ile tevhid üzerinde çok durduğundan 
buna benzer inançlar onlarda devam 
etmemiştir.

Sonuç: Demek Tevrat vahiydir; 
mana ve metin olarak mucizedir, 
tahrif yoktur. Fakat Ez- ra’ya (a.s) 
gelen bir vahiydir. Malzeme ise 
başta Talmud olmak üzere Yahudi 
külliyatıdır. Yani onların kollektif 
olarak kayıt ettikleri ve mitolojik 
üslupla aktarılan eski metafizik ve 
fizikî bilgilerdir,

Evet, vahiy, (logos) bir ruh ve 
yazılımdır; indiği peygamber, elindeki 
malzemeyi kullanır; o malzeme ve 
malumat vahiy ile dizaynı ile mucize 
olur. Tıpkı Kur’an gibi. Kur’an da Arap 
malumatını ve dilini kullandı; ortaya 
ilmî ve edebî bir mucize çıktı.

Bu vahyin yapısını ve sırrını 
bilmeyenler, ya Teistçe Allah 
ötelerden İbranice ve Arapça 
ko- nuştu gibi hurafevari bir mana 
anlıyorlar. Veya bunlar hikâyedir; her 
gelen kral ve kâhin ken- di keyfine 
göre bunlara biçim vermiştir, der. 
Bu ikinci grubun başında Welhausen 
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gelir; onun çağdaş versiyonu da 
Elliott Fredmandır. Bunlara göre 
Tevrat şöyle oluşmuştur:

Tevrat’ı redekte eden Ezra veya 
başka birinin elinde dört belge vardı.

a) İçinde Allah ismi Elohim 
olarak geçen belge

b) İçinde Allah ismi Yahve 
olarak geçen belge

c) Az farklar olsa da tekrar 
ile anlatılan metinler. (Tesniye gibi)

d) Ruhban sınıfının 
düzenlediği kopya

Bu iki oryantaliste göre bu dört 
belgenin her birinde bariz beşerî 
müdahaleler ve çelişkiler gözüküyor. 
Editör Ezra bunları birbirine uyarlanıp 
zaafları gidermeye çalışmışsa da 
hala bun- lar açıkça görünüyor… 
Batıda ateist çevrelerce kabul gören 
bu tezin, sahiplerinin kendilerince 
100’den fazla delilleri var. Bu 
kardeşin bunların önemlilerini daha 
önce Tevrat ile ilgili çalış- malarında 
cevapladı.

6 G.D. Newby, The Making of the 
Last Prophet: A Reconstruction of the 
Earliest Biography of Muhammad, 
Columbia 1989, s. 189.

Bunların Birinci İddiası: Diyorlar 
ki; eskiden tek tanrılık yoktu. 
Tevrat metinlerinde Yahwe değil de 
tanrılar manasına geçebilen Elohim 
kullanılırdı.

Ayrıca Diyorlar ki: Tevrat Allah’ın 
ismi olarak bazen Elohim bazen 
Yahwe kullanıyor. De- mek Tevrat 
birçok farklı nüshanın derlemesidir. 
Demek güvenilir bir kitap değildir.

İşte Bu İddianın Cevabı:

İlk insanlar çocukluk seviyesinde 
yaşadıkları ve soyut değerleri idrak 
etmedikleri için; putpe- restlik 
yani her bir kabilenin somut bir 
putu var olmuştur. Bu ise o dönem 
için yanlış değil idi. Çünkü bu ilkel 
inançlar, insanları göreceli olarak 
birliğe, aidiyete ve yine göreceli 
olarak re- kabete sevk ettiği gibi; o 
inanç duygusu sayesinde bilimler 
gibi birçok soyut kavram da öğre- 
niliyordu.

Tevrat’ta (Tekvin, 6/8) ve 
Kur’an’da (4/163) görüldüğü gibi; ilk 
semavi din, Nuh dönemi ile başlıyor. 
Din gelince artık bölünmeye sebep 
olan kabile ve klanlara mahsus putlar 
yerine her- kesin taptığı manasına 
gelen Elohim kelimesi kullanılmaya 
başlandı. Elo tapılan demektir; him 
de herkes demektir. İkisi beraber 
Herkesin Tanrısı manasına gelir. Yani 
kelime çoğul edatı almış değildir; 
herkesin taptığı manasına gelen 
isim tamlamasıdır. Kitab-ı Mukaddes 
çevirmenleri bu kelimeyi Allah diye 
çevirseler de Allah kelimesi Elohim 
kelimesinden daha geniş bir mana 
ifade eder. Her ne kadar Elo kelimesi 
ile aynı kökten geliyorsa da Allah keli- 
mesi, kök ve terim olarak sonsuzluk 
ifade eder. El takısı aldığında 
normalde elo manasına gelen ilah 
kelimesinden daha geniş bir mananın 
ifadesidir.

Tevrat’ta bu Elohim kelimesinden 
sonra genellikle Yahwe (Yahuwe) 
kelimesi geçiyor. Bu kelime Ey O 
diye çevrilir. Daha doğrusu bunun 
tam tercümesi, ey ismi olmayan 
tarzında ol- malı. Çünkü isim, sınırlı 
olan şeylere konulan belirti demektir. 
Allah ise sonsuz olduğundan onun 
ismi olmaz. Dolayısıyla bu kelimenin 
manası ey sonsuz olan Allah demek 
olur.

Bu kelimeyi ilk olarak İbrahim 
kullanmış ise de (Tekvin, 22/14) asıl 
kullanılışı, Çıkış kitabın- da başlıyor. 
Çıkış kitabı ise, Yahudi milletinin Benî 
İsrail (dindar-medeni millet) olmasını 
ve bunun altyapısını anlatan kitaptır.

Evet, insanlık dindar ve 
medeni olmadan sonsuzluğu 
anlayamaz. Hâlbuki bütün dinlerin 
ama- cı, insan türünü, sonsuzluk 
zirvesine en azından sonsuzluk 
algısını becerebilecek bir seviyeye 
çıkarmaktır. Burada Tevrat’tan ve 
Kur’an’dan Allah ile ilgili iki kısa pasajı 
okursak bu son- suzluk kavramının 
önemini ve Allah’ın o sonsuzluğu ile 
beraber, somut olarak görünebilen 
bir ben ve kişiliğe sahip olduğunu da 
öğrenmiş oluruz.

13Ve Musa Allaha dedi: İşte, ben 
İsrail oğullarına geldiğim zaman, 
onlara: Atalarınızın Allahı beni size 
gönderdi, dersem ve onlar bana: 
Onun ismi nedir, derlerse, onlara ne 
diyeyim? 14Ve Allah Musaya dedi: 
Ben, BEN Olanım... Ve dedi: İsrail 
oğullarına böyle diyeceksin: Beni 
size BEN’İM gönderdi 15Ve yine 
Allah Musaya dedi: İsrail oğullarına 

böyle diyeceksin: Atalarını- zın 
Allahı, İbrahimin Allahı, İshakın 
Allahı, Yakubun Allahı Yehove, beni 
size gönderdi; ebe- diyen ismim bu 
ve devirden devre anılmam budur. 
(Çıkış, 3)

[Yani llah öz varlığı ile sonsuz 
ve soyut da olsa yine İbrahimin, 
İshakın ve Yakubun ilahı olarak 
görünür. İbrahim diyalektik yapıyı, 
İshak rahmet ve bolluğu, Yakup ise, 
insanlığın tra- jik durumlarını temsil 
ediyor. Evet, Allah’ın varlığı bu üç 
safhada çok net olarak görünür, en 
azından hissedilir.]

Ey Musa, muhakkak ben benim: 
(Somut olarak tecelli imkânına 
sahibim) ve ben Allah’ım (sonsuzum.) 
Ben azizim (ben sonsuzum, hiçbir 
görüntüye ve araca ihtiyacım yoktur).

Bununla beraber ben hakîmim: 
(Belli hikmetler için, kitaplar ve 
peygamberler üzerinden ihti- yaç 
oranına göre benliğimi tecelli 
ettiririm.) Ben ağaçta görünürüm. 
Fakat bütün âlemleri yaratıp geliştiren 
Allah olarak ben, görünmekten 
münezzehim. (Neml suresi, 10 ve 9)

Yahudiler altın buzağıyı put 
edinince Musa onlara şöyle dedi: 
Sizin tapacağınız, sadece Al- lah’tır, 
ondan başka tapılmaya layık hiçbir 
şey yoktur. (Çünkü sonsuz olan 
sadece Odur.) O her şeyi ilmi ile 
kuşatmıştır. (Yani sonsuzluğu ile 
beraber, aynı zamanda soyuttur. 
Çünkü Onun öz varlığı ilimdir. (Taha 
suresi, 98)

Elohim Kelimesinin Etimolojisi:

Bir he’nin düşmesi ile Elohim veya 
iki he’nin düşmesi ile Eloim kelimesi, 
aslında ve kadim Sami dil kullanılışına 
göre; tapılan manasına gelen eloh 
kelimesinin, onlar veya herkes ma- 
nasına gelen him kelimesine isim 
tamlamasıdır. Fakat sürgünler ile 
dejenere olan İbraniceye göre okuyan 
Avrupalı bazı yazarlar, bu kelime 
çoğul eki almış ve dolayısıyla tanrılar 
manası- na gelir; demek Tevrat’ta tek 
tanrılı bir dinden söz edilemez, diyor. 
Bu 6. Bapta görüldüğü üzere metni 
sağlıklı yorumlayamayan Yahudi 
mollalar ise, bu kelimeye hâkimler 
ve yönetici- ler manasını vermişler. 
Hâlbuki Tevrat’ta geçen Elohim 
kelimesinin yüklemleri daima tekil 
gelmiştir. Ve ilah veya eloh etimolojik 
olarak tapılan manasına geliyor.
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Bu Müsteşriklerin İkinci İddiası:

1Ve Musa Moab ovalarından, 
Eriha karşısında olan Nebo dağına, 
Pisga tepesine çıktı. Ve Rab ona 
diyarı, Dana kadar bütün Gileadı, 2ve 
bütün Neftaliyi ve Efraim ve Manasse 
diyarını ve garp denizine kadar 
bütün Yahuda diyarını, 3ve Cenubu 
ve Tsoara kadar hurmalık şehri olan 
Eriha deresinin havzasını gösterdi. 
4Ve Rab ona dedi: İbrahime, İshaka 
ve Yakuba: Se- nin zürriyetine 
vereceğim, diye and ettiğim 
diyar budur; ben onu gözlerinde 
sana gösterdim, fakat oraya 
geçmeyeceksin. 5Ve Rabbin sözüne 
göre, Rabbin kulu Musa orada, Moab 
diyarın- da öldü. 6Ve Moab diyarında 
Beyt-peor karşısındaki derede onu 
gömdü; fakat bugüne kadar kimse 
onun kabrini bilmez. 7Ve Musa 
öldüğü zaman yüz yirmi yaşında 
idi; gözü zayıflamadı ve kuvveti 
eksilmedi. 8Ve İsrail oğulları, Moab 
ovasında, otuz gün Musaya ağladılar 
ve Musa için yas ağlama günleri 
tamam oldu.

9Ve Nun oğlu Yeşu hikmet ruhu 
ile dolu idi; çünkü Musa ellerini onun 
üzerine koymuştu ve İsrail oğulları 
onu dinliyorlardı ve Rabbin Musaya 
emretmiş olduğu gibi yapıyorlardı. 
10Ve Rabbin Mısır diyarında, 
Firavun’a ve bütün kullarına ve 
bütün memleketine yapmak için 
Mu- sayı gönderdiği alâmetler ve 
harikalarda, 11ve bütün İsrailin gözü 
önünde Musanın gösterdiği bütün 
kuvvetli elde, 12ve bütün dehşette, 
Musa gibi Rabbin yüz yüze bildiği bir 
peygamber daha İsrailde çıkmadı. 
(Tesniye, 34. Bap)

7 Ocak 1998’de, Tekvin kitabı 
ile ilgili değerlendirme notlarını ve 
girişi bitirdikten sonra, Tevrat’ta 
Allah ve Ahiret İnancı diye yeni bir 
bölüm yazmaya niyet etmiştim. Eski 
insanlarda iman (Allah kavramı) nasıl 
idi ve sonra nasıl bir duruma geldi, 
diye Ulûhiyet ile ilgili önemli

bir araştırma kitabını okuyordum. 
Kitabın yazarı samimi bir Müslüman 
idi, fakat Kitab-ı Mu- kaddese karşı 
önyargıları vardı. Baktım, Avrupalı 
müsteşriklerden cesaret alıp Kitab-ı 
Mu- kaddesin vahiy olmadığını 
söylüyor. Ona göre, Cristadt, Musa 
nasıl olur da öldüğünü haber 
verebilir? (Tesniye, 34)7 diye 
soruyormuş. R. Simon, Tevrat’ta 
anlamsız tekrarlar, kronolojik 
müşkülatlar, kıssalarda tutarsızlıklar 
varmış8 diye yazmış.

J. Astruc, Tevrat bir derleme 

kitaptır, diye, güya ispat etmiştir. 
İspat delili de Tevrat’ta yer yer 
Elohim, yer yer Yahove, Allah’ın 
ismi olarak geçmesi imiş.9 Merak 
ettim; bir miktar bunun üzerinde 
düşündüm. Bu babın, değil sonradan 
uydurulduğunu, bilakis Tevrat’ın 
büyük bir mucizesi olduğunu 
gördüm; şöyle ki:

1) Bu kitabın ismi Tesniyedir. 
Tesniye, ikileme ve bir gerçeğin ikinci 
tekrarı demektir. Demek burada ölen 
Musa, o bildiğimiz Musa değildir. 
Onun gibi ve ona benzeyen ikinci bir 
Musadır.

2) Bu babın numarası 34’tür. 
Bu da 17’nin iki katıdır. 17 sayısı ise, 
İbranî geleneği ile fazlaca alâkalı bir 
sayıdır. Ve bunun ikinci tekrarı ise, o 
geleneğin yeni bir yaratılışına ve yeni 
bir yapılanmasına işarettir.

3) Muab kelimesi ayıplanmış 
veya lüks olan demektir ki, Medine 
ahalisinin yaşama tarzını andırıyor. 
Evet, Medine (Yesrib) şehri ne tam 
bedevî ne tam şehirli idi. İslam’dan 
evvel ve hatta İslam’ın Medine’ye 
geldiği ilk yıllarda orada zina 
vakaları fazlaca varmış. Ki Tekvinde 
gördüğümüz gibi Muab evlad-ı zina 
ile tanınan kabilelerdir. Bunun ince 
bir delili, ovanın ger- çek manasıyla 
Yesrib’de var olmasıdır. Filistin’deki 
Muab ovası ise, ovadan ziyade kırsal 
bir bölgedir.

4) Tekvin kitabında 
gördüğümüz gibi; Dan, Çin diyarı; 
Gilead, Anadolu (ki Kehanetlerde 
Allah, Gileadı Benyamine [Türklere] 
vermiştir deniliyor); Efraim (Suriye), 
Manesse (Irak), Yusufun (din 
alimlerinin ve mürşitlerinin) yaşadığı 
iki diyar. Eriha (Kudüs); Neftali (Hind 
yöresi) demektir.

5) Musa burada Muhammed 
oluyor. O, vahiy gözüyle bu diyarların 
fethedileceğini gördü.10 Fakat 
kendisi oralara giremedi (34/5). Ve 
Medine’de mescidin (aydınlık evi: 
Beyt-Feer) karşı- sında gömüldü. 
Fakat gerçek manevî şahsiyetini 
(kabrini)11 kimse bugün dahi 
bilmiyor. O da Musa gibi celâlli idi, 
hem de onun gibi tam anlaşılmadı. 
Peygamberler için en büyük musibet 
de bu anlaşılmama meselesidir.

6) Ve bu ikinci Musanın ilk 
şahsiyetinden ibaret olan Sahabe 
Cemaati, 120 sene yaşadı... On- lar 
güçlü ve basiretli idiler.

7 Bu, tarihi olarak da muhal bir 
şey değildir. Çünkü Tesniye kitabının 

asıl ismi (Divarim) Sözler’dir. Ve bu 
asırda Âsâ-yı Musaya sahip bir zat, 
Sözler kitabının 34. Bölümünde 42 
sene önce ölümünü haber vermiş ve 
aynen tahakkuk etmiştir. Ve onun da 
kabri bilinmiyor. (K. Önder Yıldırım)

8 Tekvin kitabına yazdığımız 
yorum, bunun böyle olmadığını 
göstermiştir.

9Birkaç sayfa içinde gördüğümüz 
gibi; Elohim, herkesin Allah’ı 
demektir. Yahwe Ey sonsuz olan 
demektir. Bu iki sıfatın kullanılması, 
gayet normaldir. Ve Tevrat’ın derleme 
olduğuna asla delil olamaz.

10 Müslim, 4/2215.

11Kabir kişiliğin sembolik 
ifadesidir. Kabrin bilinmemesi, 
sahibinin değerinin bilinmemesi 
demektir. Evet, Müs- lümanların 
Tevrat hakkındaki yanlış yazıları ve 
Yahudilerin Kur’an’ı dışlamaları ve 
karalamaları, Hz. Muham- med’in 
ve Kur’an’ın anlaşılmadığının açık bir 
delilidir. 

7) Muhammed’den sonra, 
Benî İsrail (dindar-medeni millet), 
ona otuz gün (otuz sene) yas tuttular. 
(Hilâfet, 30 sene olarak gerçekleşti.) 
Yas, gayb âleminde, sembolik dilde 
başarı ve sevinç demektir. (Rüya 
kitaplarına bakılabilir.)

8) Nun, gizli bilgiler 
demektir. Yuşa başta Hz. Ali ve ona 
bağlanan tarikat kültürü demektir. 
Ki kuvvetlerini, gizli keşiflerden 
alıyorlar.

Ve ümmet, zahirî şeriatçılardan 
ziyade onları dinliyor. Fakat sonuçta 
yine Musayı dinlemiş oluyorlar. Ve 
bu tarikat şeyhleri, mana âleminde 
Hz. Peygamberden el aldıktan 
sonra başarılı olabiliyorlar. Yuşanın 
Musadan el aldığı gibi...

9) Ve 12 asır boyunca, 
ilim (Yed-i Beyza, kuvvetli el) 
ve güçlü dehşetle (kılıçla) ve 
binlerce mucize ve kerametle 
Mısıra (Batıya, materyalizme) karşı 
güçlü bir mukavemet verilmiş ve 
yeni bir peygamberin gelmesine 
ihtiyaç kalmamıştır. Evet, Hz. 
Muhammed’den sonra sadık bir 
peygamberin çıkmaması, Tevrat’ın 
bu ihbar-ı gaybisini zaman sayfasında 
imzalıyor, tasdik ediyor. (Tesniye, 
34/12)
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Koray KAMACI

A N I

Sevgili dostlar Türkiye jeostratejik konumu ile Avrasya’nın merkez ülkesi 
olacaktır. Yeni Dünya düzeninde Asya’nın ve Avrasya’nın yükselişi Türkiye’nin 
yararına olacaktır. Türkiye zaten 2200 yıllık kadim devlet aklı ile uzun zamandır 
bu projeye hazırlanıyor. Özellikle de Çin’in ‘’Bir Yol Bir Kuşak Projesi’’ yeni 
dünya düzeninin ticaret dengesini tamamen değiştirecektir. Gelecek dönemde 
Asya ekonomisi ve ticaret ağı yükselebilir. Türkiye imkan ve kabiliyetleri ile bu 
bölgenin enerji ve ticaret merkezi olabilir…

Son dönemlerde özellikle 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de iç dengeler 
değişime uğramıştır. Özellikle baktığımız zaman Türkiye’de Avrasya Bloğuna 
doğru hızlı bir geçiş vardır. Avrasya bloğuna geçiş Türkiye için de büyük bir 
kazançtır. Türkiye yıllardır Natocu/Gladyocu kanadın elinde yıllarını heba 
etmiştir. Ne Tarihi bütünlüğümüz ile, ne de derin köklerimiz ile Natocu kanadın 
hiçbir uyuşan noktası yoktur. Türkiye 2200 yıllık kadim devlet geleneğini içinde 
barındıran ve bu bağlamda kadim ve derin bir köke sırra sahip olan büyük bir 
devlettir. Türkiye’nin tarihi bağlamda da Avrasya bloğu ile doğal bir bağlantısı 
mevcuttur. Orta Asya bu bağlamdaki en önemli hareket alanıdır. Türkiye 
Natocu/Gladyocu blokta hiçbir zaman hak ettiği değeri ve itibarı görememiştir. 
Bu Natocu kanat sürekli kendi menfaatleri gereği Türkiye’nin iç dinamikleri ile 
oynamış ve bu hususta geçmişte Türkiye’ye çok kanlı bir fatura çıkarmıştır. Bu da 
yetmezmiş gibi Türkiye’nin en önemli stratejik kurumlarını kendi hegomanyası 
altında tutarak büyüyüp gelişmesini engellemiştir...

Doğu’ya doğru kayan ticaret ve enerji yönlü hareketlerde Çin önemli bir 
yere sahiptir. Özellikle de Çin’in ‘’Bir Yol, Bir Kuşak’’ projesi bölge için hayati 
bir öneme sahiptir. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 7 Eylül 2013’te Kazakistan’ın 
Nazarbayev Üniversitesinde, Kadim İpek Yolu ülkeleri arasında ‘’İpek Yolu’’ 
ekonomi kuşağı oluşturulmasından bahsetmişti. Nitekim bu proje kapsamında 
Çin büyük yatırımlar yaptı ve hala yapmaya da devam ediyor. Proje’nin bitiş tarihi 
2049 olarak belirlense de, proje kapsamında bazı ana hatlara ve yollara yavaş 
yavaş işlerlik kazandırmak için harekete geçilmiş durumdadır. 2025 tarihinde 

AVRASYA’NIN MERKEZ 
ÜLKESİ: TÜRKİYE
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bu anlamda kısmen da olsa somut adımlar atılacağı yönünde önemli çalışmalar 
mevcuttur. Özellikle, Orta Koridor, Güney Koridor ve Kuzey Koridor bu yol kuşak 
projesi içindeki önemli hatlardır. Bu manada bizi en çok ilgilendiren güzergah 
olan Orta Koridor güvenli ve stratejik öneme sahip. Bu yüzden de en çok tercih 
edilecek olan yol güzergahı da Türkiye olacaktır. Orta Koridor Türkiye’den geçen 
ana hattır. 

Türkiye bu bağlamda Jeostratejik konumu ile Avrasya’nın merkez ülkesi 
olabilir. Ekonomik ve enerji yönlü büyük avantajlar da sağlanabilir. İstanbul bu 
bağlamda önem teşkil etmektedir. Geçmişte de İpek Yolu’nun kavşak noktası 
durumunda olan İstanbul, yeniden büyük bir finans merkezi olabilir. 

Türkiye imkan ve kabiliyetleri ile bu manada büyük bir enerji merkezi ve ticaret 
yolu olabilir. Avrasya konusunda daha somut ve önemli adımlar da atmalıyız 
artık. Batı’nın ve ABD’nin Türkiye telaşı boşuna değil ve o yüzden de Türkiye’yi 
herkes kendi safına iyice çekme gayretinde. Türkiye bu denge politikasını bir yere 
kadar götürebilir. O yüzdendir ki bu saydığımız hususların merkezi olması için 
doğru tarafta Avrasya ve Asya içinde tarihi mevzilenme içine girmelidir. Zaten 
Avrasya’daki tarihi mevzilenmemiz 15 Temmuz 2016’dan itibaren iyice  başladı… 
Yakın dönemde de bu minvalde daha önemli adımlar da bekliyorum. 
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Merhaba can okurlarım saatleri ve günler 
derken haziran geldi aylar su misali akıyor 
ummana doğru haziran bizlere belki de 
hazırlan diye ses veriyor. Her gün bir yaprak 
gibi dökülüyor. Baharın güzelliği yazın hoş 
meltemi sahillerin güzel dalgaları ve o güzel 
denizlerimiz yaz başka güzel haziran ayrı özel 
bakmasını bilene Hızır gibi adeta sana yön 
veriyor uyarıyor aç gözünü diyor yaza coş 
eğlen lakin önce sen seni mutlu et yatırımını 
kendin için yap sana şahitlik edecek olan 
bedenini iyi hazırla ki yarın hak huzurunda 
dile gelen organlarımız güzellikleri anlatsınlar 
huzur içinde varalım hakkın huzuruna. 
Ardımıza bir baksak kimler geldi kimler geçti 
özlediklerimiz oldu hayat bu bir varmış bir 
yokmuş haziran. Güzel kendince bakmasını bil 
yeter her güzelin bir hüznü de varmış haziran 
babalar gününü bağrına basmış on dokuz 
haziran yine bir güzel gün ve bir güne sığmaya 
çalışan özel bir gün. Babalar sağ olanlara 
kucak dolusu selamla. Başta babam canım 
olmak üzere tüm rahmetli babalara gönülden 
dualar yolluyorum kalem yazar iken sizlere 
bir vereyim? Eğlenebildiklerinle arkadaş ol, 
anlatabildiklerinle dost ol, anlaşabildiklerinde 
eş ol, ağlayabildiklerinle kardeş ol onlar ki 
gönül kardeşidir. Karın kardeşi değil sır ederler 
dinlerler üzmezler sana sevgi ile kucak açarlar 
umut olurlar geleceğe ışık olurlar geceye işte 
böyle dost güzeldir gönül evine iyi olmak 
kolaydır zor olan adil olmaktır en güzel ise 
vicdandır insanı su misali mükemmel eder 
incitmez hep sever bilir ki rabbim böyle ister 
der. Sır dolu gönlümüzü zorlamadan çözüme 

götürmek gerek bir avuç dua bir kucak dolusu 
sevgi sunmak lazım hazirana hazırlananlar 
armağanı armağan etmek önce kendi 
gönül bahçemize bu arada varsa unuttuğun 
sevdiklerin anımsa özlediysen ara git bul 
kırdıysan af dile kırıldıysan affet seviyorsan 
söyle biz çok zor söyleriz SENİ SEVİYORUM 
diye hep karşıdan bekleriz sonra eyvah eyvah 
beden her yükü kaldırırmış gönül ise her 
sözü kaldıramazmış. Seni seviyorum, gönle 
şifa olurmuş. Yaş aldı başını bilmek gerek 
ölüm demez bu genç koca gelir bir gün ya bir 
gece cenaze namazı hoca kılmamaya çare mi 
var hayat güzel nefes aldığımız sürece sen 
sen ol, aç o gönlünü kalan ömre inat mutlu 
neşeli yaşamak bir sanat ise dostluğa sevgiye 
aç kol kanat gerisi teferruat umudumuz hep 
olsun güzelden yana iyilik için çabala sen 
daima seven sevdiğine hani demiş ya kız en 
güzel araba ile gel beni işten almaya çocukta 
gelmiş cenaze arabasıyla kız kızmış surat 
asmış oğlana bu ne gücendim sana niye 
demiş delikanlı insanlar buna binmek için 
ölüyor ölüyor sen anlasana. İşte hayat bu 
sonuç sadece sen seni seviyorum de gerisini 
Rabbim bilir inanarak insan evrende gövdesi 
kadar yer kaplar demiş üstadımız Yaşar Kemal. 
Anlayana biz hala gösteriş ve şaşalı hayaller 
içindeyiz herkesi kendimiz gibi sanmaktayız ve 
yanılıyoruz. Halden anlayan dost sevgili olun 
yaşantımızda sırrını sır eden dostlar ne güzel 
söyler geleyim bir çay içimi sen çay dökersin 
bende içimi. Rabbim içimizi dökebilecek 
dostlar ile yarınlar hep beraber huzurlu olsun 
inşallah amin. Haziran yılın ortası iken hadi 

Merhaba! Canım Okurlarım 
Necibe  AKÇA KOCATOP

68



sirdergisi.com
Haziran 2022 -  Zilkade 1443

kucak açalım sevgi ile selam olsun gönlü güzel 
insanlara. Her şeyi Allah için yapanlara içinde 
kin tutmayanlara birbirini Allah için sevenlere 
Allah için bir araya gelenlere hani bir selam 
beklersin ya uzaklardan kimden olursa olsun 
unutulmamışım diye işte o selam benden 
size armağan olsun. Gönlü güzel insanlara 
gönlünde olmak güzeldir. Görebilene sır 
âleminde güneş her gün bizler doğuyorsa 
yaşanacak güzellikler var bu haziran böyle cıvıl 
cıvıl her şey umut ile sürer yeter ki yürekte 
sevgi gönülde sevgiyi hak eden dostlar olsun. 
Bir gün görmese merak etsin iyi misin diye 
sorsun kimi derdine ortak kimi ekmeğini 
bölüşsün bir fincan kahveyle yudumlarken 
gözyaşlarını sır etsin ruhuna ilaç kalbine huzur 
veren dostlara selam olsun haziran ayı kuş gibi 
geçer aylar ayları kovalar yıl biter uzat ellerini 
erteleme ömür kısa vakit az sevsen ne olur 
seveni kalpten kalbe olan yola el ele gitsek ne 
olur bu güzel haziran da ne olur Orhan Veli’nin 
güzel havalar şiirindeki sözler gibi haziranı 
neşe içinde uğurlasak.

Beni bu güzel havalar mahvetti 

Böyle hava da istifa ettim

Evkaftaki memuriyetimden

Tütüne böyle havada alıştım

Böyle havada aşık oldum 

Eve ekmek tuz götürmeyi 

Böyle havalarda unuttum

Şiir yazma hastalığım

Hep böyle havalarda nüksetti 

Beni bu güzel havalar mahvetti 

Ne güzel anlatıyor sevmeyi sevilmeyi 
kalbinize dokunuşunu. Hayatınıza anlam 
katanlar umudunuzu kırmayanlar iyi ki varlar. 
Hayatta üç günlük ben olmasan tüm işler yatar 
diye gam çekenler hepsi göçtü bu âlemden 
kim ne bitirdi kim ne götürdü bilsek bu yeter. 
Nereye gidersek ne kadar gezersek sayılı 
nefes bir gün bitecek hadi kendimiz güzel 
bir gün bitecek hadi kendimiz güzel bir gün 
ısmarlıyorum mutluluk neşe güzel düşünce ile 
merhaba diyelim mi geleceğe ben sabahları 
seviyorum yeniden başlıyor hayat haydi 
haziran babalar günü seninle güzel imiş (BABA 
iki heceli dev kelime) çok insan tanısan da çok 
azını sevsen de çoğuna güvenemezsin hiç biri 
babanın yerini alamaz yanımda sen olmasan 
da gönlüm her an seninle gücümsün babam 
yoksa yenik düşerim bu hayata kaç yaşına 
gelsek de ağırdır babanın yokluğu babalar can 
nefes güç elden gidince eyvah sağ iken sevin 
onları bizden hiçbir şey beklemezler bana 
öğrettiğin gibi asla geçmişe takılmadan daima 
ileriye güzel düşüncelerle bir babanın yerini 
hiç kimse dolduramaz nurlar içinde yatsın 
rahmetli olanlar sağlıkla yaşasınlar sağ olanlar. 

Babalar günü adına yine kalem yazdı 
babalara
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Osman NUR

İ S L Â M

MATURİDİ İTİKADINDAN 
BAZI BİLGİLER 

a) Bütün evren Allah tarafından sonradan yaratılmıştır.
 b) Evren ve olaylar sanal değil (vehim ve hayalden ibaret olmayıp, onun bir öz 

varlığı ve gerçekliği vardır. (Vahdeti vücut kabul edilmemektedir).
 c) Evrenin ve olayların tek yaratıcısı olan Allah’tır. (Hayır ve şer Allah’tandır, 

O’nun yaratmasıyla meydana gelir).
 d) Allah birdir, başlangıcı ve sonu yoktur. Varlığı zorunludur. Yegâne tapılacak, 

ibadet olunacak varlık Allah’tır.
 e) Allah’ın ezeli ve ebedi olan zatından ayrı bulunmayan, zatıyla kaim sıfatları 

vardır.
 f) Allah ahirette (cennette) müminlere gözükecektir.
 g) Kader haktır fakat kul zorlama altıda değildir.
 h) Peygamberlerin mucizeleri ve velilerin kerameti haktır. Fakat hiçbir 

peygamber ve velide ilahlık eseri yoktur, onlar da insandır. (Yer ve gök âlemini idare 
eden “Kutup” inancı yanlıştır).

 i) Allah’ın kelamı ezelidir. Ses ve harf gibi maddi şeylerden oluşmamıştır.
 j) Ahiret ve oradaki belirtilen haller, cennet, cehennem, sırat, mizan, şefaat 

haktır.
 k) Peygamberden sonra en üstün kişi Hz. Ebu Bekir’dir. Sonra Hz. Ömer, Osman 

ve Ali’dir.
  l) Peygamberimizin ashabı hürmete layık saygıdeğer kişilerdir.
 m) Amel imanın bir parçası değildir. İnandığı halde inkâr etmeden amel 

etmeyen veya günah işleyen dinden çıkmaz. Günahkâr mümin olurlar.
 n) İslam devletinin başına bir başkan tayin etmek müminlerin üzerine farzdır. 

Bunun yöntemi de danışma (şura) ve seçimdir.
 o) İnsanların fiillerini de yaratan Yüce Allah’tır. Kul yapmak istediği şeyi seçer, 

yapmaya azmeder fakat o fiili yaratan Allah’tır.
 ö) İyilik yapana mükâfat, kötülük yapana ceza verilecektir. Fakat Yüce Allah 

dilediği mümin kulunun günahlarını tevbe ve tevbesiz de affedebilir.
 p) Allah’tan başkasına el açıp dua edip yalvarılmaz. (Bazı tarikatçılar Allah’tan 

ziyade şeyhlerine dua edip dertlerine derman olmasını istiyorlar). Peygamberimiz’ den 
bile el açıp bir talepte bulunulmaz. Ancak Peygamberin yüzü suyu hürmetine Allah’tan 
istenilebilir.
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 Mümin şu hallerden birini yaparsa kâfir olur.
 a) Allah’ı inkâr.
 b) Allah’a ortak koşmak (şirk).
 c) Peygamberliği ve peygamberi inkâr.
 d) Tevatür yoluyla sabit olmuş, herkes tarafından bilinen veya bilinmesi gereken 

esaslardan yani zarureti diniyyeden sayılanlardan birini inkâr.
 e) Haramlığı veya helallığı kesin nassla ayet ve mütevatir hadislerle sabit olan 

helale haram, harama helal demek ve inanmak.
 Maturidi’nin diğer bazı görüşleri.
 a) İnsana dini bir telkin olmasa da kişi Aklı ile Allah’ın varlığını bilir.
 b) İyi, kötü, güzel, çirkin, akılla bilinebilir. İyi, güzel, kötü ve çirkin olan şeyleri en 

iyi bilen Allah’tır. Allah iyi ve güzel şeyleri iyi ve güzel olduğu için emretmiştir. Kötü ve 
çirkin şeyleri de kötü ve çirkin olduğu için yasaklamıştır.

 c) Kulda başlı başına bir cüz’i irade vardır. Kul bu iradesiyle seçimini yapar, Allah 
da kulun seçimine göre o fiili yaratır.

 d) Yüce Allah’ın “tekvin” (yaratma) sıfatı da diğer sıfatları gibi ezelidir.
 e) Allah, kulun gücünün yetmeyeceği şeyleri kula yüklemez.
 f) Allah’ın fiillerinde muhakkak bir sebep ve hikmeti vardır. Fakat kul bu sebep 

ve hikmeti (görülmeyen güzelliği veya gerçeği) her zaman bilemez.
 g) İtikadi hükümlerin kesin olması için ya ayet ya da mütevatir hadis olmalıdır.
 h) İtikadi bildiren ayet ve mütevatir hadislerin anlamları apacık ve kesin olmalı, 

anlamda fikir ayrılığı olmamalıdır.
 i) İtikadi hükümler zamana, yere, fert ve toplumlara göre değişmez. İlk 

peygamberin inancı ne ise son peygamberin inancı da odur.
j) İtikadi hükümler yani iman bir bütündür bölünmez. İnanılacak şeylerin tamamına 

iman etmek imandır, bir kısmını inkâr etmek insanı tamamen dinden çıkarır. İman Allah 
ve Rasûlü’nü doğrulamaktır, Allah ve Rasûlü’nü yalanlayanda iman olmaz.

Tasavvuf ve şeriat.
Sufilerin inancı: Akıl ve nakil belli ölçülerde dini bilgilerin kaynağı olmakla beraber, en 

yüce ve en kutsal dini bilgiler keşf ve ilhamla elde edilir.
Keşf ve ilham insana Allah ve sıfatları hakkında doğrudan bilgi verdikleri halde, akıl 

ve nass vasıtalı bilgi verirler.
Şüphesiz ki iç tecrübeye ve manevi gözleme dayanan aracısız bilgiler yani marifet 

ve irfan, nasların nakil ve rivayet edilmesine veya aklın yaptığı kıyas ve istidlale (eski 
bilgilere) dayanan vasıtalı bilgilerden daha değerli ve daha önemlidir.

Sufiler günlerce hatta aylarca düşünmek suretiyle ayet ve hadislerden, herkesçe 
bilinen bilgilerden ayrı ve yeni bilgiler çıkarmaya çalışırlar. Nasların zahirleri, kendilerine 
keşf ve ilham sonucu hâsıl olan bilgi ile çelişirse, onları keşf ışığında tevil ederler.
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Sufilerin bir inancı da şudur: Kul çalışarak mükemmel amel ve ibadet ederek, ihtiras 
ve menfaatten kurtulup iyi bir zühd hayatı yaşayacaktır. Bunun sonucunda Hak Teâlâ 
sırf bir lütuf olmak üzere ona ilham ve marifet adı verilen bir bilgi ve bir nur bir furkan 
nasip edecektir. Kul o zaman dini gerçekleri ve ilahi sırları bu bilgi ile en iyi şekilde 
kavrayacaktır.

Bu kazanımlarda ve elde edilenlerde kulun en küçük bir tesiri dahi olmadığından bu 
çeşit bilgilere mevhibe-i ilahiyye, eltafı Rabbaniye veya vehbi ilim denir.

Mutasavvıflar, hem selef taraftarlarını, hem de kelamcı ve fıkıhçıları zahir âlimler 
olarak görürler. Kendilerinin özle, zahir âlimlerinin ise kabukla uğraştığını söylerler.

Gazzali, gerçek bilgi elde etme yolunun keşf ve ilham olduğunu ısrarla savunur.
Sufilerin bu görüşlerine Kelamcı âlimler, şeriat âlimleri şu görüşü savunurlar:
Sufilerin gerçek yol olarak gördüğü keşf ve ilhamı gerçeğe ulaştırıcı bir bilgi aracı 

olarak görmezler. Çünkü ilham herkes tarafından kullanılması ve kontrol edilmesi 
mümkün olan bir bilgi edinme yolu değildir.

Ayrıca keşf ve ilham sahibi kişi hatadan korunmuş (peygamber gibi) masum da 
değildir. Bu sebeple kelamda sadece peygamberlerin ilhamı bilgi kaynağı kabul edilir.

(Peygamberimize verilen ilham: Peygamberimizin söyledikleri sözler yani hadisler 
ve yaptıkları işler yani sünnetlerdir. Peygamberimizin hadis ve sünnetleri Allah’ın 
peygamberimize bildirdiği ilhamlar ve Kur’an’da olmayan vahiylerdir. Peygamber ancak 
vahiy ile konuşur Necm.3.4.a.)

Kelamcılar ve fıkıh âlimleri keşf ve ilhamla da yakîn ve kesin bilgiler edilebileceğini 
kabul ederler. Fakat ilhamın diğer bilgi elde etme yolları kadar kesin bilgiler verebilmesi, 
vehimden ayrılabilmesi için ayet ve sahih hadislerle kontrol edilmesi zorunludur. 

Keşf ve ilham bir bakıma içtihada benzer. Nasıl ki, ictihat sadece sahibini bağlarsa, 
keşf ve ilham da ancak sahibini bağlar ve ictihat gibi zan ifade eder. 

Ana hatlarıyla İslam Akaidi ve Kelâm’a Giriş. Prof. Dr. Saim Kılavuz. Ensar Neşriyat. S. 
508.509.  kitabından özetlenerek alınmıştır.
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AZALMA

Ötelerin türküsünü çağırır sesin

Bugün ile yatıştırma kendini,

Azalma...

Sığamadığın kozandan taşır  
    yüreğini,

Sarı sancıların kelebeğin habercisi...

Çık Loti'ye salıver güvercini

Kanadında dalı zeytinin

Kanadında umut

Kanadında Rumeli,

Islığında bir yel ki dağıtır zemheriyi.

Seyyahlığın sahralara

Arayan

Adayan

Bulan ayak izin

Efsunkâr halin

Endamında esin

Endâzeli yollardan gelirsin belli

Kurşuni göklerin serencam rengi.

Bağlarını sal, bağla yedi iklimi,

Aşiyanlar ve kuşlar 

 Bahar bilince seni,

Dalların dimağların kıyısına  
    eğilmeli...

Ellerinin ayasında besle yüreğinin     
    gizlerini,

Uzayınca gece

Çöz, gündüzün bağlı kalmış dilini

Azalma, nazarında tut

Gerçeğin kaçkını koysalar da adını

Azalma, nazlı tut

Şiir coğrafyanda gurbetçilerini...

29 Nisan 2016     Şiirdiller

            İlkay KOZAK
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Sözde milletvekilinin süratle 
dokunulmazlığı kaldırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polise yumruk atan 
DBP’li Aydeniz'in dosyasının çok kabarık olduğunu 
belirterek, "Kendisinden bu ihanetinin bedelinin 
hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi 
olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne 
çıkan başlıklar:

Öğrenci affı

Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize 
bir müjde vermek istiyorum. Bir süredir üzerinde 
çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı olarak 
bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclisimizin 
takdirine sunuyoruz.

Bu teklif, lisans, yüksek lisans, doktora 
seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini 
bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli 
şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyoruz. 
Yükseköğrenimlerini tamamlamak isteyen 
gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak teklifin, 
şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum.

"Tüm dikkatimizi, bu şehri geleceğe taşıyacak 
projelere veriyoruz"

Yaklaşık 2 hafta önce de 29 Mayıs tarihinde Atatürk 
Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki İstanbul’un 
Fethi törenlerinde 560 bin vatandaşımızla bir 
araya geldik. Dünyanın gözbebeği şehre olan bu 
sevgimizi, fethin manasının idrakiyle bir kez daha 
tüm milletimizle paylaştık. İstanbul’u fethetmek 
kadar ona hizmet etmenin de önemli olduğunu, 
yaptığı eserlerle ispatlamış bir kadroyuz. Bu 
anlayışla, tüm dikkatimizi ve enerjimizi, bu şehri 
geleceğe taşıyacak projelere veriyoruz.

"Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan 
oyunun farkındayız"

Efes 2022 tatbikatı vesilesiyle gittiğimiz İzmir’de 
hem Ege’deki gelişmelerle ilgili mesajlarımızı 
muhataplarına tüm açıklığıyla ilettik hem de 
İzmir teşkilatlarımızla bir araya geldik. Tarihte 
hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak 
üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize 
karşı oynanan oyunun farkındayız.

Sorun Yunanistan’ın bu oyunun farkında 
olmaması ya da bu oyunun gönüllü figüranlığına 
soyunmasıdır. Biliyorsunuz film çekimleri boyunca 
en çok yorulan, yıpranan, hırpalanan, hatta kolu 
kanadı kırılan figüranlardır. Ama sahnede onların 
ismi cismi asla gözükmez. Yunanistan’ın başına 
geçmişte gelen budur. Şayet yanlışta ısrar ederse 
bundan sonra da gelecek olan budur.

Biz bölgemizde ve dünyada küresel, siyasi, 
ekonomik, askeri bir güç olarak varlığımızı tahkim 
ederek hep sürdüreceğiz. Ama onlar bu kafayla 
3 30 yevmiyeyle çalışan figüranlıktan öteye 
geçemeyeceklerdir. Sağ olsun, İzmir Teşkilatımız 
da İl Danışma Toplantımızdaki coşkusuyla bu 
mesajlarımıza çok güzel destek oldu.

"Türkiye’nin çıkarını koruyamamış bu parti bize 
ders veremez"

Bu arada bizi NATO konusunda taktik hata 
yapmakla suçlayan CHP’ye de iki çift lafımız 
var. Ülkemizde zor şartlarda kurulan uçak, silah 
ve makine fabrikalarını kapatarak savunma 
sanayiimizi dışa bağımlı hale getiren, adalar 
meselesinde dirayetli duruş sergileyemeyerek 
ülkemizi bugünkü tartışmaların içine sürükleyen, 
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel 
yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda 
yer almasını sağlayamayan, velhasıl taktik 
değil stratejik hatalarıyla Türkiye’nin çıkarını 
koruyamamış bu parti bize ders veremez.

H A B E R- Ö Z E L

Harika PINARBAŞI
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"Millet bunların eskisinden ne hayır gördü de 
yenisinden bir hayır beklesin"

Kılıçdaroğlu, CHP eski CHP değil diyor. Millet 
bunların eskisinden ne hayır gördü de yenisinden 
bir hayır beklesin. Onlar önce kendi içlerindeki 
Rum, Yunan, Avrupa, Amerika, PKK, FETÖ sevdalısı 
beşinci kol elemanlarını temizlesinler. Ülkenin 
diğer tüm meselelerini Allah’ın izni ve milletimizin 
desteğiyle biz hal yoluna koyarız.

"TÜSİAD’ın başına gelen beyefendi, dış politikada 
sen bize ders veremezsin"

NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya terörle 
mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana 
kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz. Ey 
TÜSİAD’ın başına gelen beyefendi, dış politikada 
sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın, kalfa 
dahi olamadın. Dün bir, bugün iki ne oldu da bu 
iktidara ders vermeye kalkıyorsun, önce haddini 
bil, haddini bil.

Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece 
iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da 
bilmeleri lazım. Biz dış politikada İsveç, Finlandiya, 
niye bunlara karşı tavır alıyoruz? Neden? İsveç’in 
Finlandiya’nın sokaklarında terör örgütleri cirit 
atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız? Onların 
yanında mı yer alacağız ey TÜSİAD? Siz onların 
yanında yer alabilirsiniz. Biz şehitlerimizin kanını 
yerde bırakmayacağız, bunu bilesin.

"Bu kapı, yerli ve milli duruş sergileyene açıktır"

İşte batıyı görüyoruz. Almanya’da caddelerde 
Alman polisinin nezaretinde bu terör örgütleri 
yürüyüş yapıyorlar, Fransa’da yürüyüş yapıyorlar. 
Maalesef İngiltere’de böyle. Avrupa’nın bütün 
ülkelerinde aynı durumla karşı karşıyayız. Bütün 
bunlara karşı sizin ali menfaatlerinizi korumak için 
sesimizi çıkarmayacak mıyız? Kusura bakmayın, 
sizden önce gelen ağababalarınız da aynı 
kafadaydılar, görüyorum ki siz de aynı kafadasınız. 
Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın 
kapısını hiç çalmasın ve görüyorum ki sizler aynı 
merkezden idare ediliyorsunuz. Aynı merkez 
belli, CHP. Oradan size neyi sufle ediyorlarsa siz 
de aynen o ağızla konuşuyorsunuz. Sizden önceki 
ağababalarınız da böyle konuşuyordu, siz de aynı 
şekilde konuşuyorsunuz. Öyleyse bu kapı, yerli ve 
milli duruş sergileyene açıktır, yerli ve milli duruş 
sergilemeyene kapalıdır.

"Aynı delikten bir daha asla ısırılmayacağız"

Toprağa düşen vatan evlatlarının acısıyla her gün 
yüreğimiz dağlanırken kimse bizden faklı hareket 
etmemizi beklemesin. Bu konuda ülkemizin 
temennilerle, ucu açık ifadelerle kaybedecek 
vaktinin olmadığının özellikle bilinmesini 
istiyorum. Bizden önceki yönetimlerin düştüğü 
hataya düşmeyecek, aynı delikten bir daha asla 
ısırılmayacağız.

"Milli hava yolumuz uluslararası uçuşlarını Türk 
Hava Yolları ismiyle yapacaktır"

Bu arada dünyada ülkemizin adını Turkey’den 
Türkiye’ye dönüştürme kararımızı başarıyla 
hayata geçirirken, diğer alanda aynı yöntemi takip 
edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu 
kapsamda artık milli hava yolumuz da uluslararası 
uçuşlarını Turkish Airlines değil, Türk Hava Yolları 
ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı 
arayanlara herhalde yeter.

"Terör örgütünün belediye başkanı oraya su dahi 
getiremedi"

Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Van’daydık. 
Havalimanından toplu açılış törenini yaptığımız 
meydana, oradan tekrar dönüş yoluna kadar 
Van’daki her anımızda vatandaşlarımızla samimi ve 
coşkulu bir şekilde hasret giderdik. Bu gidişimizde 
terör gölgesinden kurtulan, depremin ardından 
yeniden inşa ettiğimiz altyapısıyla yüzünü geleceğe 
dönen bir Van gördük.

Akşam gençlerle Van Denizi’nin kenarında bir 
araya geldik. Tarımdan sanayiye ve turizme 
kadar her alanda kabına sığmayan, büyüme ve 
gelişme yolunda sabırsızlanan bir Van gördük. 
Van sadece bölgesinin değil, ülkemizin en önemli 
lokomotiflerinden biri olmaya hazırlanıyor. Biz 
de gerek son 20 yılda yaptığımız yatırımlarla 
gerek hala devam eden çalışmalarla gerekse 
yeni projelerle Van’ın hep yanında olduk, 
olmayı sürdüreceğiz. Bundan 11 yıl önce Van 
depreminden hemen birkaç saat sonra şehre 
vardığımda karşılaştığım manzaraya bugünkü 
fotoğraf arasında adeta asırlık fark var.

Hamdolsun bu güzel şehri ayağa kaldırma, bu 
güzel şehrin insanlarına umut aşılama şerefine 
biz nail olduk. O zaman terör örgütünün belediye 
başkanı oraya su dahi getiremedi. Biliyorsunuz 
büyükşehirlerde su getirme görevi belediyenindir 
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ama onlar getiremedi. Biz DSİ kanalıyla Van’ın su 
problemini çözdük. Bunu benim Vanlı kardeşlerim 
herhalde çok iyi biliyordur. Bundan sonraki süreçte 
de durum aynı şekilde devam etti. Altyapısından 
üstyapısına kadar bütün bunları biz yaptık.

"Edremit, adeta bir yalı kent haline dönmüş"

On binlerce konut inşa ettik Van’da. Şu anda 
o gün gençlerle yaptığımız sohbeti, Edremit 
ilçesinin olduğu bölgede yaptık. Edremit, adeta 
bir yalı kent haline dönmüş. O şekilde modern 
konutlarla beraber Edremit ilçesi bir güzellik 
arz ediyor. Bu hale geldi. Erciş’e bakıyorsun, 
Erciş aynı şekilde. Bunları hep iktidarımız yaptı. 
Onların da yine konutları yine her şeyiyle çok 
çok güzel, gezip görmeye de değer, bu halde. 
Tuşba aynı. Geçenlerde malum bir deprem 
yaşadılar ve o deprem tabii bizleri ciddi manada 
üzdü ama Allah’tan burada ölüm vakalarıyla 
karşılaşmadık. Esasen terör örgütünün 
pençesinden kurtardığımız, eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan enerjiye her türlü altyapısını inşa 
ettiğimiz bölgedeki tüm şehirlerimizde benzer bir 
kıpırdanma görüyoruz.

Hemen denizin öbür tarafında Bitlis Tatvan aynı 
şekilde. Orası da ayağa kalkıyor. Bitlis’in Ahlat’ı 
görülmeye değer. İnşallah Ağustos’un 25’inde 
Ahlat’ta olacağız ve Ahlat’tan doğru 26 Ağustos’la 
ilgili anma merasimlerini yaşamaya yürüyeceğiz. 
Allah’ın izniyle bu dip dalganın önünde terör 
örgütü artığı siyasetçilerle, yurt dışında ülkemizi 
karıştırmak için sürekli fitne ateşi yakan mankurtlar 
başta olmak üzere kimse duramayacaktır.

"Vatan topraklarının her karışına izimizi ve terimizi 
bırakmayı sürdüreceğiz"

Milletimiz doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, 
güneyiyle yüreğini açmış bizi bekliyor. Yeter ki biz 
buna layık olalım. Yeter ki biz buna layık olacak 
gayreti, çalışmayı, mücadeleyi ortaya koyalım. 
Yeter ki biz eser ve hizmet siyasetimizi samimiyet 
ve tevazuu ile taçlandıralım. Emin olun gerisi çok 
kolay. Bunun için önce 2023 seçimlerini zaferle 
neticelendirmeliyiz. Böylece hem milletimizin 
20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak hem 
2023 hedeflerimizden geri adım atılmasına 
izin vermeyecek hem de 2053 vizyonumuzu 
güçlendirecek bir başarı kazanmış olacağız. 
İnşallah 2023’ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle 
daha çok çalışarak vatan topraklarının her karışına 
izimizi ve terimizi bırakmayı sürdüreceğiz.

"2023 seçimleri için geri sayımın başladığını 
söyleyebiliriz"

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
önümüzdeki yılın aşağı yukarı bugünlerinde 
yapılacak. Dolayısıyla 2023 seçimleri için geri 
sayımın başladığını söyleyebiliriz. Her ne kadar 
muhalefet tarafı erken seçim lafları etmeyi 
sürdürüyorsa, seçim takvimi kendi mecrasında 
zaten ilerliyor. Aslında muhalefetin erken seçim 
falan istediği yok. Hatta bizim ülkemizde muhalefet 
mümkünse hiç seçim olsun istemez. Çünkü bunlar 
herhangi bir sorumluluk üstlenmeden sadece 
konforunu yaşayarak siyaset yapmaya alışmışlar. 
Milletin derdiyle dertlenmek, bölgesel ve küresel 
krizlerle boğuşmak, eser ve hizmet peşinde 
koşmak, bunların yapmak isteyecekleri bir iş değil.

İşte sel felaketinde İstanbul’un, Ankara’nın, İzmir’in 
halini gördük görüyoruz. Herhangi bir altyapı 
çalışmaları var mı? Yok… Hiçbir altyapı çalışmaları 
da olmadığı için bu felaketlerde bakıyorsunuz 
birisi Bodrum’da seyahatte, öbürü bakıyorsunuz 
Eskişehir’de seyahatte, öbürü nerede olduğu belli 
değil böyle garip bir yapı var. Bunlar dertli değil. 
Bunların millet için, vatan için aşkınan koşmak gibi 
bir dertleri de yok. Nitekim kazara bir sorumluluk 
altına girdiklerinde ortaya çıkan manzarayı hep 
birlikte gördük.

"Güya seçim tarihi belli olsa, adayları hazır"

Her gün seçim lafı ettiği halde, daha adayının 
ismini zikredemeyenlerin derdinin ülkeye ve 
millete hizmet olmadığını anlamak için öyle çok 
da derin analizlere ihtiyaç yoktur. Her şey gün gibi 
ortada. Bir masa kurmuşlar ama avara kasnak 
misali buradan çıkan hiçbir siyaset, hiçbir karar, 
hiçbir irade mevcut değil. Şimdi sizlere Nasrettin 
Hoca'nın meşhur bir fıkrasıyla altılı masanın 
durumunu izah etmek istiyorum: Hoca ihtiyaca 
binaen komşularından birinden borç almak 
zorunda kalmış. Ancak daha vadesi gelmeden 
adam alacağı için Hoca'nın kapısını aşındırmaya 
başlamış. Yine bir gün adam borcunu istediğinde 
Hoca, 'Şu anda yok ama çok yakında ödeyeceğim' 
demiş. Buna rağmen adam bırakmamış Hoca'nın 
yakasını, 'Söyle Hoca, ne zaman, kimden bulup 
vereceksin borcunu' diye üstelemiş. Hoca, 'Bak 
komşu, kapının önüne çalı ektim.' Adam 'Niye' diye 
sormuş. Hoca, 'Koyun sürüsü geçerken yünleri 
çalıya takılacak' demiş. Adam 'Ee sonra' diye 
merakla sormuş. Hoca da 'Bizim hatun bu yünleri 
toplayacak, yıkayacak, tarayacak, eğirecek. Ben de 
götürüp pazarda satacağım. Senin paranı da işte 
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o zaman ödeyeceğim' demiş. Bu cevap üzerine 
adam katıla katıla gülmeye başlayınca Hoca, 
'Halden bilmez, gördün peşin parayı böyle gevrek 
gevrek gülersin değil mi?' demiş. Altılı masanın 
cumhurbaşkanı adayını belirleme meselesi de 
Hoca'nın borcunu ödeme fıkrası gibi ilerliyor. Güya 
seçim tarihi belli olsa, adayları hazır.

"Curcuna ittifakından başka ne beklenebilir ki"

Ama tarihi zaten belli olan seçimler için 
ortada aday yok. Kendilerine 'Adayınızı nasıl 
belirleyeceksiniz' diye sorulduğunda Nasrettin 
Hoca'nın borç ödemesinden daha muğlak cevap 
veriyorlar. Önce 'Oturma sırasında anlaşabilirsek, 
bir araya geleceğiz' diyorlar. Sonra 'Başarabilirsek, 
ilkeleri, prensipleri, öncelikleri belirleyeceğiz' 
diyorlar. Ardından 'Uzun bir aday listesi çıkaracak, 
her adayın artılarını ve eksilerini tespit edeceğiz' 
diyorlar. Şayet masanın etrafındakilerden biri arıza 
çıkarmazsa, 'Uzun listeyi biraz daha kısaltacağız' 
diyorlar. 'Kısa listedeki adayları herkes, irtibat 
halinde olduğu yabancı büyükelçilere sunacak, 
onların icazetini ve kararını bekleyeceğiz' diyorlar. 
'Tüm bunları atlattıktan sonra adayları tekrar 
görüşecek, tartışacak, yeniden masaya yatıracağız' 
diyorlar. 'Bu süreç içinde şayet seçimi kaçırmaz, 
sandığa gitmeyi de unutmazsak milletimizin 
huzuruna bir adayla çıkacağız' diyorlar. Velhasıl 
Nasrettin Hoca'nın ektiği çalılarla borcunu 
ödeme ihtimali, altılı masanın cumhurbaşkanı 
adayı belirleme ihtimalinden daha fazladır. 
Aylarca masada kimin nerede oturacağının 
kavgasını vermiş bir curcuna ittifakından başka ne 
beklenebilir ki...

"Milletimiz bu abrakadabra siyasetinin defterini 
düreli çok oldu"

Henüz kendi temel meselelerini çözmeyi 
beceremeyenlerin, milletimizin sıkıntılarına 
derman olması mümkün mü? Her hafta bir 
skandalla, bir kumpasla, bir siyasi ayak oyunuyla 
gündeme gelenlerin bırakın seçimi, daha önce 
ifade ettiğim gibi 2023’ü görmeleri dahi muhaldir.

6’lı masa tarafı adaylarını açıklamama 
stratejilerinden birinin de yıpranma korkusu 
olduğunu söylüyor. Neymiş? Şayet adaylarını 
bugünden ilan ederlerse bir sene içinde o isim 
yıpranabilirmiş. Bu nasıl aday ki ismi gündeme 
gelir gelmez hemen yıpranıyor? Bu nasıl aday ki 
millet tanıdıkça sevme, teveccüh etme yerine 
ondan soğuyor, sırt çeviriyor? Bu nasıl aday ki 

zaman geçtikçe güneşi görünce eriyen buz misali 
itibar ve zemin kaybediyor? Bu nasıl aday ki siyaset 
sahnesinde kaldıkça boyası dökülüyor, makyajı 
akıyor, gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bunun adı 
strateji değil, siyasi hokkabazlıktır, milleti kandırma 
gayretidir. Anlaşılan o ki; bunlar, defolu ürün satan 
gözü açık tüccar misali el çabukluğu ve katakulliyle 
adaylarını sandıktan çıkarabilme peşindeler. Şark 
kurnazlığı hesaplarıyla sadece kendi seçmenlerini 
değil, milletimizin tamamının basiret ve ferasetini 
hafife alıyorlar. Milletimiz bu abrakadabra 
siyasetinin defterini düreli çok oldu.

"Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla"

Sandıkta seçmeni aldatmaya çalışanlar aslında 
kendi çapsızlıklarını, kifayetsizliklerini ortaya 
döktüklerinin farkında değil. Biz ise milletimize 
olan saygımız gereği yaptığımız çağrılarla bay 
Kemal başta olmak üzere CHP'yi ve altılı masayı 
bu cendereden, bu utanç girdabından kurtarmaya 
çalışıyoruz.

Bu arada Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum: 
Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu 
söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Her 
gün bir kurumun kapısına dayanıyor. Her gün 
bir yerlere, 'Ya bana katılın ya önümden çekilin' 
diyerek kürsü yumruklayan, her gün bir başka 
yalan ve iftira üzerinden 'Hesaplaşacağız' diye 
höyküren, velhasıl daha düne kadar yere göğe 
sığmayan bu zatın sesi birden kısılıverdi. Gerçi 
yine kürsüye çıkıp bir şeyler söylüyor ama 
üzerinde, yüzünde, sesinde belirgin bir yılgınlığın, 
çekingenliğin, korkaklığın izini görmemek mümkün 
değil.

"İşte böyle bir hevesle cumhurbaşkanlığı adaylığı 
peşinde koşuyor"
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Mustafa ARMAĞAN

Topal Osman Ağa

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta 
hiç beklenmedik bir hamle yaptı ve tabir caiz ise 
bombanın pimini çekip ortaya bıraktı: 1923 yılında 
Ali Şükrü Bey’i öldürdüğü gerekçesiyle öldürülen 
Topal Osman’ın iadesinin itibarı için 4 maddelik bir 
kanun teklif verildi. Gerekçe olarak şu gösterildi:

“Türk istiklali ve ikbali için kısa ömrüne asırları aşan 
fedakârlıklar nakşeden Türk evladı Topal Osman 
Ağa’nın itibarının hukuken iadesi ve hakkındaki 
Meclis kararının işbu kanunla kaldırılması…”

Topal Osman Ağa’ya iade-i itibarın Gazi Meclis’in 
“aslî görevi”, “tarihî yükümlülüğü ve “tarihe karşı 
vicdan borcu” olduğu vurgusu alevli bir tartışmanın 
fitilini ateşleyecekti, nitekim öyle oldu. Kimisi ona 
“Kürt katili” dedi, kimisi “tetikçi”… 

Meclis kanunu çıkaracak mı bilmiyoruz. Bana 
sorarsanız isabet oldu kanun teklifi verilmesi: Hem 
bir süredir yerini ısıtmış bulunan resmi tarihin rahatı 
kaçacak, hem de bu iade-i itibar başka mağdurlara 
kapı açacaktır. 

Ne karanlık bir tarih bu, aman Allah’ım! 

Aradan 100 yıl geçmiş, hâlâ kahraman mı eli 
kanlı katil mi? diye tartışıp duruyoruz. Bir türlü 
dinlenmeye ve demlenmeye bırakmıyoruz tarihi. O 
hain, bu kahraman… Bıkmadık mı? 

Tarihin “tarih olmasına” izin verilmeyen bir ortamda 
dosyalar daima açık kalacak demektir. O zaman her 
birkaç yılda bir başa dönüp tartışacağız çaresiz.

İşte Topal Osman’ın bilinen hikâyesindeki 
bilinmeyenler:

Neler oldu?

Mustafa Kemal Paşa’nın oturduğu Çankaya Köşkü ve 
çevresini korumakla görevli olan Giresun Alayı’nın 
Komutanı Topal Osman Samanpazarı’nda bir evde 
oturuyordu ama adamlarına Ayrancı bağlarında 
Papazın Bağı adlı bir bağ ile binası tahsis edilmişti. 
Bu arada daha sonra ismi sivrilecek ve Muhafız 
Taburunun başına getirilecek olan İsmail Hakkı 
(Tekçe) de Topal Osman’ın adamlarındandı.  Derken 
26 Mart 1923 günü Trabzon milletvekili Ali Şükrü 
Bey’in ortadan kaybolduğu fark edildi. Onun gibi 
ateşli bir muhalifin ortalıkta görünmeyişi üzerine 
muhalif İkinci Grubun diğer ateşli hatibi Hüseyin 
Avni Ulaş’ın 29 Mart’ta Meclisteki sert konuşmasıyla 
ortam iyice kızıştı. Ali Şükrü Bey’den haber yoktu. 
Meclis kaynıyordu. Gazeteler köpürüyordu.  Her 
nasılsa bütün şüphe okları birden Topal Osman’a 
çevrildi. Sadık adamlarından Mustafa Kaptan 
sıkıştırılınca Topal Osman’ın Ali Şükrü Bey’i evine 
davet için kendisini gönderdiğini, Ali Şükrü’yü 
Karaoğlan Çarşısı karşısındaki Kuyulu Kahve’de 
nargilesini tüttürürken bulup Samanpazarı’ndaki 
eve davet ettiğini söyledi.  

Böylece mühim bir ipucu ele geçirilmişti.

Tam bu sırada Ali Şükrü Bey’in cesedi bir tarlada 
bulundu. Katılaşmış elinde bir sandalyenin hasır 
parçalarını tutuyordu. İpuçları artmıştı. Topal 
Osman’ın Samanpazarı’ndaki evinde yapılan 
aramada ayağı kırılmış bir hasır sandalye bulununca 
“puzzle” tamamlandı. 

Meğer kahvelerini karşılıklı yudumlarken arkadan 
yaklaşan Topal Osman’ın ağaları şehid-i muazzez 
Ali Şükrü Beyin boğazına ip atıp sıkmak suretiyle 
öldürmüşlerdi. O sırada itiş kakış olunca Ali Şükrü 
Beyin can havliyle bir sandalyeye yapışan eli hasırını 
sökmüştü. 

TA R İ H
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Bunun üzerine Topal Osman hedefe oturtuldu. 
Arandı, evinde bulunamadı. (Halbuki Mecliste Ali 
Şükrü Bey’in ortadan kaybolması üzerine yapılan 
hararetli konuşmalar sırasında dinleyici locasında 
konuşulanları sakince dinlediğini biliyoruz.) 

Birden Papazın Bağı’ndaki adamlarının yanında 
olduğu haber alındı. İsmail Hakkı Tekçe ve adamları 
tarafından ev sarıldı. Bu arada çatışma çıktı. 

Yalnız bir ayrıntı var ki atlanmaması lazım: Topal 
Osman bu sırada Çankaya Köşküne saldıracak 
ve orada gizlice kaçırılan Mustafa Kemal Paşa’yı 
bulamayınca köşkü darmadağın edecek, hatta Latife 
Hanımın kıyafetlerini dolapta bulup parçalayacaktı. 
Kendisini ihanete uğramış hissettiği açıktır.

Ali Şükrü Bey’in cesedinin bulunduğu gün 
operasyon başladı. O zaman bir nevi Başbakan 
olan Rauf (Orbay) Bey yapılacak harekatın bizzat 
M. Kemal tarafından planlandığını, hatta krokisinin 
çizildiğini yazmakta hatıralarında. 

Uzun süren çarpışma sonunda Topal Osman’ın 
yaralı olarak yakalandığı, müfrezesinin bertaraf 
edildiği ve 10 kadar adamının öldürüldüğü biliniyor.  
Bundan sonrası daha feci, zira TBMM’ye verilen 
bir önerge ile Topal Osman’ın gömülmüş bulunan 
cesedi mezardan çıkarılarak Meclisin önünde 
asılmış, hatta baş denilecek bir organ kalmadığı 
için (kimileri kesildiğini söyler) ayağından asılarak 
saatlerce Meclisin önünde sallandırılmıştı.

İşte Devlet Bahçeli’in kanunla değiştirilmesini 
istediği Meclis Kararı Topal Osman’ın asılmasıyla 
ilgili karardır. Mecliste bir tahkikat heyeti kurulmuştu 
ama zaten kısa bir süre meclis feshedildiği için 
komisyon görevini tamamlayamamış ve Topal 
Osman’ın gerçekten Ali Şükrü Bey’in katili olup 
olmadığı hususu meçhul kalmıştı.

Peki neden?

Mahir İz rahmetli Yılların İzi adlı hatıralarında şöyle 
anlatır: “Galiba ‘Bir taşla iki kuş vurulsun’ diye Ali 
Şükrü Beyin vücudunun ortadan kaldırılması Topal 
Osman’a havale edildi.”

Ankara’nın ortasında bir milletvekili öldürülecek, 
onu da olsa olsa Topal Osman öldürmüştür 
denilecek, onun da sağ yakalanması için hiçbir çaba 
sarf edilmeyecek, askeri harekat düzenlenecek, bu 
işe daha önce ve sonra birçok kirli işe bulaşmış olan 
İsmail Hakkı Tekçe memur edilecek ve bu feci olayın 
üzerine gidilmeyecekti. 

Hukuki bir süreç takip edilmeden yapılan bu 
susturma operasyonu her bakımdan şüpheleri 

üzerine çekiyordu. O gün bu gündür hem Ali 
Şükrü hem de Topal Osman’ın öldürülmelerinin 
aydınlatılamamasının en büyük sebebi, zamanında 
hukuken bir karara bağlanamamasıdır. 

Ancak bugün Meclis kararı nasıl olup da 
kaldırılacaktır? Yeni bir yargılama mı yapılacaktır? 
Yoksa eski, hem de olaylara şahdamarı kadar yakın 
olan 1923 Nisanındaki Meclis üyelerinin bilmediği 
gerçeği bizim bir asır sonra bildiğimizi mi iddia 
edeceğiz? Peki bu arada nasıl bir ilave bilgiye sahip 
olduk? sorusu tam bu noktada önem kazanıyor.

Velhasıl çok su götürecek bir hamuru karmaya 
başlıyoruz. 

M. Kemal cinayetten  haberdar mıydı? 

Trabzon Müdafaa-i Milliye teşkilatının 
kurucularından ve CHP’nin ağır toplarından Faik 
Ahmet Barutçu hatıralarında ilginç bir ipucu 
uzatıyor önümüze. Diyor ki: 

İsmet İnönü’nün Barutçu’ya dediğine bakılırsa, 

“Mustafa Kemal entelektüel bir komitacı idi. Bu 
yeteneğini Bulgaristan’da iken edinmişti. Oradaki 
partilerin faaliyetlerini inceleyerek öğrenmişti. O 
adam öldürme ve öldürtme taraftarı olmamıştır. 
Yalnız Trabzon Mebusu Ali Şükrü cinayetinden 
haberdar olduğunu bana son zamanlarda 
Osman Ağa’nın yakın adamı olan eski Hatay valisi 
Nizamettin Ataker söyledi. Bunu Osman Ağa ona 
söylemiş.” Barutçu’nun İnönü’nün bu sözüne 
yorumu da ilginçtir: 

“Atatürk’ün Osman Ağa’yı mahkemeye vermeyerek 
öldürtmesi bunu göstermektedir.” 

(Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Hatıralar, Ankara 2001. 
cilt 2, 21. Yüzyıl Yayınları, s. 918).

Siyaset sussun. Tarih konuşsun tarih.
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İlker KARATAŞ

El-Hakem

E S M A - Ü L  H Ü S N A

El-Hakem Esmasının Anlamı Nedir?

El-Hakem esması, mutlak hakim ve tek hüküm 
sahibi anlamına gelmektedir. Allah, hikmet 
sahibidir. Allah her şeyden ve her durumdan 
hakkıyla haberdar olandır. Hüküm verme yetkisi 
yalnızca Allah Teala’ya mahsustur. Hükmedicidir 
ve hakemdir. Son hükmü verende yalnızca 

Allah’tır. Bilgi ve adaleti ile hüküm verendir.

El-Hakem Esmasının Faziletleri Nedir?

El-Hakem esmasını insanlar 68 defa her gün zikrederek manevi alemdeki 
değerini artırmaktadır. Haklı olunan bir davayı kazanmak için 68 defa “Ya 
Hakem” ismi şerifi zikredilerek Allah’tan hayırlısı istenmektedir. İşinde iyi yerlere 
gelmek ve yükselmek isteyen kişiler de 68 defa beş vakit namazdan sonra “Ya 
Hakem” zikri yapmaktadır. İlahi alemi isteyen ve sırlara vakıf olmak isteyenler 
100 defa “Ya Hakem” esmasını tekrarlamalıdır. Allah’tan dilenen her şey için 68 
defa “El-Hakem” ismi şerifi zikredilir. Gece yarısı okumalarından sonra abdestli 
bir şekilde “Ya Hakem” zikri 68 defa tekrarlanırsa kişinin imanı tazelenir. Manevi 
olarak kendini rahat hisseder. Faydalı işlere sebep olmak için “Ya Hakem Celle 
Celalühü” 68 defa zikredilmelidir. Salih ve sağlam bir kişiliğe kavuşmak isteyenler 
“El Hakem” zikrini yapmalıdır.
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Arzu KOÇAK

Soslu elmalı kek

3 yumurta

1 su bardağı şeker 

1  su bardağı süt

1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay  kaşığı karbonat

2 su bardağı Un

 Üzeri için 

3 adet elma  

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı Tarçın

1 avuç kırılmış ceviz 

Sos için 

2 yemek kaşığı yoğurt 

1  yemek kaşığı Şeker 

2 yemek kaşığı Sıvı yağ 

  Yapılışı

Elmaları soyup ufak doğrayalım, limon 

suyu ekleyip karıştıralım. Tarçını ekleyelim 
bir kenarda soğumasını bekleyelim .

  Kek yapılışı

Süt, vanilya ve şekeri ekleyip çırpalım 
yumurta sıvı yağ ilave edip iyice çırpalım.

Kabartma  tozu ve karbonat ekleyiz az 
karıştıralım, unu ekleyip biraz çırpalım .

 Tabanına Yağlı kâğıt  serdiğimiz, kenarlarını 
yağladığımız kelepçeli kalıba dökelim . 
Üzerine hazırladığımız elmayı dökelim ve 
ceviz serpelim .

Önceden ısınmış fırında 50 dakika 
pişirelim.

 Kekimiz kenarda beklerken sos 
malzemelerini iyice çırpalım. Boza 
kıvamına gelince biraz ılıyan kekimizin 
üzerine dökelim.

 Biraz sosu çekince dilimleyelim …

 Afiyet olsun…
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BUGÜN ÖZEL BİR GÜN OLMALI!

Sadettin TURHAN

TA S AV V U F

Bir şeyler yapmalı ama bugünü özel kılacak bir şeyler…
Hayır! Bakma takvim yaprağına. Tarih bugüne dair hiçbir şey söylemese de eskiler 

hiçbir tecrübe bina etmese de, ne kocakarı soğuğu, ne pastırma yazı, ne de cemre yine 
de bugün özel bir gün olmalı.

Akşam başını yastığa huzur içinde koyasın diye değil, lokmalar boğazından kolay 
geçsin diye değil; ihsan edilen günün hakkını vermek, şükrünü yerine getirmek için.

Dün ne yapılmışsa affettirmek için, sabah olurken özel bir geçmişi kişisel tarihine 
ilave etmek için.

Biraz daha fazla okuma mı olur. Biraz daha fazla dua mı, yoksa biraz daha fazla 
sabır ve sükûnet mi?

Biraz daha iyi biri olmak için, güne daha az cahil uyanmak için, biraz daha kendini 
bilmek için bir şeyler yapmalı.

Dünkü yanlışlara düşmemek, yarın yapılabilecek hataları şimdiden görmek, kendi-
ni tekrar etmemek adına bugün özel bir gün olmalı.

Hiçbir mühendis deprem öngörmese de, yıkılmalı içerdeki çürük binalar.
En olmadık coğrafyada esmeli en sert fırtınalar, devirmeli önyargılarla ördüğün 

duvarları.
Her dakikanın adı olmalı bugün, her saniye görev yüklemelisin kendine. Bir sonra-

ki saniye, önceki saniye için hesap, bir sonraki saniye için hazırlık anı olmalı.
Her ezan vakti, ezandaki her harfi hissedebilmelisin.
Farklı bakmalısın ki güneşin gökyüzünde çizdiği eğrideki her hareketi, bulutların 

benzediği her şekli, havanın büründüğü her rengi, toprağın değişen kokusunu hisse-
debilesin.

Elindeki her parmağı, parmaklarındaki her boğumu, parmak izindeki çizgiyi ince-
lemelisin.

Bugüne kadar elin nelere değdi, nelerde iz bıraktı, hangisi senin sabıkan, hangisi 
sevabın hesap etmelisin.

Kâinat kitabıyla beraber kendini okumalı, her satırın altını çizip, her sayfaya güller 
bırakmalısın.

Günleri güneşin doğuşu ile batışı arasına sıkıştırarak kısa ya da uzun dememeli, 
içine doldurduğun anlamlarla genişlettikçe genişletmelisin. En uzun günü yaşama-
lısın.

Bugün özel bir gün olmalı. Yarın sıradan bir gün olacağı için değil, dün öyle olma-
dığı için de değil. Her gün özel olduğu için. Ben dediğim, senin de aklına yattığı için 
değil. Bütün günler özel olduğu halde, bunu şimdi hatırladığımız ve zaman kaybet-
meye tahammülümüz olmadığı için.

Sabah olmasını beklemeye ne gerek var. İnsan ne zaman uyanırsa, gün o zaman 
başlar.

Haydi! Uyanalım ve yeni bir gün başlasın.
Bugün çok özel olmalı…
(alıntı)
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NISSAN JUKE - YENİ NESİL 
CROSSOVER

O T O M O T İ V

Cengiz AVCILAR

TASARIM HARİKASI

Juke, Nissan imzası niteliğindeki V-motion ızgarası ve 
arka kavisli spoyler tasarımı ile Crossover dizaynına yeni 
bir soluk getiriyor.

SÜRÜCÜ ODAKLI İÇ MEKAN

Sürücü ihtiyacı odaklı tasarlanmış, sportif Crossover 
Juke ile ileri teknoloji parmaklarınızın ucunda.

KEŞFETMEYE DEVAM ET
BROŞÜR İNDİR
KARŞILAŞTIR
KONFİGÜRATÖR
YENİ BİR KONFOR ANLAYIŞI
 
Nissan Juke'ta konfor yeniden tanımlanıyor. 

Monoform sportif koltukları ile uzun yolculuklarda bile 
maksimum konfor sunar.

yeni juke bose personal plus ses sistemi
BOSE® PERSONAL® PLUS SES SİSTEMİ
En sevdiğiniz müziğin sizi 360° sarmasına izin verin. 

Ön koltuk başlıklarına yerleştirilmiş Bose® Ultra Nearfield 
hoparlörler ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Üst düzey ve 
kişiselleştirilmiş bir ses deneyimine hazır olun. İsterseniz, 
bu deneyimi yolculuğunuza eşlik eden sevdiklerinizle de 
paylaşabilirsiniz.

MONOFORM SPORTİF KOLTUKLAR
Nissan'ın omurga destekli dizaynı ile bu koltuklar 

konforu bir üst noktaya taşımaktadır. Yanal hareketlerde 
ekstra güven yaratan yan destekler hem sürücü hem ön 

yolcuda konfor hissini arttırmaktadır.
yeni juke tek parçalı koltuklar
yeni juke otomatik klima
OTOMATİK KLİMA
İstediğiniz kabin sıcaklığını bir kere ayarlayın ve gerisini 

Juke'a bırakın. Otomatik klima, iç mekan sıcaklığını sürekli 
takip edip fan hızı ve havalandırma bölgesini kontrol 
ederek ortamın istediğiniz ideal sıcaklık derecesinde 
kalmasını sağlayacaktır.

DAVETKAR İÇ MEKAN
Nissan Juke, ortam ısısı düştüğünde ısıtmalı ön 

koltukları ile konforunuzdan ödün vermez. Ayrıca ısıtmalı 
yan aynalar, ısıtmalı ön cam ve yağmur sensörlü ön 
silecekler zorlu şartlarda daha iyi görüş ve konfor sağlar.

Misafirperver İç Mekan
yeni nissan juke intelligent mobility
NISSAN JUKE'UN İLERİ SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİNİ 

KEŞFEDİN!
KEŞFET
İLK ADIM OLARAK
BROŞÜR İNDİR
YETKİLİ SATICI BUL
TEST SÜRÜŞÜ
SİZİ GÖRÜNTÜLÜ ARAYALIM
Nissan Türkiye, sürekli dinamik bir ürün stratejisi 

izlemektedir ve bu sayfada gördüğünüz model, tasarım, 
renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm 
bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı 
tutar. Gösterilen modeller temsilidir, model üzerindeki 
aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir.
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M A K A L E

SİYASİ DEHA  
SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN

Sencer OLGUN

Aradan bir asır geçmesine rağmen adından sıkça söz ettiren; dosta güven, 
düşmana korku veren büyük insan Sultan II. Abdülhamid Han,  Batı’nın “Hasta 
Adam” dediği, her an yıkıldı yılacak gözüyle baktığı koca bir İmparatorluğu tam 
otuz üç yıl ayakta tutmasını başaran, siyasette deha bir sultandır.

  Günümüzün tanınmış tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 
“Devletlerarası ilişkilerde son derece kurnaz, ikili ve çoklu politikalarıyla Türkiye’yi 
hep kilit noktada tutmuş dirayetli bir siyasetçi, devletin teşkilatlanmasında 
büyük emek sahibi biri.” ifadeleriyle takdir ettiği II. Abdülhamid Han yine 
siyasetin gündeminde. Uyguladığı denge politikaları ve olağanüstü diplomasi 
yeteneğiyle birçok Avrupalı hükümdarı kıskandıran, Alman devlet adamı Otto 
von Bismarck’ın seneler önce dile getirdiği “Dünyada yüz gram akıl varsa, 
bunun doksan gramı Abdülhamid’de, beş gramı bende, diğer beş gramı da tüm 
siyasilerdedir.” sözlerinden de anlaşılacağı üzere pek çok kişiyi üstün zekâsına 
hayran bırakan, Batı’nın onca sinsi planına rağmen Osmanlı Devleti’nin şeref 
ve haysiyetine, toprak bütünlüğüne hiçbir zaman zeval getirmeyen siyasi deha 
II. Abdülhamid, maalesef geçmişte olduğu gibi bugün de birileri tarafından 
“istibdatçı “olarak nitelendirilmekte ve dünyanın gözü önünde aşağılanmaktadır. 

  Asıl branşı tarih olan, kırk yıllık siyasi hayatında hiçbir yerde tutunamayan, 
milliyetçi ve muhafazakâr geçinmesine rağmen siyasi çizgisinde tam bir duruş 
sergileyemeyen bir siyasetçimiz gündeme gelebilmek için şimdilerde Sultan II. 
Abdülhamid’i dolamış diline. Abdülhamid için şöyle istibdatçı böyle baskıcı deyip 
onun üzerinden “ Yaşasın hürriyet, müsavat, adalet, meşveret…” sloganlarıyla 
da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baskıcı olduğu yönünde bazı göndermelerde 
bulunmaktadır. Çoğu zaman yaptığı gibi kısır döngülü bir siyaset izleyip iktidarı 
eleştirilebilmek için her yolu denemektedir. İster II. Abdülhamid Han isterse 
Sayın Erdoğan için söylensin, bu sözler Türk milletinin ekseriyetinin gönlünde 
hiçbir zaman karşılık bulmayacaktır. 

  O dönemin kara propagandasından etkilenerek Sultan II. Abdülhamid 
için istibdatçı diyen bazı öne çıkan şahsiyetler sonunda pişman olmuşlar ve bu 
pişmanlıklarını tek tek dile getirmişlerdir. Lakin günümüzdeki tarihçi geçinen 
bazı akademisyen ve siyasetçiler bunları görmezden gelmektedir. Keşke aynı 
cesaretle İttihatçıların darbeci icraatlarını da eleştirmiş olsalardı. “Hürriyet” 
sloganlarıyla Payitaht’ı defalarca kana bulayıp yüzlerce faili meçhul cinayete 
sebep olan; Birinci Balkan Harbi’ndeki yenilginin sorumlusu olarak gördükleri 
hükümeti devirmek için Bab-ı Âli’yi basarak darbe yapan ancak mimarı oldukları 
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Sarıkamış hezimetini gizlemek için de tüm basın organlarına yayın yasağı getiren 
İttihatçıların politikalarını da keşke dile getirebilselerdi. İşte o zaman daha tutarlı 
bir siyaset izlemiş olurlardı. 

  Masonların ve Batı emperyalizminin kök saldığı, Cihan Devleti’ni yıkmak 
için onlarca entrikanın kol gezdiği Payitaht’ta Sultan Abdülhamid’in aldığı 
tedbirlerden hiçbirisi vatanın ve milletin aleyhinde bir uygulama değildi. Bilakis 
bu tedbirler sayesinde devletin ömrü onlarca yıl daha da uzatılmış, Osmanlı 
menfaatleri bir dönem daha korunmuştu. Zira Sultan II. Abdülhamid’den sonra 
koca İmparatorluk kendisinin de “Bu memleketi benden sonra on sene idare 
etsinler, yüz sene idare etmiş sayacağım.” ifadesiyle ön gördüğü gibi on yıl içinde 
tuz buz olmuş, yaklaşık üç milyon kilometre karelik bir alan yedi yüz bin kilometre 
kareye düşerek adeta kuşa dönmüştü. II. Abdülhamid’in istibdatçı denilerek 
yerden yere vurulmasının buna karşılık “Hürriyetçi” söylemlerin ve İttihatçıların 
göklere çıkarılmasının gerçeği maalesef budur. Mevcut tarih kaynaklarına göre 
şimdiki nesle bu gerçeği anlatmak hayli zordur. Lakin tarihçi geçinen bir siyasi 
liderin bu gerçekleri görmezlikten gelip sağa sola çamur atması anlaşılır gibi 
değildir.

  Bir zamanlar II. Abdülhamid Han için istibdatçı diyenlerin hemen hepsi 
sonradan şöyle ya da böyle pişmanlıklarını dile getirmişlerdir. Bunlardan bir 
kısmını şu şekilde ifade etmemiz mümkündür:  Elmalılı Hamdi Yazır:  
“Hayatımda yaptığım en büyük hata Sultan Hamid’in hal’ine karışmamdır.”

  Dr. Rıza Nur: “Zavallı Hamid kaç kişiyi asmıştı? Hiç… Hele hiç hırsızlık 
etmedi, hiç fuhuş yapmadı, hiç israfta bulunmadı. Bilakis memlekette bunların 
önüne geçmeye çalıştı. Bu devre bakınca insan Abdülhamid aleyhine kıyam 
ettiğine utanıyor.” 

  Ahmed İzzet Paşa: “Şöhret bulduğu derece zalim ve kahredici olmadı… 
Kimsenin hayatına, rızkına, istikbaline kastı yoktu. Saltanat zamanında işitilen 
isnadlar, Meşrutiyet’te hiçbir zorlukla karşılaşmadan yapılan araştırma ve 
soruşturmalar ile doğrulanamadı.”

   Sultan II. Abdülhamid’i  “istibdatçı” bularak çeşitli entrikalarla hal ’eden 
İttihatçıları gören Süleyman Nazif de bu konudaki pişmanlığını “Hasret olduk 
eski istibdâda biz.” diyerek dile getirmişti. 

  Durum böyleyken hâlâ Sultan Abdülhamid Han için hürriyet düşmanı gibi 
ifadeler kullanıp dünya kamuoyunun gözleri önünde çağlar ötesi düşüncelere 
sahip büyük bir sultanı karalamak sadece ona yapılmış bir haksızlık değildir, 
aynı zamanda Türk milletinin milli ve manevi değerlerine de yapılmış büyük bir 
hakarettir. 

  Bu söylemlerin sahibi daha dün, Türkiye’nin Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya 
karşı büyük yaptırımlar uygulamasını savunmuş, bir bakıma Rusya ile tüm 
bağlantıların koparılmasını ima etmişti. Sultan II. Abdülhamid’in uyguladığı gibi 
Başkan Erdoğan’ın izlediği denge politikası yerine onun sözlerine göre hareket 
edilmiş olsaydı bugün Türkiye büyük bir savaşın eşiğinde olacak, belki de sırf 
Türkiye’nin bu yanlış hamlesiyle üçüncü dünya savaşı bile çıkacaktı. 
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  Siyasi liderlik birkaç hamasi söz söyleyip üç beş esnaf ziyaret etmekle 
olmuyor maalesef. Bunun için basiret gerekli, ilmi siyaset gerekli, her şeyden 
önemlisi de dava aşkı ve samimiyet gerekli. Bugün birilerine şirin gözükmek 
için Sultan II. Abdülhamid’i karalayan söz konusu siyasetçinin 9 Ekim 1997’de 
Kudüs’ü anma programında Sultan II. Abdülhamid’in büyük bir hükümdar ve 
örnek bir İslam temsilcisi oluşuyla ilgili methiyeler düzmesi, söylemlerinde ne 
denli tutarlı ve samimi olduğunu göstermektedir. 

  Aynı siyasetçimiz geçenlerde bir grup toplantısında 28 Şubat’la 
ilgili yaptığı bir konuşmada şu önemli açıklamalara yer vermişti: “Gençler 
hatırlamayabilir, büyüklerinize sorun. Google'a da bakabilirsiniz. Bugünün caka 
satanları başörtüsüne uzatılan o el, başörtüsüne uzandığında, 28 Şubat'ta sus 
pus olmuşken uçaklara doluşup Almanya'ya kaçışırken, başörtüsüne uzanan eli 
kırarım diyen bendim ben. Bugün buradan tekrarlıyorum, başörtüsüne uzanan 
el de, başı açık bir kadının saçının teline uzanan el de o gün nasıl bir tavırla 
karşılaşmışsa bugün de aynı tavırla karşılaşacaktır." Kendisinin söylediği gibi 
Google’dan yaptığınız bir araştırmada Mehmet Ali Birand’ın bir programında 28 
Şubat kararlarıyla ilgili “28 Şubat’ta alınan kararların uygulanması gerektiğine 
gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak.” sözlerini duyduğunuzda 
şoke olmamanız mümkün değildir.  

  Milliyetçi ve muhafazakâr olmakla övünen aynı siyasetçimiz bir zamanlar 
Sayın Tansu Çiller’in ekolünde olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu 
belirtmiş ancak çok kısa bir süre sonra da yere göğe sığdıramadığı liderini 
devirmek için elinden geleni yapmıştır. 2001’de Ak Parti‘nin kurucuları arasında 
yer almış ancak sonraki günlerde bilinmeyen sebeplerle yollarını ayırmıştır. 
Hızını alamayan siyasetçimiz akabinde Sayın Devlet Bahçeli’den gelen bir 
davete icabet ederek MHP’ye geçmiş, lakin daha sonra MHP’yi parçalamak 
adına aktif bir rol oynamıştır. Bir sonraki adımı kuruluş misyonu ve vizyonu tam 
olarak bilinmeyen yeni partiyi kurmak olmuştur. Günümüze gelince milliyetçi ve 
muhafazakâr geçinen söz konusu siyasetçinin Türkiye’nin toprak bütünlüğünü 
tehdit eden söylemler ve icraatlarla dolu bazı partilerle kol kola siyaset yapıp 
kurtuluş yolu aradığını görmekteyiz. Bu da basiretsizlikten ve gafletten başka 
bir şey değildir. Bu siyasetçimiz bir yandan “Ayrılıkçı söylemlerden kaçınmalıyız.” 
derken öte yandan tahkir maksadıyla “Dünün Abdülhamid’i bugün Erdoğan’dır.” 
demektedir. Yine kendisinin ağzından “1908’de istibdada karşı koyan ruh neyse 
‘Gezi’ de odur.” şeklinde sözler dökülmüştür. 

  Bu noktada biz de şu sözleri söylemeyi tarihi bir zorunluluk addediyoruz: 
  Evet, dünün Abdülhamid’i bugün Erdoğan’dır. Dün II. Abdülhamid’i 

yıkmak için yapılanlar neyse bugün de Erdoğan’ı yıkmak için yapılanlar aynıdır.
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Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat 
yenileme öteleniyor

Tülay Akımcılar

M A K A L E

Geçtiğimiz hafta uygulaması başlayan kira düzenlemesi, 1 Temmuz 2023'e kadar 
yürürlükte olacak. Sektör temsilcilerine göre bazı ev sahipleri uygulamaya 2 kez 
yakalanmamak için kontratları haziran yerine temmuzda yenilemeye çalışıyor.
Konut kiralarında 1 Temmuz 2023'e kadar zam için üst sınır yüzde 25 olarak 
belirlendi.

Bu süre 10-30 Haziran tarihleri arasında yenilenecek kontratların bu yıl ve 
gelecek yıl olmak üzere düzenlemeye iki defa tabii olacağı anlamını taşıyor.

Kira tavan fiyatından 2023'te de etkilenmek istemeyen bir çok ev sahibi zam 
tarihini haziran yerine temmuz ayına çekmeye çalışıyor.

Bazı ev sahipleri konutunu kiraya vermeden önce "hava parası" gibi "enflasyon 
farkı parası" istemeye başladı.

Buna göre kiraya yüzde 25 zam sınırı olduğu için bir sonraki yılın zam farkı yerine 
peşinat isteniyor. Ayrıca kiracıya çıkış taahhütnamesi de imzalatılmaya çalışılıyor.

Kira fiyatlarındaki bu düzenleme ve yaşanan dalgalanma nedeniyle artık daha az 
kiralık ev ilana çıkıyor. Çünkü ev sahipleri alacakları kiranın bir süre sonra düşük 
kalacağını düşünüyor. trt haber
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TAKVİM
Ş İ İ R

Yeni bir ben doğuyor takvimlerin arasından,
Sadece adım aynı kalırcasına,
Gülüşüm başka, duruşum başka, 
Düşüncelerim, sevişlerim hep başka.
Kaldırıp attım gönlümdeki tozlu sandığı,
İçinden en ufak bir şey ayırmadım bile.
Kaldıkça acıtan hiçbir şeyi istemiyorum artık.
Kalanlar yüzümü güldüren olmalı.
Her gün doğduğunda, ruhum yeniden canlanmalı.
Zemheride çiçek açmaz mı gönül hiç?
Bak! Havada kar, ruhumda kardelenler,
Bir yenilenişin, dirilişin müjdecisi,
Neden hep baharı bekler ki zaten insan?
Yeniden başlamak için,
Bir Ocak ayında gelemez misin kendine?
Belki de soğukta çetin bir titreyiş tazeler benliğini,
Bu ben değilim diye haykırırsın avaz avaz.
Karlara bürünmüş ruhunun eriyişini izleyerek.
Yeni bir sen belirir gölgende,
Bir teşekkür kopar yüreğinden sonra,
Seni sana kavuşturanlara.
Bilmek lazım değil mi azizim,
Kendi içine varmayan, alışmaz mı yalan vuslatlara?

                                                                                 
                                                                             Müberra ARICI
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Mustafa ÇETİNTAŞ

G Ü N C E L 

Bakan Kurum: Ülke toprak-
larımızın yüzde 22,5'i yüksek 

çölleşme riski altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çölleşme Hassasiyet 
Haritası ile Türkiye'nin çölleşmeye karşı hassas alanlarını tespit ettiklerini ve ülke 
topraklarının yüzde 22,5'inin yüksek çölleşme riski altında olduğunu söyledi.
Kurum, sosyal medya hesabından 17 Haziran 2022 Dünya Çölleşme ve Kuraklık 
Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme, arazi bozulumu, biyolojik çeşitlilik 
kaybı ve kuraklığın çağın en önemli sorunları arasında olduğunu hatırlatan 
Kurum, bugün küresel arazi kaynakları üzerindeki baskının her zamankinden 
daha fazla olduğunu ve artarak devam ettiğini dile getirdi.

Hızla artan tüketim seviyelerinin başta toprak olmak üzere, diğer doğal kaynaklar 
üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdığına işaret eden Kurum, "Dünya 
genelinde, iklim krizi ve yanlış arazi kullanımına bağlı olarak oluşan çölleşme 
nedeniyle topraklar verimliliğini kaybetmekte, gıda üretimi azalmakta, işsizlik, 
zorunlu göç ve çeşitli hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Yaklaşık 2 milyara 
yakın insanın doğrudan çölleşme ve kuraklıktan etkilendiği tahmin edilmektedir" 
ifadelerini kullandı.

"Türkiye, çölleşme ve kuraklıktan en fazla etkilenecek ülkeler arasında"

Milyarlarca insanı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen "sessiz felaket" 
çölleşmeye dikkati çekmek ve arazi tahribatı konusunda halkın bilinçlenmesini 
sağlamak amacıyla 1994 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 17 Haziran'ı 
"Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü" ilan ettiğini anımsatan Kurum, şöyle devam 
etti:

"Türkiye, sahip olduğu coğrafi konumu, topografik, klimatik ve toprak özellikleri 
itibarıyla çölleşme ve kuraklıktan en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer 
almaktadır. Ülke olarak sorumluluğumuzun farkındayız. İklim değişikliğinin 
artan etkilerini azaltma ve uyum sağlamaya yönelik olarak 2019-2030 yıllarını 
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kapsayan 'Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı' hazırlanarak 
uygulamaya geçilmiştir. Çölleşme Hassasiyet Haritası ile ülkemizin çölleşmeye 
karşı hassas alanları tespit ettik. Bugün bu haritaya göre ülke topraklarımızın 
yüzde 22,5'i yüksek çölleşme riski altındadır."

"Özümüz Toprak, Sözümüz Korumak"

Bakan Kurum, Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi kapsamında, çölleşme 
ve erozyona hassas alanlarda gerçekleştirilecek her türlü faaliyetin belirlenmesi 
aşamasında karar vericilere yön gösterecek Karar Destek Sistemini kurduklarına 
ve titizlikle uyguladıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Toprakla olan bağı bin yıllara dayanan; toprağı türkülerine, şiirlerine konu 
eden, hayatının her noktasına taşıyan ve kutsal gören bir medeniyetin 
mensuplarıyız. Bu şuurla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 
780 bin kilometrekare vatan toprağımızı, çölleşme ve kuraklığa karşı 'Özümüz 
Toprak, Sözümüz Korumak' prensibiyle azimle şevkle ve kararlılıkla korumaya 
devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.trt haber

91



sirdergisi.com
Haziran 2022 -  Zilkade 1443

İşitme engelli olimpiyat şampiyo-
nu Akdeniz'in hedefi 

'efsane' olmak

S P O R

Durmuş KOÇ

Samsun'da 2017 yılında düzenlenen İşitme Engelliler 
Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli 
güreşçi Muhammet Akdeniz, Rıza Kayaalp ve Taha 
Akgül'ün yolunda giderek güreşin "efsane" isimleri 
arasına girmeyi hedeflediğini söyledi.
Adana'da 2006'da güreşe başlayan 27 yaşındaki 
Muhammet Akdeniz, hedeflerini anlattı.

Güreşe beden eğitimi öğretmenim teşvikiyle başladığını 
ifade eden Akdeniz, ''Türkiye seçmelerinde Kayseri Güreş Eğitim Merkezi'ne girmeye 
hak kazandım. İlk önemli madalyamı 2011'de Türkiye Şampiyonası'nda aldım. Sonra 
Ankara MTA Kulübü'ne geçtim, kulağımdaki sorunu antrenörlerim fark etti. Sağlık 
kontrollerinden sonra hem normal branşta hem de işitme engelliler branşında 
güreşmeye başladım" diye konuştu.
"Hayatımın dönüm noktası olan madalyayı 2013'te kazandım"
İşitme engelinin doğuştan iki kulağında da zar olmamasından kaynaklandığını anlatan 
Muhammet Akdeniz, "Hayatımın dönüm noktası olan madalyayı 2013'te Bulgaristan'da 
doktor raporuyla katıldığım olimpiyatlarda ikinci olarak kazandım. 2017'de Samsun'da 
23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) şampiyonu oldum. 2018'de 
Rusya'da dünya, 2019'da da Belarus'ta Avrupa şampiyonu oldum. 2021 yılında dünya 
üçüncülüğüm var. 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda da ikinci olarak kürsüye 
çıktım" ifadelerini kullandı.
Brezilya'da mindere 2. olimpiyat altını için çıktığını ifade eden Akdeniz, şunları söyledi:
"Şampiyonluk ile ikincilik arasında dağlar kadar fark var, bayrağınla marşını tüm dünyaya 
dinletiyorsun, bu bir sporcunun gelebileceği en yüksek seviye. Hedefimin altında 
kaldım ama çok çalışmadığım için ya da antrenmanlarımı aksattığım için değil, her şey 
çok iyi gidiyordu, hatta turnuvanın favorisini ilk turda yendim. Ama o maçta kaburgam 
sakatlandı, 7-0 öndeyken ve sonra işler çok zorlaştı. Çeyrek final ve yarı final maçlarını 
yenerek çok şükür finale çıktım ama gece sabaha kadar uyuyamadım. Maça çıkmamayı 
düşündük ama son anda savaşmak için çıktım, yaşadığım acı beni çok engelledi."
"Rıza Kayaalp, Taha Akgül gibi abilerimizle antrenman yapıyoruz"

92



sirdergisi.com
Haziran 2022 -  Zilkade 1443

M İ M Â R İ

Nihat ÖZBİLEK

Burmalı Mescid Camii

Burmalı Mescid Camii, İstanbul'un Vefa 
semtinde bulunan camiidir. Osmanlı 
Devleti'nin Mısır kadısı olan Emin 
Nureddin Osman tarafından[1] cami 
girişindeki kitabeye göre 1540 yılında 
yaptırıldı. Minaresinin yivli görüntüsü 
nedeniyle "Burmalı" olarak anılmaktadır.
Konum
Cami İstanbul'un Fatih ilçesinde Vefa 
semtindedir. Şehzade Camii'nin avlu 
duvarı önündedir ve Saraçhane gezi parkı 
içinde yer alır.
Tarihçe
Cami 1540 yılında Mısır kadısı Emin 
Nureddin Osman tarafından yaptırıldı. 
Cumhuriyetten önce aynı zamanda zikir ve 
dini sohbetlerin yapıldığı bir Nakşi dergahı 
idi.[1] Zamanla bakımsız kalan cami bir 

dönem marangoz atölyesi olarak kullanıldı. 
1930'lu yıllarda harap bir durumda olması 
nedeniyle kullanılmayan cami, 1955 
yılında onarılarak yeniden ibadete açıldı.
Caminin sol tarafında 1553-1554 yılında 
ölen Emin Nureddin Osman'ın mezarı 
bulunmaktadır. 1940'lı yıllarda Atatürk 
Bulvarı'nın yapımı sırasında çevresindeki 
birçok tarihi bina yıkılmasına karşın, 
Burmalı Mescid Camii yıkılmamıştır. 
Çevresindeki yapıların yıkılması nedeniyle 
cami günümüzde Saraçhane gezi parkı 
içinde ağaçlar arasında tek bir yapı olarak 
kalmıştır.
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Asal
Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P

Kitap Adı: Asal
Yazar: Sevil Üçüncüoğlu
Yayınevi: Nemesis Kitap

“Tesadüf diye bir şey yoktur. İnanın bana; eğer olsaydı, onu bulmuş ve çoktan 
yakasına yapışmıştım."
Asal hayata ve sosyal ilişkilere adapte olmaya çalışan bir gençtir. Fakat 
çevresindekilerin yargılayıcı ve ayrıştırıcı tutumlarına maruz kalmasının 
ardından ağır psikiyatrik belirtileri hastaneye yatmasına sebep olur. Annesinin 
desteğiyle sosyal hayata uyum sağlamaya çalıştığı sırada sancılı bir travmayla 
iletişim becerilerini kaybeder. Bundan sonra varlığını nasıl tanımlayacağı ise ona 
kalmıştır.
Asal, insanı bir gölge gibi takip eden 
karanlığı yırtmaya çalışanların ortak 
sesi. Kulağımıza adımızı okudukları 
gibi, acıdan ve mutluluktan her an 
uyanabileceğimizi fısıldıyor duymaya 
hazır olanlara. O; doğuştan, aileden, 
çocukluktan ve hayatın akışından 
yüklendiklerimizi değiştirebilme 
gücümüzü sınayan bir hikâyenin 
kahramanı. Yenilmek ve kazanmak 
hakkında bize söyleyeceği çok şey 
var!
(Tanıtım Bülteninden)

94



sirdergisi.com
Haziran 2022 -  Zilkade 1443D E R G İ 

Bilim Çocuk Dergisi
Dergimiz, her ayın 15’inde yayımlanıyor. Okuyucularımız, 7 yaş ve üzeri çocuklar.
Amacımız,
Bilimi küçük yaşlardan başlayarak çocuklara sevdirmek
Çocukların bilim dünyasına katkıda bulunabileceklerini fark ettirmek
Araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteği uyandırmak
Bilimin yaşamın bir parçası olduğunu göstermek
Bilim alanında yaratıcılığı artırmak
Buluş yapmaya özendirmek
(Tanıtım Bülteninden)
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ÂŞİR EFENDİ
Mehmed ALACADOĞAN

K U R ' A N 
B Ü L B Ü L L E R İ

5 Ağustos 1729’da doğdu. Reîsülküttâb Mustafa Efendi’nin oğludur. Tahsilini devrin 
tanınmış âlimlerinin yanında tamamladıktan sonra 1744 yılında ruûs imtihanını kazanarak 
çeşitli yerlerde müderrislik yaptı. Daha sonra kadılık mesleğine geçti; 1768’de Yenişehr-i Fenâr 
(Larissa), 1777’de Bursa, 1781’de Mekke, 1786’da İstanbul kadılıklarında bulundu. Anadolu 
ve Rumeli kazaskerliklerinin önce pâyelerini aldı, ardından bilfiil 1788’de Anadolu, 1789’da 
da Rumeli kazaskeri oldu. Ancak bir süre sonra azledildi. Şeyhülislâm Hamîdîzâde Mustafa 
Efendi zamanında herhangi bir sebep gösterilmeksizin Kastamonu’da ikamete mecbur edildi. 
Hamîdîzâde’nin şeyhülislâmlıktan ayrılması üzerine 1791’de tekrar İstanbul’a döndü. 1793’te 
ikinci defa Rumeli kazaskerliğine getirildi. Bu görevde bir yıl kadar kaldı, 30 Ağustos 1798’de 
şeyhülislâm oldu. III. Selim, Âşir Efendi’ye hitaben çıkardığı hatt-ı hümâyunda (Cevdet, VII, 
303-304), kendisinden önce şeyhülislâm olan Dürrîzâde Ârif Efendi’nin görevini ihmal etmesi 
yüzünden azledildiğini, duyduğu güven sebebiyle bu görevi kendisine verdiğini belirtiyor ve 
ilmiye mesleğinde bir süreden beri görülen bozukluğu gidermek için çalışmasını istiyordu. 
Bundan dolayı onun şeyhülislâmlığı döneminde bu yolda bazı çalışmalar yapılmıştır. 11 
Temmuz 1800’de şeyhülislâmlıktan azledildikten sonra Bursa’ya gönderildiyse de kısa zaman 
sonra tekrar İstanbul’a döndü; 29 Kasım 1804’te vefat etti. Cenazesi önce Eminönü civarındaki 
Bahçekapı’da kendi adıyla anılan kütüphanenin hazîresine defnedilmiş, daha sonra Molla 
Gürânî Mezarlığı’na nakledilmiştir.

Bilgisi, dürüstlüğü, hayır ve hasenata düşkünlüğü ile takdir edilen Âşir Efendi aynı zamanda 
iyi bir hattattı. Bahçekapı’da bugün kendi adıyla anılan caddede bulunan konağının bahçesinde 
bir kütüphane ve dârülkurrâ kurmuş, buraya görevliler tayin ederek bazı gelirler tahsis etmiştir. 
Ayrıca Kastamonu’da bulunduğu sırada orada da hayır eserleri yaptırmıştır. Günümüzde 
Süleymaniye Kütüphanesi’nin bir bölümünü oluşturan kütüphanesinde bizzat kendisinin 
istinsah ettiği bazı yazmalar da bulunmaktadır. TDV

BİBLİYOGRAFYA
Devhatü’l-meşâyih, s. 166-177.
Cevdet, Târih, VII, 286, 303-304.
Sicill-i Osmânî, III, 281.
İlmiyye Salnâmesi, s. 560-561.
İbnülemin, Son Hattatlar, s. 500-503.
Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, s. 260.
İst.A, II, 1152-1153.
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Tıbbi olarak engellemek mümkün değil ama bazı küçük değişikliklerle geciktirebilirsiniz. Op. 
Dr. Gülfem Şişmanoğlu, menopozun ilk belirtilerini sıraladı ve menopoza girmeyi geciktiren 
tüyolar verdi. Ani ateş basmaları, aşırı terleme, regl düzeninde meydana gelen değişimler, 
çarpıntı ya da üşüme… Ülkemizde sıklıkla 45-55 yaş arası kadınların yakındığı tüm bu şikayetler, 
menopozun ilk belirtileri arasında yer alıyor. Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Gülfem Şişmanoğlu, kadınlarda menopoz dönemi hakkında bilgi 
verdi.

MENOPOZUN İLK BELİRTİLERİ NE ZAMAN GÖRÜLÜYOR?

Son regl kanaması menopoz olarak kabul edilir. Bir kadının kesin olarak menopoza girdiğini 
söyleyebilmek için 12 ay kesintisiz regl olmaması gerekmektedir. Menopoz ilk belirtilerini, 40 
yaş sonrası, yaklaşık 55 yaşa kadar geçen süre içerisinde görülen regl düzensizlikleri ile gösterir. 
Ardından regl kanaması tamamen biter. 40 yaş öncesi gerçekleşen menopoz ise, prematür 
over yani halk arasında yaygın bilinen adıyla erken menopoz olarak adlandırılır.

Menopoz belirtileri arasında ilk sırayı regl düzeninde meydana gelen değişimler alır. 
Menopozda genellikle 45 yaş itibariyle kanamanın tamamen kesilmesinden 1-2 yıl önce regl 
düzeninde değişiklikler olur. Kanama, seyrek yani 1,5-2 ay aralıklarla görülebildiği gibi 15 
gün gibi kısa sürelerde de tekrar edebilir. Menopozda ise kanama tamamen kesilir. Menopoz 
belirtilerine bakıldığında kadınların önemli bir kısmında sıcak basması, terleme, çarpıntı 
görülür ve bu belirtilerin şiddeti giderek artar.

MENOPOZUN 6 BELİRTİSİ

Ateş basması, menopozda en şikayet edilen belirtilerden biridir. Yüzde, boyunda, kollarda, 
ellerde ve bazen de vücudun üst yarısında aniden yanma, terleme, kızarma ve sıcaklık hissi 
şeklinde görülür. Genellikle 3-5 dakika sürer ve geçer. Geceleri uykudan uyandıracak şekilde 
ateş basması uyku düzenini bozabilir. Günde birkaç sefer sık olabildiği gibi haftada birkaç 
kere de yaşanabilir.  Bazı kadınlar ise menopoz belirtilerini hiç yaşamadan 
atlatabilirler. Menopozda görülen diğer belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir:

*İdrar torbasının esnekliği azalacağı için gece idrara sık çıkma, idrar 
kaçırma, idrar yaparken yanma

*Vajina kayganlığında azalma ve kuruluk oluşumu nedeniyle cinsel ilişkide 
ağrı

*Cinsel isteksizlik
*Göbek çevresinde yağlanma ve kilo alımı
*Menopozda artan yaşlanma korkusu ile psikolojik rahatsızlıklar

Menopozu kolay atlatmanız için 
7 öneri

Nedim AKIMCILAR

A K TA R I N I Z
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Doğmak, ölmeyi kabullenmektir,
ölmek, yeniden doğmayı...

Akif CEMİL

HİTÂM-I MİSK
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Çocukluğu ve öğrenim hayatı

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

Müzik hayatı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hatice Urtekin

TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 Haziran Salı 2021/20 Şevval 
1442- Ayasofya’da İlk Cuma 
Namazının Kılınışı (1453)

2 Haziran Çarşamba/21 
Şevval- Türkiye’de İlk Kez “Pazar 
Günü Resmî Tatil” Uygulamasının 
Başlatılması (1935)

3 Haziran Perşembe/22 
Şevval- I. Haçlı Seferi (1098)/ 
Gelir Vergisi Kanunu’nun Kabulü 
(1949)/ Boksör Muhammed 
Ali’nin Vefatı (2016)

4 Haziran Cuma/23 Şevval- 
Sultan Abdülaziz’in Şehid Edilişi 
(1876)/ Pehlivan Koca Yusuf’un 
Vefatı (1898)

5 Haziran Cumartesi/24 
Şevval- İsrail ile Arap Ülkeleri 
Arasında “Altı Gün Savaşları”nın 
Başlaması (1967)/ Felsefeci Hilmi 
Ziya Ülken’in Vefatı (1974)

6 Haziran Pazar/25 Şevval- 
Fatih Sultan Mehmed’in Kırım’ı 
Fethi (1475)

7 Haziran Pazartesi/26 
Şevval- Mâlikî mezhebi kurucusu 
İmam Mâlik’in Vefâtı (795)/ 
Süleymaniye Câmii’nin Açılışı 
(1557)/ Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ait İlk Madenî Paranın Basılması 
(1933)/ A. Cahit Zarifoğlu’nun 
Vefâtı (1987)/ Şair Abdurrahim 
Karakoç’un Vefatı (2012)

8 Haziran Salı/27 Şevval- 
Peygamber Efendimiz (sav)’in 
Mîlâdî Tarihle Âhirete İrtihâli 
(632; H. 13 Rebîülevvel 11)/ 
Türkiye’de İlk Kalp Ameliyatı’nın 
Yapılması (1951)

9 Haziran Çarşamba/28 
Şevval- Hz. Ebûbekir’in Halife 
Seçilmesi (632)/ Sultanahmed 
Câmii’nin İbadete Açılışı (1617)/ 
Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî 
Hazretleri’nin Vefatı (1827)/ 
Anafartalar Zaferi (1915)

10 Haziran Perşembe/29 
Şevval- Kırgız Yazar Cengiz 

Aytmatov’un Vefatı (2008)

11 Haziran Cuma/1 Zilkade- 
Kânûnî Sultan Süleyman’ın İran 
Seferi (1534)/ Kızılay’ın (Hilâl-i 
Ahmer) Kuruluşu (1868)

12 Haziran Cumartesi/2 
Zilkade- Cezayir’in Fransızlar 
Tarafından İşgâli (1830)

13 Haziran Pazar/3 Zilkade- 
Hz. Âişe’nin Vefâtı (678)/ Cemil 
Meriç’in Vefatı (1987)

14 Haziran Pazartesi/4 
Zilkade- Dârendeli Osman Hulûsî 
(Ateş) Efendi’nin Vefatı (1990)

15 Haziran Salı/5 Zilkade- 
Hz. Bilal-i Habeşî Tarafından 
İlk Ezanın Okunması (622)/ I. 
Kosova Savaşı (1389)/ Yeniçeri 
Ocağı’nın Kaldırılması (1826)/ 
Darüşşafaka’nın Kuruluşu (1865)

16 Haziran Çarşamba/6 
Zilkade- Barbaros Hayreddin 
Paşa’nın Preveze Zaferi (1535)/ 
Ezân-ı Muhammedî’nin Tekrar 
Aslî Lafızlarıyla Okunmasının 
TBMM’ce serbest Bırakılması 
(1950)

17 Haziran Perşembe/7 
Zilkade- Hz. Osman’ın Şehâdeti 
(656)/ Ezanın Aslî Sûretinde 
Okunmaya Başlaması (1950)/ 
Kemal Kacar’ın Vefatı (2000)

18 Haziran Cuma/8 Zilkade- 8. 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a 
Suikast Teşebbüsü (1988)

19 Haziran Cumartesi/9 
Zilkade- İznik Konsili’nin 
Toplanması (325)/ ABD’de 
Köleliğin Resmî Olarak 
Kaldırılması (1862)

20 Haziran Pazar/10 Zilkade- 
Kosova Zaferi/ I. Murat’ın 
Şehid Edilmesi (1389)/ En Uzun 
Günlerin Başlaması

21 Haziran Pazartesi/11 
Zilkade- İbn-i Sînâ’nın Vefâtı 

(1037)/ Zonguldak’ın Kurtuluşu 
(1922)/ Soyadı Kanunu’nun 
Kabulü (1934)/ Yılın En Uzun 
Günü

22 Haziran Salı/12 Zilkade- 
Nasreddin Hoca’nın Vefâtı 
(1284)/ Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Hazretleri’nin Vefatı (1780)

23 Haziran Çarşamba/13 
Zilkade- Hz. Ali’nin Halife 
Seçilmesi (656)/ Turgut Reis’in 
Vefatı (1565)

24 Haziran Perşembe/14 
Zilkade- Girit Adası’nın Fethi 
(1645)/ II. Balkan Savaşının 
Başlaması (1913)/ Türkiye’de 
Başkanlık Seçimi Modeline 
Geçilmesi (2018)

25 Haziran Cuma/15 
Zilkade- Sultan Abdülmecid’in 
Vefatı (1861)/ Kore Savaşı’nın 
Başlaması (1950)

26 Haziran Cumartesi/16 
Zilkade- Büyük İstanbul Yangını 
(1645)

27 Haziran Pazar/17 Zilkade- 
Hayber’in Fethi (628)/ Hicaz’ın 
Osmanlı’dan Ayrılması (1916)

28 Haziran Pazartesi/18 
Zilkade- I. Dünya Savaşı’nın 
Başlaması (1914)/ İzmit’in 
Kurtuluşu (1921)/ Mehmed Fuat 
Köprülü’nün Vefatı (1966)

29 Haziran Salı/19 Zilkade- 
Şeyh Said ve 46 Arkadaşının İdam 
Edilişi (1925)

30 Haziran Çarşamba/20 
Zilkade- Sultan II. Mahmud’un 
Vefatı (1839)/ Himâye-i Etfâl 
(Çocuk Esirgeme) Cemiyeti’nin 
Kuruluşu (1921)/ Fuat Sezgin’in 
Vefatı (2018)

Kaynak: Mahinur Aydın, 
Şebnem Dergisi, Sayı: 196
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Céline Dion

SANATÇILAR

Tugay ALKAN

Céline Marie Claudette Dion (d. 30 
Mart 1968), Kanadalı şarkıcı ve iş kadını. 
Charlemagne, Québec'te geniş bir ailede 
doğdu. Menajeri ve gelecekteki eşi René 
Angélil, Dion'un ilk albümünü finanse etmek 
için kendi evini ipotek ettirdikten sonra 
Dion, Fransızca konuşulan ülkelerde çocuk 
yıldız hâline geldi. Dion'un uluslararası 
alanda tanınması, 1982 Yamaha Dünya 
Popüler Şarkı Festivali ile İsviçre adına 

yarıştığı 1988 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanmasıyla gerçekleşti. 1980'lerde 
yayımladığı bir dizi Fransızca albümün ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Epic 
Records ile anlaştı. 1990'da Unison adını verdiği ilk İngilizce albümünü yayımladıktan 
sonra Kuzey Amerika'da ve İngilizce konuşulan diğer ülkelerde bilinen bir pop sanatçısı 
oldu.

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

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

GÜNCEL

Burhan PINARBAŞI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
"Umarız İsveç ve Finlandiya gibi dost 
bildiğimiz ülkelerin, Türk vatandaşlarını 
tehdit eden terör örgütlerinin 
faaliyetlerini engelleme noktasında 
somut ve kalıcı adımlar attığını 
görebiliriz" dedi.

Altun, İletişim Başkanlığı tarafından 
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 
düzenlenen "Ukrayna Krizi ve NATO'nun 
Geleceği" konulu panelde katılımcılara 
video mesajla hitap etti.

Türkiye'nin 1952 yılından bu yana üyesi 
bulunduğu ve bu 70 yıllık üyeliği boyunca 
askeri, ekonomik ve diplomatik her 
türlü destek vermekten kıvanç duyduğu 
NATO'ya olan bağlılığını kararlılıkla 
sürdürdüğüne işaret eden Altun, ülkenin 
karşılaştığı güvenlik tehditlerine karşı, 
bölgesel ve küresel barışın sağlanması 
adına örgütün oynadığı hayati rolün 
bilincinde olduklarını ifade etti.

Altun, NATO'nun bu hayati rolünün 
etkin bir biçimde sürdürülmesi adına 
örgütün misyon ve operasyonlarını 
desteklediklerini ve desteklemeye devam 

edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin gerek jeopolitik 
konumunun önemi gerek NATO içindeki 
ikinci büyük orduya sahip olması gerekse 
de son yıllarda hız kazanarak artan 
savunma sanayi ve güvenlik kapasitesiyle 
ittifak içinde önemli bir misyon 
yüklendiğine dikkati çeken Altun, şöyle 
devam etti:

"Bosna Hersek'ten Sudan'a, 
Afganistan'dan Kosova'ya pek çok 
ülkede NATO misyonlarına doğrudan 
katkı sunan Türkiye, NATO'nun ortak 
bütçesine en çok destek veren ve NATO 
harekatlarına en fazla katkı veren üye 
ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye 
gerek PKK, DEAŞ, El Kaide, FETÖ ve diğer 
terör örgütleriyle mücadelede gerekse 
düzensiz göç, insan kaçakçılığı, korsanlık 
ve deniz haydutluğuyla mücadelede bir 
cephe ülkesi olarak kendi ulusal güvenliği 
ve ittifakın güvenliği için üstüne düşen 
sorumlulukları yerine getirmektedir. 
Ülkemizin NATO misyonlarına 
sunduğu tüm bu katkılar ve stratejik 
NATO varlıklarına topraklarımızda ev 
sahipliği yapmamız, ittifaka olan güçlü 
bağlılığımızın devam ettiğinin en güçlü bir 
kanıtıdır." 

Türkiye'nin de sunmuş olduğu önemli 
katkılarla NATO'nun bugün en dinamik 
ve güçlü güvenlik teşkilatı olduğunu ifade 
eden Altun, böylesi bir ittifak örgütünün 
genişlemesinin arzu edilir bir durum 
olduğunu ve Türkiye'nin bugüne kadarki 
genişlemelerde kolaylaştırıcı bir rol 
oynadığını kaydetti.
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Hilal CİĞERCİ

KİTAP

Kitap Yorumu

VAR MISIN ? – DOĞAN CÜCELOĞLU
Kişisel gelişim kitaplarının sohbet havasında olmasını çok seviyorum. 

Samimi bir üslupla yazılan kitapları okumak her zaman daha keyifli ve 
eğlenceli oluyor. Bu kitabın dilimde oldukça yalın ve akıcı. Zaman zaman 
kendimize sorduğumuz ama cevap bulamadığımız soruları Doğan Cüceloğlu 
cevap veriyor. Aynı zamanda hem kendi hayatından hemde çevresinden 
örneklerle anlatımı pekiştiriyor. Okurken bir çok şeyi fark etmemi sağlayan bu 
eseri okumanızı tavsiye ederim 

MADAME BOVARY 
Yazılarımda genellikle çok sevdiğim kitaplardan bahsetmeyi tercih 

ediyorum. Ama bu kitabı okurken sevmediğimi itiraf etmem gerekiyor. 
Çok kıymetli bir klasik olması kitabı sevmem için yeterli bir sebep olmadı 
maalesef. Kitabın konusundan bahsedecek olursam;

Emile küçük yaşta annesini kaybetmiş , babası tarafından büyütülmüş 
bir kızdır. Emile’nin en büyük tutkularından biri romanlardır ve romanlarda 
tasvir edilen hayatlar onun gözünde ulaşılması gereken bir hedef niteliği taşır. 
Yapacağı evliliğinde aynı romanlardaki gibi son derece romantik ve masalsı 
olmasını umar ama evliliği hayal ettiği şekilde olmaz. Kasabanın doktoru 
Charles  ile evlenir charles emile’ nin tam aksine hırstan uzaktır. Onu diğer 
insanlardan üstün kılan hiç bir özellliği yoktur. 

. Son derece iyi bir insan olmasına rağmen Emile onu beğenmez ve günden 
güne ondan uzaklaşır. Aradığı sevgiyi başkalarında aramaya başlar ve bu onu 
bir çıkmaza sürükler 

Uzun betimlemeleri , bunalımlı karakterleri ile benim için çok keyifli bir 
okuma deneyimi olmadı 

BİR ADAM YARATMAK- NECİP FAZIL KISAKÜREK 
Uzun süredir okumayı istediğim bir yazardı Necip Fazıl Kısakürek. Bence 

çok akıcı ve edebi anlamda çok kıymetli bir eser. Konusundan bahsedecek 
olursam ; 

Hüsrev , İstanbul’un zengin kesimine mensup bir yazardır. Yazdığı bir tiyatro 
eseri çok ses getirmiştir ve bu eserin hem yazım sürecini hemde nerden 

102



sirdergisi.com
Haziran 2022 -  Zilkade 1443

ilham alınarak yazıldığını merak eden bir gazeteci Hüsrev ile röportaj yapar. 
Hüsrev’in yazmış olduğu hikayenin baş kahramanın yaşadığı olaylar Hüsrev’in 
babası ile bağlantılıdır ve Hüsrev bunun bilinmesini istemez ama Hüsrev’in 
annesi bu olayı gazeteciye anlatır ve ardından olaylar gelişir. 

Hem sayfa sayısı bakımından hem de içerik bakımından kısa sürede 
okuyabileceğiniz bir eser. Okumanız tavsiye ederim. 

EYVAH KÖTÜ BİR ŞEY OLACAK- ALP KARAOSMANOĞLU
Endişeleriniz ufak bir olayda bile sizi kontrol etmeyi başarıyorsa bu kitap 

size çok yardımcı olabilir. Bu kitapta hem endişeden hemde vicdandan 
bahsediliyor. Yazar hem başından geçen olaylardan hemde karşılaşmamış 
olduğu olaylardan örnekler vererek anlatımı hem daha anlaşılır hale getirmiş 
hemde bu gibi durumlarla herkesin karşılaştığını anlamamıza yardımcı olmuş. 
Kişisel gelişim kitaplarını okurken zorluk çekiyorsanız bu kitapta aynı problemi 
yaşamayacağınızı düşünüyorum çünkü anlatım öğüt veren nitelikte değildi 

Endişeli ve vicdan ile ilgili okuyabileceğiniz harika bir eser. 

ANAYURT OTELİ- YUSUF ATILGAN 
Anayurt oteli ‘nin sahibi Zebercet’in  takıntısı halıne gelen yalnızca bir 

kez otelde konaklayan bir kadına olan aşkını konu alıyor , kitap. Zebercet şu 
zamana kadar okuduğum en sinir bozucu bak kahraman olabilir hiç bir şey 
yapmıyor gibi geliyor ama olaylara ne zaman müdahale etse bunu çok yanlış 
bir şekilde yapıyor. Birde okurken gerçekten sadece bir kez gördüğü bir insana 
nasıl bu kadar aşık olduğunu sorgulamadan edemedim …

KORKUYU BEKLERKEN – OĞUZ ATAY 
Oğuz Atay kalemini çok merak ettiğim bir yazardı. Kitaplarını okumaya 

küçük hikayelerden oluşan bu eserle başlamak istedim. Kalemi son derece 
akıcı , betimlemeler ise çok net ve uzun değil. Hikayelerden en sevdiğim , bu 
kitaba ismini veren “korkuyu beklerken”oldu. Okumanızı tavsiye ederim 
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İbrahim Erdem KARABULUT

G Ü N D E M

GENÇLER ASLINIZA RÜCÛ EDİN

Uzun süredir toplu taşıma araçlarını kullanan 
biri olarak bindiğim her araçta gençlerimizin 
inanılmaz değişimini, toplumumuzun her geçen 
gün daha çok bozulduğunu izleyip, bizi nasıl bir 
kültür erozyonuna ittiklerini, bizi nasıl bu kadar 
kısa sürede ahlaki çöküntüye uğrattılar diye 
düşünürüm.

Bu gözlemimi genelde toplu taşıma araçlarını 
kullananların çoğu bakma ile görme arasındaki 
o' ince nuansı biliyorsa mutlaka fark ediyordur.

Artık büyüklere yer vermenin yaşandığını 
kimse göremez. İstisnalar hariç.

Genç kızlarımızın toplu taşıma içerisinde 
oturuş biçimleri ise bir önceki gençliğimiz 
bindikleri kendi hususi araçlarında dahi 
oturmayı düşünmüş olamazlar.

Yaşlı, engelli, çocuklu Anneler için ayrılan 
yerlere genelde gençlerin oturduğunu ve 
yaşlıların " Evladım burası bize ayrılan yer" 
demeye dahi cesaret edemediğini mutlaka 
benim gibi herkes gözlemliyor-dur.

Telefonlarıyla yüksek sesle müzik 
dinleyenlerin, yüksek sesle konuşanların, genç 
kızlarımızın bir erkeğin dahi kullanamayacağı 
sinkaflı cümleler kurduğunu şaşkınlıkla 
izleyenler mutlaka vardır.

Etrafını gözlemleyenlerin ilk gördükleri şey 
ise, neredeyse vücudunda damga (dövme) 
olmayan bir genç kızımızın olmayışıdır.

Bu dövmelerin ise kolları, boynu, hatta son 
dönemlerde giyimli diye giydikleri kıyafetlerin 
açıklığından kalçalarının üstüne yaptırdığı 
dövmeler dahi görülebiliyor.

Enselerine yaptırdıkları dövme ise hangi 
amaçla yapıldığı dahi anlaşılmamaktadır.

Kulaklarına takılı onlarca halkayı küpe olarak 
takmalarını gelin hoşgörü ile görelim, fakat 
bir genç kızın göbeğine taktığı halkaya anlam 
vermek mümkün değil. 

Burnuna taktığı halka ne amaç taşımakta 
anlamını bilen yok.

Neredeyse hiçbir genç kızın saç renginin 
saçla ilgisinin olmadığını düşündüğümde ise 
bunlar bizim geleceğimiz ve geleceğimize yön 
verecek yeni neslimiz demekten imtina etmek 
istesem-de bu sonuç değişmeyecektir.

Peki saçları civciv sarısından tutunda aklınıza 
gelebilecek her renk pastel tonları ile dolaşan 
bu kız çocuklarımızın durumunu özgürlük adı 
altında düşünelim ve hoşgörü ile bakalım , 
mutlaka bir gün " Aslına Rücu" ederler diyerek 
susalım, konuşmayalım.

Özellikle ilk baharla birlikte adına (Tayt) 
denen bir dönem bayanlar için üretilen (Kilotlu 
Çorap) misali kıyafetler ile gezen genç kızlarımız 
sokağa çıkmadan hiç boy aynasına bakma 
gereği duymazlar-mı?

Ağda yaptırmamış olan genç kız ve 
kadınlarımızdan bir çoğunun bu kıyafetlerin 
altında iz yapmasın, bacakları kalçasına kadar 
sütun gibi pürüzsüz olsun amacıyla kilotsuz 
giyerek sokağa çıkmaları nasıl bir özgürlük kılıfı 
ile adlandırılır.

Sokak köşelerinde, AVM kuytu köşelerinde, 
açık alan park ve bahçelerde sevişmeye eşdeğer 
görüntüler sergilemek özgürlükle bağdaşacak 
bir davranış-mıdır?
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Sarıyer bebek sahilinde ulu orta cinsel ilişki 
ile Ümraniye metro arkasında bir çiftin ilişkisini 
özgürlük olarak adlandırmak yerine kaybolan, 
yıpranan, deformasyona uğramış bir ahlaki 
çöküntü demek yanlış-mı olur?

Genç erkeklerimize ne demek lazım?

Onları bir makale değil bin makale ile 
anlatmaya çalışsak bitiremeyiz!

Onlarda-da aynı dövme hastalığı mevcut.

İmzanın güzelliğinden olmalı-ki Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk imzası neredeyse her 
yüz gencimizin kolunda, boynunda, göğsünde 
dövme olarak taşıması ilk anda göğsümüzü 
kabartsa-da biraz gözlemlendiğinde Atatürk'ün 
kaç yaşında öldüğünü bilemeyecek kadar boş 
beyinli olduğunu anlıyorsun.

Gönül Atatürk'ün gençliğe hitabesini 
okumuş "Nutku" hafızasına kazınmış gerçek 
genç Atatürkçüler olarak görmek istese-de 
özde değil sözde Atatürkçüler görüyoruz.

Peki dedesinin adını bilmeyen bu genç 
nesil neden bunları özenti olarak yapmakta.  
Arjantinli Marksist-Leninist siyasetçi Che 
Guevara'nın neden Küba ordusuna katılıp 
Fidel Castro saflarında yer aldı, Bolivya'da nasıl 
öldürüldü? bilgisini dahi bilmeden koluna onun 
görselini dövme olarak yaptıranlara hangi 
mantıkla bakılmalıdır.

Babasına, Ata'sına, Ailesine saygı duymayan 
bir neslin koluna, bacağına, kalçasına dövme 
yaptırarak Atatürkçü olamayacağı gibi, Che 
Guevara'nın dövmesini yaptıranlar da Marksist 
olamayacağını anlatmak hiç kolay olmaz.

Tıpkı Hz. Ali'nin çocukları Hasan ve 
Hüseyin'in öldüğü yaşı dahi bilmeden Hz. 
Ali'nin veya kılıcı Zülfikarın dövmesi yaptıranlar 
gibi, Ülkücülüğün ne olduğunu bilmeden 
Bozkurt selamı verenler gibi, Fatiha suresini 
ezbere bilmeyip sokaklarda Allah-u Ekber 
nidası atarak kendilerini İslamcı olarak 
adlandıranlar gibi  hiç bir anlam ifade etmediği 
gibi onların olmak istediğini oldurmaz.

Erkeklerin sokakta öldürdüğü Eşleri, 
dövdüğü Anneleri, aşağıladığı kız kardeşleri 
başta olmak üzere genç kızlara sarkıntılık 
yapmaları özgürlük-mü? Yoksa erozyona 
uğramış bir aile yapısının yetişmesiyle 
büyümüş bir birey-mi? Sorusunun yanıtını 
sosyologlar vermelidir.

Keza kadına şiddetin nedeni ne namus, 
ne kıskançlık, ne geçimsizlik, ne intikam, 
ne-de özgürlük olarak kabul edilemeyeceği 
gibi kadına şiddetin artmasında genel ahlak 
yapısının siyasi, ticari olmak üzere aile 
ahlakının deformasyonunun hiç etkisi yoktur 
demek mümkün-mü?

İnsanı İnsan olduğu için yaratandan ötürü 
sevmek Türk milletinin töresindendir.

Türk milleti "Bana dokunmuyorsa bin 
yaşasın" dediği yılan için hoşgörülü olduğunu 
bütün canlılarda yaşarken, erozyona uğratılan 
Örf, Anane, Gelenek gibi kültürümüzde 
nasibini almıştır.

Bencil olduğumuz konusu yıllarca işlenmiştir 
"sana dokunmuyorsa başkasına dokunacaktır " 
gibi sözlere ek olarak "Yılanın başını küçükken 
ezeceksin" şekline dönüştürülmüştür.

Başta kültürümüzü pompalanan TV dizileri 
ile kaybederken işlenen sinema filmleri ile 
toplum yapımızın asla kabul edemeyeceği 
değişimi özentilerle kendi elimizle değiştirmeyi 
başaran güçler için " Dış güçler" dersek 
mutlaka "abesle iştigal " diyenler olacaktır.

Kalın sağlıcakla.
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ağgül Seni Lâ-mekanda GörmüşlerAhmet DÜNDAR

Bir insan sevdalanıp sevdiği zaman
Gönül ehli yarin bulur mu acep

Aşk deryasında umman daldığı zaman
Gönül ehli yarin bulur mu acep

Bir insan mabet duyunca cananına
Gönül mehtaptan payın alır mı acep

Varıp divan durunca Hakk'ın divanına
Gönül divandan tayin alır mı acep

Bir insan girse aşkın zırhlı babına
Gönül varır mı ola tadına acep

Bülbül olup girse o dostun bağına
Feryad figanı birdem diner mi acep

Bir insan ilmi irşada varsa durulsa
Gönülden kem gülleri derer mi acep

Bir an olan rüya yıl kadar uzasa
Dört mevsimden haber verir mi acep

KARAMAN
Kaynak Kişi: Aşık Larendeli
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Minik Takipçiler

EN TATLI TAKİPÇİMİZ

AYŞE NERGİS EROZAN-GEBZE

Hüsamettin Erozan-GEBZE
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SOLDAN SAĞA

1) Aslen Kahramanmaraşlı olan, 1 Temmuz 
1940 tarihinde Ankara'da doğmuş, Mavera 
dergisi kurucusu, İşaret Çocukları ve Yedi Güzel 
Adam eserlerinin yazarı edebiyatçımız. (Ortadaki 
Resim). 2) Bir canlının neslini devam ettirmesi 
olayı, çoğalma. – Durgun, sessiz. – Kırmızı. 3) 
Taneli bir meyve. – Lityum’un simgesi. - Omurgalı 
hayvanlarda lenf bezine benzeyen ve kan 
damarları çok olan bir organ. 4) Bir besin maddesi. 
– Demiryolu. 5) Kayıkta, dümeni sağa ya da sola 
çevirebilmek için dümenin baş tarafına takılan 
ağaç ya da metal kol. – Sıcak ve soğuk arası. 6) 
Demiryolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, 
bir ya da birkaç lokomotif tarafından çekilen, ardı 
ardına bağlanmış vagonlar dizisinden oluşan taşıt. 
– Duvarcı malzemesi. 7) Beyaz. – Temel, esas. 8) 
Bir soru eki. – Zan. 9) Damla. – Us. 10) Sahip, iye. 
- Çeşitli renklerde kare desenleri olan (kumaş). 
11) Uyuşturucu özelliği olan bir ilaçla sağlanan ve 
vücutta bir ya da birkaç işlevin azalmasına yol açan 
uyku durumu. – Bir besin maddesi. - Un, şeker ve 
yumurta karışımı, genellikle içine çekirdeksiz kuru 
üzüm, kakao vb. de konularak yapılan, fırında 
pişirilen tatlı çörek.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Mart 2022'de 'Benim Kahramanım Türk 
Halkıdır' kitabını yazan, gerçek adı Fahrettin 
Cüreklibatır olan Türk sinema oyuncusu, senarist, 
yapımcı, yönetmen ve doktor. 2) Fasıla, mesafe. 
– Kuvvet, güç – Baston. 3) Kocaeli’ne bağlı bir 
ilçe. – Metre’nin kısaltılmışı. 4) İşaret, belirti, 
simge, iz.- Doğubayazıt ile Çaldıran arasında 
bulunan volkanik dağ. 5) Türlü metallerden 
yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince 
uzun nesne. – Yankı, akis. 6) Genel olarak sıvılar 
için kullanılan ölçü birimi. 7) Favori. – Duman 
kiri. 8) “Gök gürültüsü” anlamına gelen Kur’an’da 
bir sure. – Müzikte duraklama işareti. 9) Yapma, 
yerine getirme. 10) Hortumlu bir hayvan. - Bir 
binanın, insanlar tarafından kullanılabilecek 
zemine sahip herhangi bir seviye parçası. 11) 
Tamirat. - Gizem. 12) Çok sayıda insanın bir araya 
gelmesiyle oluşan insan topluluğu. 13) Bir nota. 
– Sürüngen bir hayvan. – Alfabede son harfin 
okunuşu. 14) Muğla’nın bir ilçesi. - Kesici bir aracı 
sürterek bir şeyin yüzeyindeki tabakayı kaldırmak.
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Bir Yiğit de Bir Güzeli Severse
Bir yiğit de bir güzeli severse

Emrettiği yere hemen gitmeli

Ardına düşmeyle güzel sevilmez

Güzelleri koşup koşup bulmalı

Zehirdir kötünün ekmeği yenmez

Merd olanın ışığı sönmez

Bir güzel seversen sözünden dönmez

Sevdiğinin halından da bilmeli

Dolandım dağları borlara düştüm

Kız senin derdinden odlara düştüm

Çaresi bulunmaz dertlere düştüm

Dostunun derdine ortak olmalı

Karac'oğlan der ki n'olup n'olmadan

Dost ağlayıp düşman bize gülmeden

Biri ölüp biri ile kalmadan

Ölecekse ikisi de ölmeli

Karacaoğlan B E R C E S T E

110


