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Kıymetli dostlar, her ulusun tarih sayfalarında 
bir veya birkaç zaferi vardır. Lâkin milletimizin 
tarih sahnesinde sayısız parlak savaşlarından biri 
de Çanakkale Savaşı’dır.

Milletlerin tarihinde sonuçları itibarıyla yeni bir 
çağın açılması, yeni bir dönemin başlaması veya 
bir kırılma ve çözülmenin yaşanmasına vesile olan 
savaşlar vardır. Olumlu ya da olumsuz, sonucu ne 
olursa olsun bu savaşlar milletlerin hafızasında 
her zaman canlı ve taze kalırlar.

Anadolu'yu Türklere açan Malazgirt Savaşı, 
yeni bir çağı başlatıp Osmanlı Devleti'ni bir dünya 
devleti haline getiren İstanbul'un fethi ve 93 Harbi 
olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı bu 
cümledendir. Çanakkale Muharebeleri de tıpkı 
bunlar gibi Türk milletinin hafızasına kazınan, 
hatırası hep taze kalan, üzerinden geçen yıllara 
rağmen hâlâ coşkuyla anılan, hakkında kitaplar 
yazılıp filmler çekilen büyük bir zafer, kahramanlık 
ve mücadele örneğidir.

Osmanlı Devleti ekonomik ve askerî 
yönden zayıf ve bitti gözüyle bakılan bir devlet 
durumunda iken girdiği I. Dünya Savaşı'nın ilk 
yıllarında umulmayan parlak sonuçlar almışsa 

da uzayan savaşın ağır yükünü taşıyamamıştır. 
Savaşta uğranılan yenilgi Osmanlı Devleti'nin 
fiilen yıkılmasının başlangıcı olmuştur. Ancak 
yıkılırken bile eski ihtişamlı ve heybetli günlerine 
nazire yaparcasına zaferler kazanmaktan da geri 
kalmamıştır.

İşte bunlardan birisi, günümüzde bile bir 
darb-ı mesel olarak milletimizin dilinde dolaşan 
"Çanakkale Geçilmez" sözünü dost ve düşmana 
kabul ettiren, hem deniz hem de karada kazanılan 
Çanakkale Zaferi'dir.

Millet olarak bu ruhu koruyarak, birlik ve 
beraberlik içerisinde(düşmanlara fırsat vermeden) 
devletimizin bekâsını korumalıyız. Saygılarımla.

E D İ T Ö R’ D E N

OSMANLI’NIN SON ZAFERİ 
ÇANAKKALE HARBİ

Yavuz Selim PINARBAŞI
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M.Tunahan PINARBAŞI

Türk savunma sanayiinin geldiği nokta yeni 
kapılar da açıyor. Genç mühendislerin kurduğu bir 
firma sayesinde Türkiye, ilk kez bulut altı insansız 
hava araçlarında kullanılan bir kamera sistemini 
NATO üyesi bir Avrupa ülkesine ihraç etmeyi 
başardı.

Yerli ve milli savunma sanayiinde önemli 
başarılar elde eden Türkiye, kurduğu ekosistem ile 
genç ve başarılı mühendislerin de bu alanda çok 
değerli işlere imza atabilmesinin önünü açıyor.

Üniversitelerinden yeni mezun olmuş genç 
mühendisler tarafından kurulan İstanbul merkezli 
Blitz Systems firmasının Genel Müdürü Kadir 
Doğan, savunma sanayii sektörünün yakından 
tanıdığı bir isim.

Doğan ve arkadaşları Türk savunma sanayii 
tarihinde bir ilke imza attılar ve NATO üyesi bir 
Avrupa ülkesine bulut altı insansız hava araçlarında 
kullanılabilecek bir kamera sistemini doğrudan 
ihraç etmeyi başardılar.

İhracat haberinin ardından Doğan ile bir araya 
geldik ve bu durumun neden önemli olduğu konusu 
ile bundan sonraki hedeflerini konuştuk.

TB-2 ve ANKA’dan daha küçük platformlar için 
üretiyoruz

Bulut altı sınıfta insansız sistemler için görüntü 
sistemleri çözümü ürettiklerinden bahseden Doğan, 
ana uygulama alanlarının 3-4 metre kanat açıklığına 

Genç mühendislerden tarihi başarı: 
NATO ülkesine ihraç ettiler

P O L İ T İ K A
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sahip, Bayraktar TB-2 ve TUSAŞ ANKA’lardan daha 
küçük platformlar olduğunu belirterek anlatmaya 
başlıyor…

Çeşitli sensörlerle, farklı yapay zeka yazılımlarıyla 
desteklenmiş, değişik kullanım konseptlerine göre 
geliştirilmiş ürünler hayata geçirdiklerine değinen 
Doğan, “Bunların içindeki en önemlilerden biri 
de içerisinde gündüz kamerası, kızılötesi kamera, 
lazer mesafe ölçer bulunan ve içinde dahili görüntü 
işleme yazılımları olan bir gimbal kamera” diyor.

Bir ihracat haberinin çok daha ötesi

Söz konusu kameranın aynı zamanda NATO 
üyesi olan bir Avrupa ülkesine ihraç edilmesi 
yönünde kısa süre önce imzaların atıldığını ifade 
eden Doğan, şöyle devam ediyor:

“Böylece Türkiye ilk kez bulut altı insansız 
hava araçları (BİHA) için kullanılabilecek bir 
kamerayı NATO ülkesine doğrudan ihraç edebildi. 
Hatırlanacağı üzere daha önce Türkiye NATO üyesi 
bir ülkeye S/İHA ihraç etti. O ihracatta kamera 
platform üzerinde satılmış oluyor. Dolayısıyla daha 
önce doğrudan bir kamera satışı olmadı.

Aslına bakarsanız bu durum bir ihracat 
başarısının çok daha ötesinde… Ülkemizin, 
Suriye’deki operasyonlarının ardından Kanadalı 
firmanın Anka ve TB-2’lerin kamerasına ambargo 
uygulamasını hatırlayın. Sonrasında Aselsan’ın 
ciddi çabalarıyla bu araçlardaki kameralar milli 
imkanlarla üretildi.

Ekip arkadaşlarımla birlikte bu tür durumların 
gelecekte daha küçük platformlar için de 
yaşanabileceği gerçeğinden yola çıktık. Bu nedenle 
biz de yerli olarak o ürünlerin daha küçüklerini, 
BİHA’lar için üretmeye başladık. Ve bunu Avrupa’ya 
da doğrudan ihraç ederek çok önemli bir pazara 
giriş yapmış olduk.”

Teknoloji lideri olan ülkelere yapılan satışlar çok 
önemli

Peki bu satışın bir NATO üyesi ülkeye yapılması 
neden önemli? Avrupa ülkelerinin ve ABD’nin 
özellikle bu tür teknolojilerde dünyanın lideri 

olduğuna dikkat çekiyor Doğan ve “Bu kadar 
yüksek teknolojiye sahip bu ülkelere bu gibi yüksek 
teknoloji ürünleri ihraç edebilmek iki açıdan 
önemli. Bu yolla hem ülkemizin yüksek teknolojili 
ürün ihracatındaki payını artırıyoruz hem de bir 
Türk firması olarak batı pazarına güçlü bir giriş 
yapmış oluyoruz” ifadesini kullanıyor.

Kameradaki yazılım tamamen yerli ve milli

NATO üyesi ülkelerin askeri bir sistem alırken 
çok üst düzey standartları olduğunu biliyoruz. Kadir 
Doğan da benzer bir noktaya işaret ediyor:

“Bir NATO üyesi ülkeye askeri sistem satabilmek 
gerçekten de meşakkatli bir süreç. Oldukça yüksek 
standartları var. Yüksek teknoloji ürünlerin kendi 
platformlarına ve NATO sistemlerine entegre 
edilmesi de ciddi şartlar gerektiriyor. Biz bu şartları 
sağlayan ürünler geliştirdik.

Ayrıca bir başka husus da Avrupalılar genelde bu 
tür ürünleri kendi pazarlarından satın almak ister. 
Biz bunu da sahip olduğumuz teknoloji ve maliyet 
etkinliğimiz ile aştık ve ihracatı gerçekleştirdik.

Bizim ürünün en önemli özelliklerinden biri 
de içerisinde yer alan dahili görüntü işleme, 
haberleşme ve elektronik motor kontrol yazılımları. 
Biz şirket olarak bu yazılımların hepsini kendi 
imkanlarımızla geliştiriyoruz. Bunlar teknolojinin 
üst noktaları.

Havadaki platformdan yerde olan biteni 
kontrol edebiliyorsunuz, takip ettiğiniz bir aracın 
GPS konumunu net olarak belirleyebiliyorsunuz, 
farklı sensörlerden gelen görüntüleri anlık olarak 
yerdeki istasyona gönderebiliyorsunuz. Bu işlemleri 
bizim ekip arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz milli 
yazılımımız yapıyor. Haliyle biz de henüz 1 yaşını 
yeni doldurmuş genç girişim olarak böyle bir işi 
yapmanın gurunu yaşıyoruz.”
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Hilal CİĞERCİ

D E N E M E

Dergimizin Mart ayı sayısından herkese merhaba. Mart 
ayı ile beraber ilkbahara da merhaba diyoruz. Havaların 
ısındığı ; çiçek tomurcuklarının ağaçlardan bizlere el salladığı 
bu güzel ayda , okumanız için sizlere birbirinden güzel beş 
adet kitap önerisinde bulunacağım. Umarım bu yazıyı keyifle 
okursunuz. 

SİNEKLİ BAKKAL – HALİDE EDİP ADIVAR 
Sayfa sayısının biraz çok olmasına rağmen bir çırpıda 

okuduğum çok keyifli ve aynı zamanda da edebi anlamda 
nitelikli bir kitaptı. . Roman ;  farklı sosyo-ekonomik 
sınıflardan, farlı hayat görüşlerini benimseyen insanların bir 
arada yaşadığı Sinekli Bakkal sokağında geçiyor. Halide Edip 
bu sokakta  yaşayan insanları Osmanlı İmparatorluğunda 
yaşayan insanlara benzetiyor. Çünkü bu sokağın en önemli 
özelliği farklılıklara rağmen -ufak dedikodular dışında- 
herkesin bir arada huzur içerisinde yaşayabilmesi. 

Kitabın karakterlerinden bahsedecek olursam ;
Baş kahramanımız Rabia, Emine ve Tevfik’in kızlarıdır. 

Rabia bence o dönem için kurgulaması bile zor olan bir 
karakter. Çünkü Rabia hayatın içinden biri. Sadece evde 
oturan , evlenme hayalleri kuran bir genç kız değil. Rabia 
her ne kadar ilginç bir karakter olsa da bence kitabın seyrini 
değiştiren kişi Tevfik. Tevfik, bir orta oyuncusu ve zenne 
.  Bu yüzden Rabia’nın dedesi tarafından tasvip edilmiyor. 
Kitabın başlarında dedesi Rabia’nın babasına benzememesi 
için onu dini anlamda  oldukça  donanımlı yetiştiriyor. Ama 
bunu yaparkenki tavrı son derece  baskıcı. Öyle ki Rabia’nın 
hiçbir zaman bir bir çocuk olmasına  izin verilmiyor. Yaşıtları 
ile birlikte eğitim alması bile dedesinin  gözünde korkunç bir 
olay. 

Kitapta aynı zamanda Rabia’nın yetiştiği ortamdan çok 
farklı karakterlerde var. Doğu batı çatışmadı da tam burada 
başlıyor. Örneğin mahallenin hatta civarın en zengini 
Selim Paşa ve oğlu Hilmi  Doğu batı çatılmasını en net 
gözlemleyebildiğimiz karakterler. Her konuda birbirlerine zıt 
düşüyorlar. Kitabın ilerleyen kısımlarında farklı olaylarda da 
bu tarz çatışmaları görmek mümkün. 

Halide Edip Adıvar’ın ustalıkla yazmış olduğu bu kitabı 
okumanızı tavsiye ederim. 

Kitap İncelemesi
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OTHELLO - WİLLİAM SHAKESPEARE
Shakespeare’in eserlerini okumayı bir süredir çok istiyordum fakat 

sıkılabileceğimi düşünerek okumayı erteliyordum. Bu kitap benim için  çok iyi bir 
başlangıç oldu. Aşk , ırkçılık, kıskançlık ve ihanet gibi her çağda var olan konuların 
işlenmesi eserin ölümsüz olmasının sağlamış.  Konusundan bahsedecek olursam ;

Othello , Kıbrıs’taki Venedik koloni ordusunun Osmanlılar’la savaştığı dönemde  
başarılı ve saygı duyulan Mağrip kökenli bir komutandır. Othello dönemin çok 
saygı duyulan bir komutanının kızı Desdemona ‘ ya aşık olur. Tüm zorluklara 
rağmen evlenirler fakat bu sevinç , kıskanç İago yüzünden bir trajediye dönüşür. 

Shakespeare okumak istiyorsanız ama hangi eserinden başlayacağınız 
bilemiyorsanız Othello sizin için çok iyi bir başlangıç olabilir. 

İNSAN OLMAK-ENGİN GEÇTAN 
Psikoloji konulu şimdiye kadar yalnızca birkaç kitap okumuş olmama rağmen 

hiç sıkılmadan okudum. Bu kitabı okuduğum diğer psikoloji konulu  kitaplardan 
ayıran şey çözümden ziyade sorunun tespitine yönelik açıklamalar yapması, nasılı 
değil nedeni ortaya koyması. Kitap reçete gibi “bu şekilde yapın , öyle yapmayın” 
gibi cümleleri içermiyor. Kitapta çözümün aslında biz olduğu vurgulanıyor. Terimler 
yerine günlük hayattan örnekler verilmiş olması herkesin anlayabilmesine olanak 
sağlamış . Kitapta bir çok satırın altını çizdim. Ama benim için en güzel,  en anlamlı 
cümle şuydu :

“Dünyada iki tür insan vardır; yaşayanlar ve yaşayanları seyredip eleştirenler”
Umarım her birimiz “yaşayan” insanlardan oluruz. 
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3 Mart 2020 tarihinde bir haberde, Balıkesir’in bir ilçesi olan Gönen’de doğan 
Ömer Seyfettin yılı etkinlikleri yer almaktadır (*): “Türk Edebiyatı’nın Önemli 
Hikayecisi Gönen’li Ömer Seyfettin’in ölümünün 100. yıldönümünde anılması, 
tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla; “Ömer Seyfettin 2020 Yılı” 
ilan edilmesi kararlaştırıldı.

“Ömer Seyfettin’in 2020 Yılı” etkinliklerini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Gönen Belediye Başkanlığı ve Balıkesir Anadolu Semiyotik 
Araştırmaları Derneği işbirliğinde; Balıkesir ve İlçelerindeki okullarda, Önemli 
konuklar tarafından konferanslar, panel ve sergiler düzenlenmesi yönünde 
Programlar hazırlandı.”

Bu itibarla; yazımın başlığında, “Bir Yıla (2020 Yılına) Adı Verilen Edebiyatçımız” 
olarak Ömer Seyfettin’i dikkatinizi çekmek istedim. Doğduğu ve çocukluğunun 
ilk yedi yılını geçirdiği Gönen'de, 4 yaşından itibaren medrese usulü eğitim 
veren Mahalle Mektebi'ne giderek hem ailesinin hem de temel eğitimini alan 
Ömer Seyfettin'i Gönenlilerin veya Balıkesirlilerin sahiplenmesi çok doğaldır. 
Modern Türk hikayeciliğinin kurucularından olan Ömer Seyfettin’in yaşadığı 
dönem (1884-1920), Osmanlı Devleti’nin idari ve askeri dağılma sürecinde 
edebiyatçıların eserlerinde siyasi görüşlerinin en etkili olduğu dönemdir. Türk 
aydını; niyetleri devletin kalıcılığını sağlamada çözüm yolu olarak gördükleri, 
adeta, Osmanlıcılık, Türkçülük, İslâmcılık ve Batıcılık düşüncelerinden herhangi 
birine bağlanmak ve savunmak durumunda kalmıştır. Balkanlarda (Rumeli'de), 
özellikle Sırp, Bulgar ve Yunanlı etnik unsurların Osmanlı Devleti'ndeki isyan 
ve bölücü hareketlerine, merkezi Selanik'te bulunan Üçüncü Ordu'nun Redif 
tümenine bağlı Kuşadası Redif Taburunda subay olarak şahit olan Ömer Seyfettin 
seçimini “Milliyetçilik-Türkçülük” olarak yapmıştır.

İlk Türkçü tavrına, Ali Canip’in çıkardığı ve Türkçülük akımının teorilerinin 
oluşturulduğu Genç Kalemler dergisindeki "Yeni Lisan" başlıklı yazısında 
görmekteyiz. Hatta; Ömer Seyfettin, İttihatçıların bütün faaliyetlerini, görüşlerini 
öyküleriyle desteklemiş, karşı görüştekileri açık açık eleştirmiş ve İttihat ve 
Terakki Partisinin sanat kolunda fonksiyonel bir görev üstlenmiştir. Ziya Gökalp 
etkisi sadece siyasi değil, edebi görüş ve kişiliğine de yansımıştır.

BİR YILA ADI VERİLEN EDEBİYATÇIMIZ:

ÖMER SEYFETTİN

E K O L O J İ

Sabit OSMANOĞLU

8



sirdergisi.com
Mart 2022 -  Şaban 1443

Nitekim; Ömer Seyfettin, 100'e yakın şiirin yanı sıra roman denemeleri ie Ashab-ı 
Kehfimiz, Harem, Yalnız Efe ve Efruz Bey vb 150 civarında hikayelerinden tutun 
da mensur şiir, fıkra, hatırat, mektup, makale ve hâkim olduğu Fransızcasından 
kaynaklanan tercümelerine kadar, uzun liste tutan ve her okundukça taze bir 
lezzet bırakan, her biri değerli edebi eseri ardında bırakmıştır. Dolayısıyla; bu 
yazımız, yazarımızın bu yazdıklarının altyapısını anlaşılması için mütevazı bir 
çabadır.

*: https://www.yeniakit.com.tr/haber/2020-omer-seyfettin-yili-
oldu-1099386.html
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Erkek, kitlenin düşünen beyni ise, kadın da hisseden kalbidir. Ne biri diğerinden 
daha az kıymetlidir, ne de biri diğerinden fazla övgü ve özene layıktır.

Buna karşılık ezelden beri bazı ailelerin yanlış bir tutumuna sık sık şahit 
olmuşuzdur. Bir evin eğer birkaç çocuğu varsa, tahsil görmek hususundan 
öncelik daima erkek evlatlara tanınmaktadır. Halbuki, Allah “Oku!” emri ile 
sadece erkekleri değil, “insan”ı muhatap almıştır. Allah’ın verdiği hakların, kullar 
tarafından gasba uğraması ancak zulüm ile tefsir edilir, başka değil.

Kadının eğitimi önemlidir. Zira kadın, ezelden ebede taşıyıcısı olduğu 
“annelik” vasfını ancak bilgili, kültürlü, eğitimli olduğu takdirde hakkıyla ifa 
edebilecektir. O kadın ki, insanı “insan” yapan serüvenin baş aktörüdür. 
Odur, cemiyetleri çiğ iken ele alarak, yayıkta döve döve, merhamet 
süzgecinden süzerek olgunlaştıran. 

Pasta tabaklarında dilimlenen ömür, çay bardaklarında eritilen zaman, şuurlu, 
idealist kadının zamanı değildir.

Şuur denilen o cevher, bilgi ile birleştiğinde tarih “Fatihler” kazanır. Fatih’i, 
İstanbul’u fethedecek aksiyon ve donanımla büyüten, onun kulağına her gün o 
meşhur hadis-i şerifi okuyan şuurlu anadır.

Medeniyetler kurup yıkanlar, çağ kapatıp açanlar erkeklerdir. Ancak o 
erkekleri yetiştiren kadınlardır. Yani kadın, tarih sahnesinde hep vardır. Ancak 
onun serüveni perde gerisinden ve nazara verilmeden devam edegelmiştir. O 
cemiyet üstü, kutsal fanusunda, görünmeyen ağır bir rolün aktörüdür.

Kadını içine alan bu fanus, onu hapsederek, meziyetlerini, kabiliyetlerini 
elinden almamalıdır. Bilakis hedeflenen, onun her türlü suiistimalden ve 
dejenerasyondan korunması olmalıdır. Çünkü kadın, fıtraten istismar edilmeye 
müsaittir.

Sivil polis olarak görev yapan bir hanım arkadaşım anlatmıştı:

Akşamüstü işten çıkmış, evine gidebilmek için durakta otobüs beklemekteymiş. 
Durakta ondan başkası yokmuş. Otobüsün gelmesi gecikince ve bekleyişi 
uzayınca, yoldan geçen özel otolar korna çalarak, önünde yavaşlayıp yüzüne 
manalı manalı bakarak, çirkin niyetlerini belli etmeye başlamışlar. Dakikalar 
geçtikçe, bu iğrenç emeli taşıyan sürücülerin sayısı kabarmış. Polis arkadaşım, 

KADININ YERİ VE DEĞERİ
Mecbure İnal VELA

M A K Â L E
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cinnet geçirecek vaziyete gelmiş. Öyle ki tabancasını çantadan çıkartıp rast gele 
ateş edecek kıvama gelmiş neredeyse.

Kadın denince, bazı aklı evvellerin hatırına hemen cinsel bir obje, bir cinsel 
meta gelmektedir, neden? Kadına bu kötülüğü reva görenler, kötü gözle 
baktıkları kadının yerine kendi analarını, bacılarını koysalar, eminim bakış açıları 
anında değişecektir. Biraz empati lütfen!

Kadınlar kendilerine, erkekler kadınlara, bu düşüşü, alçalışı reva görmesin! 
Zira kadının sarsılması, kitlenin sarsılması, onun yıkılışı da, önce ailenin, sonra 
da maazallah cemiyetin yıkılması ve intiharıdır.

Kadın bugün pek çok şeydir; doktordur, mühendistir, işçidir, avukattır, yazardır… 
Ama özde, temelde hep anadır, hep kitleyi mayalayan mübarek elin sahibidir. 
Annelik vasfını yitirmedikçe de o daima ve her yerde el üstünde tutulmaya, saygı 
duyulmaya, hakkında hüsnü zan beslenmeye daima layıktır.

Hala değişmeyen ve asla değişmeyecek olan kaide; cennet başkumandanların, 
cumhurbaşkanlarının, başbakanların ayakları altında değil, bu minval zevatı 
yetiştirerek, cemiyet binasının bȃniliğini üstlenen anaların ayakları altındadır.

Kadına güvendiğiniz ve eline “İnsan” kimliği tutuşturduğun zaman onu; 
istikbalin kalbini ve kafasını tezyin eden bir mimar olarak bulacaksınız.
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İbrahim BİÇER

L O J İ S T İ K

İhracatınızı geliştirmek için artık çok sebebiniz var.

İmalattan pazarlamaya ihracat faaliyetlerinizin her aşamasında, İhracatçı KOBİ 
Destek Paketi’ yanınızda. İhracatçı KOBİ Destek Paketi’nde ihtiyacınıza uygun 
çözümler yer alıyor:

“İhracat hazırlığındayım, ama para lazım” diyorsanız:

·Döviz Kredisi: İhracat öncesi ürünlerin hazırlığında lazım olan değişken faizli 
rotatif ödemeli ya da sabit faizli spot döviz kredisidir. 

·TL İhracat Kredisi: İhracat hazırlık kredisi olarak ihracat mallarının yükleme öncesi 
veya sonrasında kullanılabilen ve kredinin faizi TL olarak tahakkuk edilen kredidir.

·Teminat Mektupları: TL veya döviz teminat mektubu ile ihtiyaçlarınızı size özel 
koşullar ve indirimli komisyon oranları ile karşılayabilirsiniz.

·Kalite Belgesi Kredisi: İhracatçı bir firmaysanız ISO Kalite Standartları Belgesi 
(HACCP, BRC, IFS, EUROGAP, ISO 9000, 14000, 18.000, ISO 22000 kalite standartları) 
ve CE (Conformite Europeene) işaretini almada oluşacak harcamalarınızı 
karşılayabilirsiniz. 

Döviz cinsinden taksitlendirme isteyenlere özel:

·Taksitli İhracat Kredisi: Kredi, EUR veya USD döviz cinsinden, aylık eşit taksitli 
(AET) veya dönemsel taksitli (3 ay veya 6 ayda bir) olarak kullanılabilir.

“Ucuz krediyle ihracatımı geliştireceğim” diyenlere:

·Eximbank Kaynaklı Krediler: Daha ucuz finansman sağlamak için bankamız 
aracılığı ile vergi, resim, harç ve fondan muaf olan Türkiye İhracat Bankası A.Ş. 
(Eximbank) kredilerinden faydalanabilirsiniz.

·İhracat Akreditifi ve İhracat Akreditif İskontosu: Geniş muhabir ağımız ile uygun 
koşullarda akreditif açılışları ve diğer dış ticaret işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 
İhracat poliçelerinizi (vadeli ödemeli ise) iskonto ederek kredi kullanabilirsiniz.

İhracat Destek Paketi
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·TCMB İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi: Sevk öncesi ve sevk 
sonrası ihracat ile döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla müşterilerimizin 
kullanımına sunulmuştur. İhracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten 
imalatçı firma veya döviz kazandırıcı hizmeti olan firmalardan iseniz Sevk/Hizmet 
Öncesi ve Sevk/Hizmet Sonrası finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
TCMB İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi kullanabilirsiniz.

Yeni pazar imkanı arayanlar için:

·Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi: Bu kredi sayesinde şirketinizi, ürün ve 
hizmetlerinizi yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen fuarlara katılarak tanıtabilirsiniz. 
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Sezayi TUĞLA

K A PA K

"ANNEM KAPIDAN AYRILMA" 
DEDİ 

 

Bahsedelim biraz da tarihî dünümüzden, 

Anadolu'da yaşam farklıydı günümüzden. 

 

Koyun-kuzu meleşip otlarken dağlarında, 

Kuşlar cıvıldaşırdı Akşehir bağlarında. 

 

Komşular birbirini bilirdi ve tanırdı, 

Eskiden çamaşırlar derede yıkanırdı. 

 

Hoca Nasrettin tıfıl, İlk mektebe gidiyor, 

Annesi ne söylerse, onu yapıp ediyor. 

 

Annesi komşularla dere için anlaşır, 

Kirlenen giysileri ırmak yanına taşır. 

 

Oğluna döner der ki, "Ben gidiyorum molla, 

Hanemize sahip çık, göz-kulak olup kolla. 

 

Ben gelinceye kadar yapayalnız kalsan da, 

Ayrılma kapımızdan, her ne halde olsanda." 

 
14
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Diye tembih ederek sözde mutabık kalır, 

Yetişir komşulara çaya doğru yol alır. 

 

Molla, zamanın hızlı geçmesini dilerken, 

Dayısı çıkagelir küçük yeğen beklerken. 

 

"Yeğenim bir koşuda haber ver şu anana, 

Ne zaman gelebilir, bir bilgi getir bana." 

 

Küçük Nasrettin söker kapıyı menteşeden. 

Dayısı sorar ona, "kapıyı söktün, neden?" 

 

15
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Yusuf GÖK

T E K N O L O J İ

İnternetin bilinmeyen yüzü: 
Karanlık Ağ

Günlük yaşamımızın bir parçası haline gelen internetin tehlikelerle dolu 
görünmeyen bir yüzü daha var. Derin ağ ve karanlık ağ olarak adlandırılan bu 
katmanlar, suç örgütlerinin tuzaklarıyla dolu. TRT Haber muhabiri Bahar Toprak 
bu ağları araştırdı.

İnternetin gelişmesi ve farklı platformların kullanıcıya sunulmasıyla internet 
artık yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası.

İletişimi, eğlenceyi, araştırmayı ve arkadaşlık kurmayı artık eski usuller ile değil 
hepimizin oldukça hakim olduğu internet dünyasında gerçekleştiriyoruz.

Peki üç farklı katmana sahip olan bu dünyaya yeterince hakim miyiz ve hangi 
katmanlarda yer almalıyız?

Yeni kuşak internetin ilk katmanı: Yüzeysel Ağ

Arama motoruyla ulaşılan tüm içerikler, internetin ilk seviyesi olan yüzeysel 
ağda yer alıyor.

Herkesin erişebildiği internetin bu en kalabalık seviyesi, buz dağının görünen 
yüzü...

Sosyal medya, alışveriş siteleri, dijital dizi platformları gibi sıkça kullanılan 
uygulamalar bu seviyede. Ancak bu legal ağın hemen altında çok daha büyük ve 
bilinmezlerle dolu iki seviye daha var.

İnternetin ikinci seviyesi: Derin Ağ

İnternet dünyasının ikinci seviyesi olan "Derin ağ", önemli bilgilerin depolandığı 
ve sadece yetkili kişilerin erişebildiği bir alan.

İnternetin “Derin Ağı”nda özel oturumlar, altyapılar olmadan erişemeyeceğimiz 
yapılar mevcut.

Dağın görünmeyen tarafında, erişim engelli siteler, devlet bilgileri, askeri kodlar, 
banka hesapları, kişisel bilgiler gibi birçok veri yer alıyor.

Üçüncü seviye: Karanlık Ağ

İşte burası internetin kirli yüzü...  üçüncü seviye olarak kabul edilen Karanlık 
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Ağ'da ne hukuk ne de ahlak kuralları geçerli.

Bu ağ, terör örgütleri, fuhuş şebekeleri, zehir tacirlerinin yuvalandığı suç ağı, 
sıradan kullanıcılar için tuzaklarla dolu.

İnternetin bu bilinmez ve karanlık yüzünü değerlendiren Doç. Ahmet Hasan 
Koltuksuz şöyle konuştu:

"Bakın bu bir bataklık. Bir şekilde girdiğinizde karşınızda kimi bulacağınız ve 
başınıza ne gelir asla bilme şansınız yok. Kimliğinizi gizleyerek haberleşme 
protokollerinin genel adına karanlık net ya da derin internet diyoruz. İllegal 
insanların ilişkide bulunduğu bir ortam haline geldi ama temel nedeni de 
kimliğin gizlenebilmesidir "

Karanlık ağda hedef çocuklar ve gençler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok çocuk bu dünyaya daha kolay adapte 
oldu. Oyun hayatının sokaklardan buraya taşınması çocukların tanımadığı 
insanlarla tanışmasına neden oluyor.

Bazı sitelerin tehlikesiz olarak görülmesine kapılıp hareket edilmemesi gerektiğini 
belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi İlker Korkamaz ise şunlara 
değindi:

“En temel korunma yöntemimiz de bir, sosyal mühendislik açısından verilerimizi 
yakınımız olduğunu hissettiklerimizle dahi paylaşmayacağız. İki, ortada maddi 
boyuta dönüşen bir şeyler varsa. Kötülük dediğimiz durumlar varsa oradan 
hemen çekileceğiz ve mümkün mertebe emniyet teşkilatı ile irtibata geçeceğiz."

Ayrıca uzmanlar, çocuklarının cep telefonu ve bilgisayarlarında derin internete 
erişim imkanı sağlayan tarayıcıların engellemesini de tavsiye ediyor.
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Şam'da yetişen büyük 
velîlerden. Sekizinci ve dokuzuncu 
yüzyıllarda yaşamıştır. İsmi, 
Abdurrahmân bin Ahmed 
bin Atiyye el-Ansî'dir. Künyesi 
Ebû Süleymân olup, Şam'ın 
güneyindeki Dâran (veya Dâreyya) 
köyünde doğduğu için Dârânî 
nisbesiyle meşhûr olmuştur. Lütuf 
ve ihsânı pek fazla idi. Nazik ve zarif 
olması bakımından çok sevilmiş 
ve bu sebeple ona; gönüllerin 
güzel kokulu çiçeği mânâsında 
"Reyhânü'l-kulûb" adı verilmiştir. 
Nefsine muhâlefet etmekte ve 
açlık çekmekte çok ileri olduğu için 
açların reisi mânâsında "Bündârü'l-
Câiîn" denildi. Doğum târihi 
bilinmemektedir. 820 (H.205) 
senesinde Şam'da vefât etti. Kabri, 
Dâran köyündedir.

Ebû Süleymân Dârânî hazretleri 
çocukluğunda ve gençliğinde 
rastgele bir hayat yaşıyordu. 
Diğer insanlar gibi normal günlük 
hayâtına devâm ediyordu. Allah 
adamı sâlih kimselerin hâllerinden 
haberi yoktu. Bir gün namaz kılmak 
için câmiye gitti. Câmide vâz ve 
nasîhat eden bir zâtın konuşmaları 
ona çok tesir etti. Dışarı çıkınca bu 
tesir kayboldu. Ertesi gün tekrar 
gelip o zâtın sohbetini dinledi ve 
yine önceki tesir hâsıl oldu. Fakat 
dışarı çıkınca tesiri biraz devâm 
ettiyse de yine kayboldu. Üçüncü 
defâ gelip o zâtın sohbetini dinledi. 
Bu defâ öyle bir hâl oldu ki, bu tesir 
eve kadar devâm etti. Eve gelince 
günahlarına tövbe etti, evindeki 
mûsikî âletlerini kırdı. Allahü 
teâlâya kavuşturacak hakîkî yola 
yöneldi. Âlim ve sâlih kimselerin 
ilim meclislerine, sohbetlerine 
devâm etti. Onun bu halini 
işiten Yahyâ bin Muâz hazretleri; 
"Bir serçe, bir turnayı avlamış." 
buyurarak onun kavuştuğu mânevî 
yolun büyüklüğüne işâret etti.

Şam'da bulunan âlimlerin ve 
velî zâtların meclislerine devâm 
eden Ebû Süleymân Dârânî 
hazretleri ilimde ilerlediği gibi, 
tasavvuf yolunda da büyük mesâfe 

kat etti, yüksek derecelere kavuştu. 
İbrâhim bin Edhem hazretleriyle 
görüşüp sohbetinde bulundu. 
Şakîk-i Belhî, Mârûf-ıKerhî, Ahmed 
bin Âsım el-Antâkî, Sırrî-yi Sekâtî 
ve Hâris el-Muhâsibî gibi büyük 
velîlerle sohbette bulundu. 
Daha önce rağbet ettiği, sevdiği 
dünyâdan yüz çevirip zâhid bir 
hayat sürmeye başladı. Ondaki bu 
yüksek dereceleri ve mânevî hâlleri 
gören insanlar onun etrâfında 
toplanıp istifâde etmeye çalıştılar. 
O insanlara İslâmiyetin emir ve 
yasaklarını anlatarak onların 
dünyâ ve âhirette mutlu olmaları 
için gayret etti. Sohbetinde birçok 
evliyâlar yetişti. Kardeşi Dâvûd bin 
Ahmed Dârânî ve Ahmed bin Ebü'l-
Havârî bunlardandır.

Ebû Süleymân Dârânî hazretleri, 
dünyâdan ve içindekilerden yüz 
çevirmiş olup, zâhid bir hayat 
yaşadı. İlk defâ yünlü elbise giyen 
sofîlerden oldu.

Zühd nedir diye soranlara; 
"Zühd, Allahü teâlâ ile meşgûl 
olmana mâni olan her şeyi terk 
etmektir. Dünyânın hiç olduğunu 
bilmeyen, zühd sâhibi olamaz."

Dünyâya rağbet etmemek 
gerektiği husûsunda da; "Dünyâ, 
kendisini isteyenden kaçar, 
kendinden kaçanı kovalar. 
Kendinden kaçanı yakalayabilirse, 
yaralar. Kendini isteyip bağlananı 
ise öldürür. Çünkü dünyâ ile 
güreş etmeye gelmez. İnsanı 
yener, sırtını yere getirir. Dünyâya 
bağlanmak, Allahü teâlânın 
rızâsını kazanmaya mâni olan 
bir perdedir. Âhireti düşünmek 
ise, gönlün canlanmasına sebeb 
olur. İbret almakla ilim, tefekkür 
ile de Allah korkusu artar. Dünyâ 
sevgisinin yerleştiği bir kalpte, 
âhiret düşüncesi göç edip gider." 
buyurdu.

"Âhireti düşünmek aklın 
alâmeti ve kalbin hayâtıdır."

"Kadın olsun, çocuk olsun, mal 

olsun, seni Allahü teâlâyı anmaktan 
alı koyan her şey hayırsızdır. Allahü 
teâlâyı tanıdıktan sonra, O'ndan 
başkasına meyletmeyin."

Ebû Süleymân Dârânî hazretleri 
bir gün insanlara nasîhat ediyordu. 
İleri gelen talebelerinden Ahmed 
bin Ebü'l-Havârî, hocasının nasîhat 
ettiği meclise gelip; "Efendim,fırın 
ısındı. Bugün ne pişirmemizi 
emredersiniz?" diye sordu. 
Hazret-i Ebû Süleymân cevap 
vermedi. Talebesi aynı suâli birkaç 
defâ tekrar edince, talebesine; 
"Gidip içine oturunuz!" buyurdu. 
Talebe; "Hocamın her sözü 
hikmetlidir. O, mâdemki böyle 
buyurdu, onun dediği doğrudur." 
diyerek, gelip fırının içine girdi. 
Ebû Süleymân Dârânî sohbet 
bittikten sonra etrâfındakilere; 
"Derhal gidip, Ahmed'i fırından 
çıkarın!" buyurunca, yanındakiler 
hayretle; "O, hakîkaten dediğinizi 
yapmış, fırına girmiş midir?" 
dediler. Ebû Süleymân Dârânî; 
"Elbette. O söz dinler. Nefsine 
uymaz. Bana muhâlefet etmez." 
buyurdu. Oradakiler merakla 
fırına gelip, kapağı açtılar. Ahmed, 
hakîkaten kızgın fırında oturmakta, 
bir kılı dahi yanmamış hâlde 
beklemekteydi.

Nefsin isteklerine karşı çıkan 
Ebû Süleymân Dârânî çok riyâzet 
ve mücâhedede bulundu. Açlık 
çekmek husûsunda meşhur oldu. 
Bu sebeple "Bündârü'l-Câiîn" (açlık 
çekenlerin reisi) adıyla anıldı. Aç 
kalmanın fazîletiyle ilgili olarak 
sohbetleri sırasında şöyle buyurdu:

"Dünyânın anahtarı tokluk, 
âhiretin anahtarı açlıktır. Helâlden 
bir lokma az yemeği, akşamdan 
sabaha kadar namaz kılmaktan 
daha çok severim. Çünkü, mîde 
dolu olunca, kalbe gaflet basar. 
İnsan Rabbini unutur. Helâlin 
fazlası böyle yaparsa, mîdeyi 
haram ile dolduranların hâli acaba 
nasıl olur?"

"Açlık, Allahü teâlânın 

Ebû Süleymân Dârânî

M A N E V İ  D İ N A M İ K L E R İ M İ Z
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hazînelerinden bir hazînedir. Onu 
sevdiklerine ihsân eder. İnsanın 
karnı doyunca, bütün âzâlarını 
şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanın 
ise âzâları şehvetlere karşı bir arzu 
duymaz."

"En sağlam kale, dilini 
korumaktır. İbâdetin özü açlıktır. 
İnsanı Allahü teâlâdan uzaklaştıran 
şeylere muhabbet etmek, bütün 
kötülüklerin başıdır."

"Karın tokluğu, Allahü teâlâya 
karşı yapılacak ibâdetlerin tam 
yapılmasına mânidir."

"Her şeyin bir helak sebebi 
vardır. Kalpteki nûrun helâkinin 
sebebi ise tokluktur. Her şeyin 
pası vardır. Kalp nûrunun pası 
tokluktur."

"Ben öyle insanlara yetiştim ki, 
onlar açlığı kendileri için ganîmet 
sayardı. Tıpkı şimdikilerin tokluğu 
ganîmet saydığı gibi."

Yemek yerken hızlı ve çok 
yememeyi tavsiye ederek şöyle 
buyurdu: "Karnını tıkabasa 
doyuran kimse altı şeye mübtelâ 
olur. Birincisi; ibâdetlerinden 
haz duymaz, ikincisi; hâfızası 
zayıflamaya başlar. Üçüncüsü; 
ibâdetler ona ağır gelmeye başlar. 
Dördüncüsü; başkalarına karşı 
şefkati azalır. Beşincisi; arzu ve 
istekleri çoğalır. Altıncısı; aç olan 
müminler câmiye giderken, çok 
yiyen kimse helâya koşar."

"Dünyâ ve âhirete âit bir iş 
dilemeden önce bir müddet aç kal. 
Dileğini sonra Allahü teâlâya arzet. 
Zîrâ tokluk, aklı ve kalbi bozar. Karnı 
aç olanın kalbi saf ve ince olur. Tok 
olanın kalbi ise kör ve azgın olur."

Yemeye şöyle bir sınır getirdi: 
Bir kimse kardeşinin yemeğinden 
onu memnun etmek için yerse 
yediğinin kendisine zararı olmaz. 
Fakat nefsânî bir hırs ve şehvetle 
yiyecek olursa o zaman zarar görür.

Ebû Süleymân Dârânî hazretleri 
nefsine muhâlefet etmekte ve 
açlık çekmekte çok ileri idi. Öyle 
ki bu ümmetten onun kadar 
açlığa tahammül eden pek az 
kimse olmuştu. Yemek zamânı 
âdet üzere tuzluğu getirip önüne 
koyar, ekmeği tuza batırıp yerdi. 
Bir defâsında tuzlukta kalmış olan 
bir susamı yemişti; "Bu susamı 

yeyince bir müddet mânevî 
hâllerimi kaybettim." buyurdu.

Hazret-i Ebû Süleymân şöyle 
anlattı: "Bir gece câmide ibâdet 
ediyordum. İçerisi çok soğuktu. 
Öyle ki soğuğun şiddetinden 
duâ ederken bir elimi koynuma 
sokuyor diğer elimi semâya doğru 
açıyordum. Bu şekilde duâ etmek, 
beni fevkalâde rahatlatmıştı. 
Uyuduğumda hafifden bir ses; "Yâ 
Ebâ Süleymân! Duâ için kaldırdığın 
eline nasîbini verdik. Diğerini 
de kaldırsaydın ona da nasîbini 
verirdik." diyordu. Bunun üzerine 
kendi kendime; "Ne kadar soğuk 
olursa olsun, bir daha her iki 
elimi de semâya kaldırmadan duâ 
etmeyeceğim." diye söz verdim.

Bir gece bir hûri gördüm. 
Tebessüm ediyordu. Yüzü o derece 
nûrlu idi ki, anlatılacak gibi değil. 
Ben; "Bu kadar nûr ve güzelliğine 
sebeb nedir?" dedim. Cevâben; 
"Bir gece gözünden birkaç damla 
yaş akmıştı. Onunla yüzümü 
yıkadılar. Onun tesiri ile bu nûr 
ve güzellik hâsıl oldu. Sizin gibi 
temiz zâtların göz yaşları, hûrilerin 
yüzlerinin parlatıcısı olmaktadır. 
Göz yaşı ne kadar çok olursa o 
kadar iyidir." dedi.

Bir sohbeti esnâsında buyurdu 
ki:

"Takvâ ehli olan müminlerin, 
Allahü teâlâdan uzun ömür 
istemeleri, sırf Allah'a daha çok 
tâatta bulunmak içindir."

"Açlıktan karnım arkama 
yapıştığı zaman yaptığım 
ibâdetlerin tadını daha çok 
duyuyorum. Zîrâ hikmet, gelin 
gibidir. Rahat içinde uyuyacağı ve 
güveyi ile başbaşa kalacağı boş bir 
ev ister!"

"Bir âyet-i kerîmeyi okurum, 
dört gece üzerinde durur, tefekkür 
ederim. Üzerinde iyice tefekkür 
etmeden, derin mânâları ve 
murâd-ı ilâhîyi düşünmeden diğer 
âyete geçmem."

Kalan ömründe Allahü teâlâya 
karşı yaptığı isyânlara, kaçırdığı 
ibâdet ve tâatlara ağlamak, akıllı 
kimseye düşer. Fakat ömrünün 
geri kalan kısmını günahlar içinde 
geçiren akılsız kimseye, ağlamak 

yaraşır."

"Başa gelen her şeye râzı olmak 
hâline kavuşanlar, irfan sâhipleri, 
âriflerdir. Allahü teâlâ önce 
gelen peygamberlerden birine 
vahy ederek bildirdi ki: Cebrâil 
aleyhisselâm yeryüzüne indiğinde 
ibâdet ile meşgûl olan bir kimseyi 
gördü. Hoşuna gittiği için; "Yâ 
Rabbî! Bu kimse ne iyi." dedi. 
Allahü teâlâ da; "Ey Cibrîl! Levh-i 
mahfûza bak." buyurdu. Cebrâil 
aleyhisselâm Levh-i mahfûzda 
o kimsenin Cehennemlikler 
arasında yazılı olduğunu gördü. 
Allahü teâlâya; "Yâ Rabbî! Bu işin 
hikmeti nedir?" diye sordu. Allahü 
teâlâ; "Ben yaptığım işlerden 
kimseye karşı sorumlu değilim. 
Hiç kimse kullarım hakkındaki 
ilmime akıl erdiremez." buyurdu. 
Cebrâil aleyhisselâm; "Yâ Rabbî! 
İzin verirsen o kimseye gidip 
durumu bildireyim." dedi. İzin 
verilince, o kimsenin yanına gitti 
ve; "Senin yaptığın ibâdetleri 
Allahü teâlâ kabûl etmedi. Levh-i 
mahfûzda senin Cehennem ehli 
arasında olduğunu gördüm." 
deyince, o kimse düşüp bayıldı. 
Cebrâil aleyhisselâm onun 
ayılmasını bekledi. Ayılınca 
şöyle mırıldanıyordu: "Ey benim 
Allah'ım! Sana hamd ederim. 
Bütün hamd eden kulların sana 
Nasıl hamd ediyorsa ben de öyle 
hamd ederim." Sonra Cebrâil 
aleyhisselâma dönerek; "O bizim 
Rabbimizdir. Bütün ilmî kudretinin 
kemâli, rahmeti ve şefkati ile 
benim hakkımda öyle uygun 
görmüş. O'na yine hamd ederim. O 
beni benden daha iyi bilir." dedi ve 
secdeye kapandı. Secdede cenâb-ı 
Hakk'ı tesbih etmeye başladı. 
Bu durumu Cebrâil aleyhisselâm 
Allahü teâlâya arz edip o şahıs 
hakkında üzüldüğünü bildirdi. 
Cebrâil aleyhisselâma, Allahü 
teâlâ tarafından tekrar Levh-i 
mahfûza bakması bildirildi. Bu 
defâ Levh-i mahfûzda o kimsenin 
cennetlik olduğu yazılıydı. Cebrâil 
aleyhisselâm, cenâb-ı Hakk'tan 
hikmetini suâl ettiğinde; "Kullarım 
işlerime akıl erdiremezler." 
buyurdu. Cebrâil aleyhisselâm bu 
durumu yine bildirmek istedi ve 
izin verildi. O zâtın yanına gidip; 
"Müjdeler olsun sana! Yerin 
Cennet oldu." dedi. O kimse bu 
sözlere hiç şaşmadı ve eski hâlini 
hiç bozmadı. Eskisi gibi yine hamd 
ve cenâb-ı Hakk'ı tesbih etmeye 
devâm etti."
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Mûsâ aleyhisselâm bir gün 
yırtıcı hayvanların parçalayıp 
karnını deştiği bir adama rastladı 
ve onu tanıdı. Başı üzerinde 
durarak dedi ki: "Yâ Rabbî! O 
sana itâatkâr idi. O hâlde bu hâl 
nedir?" Allahü teâlâ ona vahyedip; 
"Ey Mûsâ! Bu kulum bana ameli 
ile yükselemeyeceği bir derece 
istedi. Kendisini istediği dereceye 
ulaştırmak için ona bu musîbeti 
verdim." buyurdu.

Ebû Süleymân Dârânî hazretleri 
çok ibâdet etmesine rağmen 
mekr-i ilâhîden emîn olmazdı. 
Ümid ile korku arasında olmayı 
tavsiye ederdi.

Ahmed bin Ebü'l-Havârî 
şöyle nakletti: Ben hocam Ebû 
Süleymân Dârânî'nin huzûruna 
girdim. Onu ağlar hâlde buldum. 
Ona; "Seni ağlatan nedir?" diye 
sorunca; "Ey Ahmed! Ben nasıl 
ağlamayayım. Bana bildirildi 
ki, gece olduğu, gözler uykuya 
vardığı, herkes kendini sevenlerin 
yanında bulunduğu zaman; 
âriflerin kalpleri, Rablerinin zikriyle 
coşar ve lezzet duyar. Onların 
niyet ve gayretleri Allahü teâlâya 
kavuşmak olur. Onlar Rablerinin 
huzûrunda diz çökerler, mahzûn 
bir hâlde Allahü teâlâya münâcaat 
ve niyâzda bulunup yalvarırlar. 
Allahü teâlâdan korkmak ve 
O'nun rızâsına kavuşmak için 
gözyaşlarının aktığı, secde ettikleri 
yerler ıslanır. Allahü teâlâ bu 
kullarına rahmet nazarıyla bakar 
ve; "Ey beni iyi tanıyan dostlarım! 
Benim zikrimle meşgûl oldunuz 
ve benim rızâma kavuşmak için 
gayret ettiniz. Kalplerinizden 
benim zikrimden başkasını 
uzaklaştırdınız. Size müjdeler olsun 
ki, bana kavuştuğunuz zaman 
yakınlık ve sevinç sizin içindir." 
buyurur. Allahü teâlâ Cebrâil 
aleyhisselâma buyurur ki: "Ey 
Cebrâil! Benim kelâmımı okuyarak 
kalbi rahatlayan ve benim ismimi 
zikr ederek lezzet duyan ârif 
kullarımın hâlini biliyorum. Onların 
ağlamalarını ve inlemelerini 
işitiyorum. Onların benim rızâma 
kavuşmak için çırpındıklarını ve 
çalıştıklarını görüyorum. Sen 
onlara gidip; siz niçin ağlıyorsunuz? 
Sizin bu tazarrû, yalvarma ve hüzün 
hâliniz nedendir? Size Allahü 
teâlânın kendini seven kimseleri 
Cehennem'de azâb edeceği 
haberi mi geldi. Yoksa Allahü 
teâlânın, benim zikrimle lezzet 
duyanları huzûrumdan kovarım, 

buyurduğunu mu işittiniz? Allahü 
teâlâ; izzetime yemin olsun ki, sizi 
Cennet'ime koyacağım. Sizinle 
aramdaki perdeleri kaldıracağım. 
Göz yaşlarınızın karşılığı olarak 
sevinç ve müjdeler ihsân 
edeceğim." buyurdu.

Bir sohbeti sırasında; "Mârifetin 
hakîkati nedir?" diye sordular. 
Cevâbında; "İki cihanda kişinin 
murâdının birden yâni Allahü 
teâlâdan başka olmamasıdır. Gece 
Hak teâlâdan gâfil yatıp uyuyan 
kimse, muhabbetullah veAllah 
sevgisi dâvâsında yalancıdır. Cezâ 
görecektir." buyurdu.

"Seni Hak'tan başkasına 
çevirecek sebeplere bağlayan şey 
sana düşmandır. Gafletle çıkan, 
Hak teâlâyı hatırlamadan aldığın 
her nefes sana kızgın demirlerle 
bir nişandır."

Allahü teâlânın rızâsına 
kavuşmak için gece gündüz 
gayret eden Ebû Süleymân Dârânî 
hazretleri, tevâzu sâhibiydi. 
Buyurdu ki:

"Allah'tan râzı olmak ve Allah'ın 
kullarına acımak, peygamberlerin 
ahlâkındandır."

"Bütün insanlar başıma 
toplansa ve beni küçük görmekten 
vazgeçirmeye çalışsalar vaz 
geçiremezler."

"Allahü teâlâ ile kul arasında en 
açık şey, kulun Mevlâsının verdiği 
her nîmetin nereye sarf edildiğini 
ona birer birer arz etmesidir."

"Gözünüzü ağlamaya, kafanızı 
düşünmeye alıştırın." buyuran 
Ebû Süleymân Dârânî hazretleri, 
ağlamayı terk etmeyi, ilâhî 
inâyetten mahrumiyet sayardı. 
Çünkü irfan sâhibi geceleri kâim 
olarak ibâdete devâm ettiği sürece 
Allahü teâlâ ona rahmet kapılarını 
açar. "Her şeyin bir alâmeti, 
işâreti olduğu gibi, ilâhî feyzlere 
kavuşmaktan mahrum kalmanın 
alâmeti de ağlamamak, ağlamayı 
terk etmektir." buyururdu.

"Nefsimin güzel gördüğü hiçbir 
işi güzel görmedim."

"En zor, ama en makbûl şey 
sabırdır. Sabır, iki kısımdır. Birincisi, 
Allahü teâlânın yapmamızı 
emrettiği, fakat nefsimizin 
istemediği ibâdetleri yapmaya 

devâm etmekte sabretmek, ikincisi 
ise, Allahü teâlânın yapmamızı 
yasak ettiği, fakat nefsimizin 
hoşuna giden şeyleri yapmamaya 
devâm etmekteki sabırdır."

"En fazîletli amel, nefsin 
istediğinin zıddını yapmaktır."

İnsanlara şefkat, merhâmet ve 
tevâzu ile davranırdı. Bu hususta 
da;

"Bütün insanlar beni, 
olduğumdan daha aşağılamak, 
hakâret etmek isteseler, bunu 
yapamazlar. Çünkü, herkesin, 
hakâret derecelerinin en aşağısı 
olarak düşünebileceklerinden 
daha aşağı olduğumu biliyorum." 
buyururdu.

"Bir dostundan, bir uygunsuz 
hareket görürsen hemen tenkid 
etme. Çünkü onu tenkid ederken 
sana, önce yaptığından daha zor 
ve ağır gelecek bir söz söyleyebilir."

"Bir kimse, bir mümini gözünde 
küçültür, kendini ondan daha 
kıymetli zannederse, hangi ibâdeti 
yaparsa yapsın, tad ve zevkine 
varamaz."

"Cehennem'de azap yapan, 
Zebânî adlı melekler, puta tapan 
kâfirlerden önce, şerîate uymayan 
hâfızlara saldıracaklardır."

Haram ve şüphelilerden 
şiddetle sakınır ve;

"Farkında olmadan, şüpheli bir 
lokma yemiş olsam, bir Cumâdan 
öbür Cumâya kadar içimde bir 
ateş yanar ve acısını hissederim." 
buyururdu.

"Kul, Allahü teâlâdan hayâ 
ederse, Allahü teâlâ onun 
ayıplarını örtüp, insanlardan gizler, 
hatâlarını affeder. Kıyâmet günü 
hesâbını kolay eyler."

"Bütün işlerde, kulun niyeti 
Allahü teâlânın rızâsı olursa, o işin 
sonu mutlaka iyi olur."

Ebû Süleymân Dârânî hazretleri 
sohbetleri esnâsında şöyle 
buyururdu:

"Bugünü, düne eşit olan 
zarardadır."

"Âhiret için sana faydası 
olmayan kimse ile arkadaş olma."
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"Allahü teâlâ benim sağ 
gözüme, Cehennem'in yedi 
tabakası ile azâb etse râzı olurum. 
Azâbın birazını da öbür gözüme 
niye koymuyor diye düşünmem. 
Zîrâ, O'nun benim için en faydalı 
olanı yaptığını bilirim."

"Bir gece, uyku bastırdığı için 
biraz uyudum. Rüyâmda gördüm 
ki, bir hûri bana; "Beş yüz senedir 
beni senin için yetiştiriyorlar, sen 
ise uyuyorsun." dedi."

"Bir kimse, güzel bir amel 
işleyince, bunu kendi gayretleri 
ile değil de, Allahü teâlânın lütfu, 
ihsânı ve yardımı ile yapabildiğini 
iyi bilirse, o kimsenin, ucba 
kapılması, ibâdetini beğenmesi 
mümkün değildir."

Ebû Süleymân Dârânî hazretleri 
güzel ahlâk sâhibi, güler yüzlü 
ve hoş sohbetli idi. Ayrıca çeşitli 
hâlleri ve kerâmetleri görülürdü. 
Fakat o, hâllere ve kerâmetlere 
önem vermezdi.

Ebû Süleymân Dârânî'nin 
talebesi Ahmed bin Ebü'l-Havârî 
şöyle anlatıyor: Bir sene hocam 
ile berâber hacca gidiyorduk. 
Yolda su tulumunu düşürmüşüm. 
Suya ihtiyâcımız oldu. Susuz 
kaldık. Hocama; "Efendim su 
tulumunu kaybettim." dedim. 
Ellerini açıp şöyle duâ etti: "Ey 
gaybları bilen ve sâhiplerine iâde 
eden, dalâlette olanları hidâyete 
erdiren Allah'ım! Kaybettiğimiz 
şeyi bizlere iâde eyle." Duâsını 
bitirir bitirmez bir kimsenin; "Bu su 
tulumunu kaybeden kimdir?" diye 
seslendiğini duyduk. Tulumumuzu 
alıp yolumuza devâm ettik.

Ebû Süleymân Dârânî hazretleri 
Mekke-i mükerremeye giderek 
hac ibâdetini yerine getirdikten 
sonra Medîne-i münevvereye 
gidip Peygamber efendimizin 
kabrini ziyâret etti. Mübârek 
beldelerde pekçok âlim ve veli ile 
görüşüp sohbetlerde bulundu. 
Memleketine döndükten sonra 
820 (H.205) senesinde vefât 
etti. Dâran köyüne defnedildi. 
Kabri sevenleri tarafından ziyâret 
edilmektedir.

Sâlih zâtlardan birisi bir gece 
rüyâsında hazret-i Ebû Süleymân 
Dârânî'yi nûrdan kanatlarla uçuyor 
gördü. "Hayırdır inşâallah! Bu 

ne hâldir?" dedi. Ebû Süleymân 
Dârânî rahmetullahi aleyh; "Şimdi 
cezâevinden kurtuldum, serbest 
oldum." buyurdu. Rüyâyı gören zât 
sabah uyandığında, hazret-i Ebû 
Süleymân Dârânî'yi ziyârete gitti, 
vefât ettiğini öğrenince rüyâsının 
yorumunu anladı.

Vefâtından sonra kendisini 
rüyâda görüp; "Allahü teâlâ 
size nasıl muâmele eyledi?" 
dediklerinde, "Rahmet ve inâyetle 
fakat, insanlar tarafından parmakla 
gösterilmem bana çok zarar verdi." 
buyurdu.

EĞER BENİ CEHENNEM'E 
KOYARSAN

Ebû Süleymân Dârânî hazretleri 
çok ibâdet eder, Allahü teâlâya 
şöyle yalvarırdı: "Allah'ım! 
Eğer bana günâhım sebebiyle 
azab edeceksen, senden affını 
diliyorum. Çünkü senin af ve 
rahmetin benim günahlarımdan 
daha çoktur. Allah'ım! Eğer 
cimriliğim sebebiyle azâb 
edeceksen, senden keremini 
istiyorum. Eğer bana kötülüklerim 
sebebiyle azâb edeceksen, senin 
ihsânını ve iyiliklerini dilerim. Eğer 
beni Cehennem'ine koyacaksan, 
Cehennem ehline seni sevdiğimi 
haber vereceğim." O anda gâibden 
bir ses; "Ey Ebû Süleymân! Seni 
Cehennem'e koymayacağım. 
Bilâkis Cennet'ime koyacağım. 
Cennet ehline, onları sevdiğimi 
haber ver. Çünkü dostların yeri 
Cennet, düşmanların yeri ise 
Cehennem'dir." buyurdu.

IRAKLI GENÇ

Ebû Süleymân Dârânî hazretleri 
hac vazîfesini yerine getirmek 
üzere Mekke-i mükerremeye 
gitmek için yola çıktı. Yolda, Iraklı 
bir gençle arkadaş oldu. Yolculuk 
esnâsında Iraklı genç devamlı 
Kur'ân-ı kerîm okuyor, durdukları 
yerlerde vakit namazı hâricinde 
nâfile namaz kılıyor, gündüzleri 
oruç tutuyordu. Nihâyet Mekke-i 
mükerremeye ulaştılar. Genç, Ebû 
Süleymân Dârânî hazretlerinden 
ayrılmak istedi. Ebû Süleymân 
Dârânî o gence; "Benim sende 
gördüğüm hâllere seni sevk eden 
nedir?" diye sordu. Genç dedi ki: 
"Ey Ebû Süleymân! Beni böyle 
yapmamdan dolayı kınama. Çünkü 
ben rüyâmda altın ve gümüşten 

yapılmış birçok şerefeleri olan bir 
köşk gördüm. İki şerefenin arasında 
şimdiye kadar hiç görmediğim 
güzellikte hûriler vardı. Bu 
hûrilerin tebessüm etmesi 
sırasında dişlerinden yayılan nûr 
etrâfı aydınlatıyordu. O hûrilerden 
biri bana dedi ki: "Ey genç! Allahü 
teâlânın rızâsına kavuşmak için 
çok çalış ki bana kavuşasın." 
Sonra uykudan uyandım. Bu rüyâ, 
benim senin gördüğün hâllere 
kavuşmamın sebebidir." dedi. 
Ebû Süleymân Dârânî o gençten 
duâ istedi. Genç ona duâ ederek 
ayrıldı. Ebû Süleymân Dârânî kendi 
nefsini kınayarak; "Ey nefsim! Uyan 
ve bu gencin bildirdiği işaretlere 
ve müjdelere kulak ver. Bir hûriye 
kavuşmak için bu şekilde çalışılırsa, 
bu hûrinin Rabbine kavuşmak 
için nasıl çalışmak gerekir?" diye 
nefsini azarladı.

Allahü teâlânın sâlih kimselere 
böyle rüyâlar ve hâller ihsân 
etmesi, ona bâzı sırları açmak, saf 
ve temiz kalplerini iyi hâllere sevk 
etmek, onları güzel amellere teşvik 
etmek içindir. Çünkü sâlih rüyâ, 
peygamberlikten bir parçadır.

1) Tabakât-üs-Sûfiyye; s.75

2) Tezkiret-ül-Evliyâ; c.2, s.192

3) Nefehâtü'l-Üns; s.93

4) Câmiu Kerâmâti'l-Evliyâ; c.2, 
s.55

5) Ravdu'r-Reyyâhîn; s.260-261

6) Hilyetü'l-Evliyâ; c.9, s.254

7) Tabakâtü'l-Kübrâ; c.1, s.91

8) Tam İlmihâl Seâdet-i 
Ebediyye; s.1057

9) Târih-i Bağdâd; c.10, s.248

10) Sıfâtü's-Safve; c.4, s.189

11) Tabakâtü'l-Evliyâ; s.386

12) Kıyâmet ve Âhiret; s.194

13) Risâle-i Kuşeyrî; s.86

14) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; 
c.3, s.161-163
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Dr. Ahmet ALTUN

G Ü N D E M

Gayrimenkul alışverişlerinde aşina olduğumuz ‘kapora’ kavramı, artık bir dolandırıcılık türünün de 
adı. Telefonda ‘halden anlar’ yaklaşım sergileyen dolandırıcıların ilk tercihi uzak yerlerde yaşayanlar. 
Müptezellerin indirim yapanı bile var.

Gayrimenkul alışverişlerinde yaşanan kapora dolandırıcılığı, emlak fiyatlarındaki artışla birlikte daha 
çok görülür oldu. İnternette kısa bir arama ile sahte ilanların mağduru olmuş yüzlerce kişiye rastlamak 
mümkün. Bu dolandırıcılığın farklı şekilleri olsa da örüntü bir noktada tekrar ediyor: Ev muadillerine göre 
daha ucuza kiralanıyor, güzel ve bakımlı görünüyor, çok talep olması bahane ediliyor, güven veren bir ses 
tonu kullanılıyor, özellikle sahibi tarafından ilana konmuş gösteriliyor ve kapora yatırıldıktan sonra telefon 
asla açılmıyor.

Yaşam

Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:49

Kaynak: TRT Haber

Kapora dolandırıcılığı bitmiyor

Facebook Paylaş

Twitter Paylaş

LinkedIn Paylaş

Telegram Paylaş

Whatsapp Paylaş

E-Posta Paylaş

Kapora dolandırıcılığı bitmiyor[Fotoğraf: Getty Images]ABONE OLGayrimenkul alışverişlerinde aşina 
olduğumuz ‘kapora’ kavramı, artık bir dolandırıcılık türünün de adı. Telefonda ‘halden anlar’ yaklaşım 
sergileyen dolandırıcıların ilk tercihi uzak yerlerde yaşayanlar. Müptezellerin indirim yapanı bile var.Özge 
GüngörmüşÖzge Güngörmüş

Gayrimenkul alışverişlerinde yaşanan kapora dolandırıcılığı, emlak fiyatlarındaki artışla birlikte daha 
çok görülür oldu. İnternette kısa bir arama ile sahte ilanların mağduru olmuş yüzlerce kişiye rastlamak 
mümkün. Bu dolandırıcılığın farklı şekilleri olsa da örüntü bir noktada tekrar ediyor: Ev muadillerine göre 
daha ucuza kiralanıyor, güzel ve bakımlı görünüyor, çok talep olması bahane ediliyor, güven veren bir ses 
tonu kullanılıyor, özellikle sahibi tarafından ilana konmuş gösteriliyor ve kapora yatırıldıktan sonra telefon 
asla açılmıyor.

Başkasına ait arsayı internetten satışa çıkardı: Beni bulma şansınız yok

Bu dolandırıcılığın emsallerine başka ülkelerde de rastlamak mümkün. Yakın zamanda mağdur olmuş 
birinin anlattığına göre, ev ararken yaşanan telaş hedef olmayı kolaylaştırıyor.

Kapora dolandırıcılığı bitmiyor
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Örneklerine başka ülkelerde de rastlanıyor

Bu tip dolandırıcılık örneklerine diğer ülkelerde de rastlanıyor ve yaşananlar pek de farklı değil.

Örneğin, ev sahipleri ve kiracılar için araçlar sağlayan Şikago’lu şirket Avail yayımladığı bir yazıda bu tip 
dolandırıcılıklardan kaçınmak için yedi maddelik bir liste sunuyor. Listede, dolandırıcıların bizzat tanışmak 
istemeyip evi video araması vb. yollarla gezdirmeleri, eksik kira sözleşmesi imzalatmak istemeleri gibi 
maddeler yer alıyor.

Yakın zamanda dolandırıcılığın mağduru olmuş ve evlenme hazırlığındaki çiftin başına gelenler yöntemin 
nasıl işlediğini özetliyor.

İstanbul dışında yaşayan evlilik arifesindeki çift, emlak sitelerinin birinde İstanbul’un merkezi bir 
semtinde bulunan ve oldukça uygun görünen bir ev ilanına rastlamış. Çevresindeki evlere göre yaklaşık bin 
lira daha ucuza ve sözde sahibinin kiraladığı ev için verilen numarayla iletişime geçmişler.

Dolandırıcının cevabıysa diğer örneklerle benzer: Evi görmek isteyen çok kişi var, kapora 
gönderebilirseniz… Ayrıca telefonda kendisinin de evlenirken zorluklar yaşadığını söyleyip ‘düğün hediyesi 
olarak’ kirada 500 lira indirim bile yapmış.

Evi istendiği zaman gösterebileceğini söyleyen sözde ev sahibi, bir kira tutarında kapora istese de çift 
sadece bin lira göndermeye ikna olmuş. Kapora gönderildikten sonra ilan siteden kaldırılmış ve verilen 
numaraya bir daha ulaşılamamış. Emlak sitesiyse herhangi bir yaptırım uygulayamayacaklarını, telefon 
numarasının kara listeye alındığını belirtmiş.

Emlakçılarla konuşan çift, buna ‘kapora dolandırıcılığı’ dendiğini öğrenmiş. Aktardıklarına göre 
emlakçılar bunun çok sık yaşanmaya başladığını söylüyor.

Bu tuzağı neden fark etmemiş olabileceklerini sorduğumuzdaysa, “Bizim bu tuzağa düşmemizin birinci 
sebebi acele etmemiz. İkincisi gerçekten ev olmadığı için biz bu evi tutabilecek miyiz, düğüne kadar bir 
ev bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız endişesi. Böyle bir telaş içinde olduğumuz için de bu durumların 
farkına varamadık ve kabul ettik ve kaparo gönderdik” diyorlar.

Dolandırılan çift yasal yollara başvurmamış. “Bin lirayı geri almak için o kadar çok uğraşacaktık ki 
mecalimiz yok” diyorlar. Pek çok mağdur ‘uğraşmama’ yolunu tercih ediyor. Bu tavır dolandırıcıların 
tezgahlarını sürdürmelerinin nedenlerinden biri.

Bireysel ilanlar vermek oldukça kolay

Nisan 2021’den itibaren emlakçılık yapabilmek, sitelerde ilan verebilmek için emlakçıların yetki belgesi 
sahibi olması gerekiyor. Fakat bireysel ilanlar bu yaptırıma tabi değil. Yani herhangi biri birkaç fotoğraf 
ve bir telefon numarasıyla ilan açabiliyor. Bir ilanı deşifre olan dolandırıcı başka ilanlar, isimler ve telefon 
numaralarıyla dolandırıcılığa devam edebiliyor.

Uzmanlar yetki belgesinin sorgulanmasını, kapora verilecekse bile ödemenin banka yoluyla yapılmasını, 
dolandırıcılık durumunda mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını öneriyor.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda, “Ev kiralamak 
isteyenler internet sitesi üzerinden, evi, ev sahibini görmeden uzaktan para göndermesinler, doğruluğundan 
emin olsunlar" diyor.
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GERİ DÖNÜŞÜMDE 
TÜRKİYE BİRİNCİSİ; KOCASİNAN

Kocasinan Belediyesi, AGİD tarafından ‘E-Atıklarda Fark Yaratan Belediyeler’ 
kategorisinde atık aydınlatma ekipmanlarını toplama konusunda ödüle layık 
görüldü. Video konferans yöntemiyle AGİD yetkilileriyle görüşen Kocasinan 
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm ürünlerinin her 
alanında örnek çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Geri dönüşümde 
önceliğimiz, çevre ve tabiatı korumaktır” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Aydınlatma 
Gereçleri İmalatçıları Derneği’nin (AGİD) verilerine göre; Kocasinan 
Belediyesi’nin topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atık ile Türkiye 
genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci oldu. Video konferans 
yöntemiyle AGİD Genel Sekreteri Zeynep Akkaya, İşletme Müdürü Elif Kara ve 
Mustafa Çetin ile görüşen Başkan Çolakbayrakdar, “Geri dönüşüm hassasiyeti 
olan ve bizden sonraki kuşaklara daha güzel çevre bırakmak adına çalışmalar 
yapan belediyemizin, yaptığı işleri değerlendirmeler neticesinde bir birincilik 
verilmesi, son derece kıymetli ve değerlidir” diye konuştu.

Geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan 
önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Biz biliyoruz ki geri 
dönüşümde yapılan işlerin hepsinde çevre ve tabiatı koruma önceliğimiz 
var. Yaptığımız çalışmaların fark ediliyor olması da güzel bir ayrıcalık ve 
değerlendirmedir. Geri dönüşüm ürünlerinin her alanında çalışmalar 
yürütüyoruz. Geri dönüşüm hassasiyetinin tabana yayılmasının önemli 
olduğunu düşünüyorum. El birliğiyle daha fazla geri dönüşüm bilincinin tabana 
yayılması lazım. Bu vesileyle özverili çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. 
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Kocasinan, Kayseri ve ülkemizin geleceği için tüm geri dönüşüm 
malzemelerini bertaraf etme konusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşümde yapılan projeler ve çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını 
vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümle hem doğal kaynakların 
korunmasına hem de Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

AGİD Genel Sekreteri Zeynep Akkaya ise “Geri dönüşüme verdiğiniz 
katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın başkanım, sizlere bu ödülü 
takdim etmekten çok gururluyuz” şeklinde konuştu.
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Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, 
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek’in 
katılımlarıyla 8 Mart Kadınlar Günü Paneli 
gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan yaptı. Kadın erkek 
ilişkilerinin özellikle şefkat ve nezaket odaklı 
ilişki sistemine dönüşmesine katkı sağlanması 
gerektiğine vurgu yapan Tarhan; “Şefkat 
sevgiden daha büyüktür çünkü içinde empati 
vardır. Nezakette saygıdan daha büyüktür 
çünkü içinde empati vardır. Bir ilişkiyi sevgi ve 
saygıyı, şefkat ve nezakete dönüştürecek olan 
da bunlara empati ilave edilmesidir. Bunlar 
ilave edildiği zaman çok daha sıcak ve çok 
daha samimi oluyor. Ev sıcak bir iklim haline 
geliyor.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Şu anda toplumun en 
büyük ihtiyacı empati yoksunluğudur”

Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın 
Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 8 
Mart Kadınlar günü münasebetiyle önemli 
isimlerin katılımıyla “8 Mart Kadınlar Günü” Paneli 
düzenlendi. Çevrimiçi gerçekleştirilen panelde 
kadın beyninin empati konusunda daha avantajlı 
olduğuna değinen ve empati yoksunluğunun ise 
bencillik olduğundan bahseden Tarhan; “Şu anda 
kadın beynine daha çok ihtiyaç var. Kadın beyni 
empatiyi fark eden bir beyindir. Hatta anaokulu 
çocuklarında bir gözlem yapılıyor, çocuklar 
oynarken biri düşüp yaralandığı zaman çocuklar 
ne yapıyor diye bakılıyor. Birisi düşüp yaralandığı 
zaman erkek çocuklar oynamaya devam ediyor, 
kız çocuklar ise gidip yardım ediyorlar. Herhalde 
annelik duygusunun gereği oksitosin gibi 
hormonların beyinde kodlanmış olan, yaratılıştan 
etkisiyle o empati karşı tarafın duygularını da 
dikkate almaktadır. Karşı tarafın ihtiyacını ve 

hakkını da dikkate almak gibi bir empati becerisi 
yönünden birkaç adım daha öndedir. Erkeklerin o 
bakımdan kendilerini geliştirmesi için daha fazla 
efor harcaması gerekiyor. Hatta ABD’de çocuk ıslah 
evlerine bırakılan çocuklara orada en çok öğretilen 
eğitim empati eğitimidir. Empatiyi öğrenmeden 
oradan serbest bırakmıyorlar. Kadın beyni daha 
avantajlıdır. O halde emin olun şu anda toplumun 
en büyük ihtiyacı empati yoksunluğudur. Küresel 
kötülüğün en büyük sebebi empati yoksunluğu, 
benmerkezciliktir. Empati yoksunluğu demek 
bencillik demek, egoizim demek, egonun kişilik 
haline gelmiş şekli ise narsisizm demek. Bu empati 
eğitiminde kadın girişimine çok ihtiyaç var.” 
şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Kadını da tanımıyoruz, 
erkeği de tanımıyoruz”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kadın ve erkek olarak 
iki tarafında birbirine özgür alan bırakması 
gerektiğine ve çift terapilerinde çiftlere ben 
olarak biz olun denilmesi gerektiğinden bahsetti. 
Tarhan; “Kendi kimliğini eşin için paspas yapman 
gerekmiyor. Ben olarak biz olun şeklinde bir ilişki 
olduğu zaman ne oluyor? Modernizm de burada 
kadın erkek ilişkisini rekabetçi ilişkiye teşvik 
ediyor. Rekabetçi ilişki olunca kavga var, çatışma 
var fiziksel güç erkekte olduğu için kavga çıkıyor. 
Halbuki rekabetçi ilişkinin yerine ikinci bir aşama 
kabullenici ilişki yani eşini olduğun gibi kabul et 
ve ondan sonra ilerle. Ondan sonra tamamlayıcı 
ilişki zaten kendiliğinden geliyor. Kabullenici ilişki 
yani eşini değiştirmeye çalışma. Olduğu gibi kabul 
et ve öyle hayatta ilerle. Ondan sonra birbirini 
tamamlamaya başlıyor. Bunu çiftlere öğretmeye 
çalışıyoruz. Çift terapisinde ‘Aileler Üniversitede’ 
gibi projelerde işte bunun için kadının özgürleşme 
hareketini kadın erkek savaşlarına değil, kadın 
erkek rekabetine değil kadın erkek birbirini olduğu 
gibi kabul etme ve birbirini tamamlama süreci 
tarzında olmasını teşvik etmemizde fayda var. 
Bunu ben fark edince baktım Türkiye olarak kadın 

S O S YO L O J İ

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

8 Mart Kadınlar Günü Paneli 
Gerçekleştirildi
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üzerine bir politikamız yok.  Kadını da tanımıyoruz, 
erkeği de tanımıyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan; “Biyolojik olarak 
eşitsizlik değil, farklılık var”

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel katılımcı 
hocaların hepsine “Kadın Psikolojisi” kitabını 
hediye eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan kitabın 
yazılma sebeplerinden bahsetti. Tarhan; “Kadın 
üzerine politika yazmak için bir çalışma yapmam 
lazım dedim ve kitap çalışmasını yaptım. ‘Kadın 
Psikolojisi’ kitabı 2005’te yayınlandı. Çalışma iki 
üç sene sürdü. Şu anda kitabın 97. baskısı olmuş. 
Kendi kültürümüzü koruyarak modernleşme 
belki Türkiye’de ilk defa, dünyada yeni yeni dile 
geliyordu. Orada kadın beyni ve erkek beyni 
farklılıklarını işledim. İkisi hak ve fırsatlarda eşit 
olmalı fakat biyolojik olarak farklılık var. Biyolojik 
olarak eşitsizlik değil, farklılık var. Bunları ele almış 
olduk. Kültürel farklılıklar, psikolojik farklılıklar, 
sosyal roller, annelik rolü, babalık rolü, eş rolü 
aile içinde bütün bu rol paylaşımı nasıl olacak? 
Bunları ele almaya çalıştım ki dünyada kültürel 
değişim varken kültürel politikalarımızı yeniden 
yazmak isteyenlere malzeme olsun diye ama 
maalesef o konuda hala kadın politikalarımız şu 
an erkekler üzerine erkeklerin zihinsel algılarını 
değiştirme üzerinde değil, sadece kadını meslek 
edindirme tarzında gidiyor. O önemli tabi ki de o 
olacak kadının sosyal rolünü güçlendirme yönünde 
gidiyor. Sosyal dahil olma yoluyla kadının daha 
etkin olmasına gidiyor ama biraz erkek milletinin 
zihinlerini değiştirin. Emin olun o projede 
kadın pozitif psikolojisi dedim ama sırf erkekler 
öyle derse okur diye. Aslında o kadın erkek 
psikolojisidir. Okursanız kitap kadın erkek ilişkilerini 
anlatıyor. Onun için kadın erkek ilişkilerini anlatan, 
kadının erkeğin rolü hepsini ele almaya çalıştım.” 
ifadelerini kullandı.

Murat Sefa Demiryürek: “Kadına yönelik 
uygulamaların en önemlisi KADES uygulamasıdır”

Türkiye’de kadını korumaya yönelik 
çalışmalardan bahseden Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek; “İçişleri bakanlığımızın 
kadına şiddetle mücadele kapsamında başlatmış 
olduğu çeşitli kampanyalar ve uygulamalar var. 

Kadına yönelik uygulamaların en önemlisi KADES 
uygulamasıdır. KADES uygulamasıyla şiddete 
yönelik vakalara etkili, zamanında ve sonuç 
alınabilir nitelikte müdahale edilmesi öngörülüyor. 
KADES ihbarı 2021 yılında 251 kişi, 2022 yılında 
256 ihbar görüyoruz. Gerçekten müracaat eden 
kişi sayısı 2021’de 16 kişi, 2022 yılında ise 8 kişi 
gerçekten müracaat etmiştir. Diğer bir uygulama 
elektronik kelepçe takılmasıdır. Özellikle şiddet 
faillerine yönelik yeni bir uygulamadır. 2021 yılında 
1 şahsa kelepçe uygulamasına geçilmiş, 2022 
yılına kadar ise şu ana kadar 4 şahsa elektronik 
kelepçe uygulanmıştır. İstanbul’da muhtelif sayıda 
kadın sığınma evi var. 2021 yılında 27 kadını, kadın 
sığınma evine yerleştirdik. 2022 yılının ilk 3 ayında 
8 kadını, kadın sığınma evine yerleştirdik. Toplam 
sayısını da vermem gerekirse her ne kadar KADES 
251 ile 235’se gerçek reel rakamda daha fazladır. 
Şiddete uğrayarak bizim evlilik teşkilatımıza 
müracaat edenlerin sayısı 2021 yılında 832 iken, 
2022 yılının geride bıraktığımız döneminde 163 
olarak ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu.

Burcu Gündüz: “Bir toplumun dilini inceleyerek 
kültürü hakkında çok şey öğrenebiliriz”

Üsküdar Devlet hastanesi uzman sosyal 
çalışmacı Burcu Gündüz, medyada kadının 
temsili ve toplumsal cinsiyet konularına değindi. 
Gündüz; “Medyanın toplumsal cinsiyete dair 
yarattığı imgelenmelerin gücü maalesef göz 
ardı edilemeyecek boyutta. Geleneksel ataerkil 
düşüncenin izleri medyada taşınıyor. Kadın 
kelimesi haberde hangi amaçla ve konuya 
hizmet eden bir konumda mı bulunduğuna 
bakmak gerekiyor. Kadına yönelik şiddete dair 
alınabilecek önlemler olarak kadınların sistem 
içine ve aralarında ağların bulunması mutlaka 
eklenmeli ve kadınları ilgilendiren olaylar sıklıkla 
haberleştirilmeli, Milli Eğitim müfredatına 
toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek eşitliğinin 
vurgulanması gereken konular eklenmeli.” dedi. 

Aylin Tutgun Ünal: “Kadının kadına yönelik 
şiddeti konuşulmayan bir şiddet türü”

Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın 
Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ÜSÇÖZÜM) Müdürü ve İletişim Fakültesi öğretim 
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üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, panelde yaptığı 
konuşmada merkezin hedefleri, faaliyetleri ve 
kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet türlerine 
değindi. Ünal; “Üniversitemizde geçtiğimiz ay 
çalıştığımız eylem planıyla beraber kadınların 
toplum içerisinde yaşadığı dezavantajlı konumları 
tespit edildi. Kadın istihdamının artırılması, bu 
yöndeki ders sayısının arttırılması gerekir. Fiziksel 
şiddetin yanı sıra psikolojik şiddeti de ele almak 
gerekiyor. Hem cinsler arasında gerçekleştirilen 
şiddet, fiziksel olan nadir olabilir ancak, psikolojik 
şiddetin izleri yaygın bulunuyor. Aile ve iş 
yaşamında gerçekleştirilen mobbingler, toplumsal 
statüye ve psikolojiye zarar veriyor.” dedi.

Semra Baripoğlu: “Şiddetin kuşaktan kuşağa 
aktarımı, üzerinde durmamız gereken bir sorun”

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Pskiyatri uzmanı 
Semra Baripoğlu, şiddetin bireysel ve toplumsal 
yansımalarına değindi. Baripoğlu; “Kadına 
yönelik şiddet, güncelliğini kaybetmeyen bir halk 
sağlığı sorunudur.” dedi ve ekledi; “Görmezden 
gelme, aşağılayıcı ifadeler ve çocukluk, gençlik 
yıllarında kişilik gelişimlerinde ciddi sorunlar 
yaşanıyor. Şiddetin her türü derinleşmesiyle 
beraber depresyon ve intihara yol açabiliyor. 
Değer yitimi ve ahlaki normların yitimi, şiddetin 
yaygınlaşmasının kaçınılmaz bir sorunudur.” 
ifadelerini kullandı.

8 Mart Kadınlar Günü Paneli Gerçekleştirildi 6

Çiğdem Yektaş: “Kadınların birden fazla işi 
üstlenmesi ciddi sağlık sorunları yaratıyor”

NPİSTANBUL Beyin hastanesi çocuk ergen 
psikiyatri Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, rol çeşitliliği 
kadın ve erkeklerde farklılaşma konularına 
değindi. Yektaş; “Ataerkil toplumun sonucunda 
kadınlar, uğradıkları saldırıları bile söyleyemiyorlar. 
İş ortamında kadınlara cinsiyet ve yaşa bağlı 
ayrım yapılabiliyor. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı 
kadınlara etkisini sosyal istihdam alanlarında 
büyük ölçüde kendini gösterebiliyor. İş yaşamında 
kadının çoklu rollerinde en önemli değişim 

aktif olarak iş gücüne katılımda gerçekleşti. 
Çalışma yaşamında kadının ruhsal sağlığı, 
kadının çalışmasındaki saat, çalışma koşullarının 
esnekliği, uzunluğu etkili. İşverenlerin mutlaka 
çalışma ortamında bir psikolog bulundurması ve 
toparlanmaya yardımcı olmaları gerekmektedir.” 
şeklinde konuştu.

Uzm. Psk. Selvinaz Çınar Parlak: “Kadınlardan 
erkeksi bir imge bekleniyor”

NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzm. Kln. Psk 
Selvinaz Çınar Parlak, Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin hem erkek hem kadındaki psikolojik 
etkilerine değindi. Parlak; “Temelde erkeklerin 
sürekli kadınları aşağıda tutmak gibi bir kaygısı 
var. Bunun üzerine inşa edilmiş bir sistem mevcut. 
Erkeğin kadından üstün olduğu ve kadının erkek 
tarafından kontrol edilmesi gerektiği gibi bir 
algı mevcut. Kapitalizmin ortaya çıkmasıyla 
beraber kadınlar kamusal alana çıktılar fakat 
işgücü alanında kadınlara empoze edilen şey 
aşırı rekabetçilik. Kadınlardan erkeksi bir imge 
bekleniyor. Bu süreç kadınların aleyhine işliyor, 
kadınların eril hale gelmesi ve ayrımcılık gibi 
etkileri oluyor.” dedi.

Uzm. Psk. Elif Cansu Demirci: “Karşılaştığımız en 
büyük sorun kadınların kendi haklarının farkında 
olmaması”

Üsküdar Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür 
Yardımcısı Uzm. Psk Elif Cansu Demirci, merkezin 
hedefleri, faaliyetlerine ve sosyal hizmetlerde 
kadın konusuna değindi. Demirci; “Yıllık eylem 
planları oluşturarak il ve ilçe bazlı izleme 
faaliyetleri oluşturuyoruz. Şiddet önleme izleme 
merkezlerinde rehabilite edici şiddet önleme ve 
izleme merkezlerinde mağdur kadınlara hukuki, 
psikososyal, sağlık ve ekonomik destekler verilerek 
buradan ayrıldıklarında izlenmesi ve takip 
edilmesini, sosyal hayata entegre edilmelerini ve 
istihdam destekleri sağlıyoruz. Kadınlar, toplum 
tarafından dışlanma ve eleştirilme korkusuyla 
şiddete baş kaldırı sağlayamıyor. Kadın ve erkek 
arasındaki farklılıklar zayıflık değildir.” şeklinde 
konuştu.
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Dr. Nihal Mert Gedik: “Kadınların iş yaşamında 
karşılaştıkları sorunlara çözüm üretilmeli”

Çamlıca Kız Lisesi Müdürü Dr. Nihal Mert Gedik, 
yönetimde kadın olmak ve kadınların iş yaşamında 
karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulundu. 
Gedik; “Kişilerden kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Kadın yönetici 
oranlarını arttırmaya yönelik destekleyici sistemler neler 
olabilir diye düşünmeliyiz. Kadınlar yönetici pozisyonda 
erkeklere oranla daha başarısız diye bir çalışma ve etki yok. 
Literatürde kadınların, erkeklerden fazla liderlik özelliği 
gösterildiği sonucu var. Ancak ben duruma kadın erkek olarak 
değil de insan olarak bakılmanın gerekliliğini düşünüyorum. 
Destekleyici sistemler olarak ne uygulayabiliriz? Bunlara 
bakmamız gerekiyor.” dedi.

Zeynep Merve Türkoğlu: 
“Kadına yüklenen roller, 
modern hayata geçişle 
beraber arttı”

Sosyolog Zeynep Merve 
Türkoğlu Ailede kadın iş 
yüküne değindi. Türkoğlu; 
“Kadınlara yüklenen işlerin 
en sarsıcı olanı programlama 
yükü. Kadınların özel alana 
itilip ev alanında kalıcı 
olduğunu ve medyada da 
bunların sürdürüldüğüne, 
devamlılığına şahit oluyoruz. 
Kadının görünmeyen emeği 
de göz önüne seriliyor ve 
modern hayata geçişle 
beraber mesleğe giren kadın 
sayısına oranla kadına birçok 
rol eklendi. Evdeki ve ailedeki 
iş yükü hala devam ediyor.” 
ifadelerini kullandı.
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Rusya'da hamburgerler 
karaborsaya düştü

B E S İ C İ L İ K

Hüseyin SARI

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın 
Rusya'daki restoranlarını kapatma kararı özellikle gençler 
arasında üzüntüye neden olurken, restorana ait ürünlerin 
ikinci el sitelerinde fahiş fiyatlara satıldığı görülüyor.

Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski tarafından 
dün yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 
şirketin, Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak 
kapatacağı duyurulmuştu.

Kararın açıklanmasından sonra bazı McDonald's 
restoranlarında kuyruklar oluşurken, ikinci el ürünlerin 
satıldığı internet sitelerinde şirkete ait hamburger ve 
diğer bazı ürünlerin yüksek fiyatlarla satışa sunulması 
dikkati çekti. Bazı hamburgerler için 150 dolara kadar 
fiyatlar istendiği görüldü.

Şirketin eşantiyon olarak dağıttığı bardaklar da 
internet sitelerinde 50 dolara satışa çıkarıldı. Bazı 
ilanların sitelerden hızlı bir şekilde silinmesi de dikkati 
çekiyor.

Vatandaşlar karar nedeniyle üzgün Rusya'daki ilk 
McDonald's, 1990'da Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda 
açılmıştı. Açılış gününde yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret 
ettiği şubenin önünde yüzlerce vatandaş, saatlerce 
kuyruklarda beklemişti.

Söz konusu gelişme, kapitalizmin Sovyetler Birliği 
karşısındaki zaferinin sembollerinden biri olmuştu. 
McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarını kapatma kararını 
değerlendiren Yekaterina adlı vatandaş, söz konusu kararı 
anlamadığını ve bunda herhangi bir mantık bulamadığını 
söyledi.

Anna ise oldukça üzüldüğünü ifade ederek, 
"Kapanmasına ben oldukça üzülüyorum. Çünkü okuldan 
sonra hep McDonald's'ta oturuyoruz, konuşuyoruz ve 
yemek yiyoruz. Şimdi nerede oturacağımızı bilmiyoruz. 
Çünkü Patriark semtinde her yer çok pahalı." diye 
konuştu. Karardan ötürü çok fazla üzülmediğini dile 
getiren Oleg ise "Bir taraftan kapandığı için çok mutlu 
değiliz ancak bunun için üzülmeye de gerek yok. Çünkü 
gerçek bir vatansever, tabiri caizse, ülkesini yemek 
için değiştirmez. Kapanma kararı bize ait değil. Bunlar 
uluslararası şirketlerin kararı. Dolayısıyla sonucunu 
onlar düşünsün. Biz onları reddetmedik, onlar reddetti. 
Dolayısıyla onlara bol şans diliyorum." ifadelerini 
kullandı. Ekonomik yaptırımları anlaşılabilir bulan Yuliya, 
karardan ötürü yine de üzüntü duyduğunu aktararak, 
"Sıradan insanlar için kapanması oldukça kötü. Çünkü 
şimdi oturacak yer olmayacak. Burası insanların sıklıkla 
vakit geçirdikleri bir yer." dedi.
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TÜRKÇÜLÜK AKIMI

Turancılık olarak da bilinir, 200 milyondan çok Türkler,

Ülkeler ve devletler ayrı ama yürekler ve milletler bir,

Ruhumuz da bir, İslam’la çarpar, çırpınır, kanat çırpar,

Kan bağı ve ırk esas olsaydı Macaristan öncelikliydi,

Çok büyük dönüşüm sağladı Müslüman olmakla Türkler,

Ülküsü oldu ezanın susmaması, her Türk beldesinde cami,

Liyakat esastı Selçuklu ve Osmanlı’da ama Türkçe’ydi dili.

Ümit hep Türkiye oldu, kurucusu da Türklerin atası Atatürk,

Kıtalara adalet, barış ve hoşgörüyle yönetimi bıraktı miras.

Azerbaycan başta, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan,

Kırgızistan ve Tacikistan’dır Rusya’dan bağımsız Türkler ve

Israrla tanınmayan dünyada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

Medeniyetinden Garb’ın, ümmetinden İslam’ın” sacayağı gibi

Issız olur Türkiye’nin, eklemezse Ziya Gökalp: “Türk milletindenim!”

Zafer SUAD

A K R O S T İ Ş
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İntizam-ı  Kelam

A N A L İ Z

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na 
indi.

Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.
İlk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı

Herzog, ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindekiler, kırmızı-
beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine 
gitti. Herzog, ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'u resmi törenle karşıladı

Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Herzog burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Herzog'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı 

İsrail Cumhurbaşkanı 
Isaac Herzog Ankara'da
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eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Herzog, 
Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba 
asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini 
temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin 
ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın 
toplantısı düzenleyecek.

Onuruna akşam yemeği verilecek, ardından 
İstanbul'a geçecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya 
göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret 
sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm 
boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İsrail tarafının yaptığı açıklamada da 
görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda 
iş birliğini genişletme potansiyelinin ele 
alınmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Herzog, görüşmelerin ardından 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği 
resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam 
saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak.

Cumhurbaşkanı Herzog, İstanbul’da Yahudi 
cemaatinin üyeleriyle yarın bir araya gelecek.

İsrail'deki hükümet değişikliği

İki ülke arasında ilişkiler, İsrail'de Likud 
Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun 
başbakan olduğu dönemde eski ABD Başkanı 
Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü 
"İsrail'in başkenti" olarak tanıması üzerine 
yaşanan gelişmelerle zarar görmüştü.

Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki 
büyükelçiliğinin 14 Mayıs 2018'de resmen 
Kudüs'e taşınması kararını vermesinin 
ardından düzenlenen protestolara müdahale 

eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan 
fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 binden 
fazlası yaralanmıştı.

Netanyahu yönetimi, sertlik yanlısı 
politikalarında ısrar etmişti.

Ankara, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle 
Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'i istişareler 
için Ankara'ya çağırmış, Ankara'daki İsrail 
Büyükelçisi Eitan Naeh'in da bir süre ülkesine 
dönmesini istemişti. Kısa süre sonra tarafların 
talebi üzerine, Türkiye Filistin nezdindeki 
Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan 
Türkoğlu'nu, İsrail de İstanbul Başkonsolosu 
Yosef Levi Sfari'yi geri çekmişti. Böylece iki ülke 
arasındaki diplomatik temsil maslahatgüzar 
seviyesine düşürülmüştü.

İsrail'de 23 Mart 2021'de yapılan erken 
seçim sonrası koalisyon görüşmeleri uzun süre 
devam etmişti.

Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon 
hükümeti, 13 Haziran 2021'de güvenoyu aldı.

Netanyahu, 12 yıldır sürdürdüğü 
başbakanlık görevini 14 Haziran'da halefi 
Bennett'e devretti.

14 yıl sonra ilk ziyaret

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 
Temmuz 2021'de göreve gelen yeni İsrail 
Cumhurbaşkanı Herzog arasında gelişen 
diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden 
normalleşme adımlarının atılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz 
2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon 
görüşmesi yaparak, göreve başlaması 
dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret 
eden ilk İsrailli lider olacak.
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Country, ABD'nin güneydoğusunda yaşayan 
beyazlara özgü müzik tarzıdır.

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

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

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

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

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

Kıvanç KARADAĞ

Country

M Ü Z İ K
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin 
(MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaşarak, "İnsansız savaş uçağı: 
Bayraktar Kızılelma yolda, geliyor." dedi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından MİUS ile ilgili 
paylaşım yaptı.

Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir 
balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte 
kalın." dedi.

MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve 
"Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS 
prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek." 
ifadelerine yer vermişti.

Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: 
Bayraktar Kızılelma geliyor

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 yazımızda aramızda kimi zaman dini bir lider veya mehdi olarak bazen 
de âlim kisvesiyle büyüklük hezeyanı içinde olanların dolaşmakta olduğunu, 
bu kişilerin taraftar toplayarak insanlarımızın zihinlerini karıştırdıklarından söz 
etmiştik. Yazımızın son cümlesi de; “Dikkat edelim: Bunların en belirgin özellikleri 
tutarlı olmayışları ve kendini beğenmişlik, gurur kibir içinde bulunmalarıdır” 
demiştik. 

Birini ciddiye almak, ona değer verebilmek için anlaşılması istenildiğinde 
en başta onun gurur ve kibir içinde olup olmadığına bakmak gerekir. Hele bu 
durumu, yani gururlu oluşu ve kibirliliği aşırıya varmışsa, yani narsistik kişilik 
dediğimiz bir halde ise ondan muhakkak uzak durmalıdır. Çünkü bu kişiler 
dünyanın kendisi için yaratıldığını, bütün mahlûkatın bilhassa insanların ona 
hizmet etmek zorunda olduğunu, çünkü bunu hak ettiklerini düşünür ve buna 
inanırlar.

Zaten böyleleri başkasının fikrine saygı da göstermezler, sadece doğruyu 
kendilerinin bildiğine iman derecesinde inanmışlardır. Bu kişilerle hiçbir 
konuda tartışma veya fikir alışverişi bile yapmanız mümkün değildir. Çünkü 
düşüncelerinde ısrarcıdırlar ve haklı olamayabileceklerini akıllarına bile getirmek 
istemezler.

Meselâ biri kendisinin her yaptığını haklı görüyorsa, eleştiriye en ufak 
bir tahammülü bile yoksa muhtemelen narsistik kişiliğe sahiptir ve onunla 
uygun diyalog ve iş birliği yapmak mümkün olmaz. Bu kişiler benmerkezci ve 
bencildirler; fedakârlık ve özgecilikten uzaktırlar. Anlaşmaya, ortak bir noktaya 
gelmeye yatkın değillerdir. 

Bu kişiler insanlara yüksekten baktıkları gibi kendilerini en üstün, en bilgili, 
en akıllı ve yanılmaz kabul ettiklerinden zaten fikir münakaşası yapmanın bir 
faydası olmaz. Onlar ancak biat etmemizi ve büyüklüklerine teslim olmamızı 
isterler.

Maalesef günümüzde çocuk yetiştirme metotlarımızdaki uygunsuzluklar ve 
giderek ortaya çıkan bireyselleşme sebebiyle narsist kişilerle eskiye oranla daha 
sık karşılaşılmaktadır.

Günümüz afeti: Kendini 
beğenmişlik, gurur ve kibir
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Geçmişte bir şeyhülislamla ilgili anlatılan bir hikâye vardır: Bu âlim ilminden ve 
makamından dolayı büyüklük düşüncelerine sahipmiş. Gurur ve kibir içindeki bu 
zatla halktan biri ısrarla görüşmek istemiş ve zar zor da olsa randevu alabilmiş. 
Ona demiş ki; “Ben avamdan biriyim, sana bir şey sormak istiyorum. Sorum şu; 
Allah’ın ilmi insanlarınkinden ne kadar fazladır?”

Şeyhülislam, “Okyanuslardaki suyun yanında bir katre bile değildir” şeklinde 
cevap vermiş. “Peki, insanların ilmini seninki ile kıyaslarsak?” diye bir başka soru 
yöneltmiş. O da yine aynı benzetmeyi yapması üzerine; “İlmin bu derecede az ise 
sen neden bu gurur, kibre kapılıyorsun? Başkalarına niçin küçük görüyorsun?” 

Anlatılan odur ki şeyhülislam kendine çekidüzen vermiş ve bu olaydan sonra 
kimseye büyüklük taslamamış.

Sadece çevremizde değil toplum içinde çeşitli roller alan kişilerde de kendini 
beğenmişlik, gurur ve kibir içinde olma, başkalarından kendini üstte görme ve 
diğer insanları aşağılama varsa o zattan ne önder olur ne de rehber. Hele böyle 
biri, din âlimi veya cemaat önderi hiç olamaz. Olsa olsa o kişi aslında acınacak 
bir zavallıdır. Yine bunların kendilerini kâinat imamı, mehdi veya mesih olarak 
sunmaları şart da değildir. Kimi zaman ‘çıplak uyarıcı’, bazen ‘yenilikçi’, bazen de 
‘öncü’ rolünü kendilerine yakıştırarak karşımıza çıkarlar.   

Diyelim bu kişiler kendilerini İslam bilgini olarak lanse ediyorlarsa sanki vahiy 
gelmiş gibi kibir içindedirler. Mantıkları ve bilgileri öylesine erişilmez ve yücedir 
ki önce sahih hadisleri ayıklar (!) ve uydurma olarak ilan ederler. Sonra tümden 
reddederek, ‘yalnızca Kur’an bize yeter’ derler. 

Sonraki aşama şudur: Kur’an-ı Kerim’i 1400 senedir sadece kendileri anlamış 
gibi mağrur ve gururludurlar. Yetişmiş ve dinimizi hakkıyla yaşamış ve yaymış, 
çevrelerine örnek olmuş büyük âlimleri ve hikmet ehlini küçümser, onlara değer 
vermezler. Yüce kitabımızı kendi indî ve nefsî görüşleriyle yorumlar, ayetlere 
kafalarındaki şablona uyduracak şekilde mana verirler.

Rabbim bu tarz kişilerin şerrinden hepimizi korusun. 
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“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

“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.

KUR’ÂN-DAKİ TEKRARLARIN BAZI SIRLARI

Prof. Dr. Şadi EREN

İ S L Â M
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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

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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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 
ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için adımlar 
sürüyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan 
Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu marjında bir görüşme 
gerçekleştirdi.

Yapılan görüşme, özel temsilciler sonrasında, iki ülke arasında uzun bir aranın 
ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor.

"Verimli ve yapıcı bir görüşme oldu"

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, son derece verimli ve yapıcı 
görüşme yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Paşinyan’ın pozitif mesajlarından sonra 
özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Özel temsilcilerimiz iki defa bir araya geldi 
Moskova ve Viyana’da. Burada ilişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak 
adımları da görüştüler.

Bugün biz de bunların üzerinden biraz geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle 
söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya’da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz. 
Bu yöndeki çabalarımıza da her yerden destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve 
Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da 
memnun. En son Cumartesi günü de Bakü’deydim. Azerbaycan da bu süreci 
destekliyor. 

Zaten bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına. Bu yönde adımlar atmaya 
devam edeceğiz. Bu konuda sayın Dışişleri Bakanıyla da mutabık kaldık."

Karşılıklı özel temsilciler atanmıştı

Azerbaycan ordusunun 2020'de Karabağ topraklarındaki işgale son vermesinin 
ardından Türkiye, Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesi çağrısında bulunmuştu.

Bakan Çavuşoğlu, 
Ermeni mevkidaşıyla görüştü

Fatih DENİZ

G Ü N D E M
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Türkiye'nin çağrısına Ermenistan'dan da olumlu karşılık gelmesi üzerine iki 
ülke ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek amacıyla 2021'de karşılıklı özel 
temsilciler atanmıştı.

Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin özel temsilcisi olarak 
atanırken Ermenistan'ın özel temsilcisi Ulusal Meclis Başkanı Ruben Rubinyan 
olmuştu.

İki özel temsilcinin 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleştirdiği ikili görüşmede 
Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına 
karar verilmişti.

Bu karar kapsamında Erivan'dan kalkan ilk uçak, dün akşam İstanbul 
Havalimanı'na inmişti.
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BLACKLİST

The Blacklist galası 23 Eylül 2013'te yapılmış olan bir Amerikan suç dizisidir. Dizi eski 
harbiyeli günümüzün yüksek profilli suçlusu Raymond "Red" Reddington'un kendini gönüllü 
olarak FBI'ya teslim etmesini anlatır. Yasal dokunulmazlık karşılığında listedeki azılı suçluların 
organizasyonunu FBI'a anlatmaktadır. Ancak çaylak FBI profilcisi Elizabeth Keen'le çalışmak 
için ısrar etmektedir.

Dizide ayrıca Diego Klattenhoff, Ryan Eggold ve Harry Lennix yer alıyor . Pilot bölüm Jon 
Bokenkamp tarafından yazılmış Joe Carnahan tarafından yönetilmiştir. Dizinin yapımcıları 
arasında Sony Pictures Television, Universal Television ve Davis Entertainment için Bokenkamp, 
John Eisendrath ve John Davis yer alıyor .

Her sezon olumlu eleştiriler aldı, birçok eleştirmen özellikle Spader'in performansını övdü.

Efe AKIMCILAR

S İ N E M A



Valorant (VALORANT olarak stilize edilir), Riot Games tarafından geliştirilip 
yayınlanan bir free-to-play çok oyunculu taktiksel birinci şahıs nişancı video 
oyunudur. İlk olarak Ekim 2019'da Project A kod adı altında yayınlanan oyun, 
7 Nisan 2020'de sınırlı erişimle kapalı beta dönemine başladı ve ardından 2 
Haziran 2020'de resmî olarak yayınlandı.

Oynanış

Valorant, yakın gelecekte geçen takım tabanlı bir taktik nişancı ve birinci 
şahıs nişancı oyunudur. Oyuncular, dünyadaki çeşitli ülke ve kültürlere 
göre tasarlanmış bir dizi ajan karakter olarak oynarlar. Ana oyun modunda, 
oyuncular, her bir takımın beş oyuncuya sahip olduğu saldıran veya savunan 
takıma atanır. Temsilcilerin, her biri ücret gerektiren benzersiz yeteneklerinin 
yanı sıra öldürme, ölüm veya ani hareketler yoluyla hücum gerektiren 
benzersiz bir nihai yeteneğe sahiptirler. Her oyuncu her tura "klasik" bir 
tabanca ve bir veya birden daha fazla "özel yetenek" ile başlar. Diğer silahlar 
ve yetenek ücretleri, bir önceki turun sonucuna, oyuncunun sorumlu olduğu 
herhangi bir öldürmeye ve ani artışla yapılan herhangi bir eyleme dayalı 
olarak para veren bir oyun içi ekonomik sistem kullanılarak satın alınabilir. 
Oyunda hafif makineli tüfekler, av tüfeği, makineli tüfek, saldırı tüfeği 
ve keskin nişancı tüfeği gibi çeşitli silahlar bulunur. "Spectre", "Odin" ve 
"Vandal" gibi otomatik ve yarı otomatik silahlar, doğru atış yapabilmek için 
oyuncu tarafından kontrol edilmesi gereken geri tepme modellerine sahiptir.

V İ D E O  -  O Y U N

valorant
BATUHAN 
PINARBAŞI
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Yavuz SAMİ

TİCARET VE AİLE

DÜNYA LİDERİ OLMA DÜŞÜNCESİ

Özgüven sorunu, olarak tanımlayacağımız, 
işe koyulur-ken başarısız olurum psikolojisi 
başta kaybedilmiş maçın skorunu bilmek 
gibidir. Özellikle yaşadığımız coğrafya-da 
son birkaç asırdır, dünya çapında ciddi bir 
başarımı-zın olmadığını görmek yetişmekte 
olan neslimizin varo-lan cesaretini de maalesef 
kırmaktadır. Eğitimcilere ve anne-babalara 
düşen en önemli görevlerden birisi de bu 
özgüven bunalımının üstesinden gelebilecek 
cesareti bi-reylere aşılamanın yollarını 
bulmaktır. Özellikle Yirmi bi-rinci yüzyılda, 
her alanda büyük kartellerin ve yenilmez 
pehlivanların oluşması yeni bir bakış açısının 
geliştiril-mesini zorunlu kılıyor.

Öncelikle yerellik ve yerel kaynaklara 
bağımlılık profes-yonel bir şekilde 
yönetilmelidir. Gerek üretim gerekse de 
ihracatta rekabet üstünlüğü sağlayabilmek 
ciddi bir ma-haret gerektiriyor.

Diğer taraftan, geçilmez ve onlar varken o 
alanda at koş-turulmaz zannedilen sektörler 
de bile, adı çok fazla du yulmamış ülkelerde 
onların tahtını sallayacak çok güçlü markalar 
dünyada kendisinden söz ettirebiliyorlar. 
Mese-la; otomotiv sektöründe Hindistan, 
Japonya ve Kore işlet-meleri Avrupa devlerine 
kafa tutabiliyor. 

Elektronikte Tayvan, yazılımda Hindistan 
Avrupa ve Amerika’yı bile geride bırakabiliyor. 
Bu başarıları ülkemiz girişimcilerinin de 
yakalamaması için hiçbir neden gö-rülmüyor. 
Ancak mahalli hamaseti bir tarafa bırakarak, 
küresel rekabeti en güzel şekilde başarmış 
olan sağlıklı atılım gerçekleştirmiş piyasa 
liderleriyle bir “Banchmar-king” kıyaslama 
yaparak, atılım ve yatırım stratejilerini çok 
iyi okumaları icabediyor. Girişimcilerimizin 
Çinlile-rin gerçekleştirdiği bir maliyetle 
Almanların ulaştığı bir kaliteyi hedeflemeleri 
gerekiyor.

İşte samimi bir ruh ile, piyasanın en iyisi 
olmak adına gösterecekleri, azim, kararlılık, 
dürüstlük ve dünyanın en iyisi olma niyetleri 
amellerini, akıbetlerini de güzel kıla-caktır..

Kimin himmeti milletiyse o tek başına 
millettir.” Düstu-ruyla hareket ederek, bu 
faydalı ve ilham verici hedefle-rine “azm-u 
cezm-u kasd eyleyerek” ulaşmaya çalışmak 
bütün insanlık için bir şans olacaktır.

TİCARET VE ÜLKELER

İnsan bedenine benzetebileceğimiz 
ekonomiyi, gelir gider yani varidat sarfiyat 
dengesi ile değerlendirmekte fayda var. 
İnsanoğlu gerekli gıdayı almadan uzun süre 
nasıl ki yaşayamazsa, girdisi yani ekonomisi 
gelişmemiş, getiri-si olmayan ülkeler de uzun 
soluklu olamazlar. Dolayısıyla gerek iç, gerekse 
de dış ticaretini geliştiremeyen ülkelerin 
gelişmesi bir yana, yıkılmaktan, duraklamaktan 
kurtul-ması da imkânsızlaşacaktır.

Ekonomiyi bilmek tek başına yetmez, onu 
hücrelerine kadar yaşayan olması gerekir 
yöneticilerin. Girişimciliği, ortaklığı, yatırımı, 
arz-talep meselesini pratik olarak tec-rübe 
etmemiş kişiler, yönetimde de ticarette 
de başarılı olamazlar. Ticareti kültürü ile 
yaşayanlar, dünyaya hem ürünlerini hem 
de anlayışlarını ihraç ederler, zayıf olan-lar 
ise ürün alırken farkında olmadan yabancı 
kültürü de ithal etmiş olurlar. Uzak Doğu’da 
rastladığımız geniş nüfuslu Müslüman 
ülkelerin bir tacirle oluştuğunu dair hikâye 
hepimizin malumudur. İslam’ın çok kısa 
zamanda dünyanın neredeyse tamamına 
yayılmasının altında tica-reti, ahlakıyla ve 
bütün enstrümanlarıyla dürüstçe yaşa-yan 
girişimci liderler vardır.

Ticareti dürüst yapanların müşterileri de 
dürüst olur. Dürüst ve düzgün müşteriler 
birer dost demektir aynı za-manda. Kalıcı 
ve keyif verici dostluklar ticaretle daha da 
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perçinleşip yeni şirketlerin doğmasına vesile 
olur. Daha önce dostluk ve arkadaşlıklar, 
ortaklıklar yaşadığımız yö-reye özgü kalırken, 
zaman içinde ulusal, şimdiyse ulus-lararası 
bir arenada en görkemli haliyle yaşanabiliyor. 
Kazan-kazan ilişkisini sadece maddi alanda 
değil, manevi boyutta da ele alan liderler hem 
maddi hem de manevi olarak kâr üstüne kâr 
yapan müteşebbislerdir.

Günümüz dünyasında en büyük sermaye 
dürüstlük ola-rak görülmekte ve bu özellik 
şirketler başta olmak üzere bütün girişimlerde 
öncelikli güçlü yön olarak vurgulan-maktadır. 
Güvenin olmadığı hiçbir iş, işyeri, yöre ve 
ülke işdünyası için cazip olmadığından 
eninde sonunda kay-betmek zorunda 
kalacaktır. Güvenin tesisi zor, yıkılması için 
çok kolaydır. Güven kazanmak bazen onlarca 
seneyi bulurken, bir aldatma, bir nahoş 
hareket, ürünlerin defo-lu veya istenilen ürün 
olmaması ve bunun da firma yet-kililerince 
önemsenmemesi, zararın telafi edilmemesi, 
binlerce insanın bir ömür uğraşarak 
oluşturdukları güven adlı fildişi kuleyi yerle 
bir etmeye yetecektir.

“Aldatan bizden değildir” derken Efendimiz, 
aslında alda-tanın insan bile olamayacağının 
altını çiziyor. Çünkü göz-yaşıyla, alın teriyle 
binlerce insanın emeğiyle kurulmuş bu sarayın 
temeline dinamit koyan bir kişinin insanlığın-
dan bahsetmek çok zor olacaktır.

Değil sadece ekonominin hayatın hiçbir 
alanında alda-tan kalıcı olamaz ve hiç kimse 
aldatılmaktan hoşlanmaz. Onun için aldatan 
önce kendisine ihanet etmiştir. Doğu-ran 
annesine, büyüten babası ve emek çevresine 
ihanet etmiştir. Biliyoruz ki ihanet hiçbir 
zaman karşılıksız kal-mıyor. 

Dolayısıyla girişimcilik, sermayesi güven 
ve dürüstlük olan bir beyin işidir. Sağlam 
ve insanlık yararı gözetilen bir ufuk ve proje 
kabiliyetidir. Güven sermayesi, empati 
yapabilmektir, malın, ürünün, hizmetin en 
iyisini ürete bilmektir, en fazla tüketen değil en 
makul maliyetle en iyiyi üretebilmektir.

Hâsılı; dünyada büyüyenler, samimi, 
güven veren, işini layıkıyla yapan ve 
birikimli insanları istihdam eden, kali-teli 
ve kusursuz ürünleriyle müşterisine gerekli 
ihtimamı gösterip onu yücelten, risk alabilen, 

kar-zararı paylaşan, dostunun hatırını âli 
tutan ve ortaklığın gereğin çok iyi bilip 
uygulayabilenlerdir.

ÜLKE SINIRLARINI AŞAN TİCARET 
ŞEHİRLERİ

Bazı şehirler vardır ki onlar hem ülkelerinden 
daha meş-hur, hem de yurdundaki şehirlerin 
toplamının neredey-se yarısı kadar ticaret 
hacmine sahip olup dünyanın da zenginlik 
kaynağı olarak arz-ı endam ederler. İstanbul, 
Newyork, Londra, Tokyo, Pekin, Paris, Dubai, 
Buhara, Bakü, Berlin ve Brüksel gibi birçok 
şehir, ülkelerinin hatta bölgelerinin sınırlarını 
aşan, sosyoekonomik ve kültürel güce sahiptir.

Emek, ürün, hizmet, teknoloji ve bilgi 
üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştiği 
dünyaya mal olmuş İstanbul, Londra, New 
York gibi şehirler girişimci ve yatırımcılar için 
de en elverişli ekonomik havzalardır. Bu kentler 
çö-kerse ülkeleri de çökeceğinden bir ülke için 
ve taze kan pompaladıkları dünya için kolay 
kolay vazgeçilecek şe-hirler olmadıklarından 
uzun vadeli yatırım ve girişimlere sürekli göz 
kırparlar. Bir ülkenin geleceği bu şehirlere 
ba-karak öngörülebilir. Dünya pazarı olan bu 
şehirlerin za-yıflaması ülkenin kaosu olur

merkezlerde ticareti planlamalıdır. Çok 
uzun vadeli bir gelecek düşünüyorlarsa dünya 
ekonomisinin güç ve ağır-lık merkezinin eninde 
sonunda yüz yıllarca etrafına kâr dağıtan 
kadim İpek Yolu güzergâhındaki istikbal 
vadeden şehirleri gözden geçirmelerinde 
fayda olacaktır. Üç kıtayı, gelecek ve geçmişi 
birbirine bağlayan, dünyanın en eski ve kârlı 
ticaret yolu olan bu eksen gelecek adına çok 
önemli ve verimli sırları ve pazarları hâlâ 
bünyesinde barındırı-yor.

Yatırımcıların ekonomik şehirleri ve 
kavşakları çok iyi ta-kibetmeleri gerekir. Barış, 
güvenlik, kültür, tarih ve turiz-min yarıştığı 
bu şehirlerde ticari yarışlar çok daha canlı 
olacak ve cana can katacaktır. Diğer taraftan bu 
şehirleri sevenler, bu kentlerin ticari altyapısını 
hemen düzelt-meleri, mevcudu geliştirip daha 
elverişli hale getirmeleri hem ülkesi hem de 
insanlık için kutsal bir görevdir. Tica-reti 
geliştirmekle bir taraftan geleceklerini teminat 
altına alıp toplumlarını olgunlaştırırken diğer 
taraftan, barış, huzur ve renkliliğe zemin 
hazırlamış olurlar..
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Süleyman KOCABAŞ

  Sultan II. Abdülhamid, “Osmanlı Devletinin 
Çöküş Dönemi” denilen en buhranlı döneminde 
33 yıl (1876- 1909) süren padişahlık yapmış, 
denilebilir ki, dıştan ve içten saldırılarla dört bir 
tarafından çatırdayan, buhranlar içinde kıvranan 
İmparatorluğu, usta politikası ve diplomasisi ile uzun 
süre yaşatmayı başarmış, bu dönemi içinde, içte 
ve dışta onun sevenleri ve sevmeyenleri olmuştur. 
Sultan’ın adına “İstibdat” denilen baskı yönetimi 
sebebiyle içte, ülke ve devletin kurtuluşunu 
Meşrutiyet rejiminin uygulanmasında gören, 
genelde sivil – asker genç bürokratlar ve gençliğe 
inhisar eden ona karşı mücadele ve düşmanlık 
sebebiyle, II. Abdülhamid’in karşılaştığı en büyük 
tehlikeler karşısında bile onun bu haline sevinen, 
tehlikeleri atlattığı için hüzün duyan ve üzülen 
kimseler olmuş, hatta bu uğurda onun hakkında 
teessürnameler yazılmıştır. Teessür, Arapça bir 
kelime olup “hüzün ve keder duyma” anlamındadır. 
Bir olay karşısında duyulan hüzün ve kederi 
manzum olarak dile getirmeye edebiyatımızda 
“teessürname denilmiştir.

Sultan II. Abdülhamid hakkında teessürnameler,  
padişahlık döneninde onun karşılaştığı tehlikelere 
sevinmek veya yönetimine karşı olarak ona 
düşmanlık beslemek şeklinde yazılmıştır.

II. Abdülhamid hakkında “İstimdatnameler” 
ise, Sultan  padişahlıktan düştükten, devlet ve 
ülke Meşrutiyet dönemi (1908 – 1918) parti ve 
hükümetlerinin elinde battıktan sonra, yaşanan 
büyük kayıplar ve acılar karşısında Sultan’ın 
“İstibdat” dönemini aramaya yönelik ona övgü ve 
özlem dolu şiirler olmuştur. İstimdat, Arapça bir 
kelime olup, “birinden yardım isteme” anlamındadır. 
Bunların manzum olanlarına “İstimdatname” 
denilmiştir. Sultan II. Abdülhamid’in padişahlık ve 
sonrası döneminde onun hakkında yazılmış birçok 
teessürnameler ve istimdatnameler vardır. Aşağıda 
bunlardan,  Sultan’ın dönemini ive sonrasını 

yaşamış dört şair ve yazarımızın bu yazdıklarından  
bahsedeceğiz.   

Tevfik Fikret’in  Teessürnamesi

       Sultan II. Abdülhamid, Ermeni Komitacılarının 
vatan bölmeye yönelik isyanlarını aldığı etkili 
tedbirlerle bastırdığı  için onların düşmanlığını 
kazanmıştı. Bu komitacılar, II. Abdülhamid işbaşında 
kaldığı sürece emellerini gerçekleştiremeyecekleri 
için onu öldürmeye karar vermişler, bu uğurda  
5 Temmuz 1905’de ona  Yıldız camiinde bir 
cuma namazı vakti  başarısız suikast girişiminde 
bulunmuşlardı. Sultan’ın camiden çıkarken 
komitacıların  planladıkları saate göre 2 dakika 42 
saniye gecikmesi  ve bombaların bu müddet içinde 
patlaması sonucu  onu ölümden kurtarmış, suikastın 
dehşetine bakınız ki  27 kişi ölmüş, asıl hedeflerinde 
olan Sultan’ın ölmemesine üzülmüşlerdi. İşin garip 
tarafı, bu başarısızlığa Türklerden de üzülenlerin 
çıkması olmuştu. 

Şair Tevfik Fikret’in suikast günü “duygulanarak” 
yazdığı “ Bir Lahza-i  Teahhür” (Biraz Gecikme) 
başlıklı şiiri, Padişah’ın şahsında “Türk Milleti’ne 
suikast” tan başka bir şey olmayan suikast 
karşısında “devrin aydınları” denilen Meşrutiyet 
taraftarı zümrenin içine düştüğü gaflet, dalalet ve 
cehaletin bir “simgesi” olmuştur. Sekiz beyitten 
ibaret şiirin bazı  beyit ve mısraları şöyledir:                          

Biraz Gecikme        

        “Bir darbe… Bir duman… Ve bütün bir düğün 
alayı.

        Bir bayağı seyirci kalabalığı, haşin, kudurmuş,

       Kahreden bir gücün tırnaklarıyla, didik  didik,

       Yükseldi havalara bacak, kelle, kan, kemik…

DÖRT ŞAİR VE YAZARDAN
SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAKKINDA 

TEESSÜRNAME VE İSTİMDATNAMELER

İ L M İ S İ YA S E T

46



sirdergisi.com
Mart 2022 -  Şaban 1443

           Ey sayın patlayış, ey intikamcı duman,

        Kimsin nesin?... Bu saldırışa seni yollayan 
kim, sebep ne?

        Arkanda binlerce gözetleyen varken sen 
orada yoksun;

        Sen görünmeyen, fakat kurtarıcı bir eli 
andırıyorsun.

        …………..

Dehşetle, asırların sakat görenek ve bâtıl 
an’anelerini

Silkerek milletleri en çetin uykularından 
uyandırırsın.

        Ey şanlı avcı, tuzağını beyhude kurmadın;

        Attın, fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın !

        …………………

        Bir milleti çiğnemekle bugün eğlenen alçak,

Bu keyfiyetini biraz gecikme anına borçludur!” 
(Tevfik  Fikret, Rübabı Şikeste, İnkılap ve Aka 
Kitabevleri, İstanbul, 1962, s. 35-37)

Şiir ismini, Sultan’ın Şeyhülislâm Cemalettin 
Efendi ile cami içinde   az bir görüşmesi, “biraz 
gecikme” sayılmasından almış, Sultan’ın bu “biraz 
gecikme” kurtarmıştı. Şiir’de geçen “şanlı avcı” 
Ermeni Komitacısı, “av, alçak” da II. Abdülhamid’tir.

Tevfik Fikret, bu uğursuz şiirini İstibdat 
yönetimine karşı duyduğu  Sultan’a düşmanlığı 
sebebiyle, Sultan öldürülürse adı geçen yönetimin 
ortadan kalkacağı düşüncesine kapılarak yazılmıştı. 
Fikret,  18 Ağustos 1915’de de öldü. Bu sebepten,  
Sultan II. Abdülhamid’den sonra  ülke ve devletin 
içine düştüğü daha büyük acıları ve kayıpları 
göremedi.  Uzun yaşayıp görebilse idi, herhalde onun 
hakkında aşağıda göreceğimiz üzere teessürname  
yazan şairler gibi  o da  istimdatnameler yazardı. 

                                     Rıza Tevfik’in (Bölükbaşı) 
İstimdatnamesi

       Tarihimizde “Filozof Rıza” lakabıyla anılan 
Rıza Tevfik, 1869’da Edirne’de doğdu. Mekteb –i 
Tıbbiye’yi bitirdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne 
katıldı. Meşrutiyet ilan edilince Edirne mebusu 
seçildi. İttihatçılarla ihtilafa düşerek onlardan 
ayrıldı. Hürriyet ve İtilaf Partisi’ne katıldı. Mütareke 
döneminde  bakanlık ve Meclis başkanlığı yaptı.  
Ağustos 1920’de Paris’te Sevr Antlaşması’nın 
imzalayanlar arasında bulunduğu için Cumhuriyet 
döneminde 150’likler listesine dahil edilerek 
Osmanlı Hanedanı ile birlikte yurt dışına sürüldü. 
Hicaz, Amerika ve Ürdün’de yaşadı. Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü kendi döneminde  bazı 150’likler için 
af çıkarınca yurda döndü. 1949’da İstanbul’da öldü. 
“Biraz da Ben Konuşayım” isimli hatıra kitabında 
kendisini savunur. Şiirlerini “Serab-ı Ömrüm” 
isimli kitabında topladı. Rıza Tevfik’in Sultan II. 
Abdülhamid hakkındaki istimdatnamesi şöyledir:

         Sultan Hamid’in Ruhaniyetinden İstimdat

          “Nerdesin, şevketli Sultan Hamid Han

          Feryadım varır mı barigahına

          Ölüm uykusundan bir lahza uyan,

          Şu nankör milletin bak günahına!

          Tarihler ismini andığı zaman

          Sana hak verecek, ey koca Sultan;

          Bizdik utanmadan iftira atan,

          Arzın en siyasi Padişahına!

          Padişah her zaman zâlim dedik;

          İhtilale kıyam etmeli dedik;

          Şeytan ne dediyse, biz belli dedik,

          Çalıştık fitnenin intibahına!

          Divane sen değil, meğer bizmişiz;

          Bir çürük ipliğe  hülya dizmişiz,

          Sade âdi değil, edepsizmişiz,
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          Tükürdük atalar kıblegahına!...” (Necip Fazıl 
Kısakürek, Babıâli,  Büyük Doğu Yayınları, İstanbul, 
1986, s. 309 – 310, Prof. Dr. Osmanlı Turan, 
Türkiye’de Siyasi Buhranın Kaynakları, İstanbul 
Matbaası, İstanbul, 1969, s. 54)

Süleyman Nazif’in Teessürname  ve 
İstimdatnamesi

Şair, yazar ve devlet adamı Süleyman Nazif,  
29 Ocak 1870’de Diyarbakır’da doğdu. Doğum 
bölgesinde özel eğitim alarak kendisini yetiştirdi. 
Gençliğinde edebiyata merak sardı. Çeşitli 
dergi ve gazetelerde şiir ve nesir yazılar yazdı. 
İstanbul’a gelerek burada Jön Türklerin Meşrutiyet 
mücadelesini katıldı. İttihatçıların döneminde 
onların  Basra, Kastamonu, Trabzon, Musul, Bağdat 
valiliklerini yaptı. Mütareke döneminde İtilaf 
Devletlerinin İstanbul’u işgalini Hadisat gazetesinde 
23 Kasım 1918’de yazdığı “Kara Bir Gün” isimli ünlü 
yazısı ile tenkit etti. İngilizler tarafından Malta’ya 
sürülenler arasında yer aldı. 4 Ocak 1927’de 
İstanbul’da öldü. 

Süleyman Nazif, Jön Türklerle Sultan II. 
Abdülhamid’e karşı Meşrutiyet mücadelesi verirken, 
Ağustos 1897’de yazdığı “Ey Ebnayı Vatan” (Ey 
Vatan Oğulları), isimli şiirinde Sultan’ın “İstibdat” 
yönetiminin yıkılması için kan dökülmesine kadar 
varan isteklerde bulunur. Bunu yönelik bir kısım 
beyit ve mısralar şöyledir:  

          Ey Ebnayı Vatan          

        “İşte gülzarı (gül bahçesi) vatan mahvoldu 
İstibdat ile

          Bizden istimdat eder her zerre feryat ile

          Geçmesin eyyamımız (günlerimiz) beyhude 
istimdat ile

          Pençeleşmek muktazı gaddar ile, biat ile.

          Zulmü İstibdat devri derdü yes’e eyyamıdır

          Arkadaşlar!... Kan dökün kan dökmenin 
hengamıdır.” (Hilmi Yücebaş, Süleyman Nazif’ten 
Hatıralar, Dizerkonca Matbaası, İstanbul, 1957, s. 
125)

         Meşrutiyetini ilanı mücadelesinde Sultan 
II. Abdülhamid’in yönetimini yerin dibine batıran ve 
yıkılması için kan akmasını bile isteyen Süleyman 
Nazif’in,  Meşrutiyet ilan edilip ülke yönetimine 
İttihatçılar hâkim olunca, bunlar döneminde 
yaşanan büyük kayıplar ve facialar karşısında 
bu sefer de diğer bir kısım Jön Türkler gibi II. 
Abdülhamid’den “İstimdat” istemesi ilginçtir ki, 
bunu aşağıdaki şiirinde dile getirmiştir:

          Sultan Hamid’e Şarkı

         “Padişahım gelmişken yâda (anma) biz

         İşte geldik senden istimdada biz

         Öldürürler basarsak feryada biz

         Hasret olduk eski İstibdada biz.

Dembedem (hiddetli) coşmakta fakr – u ihtiyaç

        Her ocak sönmüş ve susmuş, millet aç

        Memleket matemde öksüz taht –u taç

        Hasret olduk devri İstibdada biz.” (Yücebaş,  
s. 125)

Mehmet Akif Ersoy’un  Teessürname ve 
İstimdatnamesi

     İstiklal Marşımızın yazarı, milli şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy (1873 – 1936) Süleyman Nazif gibi, ilkin 
Sultan II. Abdülhamid’in “İstibdat” yönetiminin 
yıkılmasına çalışarak, Sultan’ın aleyhine şiirler 
yazmış, ardından Meşrutiyet döneminde ülkenin 
içine düştüğü felaketi görerek o da sonunda II. 
Abdülhamid’in devrine özlemini dile getirmiştir.

        “İstibdat” isimli şiirinde Sultan’ın yönetimini 
şöyle yerin dibine batırır:

  İstibdat         

           “Yıkıldın, gittin amma ey mülevves devr-i 
istibdat (kirli istibdat devri)

            Bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir 
mülevves yâd (kötü bir hatıra)
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            Diyor ecdadımız makberlerinden 
(mezarlarından) ey sefil ahfat (oğullar) 

            Niçin binlerce masum öldürülürken her 
gelen cellad… 

             ………………………………………

Otuz üç yıl devam etsin, başından gitmesin 
nekbet (felaket))…

            Bir ibrettin amma olmayaydık böyle bir 
ibret!” (Mehmet Akif Ersoy, Safahat,  İnkılap ve Aka 
Kitabevleri, İstanbul, 1973, s. 85)

Mehmet Akif, bir başka şiirinde ise İstimdatname 
olarak Meşrutiyet devrinde yaşanan felaketler 
karşısında  II. Abdülhamid’in dönemine özlemini 
şöyle dile getirir:

“Nasıl da kadrini vaktiyle bilmedik tuhaf iş:

Semer değilmiş o rahmetlininki devletmiş            

…………………………………………………….         

‘Devr-i Sabık’ mı  (İstibdat Devri) dedin şimdi? 
Elindeyse çevir,

Ensesinden tutup eyyamı da (günleri de) gelsin o 
devir.” (Ersoy, s. 387)

Sultan II. Abdülhamid’in  saltanatının ilk 
yıllarında, Osmanlı İmparatorluğu “Çevre” sinden 
toprak kayıplarına uğramış, felaketler yaşamıştı. 
Osmanlı Devleti, 1877-78  Türk –Rus Harbinden 
yenik çıkınca,  imzalanan 1878 Berlin Antlaşmasıyla 
Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan’ı 
kaybetti.  1881’de Fransa Tunus’u,  1882’de 
İngiltere Mısır’ı  işgal etti. 1890’lı yıllarda Basra 
Körfezi Arap Şeyhlim ve Emirlikleri, İngiltere ile 
yaptıkları ikili antlaşmalarla Osmanlı Devletinden  
koptular.  II. Abdülhamid zamanındaki bu kayıplar, 
İmparatorluğun “Çevre” topraklarındaki  kayıplardı. 
Bu sebepten milletimize fazla dokunmadı. 

Sultan II. Abdülhamid, kendisinin padişahlıktan 
uzaklaştırılmasını yönelik 31 Mart 1909 İhtilali 
sonucu tahtından 27 Nisan 1909’da indirilince, 
Osmanlı İmparatorluğunu  Jön Türklere “Yükseliş 
Devri” sınırlarında teslim etmişti. Bunlardan 

özelikle, hükümet olmalara ağırlıklarını vuran  
İttihat ve Terakki Partisi (kısaca İttihatçılar) yanlış ve 
tecrübesiz yönetimi sonucu, İmparatorluk, bunların 
elinde 1918’de yıkılana  kadar savaşsız  hiçbir yıl 
yaşamadı. II. Abdülhamid işbaşında olmaya devam 
etse idi ne yapıp yapar bunları engellerdi.  1909 “ 
Arnavutluk  İsyanı”, 1911- 1912 Osmanlı –İtalyan 
Harbi, 1912 – 1913 Balkan Harbi, 1914 – 1918 I. 
Dünya Harbi sonunda  yaşanan büyük kayıplar, 
Osmanlı’nın   “Merkez” topraklarını da  içine almış, 
Başkent İstanbul bile düşman işgaline uğramış, 
sınırlar “Kuruluş Devri” sınırlarına çekilmiştir 
ki,  Milletimize en acı gelen işte bu olmuş, 
İttihatçılara bu sebepten yüklenilmiş, bunların 
iktidarı II. Abdülhamid’in dönemi ile kıyaslanırken 
bu dönemde “Merkez” fazla zarar gördüğünden 
Sultan’ın yönetimi aranır olmuş, onun hakkında 
istimdatnameler bu sebepten yazılmıştır. 

Ama, artık olan olmuş, Sultan II. Abdülhamid 
ve yönetimini  başa getirmek   hiç mümkün 
olamayacağından, önemli olan, tarihte olup 
bitenlerden doğru ve gerçekçi dersler ve tecrübeler 
çıkararak, uğursuz tarihin üzerimizde tekerrürünü 
önlemeye çalışmak olmalıdır. 
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Mehmet DİKMEN

BU BÖBREK NE BÜYÜK 
BİR NİMETMİŞ

Bir gün bile, böbreğimiz için Allah’a şükretmek 
aklımızdan geçmiyor, değil mi?

Bugün hastalığımla ilgili iki haber beni oldukça 
düşün-dürdü. Aynı seansta diyalize girdiğimiz bir 
hanım hasta, ra-por almak için geldiği hastanede 
yaptırdığı tahliller sonucu potasyumu 7.5 çıkınca 
apar topar diyalize alınmıştı. Çünkü bu değerle, 
hasta ölüm riskiyle karşı karşıyaydı. 

Ertesi sabah yine bizimle birlikte diyalize 
girerken onu di-yalize bağlayan hemşire, hastaya şu 
uyarıları yapıyordu:

– Yeşillikleri çok yeme. Çok domates tüketme. 
Meyveye de dikkat et.

Aman Allah’ım, bu böbrek ne büyük bir 
nimetmiş... Ca-nımızın çektiği her şeyden dilediğimiz 
kadar yiyorduk onu kaybetmeden önce, ama 
ne potasyumumuz yükseliyordu, ne fosforumuz 
artıyordu, ne hemoglobinimiz düşüyordu. Rabbi-
min bu büyük nimetinden ne kadar gafildik. Bir 
gün bile böb-reğimiz için Rabbimize şükretmeyi 
aklımızın ucundan bile geçirmezdik.

Bana şimdi deseler ki, her gün Allah’a bir saat 
özel ibadet edeceksin, şükürde bulunacaksın, sana 
böbreğinin biri geri verilecek, yada böbreğinin 
çalışması %30’lara çıkarılacak, hiç tereddüt etmeden 
kabul ederdim. Halbuki böbreklerim sağlam iken, 
böyle bir şükür ibadetini hiç düşünmedim. Dü-
şünemezdim de…

Aslında bu akıl yürütme sadece böbreklerimiz 
için söz konusu değil, bütün hayati organlarımız 
için geçerli… Kal-bimizin, akciğerlerimizin, 
karaciğerlerimizin, bağırsakları-mızın, gözlerimizin, 
midemizin sağlığı için neleri vermezdik değil mi? 
Ne çok dua, ne çok ibadet, ne çok şükür yapmayı, 
tereddüt bile etmeden kabul ederdik şüphesiz...

Bugün diyalizde yaşadığım ikinci olay da, diyaliz 
çıkışında seans arkadaşlarımızdan birinin film 
çekilmesi için doktora sevk edilmesiydi. Filmde 
ciğerlerinin su topladığı ortaya çıktı. Hastaya fazla 
su içmeme tavsiyesi yapıldı. Yoksa kendini yo-ğun 
bakımda bulursun denildi…

Ben su içme konusunda da tedbirli davranmama 

rağmen, bu haberden sarsıldım. Hastalığımızla nasıl 
bir ağır imtihan içinde olduğumuzu daha derinden 
hissettim. Düşünün, bir bardak içeceğiniz fazla su 
bile, sizi komaya sokabiliyor. 

Zaman zaman hastalığımızın stabil hale gelmesi, 
yani tan-siyon normal, şeker normal, değerlerin iyi 
olması, bize has-talığın risklerini unutturabiliyor, 
sağlıklı insanlar gibi dav-ranma gafletine 
düşürebiliyor. Bu stabil gidişat aslında bizim için risk 
oranını artıran bir durum. Bu sebeple ara sıra, işin 
ciddiyetini gösteren bu gibi haberler bize ciddi bir 
uyarı olu-yor. Her ne kadar hoşumuza gitmese de, 
uyanıp silkinmemi-ze, daha tedbirli davranmamıza 
yol açıyor.

Ne kadar aciz bir varlığız değil mi? Bir 
organımızın çalış-maması bizi, pek çok tehlikenin 
eşiğine getirebiliyor.

İnsan, böbreğinin sağlıklı çalışıp çalışmamasına 
hükmü-nü geçirmekten aciz bir varlık iken, Rabbine 
karşı isyanların,

günahların en büyüklerini işlemekten geri 
durmuyor, cür’e-tinden geri adım atmıyor. Üstelik 
bu isyan cür’etini, “Böbrek benim, göz benim. 
Dilediğim gibi kullanırım onları.” Diyerek, daha 
doğrusu böyle olduğunu sanarak gösteriyor.

Vah zavallı vah… Göz senin, böbrek senin ha... 
Dilediğin gibi kullanırsın ha... Böbreğin elinden 
gittiğinde, haydi çalış-tır da görelim bakalım. 
Sana eskiden sunduğu hizmeti sun-maya devam 
etsin... Hani organlar senindi, senin emrindeydi, 
organlarına sen hükümdardın…

Gafletin bu derecesine pes doğrusu... 

Böyle diyorum ama sağlığım stabil halde iken, 
benim de çok uyanık olduğum söylenemez. Ben de 
şimdi kınadığım o gafillerden biri olup çıkıveriyorum. 
Durumun biraz farkına varmışsam, bu benim 
manen uyanık olmamdan kaynaklan-mıyor. 
Hastalığın hayatıma yakın tehdit oluşturmasının 
ver-diği şokun neticesi sadece…

İNSANLARIN SÜREKLİ ALDANDIKLARI İKİ NİMET 
VAR

Allah Resulü, insanın bu gafletine asırlar önce ne 
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de güzel dikkat çekmiş, gereken uyarıyı yapmıştı:

“İki nimet vardır ki, insanların büyük çoğunluğu 
onla-rı değerlendirmekte (sürekli) aldanma 
içindedirler. Bunlar: Sağlık ve boş vakittir.”  (Buhari, 
6412)

Bu nimetlerden ilki, konumuz olan sağlık 
nimetidir.

Hepimiz biliriz, sağlığın önemi ve değeri, çoğu 
kere elden kaçırıldıktan sonra anlaşılır. Hastalık 
öncesi, sağlığı koruma adına önlemler almayı, 
“Koruyucu hekimlik” kurallarına uy-mayı hiç 
düşünmeyiz.

İnsanların değerlendirmeyi ihmal ettikleri ikinci 
nimet ise, boşa geçen zamanlarıdır. Vakitleri iyi 
değerlendirmek için, insanın zamanın önemini iyi 
kavraması şarttır. Kişide za-manı kullanma bilincinin 
gelişmesi gerekir.

SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ 

Komşu çocuğu Soner, sigara ile ortaokul 
yıllarında tanış-mıştı. Aslında ailesi içinde hiç 
sigara içen yoktu. Ayrıca içil-mesine de karşıydılar. 
Ah o arkadaş çevresi yok mu? Soner’i de yoldan 
çıkaran o oldu. Ön ergenliğini yaşayan Soner, er-
kekliğini ispatlamak düşüncesiyle arkadaşlarından 
gelen ıs-rarlara dayanamayarak sigaraya başladı. 
Çünkü sigara içmese arkadaş grubundan dışlanma 
tehlikesi vardı. Ağzı süt kokan bir delikanlı ile kim 
arkadaşlık ederdi ki… Delikanlılığın şanı, bu dumanı 
tüttürmektir. Sigara içen bir büyüğünden duydu-ğu 
şu söz de onu sigara içmeye kamçılamıştı: Kalbinde 
imanı olanın, başında dumanı olur…

Ne kadar yanlış bir yanılgıya kapılmıştı. Şimdi 
daha iyi an-lıyordu. 

İlk günler, sigarayı hiç zevk almayarak zoraki 
içmişti. Çün-kü sık sık öksürtüyordu bu meret. Hatta 
kusma hissi bile ge-liyordu arada bir. Ama sonra 
vücudu, o zehire alıştı. Sigara, yaşamının olmazsa 
olmazı hâline gelmeye başladı.

İlk zamanlar günde 3-5 sigara arkadaşlarıyla 
beraberken içtiği olurdu. Yaş 30’lara geldiğinde bir 
de baktı ki günde bir pakete bana mısın demiyor.

40’lı yaşlarda ne yazık ki, içtiği sigara sayısı günde 
iki pa-keti buluyordu. Düşünebiliyor musunuz, 
uykusuz geçirdiği vakitler 15 saat olsa, neredeyse 
20 dakikaya bir sigara düşü-yordu.

Artık sağlığı da teklemeye başlamıştı. Uzun süren 
boğucu öksürükler, bacak ağrıları, bilhassa sabah 
yataktan kalktıktan sonra, ona hayatı adeta dar 
ediyordu. Ne var ki, hastalığın sin-yalleri bu derece 
açık şekilde verildiği halde, Soner’in tutkuy-la 

bağlandığı sigaradan kopmaya hiç niyeti yoktu. 

Öksürük nöbetleri ve ayağındaki ağrılar 
dayanılmaz nok-talara vardığı bir gün, ailesi onu 
zorla da olsa doktora götür-dü. Doktor muayenesi 
ardından röntgen filmi, tomografi çe-kimi... 

Doktor tahlil sonuçlarına bir göz attığında, Soner 
için yo-lun sonuna gelindiğini anladı. Ama bunu 
aileye münasip bir dille nasıl söylemeliydi?

Çünkü ciğerler büyük ölçüde bitmişti. Ayak 
damarları si-gara yüzünden tıkanmıştı. Pek ümidi 
yoktu, ama derhal tıkalı damarları açacak bir 
tedaviye başlanmalıydı. Tedavi başarılı olamazsa, 
Soner’in ayağını kesmekten başka hiçbir çare yok-
tu. Vücudu kurtarmak için ayak feda edilecekti 
mecburen. Ve tabii ki tedavinin başı, sigarayı 
külliyen ve ebediyen bırak-maktı.

Değil içmeye, dumanını solumaya bile izin 
yoktu artık. Soner’e bu durum yakınları tarafından 
münasip bir dille an-latıldı. Soner, tabii ki büyük 
bir şok ve hayal kırıklığı yaşadı. Sigaranın zararlı bir 
nesne olduğunu bilse bile kendine bir şey olacağına 
pek inanmıyordu. Ama acı gerçek artık kafasına son 
darbeyi indirmişti. 

Düşünüyordu. Değmiş miydi, hayatını bu derece 
büyük riske atmaya, kendi eliyle sağlığını bozmaya. 
Karşılığında dünyada ve ahirette neyi kazanmıştı ki 
onunla teselli bul-sun… Hiçbir şey.

Şimdi sağlığının değerini bilememenin 
derin pişmanlığı içinde, yürütülen damar açma 
tedavisinin sonucunu bekliyor.

edavi sonuç vermezse, ayağının kesilme ihtimali 
uykularını kaçırıyor…

Ve elbette sigarayı tamamen terk ettiğini, 
sigaranın içil-diği yerlerden şeytandan kaçar gibi 
kaçtığını da söyleyelim.

Soner’in hikayesinde olduğu gibi, bugün pek çok 
hastalık gelip kendisi bizi bulmuyor. Kendiliğinden 
yakamıza yapışmı-yor. Hastalıklara çoğu zaman 
kendimiz davetiye çıkarıyoruz. İsrafımızla, içki, 
sigara, uyuşturucular gibi zararlı madde ba-
ğımlılığımızla, kötü beslenmemizle sağlığımızı kendi 
elleri-mizle geri dönüşü olmayacak şekilde, çok 
ucuza harcıyoruz.

Allah Resulü, insanların sağlık konusunda 
aldandıklarını söylerken, ne kadar da doğru 
söylemiş.
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Karahisar kasabasındaki Kur’an 
Kursu’nda ve ortao-kulda geçirdiğim 
yaklaşık 3 sene, beni hayata hazırla-
yan, muhakeme kabiliyetimi geliştiren, 
insanlarla rahat iletişim kurmama kapılar 
açan seneler oldu.

12 Eylül darbesinin yaşandığı 
gün, hayatımda izleri hiçbir zaman 
silinmeyecek bir gün oldu. Ülkede askerin 
darbe yaptığını, bizzat iki otobüs dolu eli 
silahlı askerin kurs binasını basmasıyla 
anladık. Ancak, Cuma sabahı saat 08.00’e 
doğru ilk geldiklerinde herhangi bir 
tehdit, kötü söz söylemediler. Sadece, 
binanın ana giriş kapısı-na bir mühürlü 
“Faaliyetten men edilmiştir” yazdıkları, 
küçük pembe bir kâğıdın iki tarafını delip, 
ip takılmış halde, çift kanatlı kapının 
kollarına asıp gittiler.

Darbenin ayrıntısını Yeryüzü Melekleri 
isimli roman-dan takip edebilirsiniz.

7 Eylül 1982’de yanımda Ali Fenik 
olduğu halde Karahisar Kur’an 
Kursu’ndan Tavas Kur’an Kursu’na 
geldim. Bizi Karahisar Kur’an Kursu’nun 
aşçısı, bu

satırların yazıldığı sırada artık hayatta 
olmayan Yakup Yavuz ağabey getirdi.

Yolda bize bazı tavsiyelerde bulundu. 
Bunlar arasın-da aklımda kalan ve 
hayatımda hep işime yarayan cüm-lesi 
şudur:

“Gittiğiniz yerde varlığınızı hemen fark 
ettirmeyin. Başarılar gösterdiğiniz zaman 
zaten kendiliğinizden fark edilirsiniz. 
Başarılarınızla ortaya çıkın.”

Ali ile ben Yakup ağabeyin sözünü 
dinledik ve 16 ya-şına girmiş, genç olma 

yolunda iki insan olarak sessizce köşelerde 
ders çalışmaya başladık. Artık yeni bir 
ortama girdiğimiz için ayrılmaz ikili 
olmuştuk. Bütün talebeler bize yabancı 
idi. Üstelik bu kursta bizden yaşça büyük, 
liseye devam eden talebeler de vardı.

Kursta talebeye karşı son derece 
acımasız olduğu söylenen Cemal Sunaç 
adlı bir hoca vardı ve bütün tale-be ondan 
korkuyordu.

Bize göre uzun boylu, hafif göbekli, sert 
çehreli ve gözlüklü bir adam olan Cemal 
Hoca, bizi gayet sakin ve vakur bir eda 
ile karşıladı. Bizim tasdiknamemizi nasıl 
aldığımızı sordu. Ben anlatınca, okul 
müdürü için, “he-rif-i nâ şerif” tabirini 
kullandı. İlk defa bu tabiri duydu-ğum 
için hayatım boyunca unutmadım.

Yeni kursa yerleşmemizden birkaç 
gün sonra Cemal Hoca, o sene kursa yeni 
gelen bütün talebeleri Kur’an-ı Kerim’den 
imtihan edeceğini ve bir nefeste bir ayet 
oku-mamızı isteyeceğini söyledi.

- Siz hafız mısınız? Diye sordu.
- Hayır, cevabını verince daha 

çok şaşırdı ve bi zimle kaldığı bir sene 
boyunca Ali ile bana en ufak kırıcı bir söz 
sarf etmedi. Daima sevgi gösterdi. Bir sene 
sonra da tayini Muğla’ya çıktı ve kurstan 
ayrıldı.

- 
Cemal hocanın benim hayatımda iz 

bırakan birkaç  hatasını burada yazmadan 
geçmek istemiyorum. 

Kur’an kursunda biz talebeler bilhassa 
kahvaltılarda çaya da kahvaltılıklara da 
doyamazdık. Hepimiz yetiş-me çağında 

TAVAS YILLARIM
Ekrem KAFTAN

A N I
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D Ü Ş Ü N C E

olduğumuz için iştahımız yerindeydi 
ancak her sabah en fazla iki bardak 
çay ile birkaç zeytin ve bazen çok az 
peynir yiyebiliyorduk. Elbette kursların 
o dönemde sadece vatandaşların 
yardımlarıyla varlığını sürdürdüğünü 
biliyorduk. Ancak, hocaların kahvaltı ve 
yemek masaları daha zengin oluyordu. Bu 
da talebenin hiç hoşuna gitmiyordu.

Bir sabah namazı vaktinde, talebelerden 
biri, nasıl olmuşsa kilerin kapısını 
açık görmüş ve o saatte kilere girip bir 
parça peynir almış. Tam ağzına atacağı 
esnada Cemal hoca, talebe arkadaşımızı 
yakalamış.

için mescidde toplandığımızda, Cemal 
hoca, en öne ge-çerek, talebelerin kilerden 
peynir çalmasının ne kadar yanlış 
olduğunu anlatan bir konuşma yaptı. 
Sonra da kilerden peynir alan arkadaşımızı 
ayağa kaldırıp bütün talebeye karşı 
döndürdü ve elindeki peyniri gösterdi.

O sıralarda 14 yaşında olması muhtemel 
arkadaşımı-zın yüzünü unutmam 
mümkün değildir. Biz talebeler, bu 
hadisede peynir alan arkadaşımızın yanlış 
yaptığını hiç düşünmedik. Zira, hepimiz 
aynı şeyi yapabilecek durumda idik. Çoğu 
sabahlar okula yarı aç yarı tok gidiyorduk.

Ben ve Ali Fenik, kursta sürekli 
hocaların gözünden uzak durmaya 
çalıştığımız için, hiçbir zaman göze ba-tan 
bir hareketimiz olmadı.

Yakup Yavuz ağabeyin dediği gibi 
başarımızla kendi-mizi göstermiştik ve bir 
anda diğer hocaların da gözüne girmiştik.

Talebelerin kendi aralarında şikayet 
ettiği ancak ho-calara hiçbir zaman 
söyleyemediği bir başka konu da uyku 
meselesiydi. Talebe, bilhassa sabah 
namazından sonra uyumak isteğini hiç 
yenemezdi. 

Yine bir sabah namazının ardından, 
ben mescidin çift kanatlı kapısının 
sağ kanadının ardına uzandım. Bunu 
yapmaktaki maksadım, hocalardan 
herhangi biri mesci-de gelecek olursa 

doğrudan içeri girip ön tarafa geçece-ğini 
ve beni görmeyeceğini düşünmemdi.

Hocanın mescide girdiği nasılsa fark 
edilir ben de bu arada kalkıp kaçardım.

Tam uykuya dalarken, bir çift terliğin, 
mescidin ha-lıları üstünde sert sert 
yürüdüğünü hissettim. Hemen yerimden 
doğrulup baktım. 

Cemal hoca, sert adımlarla mescide 
girmiş ve ön ta-rafta uyuyan talebelere 
doğru gidiyordu. Ben arkasın-dan 
bakarken;

- Ben size kimse uyumayacak 
demedim mi? Diye bağırmaya başladı. 
Bir anda mescide uzanmış uyuyan 
talebeler yerlerinden fırladı ve hepsi ders 
çalıştıkları odalara doğru kaçıştı. Ben de 
yerimden kalkıp çalışma odasına geçtim. 
Cemal hoca beni hiç görmedi. Ancak, 
onun sabahın bu saatinde bütün talebeleri 
çil yavrusu gibi dağıtmasını hiçbir zaman 
unutmadım.

Hocalar, ortaokul veya lisede okumayı, 
din eğitimi almanın bir perdesi olduğunu 
söylüyor ve okul dersle-rinde başarılı 
olup olmadığımıza çok aldırış etmiyordu. 
Onlara göre kurslarda okumamızın tek 
sebebi din eği-timi almaktı. Hayatımız 
boyunca sanki sadece Kur’an kurslarında 
talebe okutacakmışız da devlet buna izin 
vermediği için resmi eğitim kurumlarına 
kerhen gön-derdiklerini düşünüyor ve 
bunu açıkça söylüyorlardı.

Tavas Ortaokulu açılıp yeni sınıfımıza 
girdiğimiz zaman, yine bir yabancılık 
çektik. Ali ve ben birbirimi-ze daha çok 
yaklaştık. Aynı sırada oturduk. Karahisar 
ortaokulunda sınıfımızda ilk sene 3 kız 
öğrenci, ikinci sınıfta 2 kız öğrenci varken, 
yeni sınıfımızda on beşten fazla kız 
öğrenci vardı.

Bu durum bizim gibi kapalı bir eğitim 
sistemi içinde yetişen gençlere çok garip 
geliyordu.
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Cumhuriyet’in 100’üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 
‘dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanını alan 1915 Çanakkale 
Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağladı. 
18 Mart 2017’de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı. 
680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle toplam 
uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolundaki asfalt 
serme çalışmaları da tamamlanmak üzere. Artık köprüde son rötuşlar yapılıyor.

ÇANAKKALE  1915  KÖPRÜSÜ

Yavuz Selim PINARBAŞI
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Dev projenin inşasını 2 milyar 545 milyon euro yatırım tutarıyla tamamladıklarını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü, 88 kilometresi 
otoyol ve 13 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre 
uzunluğa sahip Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin önemli 
bir parçasıdır. Orta ve yan açıklıkları ile yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş 
uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan bu köprü, kendi alanında dünyada ilk sırada 
yer alan bir eserdir.

Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl 
dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 
18 Mart 1915’i sembolize etmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 16 metrelik 
top mermisi figürü ile birlikte 334 metreyi bulan köprümüz, bu bakımdan da 
dünyada ilk sırada yer almaktadır. Hizmete açacağımız otoyol projesi, Malkara-
Çanakkale arasını 40 kilometre kısaltırken, Lapseki- Gelibolu arasında feribot ile 
saatler süren geçiş sürecini 6 dakikaya indirecektir. Yaklaşık 5 bin 100 personel 
ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu 
ve köprümüzü 26 Şubat 2022’de hizmete sunuyoruz dedi.
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KÖPRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya 
aday. Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik 
orta açıklığıyla köprü, ‘dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü’ 
unvanını aldı. Kırmızı beyaz renkteki 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 318 metrelik 
yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı tarih olan 3’üncü ayın 18’ini 
simgeleyen kulelerinin üst kısmında Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda 
namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alacak.

770’er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki 
köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre 
geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3’er şeritli olan köprü 45,06 metre 
genişlikte. Köprü tabliyesinin 2 tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak 
yürüme yolları yer alıyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI 6 DAKİKADA GEÇİLEBİLECEK

 ‘Asrın projesi’ olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesi 
kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt 
geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda 
menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 
2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor. Çanakkale 
Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek.

·      
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·      Köprü Uzunluğu                     4608 M

·      Toplam Proje Uzunluğu         88 + 13 KM

·      Orta Açıklık                              2023 M

·      Şerit Sayısı                               2 x 3

·      Kule Yüksekliği                        318 

·      Güzergah                                 Malkara - Çanakkale
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Bergen (şarkıcı)

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK

Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla 
Bergen, (15 Temmuz 1959, Mersin - 14 Ağustos 
1989, Tarsus), Acıların Kadını albümüyle satış rekoru 
kıran arabesk-fantezi şarkıcısı ve oyuncu. Bergen, 
yaşamı ve ölümüyle Türkiye’de kadına karşı şiddetin 
sembol isimlerinden ve yüzlerinden biri olmuştur. 
Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün 
üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan 
imajıyla akıllarda kaldı.

Hayatı
Belgin Sarılmışer, 15 Temmuz 1959'da Mersin'de 

yedi çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. 
Anne ile babası boşandıktan sonra annesi ile birlikte 
Ankara'ya yerleşti.[5]

İlk öğretimini Yenimahalle Yunus Emre 
İlkokulunda tamamlayan Bergen, okulda mandolin 
çalarak, şarkı söylüyordu. Bergen'in müziğe 
yeteneğini fark eden öğretmenleri, mezun olduktan 
sonra ünlü ismi konservatuvar okumaya teşvik 
etti. Ankara Devlet Konservatuvarının sınavlarına 
girerek, piyano bölümünü birincilikle kazanan 
sanatçı, ilk iki yıl piyano ve viyolonsel eğitimi aldı. 
Maddi sıkıntılar yüzünden okulu yarım bıraktı 
ve yaşını büyüterek bir müddet PTT bünyesinde 
memur olarak çalıştı.[6]

1977 yılında bir evlilik yaptığı ve çocuğu olduğu 
iddiası ailesi tarafından yalanlanmıştır.

1977 yılında arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği 
Feyman Gece Kulübü'nde öylesine sahneye çıktı. 
Kulüp sahibi İlhan Feyman tarafından beğenilince 

orada çalışması için teklif aldı. Teklifi kabul edip 
Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası 
ile birlikte Türk sanat müziği, Türk hafif müziği 
ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan 
repertuarlarla sahne aldı. Bir yıllık çalışmanın 
ardından Feyman Gece Kulübü'ndeki işi bittiğinde 
Adana'daki Kuyubaşı Gazinosu'ndan gelen 8 aylık 
çalışma karşılığında verilecek bir otomobil teklifini 
kabul etti. Ama iş bitiminde otomobil elinden alındı 
ve borç içinde kaldı.[8]

Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya 
giden Bergen Adana'da Halis Serbest ile tanıştı. 
Serbest, her gece şarkıcıya çiçekler gönderiyor 
ve her gece Bergen'in çalıştığı pavyona gidip 
en ön masadan şarkıcıyı seyrediyor. Serbest'in 
ısrarı ve inadı ile evlendiler.[9] Ancak Serbest'in 
başkasıyla evli ve üç çocuklu olduğu; kendisinin var 
olduğunu zannettiği nikahının ise Serbes tarafından 
ayarlanmış bir oyun olduğu ortaya çıkınca[10][11] 
Bergen ilişkiye son verdi.

Serbes'in birçok kez şiddet uygulaması ve 
aralarında yaşanan problemler dolayısıyla 
Adana'dan Ankara'ya dönen Bergen, yeniden gece 
kulüplerinde sahne aldı. Adını Norveç'in Bergen 
şehrinden esinlenerek 'Bergen' olarak değiştirdi. 
1979'da Ankara Başkent Gazinosu'nda Bülent 
Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Müjde Ar'ın bulunduğu 
kadroda uvertür sanatçı olarak sahne çıkmaya 
başladı, 1982'de ise Atlas Plak imzalı "Şikayetim 
Var" kasetini müzikseverlerle buluşturdu. Serbes'in 
kendisine uyguladığı şiddete rağmen aşık olduğunu 
söyleyerek, 9 Ocak 1982'de Serbes'le resmi nikahla 
tekrar evlenen Bergen, aynı yıl 31 Ekim'de İzmir'de 
çalışırken eşinin azmettirmesi sonucu kezzap 
saldırısına uğradı. Sanatçı, saldırıda tek gözünü 
kaybetti, vücudunun büyük bir kısmı da yandı. 
Bergen olayla ilgili şöyle demiştir:

"İlişkimizin sonlarına doğru evde bir kadın 
külodu buldum. İşte o zaman tam anlamıyla yıkıldım 
ve Adana'dan Ankara'ya kaçtım. Kaçtığımı öğrenir 
öğrenmez beni takip etti. Son olarak İzmir'de bir 
pansiyonda buldu. Yüz vermediğim için beni tehdit 
ediyordu. Yüzüne kezzap atarım diyordu. Ama ben 
inanmıyordum.
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Kezzaplı saldırı

Bergen saldırıdan önce
Halis Serbes bir kiralık katile 500 bin lira 

vererek İzmir’e gönderir. 31 Ekim 1982 gecesi İzmir 
Alsancak’ta New York adındaki pavyonun kapısında 
Bergen annesiyle birlikte bir taksiye binmek 
üzereyken, kiralık saldırgan şarkıcının üzerine bir 
kova kezzap attı. Bergen, daha sonra yapılan bir 
mülakatta olay anını şöyle anlatacaktı:

“O anda iki gözüm gitti. Biraz alkollü olduğum 
için hiçbir şeyin farkında değilim. Sadece çığlıklar 
duyuyorum. Bir ara 'Suya götürün!' diyorlar. Kadere 
bak ki, sular kesik. Su, ip gibi akıyor. Üzerimdeki 
giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her yer çok 
karanlık, bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum. 
Kısa bir süre sonra ekip arabası geldi. Ege 
Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede 45 
gün kaldım, yara tedavisi gördüm.”

Olay anında yanında olan annesi şöyle dedi:

"İki yıl önce kızımı eter koklatarak kaçırdı. 
Bergen’e pavyon fedailiği yapan bu adamla 
evlenmemesini, kendisini mutlu edemeyeceğini 
defalarca söyledim. Fakat o “Bir defa adım çıktı, 
geri dönemem,” diyerek beni dinlemedi. Gece 
kulüplerinde Türk müziği söyleyen kızım sesi 
ve fiziğiyle kısa zamanda aranılan sanatçı oldu. 
Bergen’in başarısını kıskanan damadım her gün 
bir huzursuzluk yaratıp kavga çıkarıyordu. Sonunda 
bu evliliğin artık yürümeyeceğini düşünerek 
boşanmaya karar verildi. Buna rağmen kızımın 
peşini bırakmayan ….. “Seni kimselere yar etmem,” 
diyerek devamlı tehdit ediyordu."

Bergen, bu olayda ağır biçimde yaralandı. Olayı 
basından takip eden dönemin meşhur estetik 
cerrahı Onur Erol, Bergen'e gönüllü olarak yardım 
etti. Bergen İzmir’den Ankara’ya getirildi. Onur Erol, 
13 Şubat 2010 tarihinde Milliyet gazetesinden Elif 
Berköz'e hastasının durumunu tarif etti:

“En az üç kez ameliyat ettiğimi hatırlıyorum onu. 
Çünkü dokuların iyileşmesi, olgunlaşması aylar 
sürer bu tip yanıklarda. Zımparalama yöntemiyle 
Bergen’in derilerini soymuştuk. Sağ gözü çıkmıştı, 
kapakları kapanmıyordu. Sonradan eklenecek 
protez için göz çukuru yaptım. Burun kanatları 
yok olmuştu, oraya kıkırdaklar kondu. Yüzüne 
kalçasından deri eklendi.”

Halis Serbes 2 aylık firardan sonra yakalanıp 
13 yıl hapis cezası aldı. Saldırıdan sonra hastaneyi 
arayan Serbes ağlayarak olayla bir bağlantısı 
olmadığını söyleyerek yalan söyledi.

Geri Dönüş ve Albüm Çalışmaları
Tedavinn ardından besteci Cengiz Özşeker'in 

ikna etmesi sonucu, sahnelere geri dönen sanatçı, 
1985'e kadar Özşeker'in sahibi olduğu mekanda 
dinleyicileriyle bir araya geldi. Sanatçı, 1983'te 
Özşeker ile İzmir'de stüdyoya girerek, kısıtlı bir 
bütçeyle 12 şarkılık "Kardeşiz Kader" adlı albümü 
hazırladı. Yaşar Plakçılık'ın sahibi Yaşar Kekeva 
tarafından İstanbul'a davet edilen sanatçı 29 
Mart 1985'te ilk kez İstanbullu müzikseverlerle 
buluştu. Ünlü şarkıcı, 1985'te Burhan Bayar'ın 
müzik yönetmenliğinde "İnsan Severse" adlı long 
play albümünü hazırladı, 1986'nın sonlarında 
yaptığı "Acıların Kadını" albümüyle ise büyük ün 
kazandı. Acıların Kadını 1 milyondan fazla sattı. 
Albümün gördüğü ilgi üzerine, sanatçıya 1987'de 
"1986 Yılı Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın 
Sanatçı" unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset ödülü 
verildi. Bergen, Ülkü Erakalın'ın senaryosunu 
kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Acıların 
Kadını" filmiyle 1987'de ilk kez kamera karşısına 
geçti. 1987'de 10 şarkıcıdan toplam 13 şarkının yer 
aldığı "Süper Karışık" adlı albümünde "Mecburum" 
ve "Böyle Kadere Darılmaz mıyım" şarkılarını 
yorumlayan şarkıcı, konser için gittiği Adana'da, 
sahneye çıkarken, gazinonun fotoğrafçısı tarafından 
bıçaklandı. Saldırıyı hafif yaralı olarak atlattı ve 
ayakta tedavi olduktan kısa süre sonra iyileşti. 
Bir dönem sahneyi bırakan sanatçı, Selami Şahin, 
Özer Şenay ve Cengiz Tekin'in yönetmenliklerinde 
sırasıyla "Onu da Yak Tanrım", "Sevgimin Bedeli" 
ve "İstemiyorum" albümlerini çıkardı. Cezaevinden 
1988'de çıkan Serbes ile yeniden barışan müzik 
ve sinema hayatını geride bırakan Bergen, 1989 
nisan ayında kocasından boşandı. Aynı yılın haziran 
ayında sahneye dönen sanatçı, 1989'da vefatından 
önce son albümü "Yıllar Affetmez"i müzikseverlerin 
beğenisine sundu.

Hapishane sürecinde Serbes'e para gönderdi 
ve mektuplaştı. Serbes'le hapisten çıktıktan sonra 
tekrar barışmasıyla igili kuzeni şöyle dedi:

"Korkuyordu çünkü adamları peşindeydi. Kaç 
kere ayrılmaya çalıştığında benim evimi bastı. 
Bergen benim evimde saklanıyordu. Mersin'de 
mafya dediğimiz adamlarıyla benim evimi bastı. 
Yanlış bir hareket yaparsan silahı çeker vururum 
yerini söyle dedi. Bergen evimde karyolanın altında 
saklanıyordu."

Saldırgan cezaevinden çıkmadan kısa bir süre 
önce verdiği bir röportajda Bergen:

"Duygularım az. Cezaevini ve onu hayal etmek 
acıtıyor . Bazen ondan nefret ediyorum. Benim 
içinde ince ince geçirilen yıllar. Henüz kararsızım
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Ankara'da yaşayan 8 yaşındaki Sarp Öksüz, iç dünyasını boyalarla resimlere aktarıyor. Salgın 
döneminde başlayan resim merakıyla soyut eserler üretiyor.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sarp, resim yapmaya salgın döneminde başladı.
Küçük ressam hayallerini, kaygılarını, sevinçlerini tuvale aktarıyor, yağlı ve akrilik boyayla öz-

gün resimler yapıyor.
İlk sergisini Ankara'da açtı
Eserlerini bazen bulaşık süngeri ya da fırçayla yapıyor bazen de sadece parmaklarını kullanıyor.
Resim yaparken mutluluk ve şaşkınlık duyduğun belirten Öksüz şunları söylüyor:
"Sıçratma tekniği çünkü boyaları sıçratmayı seviyorum. Resimlere kocaman bir boya geliyor. 

Bu aralar göz serisi yapıyorum o yüzden burada birkaç tane göz resmim var./ Gözle görüyoruz bu 
yüzden gözleri çizmeyi seviyorum."

Kaynak: TRT Haber

8 yaşındaki Sarp Öksüz ilk sergisini 
Ankara'da açtı

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K ü l t ü r - S a n a t
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Kitap Adı: Ölüm Diyarları Karanlığın Efendisi 

Yazar: Yusuf Öztürk

Yayınevi: Uyanış Yayınevi

Yaklaşan bir yaş günü...

Heyecan içerisinde bunu bekleyen genç bir kız: Cathy.

Gecenin karanlığında yürüyüş yaparken karşılaştığı çürümüş bir bedeni andıran gizemli yaşlı 
kadın...

"Peşimdeler... Peşindeler... Karanlıktan gelenler..."

Bu uyarı ne anlama geliyor?

Karanlığın Efendisi ne istiyor?

Eşik'in ötesinde ne var?

Dikkatli olun. Çünkü artık hiç kimseye güvenemezsiniz.

En karanlık kâbuslardan ilham alınarak yazıldı.

(Tanıtım Bülteninden)

Kitap Tanıtımı 
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Din, kaynak itibarı ile ve mahiyet itibarı ile 
hayat ve biyoloji ile özdeş olduğundan o da 
hayat gibi sadece bir tanedir. Fakat çeşitleri 
ve şekilleri renkli renkli ve değişik olur; yani 
ihtiyaca binaen özünden bir şey kaybetmeden, 
değişik formlar ve şekiller alır. 

Evet din de, hayat da köken itibarı ile 
gaybidirler, metafizik asıllıdırlar. Sonsuzluk 
içerirler. Fakat dar dünyanın imkânlarına ve 
şartlarına göre şekil alırlar. Varlık da gerçek 
manası ile sadece Birdir. Ortamların ve uzamın 
kabiliyetine göre tecelli edip şekiller alır. Fakat 
hiçbir zaman bu bireysel şekiller O sonsuz 
varlığın aslını tam manası ile temsil edemezler. 
Çünkü biri sonsuzdur, diğerleri ise sonludurlar. 

Hemen belirtelim ki; gerek varlığın gerek 
dinin bütün bu çeşitlerine rağmen beş temel 
renkte hepsi birleşirler. 

1- Kutsallık...

2- Tevhit ve birliği esas almak...

3- Samimiyet ve uhreviliği esas almak...

4- Varlığın özü olan düzen ve yasayı 
yaşatmak...

5- Dünya ve ahirette gelişmeyi ve mutluluğu 
gerçekleştirmek...

Bütün semavi kitapları incelediğinizde, bütün 
ayet ve pasajlarında bu beş temel rengi görürsünüz. 
Ve semavi kitapların hiçbirinde dinler kelimesi 
geçmiyor. Sadece din kelimesi tekil olarak geçiyor. 

Evet, Allah’ın bir olduğu gibi, din de hayat da 
birdir. Fakat dinin pratiklere geçirilmiş şekilleri 
olan şeriatlarda, metot ve yöntemlerde çeşitlilik 
olabilir. Ve bu da insanlığın terakki etmesi için ilâhî 

bir tetiklemedir. Asıl kınanan durum, dinlerin yanlış 
anlaşılmasından kaynaklanan milliyet haline gelen 
bencil davranışlardır. Maide suresi 48. ayetin ifadesi 
ile şeriatlardaki bu çeşitlilik bir yarış kaynağıdır. 
Onun için milletler arasında düşmanlık olabilir. 
Fakat dinler ve özellikle semavi kitaplar arasında 
düşmanlık olamaz.  

Kur’ânın birçok ayetinde, Yahudi ve 
Hıristiyanların yanlış davranışları eleştirilirken, 
onları Tevrat ve İncil ile amel etmeye teşvik etmesi 
bunun kesin bir delilidir. Az sonra bu gibi ayetlerin 
tefsirine geçeceğiz. 

Evet, Kur’ânda dinin hâkim olduğu toplum 
bahara benzetilir. Orada insanlar vahiy yağmuru 
altındadırlar. Kimi aklını kullanır, ağaç olur; kimi 
nefsini dinler, çürür gider. (Bakınız Rum suresi 24. 
ayet) Tabiatta olduğu gibi; bu bahar ortamının da 
dört ana rengi vardır. Ortadoğu ortamında bunlar 
sırası ile Yahudilik, Hıristiyanlık, Mecusilik ve 
İslam’dır. Diğer dünya kıtalarında bu hakikatlerin 
ismi değişik olmakla beraber, mahiyetleri birdir.

         Yahudilik, dinin maddi yapısının, şeriatın 
egemen olduğu oluşum demektir.

  Hıristiyanlık, ihlâsın, maneviyatın ve ruhaniliğin 
egemen olduğu toplum demektir. 

           Mecusilik, her iki tarafı kabul etmekle 
beraber, zaman ve zeminin yetersizliğinden onları 
birleştirmeye muvaffak olamamaktır. 

          İslam ise, kelimenin de ifade ettiği gibi, 
bu iki ucu birleştirip barıştırmak demektir. Fakat 
dünyadan ziyade ahireti esas aldığı için, Hıristiyanlar 
Müslümanlara, Yahudilerden daha yakındırlar diye 
Maide 72’de mealen bildiriliyor. Demek bu gibi 
ayetlerde Yahudi milletine bir düşmanlık yapılıyor, 
değildir. Ve tarihte de Yahudiler ve Müslümanlar 
birbirlerine çok az düşmanlık etmişlerdir. 

DİNLER ARASI ESAS ORTAK 
NOKTALAR VE 

DETAYLARDAKİ FARKLAR
Bahaeddin Sağlam

F I K I H
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Büyük ağabeyim Cemal Uşak, benden dinler 
arasındaki ortak noktalar ile ilgili bir kitap yazmamı 
istedi. Ben cevaben, Ayrı noktalar yoktur ki, ortak 
noktalar kalsın, dedim. Fakat sonra onu haklı 
gördüm. Çünkü Maide sûresinde bu konuda 15-20 
ayet var ki, yanlış anlaşılıyor. İşte biz bu makalede 
sadece bu ayetlerin tefsirini yapıp bu makaleyi 
bitirmeye çalışacağız. 

Hemen hatırlatalım ki; inanç esasları birdir, 
pratikleri de on emirden başka bir şey değildir. 
Fakat işler kurumlaşınca, Havra, Kilise ve Cami 
kurum olarak devreye girince, gerekçesiz şekiller 
ve formaliteler devreye girmiştir... Hz. İsa’nın 
bu konuda Ferisilere yaptığı şiddetli karşılık 
gibi; Hz. Muhammed de Yahudilerin çoğuna ve 
Hıristiyanların bir kısmına şiddetli muhalefet 
etmiştir. 

İşte zaman ve zemine göre oluşan bu 
ıslah hareketlerinin, etbalarınca terörizme ve 
antisemitizme kaynak oluşturmaması için, bu 
konudaki ayetleri sırası ile tefsir edeceğiz. İncil’deki 
yanlış anlaşılan noktaları ise İlmî ve Edebî Açıdan 
İncil kitabımıza havale ediyorum. 

         Madde 1:  Ortak imanın yüceliği... 

Maide 5: (Mealen) Dindarların birbirinin 
yemeklerinden yemeleri ve eş almaları helaldir. 
Burada bağ imandır. Kim imanın bu yüce değerini 
inkâr ederse onun bütün yaptıkları boşa çıkar ve 
ahirette zarar edenlerden olur.” 

 Maide 69’da ise bu imanın ölçüsünü anlatıyor: 
Müslümanlardan, Yahudilerden, Sabiilerden, 
Hıristiyanlardan kim Allah’a ve ahirete inanırsa 
ve yararlı işler yaparsa, onlara ne korku vardır ve 
ne de üzülürler.” (Yani cennetliktirler ve Allah’ın 
dostudurlar.)1 

Madde 2: Hiçbir millet bütünüyle lanet edilmiş 
değildir. 

Burada not olarak Maide 78-81. ayetler ile 
Maide 12-13. ayetlerdir. Hemen belirtelim ki, Beni 
İsrail kavramı küçük çapta ve ilk gerçek örneğinde 
Yahudiler iken daha sonra, dindar medenî milletler 
manasında kullanılmıştır. Bu mesele Kur’ânın birçok 
ayetinden ve Tevratın birçok babından anlaşılıyor. 
(Bkz. Geçmiş ve Gelecek Arasında Tevrat kitabımız.)

Maide 78: Beni İsrail’den kâfir olanlar, Davud ve 
İsa ibn-i Meryem dili ile lanetlendiler. Çünkü isyan 
ediyorlardı ve azıyorlardı. 

Bu ayette 4–5 önemli ipucu var: a) Bütün Beni 
İsrail lanetlenmiş değildir. Sadece kâfir olanları 
lanetlenmiştir. b) Neden Davud ve İsa dili ile?.. 
Çünkü Davud, dindar devleti ve dindar dünyayı 
temsil ediyor. İsa ise maneviyatı ve uhreviliği 
temsil ediyor. Demek, medenî, bilgili milletler, kâfir 
olunca, hem dünyadan hem de ahiretten mahrum 
kalıyorlar, yani lanetlenmiş oluyorlar. Lanet, kelime 
olarak mahrumiyet demektir. c) Dar manası ile 
Yahudiler, tarihte, Davud (a.s.)’ı tam dinlemedikleri 
gibi, vahiy ve kelam olarak değil insanoğlu olarak 
peygamber İsa’yı da (Meryem Oğlu Mesih) tam 
dinlemedikleri için, 2500 senedir çekiyorlar.  
d) Bir millet, dindar bir devletin ve mistik bir 
hareketin emri altına girmezse isyankârlığa 
mahkûm olur.

Ayet 79: Yahudiler, İğrenç şeylerin işlenmesini 
gözleriyle gördükleri halde birbirlerini 
engellemiyorlardı. Çok iğrenç bir duruma 
düşmüşlerdi. 

Ayet 80: Yöneticilerini dinsizlerden seçiyorlardı. 
Ve dinsizlerle dost oluyorlardı. Onun için dünyayı 
bozacak işlere talip oluyorlardı. Ve Allah’ın gazabını 
celb ediyorlardı... 

Ayette geçen tevelli kelimesi, siyasi otorite 
seçmek demektir. 

Ayet 81: Eğer bunlar Allah’a ve peygambere 
inanmış olsalardı, kâfirleri başlarına lider 
seçmezlerdi, dinsizlerle dost olmazlardı. 

Ayet 82: İşte böyle olan Yahudiler, dinsizler kadar 
Müslümanlara düşman olacak; Hıristiyanlarda ise 
-ruhanilik ve papalık esas olduğu için- onlar böyle 
bir duruma düşmeyeceklerdir.  

Ayet 12: Benî İsrail’den vahiy ile söz aldık ve 
onlardan 12 kabile –Millet, Mezheb, Tarikat– seçtik. 
Onlar da bu hizmete karşı cenneti hak ettiler. Fakat 
bu sözlerinden cayanların kalbi katılaştı, kitaplarının 
manaları ile oynamaya çalıştılar. Kendilerine ders 
çıkarmadılar ve hainlik yaptılar. Bununla beraber 
(ey elçi) sen onları affet, onlara yumuşak davran. 
Çünkü Allah iyilik yapanları sever. ” 
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Ayet 14: (Mealen) Hıristiyanlardan da Hıristiyan 
olduklarını iddia edip de Yahudileşmiş olanlar 
vardır. 

Ayet 43: Seni nasıl hakem seçerler. Hâlbuki 
Tevrat yanlarındadır. İçinde Allah’ın hükmü yazılıdır. 
Yine bundan sonra da yüz çeviriyorlar. İşte bunlar 
asla inanmış değildir.  

Ayet 44: Şüphesiz Biz, Tevrat’ı indirdik. Onda 
hidayet ve nur vardır. İslam olmuş peygamberler, 
Yahudi milleti için onunla hüküm verirlerdi. 
Rabbaniler ve Allah’ın kitabından koruyabildikleri 
kadarıyla -ki o kitabı tam korumakla yükümlü idiler- 
Yahudi âlimleri de onunla hüküm verirlerdi. (O 
kitapta demiştik ki: Ey hâkimler!) Sakın insanlardan 
korkmayın, yalnızca Ben’den korkun ve ayetlerimizi 
ucuz bir fiyata satmayın. (Ve bilin ki) kim, Allah’ın 
hükümleriyle hüküm vermezse, işte onlar kâfirlerin 
ta kendileridir. 

Ayet 45: Ve Tevratta Yahudiler üzerine yazdık 
ki; cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, 
dişe diş ve yaralanmalarda kısas vardır. Kim hakkını 
bağışlarsa, o onun günahları için bir keffarettir. 
Artık kim, Allah’ın hükümlerini uygulamazsa, onlar 
zalimlerin ta kendileridir.  

Ayet 46: Peşlerinden Meryem Oğlu İsa’yı elindeki 
Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdik. İçinde nur ve 
hidayet olan, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak, 
kendini koruyanlar için vaaz, hidayet verici olan 
İncil’i ona verdik. 

 Ayet 47: Artık İncil ehli Allah’ın İncil’de 
indirdikleriyle hükmetsinler. Kim (İncil’deki) o 
indirdikleri ile amel etmez, onun yol göstermesine 
kulak asmazsa, işte onlar, fasıkların ta kendileridir. 

Ayet 48: Ve sana da hak ve hakikat ile dolu, 
önündeki (semavi) kitapları doğrulayıcı ve 
koruyucu olarak Kur’ânı (kitabı) indirdik. Artık 
aralarında Allah’ın indirdikleriyle hükmet. Sana 
gelen hak ve hakikatten vazgeçip onların heva ve 
heveslerine uyma. Sizden her birinize ayrı bir şeriat 
ve yol tayin etmişiz. Eğer Allah isteseydi, sizi tek bir 
ümmet yapardı. Fakat size verdikleri konusunda 
sizi denemek için (ayrı ayrı ümmetler kılmıştır.) 
Artık iyilik ve hayratta yarışın. Hepiniz Allah’a 
döneceksiniz. O sizin ihtilaf ettiğiniz konuların 
(hakikatini)  size haber verecektir.” 

Ayet 49: Ve onlar arasında Allah’ın indirdikleriyle 
hükmet. Onların hevalarına uyma ve Allah’ın 
sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni 
vazgeçirmelerinden kendini koru. Eğer Allah’ın 
hükümlerini kabul etmeyip sırt çevirirlerse, bil ki 
bu, günahlarından dolayı Allah’ın, onlara musibet 
vermek istiyor olmasındandır. Şüphesiz insanların 
çoğu fasıktırlar. (İlâhî yasalara uymazlar.)  

Ayet 50: Yoksa Cahiliyyet (ve vahşet) yasalarını 
mı istiyorlar?! Hâlbuki araştıran bir toplum için kim, 
Allah’tan daha güzel hüküm ve yasa koyabilir?   

Ayet 51: Ey iman eden Müslümanlar! Böyle 
olan Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar 
birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost 
edinirse o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim 
olan bir topluma doğru yolu göstermez.  

Bu dokuz ayet ile 66-70. ayetler Yahudileri ve 
Hıristiyanları kitapları ile amel etmelerine teşvik 
ediyor, onların, dindar Müslümanları bırakıp dinsiz 
komünistlerle, müşriklerle işbirliği yapmalarını 
kınıyor. Ve böyleleri ile Müslümanların işbirliği 
yapmalarını ve dostluk kurmalarını yasaklıyor. İşte 
siz de ayetleri aynen okuyabilirsiniz. 

Şimdilik sırası ile dinler arasındaki temel 
noktalara temas edelim:

Birinci Etap imandır:

1- Allah’a iman

2- Meleklere iman

3- Vahye iman

4- Ahirete iman

5- Peygamberlere uymanın gerekliliğine 
iman

6- Kadere, teslimiyete iman

ikinci etap on emir bütün ortak değerlerdir.

1- Adam öldürmemek

2- Zina etmemek
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3- Sarhoş olmamak

4- Haksız kazanç elde etmemek

5- Ana- babaya karşı gelmemek

6- Yalan yere yemin etmemek

7- Yalancı şahitlik yapmamak

8- Allah’a şirk koşmamak

9- Hırsızlık yapmamak

10- Kesin delil olmadan yargılamamak, iftira etmemek...

üçüncü etap

1- Bütün peygamberler, miracı yaşayıp Allah ile müşerref olmuşlardır.

2- Bütün dinler ataerkildirler. Kendilerine din gelmeyen vahşiler anaerkildirler.

3- Dinler arasında bölücülük yapmak bütün dinlerde yasaktır. Bu konuda İncil ve Kur’ânda birçok 
ayet vardır.

Geri kalan noktalar için, Hz. Muhammed’in bir sözünün açıklamasını ve ehl-i kitapla alakalı ayetlerle 
ilgili bir makalemi ve İncil ile Tevrat üzere yazdığım kitapların girişlerini size sunuyorum. Sanırım yeteri 
kadar izahat olacaktır. Bu konuda Yahudiler ile Hıristiyanların ve Müslümanların çatışmasını önleyecek 
yeterli cevaplar vardır. 

Selam ve hürmetler eder, hayırsever dualarınızı beklerim. 

Unuttuğum bir nokta daha var: Kutsal kitaplar esas alınırsa, dinler arasındaki farklar, bir dinin değişik 
mezhebleri arasındaki farklardan fazla değildir. Bu kardeşiniz, kutsal kitaplardaki bütün detayların ve 
dinlerde metoddan kaynaklanan bütün farklılıkların birer mucize bilgi olduğunu ispat etmeye hazırdır.
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Akif CEMİL

A N I

Öyle görünüyor ki Ukrayna'da olan olaylarin perde arkasinda olup biten perde 
önünde ki olup bitenden tamamen farklı.  Batı dünyası Putin'i tuzaga düşürdüler 
gibi. Başlangıçta  çok çekimser görünen ve davranan Avrupa ve Amerika 
Putin'in ordusu Ukrayna'ya girdikten sonra tamamen degişik tavır ve davranış 
sergilemeye başladılar.

Aynen avını bekleyen avcı gibi; nasıl ki av için pusuya yatan avcı, av atış 
menziline girinceye kadar avını ürkütmemek için aldıgı soluklara dahi dikkat 
eder, avını vuracagına kanaat getirdigi zamanda tetiğe basar. Olan tam da budur. 
Avrupa ve Amerika'nın baslangıçtaki pasif ve sezsiz tutumundan cesaret alan 
Putin tuzağa düştü.

Pek çok askeri uzman Ukrayna ordusunun Rusya ordusu karşısında ancak 36 
saat direnebileceğini belirtiyordu. Putin'in ordusu sınırlardan hiç bir dirençle 
karşılasmadan Ukrayna'ya rahatlıkla girdi. Fakat şehirlerde hiç ummadıkları bir 
dirençle karşılaştılar. Görülan o ki , iddia edilenin aksine Ukrayna ordusunun 
bu savaşa uzun zamandan beri hazırlandıgı ve kolay bir lokma olmadığı ve 
olmayacağı.

Şu an Putin'in durumu ava gidipte avlanan avcının durumuna benziyor. Batının 
tuzağına düşmüş Putin'in bu tuzaktan kurtulma ihtimali var mı? Bence yok. 
Neden diye soracak olursanız, cevabım: geniş bir zamana yayılacağa benzeyen 
bu savaşa Rus ekonomisinin dayanamayacağı.

Her iki tarafın ekonomilerini karşılaştırdığımız da manzara şöyle: Ukrayna'yı 
destekleyen Avrupa ve Amerika'nın yıllık gayri safi milli hasılası 50 tirilyon Dolar 
iken, Rusya'nın ki ise sadece bir buçuk tirilyon dolar. Yani Rusya'nın ekonomisi 
karşı cephenin ekonomisinin sadece %3 kadar.

UKRAYNA KAYNARKEN
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Tarih okumalarımızdan şunu anlıyoruz: Liderlerin en zayıf zamanları en güçlü 
olduğu zamanlardır. Çünkü kişi gücünün zirvesinde olduğu zaman özgüveni en 
yüksek olduğu dolayısıyla da en çok hata yapacağı bir zaman dilimidir. Buna 
güç zehirlenmeside diyebiliriz. Evet tarih tekerrür ediyor. Birinci Afganistan 
işgalindan ve akabinde de yenilgisinden ders almayan Rusya devlet aklı, ikinci 
bir Afganistan macerasına başladı.

Afganistan mağlubiyetinden sonra kolonilerini kaybedip tabii sınırlarına çekilen 
Rusya'nın, Ukrayna yenilgisinden sonra Moskova'ya kadar küçülmesi kuvvetli 
bir ihtimal. Unutmayalım tarihten ders almayanlar tarihin hiç unutamayacakları 
sillesine maruz kalırlar.

MUSA AYDEMİR
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Adım adım ilkbahara doğru baktım takvim 
mart olmuş ne güzel bir ay içinde şubat gibi sevgi 
dolu görebilene usuldan bir güne sığan sekiz mart 
kadınlar günü ile başlayan sahi aklıma takılan şu 
soruma lütfen sizler cevap verir misiniz 8 Mart 
kadınlar gününe sığar mı bana anlatın evde 24 
saat arzulanın sevilmek için kızınca dövülmek 
çalışmak zorunda şartlar için, mutfakta aşçı olmak 
için çocuklarını iyi yetiştirmek, eşinin verdiği ile 
idare etmek tutumlu olmak için ölürüm böylesi 8 
Martta ben ha birde zaman seni yorunca sen bitkin 
sen gülmeyi sevilmeyi beklerken eşin bulur genç 
birini sana bay bay der rica ediyorum sizlerden 
bir güne sığmayan 8 Martı üç yüz altmış beş güne 
serpelim yıldızlar şahit olsun kumsallara adını 
yazalım dalgalar alsın ummana götürsün mart 
denince ilkbahar gibi çiçek açsın kadınlar göz ile 
görüp gönül ile sevsin. Dünya keşfetmiş kadını 
birleşmiş milletler çözmüş işi kadın eş, kadın, ana, 
kadın, sevgili, kadın hala bilemediniz mi (aramızda 
kalsın Âdemi cennetten etti) bu gözümüzü açmak 
kadın anlamak ve onsuz olamaz bilinmeli bir 
zamanlar uçaktı Sabiha Gökçen ile Halide Edip 
yüzde ellisi belki de öğretmenlerimizle hele onlar 
öğretici ve evde anne olan bilgi dolu özeller ve ne 
güzel annelerdir değil mi? Hâkiminden mimarına 
şoföründen pilotuna kaptanından gelişine ve 
sayamadığım nicelerine yazarlara kalem ile 
arkadaş olmayı bile öğreten öğretmenler ve daha 
nice güzel gönüllü anneler kutlu olsun 8 Mart her 
birimiz on sekiz martta ne erler yolladık ardımıza 
bakmadan Çanakkale’ye onları da analar yetiştirdi 
sevgiyle 18 Mart bu vatanda el ele omuz omuza 
savaşan erlerde kutlamak gerek gerekirse birlikte 
gitmek çocuklarımızı oralara götürmek enlerimiz 
önceliklerimiz olsun bence de ne güzel bir vatanın 
bireyleriyiz 8 Mart bile anne olarak öncelik ve 
ardından 18 Mart gözyaşı olsa da sevgi saygı 
vatan bölünmez slogan ile bu topraklarda yatan 
canlarımızı rahmetle anıyoruz inanın bir güne 
sığmazlar 365 bile az a canlarımıza… 

KADIN 

Doğuran bakan büyüten besleyen hiç 
yorulmayan eğiticin ilk olan sonra seni daha bilgili 
kollara teslim eden kadın mutluysa? Güzelleşir, 
güzelleştikçe mutlu olur. Mutlu olunca güzel sever 
güzel sevince de siz mutlu olursunuz. ( o zaman 
kadını üzme! Ömür buz gibi eriyip gidiyor zaman 
bize çok şeyleri aktarıyor biz gönlümüzü ferah 
tutalım 8 Martlar geçer 18 Martları hatırlanır 
kadın ana ise hep bu âlemde hali ile sevgi saçar 
kucak açar yuvaya huzur verir ana hep özlenir hep 
sevilmek tek isteğidir yükü ağır olsa da biraz sevgi 
ile halini aşk ile sunar açar kollarını herkesi sarar 
sarmalar anadır vatana asker yollayan anadır hep 
hayatınıza renk katan gönlünüze umut yüzünüze 
tebessüm olan o gönle giren eş evlat öyle bir sevilir 
ki ölene kadar. Bir zaman sonra yaş kemale erer 
ve beyler bunu fark etmez ikinci bahar var haydi 
şimdi zamanı beyler bir avuç mutluluk sevgi dostluk 
harmanladım görebilene ben anayım ben böyleyim 
sevgiyle güzelleşemiyorsanız hiçbir şey sizi mutlu 
etmez o zaman önce kendimiz sevip kendimiz için 
yaşayalım tekrarı yok gidenler geri gelmiyor neyi 
tamam ettikleri neyi götürdüler. Beklenmedik anda 
gelir güzellikler siz yeter ki fark edin beklemeyin 
siz verin siz sevin hadi an bu an olsun. Kelebeğin 
ömründen ders alalım mı mal mülk para pul hırs 
yerine sevdiklerimize sımsıkı sarılsak ne güzel 
olur. Güneş doğuyorsa ufaktan umuda yol vardır 
mutlaka parolası sevgidir yargılamadan sevebilsek 
bir gün değil yaşlansak birlikte ömür dediğimiz 
masaldır uzun sanma sonu vardır yağ gece de 
yağ gündüz de bir veda alacaktır o zaman güzel 
geçmeli sevmeli sevilmeli ertelemeden hadi şimdi 
asla pes etmeden karşıdan beklemeden çünkü 
her şeyin varken o zaman yoksa her şeyin varken 
sevdiklerin yoksa o zaman o her şey kocaman bir 
hiçbir şey imiş. Önce yine kendimizi fark edelim ki 
etrafa faydamız olsun biliniz kendimize iyi bakmaya 
başlarsak iyi hissetmeye başlarız, iyi hissedince iyi 

MART(Baharın Müjdecisi)
Necibe  AKÇA KOCATOP
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görmeye başlarız. Hatta daha iyi şeyleri kendimize 
çekmeye başlarız. Her şey bizim ile başlar bizim 
ile devam eder kendimize iyi bakalım bu vatan bu 
topraklar analar ile çoğalacak biz güçlü olursak 
aydınlık gelecekler olur kadını anlamak zordur 
toprak gibi sevildikçe bire bin beraberinde 
sevdiğini verir karnında gönlünde büyütür çok 
azını kalbinde öldürür orasını bilemem çünkü ünlü 
üstat söylemiş Farid Farjad. Yine de yüreğimiz 
güzel olsun ne olacak bir tutam sevgi dostluk 
mutluluk yüreğimizde bizimle olsun uzaklarda olsa 
da sevdiklerimiz hep hisseden yüreğimizde kalsın 
aşk ve sevgi ile anda yüreği sığdırır herkesi. Şehidi 
gaziyi ana kollar sarar herkesi. Annelik böyle işte 
ben anne olarak kendimce akışına yazdım. Kadının 
anne olduğunu kadının sır olduğu aile olduğu yol 
arkadaşı ve sığınılan liman olduğu ve en güzeli 
Peygamberimizi doğuranın da bir kadın olduğunu 
unutmayalım. Dünyayı bu penceren seyredelim. 
Özlemleri sevinçleri hayalleri nice hayalleri nice 
heyecanları susturulmuş gecelerde gizlenir 
sessizce sizlere bizlere sesleniyorum gönlümüzü 
ferah tutalım mı ne mutsuz ediyorsa gülen ne de 
ahımız ile yaşamadan ölen var o zaman üzmeyin 
sevginizi verin bire on vermek bizden olsun güzel 
insanlar yolumuza sabır şükür dilimize sağlık sıhhat 
bedenimize hayırlı olanları tüm sevdiklerimize 
sevenlerimize ve bizlere nasip et Allah!’ım Âmin. 

Günleri ziyan etmeden önce kendimize 
sonra etrafa güzellikleri serpelesek ne güzel olur 
mesela sabahları şükürle başlasak güne sonra 
selam versek doğan güneşe. Bizi bekleyen işler 
aklımıza geldiğinde sarılsak dualara Ey Rabbim 
kolaylaştır işimi ferahlattır gönlümü. Kahvaltı 
ederken çocukların dağınıklığını değil beraberliğin 
mutluluğunu görebilsek. Birisine sinir olduğumuzda 
veya birisinin yanlış bir hareketini görünce duyunca 
kınamak büyük konuşmak yerine Rabbim onu o 
yanlıştan uzak eyle doğru yola ilet. Netice de hepimiz 
kuluz şaşarız beşeriz bende aynı hatayı yapabilirim 

diyebilsek hadi hep beraber dualarımız karşılıklı 
olsun. Rabbim Ümmeti Muhammedi ve içinde 
bana tüm sevdiklerime yardım et diyebilsek bizleri 
yanlıştan haramdan uzak eyle bizi birbirimize dost 
kıl diyebilsek. Sıkıntılarımız imtihandır desek verilen 
sayısız nimetlere şükredebilsek birinde imrenilecek 
bir şey görünce ona nazar ile bakmak yerine bu 
nimeti ona hayırlı eyle ümmeti Muhammed içinde 
de bana da ve tüm sevdiklerimize nasip et diyebilsek 
ne güzel olur. Rabbim bizlere geniş bir gönül güzel 
gören bakış umut veren anlayış ve şerefli bir yaşam 
eyle hem bu dünyada hem ahirette darda bırakma 
tüm kadınlarımızın inanıyorum ki bu dualar her an 
dillerinde ve 18 Mart askerlerimize huzur içinde 
yatsınlar canlarımız. Amin. 

Yüreğimizde sevgi ile ellerimiz semaya açarak 
ettiğimiz dualarım tüm bu vatan için mücadele eden 
tüm kadınlarımız ve askerlerimiz için olsun 8 Mart. 
Bir güne 18 Martı bir güne sığmayacağını bilen 
beyinler ile geleceğe yelken açalım. Bu arada Mart 
hesap ayı. 1 Mart = 7 Mart arasında muhasebeciler 
günü 21 Mart şiirler günü mali müşavirlik şiir gibi 
bakmak gerek hesaba o zaman su gibi akar kolay 
olur bence kutlarım herkesi gönülden sevgimle 
kalem tutan elleri hesap yapan beyinle beraber 
başarılarının daim olsun dualarım sizlere ulaşsın 
insanlara işimiz nazardan vatanım düşmandan 
uzak olsun inşallah sır dolu gönül bahçemiz sevgi 
çiçekleri açsın yüreğiniz yorgunluk görmesin. Amin. 
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Osman NUR

İ S L Â M

KUR’AN-DA İLMÎ AYETLER-3

Kur’an’da ilimi ayetler vardır. Kur’an, 1400 küsur yıl önce gelmesine rağmen tespit 
edilen hiçbir müspet ilme ters olmaması Hem Allah’ın varlığına, birliğine ve doğru 
sözlü olduğuna, hem Kur’an’ın Allah’ın kitabı veya O’nun sözleri olduğuna hem de 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Allah’ın peygamberi ve doğru sözlü olduğunu 
ispat eder.

Enbiya.30- İnkârcılar, gökler ile yer bitişik iken, Bizim onları ayırdığımızı görmediler mi? 
Her canlıyı da sudan yarattığımızı bilmiyorlar mı? Onlar akıl edip hala inanmayacaklar 
mı? 

Her canlının vücudunda çeşitli oranlarda su vardır. Hiçbir canlı susuz yaşayamaz. 
Yüce Allah, insanı da çamurdan yarattığını söylüyor. Çamur da toprak ve su karışımıdır. 
Sudan yarattık, tamamen sudan yarattık anlamında değildir.

İlim adamları da şimdi kabul ediyorlar ki, eskiden yer ve gök beraber idi, sonradan yer 
ve gök birbirinden ayrılmışlardır. Sonra bütün canlıların yapısında su var. Aynı zamanda 
susuz yaşayamıyorlar.

Enbiya.32- Ey insanlar! Gökyüzünü de sizi koruyacak bir tavan yaptık. İnkârcı insanlar 
hala göğün bu alametlerine aldırmayarak iman etmiyorlar.

 Atmosferdeki “OZON” tabakası güneşin zehirli ışıklarını önlemektedir. Aslında Yüce 
Allah’ın her yarattığında bir mucize, olağanüstü bir güzellik vardır.

Enbiya. 33- Geceyi, gündüzü, ayı ve güneşi yaratan Allah’tır. Bunlar her biri ayrı 
yörüngede dönmektedirler. 

Gökteki güneş, yıldızlar, ay gezegenler her biri ayrı bir yörüngede hareket 
etmektedirler. Onların her biri kendine has yörüngesinde belli bir hızla hareket etmekte 
ve dönmektedir. Hiç biri birbirine de çarpmadan dönüp durmaktadırlar. Allah bunu 1400 
küsur yıl önce biz insanlara bildirmiştir. İnsanlar gök çizimlerinin ayrı bir yörüngede 
hareket ettiklerini daha son yüzyıllar içinde öğrenebildi. İnsanların buldukları hiçbir ilmi 
Kur’an yalanlamıyor, tasdik ediyor.
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Enbiya.44- Gerçek olan şu ki, o inkârcıları ve atalarını da yaratıp yaşatan Biziz. 
Hatta onlara uzun ömürler de verdik. Onlar Bizim yeryüzünün uçlarından eksilttiğimizi 
(imkânlarını kıstığımızı veya dünyanın kutuplardan basık olmasını) görmüyorlar mı? O 
halde üstün gelen onlar mı, yoksa Biz mi olacağız.

Yeryüzünün uçlarından eksiltilmesi dünyanın kutuplardan basık şekilde olmasıdır. Bu 
da mucizedir. Dünyanın kutuplardan basık olmasını insanlar daha birkaç yüz yıl önce 
keşfedebildiler. Bu ayet aynı zaman da Allah’u Teâlâ’nın varlığını ve Kur’an’ın Allah’u 
Teâlâ’nın kitabı olduğunu ispat eder.

Dünyanın şeklinin nasıl olduğunu bilim adamları 200 yıl önce keşfedebildiler. Hâlbuki 
Allah, 1450 yıl önce dünyanın kutuplardan basık olduğunu bu ayetle bildirmiştir.

Nur.35- Allah, göklerin ve yerin nurudur, onları aydınlatan ışığı yaratandır. O’nun nuru 
içinde lamba bulunan kandile benzer. Lamba bir cam içindedir. Cam ise içinde sanki bir 
yıldız gibidir. Onun ışığı, doğuya ve batıya nispet edilemeyen mübarek zeytin ağacından 
(yağından) yakılarak çıkar. Bu zeytin ağacının yağı, nerdeyse ateş değmeden bile ışık 
verir. Bu nur üstüne nurdur (burada ampule işaret vardır). Allah dilediği kimseyi nuruna 
kavuşturur. Allah, insanlara böyle örnekler vermektedir. Allah, her şeyi en iyi bilendir.

Bu ayet sanki ampulü tarif etmiş gibidir. Dolayısı ile elektriğe işaret vardır. Bakın 
hayatımıza!  Elektriğin hayatımızdaki yeri ne kadar çoktur. Teknoloji gelişmelerine de 
işaret vardır.

Nur.36- Bu ışık kandilleri, Allah’ın şanının yükseltilmesine ve adının anılmasına 
izin verdiği evler ve mescitleri de aydınlatır. Orada sabah akşam Allah’ı tesbih edip 
zikredenler vardır.

Işığın önemini anlatıyor. Elektrik ile elde edilen ışığın hayatımıza iyice yerleştiğini 
kimse inkâr edemez.

Furkan.53- Bak şu sulara! Birinin suyu tatlı, insanların susuzluğunu giderir, diğeri tuzlu 
ve acı olan iki denizi birbirine salıveren ve aralarına bir perde koyarak suları birbirine 
karıştırmayan Allah’tır.

Neml.61- Sahte ilahlar mı hayırlı, yoksa dünyayı insanların yaşamasına elverişli 
yapan, zeminlerinden ırmaklar akıtan, orada sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına bir 
perde koyup sularını karıştırmayan Allah mı daha hayırlıdır? Allah ile başka bir ilah var 
mıdır? Hayır, asla yoktur. Ama insanların çoğu bunu bilmiyorlar. 

Rahman.19.20- Birbirine karışmak üzere iki denizi salıverdi. O iki deniz arasında bir 
engel vardır, birbirinin sınırını geçmezler. Rahman.19.20.a.

Dünyanın birçok yerinde sular birbirine karışmamaktadır. Bu da Allah’ın bir 
mucizesidir.

Atlas Okyanusunda sıcak su akıntısı vardır. Buna Golfstrim sıcak su akıntısı 
denmektedir.  Atlas okyanusunda bu sıcak su ile soğuk su karışmamaktadır. Ekvator 
bölgesinde ısınan bu sular kuzeye doğru akmaktadır. Böylece oradaki ülkelerin iklimi 
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ısınmış oluyor. 
Cebeli Tarık boğazında tatlı su ile tuzlu su birbirine karışmamaktadır. Bunu da Kaptan 

Cousteau (Kutso) keşfetmiştir.
Tam Ekvator çizgisinin güney ve kuzeyinde, dibi delik kovadan aşağıya dökülen 

sular kovanın içinde ters yönde dönerek akmaktadır. Yani Ekvator çizgisinin kuzeyinde 
kovadaki su dökülürken sağdan sola dönerek dökülürken aynı kovayı hemen ekvator 
çizgisinin güneyine geçirirseniz bu sever kovadaki su soldan sağa dönerek dökülmeye 
başlamaktadır. Bunu TV’de Barış Manço göstermişti. Bütün bunlar Allah’ın varlığına 
birer delildir, birer mucizedir.

Bu su misalleri de çok büyük bir mucizedir. İnsanların aklı başında ise muhakkak iman 
etmeleri gerekir. Yoksa bunlar tesadüfen olacak şeyler değildir. Bu olayları meydana 
getirebilecek Allah’tan başka bir güç te yoktur. İnsan aklını susturarak cehennem yolunu 
tutuyor. Aklı ile hareket ederse mutlaka cennet yoluna girer.

Alaska Körfezinde birbirine karışmayan deniz suyu üzerinde tekne ile yolculuk 
yapanlar deniz sularının birbirine karışmadığını zevkle seyretmektedirler ve Allah’ın 
büyüklüğüne veya mucizesine hayran kalmaktadırlar. 

Akdeniz ile Atlas Okyanusu suları da Cebeli Tarık boğazında karşılaşırlar, birbirine 
temas eden bu iki denizin suları karışmaz. İki denizin sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk 
özellikleri ayrı ayrıdır, bunlar karışıp homojen bir hale gelmezler. Bu denizlerin büyük 
dalgaları, güçlü akıntıları ve gel-git olayları olmasına rağmen suları birbiriyle tam olarak 
karışmazlar. Denizler özellikleriyle kendilerinin sınırını aşmazlar. 

Yine Afrika’nın ümit burnunda da Atlas okyanusu ile Hint Okyanusu arasında sular 
karışmamaktadır. Hatta görünüm rengiyle ve ayrı sıcaklıklarının apaçık belli olmasıyla 
iki denizin birleşmediğini insanlar gözlemektedirler. 

Bu özelliğin, okyanus bilimcileri tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedilmiştir. 
Buna “Yüzey Gerilimi” adı verilmiştir. Burada fiziksel bir kuvvet olduğunu bilim adamları 
keşfetmişlerdir. Denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gelirimi, adeta 
bir duvar gibi suların karıştırmadığını bilim adamları yeni keşfetmiş ama Allah, bunu 
1455(h) yıl önce kitabında bildirmiştir.

Atlas Okyanusu’nda bir akarsu gibi seyreden sıcak su akıntısı Golfstrim, Kuzey Atlantik 
kıyılarında daha ılıman bir iklim meydana getiriyor. Soğuk su akıntısı Labrador ise güneyi 
serinletiyor. Bu sular da yüzyıllarca devam ediyor birbirine karışmıyor.

Suların alttan donmayıp üstten donması da bir mucizedir. Şayet alttan donsaydı 
içinde yaşayan balıkların hepsi ölürdü. Sonra erimeleri de çok güç ve geç olurdu.
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Bahçeli: Antalya'daki toplantı 
diplomatik bir başarıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarını 
Antalya'da bir araya getiren toplantının diplomatik bir başarı olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gerçekleştirilen 
"Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"nin 
ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Rusya-Ukrayna arasında Antalya zirvesinden sonra bir uzlaşma umudu doğdu 
mu? Son gelinen aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, 
Türkiye'nin yakın komşuları olan iki ülkede beklenmedik bir anda baş gösteren 
savaşın, sosyal ve ekonomik maliyetinin çok yüksek bir hal aldığını söyledi.

Böyle bir savaşta Türkiye'nin geçmişteki birikimi, jeopolitik konumuyla iki 
ülkenin kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleri çerçevesinde diyalog kurma 

H A B E R- Ö Z E L

Harika PINARBAŞI
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imkan ve fırsatını bulan tek ülke olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam 
etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 
iki ülke arasında mümkün olduğu kadar hassas ve titiz davranmıştır. İki ülkeden 
bir an evvel savaşı sonlandırmasını istemiştir. Bu sonlandırmanın yanında da iki 
ülke arasındaki barışın temininde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir adım 
atmış olmasını arzulamıştır. Bu çerçevede telefon diplomasisi, yakın görüşme 
içerisinde faaliyetlerini sürdürmüştür."

"Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır"

Bahçeli, artık her sene Antalya'da diplomasi oturumu yapıldığını ve buraya 
çok sayıda bakan, cumhurbaşkanı, başbakan veya dış işlerinde görevli kişilerin 
katıldığını belirtti.

"Böyle bir toplantının yapılacağı bir dönemde Türkiye çok daha başarılı bir 
adım atmıştır. Bu barış yolunda atılmış bir adımdır." ifadesini kullanan Bahçeli, 
şu değerlendirmede bulundu:

"Bu adım iki ülkenin yetkililerini bir araya getirerek barışı sağlayabilecek 
müzakerenin başlangıcını yapmak istemişlerdir ve bunda da başarılı 
olmuşlardır. Burada önemli olan iki ülkenin dışişleri bakanlarının Antalya'da 
bir araya gelmelerinin kabulü yanında Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da masada 
olması arzusuyla neredeyse Türkiye'ye bir hakemlik imkanı ve fırsatı tanıyan 
bir diplomatik hususu hayata geçirmişlerdir. O bakımdan bu toplantı önemli 
olmuştur, başarılı olmuştur. 15 günden beri devam eden bu çatışmanın oradaki 
bir toplantıda sonuçlanması mümkün değildir ama bir başlangıçtır, sonucun 
elde edilmesi içinde hayırlı bir adımdır."

Konuya ilişkin bazı iç ve dış değerlendirmelere dikkati çeken Bahçeli, 
"Görüyorum ki Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir, bu 
adımların sonuç vermesini istememektedirler." dedi.

"Yağdan umut edenler, Türkiye'nin yarınını karartmıştır"

Bu konuda basında yer alan bazı başlıklara değinen Bahçeli, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

"'Barış gerçekleşmedi, barış hayata geçmedi, barış şöyle oldu, böyle oldu.' 
şeklinde olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek bir umudu şimdiden 
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söndürmeye gayret göstermişlerdir. Bu kolay bir iş değildir. Böyle bir ülkenin 
bunu yapabilmesi de önemlidir. Türkiye'nin bu konuma gelmesindeki 
diplomatik başarısını takdir etmek lazımdır, bu memleketin evladıyız. Savaş çok 
yakınımızda, hepimiz gördük. Türkiye'de nelerin yaşandığına şahit oluyoruz. 
Gemi Türkiye'ye ayçiçeği yağı getirecek savaş sebebiyle biraz ertelenmiştir. 
'Türkiye'de yağ yoktur.' diyerek bütün marketlere hücum edilmiştir. Basın 
yoluyla tahrik edilmiştir. Yağ kavgası çıkartmaya çalışmışlardır. Yağdan umut 
edenler, Türkiye'nin yarınını karartmıştır. Bu sebepten dolayı bu tür adımları 
millet olarak hangi siyasi partide olursak olalım yürekten desteklemekte yarar 
vardır. Çünkü bölgenin yararınadır, Türkiye'nin yararınadır, dünya barışının 
yararınadır."

"MHP'nin Genel Başkanı imzasız makalelere aldırış etmez"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "The Economist" dergisinde CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel 
rakibi olduğu yönünde imzasız bir makale yayınlandığının hatırlatılması 
üzerine, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı imzasız bildirilere, imzasız 
makalelere, sahipsiz sözlere aldırış etmez, gerçekçidir. Geleceği bu manada 
değerlendirir. Artık imza attı mı, atmadı mı, onu altı ortağına sormak lazımdır." 
şeklinde konuştu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır programının 
Antalya'daki toplantıyla denk getirildiği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Yanlış bir zamanlama olmuştur. Orada çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur. 
O vaatler karşısında Sayın CHP Genel Başkanı özellikle yüksek sesle kararlı 
bir şekilde, 'Bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, burada her şeyi sizinle 
konuşabilirim, açıklayabilirim. Genel Başkan buradaydı ama benim aklımda 
da soru vardı soramadım demeyiniz, ne biliyorsanız sorunuz.' demiştir. Ben de 
Twitter'da 5 tane soru sordum. Bunların cevabını önce altılı masaya anlatsın, 
sonra Türk milletine anlatsın, ondan sonra da vakit bulabiliyorsa dünya 
barışının nasıl gerçekleşeceğine değinmiş olsun."

Rusya'ya yönelik yaptırım taleplerini değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırıma 
katılması yönündeki taleplerin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Doğru bir yaklaşım değil. Savaşan ülkeler arasında sahip olmuş olduğunuz 

76



sirdergisi.com
Mart 2022 -  Şaban 1443

ekonomik imkanlarla savaşa girmeden savaşın öncülüğüne talip 
olmak, yaptırım yoluyla savaşı tahrik etmek, gelişmesine ve çatışmanın 
yoğunlaşmasına fırsat veren yaklaşımlara dikkat etmek lazımdır. Bu konuda 
ABD kendisine çeki düzen vermelidir.

Bu milletin ve dünyanın ABD'ye soracağı çok sorular vardır. Bunlardan 
bir tanesi Irak'tır bir tanesi Afganistan'dır bir tanesi Suriye'dir bir tanesi 
Türkiye'nin bölünmesi için gayret gösteren terörist faaliyetlerin arkasındaki 
silahlandırmadır. Bütün bunları yaparken dünyadan Amerika'ya, 'Bana 
ekonomik yaptırım uygulayın ben bu işten vazgeçeyim.' dememiştir.

Ama şimdi hala Avrupa, batı emperyalizminin çerçevesinde ülkeleri tahrik 
ederken, Türkiye'yi de buna ortak etmek istiyor. Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi'nin muhalifleri zaten ekonomik yaptırımı yapmak için yalan 
siyasetiyle her türlü malın üretimini durdurdu, piyasaya sürülmesini engelledi, 
sosyal kargaşayı artırmak için de söylenmedik söz bırakmadı."
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Mustafa ARMAĞAN

Rusya neden "yayılmacı"dır?

Haftada bir yazınca bazen gündemin çatalına takılmak kaçınılmaz oluyor. Bu hafta 
çifte gündem dayatması karşısındayız. İlkini biliyorsunuz: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali. 
Öbürünü de biliyorsunuz aslında: Montrö

üzerinden yine bir Kemalizm böbürlenmesi. Öyleyse Rusya’dan başlayıp Montrö’yle 
bitirelim biz de.

Rusya, “tamamlanmamış” bir ülke. Hélène Carrère d’Encausse’un kitabının ismi 
böyle: “Tamamlanmamış Rusya”. Bu söz, 1822 yılında şair Puşkin’in “Rusya’nın henüz 
tamamlanmamış olduğu” şeklindeki tespitinden ilhamını alıyor. Gelenekçi / Asyalı 
tarafıyla despot Rusya, ama öbür tarafta yenilikçi ve Avrupaî Rusya… Bu iki yarımküre 
arasındaki gidiş gelişlerdir ki Rusya’nın tarihini mekik gibi bir uçtan öbür uca savrularak 
dokumaktadır.

Doğu Slavları başlarına geçecek bir kral arayışındadır. Aradıkları kralı bir Viking ailesinde 
bulacaklardır. Rurik ve kardeşleri “Rus” isimli bir kabileye mensuptur ve kralları oldukları 
Doğu Slavlarına kendi topluluklarının ismini aktarmışlardır.

Ne garip şeydir şu tarih: Bugün dünyanın gündemini sarsan ve bir ülkeyi işgal eden 
millet, aslında kuzeyli Vikinglerin bir kabilesinin ismini taşımaktadır!

Ama Rusya budur işte. Şaşırmak ve uçlara savrulmak. Ortası yoktur. Ya kaos ve monarşi 
veya demir yumruklu yöneticiler: Korkunç İvan, Deli Petro, Stalin (II. Katerina’ya kadın 
diye çelenk uzatmayalım, o da en az öbürleri kadar acımasız bir despottu). Ruslar 
batıdan doğuya doğru yayıldıkça başkentlerini de Suzdal, Novgorod ve Kiev’den 
Moskova’ya (doğuya) taşıdılar, güneye indiler ve nihayet Asya içlerine ilerlediler. Bu 
süreçte doğulu genler aldılar. Vikingler geni ile Moğol egemenliği altında geçirdikleri 
asırlarda Moğol-Tatar geni damarlarına yayıldı. Altın Ordu diye bildiğimiz ama aslı “Altın 
Orda” olan devleti yıkıp onun mirası üzerine oturdukları zaman Asyalı tarafları yayılmacı 
bir yönlendirme yapacaktı Ruslara.

Moskova’daki Türkolog Mihail Meyer ile konuşurken kendisi tezini Lale Devri üzerine 
yapmış bana dönüp de “Her dört Rus’tan üçünün yüzünü kazısan altından Tatar bir ata 
çıkar” demesi boşuna değildi. Ruslar Moskova’daki Çarlık döneminde Asyalı kimliğini 
buldu fakat Romanov hanedanından Deli Petro’yla yeni bir “delilik” yaparak bu defa 
Avrupaî kimliğin ardına düştü. Başkenti Moskova’dan Petersburg’a taşıyan Petro, 
burada Avrupa’ya “pencere” açtı ama biraz sert bir açıştı bu; kırarak açmak gibi bir 

TA R İ H
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şeydi. Böylece Çaykovski’den Dostoyevski’ye uzanan Avrupa semalarını tayeran eden 
entelektüel bir nesil yetişti.

Petersburg’u başkent olarak inşa eden Deli Petro, burada Kilisenin yetkilerini kısıyor, 
patrikliği kaldırıyor, böylece Doğu hükümdarlarında görülen cinsten mutlak otoriteyi 
elinde birleştiriyordu. Bizans ve Moskova geleneklerinden yani din ve ordu ile seçkinlerin 
denetiminden uzaklaşmış oluyordu. Bu, artık Avrupalı bir tirandı. Ancak Asyalı damar 
onları rahat bırakmayacak ve 1917 Ekim Devrimiyle Batı’dan kopacak ve yine mutlak 
otorite sağlanacak ve 1990’lı yıllara kadar yayılmacılık Rusya’yı pençesine alacaktı.

Derken bir kaos dönemi: 1991-2000. Gorbaçov, Yeltsin ve bu aşırı özgür dönemin 
ardından Rus derin devleti (aklı da diyebilirdik) dağılan Sovyetler Birliği’nin çözülmesini 
müteakip yeni bir lider seçecekti kendisine: Vladimir Putin.

Ancak problem şudur: Putin kendiliğinden, tabiî bir süreç içinde mi yükseldi iktidar 
merdivenlerinden yoksa oraya getirildi mi? Bu soruyu Rusya uzmanı Dr. Telman 
Nusretoğlu, Derin Rusya adlı kitabındasoruyor ve şu şaşırtıcı cevabı veriyor; 

“Aslında zaman zaman Politbüro üyelerinin devletteki statüleri değişse de gerçek etki 
ve güç üretme noktasındaki konumları değişmiyor. Ülkedeki bu etkin grup ve klanların 
kesin sayısıyla ilgili bir kanaate varmak mümkün olmasa da, her ülkede olduğu gibi 
Rusya’da da bu grupların güç ve para devşirmek konusunda birbiriyle sürekli mücadele 
ettiği, Putin’in de bu gruplar arasında denge unsuru olduğu, çıkarlarını uzlaştırmaya 
çalışarak ülke siyasetini tanzim ettiği ifade edilmektedir. Özellikle, Rusya tarihinde 
hep süregelen reformist Batıcı liberallerle güvenlik bürokrasisi, Avrasyacılarla da 
Batıcılar arasında mücadelenin devam ettiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Fakat siyasi 
görüşlerinden, partilerinden, muhalefet veya iktidar cephesinde yer almalarına bağlı 
olmaksızın güç ve etki üretmek için klanlardan birine bağlı olmak mühimdir. Putin’in 
KGB’den dostları ve yakın çalışma arkadaşlarının her yönüyle devlette etkin olduğu bir 
gerçek. Başbakan Dmitriy Medvedyev gibi reformist-liberalist görüntü çizen kişilerin de 
etrafında eski KGB subaylarından Konstantin Çuyçenko gibi isimlerin etkin konumda 
oldukları iddia ediliyor. Aslında, ideolojik yaklaşımlar klanlar arasındaki mücadelede 
sadece kullanışlı bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Asıl mesele hâkimiyet, para ve 
klanların değişen şartlarda buna göre kendilerini konumlandırmalarıdır.” Demek ki 
Rusya’yı ayakta tutan, yönlendiren ve yöneten “klanlar” (bir nevi aşiretler) var ama 
bunlar “Derin Rusya”nın etkin güçleridir. Devlet onların elindedir, Putin bu ekibin 
şimdilik başıdır. Derin koalisyon Rusya’yı ayağa kaldıracak, ona itibarını iade edecek 
birini Putin’le bulmuş yoluna devam etmektedir. Ukrayna ve hiç değilse Kırım bu aklın 
hamlelerinden biridir. Bizim Kıbrıs’ta yapamadığımızı Rusya, Ukrayna’yı işgal ederek 
gerçekleştirmekte ve Ukrayna karşılığında Kırım’ı alma pazarlığında kuvvetli bir hamle 
yapmaktadır.  Sonucun nasıl olacağını göreceğiz ama Rusya’nın röntgenini çekmek 
göreceklerimizi manalandırmakta muhakkak ki işimize yarayacaktır. 

Montrö mü? O haftaya kaldım dedi bile!
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İlker KARATAŞ

 El-Aliyy

E S M A - Ü L  H Ü S N A

El-Aliyy ismi Kuran'da bir çok surede geçmektedir. 
Hükümdarlık bakımından en yüce anlamını 
taşımaktadır. El-Aliyy isminin anlamı en üstün, en 
yüksek ve kendisinden daha büyük olmayan manasına 
gelmektedir. El-Aliyy isminin anlamı farklı şekillerde de 
açıklanmıştır. El-Aliyy isminin hakiki yükseklik manası 
aşağıda belirtilmiştir.

 - Allah'tan daha üstün bir varlık düşünülmesi 
imkansızdır.

 - Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı yoktur.

 - Şânına yaraşmayan her türlü şeyden uzaktır.

 - Kudrette, bilgide, iradede ve diğer tüm kemâl sıfatlarında üstündür. Böylece El-
Aliyy anlamı her şeyin kendisinin Dûnunde, emrinde ve diğer ve hükmü altında olan 
manasına gelmektedir.

 El-Aliyy esmasının ebced değeri, zikir saati, zikir günü ve zikir sayısı bulunmaktadır. 
El-Aliyy isminin Ebced değeri ve zikir sayısı 110 adettir. El-Aliyy isminin zikir günü pazar 
günüdür. El-Aliyy isminin zikir saati (sabah doğarken ve ikindi namazı sonrası) Güneş 
saatidir. 

El-Aliyy Faziletleri Nedir?

 - El-Aliyy ismi zillet ve hakaretlerden kurtulmak ve ilahi yardım ile insanların gözünde 
görünüp sözlerin kabul olması için ''Ya Aliyy Celle Celalühü'' diyerek toplamda 110 kere 
okunmalıdır.

El-Aliyy ismi yazılarak küçük bir çocuk üzerinde alır ise sağlıklı olarak büyür. Gurbete 
giden kişi üzerine alırsa eğer selamet ile döner. Eğer fakir kişi üzerine alır ise zengin olur. 
Allah fazl-u kereminden ona verir.
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Arzu KOÇAK

Sebzeli Tavuklu Pilav

1,5 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı su

2 parça tavuk göğsü

2 adet havuç

1 adet soğan

1 adet kapya biber

1 çay bardağı bezelye

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı k kırmızı toz biber

Yarım tatlı k köri

1 çay k karabiber

1 çay k sebze tozu

1 çay k zerdeçal

1 tatlı k tuz

Sebzeli Tavuklu Pilav Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavukları küçük küpler halinde doğrayalım.

Tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile tavukları 
kızartıp, tavadan alın.

Tereyağını aynı tava içerisinde alalım.

Soğan, kapya biberi ve havuç ekleyip, 
güzelce kavurun.

Ardından kızarmış tavukları ve bezelyeyi 
ekleyip kavurmaya devam edelim.

Daha sonra pirinci ekleyip 1 dk kavurun.

Üzerine baharatlarını ve suyunu ilave edip 
karıştırın.

Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp, 
ocağın altını kışın.

Pilav suyunu çektikten sonra 15 dk 
demlenmeye bırakın.

Demlendikten sonra servis edin. 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, 
kendini 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 sonraki 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 hissedebilesin.

Elindeki her parmağı, parmaklarındaki her 
boğumu, parmak izindeki çizgiyi incelemelisin.

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 yaşamalısın.

Bugün özel bir gün olmalı. Yarın sıradan bir 
gün olacağı için değil, dün öyle olmadığı 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 kaybetmeye 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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INSIGNIA

O T O M O T İ V

Cengiz AVCILAR

GÜVENLİK VE YENİLİKLER
INTELLILUX LED® PIXEL FARLAR
Opel'in yeni aydınlatma teknolojisi IntelliLux LED® 

Pixel farlar, 168 far bölmesinden oluşarak gecenizi 
kusursuz aydınlatır. Karşıdan gelen sürücülerin gözlerini 
almadan gece yolculuklarını keyfe dönüştürür. 

Opel, Insignia, Automatic Emergency Braking
YAYA TANIMA ÖZELLİĞİYLE AKTİF ACİL FRENLEME 

SİSTEMİ
Insignia, aracın ön tarafında bir yaya, araç ya da 

nesne tespit ettiğinde aracı yavaşlatır ya da fren yaparak 
güvenliğinizi sağlar. 

ARKA ÇAPRAZ UYARI SİSTEMİ
Arka Çapraz Uyarı Sistemi1, bir park noktasından veya 

garajınızdan geri geri çıkarken Insignia'nızın arkasında 
hareket eden nesneleri algılar ve sizi uyarır. 

110 km/saate kadar aktif, 36 km/saate kadar giden 
arka çapraz trafiği algılar.

TRAFİK İŞARET TESPİT SİSTEMİ
En yeni nesil Trafik İşaret Tespit Sistemi, hız sınırlarını 

ve diğer trafik işaretlerini algılayarak sürücü bilgi ekranı 
veya Head-Up Display ekranına yansıtır. 

Opel, Insignia, Traffic Sign Assistant
TAKİP MESAFESİ GÖSTERGESİ
Takip Mesafesi Göstergesi1, size rahat bir sürüş 

deneyimi sağlar. Otomatik olarak öndeki aracın hızını 
algılayarak olması gereken mesafeyi bildirir.

1 Opel sürücü asistanı sistemlerinin amacı, sistem 
sınırları çerçevesinde sürücüyü desteklemektir. 
Sorumluluk sürücüye aittir.

Opel, Insignia, Lane Change Alert
ŞERİT KORUMA ÖZELLİĞİ İLE ŞERİT İHLALİ UYARI 

SİSTEMİ
Şerit Koruma Özelliği İle Şerit İhlali Uyarı Sistemi, 

şeritlerin sinyal verilmeden değiştirilmesi durumunda 
sürücüyü uyarır ve hafif bir direksiyon müdahelesi ile 
aracı şeritte tutmaya yardımcı olur.

BAŞTAN SONA PRESTİJ
Insignia sportif, lüks ve elegant dış tasarımına ek 

olarak LED ön ve arka farları sayesinde tüm bakışları 
üzerinde topluyor. 

Opel, Insignia, Interior
LÜKSÜ HİSSEDİN
Insignia, keyifli bir sürüş için eksiksiz olarak tasarlandı. 

Zarif, ergonomik ve modern tasarımı, yüksek kaliteli 
malzemeleriyle tamamen sürücü odaklı bir iç mekanı 
deneyimi sunuyor.  

Opel, Insignia, Grand Sport, Signature Headlamps
LED FAR İMZASI
Benzersiz LED ön ve arka farlar, yolculuğunuza stil ve 

üstün görüş katar.

Opel, Insignia, Grand Sport, Exterior
YENİ RENKLER
 Farklı renk seçenekleri ile Insignia’nın tarzını baştan 

yarat! 
Opel, Insignia, Grand Sports, Wheel
JANTLAR
Insignia'nın göz alıcı 17" ve 20" arası değişen alaşımlı 

jantlarıyla duruşuna güç kat.
Opel, Insignia, Ergonomic Active Seats
ERGONOMİK AGR KOLTUKLAR
Ergonomik ön koltuklar, sürücü ve ön koltuktaki 

yolcunun sırt ağrılarını önler, sürüş konforunu artırır.  
Opel, Insignia, Heated Features
ISITMA FONKSİYONLARI
Insignia, soğuk kış günlerinde sürüşü daha konforlu 

hale getiren ısıtmalı koltuklar ve ısıtmalı deri direksiyon 
simidi ile birinci sınıf bir sürüş deneyimi sunar. 

Opel, Insignia, Grand Sport, Storage
SAKLAMA ALANI
Insignia'nın, geniş bagaj hacmi ve katlanabilir arka 

koltuklarıyla her şeye yer var.
Opel, Insignia, Interior, Multimedia Navi Pro
BİLGİ VE EĞLENCE SİSTEMLERİ
Yen Insignia'nın birinci sınıf bilgi ve eglence sistemi, 

navigasyon sistemi ve geniş dokunmatik ekranı ile her 
zaman bağlantıda kalın. 

Opel, Insignia, Bose Sound System
BOSE® SES SİSTEMİ
BOSE ses sistemi ve 8 gelişmiş hoparlör sayesinde 

Insignia'da yolculuklar hiç olmadığı kadar keyifli. 
Opel, Insignia, Wirelss Charging
KABLOSUZ ŞARJ
Yanlış kabloyu mu aldınız? Neyse ki doğru 

otomobildesiniz. Insignia’nın kablosuz şarj etme 
özelliğiyle akıllı telefonlarınızı kablo kullanmadan şarj 
edebilirsiniz.
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M A K A L E

  BİR MAHŞERDİR ÇANAKKALE 
Sencer OLGUN

Kıyamet günü kabirlerinden dehşetle dirilen bütün insanların kalkıp 
toplanacakları yerdir mahşer. İnsanların bu meydanda sual ve cevaba çekileceği, 
amel defterlerinin kendilerine verileceği, amellerin mizana vurulup tartılacağı, 
Sırat denilen ince bir köprüden geçilmeye çalışılacağı, neticede ya Cennete ya 
da Cehenneme girileceği hepimizin malumudur. 

  Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in ümmetinin amel defterlerinin 
sağ ellerine verilmesi, Sırat Köprüsü’nden hızla geçmesi, hepimizin öncelikli 
duasıdır. 

  Dünya âleminde takip ettiğimiz yol da bir bakıma ahirette gideceğimiz 
adresin güzergâhıdır. Bolca nimet içinde şükürsüz bir şekilde yaşayarak hiçbir 
acı ve sıkıntı çekmeden hayata veda eden kişiyle Allah yolunda şehit olanların 
ahiretteki makamları Bakara Suresi 154. Ayet-i Kerime’de de mealen “Allah 
yolunda öldürülenler için ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz 
bilemezsiniz.” buyurulduğu üzere elbette birbirinden farklı olacaktır. 

  Mahşer gününün nasıl bir gün olacağını dünya şartlarında tam olarak 
tahayyül etmemiz tabii ki imkânsızdır. Lakin dünya koşullarında yaşanılan bazı 
hadiseler vardır ki inananlar onu mahşer gününe benzetir. İşte bu hadislerden 
biri de Çanakkale Savaşı’dır. Altı asır dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti’nin 
yaşadığı ve kazandığı onlarca zafer vardır. Fakat yedi düvelle savaşarak elde ettiği 
Çanakkale Zaferi tüm zaferlerin başında gelir. Zira bu savaş Osmanlı için dünya 
âlemindeki mahşerden başka bir şey değildir. Yemen’den, Irak’tan, Filistin’den 
Edirne’den, Hakkâri’den kısacası Osmanlı’nın hükmettiği her topraktan din, 
vatan ve bayrak sevgisiyle toplanan yüz binlerce inanan, mahşer gününü andıran 
bir tablo sergileyerek şehit olup Hz. Peygamber (sav)’e komşu olmak için adeta 
birbiriyle yarışmıştır. 

  Böylesi bir mahşerde Türk milletine eşsiz zafer sevinci tattırarak 
isimlerini tarihe altın harflerle yazdıran iki yüz elli bin şehidimizin ruhu şad 
olsun. Onlar adına inşa edilen, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda 
ilk kez birbirine bağlayan, 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta 
açıklıklı asma köprüsü özelliği taşıyan, al renkli “1915 Çanakkale Köprüsü” 
sanırım şehitlerimize ithaf olunacak en güzel eserdir. Açılış töreni 18 Mart’ta 
gerçekleşecek olan bu güzide eserin tüm milletimize hayırlı olmasını diliyor; 
gerek proje aşamasında gerekse yapımında emeği geçen herkese mensubu 
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olmaktan büyük bir onur duyduğum yüce milletim adına şükranlarımı sunuyor, 
Cenabı Allah’tan bu aziz millete bir daha Çanakkale Savaşı gibi bir mahşer 
yaşatmamasını niyaz ediyorum. 

  Kıyamete kadar unutulmayacak bu zafere ithafen yüzlerce eser inşa edilse 
yine azdır. Birçok vatanperver insanımız da Çanakkale Zaferi’ni duygularıyla 
ölümsüzleştirmek istemiştir. Bunların başında tabii ki milli şairimiz merhum 
Mehmet Akif Ersoy gelir. Naçizane en derin duygularla şehitlerimize ithafen 
kaleme aldığım ancak yaşanılan o mahşeri anlatmakta hayli zorlandığım şiirimi 
siz kıymetli okurlarımızın takdirine bırakıyorum. 

  
ÇANAKKALE
Ey şehitler mekânı Çanakkale!
Seni soruyorlar: "Orası nere?" diye
Kalk da sen söyle!
Bildir, şu haddini bilmezlere
“Burası; er meydanı, yiğitler harmanı,
Anadolu'nun can damarı!” de
Burası geçilmez!
Burada top, tüfek işlemez!
Burası şehadet yeri!
Burası ruhtan bir kale!
Buradan geçemez; bizden olmayan hiç kimse!

Anlat onlara Çanakkale!
Bir avuç yiğidinle
Yedi düvele meydan okuduğunu
Düşman kanıyla adını tarihe
Nasıl yazdırdığını anlat!
Anlat ki utansınlar, seni unutanlar
Anlat ki kaçacak delik arasın
Seni arkandan vuranlar
Bir bir anlat onlara;
Türküyle, Kürdüyle,
Lazıyla, Çerkesiyle
Yediden yetmişe
Etten duvar ördüğünü
Nasıl bir ölüm kalım savaşı verdiğini anlat!

Anlat da kazınsın zihinlere bu sevda
Kıyamet de kopsa
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Ebediyen
Hiç çıkmasın akıllardan bu dava!

Anlat onlara Seddülbahir'i
Anafartalar'ı, Conk Bayırı'nı 
Mustafa Kemâl’i, Miralay Cevat Paşa’yı anlat!
Elleri kınalı
Tüyü bitmemiş Mehmetçiklerin 
Top mermilerine nasıl kafa tuttuğunu
Göz göre göre ölüme koştuğunu
Başın gövdeden nasıl koptuğunu
Kol ve bacakların havada uçuştuğunu
O Kıyamet gününü
Oluk oluk akan kanları
İki yüz on beş kiloluk top mermisini sırtlayan
Yiğitler yiğidi Seyit Onbaşı'yı anlat!

Tek tek anlat herkese! 
“Bu savaş; Habil'le Kabil'in
Hak'la batılın kavgası, 
Yurdundan kovulmak istenen bir milletin
Yeniden dirilmesi
Mahşer gününde 
Sırat Köprüsü’nden geçişin provasıydı” de.
Ve avazın çıktığı kadar haykır dünyaya
“Bu zafer; Anadolu'nun
Türk yurdu olduğunun belgesidir." de

“Edirne'den Kars'a
Yemen'den Filistin'e uzanan
Halkların sömürgeciliğe isyanıdır.” de.
“Bu zafer;
İmanlı bir neslin, Rabb'ine secdesinin tezahürüdür." de
İşte bu iman ve gayeyle
Aradan asırlar da geçse;
Anadolu'nun her daim Türk yurdu kalacağını söyle!

Bu asil milletin yalnızca et ve kemikten olmadığını
Dualarla göğe yükselen nurdan ordularını
Anlat onlara
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Ve unutma!
Nusret Mayın Gemisi'nin kaptanları;
İsmail Hakkı'yı, Hafız Nazmi'yi anlat!
Anlat tüm gerçekleri!
Anlat da bilsin herkes haddini!
Ey gözümün nuru, şehitler yurdu
Çanakkale! 
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Almanya Başbakanı Scholz 
Ankara'da

Tülay Akımcılar

M A K A L E

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya 
Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u 
resmi törenle karşıladı.
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi 
Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

Konuk Başbakan Scholz, ilk olarak Ankara'da 
Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün mozolesine gelen Scholz, mozoleye 
çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Scholz, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan Scholz, 
deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye’nin kurucusu büyük Avrupalı 
devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’e derin 
saygıyla. Bu gibi zor dönemlerde Türk ve 
Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir 
değere sahip."

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle 
karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal 
Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz'u Beştepe'de 
resmi törenle karşıladı.

Almanya Başbakanı Scholz Ankara'da
Scholz'un bulunduğu makam aracını 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede 
karşılayan süvariler, araca protokol kapısına 
kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana 
giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Scholz'un tören alanındaki 
yerlerini almalarının ardından, 21 pare top 
atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Almanya Milli 

Marşı çalındı. Scholz, Muhafız Alayı Tören 
Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 
16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve 
askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin 
takdimi sonrasında Erdoğan ve Scholz, 
merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları 
önünde gazetecilere poz verdi.
Erdoğan ve Scholz, baş başa ve heyetler arası 
görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı 
düzenleyecek. Törende, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile 
Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
Scholz'un göreve gelmesinin ardından 
Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ilk resmi 
ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili 
ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.
 İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine 
yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı 
ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB 
ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve 
uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde 
bulunulması öngörülüyor.

Ukrayna barışın sağlanması için yoğun 
diplomasi trafiği sürüyor 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barışın 
sağlanması için yoğun diplomasi trafiği 
yürütüyor. Silahların bir an önce susması 
için muhataplarıyla hem yüz yüze hem de 
telefonla görüşüyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta 
Ankara'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırladı. 
Dün, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i 
İstanbul'da kabul etti. Bugün de Almanya 
Başkakanı Olaf Scholz ile Beştepe'de bir 
araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
görüşmesinin ana gündemi Ukrayna'daki son 
durum olacak.
 Aralık ayında göreve başlayan Scholz, 
başbakan olduktan sonraki ilk Türkiye 
ziyaretini gerçekleştiriyor.
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Pfizer’ın Ceo'su Bourla: Dördüncü 
Destek Aşısı Gerekli

Ezgi Akımcılar

A İ L E

Pfizer’ın Üst Yöneticisi Dr. Albert Bourla, COVID-19 salgını için dördüncü destek 
aşısının gerekli olduğunu söyledi.
ABD’de bir TV kanalına verdiği mülakatta Pfizer’ın Üst Yöneticisi Dr. Albert Bourla, 
COVID-19 aşısının her yıl grip aşısı gibi vurulması gerektiğini düşündüğünü 
söyledi.

“Üçüncü destekleyici aşıdan aldığımız koruma aslında hastaneye yatışlar ve 
ölümler için oldukça iyi ancak şu an dördüncü güçlendirici aşı gerekli."

Mevcut COVID-19 aşılarının enfeksiyona karşı uzun süre etkili olmadığını ifade 
eden Bourla, Omicron dahil virüsün bütün varyantlarına karşı en az bir yıl 
kullanılabilecek aşı üzerinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
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Mustafa ÇETİNTAŞ

G Ü N C E L 

Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 

123'üncü yıl dönümü

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara 
Harp Okulu'na girişinin 123'üncü 
yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı 
Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
komuta kademesinin katıldığı 
törenle kutlandı.
"En Büyük Harbiyeli" olarak 
nitelendirilen Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kara 
Harp Okulu'na girişinin 123'üncü 

yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katıldığı törenle kutlandı.

Törenin yapıldığı Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na gelişinde Rektör 
Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, 
Harbiyelilerden oluşan tören mangasını selamladı.

Akar'ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile 
salondaki yerlerini almasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 123'üncü yıl dönümü

"Caydırıcı ve saygın orduya olan ihtiyacımız her zamankinden daha önemli"

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Dünyadaki ve özellikle de 
bölgemizdeki gelişmeleri hep beraber yakinen takip ediyor, görüyoruz. Burada 
görüyoruz ki bir milletin vatanını o milletin evlatları yani ordusu korur. Bunu 
bizzat günlerdir televizyonlardan seyrediyor ve gazetelerden okuyoruz" dedi.
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Yaşananlardan ders alınmasının önemine işaret eden Akar, ittifakların, 
mutabakatların, sözleşmelerin, anlaşmaların gerekli olduğunu fakat sonuç 
olarak vatanı o milletin evlatları ve o milletin ordusunun koruduğunu vurguladı:

"Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi etkin, caydırıcı ve saygın orduya olan 
ihtiyacımız her zamankinden daha önemli ve gerekli. Sizler burada aldığınız 
eğitim ve yaptığınız uygulamalar ile yapacağınız tatbikatlar ve bilahare kıtalarda 
alacağınız tecrübelerle bu etkin, caydırıcı, saygın ordunun emir ve komutasında 
önemli görevler alacaksınız. Bu bilinçle istekli ve yetenekli olmak için her türlü 
fırsattan istifade ile öğretmenleriniz, komutanlarınız, sizi en üst düzeyde istekli 
ve yetenekli kılacak.

Kazanacağınız bu yetenekler arasında en önemlisi, mücadele, azim ve 
kararlılığıdır. Azim ve kararlılıkla, ciddiyetle, samimiyetle, inançla, imanla 
mücadele edeceksiniz. Tüfekle, tankla, topla, uçakla, gemilerimizle en üst 
teknolojiyi kullanarak ancak gerektiğinde de taşla, sopayla, kazmayla, kürekle 
mücadele edecek, asla teslim olmayacaksınız. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' 
anlayışıyla mücadele etmek sizin en temel vasfınız olacak."

Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 123'üncü yıl dönümü

"Atatürk'ün büyük bir askeri deha olmasında önemli rol oynamıştır"

Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı da Atatürk'ün 123 yıl 
önce Kara Harp Okulu'na girdiğini, bu okulda aldığı eğitimin büyük bir askeri 
deha olmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Gerçekçi, detaycı ve hedef odaklı eğitim anlayışıyla faaliyetlerine devam 
ettiklerini vurgulayan Yaralı, "Temel gayemiz, binlerce yıllık şanlı tarihimizden 
süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimize ve milli benliğimize bağlı, 
sahip olduğu tarih bilinciyle vatanına ve milletine karşı her türlü sorumluluğun 
bilincinde, aklı ve bilimi rehber edinmiş, müşahede, muhakeme ve icra 
yeteneği gelişmiş, inisiyatif sahibi, sürekli sorgulayan, ciddiyet, samimiyet, 
diyalog, koordinasyon içinde çalışma alışkanlığı kazanmış, kıtaya kabul görecek 
Harbiyeliler yetiştirmektir" diye konuştu.

Tümgeneral Yaralı, okulun Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları 
doğrultusunda 14 askeri sınıfta muvazzaf subay yetiştirmeye devam ettiğini, 
Harbiyelilere 6 dilde eğitim verildiğini dile getirdi.

91



sirdergisi.com
Mart 2022 -  Şaban 1443

Teniste Rusya Ve Belarus'un Yerine

Dahil Edilen Ülkeler Belirlendi

S P O R

Durmuş KOÇ

Teniste, bu sezon Davis Kupası ile Billie Jean King Kupası'nda Rusya ve Belarus milli 
takımlarının yerine turnuvalara dahil edilecek ülkeler belli oldu.
Uluslararası Tenis Federasyonundan (ITF) yapılan açıklamaya göre, milli takımların 
temsil edileceği organizasyonlardan ihraç edilen Rusya ile Belarus'un yerine dahil 
edilecek ülkeler, iki turnuvada belirlendi.

Buna göre, 2022 Billie Jean King Kupası'na Rusya'nın yerine Avustralya, Belarus'un 
yerine Belçika katılacak. Avustralya'nın elemelerde karşılaşması gereken Slovakya da 
rakibinin üst tur vizesi alması dolayısıyla finallerde yer alacak.

Belarus'un kota alamadığı 2022 Davis Kupası'nda Rusya'nın yerini ise Sırbistan alacak. 
Bu seneki turnuvaya özel davetiyeyle katılım hakkı bulunan Sırbistan'ın yerine ise 
elemelerde kaybeden ülkelerden biri, turnuvaya daha sonra dahil edilecek.

Geçen yıl iki turnuvadan da zaferle ayrılan Rusya, bu sene aynı başarıyı tekrarlama 
şansını kaçıracak.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), ITF ve dört grand 
slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimlerinden 
ay başında yapılan ortak açıklamayla, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik Belarus destekli 
saldırısı nedeniyle Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi 
ve bayrağıyla korta çıkamayacağı belirtilmişti. Belarus ve Rusya Tenis Federasyonunun 
ITF üyeliklerinin askıya alındığı, uluslararası takım turnuvalarından men edildiği 
kaydedilmişti.
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M İ M Â R İ

Nihat ÖZBİLEK

Şâkirin Camii

Şakirin Camii, İstanbul’un Üsküdar semtinde, Karacaahmet Mezarlığı girişinde yer alan; 
7 Mayıs 2009 gününde hizmete açılmış camidir.

Türkiye’nin en modern camisi olduğu konusunda tartışmalar olduysa da bu yoruma 
katılanlar olduğu kadar katılmayan mimarlık eleştirmenleri de olmuştur.w Şakirin ailesi 
tarafından inşa ettirilmiştir. Mimari proje tasarımını Hüsrev Tayla’nın yaptığı yapı, iç 
dekorasyonunu mimar Zeynep Fadıllıoğlu ‘nun yapması nedeniyle “bir kadın tarafından 
tasarlanmış ilk cami” olarak lanse edildi.Ancak bu caminin mimari Hüsrev Tayla’dır; 
Zeynep Fadıllıoğlu ise caminin iç mimari projelendirmesini gerçekleştirmiştir.

Caminin adı, Arapça “müteşekkir” anlamına gelir. 3 tarafı camla çevrili cami, 3.000 
metrekeare zemine kurulu, toplam inşaat alanı 10.000 metrekare ve kapasitesi 500 
kişidir. Her birisi 35 metre yüksekliğinde iki minaresi vardır.

İstanbul şehrinin Anadolu yakasındaki protokol camisi olma işlevi kazanacağı 
düşünülmektedir
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Sadettin Kaynak
Mehmed ALACADOĞAN

K U R ' A N 
B Ü L B Ü L L E R İ

Sadettin Kaynak (1895, İstanbul – 3 Şubat 
1961, İstanbul), klasik Türk müziği bestecisi.

Ali Alâaddin Efendi ve Havva Hanım'ın 
oğludur. 1895 yılında İstanbul'un Taşkasap 
semtinde doğmuştur. Sesinin güzelliği nedeniyle 
henüz 10 yaşında iken hafız olan Sadettin 
Kaynak, yine o yaşlarda babasını kaybeder. 
Öğretmenleri; Hafız Melek Efendi, Kasımpaşa 
Küçükpiyale Cami İmamı Hafız Cemal Efendi, 
Neyzen Emin Dede ve Muallim Kâzım Uz'dur. 
Dinî müzik ile din dışı müziği birlikte yürütmüş, 
ilk bestesi olan hüzzam şarkısı "Hicran-ı Elem"i 
1926 yılında yazmıştır. İlk Türkçe ezanı da 
seslendiren Saadettin Kaynak'tır. 

1940-1950 yılları arasında seksenin üzerinde 
film müziği bestelemiştir. 1955 yılında felç geçirmiş; 3 Şubat 1961 tarihinde İstanbul'da 
Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde ölmüştür. Merkezefendi Mezarlığı'nda gömülüdür.

Saadettin Kaynak'ın vasiyeti:

“ Bu evde benim bir pardösüm, iki kat elbisem, bir bavulum, bir radyom, bir 
buzdolabım var. Bunları Gülfiye'ye bırakıyorum. Benim evimde birikmiş param yoktur. Emri hak 
vaki olduğu zaman Sıraselviler'deki apartmanımın 1, 3, 9 numaralı dairelerinden kiralar alınıp 
cenazemin teçhiz ve tekfinine (kefenleme işlemi) sarf edilsin. Cenaze namazım Nuruosmaniye 
Cami Şerifi'nde kılınsın. Merkezefendi'de kabrim hazırdır. Kabir taşımı Gülfiye yaptırır. Yazılacak 
şey şudur: Sultanselim Cami Şerifi Başimamı ve Sultanahmet Cami Şerifi İkinci İmamı ve Hatibi 
Meşhur Bestekâr Hacı Hafız Sadettin Kaynak'ın ruhuna fatiha.
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Bilimsel araştırmaların sayısı ve niteliğindeki 
gelişmelerle birlikte, sağlık alanında kullanılabilecek 
yöntemler ve ürünler hakkında daha doğru ve engin 
bilgilere erişim günümüzde kolaylaşmıştır. Ginseng; 
geleneksel Çin tıbbında yüzyıllar boyu yaygın olarak 
kullanılan, modern tıp tarafından etkileri yeni yeni 
açıklığa kavuşturulan, vücut için belirli faydalara sahip 
önemli bir bitkidir. İlaç endüstrisindeki ilerlemeler 
sayesinde ginseng gibi doğadan elde edilen pek çok ürün, 
günlük hayatta kolayca kullanılabilecek şekilde takviye 
ürünler haline getirilmekte ve vücut sağlığına destek 
olmak için kullanılmaktadır.

Ginseng Nedir?
Ginseng; yavaş büyüyen, kısa boylu, saçak köklü bir 

bitki kökü olup, Panax cinsine mensup birkaç alt türün 
ortak adı olarak kullanılır. Ginseng bitkileri yetiştiği 
coğrafi bölgeye göre adlandırılır ve her bir alt tür, içerdiği 
bileşenlere bağlı olarak farklı etkilere sahiptir. Sağlık 
alanında kullanılan iki temel ginseng türü bulunur. Bu 
türler; Asya’da yetişen Kore ginsengi (Panax ginseng) 
ile Kuzey Amerika’da yetişen Amerikan ginsengi (Panax 
quinquefolius) olarak adlandırılır.

Ginsengin Vücut İçin Faydaları Nelerdir?
Ginseng, içerdiği kimyasalların dağılım miktarlarına 

bağlı olarak vücut dokularına çeşitli etkilerde bulunur. 
Ginseng kullanımının sağlığa yararlı bazı etkileri olduğu 
araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu faydalı etkilerin bazıları 
şu şekilde özetlenebilir:

Antioksidan Etki
Ginseng bitkisinin en önemli faydalarından biri, 

antioksidan yönünden zengin içeriğe sahip olmasıyla 
ilişkilidir. Vücudumuzdaki hücreler, yaşamlarını 
sürdürebilmek adına besinlerle elde edilen gıda 
maddelerini oksijen kullanarak metabolize eder. Bu 
süreçle elde edilen enerji ile hayati fizyolojik olaylar 
gerçekleştirilir, ancak sürecin bir yan etkisi olarak 
reaktif oksijen radikalleri veya oksidan maddeler olarak 
adlandırılan zararlı ürünler de ortaya çıkar.

Bilimsel araştırmaların sayısı ve niteliğindeki 
gelişmelerle birlikte, sağlık alanında kullanılabilecek 
yöntemler ve ürünler hakkında daha doğru ve engin 
bilgilere erişim günümüzde kolaylaşmıştır. Ginseng; 
geleneksel Çin tıbbında yüzyıllar boyu yaygın olarak 
kullanılan, modern tıp tarafından etkileri yeni yeni 
açıklığa kavuşturulan, vücut için belirli faydalara sahip 
önemli bir bitkidir. İlaç endüstrisindeki ilerlemeler 
sayesinde ginseng gibi doğadan elde edilen pek çok ürün, 
günlük hayatta kolayca kullanılabilecek şekilde takviye 
ürünler haline getirilmekte ve vücut sağlığına destek 
olmak için kullanılmaktadır.

Ginseng Nedir?
Ginseng; yavaş büyüyen, kısa boylu, saçak köklü bir 

bitki kökü olup, Panax cinsine mensup birkaç alt türün 
ortak adı olarak kullanılır. Ginseng bitkileri yetiştiği 
coğrafi bölgeye göre adlandırılır ve her bir alt tür, içerdiği 
bileşenlere bağlı olarak farklı etkilere sahiptir. Sağlık 
alanında kullanılan iki temel ginseng türü bulunur. Bu 
türler; Asya’da yetişen Kore ginsengi (Panax ginseng) 
ile Kuzey Amerika’da yetişen Amerikan ginsengi (Panax 
quinquefolius) olarak adlandırılır.

Ginsengin Vücut İçin Faydaları Nelerdir?
Ginseng, içerdiği kimyasalların dağılım miktarlarına 

bağlı olarak vücut dokularına çeşitli etkilerde bulunur. 
Ginseng kullanımının sağlığa yararlı bazı etkileri olduğu 
araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu faydalı etkilerin bazıları 
şu şekilde özetlenebilir:

Antioksidan Etki
Ginseng bitkisinin en önemli faydalarından biri, 

antioksidan yönünden zengin içeriğe sahip olmasıyla 
ilişkilidir. Vücudumuzdaki hücreler, yaşamlarını 
sürdürebilmek adına besinlerle elde edilen gıda 
maddelerini oksijen kullanarak metabolize eder. Bu 
süreçle elde edilen enerji ile hayati fizyolojik olaylar 
gerçekleştirilir, ancak sürecin bir yan etkisi olarak 
reaktif oksijen radikalleri veya oksidan maddeler olarak 
adlandırılan zararlı ürünler de ortaya çıkar.

Reaktif oksijen radikalleri, dokularda hasar meydana 
getirerek başta kanser, damar sertliği, enfeksiyon 
hastalıkları, yaşlanma, iltihaplanma gibi sağlık sorunları 
olmak üzere pek çok hastalığın gelişiminde kritik bir 
faktör olarak tanınır. Bu anlamda, antioksidan özelliğe 
sahip ürünlerin vücuda alınması oksidanların kontrol 
alınmasını sağlayarak, çeşitli sağlık sorunlarına karşı 
vücudun korunmasına katkıda bulunur. Ginseng de 
önemli oranda antioksidan madde içerir.

Zindelik ve Enerji
Özellikle Asya ginsenginin, içeriğinde yer 

alan maddeler sayesinde, vücuttaki hücrelerin 
metabolizmasını hızlandırarak zindelik ve enerji hissi 
sağladığı gözlemlenmiştir. 
Bu yönüyle ginseng, çoğu 
sağlık probleminin seyrinde 
izlenen halsizlik ve bitkinlik gibi 
semptomların hafifletilmesinde 
yardımcı olur.

Beyin Fonksiyonlarında Artış
Ginseng, özellikle sağlıklı ve 

orta yaşlı bireylerde hafıza ve 
bilişsel yetenekleri pozitif olarak 
etkileyici niteliktedir. Bununla 
beraber, ginsengin Alzheimer 
hastalarındaki kaygı ve stres 
durumlarını dindirmede yararlı 
olduğu da tespit edilmiştir.

Ginseng Nedir? 
Ginsengin Faydaları Nelerdir?

Nedim AKIMCILAR

A K TA R I N I Z
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Şeytan ateşten yaratıldığı için
şer çabuk yayılır.

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. 

Ünzile YILDIRIM

TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 Mart 2021 Pazartesi/ 17 
Receb 1442- Hendek Gazvesi (1-
24 Mart 627)/ “İstiklâl Marşı”nın, 
Meclis’te İlk Kez Okunması 
(1921)/ Yeşilay (Hilâl-i Ahdar)’ın 
Kurulması (1920)

2 Mart Salı/ 18 Receb- Şâh-ı 
Nakşibend Hazretleri’nin Vefatı 
(1389)/ Emir Sultan’ın Vefâtı 
(1430)/ İmam Buhârî’nin Vefatı 
(869)

3 Mart Çarşamba/ 19 Receb- 
Halifeliğin Kaldırılması (1924)/ 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
Kurulması (1924)/ Tevhîd-i 
Tedrîsât Kanunu’nun Çıkarılması 
(1924)/ Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün Kurulması 
(1924)

4 Mart Perşembe/ 20 Receb- 
Selahaddin Eyyûbî’nin Vefâtı 
(1193)/ Osmanlı Hânedânı’nın 
Sürgüne Gönderilişi (1924)/ 
M. Es’ad Erbilî Efendi’nin Vefâtı 
(1931)

5 Mart Cuma/ 21 Receb- 
BM’nin, Bosna’ya Türk Askeri 
Gönderilmesini Kabul Edişi 
(1994)

6 Mart Cumartesi/ 22 Receb- 
Pîrî Reis’in Vefatı (1554)/ Ömer 
Seyfeddin’in Vefâtı (1920)/ 
İmam-Hatip Okulları’nın Açılışı 
(1951)/ Üçüncü Cemre’nin 
(Toprağa) Düşüşü

7 Mart Pazar/ 23 Receb- 
Artvin’in Düşman İşgalinden 
Kurtuluşu (1921)/ İstiklâl 
Mahkemeleri’nin Kaldırılışı 
(1927)

8 Mart Pazartesi/ 24 Receb- 
Peygamberimizin Arafat’ta Vedâ 
Hutbesi’ni Îradı (632)/ Yıldırım 
Bayezid’in Vefâtı (1403)/ Dünya 
Kadınlar Günü

9 Mart Salı/ 25 Receb- Lâleli 
Câmii’nin İbadete Açılması 
(1764)

10 Mart Çarşamba/ 26 Receb- 
Mîrac Kandili/ İmam Câfer-i 
Sâdık Hazretleri’nin Vefatı (765)/ 
Telefonun İcadı (1876)/ Bekir 
Topaloğlu’nun Vefâtı (2016)

11 Mart Perşembe/ 27 
Receb- Türkiye’nin IMF’ye 
Katılışı (1947)/ Bosna’da Sırp 
Katliâmının Başlaması (1992)/ 
Kocakarı Soğukları’nın Başlaması 
(11-17 Mart)

 12 Mart Cuma/ 28 Receb- 
İstiklal Marşı’nın Kabulü (1921)/ 
12 Mart Muhtırası (1971)

13 Mart Cumartesi/ 29 
Receb- Selanik’in Fethi (1430)/ 
Rûmî Yılın Son Günü

14 Mart Pazar/ 1 Şaban- Bedir 
Gazvesi (624)/ Rûmî Yılbaşı, 
Rûmî Takvimin Kullanılmaya 
Başlanması (1840)/ Tıp Bayramı

15 Mart Pazartesi/ 2 
Şaban- Molla Fenârî’nin Vefâtı 
(1431)/ Dünya Tüketiciler Günü/
Suriye’de İç Savaş Başladı (2011)

16 Mart Salı/ 3 Şaban- İtilâf 
Devletleri’nin İstanbul’u İşgali 
(1920)

17 Mart Çarşamba/ 4 Şaban- 
İbn-i Haldun’un Vefatı (1406)/ 
Niyazî-i Mısrî’nin Vefatı (1694)/ 
Konya’nın Kurtuluşu (1920)

18 Mart Perşembe/ 5 Şaban- 
Çanakkale Deniz Zaferi (1915)/ 
Uzayda İlk Yürüyüş (1965)

19 Mart Cuma/ 6 Şaban- 
Süveyş Kanalı’nın Açılması 
(1866)/ I. Osmanlı Mebûsân 
Meclisi’nin Açılışı (1877)/ Hasan 
Celal Güzel’in Vefâtı (2018)

20 Mart Cumartesi/ 7 Şaban- 
Adana’da Deprem (1945)/ 
ABD’nin Irak İşgalinin Başlaması 
(2003)/ Hamsîn’in Sonu

21 Mart Pazar/ 8 

Şaban- Nevruz (İlkbaharın 
Başlangıcı)/ Halepçe Katliamı 
(1988)/ Gece ile Gündüzün Eşit 
Olması

22 Mart Pazartesi/ 9 Şaban- 
Çaldıran Zaferi (1514)

23 Mart Salı/ 10 Şaban- Uhud 
Gazvesi (625)/ Bediüzzaman Said 
Nursî’nin Vefatı (1960)/ Pakistan 
Cumhuriyeti’nin Kurulması 
(1956)

24 Mart Çarşamba/ 11 Şaban- 
Abbâsî Halifesi Harun Reşid’in 
Vefatı (809)/ Verem Mikrobu’nun 
Keşfi (1882)

25 Mart Perşembe/ 12 
Şaban- Avrupa Topluluğu’nun 
(AT) Kuruluşu (1957)/ Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun Vefatı (2009)

26 Mart Cuma/ 13 Şaban- 
Hallâc-ı Mansur’un Vefatı (922)/ 
Edirne’nin İşgali (1913)/ Kral 
Faysal’ın Öldürülmesi (1975)/ 
Mısır-İsrail Barış Anlaşması 
(1979)

27 Mart Cumartesi/ 14 Şaban- 
Berat Kandili/ İngiltere-Rusya 
Arasında Kırım Savaşı (1854)/ 
Gediz Depremi-1086 kişinin 
vefatı (1970)

28 Mart Pazar/ 15 Şaban- 
Gaziantep Müdafaası ve Şahin 
Bey’in Şehâdeti (1920)

29 Mart Pazartesi/ 16 Şaban- 
Huneyn Gazvesi (630)/ Fahreddin 
er-Râzî’nin Vefâtı (1210)

30 Mart Salı/ 17 Şaban- Fâtih 
Sultan Mehmed’in Doğumu 
(1432)/ Mithat Cemal Kuntay’ın 
Vefatı (1956)

31 Mart Çarşamba/ 18 Şaban- 
Hudeybiye Antlaşması (628)/ 
Eyfel Kulesi’nin Yapılışı (1889)
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Dolly Parton

SANATÇILAR

Tugay ALKAN

Dolly Rebecca Parton (d. 19 Ocak 1946; 
Sevierville, Tennessee), Amerikalı kadın country ve 
country pop şarkıcısı ve müzik yazarı. 1959 yılından 
beri müzik çalışmalarına devam etmektedir. 1978 
yılından beri 7 kez Grammy ödülü almıştır, ayrıca 
42 kez de Grammy ödülüne aday gösterilmiştir. 
Bunların dışında Academy, Tony ve Emmy müzik 
ödüllerine de aday gösterilmiştir. Ayrıca Dolly 
Parton, Miley Cyrus'ın vaftiz annesidir. İlk kopya 
koyun olan Dolly'ye onun adı verilmiştir

Kariyeri
Dolly Rebecca Parton Amerikan şarkıcı, söz 

yazarı, çok enstrümantalist, plak yapımcısı, 
oyuncu, yazar, iş kadını ve insani, öncelikle ülke 
müziğindeki çalışmaları ile tanındı.1999 yılında 
Parton Country Müzik Onur Listesi'ne girdi. "Ben 
Her Zaman Seni Seveceğim", "Jolene", "Coat of 
Many Colours" ve 3.000'den fazla şarkı besteledi. 
"9'dan 5'e". Ayrıca Akademi Ödülleri, Grammy 
Ödülleri, Tony Ödülleri ve Emmy Ödülleri'nden en 
az bir kez aday gösterilen birkaç kişiden biridir.

Dolly Rebecca Parton, 19 Ocak 1946'da Doğu 
Tennessee'nin Büyük Dumanlı Dağları'ndaki 
Pittman Center'daki Küçük Güvercin Nehri'nin 
yanındaki bir kabinde doğdu. Avie Lee Caroline 
ve Robert Lee Parton Sr 'de doğan 12 çocuğun 
dördüncüsüdür. "Lee" olarak bilinen babası, Doğu 

Tennessee dağlarında çiftçi olarak çalıştı. Ayrıca 
çiftliğin küçük gelirini desteklemek için inşaat işleri 
yaptı.

İlk halka açık gösterileri altı yaşındayken 
kilisede yapıldı. Yedi yaşında ev yapımı bir gitar 
çalmaya başladı. Sekiz yaşındayken amcası ilk 
gerçek gitarını satın aldı.

Parton çocukken performans göstermeye 
başladı, Doğu Tennessee bölgesindeki yerel radyo 
ve televizyon programlarında şarkı söyledi. On 
yaşındayken, Knoxville, Tennessee'deki WIVK 
Radyosu ve WBIR-TV'de Cas Walker Show'da rol 
aldı. 13 yaşında, küçük bir Louisiana etiketi olan 
Goldband Records'a kayıt yaptı (tek "Puppy Love") 
ve Grand Ole Opry'de ortaya çıktı ve burada 
Johnny Cash ile tanıştı.

İlk başarısı, bir şarkı yazarı olarak geldi ve 
gelişinden kısa bir süre sonra Combine Publishing 
ile imzaladı.

Şarkıları bu dönemde Kitty Wells ve Hank 
Williams Jr da dahil olmak üzere birçok sanatçı 
tarafından kaydedildi. 1965'te 19 yaşındayken 
"Monument Records" ile imzaladı.

1967'de müzisyen ve country müzik şovmen 
Porter Waggoner, Parton'u haftalık sendikasyon 
televizyon programı The Porter Wagoner Show'a 
ve roadshow'a davet etti.

Solo şarkıları ve Wagoner düetleri başarılı oldu. 
Bu dönemin en büyük darbesi "Jolene" idi. 1973 
sonlarında piyasaya sürüldü ve Şubat 1974'te ülke 
tablosunu geçti.

1978'de Parton, Here You Come Again albümü 
için En İyi Kadın Ülke Vokal Performansı dalında 
Grammy Ödülü kazandı.

Başarısı 1980'de büyüdü ve ülke listelerinde 
üç numaralı hit oldu: Donna Summer tarafından 
yazılan "Tekrar Başlamak", "Eski Alevler Size Mum 
Tutamaz" ve "9 ila 5"
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Ukrayna'yı Çeçenistan ve
 Suriye'ye Çeviriyorlar

GÜNCEL

Burhan PINARBAŞI

Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, "Direnen 
herkesi öldürün" diyerek 
Çeçenistan'ın başkenti 
Grozni'yi 'dümdüz' ettiği 
acımasız taktiklere Ukrayna'da 
da başvurmaya başladı. Rus 
ordusu son günlerde sivil-asker 
ayrımı gözetmiyor.

Mariupol, Harkov, Irpin, Herson başta olmak üzere Ukrayna'nın pek çok 
kenti günlerdir yoğun bombardımanlarla sarsılıyor. Sivil hedeflere patlayıcı 
yağdırmaktan çekinmeyen Rus ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine 
göre şimdiye dek en az 364 sivili öldürdüğü belirtiliyor. BM yayınladığı 
mesajda 759 sivilin de yaralandığını bildirmiş, gerçek sayının çok daha 
yüksek olabileceğini kaydetmişti.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 12 günde 1582 sivilin 
hayatını kaybettiğini belirtti.
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İbrahim Erdem KARABULUT

G Ü N D E M

Ah Putin Ahhh...

Ah Putin Ahhh... Başta Ülke Vatandaşların 
olmak üzere dağılan Rusya'yı ekonomik ve siyasi 
olarak toparlamandan dolayı SSCB'den dağılan 
ülkeler hayranlıkla izlerken, AB ve ABD için 
şaşkınlık yaratacak bir popülarite yakalamışken 
Ukrayna'ya işgale girmen neden?

Ah Putin Ahhh...

Dağılan SSCB sonunda irili ufaklı oluşan 
devletlerin dışında bağımsızlıklarını ifade 
edemeyen onlarca bölgenin neredeyse 
tamamı senin Rusya'yı ayağa kaldıran ve ülke 
ekonomisini yaşanabilir bir ülke durumuna 
getiren bir lider olmandan dolayı hayranlık 
duyuyordu.

Ah Putin Ahhh...

Sahip olduğun topraklar bir ucu doğu 
Asya'nın derinliklerine Çin'e kadar olup 
Diğer yandan ABD'ye sınır olan devasa bir 
coğrafyanın kontrolü sendeyken Ukrayna 
içine işgale gitmeni hangi basiretsiz kadroların 
sağladıysa ilk olarak onları cezalandırmak 
gerekir.

Bu sahip olduğun coğrafya için tehlikeli 
oyunlar oynayan AB ile ABD nin adeta 
Tavşana havuç uzatıp siyasi tecrübesi az olan 
Ukrayna Lideri Zelensky 'nin  kandırıldığını 
anladığında Zelensky ile konuşup anlayacağı 
sert bir uyarıyla durdurman, uyandırman çok 
daha kolay olmazmıydı?...

Ah Putin Ahhhh...

Bütün AB ve ABD senin liderliğin karşısında 
şapka çıkardığı bir dönemde burnunu bu 
devasa topraklardan çıkarıp Gürcistan'a, 
Suriye'ye, Libya'ya Kırım ve Odessaya 
çevirmeni sağlayan ekibini en kısa sürede 
cezalandırmasını sağlamalısın...

Senden yani (SSCB) döneminde kopan 
şimdi düşman gibi bakan Letonya, Estonya, 
Ukrayna, Moldova senin Liderliğini 
takdirle karşılayıp istediğin an etrafında 
toplanabilecek bu ve benzeri ülkelerin 
bağımsızlıklarını güçlendirdiğin gibi kendi 
elinle iki yüzlü kaypak AB ile ABD'nin kucağına 
ittin.

Ah Putin Ahhhh...

Her ne kadar iki devlet aynı millet 
dediğimiz Azerbaycan dahi biz Türkiye olarak 
Rusya ile karşılıklı vize muafiyetine girdiğimiz 
dönemde bize "Azerbaycan olarak henüz 
vizeleri kaldırmaya hazır değiliz" yanıtını 
vermelerinin nedeni senin vereceğin tepki 
değil miydi?

Ah Putin Ahhh...

Ukrayna bağımsız yaşamakta olan Türk 
soylu Kırım halkına yıllardır zulmederken 
senin sadece izlemen bağımsız Türk 
Cumhuriyetleri sessiz kalmak zorunda kalınca 
seni hiç suçlamadı-mı ? sanıyorsun.

Keza Türkler için vazgeçilmez olan 
Türk soylu Kırım Türklerinin yurdunu 
senin taraftarın olanlarla doldurup sonra 
referandum hikayesiyle ilhak ettiler diyerek 
Rusya topraklarına katman başta Türkiye 
olmak üzere bağımsız Türk devletlerinin 
kabul etmediğini anlamanı sağlayamayan 
kadrolarını anında lav etmelisin.

Ah Putin Ahhh...

Aynı soy aynı millet olduğunuz Ukrayna 
halkı başta olmak üzere siyasette sana 
gerçekten çırak olamayacak Vladimir Zelensky 
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başta batı denen AB ve ABD dolduruşuna 
gelerek biz AB ve Nato'ya alacaklar 
yalanlarına kanarken etrafında bu tuzağı 
görüp Ukraynayı uyarmana vesile olmayan 
danışmanlarını derhal cezalandırıp gereğini 
yapmalısın...

Harkov denen bölgede yaşayan ve 
Ukrayna yönetimini beğenmeyen senin 
taraftarın olduğunu ifade edenlerin seni ve 
ordunu çiçeklerle karşılayacaklar diye yanlış 
bilgi veren kadroyu derhal cezalandırıp 
gereğini yapmalısın...

Ah Putin Ahhh...

Rusya lideri olarak Ukrayna devlet başkanı 
Zelensky ile derhal nerede bir mazlum varsa 
yanında olan Türklerin lideri Erdoğan'ın 
çağrısına uyarak çıkarsız bir şekilde her iki 
ülkenin  yararına akil lider olarak telkinde 
bulunacağı konusunda kuşku duymamalısın.

AB ve ABD oyununu sinsi planını "Tavşan 
kaç Tazı tut" misali sürdürecektir. Ne AB 
ne-de ABD, Rusya ile Ukrayna'nın yaptığı bu 
anlamsız savaşın bitmesini istemeyecektir. 
Savaş ne kadar uzun sürerse sürsün onlar 
Timsah gözyaşlarını akıtarak zevkle savaşın 
devamını sağlayacaktır.

Ne ABD Ne AB asla boş durmayacaktır.

Çeşitli yollarla bazı savaş karşıtı 
Aktivistlerle en kısa sürede Moskova 
meydanlarında kendi halkını sana karşı 
kullanarak "Savaşa Hayır" gibi benzeri 
gösterileri başlatacağını unutmamalısın.

Ah Putin Ahhh...

Ne ABD Rusya'ya müdahale etme 
cesaretini gösterecektir ne-de AB. Ne nato 
müdahale edecektir ne Ukrayna AB denen 
birliğe alınacaktır. Ukrayna'nın son ferdi 
direnip ölene kadar silah, mühimmat ve 
belkide göstermelik gıda yardımı yaparak 
savaşın uzamasını isteyecektir.

Savaş sona erdiğinde ise verdiğinin bin 
katını geri almanın çabasına girecektir.

AB ve bazı iki yüzlü devletler şimdi 
göstermelik kucak açtığı sarı saçlı, mavi gözlü 
Ukrayna halkına sahip çıkmadıkları gibi, en 
kısa sürede Hitler'in torunlarından Hitler vari 
uygulamaların mağduru olacaklardır.

Kaçarak gittikleri bu ülkelerde bunu 
anlayacakları günler çok yakındır.

Bu nedenle aynı millete sahip olan 
Ukrayna lideri Zelensky ve Putin için "zararın 
neresinden dönülürse kardır" mantığıyla 
hareket etmeleri ülkeleri ve halklarının 
yararınadır.

Kısa süre içerisinde Rusya içerisinde 
toplum Putin'i istenmeyen adam ilan 
ederken, Zelensky ise AB ve ABD denen 
iki yüzlü, Riyakar Bukalemundan farksız 
olduklarını anladığında iş işten çoktan 
geçmiş olacaktır.

Ah Putin Ahhh...

Bu bölgede yaşayan milletler olarak ne AB 
ne ABD 'nin bizim yararımıza olmayacaklarını 
anlamalı, bölgemizin bizi ve bir bukadar 
daha nüfusu içerisinde huzurla yaşatacak 
kadar büyük topraklara sahip olduğumuzun 
farkına varmalıyız...

Rusya ve Ukrayna, AB ve ABD var 
oldukları günden bugüne kadar gittikleri 
hiçbir bölgede huzuru getirmedikleri gibi 
o bölgelerin iç savaşlar ve kaos ortamında 
onlarca yıl esaret içinde yaşamalarına vesile 
olup, bütün yeraltı ve yer üstü kaynaklarını 
sömürdüğü asla unutmamalıdır.

Bu Ukrayna içinde aynı olacaktır 
renklerinin beyaz, gözlerinin Mavi olması 
birşeyi değiştirmeyecektir.

Ne demişti Gazi Mustafa Kemal

"Yurtta sulh cihanda sulh"
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Duriyemin Güğümleri KalaylıAhmet DÜNDAR

Duriyemin güğümleri kalaylı ah kalaylı
Fistan giymiş etekleri alaylı alaylı aman aman

Düriyemi aldatması kolay mı ah kolay mı?

Ah alırım dedin de aldattın beni aldattın beni aman
Üç telli saz ile oynattın beni oynattın beni aman

Giyme dedim giydin sen bu alleri ah alleri
Başıma getirdin türlü halleri halleri aman aman

Düşman ettin bana bütün elleri ah elleri

Ah alırım dedin de aldattın beni aldattın beni aman
Üç telli saz ile oynattın beni oynattın beni aman

Zonguldak

Kaynak Kişi: Mistan Kürkçü
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Minik Takipçiler

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

Zeynep KÜÇÜK
Kayseri
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SOLDAN SAĞA

1) En bilinen Kaşağı, Falaka gibi öyküleri ile Türk kısa 
hikâyeciliğinin kurucu ismi, edebiyatta Türkçülük akımının 
kurucularından olup Türkçede sadeleşmenin savunucusu 
yazarımız. (Ortadaki Resim). 2) Tarım. – Savurganlık. 
3) Kilogramın binde birine eşit değerdeki ağırlık ölçüsü 
birimi. – Yapı işleri, yapım. 4) Sodyum’un simgesi. 5) Bir 
nota. – Ayak direme. 6) Açılımı LiSerjik asit Dietilamid 
olan veya halk arasında bilinen ismi ile asit, yarısentetik 
psikoaktif bir halüsinojen uyuşturucu. - Aynı erkekle, 
aynı zamanda evli bulunan kadınların birbirlerine göre 
olan adı. 7) Şan, şöhret. - Dervişler arasında kullanılan 
bir selamlaşma sözü; Allah'ın isimlerinden biri. 8) 
Saçsız. – Bir nota. 9) Fakat, lakin. – Ayak. 10) Bakanlık; 
gözetim. - Kitap, defter gibi şeylerin dış kabı. 11) Yazın. 
– Mühendislikte kullanılan cetvel. 12) Bir olayın gününü, 
ayını ve yılını bildiren söz ya da rakam. – Gözde ağ tabaka. 
13) Sahip, iye. - İstanbul'un Fatih İlçesi sınırları içindeki bir 
semt. – Bir nota.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) ABD'nin New York şehrindeki Liberty (Özgürlük) 
adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana 
Amerika'nın simgesi olan heykeli ve gözlem kulesi. 2) 
Osmanlı ordusunda komutan, baş, amir. - Uyku gelmesi 
belirtisi olarak ya da sıkıntı, yorgunluk duyulan bir anda 
ağzı genişçe açarak soluk alıp verme. – Favori. 3) Askerler, 
erler. - Sanayi, iletişim, hekimlik gibi birçok alanda 
yararlanılan güçlü toplu ışın. 4) Boyun eğme. - Adalete, 
hakka ve hukuka uygun kişi ve/ya durum. 5) Açılımı 
SturmAbteilung (Taarruz Bölüğü) olan, Nasyonal Sosyalist 
Alman İşçi Partisi'nin, Weimar Cumhuriyeti zamanında 
nasyonal sosyalistlerin yükselişinde önemli rol oynamış 
yarı askerî örgütü. – Kurtulma, kurtuluş. 6) Anadolu’da 
eski bir uygarlık, Hititler. - "Baba olmak" anlamındaki 
"übüvvet" kökünden türeyen Sâmî dillere mahsus bir 
kelime olup "baba" veya "daha önceki atalar". 7) İzmir’in 
bir ilçesi. 8) Bir kablonun ucuna bağlanan ve iki ucu 
kendisine uyan bir prize sokularak akım almaya yarayan 
yalıtkan nesne. – Rüzgâr, esinti. 9) Açılımı European Space 
Agency olan Avrupa Uzay Ajansı'nın İngilizce kısaltması. 
– Kesin, mutlak. 10) Ulaşımda seyr ü sefer. - Tıpta 
çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk veya 
kayıtsızlık. 11) Lezzet. - İbrahimî dinlerde ve Mandaizmde 
kendisinden söz edilen, Tanah'ta Nuh'un 950 yıl 
yaşadığına inanılan, çiftler halinde bütün hayvanları 
gemide toplayan, Tufan peygamberi. - Açılımı Associated 
Press olan, ABD merkezli bir haber ajansının kısaltması. – 
Nikel’in simgesi. 12) İçinde, romanlara konulan bir kale ve 
eski hapishane bulunan, Fransa'nın güneydoğusundaki 
Marsilya'dan yaklaşık 1,5 kilometre uzak en küçük 
adası. - Toplum içinde onur ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya 
bağlılık. – Cüretkâr. 13) Yanlış, kusur, yanılgı. – Prensip, 
ana düşünce, baş kural. 105



Dehr-i Dûnun
Dehr-i dûnun her günü zindânı değmez mi değer 
Hâl-i cihan subh ü şâm giryânı değmez mi değer

Ehl-i dilin pâyma hâk eylemişem rûyimi 
Kemâl ehi hezârân irfânı değmez mi değer

Hane-yi aşk içre ben divâne oldum biliniz 
Himmet-i yârdan olup dermânı değmez mi değer

Dil-i bîmârı gör kendi gözünle çok mudur 
Lutf-i Subhân nice bin Lokmân’ı değmez mi değer

“Rahmetet’l-lil-âlemin”sin hem “şefi al-müznîbin” 
 Senin şefaatin dü cihâm değmez mi değer

“Lâtaknetû min rahmeti’llah” buyurdu hamd ola 
 Katre-yi rahmeti çok isyanı değmez mi değer

Zümre-i mü'minden bezmi eyledi halk kendi 
Ey Hasan behişt içre mihmânı değmez mi değer

Vezin: Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün
(-,--/-,--/-,--/-,-)

Aşık HASAN ( Zeyni )

Murabbalar
B E R C E S T E
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