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Kıymetlli dostlar, dilerseniz Yüce Dinimiz açısından konuyu ele alalım.

Anneler gününün dinimizde yeri var mıdır? Bugün hediye verilir mi?

Anneler Günü dünyada pek çok ülkede, farklı zaman dilimlerinde kutlanmaktadır. 
Türkiye'de ise bu gün mayıs ayının 2. haftasına denk gelmektedir. 

Batı’dan gelen “Anneler günü” âdettir. Yani, âdette bid’attir. Âdette bid’at olduğu 
ve zararlı olmadığı, çirkin ve dine aykırı yönü bulunmadığı için, anneler günü tertip 
etmekte ve hediye vermekte mahzur yoktur.

Anneleri senede bir gün yerine her gün hatırlamak, onlara hizmet etmek, ölmüşlerse, 
dua etmek, hayır hasenatta bulunmak gerekir.

Anneler günü münasebetiyle, (Cennet annelerin ayakları altında) hadis-i şerifi 
söylendi. (Cennet, anaların ayakları altında) demek (Cennete girmek için ana-babanın 
rızasını almak gerekir) demektir. 

Sonuç olarak: Annemize hediyeler alarak sevgimizi gösterdiğimiz bu günün 
kutlanılmasında dinen bir mahsur yoktur. İslam'a karşı ters düşen bir durum 
olmadığından dolayı kutlanılması caizdir.  Fakat Anneler gününü sadece bir güne mahsus 
olarak hatırlamak, dinimize göre tavsiye edilen bir şey değildir. Yani ömrümüzün her 
anında onlara aynı saygı ve merhameti göstermeliyiz.

Hayattaki annelere saygılar, ölmüşlere rahmet dileriz.

E D İ T Ö R’ D E N

Anneler Günü mü? 
Annemizin Günleri mi?

Yavuz Selim PINARBAŞI
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Konçerto

Cumhurbaşkanımızın sağlığı

3. DERS: KUR'ANIN BELÂĞATI

3. BÖLÜM YÖNETİM

TBMM’DE BİR “AJAN PROVOKATÖR”

HEP ALLAH’IN 
DİLEDİĞİ OLUR

CUMA NAMAZI YÜZÜNDEN
AZAR İŞİTTİM…

Terör örgütü üyeleri
Almanya'da faaliyetlerini
rahatça sürdürüyor

Necip Fazıl Kısakürek

Bakan Akar: Yunanistan suçüstü yakalandı

KUR’AN’DA İLMİ AYETLER-5
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M.Tunahan PINARBAŞI

Zübeyde Hanım

P O L İ T İ K A

Zübeyde Hanım (1857, Selanik - 14 Ocak 1923, İzmir), Ali Rıza Efendi'nin eşi, 
Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Makbule Atadan'ın annesidir. Aslen Karamanlıdır.

Aile kökeni
Osmanlı devrinde, II. Mehmed zamanında Karaman'dan Rumeli’ye göçen ve 

Selanik yakınlarındaki Langaza’da toprak işleri ile uğraşan bir Türkmen ailesi olan 
Hacı Sofu ailesindendir. Mustafa Kemal Atatürk'ün anne soyu da, Karaman'dan 
gelerek Selanik ile Manastır'ın arasında bulunan Vodina Sancağı'na bağlı "Sarıgöl" 
de denilen "Kayalar" Nahiyesine yerleştiler. Aile, sonradan Selanik yakınlarında 
bugün de kaplıcaları ile meşhur olan Langaza'ya yerleşmiştir. Dedesi Feyzullah 
Efendi'in taşıdığı "Sofuzade" (Sofular) lâkabı, yerleştikleri Sarıgöl bölgesindeki 
yer adları ve ailedeki hatıraların gösterdiği üzere, Mustafa Kemal Atatürk'ün 
anne soyu Karaman'dan Rumeli'ye gelen ve bundan dolayı da "Konyarlar" olarak 
Rumeli'de anılan Yörük Türkmenlerdendir. Zübeyde, 1857'de Lankaza'da dünyaya 
gelmiştir. Babası Sofuzade Feyzullah (Sadullah) Ağa, annesi Molla Hanım olarak 
anılan Ayşe Hanım’dır. Döneminde kadınların okula gitmesi yaygın olmadığı için, 
okur yazar oluşu nedeniyle kendisi de Zübeyde Molla olarak anılırdı. Hacı Sofu 
gibi dinine bağlı bir aileden geldiği için kendisi de öyleydi. Türk tarih kitaplarında 
sıkça geçen, eğitim sisteminin karışık olduğu bir dönemde, Mustafa Kemal'in 
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ne tür bir okula gideceği konusundaki 
tartışmalarda Zübeyde'nin, dini eğitim 
veren Mahalle Mektebi'ne gitmesinde 
ısrarcı oluşu bu yüzdendir.

Selanik'te Gümrük Muhafaza 
Teşkilatında memur Ali Rıza ile 1871 
yılında henüz 14 yaşında iken evlendi. 
Ali Rıza, sarışın ve mavi gözlü bir kadınla 
evlenmeyi düşlerken, kendisinden 20 
yaş küçük olan, siyah saçlı ve derin 
mavi gözlü bu kadına sevdalandığını 
belirtmiştir.

Yeni çift Selanik Yenikapı semtinde 
yeni hayatlarına başlamıştır. Fatma, 
Ömer ve Ahmet adlı üç çocukları olmuş 
ancak Fatma bu dönemde ölmüştür.

Eşi Ali Rıza Yunanistan sınırında 
Çayağzı (ya da Papaz Köprüsü)'na tayin 
edildiği için taşınmışlardır. Ömer ve 
Ahmet orada ölmüştür.

1881’de dördüncü çocukları 
Mustafa, 1885’te Makbule, 1889’da 
Naciye doğdu. Ancak Naciye 12 
yaşındayken hayatını kaybetti. Ali 
Rıza Efendi ise 1888 yılında hayatını 
kaybetmiştir.

İkinci evliliği
Bunun üzerine Zübeyde, çocuklarını 

da alarak abisi Hüseyin Bey'in 
Langaza'daki çiftliğine gitti. Babasının 
erken ölümünün ve dayısının çiftliğinde 
ailenin erkeği olarak yaşadıklarının 
Mustafa üzerinde derin etkileri olduğu 
düşünülür.

Abisine daha fazla yük olmak 
istemeyen Zübeyde, ikinci evliliğini 
Selanik Gümrükler Başmüdürü Ragıp 
Bey ile yaptı. Ragıp'ın da önceki 
evliliğinden dört çocuğu vardı. Bu 
evlilik, babasının hatırasına saygı 
gösterilmediğini düşünen Mustafa 
Kemal'i kızdırdı. Zübeyde Balkan 
Savaşı’ndan sonra Ragıp Bey’den 
ayrıldı ve artık Osmanlı toprağı 
olmaktan çıkan Selanik’i terk ederek 
kızı Makbule ile birlikte İstanbul’a 
göç edip Beşiktaş Akaretler’de bir eve 
yerleşti.

Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy'a, 
Ragıp Bey hakkında "Bana karşı hep 
çok saygılı davranmış, büyük adam 
muameleleri etmiştir. Nazik ve kibar 
bir insandır." demiştir.

Son yılları
1919’da Anadolu'ya çıktığından 

beri görmediği ve üstelik Osmanlı 
Padişahı tarafından hakkında ölüm 
emri verildiğini öğrendiği oğlu 
Mustafa Kemal ile ancak 14 Haziran 
1922’de Adapazarı’nda tekrar buluşan 
Zübeyde, onun yanına Ankara’ya 
yerleşti. Ancak bu şehrin sert iklim 
koşulları sağlığını olumsuz etkileyince 
tedavi amacıyla 18 Aralık 1922'de 
İzmir'e gitti. Son günlerini Latife Hanım 
Köşkü'nde geçiren Zübeyde Hanım, 14 
Ocak 1923'te 66 yaşında öldü. İzmir'in 
Karşıyaka ilçesinde 1940 yılında 
yaptırılan anıt mezarda yatmaktadır.
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Mansur URTEKİN

G E Z İ

BAYRAM GEZİSİ
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RAMAZANDAKİ İBADET

Onunla terbiye edilir nefis,

Ruh onunla olgunlaşır,

Uzar an sanki ruh hapis,

Çıkar açığa, açlık anlaşılır.

ORUÇA BAŞLAMA ZAMANI

İftara kadar, oruca başlanır,

Minareden ezanla sayılır,

Sahur, biter ve tamamlanır,

Akşam ezanıyla sonlanır,

Kabuldür inşallah oruç Ya 
Rabbim!

ORUÇ TUTMAK İÇİN 
YENİLEN YEMEK VAKTİ

Sofralar kurulsun, hatta bir 
yudum su,

Azık olarak bir hurma, 
ekmek kurusu,

Hayırdır berekettir, O'nun 
(cc) izniyle,

Uyanıkken süsle 2 rekat da 
olsa teheccütle,

Rızasını elde etmeye O'nun, 
gönüller dolusu.

ORUCUN BİTTİĞİ VAKİT

İmsakla başlayan orucun,

Fakiri gözetmekle süren,

Tatlı bir serüvendir onun

Akşama kadar yorgunluğun

Ruhla bedendir nasiplenen!

RAMAZANA HAS NAMAZ

Toplam 33 rekat için cemaat,

Esrarengiz şekilde camide,

Rekat düşer 13'e Bayram 
arifesinde,

Ayni cemaat safta kalır 
üçe-beşe.

Varsa keramet bu 33 rekatte,

İstenir her yatsı kalsa 33 
rekatte,

Her 365 gün dolsa cami 
cemaatle.

RAMAZANA HAS EKMEK 
ÇEŞİDİ

Pazarda 11 ay bulamazsın,

İsmi ayni olsa da ayni tadı,

Duyamazsın, o tada 
doyamazsın,

Ekmek desen değil, o 1 aydır 
adı.

RAMAZAN’DA VERİLEN 
ZEKâT BENZERİ PARA

Fakir de düşünülür 
Ramazan’da,

İftar ettiğinde ne varsa olsun 
sofrasında.

Tahmin edilir miktar, her 
Ramazan,

Razı olmalı gönlün, öyle 
hesap ve mizan,

En çok veren aslında, en çok 
alan.

RAMAZANI BELİRLEYEN 
TAKVİM

Kim ayarlar orucu yılın her 
mevsimi,

Acaba 10 gün önce gelir 
Ramazan,

RAMAZAN’I UĞURLARKEN

E K O L O J İ

Sabit OSMANOĞLU
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Mucizevi bir dinimiz var: 
şeriat,

En güzel şekilde bir Sani'ye 
işaret

Ramazan’da yaşanır her 
şerait

İnci gibi dizilir ay, güneşle bir 
çizgi.

RAMAZANA HAS İNZİVA ŞEKLİ

İnsan Ramazan’ın son 10 
günü,

Takvaya bürünür gecesi-
gündüzü,

İman etmiş erkek, girer 
camide;

Kadın ise evinin bir 
bölümünde;

Adeta s(10) günlerde oruca 
veda,

Fırsat bilip Ramazan’ı en 
güzel eda.

RAMAZANA HAS TATLI 
MEYVE

Hep yense de iftarın 
vazgeçilmezi,

Uzun günlerde orucun 
vitamini,

Ramazan’da sahurda da 
sofrada,

Mutlak olmalı başında& 
sonunda,

Azı karar; çoğu zarar olmasın 
da!

RAMAZANA HAS İÇECEK

Şakır şakır suyunu çıkar 
üzümün,

Elmanın, eriğin vb. meyvenin,

Rengarenk sıvıyı dondur da 
iç,

Buz gibisi iyi gelir yazın 
Ramazan’da

Eğer çok içilirse, dokunur 
zararı da.

Taze meyveden olanını hem 
seç.

RAMAZANDA MİNARELER 
ARASINDAKİ IŞIKLI ŞERİT

Minareler arasında bir mesaj 
yazıyor,

Aylardan Ramazan’a “Hoş 
geldin!” diyor,

Hani o da hoş bulmasa insan 
diyor,

Yılı tamamlamadan 10 gün 
önce gelmez ki,

Acaba bize ahrette şefaatçi 
olur mu ki?

RAMAZANA HAS KUR’AN 
HATİMİ

Manası karşılıklı demek 
lügatte,

Uygulanır Ramazan’da 
camilerde,

Kur'an-ı Kerim okunur 
karşılıklı,

Alır Kur'an'ı cemaat imama 
karşı.

Bir cüz günde okunur bir ay 
boyunca,

Eder 30 gün, 30 cüz ile hatim,

Lakin 29 çekerse Ramazan,

Erken arifeden başlamalı 
okumaya Kur’an.

ORUÇ VE SAĞLIK AYI

Rahat eder beden, dinlenir 
organlar,

Aydınlanır ruhlar, sağlığa 
kavuşurlar.

Mide aç kalarak anlar nimetin 
değerini,

Anlar nimete her gün muhtaç 
kimseleri.

Zenginlik demek, sağlıklı 
olmak demektir,

Allah ayarlamış her kuralı 
insanın çıkarına,

Ne kadar şükretsek azdır bu 
Ramazan ayına.

KANDİLLERİN EFENDİSİ

Kur'an'da adı geçen tek 
kandildir,

Ayın son 10 günü içindedir,

Dakiken Ramazan'ın 27. Günü 
denir.

İnsan ömrü kadar (bin aydan) 
hayırlıdır,

Rabbim o geceyi idrak etmeyi 
nasip etsin
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Mecbure İnal Vela

Rahmetli annemin evinden hatıra olsun diye aldığım bir melamin tabaktan 
yola çıkınca hafızamda geçmişe bir yolculuk yaptım. Neler neler geldi aklıma…

O zamanlar tabak çanak, ya melamindi, ya emayeydi, çinkoydu ya da.. Hepsi 
dayanıklı malzemeden yapılmış, uzun ömürlü eşyalardı. İşte bir melamin tabak, 
uzun yıllar geçmiş hȃlȃ soframızda, bize hizmet etmeye devamda…  

O zamanın insan ilişkilerine, dostluklarına, komşuluklarına benzettim bu 
tabağın sadakatini. Arkadaşlıklar özverili, vefalı, dostluklar, komşuluklar uzun 
ömürlüydü. Günümüz sofralarını donatan son moda tasarım pahalı 
porselenlerin, kristal bardakların eline su dökemez o eski tabaklar, 
bardaklar. Ama yere düşüverince kazara, hemen kırılıp dağılmaz, dökülüp 
saçılmazdı. En fazla, emaye kap yere düşer veya darbe alırsa, emayesi bir parça 
atar ama hizmet etmeye devam ederdi. Bir parça yaralansa da, ufak tefek 
sıyrıklar alsa da, onarılarak devam ettirilen dostluklar gibi..

Komşuluklarımızın tadı bir başkaydı. Sanki ailenin sıcaklığı ve samimiyeti, koca 
mahalleye mal olmuş gibiydi. Büyük küçük herkes birbirini tanır, birbirine sahip 
çıkıp kol kanat gererdi. Komşumuzun düğünü bizim düğünümüz olur, telaşesi 
bizim evlerimizi de sarardı. Cenazesi bizim de cenazemiz olur, ölüsüne hep 
birlikte ağlardık.

Komşu komşunun külüne muhtaçtı. Hemen hemen herkes aynı gelir düzeyine 
sahipti. Bu yüzden, öte beri alış-verişleri çok olurdu. Hatta sadece külümüzü 
değil, bazen misafiri bile paylaştığımız olurdu. Eğer misafirin yatacak yeri var da 
yorganı döşeği eksik ise, hiç çekinmeden, gecenin bir yarısı, komşunun kapısını 
tıklatıp yorgan döşek, yastık ödünç alırdık. Yedek döşeği olmayan, kendisi kuru 
sedirde kıvrılıp yatmayı göze alarak, altındaki döşeği verirdi. Maksat, kapıya 
gelen komşuyu, eli boş çevirmemek..

Her mahallenin bir bakkalı, bir hocası, bir sütçüsü, bir seyyar satıcısı, bir 
çöpçüsü… bir de delisi olurdu. Hepsi yerli yerince olur, hepsi kendi yerini bilir, 
makamını hakkıyla doldururdu.

MELAMİN TABAK
Mecbure İnal VELA

M A K Â L E
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Siyah önlüklerini giyip beyaz yakalarını takarak, sünnetçi çantasını andıran 
okul çantalarını koltuğunun altına kıstırarak okul yoluna düzülen çocukları ne 
babaları arabayla, ne de anneleri ellerinden tutarak okula bırakırdı. Okul ne 
kadar uzak da olsa, çocuklar okula kendi gider gelirdi. 

Kocasını işe, evladını okula uğurlayan kadınlar, ellerini koltukaltlarına kıstırıp, 
kapı önlerinde bir araya gelir, koyu bir muhabbete dalardı.

Çerçici gelir, bohçacı gelir,  boncukçu gelir, sebzesi gelir, simitçi, sütçü gelirdi… 
Birer birer onları da savan kadınlar, kimi iğne oyasını, kimi dantelini eline alır, iki 
çift lafın belini kırmaya doyamazdı.

Kapı eşiğine veya kaldırım kenarına oturan kadınlardan bazıları çene çalmaya 
doyamaz, bazen muhabbetin ucu, çocuklar okuldan, kocalar işten dönmek 
vaktine değin uzayıp giderdi. Davar geldi inek geldi, gene bir çift lafım kaldı 
deyimi de buralardan türemişti zahir.

Unutamadıklarım arasında, bir de bayram sabahlarının güzelliği vardır. Elimize 
aldığımız naylon torbalarla kapı kapı gezip şeker toplamalar… Akşama kadar 
topladığımız şekerleri sayarak, kim daha çok topladı yarışına girmeler. Her biri 
birer mücevher gibi gözümüzde değer taşıyan o şekerleri saklayıp, birer birer, 
tadına vara vara yemeler…

O şekerlerin damağımızda bıraktığı iz, meğer komşuluğun, dostluğun, iyi 
niyetin, vefanın tadı imiş. Kapı kapı gezdiğimiz bayramlarda, kıytırık naylon 
torbalara biriktirdiklerimiz, insaniyetin öz değerleriymiş.

Şimdi, kuytulara sakladığımız o naylon torbalara bir göz atmalı. O vakitler 
biriktirdiğimiz değerlerden hangileri hȃlȃ dağarcığımızda saklı duruyor? Günü 
geldiğinde, ihtiyaç duyulduğunda o değerlerden birini gün yüzüne çıkartabiliyor 
muyuz? Yoksa ahım şahım olmasa bile tadını unutamadığımız o şekerler misali, 
birer birer yiyip tükettik mi o değerleri?

11
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İbrahim BİÇER

L O J İ S T İ K

Batı Akdeniz bölgesinin ilk 4 aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
9,24 oranında artışla 914 milyon 322 bin dolar olarak gerçekleşti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, 
bölgenin ihracatının Rusya ve Ukrayna savaşına rağmen arttığını belirtti.

Geçen yıl 1 milyar dolarlık ihracat rakamına mayısın sonunda ulaştıklarını, bu yıl 
ise mayısın ortasında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Rusya 
Ukrayna savaşı başlamasaydı bölgemiz 1 milyar dolar rakamına nisanda ulaşmış 
olacaktı. Buna rağmen ilk dört ayda ihracattaki artış, yıl sonu kırılacak yeni rekorun 
habercisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

En fazla ihracatın yaş meyve ve sebze sektöründe yaşandığını anlatan Çavuşoğlu, 
ikinci sırada doğal taş ağırlıklı maden ve metaller, üçüncü sırada ağaç mamulleri 
ve orman ürünleri, dördüncü sırada demir ve demir dışı metaller sektörlerinin yer 
aldığını bildirdi.

Bölgeden 151 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çin en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olma özelliğini korurken, Rusya 
yeniden en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke arasına girdi. Rusya'ya gerçekleşen 
ihracat yeniden toparlanma sürecine girdi ve savaşın ilk günlerindeki yüzde 50 
oranında olan düşüş miktarı, toparlanmayla eksi yüzde 22 seviyelerine geldi. 
Önümüzdeki süreçte Rusya'nın yaş meyve sebze ürünlerine yönelik yasaklarını 
kaldırması nedeniyle artışın daha yüksek seviyelerde olması bekleniyor."

Nisan ihracatı yüzde 17,13 arttı

Nisan ayı ihracatının da geçen yıla göre yüzde 17,13'lük bir artışla 261 milyon 439 
bin 839 dolara ulaştığını belirten Çavuşoğlu, bu yıl ihracatçı sayısının da 899'dan bin 
66'ya çıktığını bildirdi. Nisan'da da en fazla ihracatın yaş sebze ve meyve sektöründe 
gerçekleştirildiğini anlatan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Batı Akdeniz'den 4 ayda 1 milyar 
dolara yakın ihracat

12
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"İhracatımızın yarıya yakınını yaş meyve ve sebze ile maden sektörü gerçekleştirdi. 
İlk 5 sırada yer alan sektörlerimizin ihracatlarında ciddi artış gözlendi. Demir ve 
demir dışı metaller sektörü, yüzde 157,95 oranında artışla ihracat patlaması yaşadı. 
Diğer sektörlerde de önemli ölçüde artış görüldü. Nisanda gerçekleşen ihracatın bir 
diğer sevindirici yanı Ukrayna pazarının yeniden yükselişe geçmesi oldu. Savaşın 
ilk günlerinde Ukrayna'ya gerçekleşen ihracat durmuş ve belirsizlik oluşmuştu. 
Ardından ihracat yeniden başlamış ama eski günlerinden uzak seyretmişti. Nisanda 
Ukrayna'ya ihracatın yeniden yükselişe geçtiği görüldü. Ukrayna'ya gerçekleşen 
ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla savaşa rağmen yüzde 19,42 oranında arttı 
ve 9 milyon 622 bin 367 dolar oldu."

Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya pazarında da toparlanma sinyalleri almaya 
başladıklarını bildirdi.

Hedef ilk etapta 3 milyar dolarlık yurt dışı satışı

Nisanda 126 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, ülkelere 
dağılımına bakıldığında Çin'in birinci sırada, Hollanda'nın ikinci, ABD'nin de üçüncü 
sırada yer aldığını kaydetti.

Yönetim olarak yeni göreve geldiklerini anımsatan Çavuşoğlu, "Hedefimiz bölge 
ihracatını daha da geliştirmek ve ihracat rakamlarımızı ilk etapta 3 milyar dolara, 
ikinci etapta da 5 milyar dolara ulaştırmak." ifadesini kullandı.

trt haber
13



sirdergisi.com
Mayıs 2022 -  Şevval 1443

Sezayi TUĞLA

K A PA K

DOĞURAN KAZAN

Komşuluk ilişkisi Anadolu'da yaygın, 
İnsanlar birbirine mütevazı ve saygın. 

 
Bu adet Akşehir'de, köylerde bile vardır, 

Fakat Hortu köyünde, köylünün eli dardır. 
 

Komşu kapıya gidip "ihtiyacım var denir," 
Evlerdeki eksikler, komşulardan istenir. 

 
Bir yemek yapmak için Hoca ihtiyaç duyar, 
Komşusundan bir kazan almak aklına uyar. 

 
Evinden çıkar Hoca, göğsünü gere gere, 
Komşunun kapısını tıklatır birkaç kere. 

 
Kapıyı açan komşu, gelişi hayra yorar, 

"Buyur ne istiyorsun" diye Hocaya sorar. 
 

"Bir kazan lazım oldu, varsa isteyeceğim, 
İşim bittiği zaman getirip vereceğim." 

 
Senet kabul ederek Hocanın beyanını, 

Biraz isteksiz verir biricik kazanını. 
 

Hocanın kazan işi biter kısa zamanda, 
Bir kurnazlık düşünür bizim Hoca o anda. 

 
Kara kazan içine tencereyi koyarak, 

Komşuluk hatırına bir hediye sayarak, 
 

Çalar komşu kapıyı, adam şaşırır biraz, 
Bu küçük tencereye hemen eder itiraz. 

 
Hoca müjdeyi verir "komşu torunun oldu, 
Kazanın hamileymiş, bizim evde doğurdu" 

 
Komşusu bu olaydan epeyce memnun kalır, 

Hiç tereddüt etmeden tencereyi de alır. 
 

14
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Yeterli zaman geçer, gelir hesap zamanı, 
Birkaç gün sonra Hoca yine ister kazanı. 

 
Komşusu güler yüzle bir iltifat gösterir, 
Hemen memnuniyetle karakazanı verir. 

 
Aradan günler geçer nedense kazan gelmez, 

Komşunun gülen yüzü asılır, artık gülmez. 
 

Huzursuz olan adamü gece vakti uyanır, 
Komşusu Nasrettinin kapısına dayanır. 

 
"Hoca kazan nerede, uyku girmez gözüme, 
Mantıklı bir cevap ver, endişeli sözüme." 

 
Hoca boynunu eğip, "Hastaymış kazan meğer, 

Birkaç gün öncesinde karakazan öldü" der. 
 

Komşu der ki "Ey Hoca, niçin yalan söylersin? 
Koskoca kavuğunla benle gönül eğlersin." 

 
Hoca da "Bre komşu, bunu sen mi diyorsun, 

Doğurdu dedim kandın, şimdi inanmıyorsun."
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Yusuf GÖK

G Ü N D E M

Yaz sonuna kadar İstanbul'da 3 
metro hattı açılıyor

Bakan Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın tünel kazılarının tamamlandığını söyledi. 
Hattın gelecek yıl açılması planlanıyor. İstanbul'da yapımı devam eden 3 metro projesinin ise yaz 
sonuna kadar açılması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı (Bağcılar) Metro Hattı 
Tünel Kazılarının Tamamlanması Töreni'nde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak halkın ulaşım 
ihtiyacını en hızlı, en konforlu ve en ekonomik biçimde karşılamak için hizmet üretmeye, tüm 
Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'u da demir ağlarla örmeye devam ettiklerini söyledi.

Büyük şehirlerdeki trafik sorununu aşmak için raylı sistemlerin öneminden bahseden 
Karaismailoğlu, bakanlık olarak bu kentlerde yaşayan vatandaşların trafikte zaman 
kaybetmemeleri için çok sayıda raylı sistem projesi hayata geçirdiklerini, ülke çapında 14 projede 
toplam 185 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem hattının inşaatının sürdüğünü bildirdi.

Karaismailoğlu, İstanbul'da Bakırköy-Kirazlı, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Başakşehir-
Kayaşehir, Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatları ile 
Altunizade-Bosna Bulvarı ve Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projelerinin yapımının sürdüğünü 
anlattı.

8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyona sahip

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden metro projeleri tamamlandığında 263 
kilometre olan raylı sistem ağının 366,3 kilometreye yükseleceğini, bunun yüzde 50'sinden 
fazlasının bakanlık tarafından yapılmış olacağını söyledi.

Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, 
hattın "Bakırköy Sahil (İDO), Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla 
Gürani" olmak üzere 7 istasyonu bulunduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bittiğinde Bakırköy sahilden Kayaşehir'e kadar 
kesintisiz metro hattı tesis etmiş olacaklarını kaydederek, günde 1 milyon İstanbullunun seyahat 
edebileceği hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresinin 39 
dakikaya düşeceğinin bilgisini verdi.

"Bir yıl içinde İstanbullulara kazandıracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, projenin toplam ilerleme oranının bugün itibarıyla 
yüzde 70'e ulaştığını belirterek, şehrin çalışma ve zemin koşullarının zor olduğu bir kesiminde 
çalıştıklarını, buna rağmen tünel kazılarını tamamlandığını, 2 tünel açma makinesinin 17 
kilometreli kazıyı bitirerek Kirazlı istasyonuna ulaştığını anlattı.

Tünelin iç kaplama betonunu oluşturan ve segment beton elemanların montajını 
tamamladıklarını, 17 kilometrelik demir yolu ray montajının 5 kilometresinin yapıldığını, yapı 
alanının yüzde 67'sinin tamamlandığını aktaran Karaismailoğlu, "İstasyon ince işleri, betonarme, 
elektromekanik, sinyalizasyon imalatları gibi çalışmalarımızı, bir yıl içinde İstanbul'a yeni bir hat 
daha kazandıracak olma heyecanıyla aralıksız sürdürüyoruz" dedi.
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Karaismailoğlu, son 1,5 ayda 1915 Çanakkale Köprüsü ve Tokat Havalimanı'nı hizmete aldıklarını, 
Rize-Artvin Havalimanı'nı kısa süre içerisinde açacaklarını kaydederek, projelerini tüm Türkiye'de 
halkın hizmetine sunmak için çalıştıklarını bildirdi.

Yaz sonuna kadar İstanbul'da 3 metro hattı açılıyor

Bakan Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 25 yılda kara yolu bakım ve işletmesinden 
2,4 milyar dolar, zamandan da 3,6 milyar dolar olmak üzere toplamda 6 milyar dolarlık tasarruf 
sağlayacağını vurguladı.

Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) devam eden yaklaşık 100 kilometre raylı 
sistem hattının bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Daha önce başlanmış hatlar, önceki 
dönemimizde başlattığımız projeler. Maalesef 3 sene geçmesine rağmen kayda değer bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bizler ise 2023'te saydığımız tüm hatları, yapımı devam eden 103 kilometre 
metro inşaatının tamamını bitirip İstanbulluların hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, bu yaz sonuna kadar Pendik-Sabiha Gökçen ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı 
metroları ile İBB yapmadığı için 2 yıl önce bakanlık olarak devraldıkları Başakşehir-Kayaşehir 
Metro Hattının hizmete açılacağını söyledi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi çok sayıda 
eserle İstanbul'u bambaşka bir noktaya taşıdıklarını ve kenti çok kıymetli bir marka şehre 
dönüştürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik. Kimsenin 
şüphesi olmasın İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam 
edeceğiz." şeklinde konuştu.
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Velîlerin büyüklerinden ve 
Ehl-i sünnetin amelde dört hak 
mezhebinden biri olan Hanbelî 
mezhebinin imâmı. Künyesi, Ebû 
Abdullah'tır. 780 (H.164) senesinde 
Bağdat'ta doğdu. Aslen Basralıdır. 
Babasının ismi Muhammed bin 
Hanbel'dir. Dedesi Hanbel bin Helâl, 
Basra'dan Horasan'a yerleşmiş ve 
Emevî Devletinde Serahs şehri vâliliği 
yapmıştır. Babası asker (subay) idi. 
Ahmed bin Hanbel'in âilesi, annesi 
ona hâmile iken, Merv'den Bağdat'a 
göçmüş ve o Bağdât'ta doğmuştur. 
Soy îtibâriyle, anne ve babası 
tarafından Arap asıllıdır. Nesebi, 
İslâmiyetten önce ve sonra Araplar 
arasında meşhûr bir kabîle olan 
Şeyban kabîlesine dayanır. Bu kabîle 
Adnan kabîlesinden gelen Rebîa'nın 
bir kolu olup, Nizar kabîlesinde 
Peygamber efendimizin soyu ile 
birleşir.

Ahmed bin Hanbel'in babası, daha 
o çok küçük yaşta iken, vefât etti. 
Otuz yaşında vefât eden babasından, 
önemli bir mîrâs da kalmadı. Onun 
yetişmesi ile annesi ilgilendi. Küçük 
yaşta, ilim tahsiline başladı. Bu sırada 
Bağdat önemli bir ilim merkeziydi. 
Burada hadîs ve kırâat âlimleri, 
tasavvufta yetişmiş büyük zâtlar 
ile diğer ilimlerde yetişmiş kıymetli 
âlimler bulunuyordu. Önce Kur'ân-ı 
kerîmi ezberledi. Bundan sonra 
lügat, hadîs, fıkıh, Sahâbî ve Tâbiîn 
rivâyetlerini öğrendi.

Ahmed bin Hanbel, emsâli 
arasında ciddiyeti, takvâsı, sabrı, 
metânet ve tahammülü ile meşhûr 
oldu. Bu hâli, henüz 15-16 yaşlarında 
iken temas kurduğu âlimlerin 
dikkatini çekti. Heysem bin Cemil 
onun hakkında, daha o sırada şöyle 
dedi:

"Bu çocuk yaşarsa, 
zamânındakilerin ilimde hucceti, 
rehberi olacaktır."

Henüz 15 yaşlarında İmâm-ı 
A'zâmın talebesi olan Ebû Yûsuf'tan 
fıkıh ve hadîs dersi aldı. Bundan sonra 
da üç sene Huşeym'in derslerine 
devâm ederek ondan hadîs-i şerîf 
dinledi. Bundan başka Bağdat'ta 
bulunan meşhûr âlimlerden de ders 
aldı.

7 yıl Bağdat'ta ilim öğrenen 
Ahmed bin Hanbel daha sonra 
ilim tahsili için seyahatlere başladı. 
Önce Basra'ya, bir yıl sonra da, 
Hicaz'a gitti. Böylece Kûfe, Basra, 
Mekke-i mükerreme, Medîne-i 
münevvere, Şam ve el-Cezîre'ye 
giderek hadîs ilmini öğrendi. Hadîs 
râvilerini bizzât görerek, onlardan 
hadîs-i şerîf dinledi. Basra ve Hicaz'a 
beşer defâ seyahat yaptı. Hicaz'a 
yaptığı ilk seyâhatinde, fıkıh ilminde 
hocası olan, İmâm-ı Şâfiî ile görüştü. 
Bu görüşme Mekke'de Mescid-i 
Harâm'da oldu. İkinci defa ise, 
Bağdat'ta buluştular.

Ahmed bin Hanbel, ilk hac 
seferini 830 senesinde yaptı. Daha 
sonra birkaç defâ daha hacca gitti. 
Bu hac seferlerinden birinde yolunu 
şaşırdı. Yolda yaşlı bir köylü gördü. 
Gidip ona yolu sordu. Köylü gür bir 
sesle; "Ey Ahmed! Sen kim oluyorsun 
ki, Allahü teâlânın evine (Beytullah'a) 
gidiyorsun! Allahü teâlâ oraya 
gitmene râzı olmayınca, elbette 
ki yolunu şaşırırsın!" dedi. Bunun 
üzerine Ahmed bin Hanbel; "Ya 
Rabbî! Senin köşelerde, kenarlarda 
sakladığın, halkın gözünden örttüğün 
böyle kulların da varmış." deyince o 
zât; "Ne zannediyorsun Ahmed, ne 
zannediyorsun? Allahü teâlânın öyle 
kulları vardır ki, eğer Allahü teâlâdan 

isteseler, bütün gökler ve yerler onun 
hürmetine altın olur." dedi. O anda 
toprak ve dağlar altın oldu. Ahmed 
bin Hanbel kendinden geçerek 
düştü. Daha sonra o zâtın göstermesi 
ile yolunu buldu.

Hac seferlerinden birinde, hac 
yaptıktan sonra bir müddet, mücâvir 
olarak Mekke'de kaldı. Bu zaman 
zarfında hadîs-i şerîf öğrenme 
faâliyetlerini sürdürdü. Sonra 
Yemen'in San'a şehrinde bulunan 
meşhûr hadîs âlimi Abdürrezzâk 
bin Hemmam'dan hadîs-i şerîf 
öğrenmek için San'a'ya gitti. İlim 
öğrenmek için çıktığı bu yolculukta 
çok sıkıntı çekti. Yolda yiyeceği bitti. 
Parası da olmadığı için, San'a şehrine 
varıncaya kadar, nakliyecilerin 
yanında ücretle hamallık yaptı. 
Ticâret ve kazanç için elverişli 
olmayan San'a'da iki sene kalıp, 
sıkıntılara katlandı. Abdürrezzâk bin 
Hemmam'dan hadîs-i şerîf dinledi. 
Böylece İmâm-ı Zührî ve İbn-i 
Müseyyib yoluyla rivâyet edilen, 
birçok hadîs-i şerîfi işitip öğrendi.

Ahmed bin Hanbel, ilim öğrenmek 
için pekçok İslâm beldesini dolaştı 
ve bu uğurda pekçok meşakkate 
katlandı. Kitap çantalarını sırtında 
taşırdı. Bir seferinde onu tanıyan biri, 
ezberlediği hadîs-i şerîfin ve yazdığı 
notlarının çokluğunu görerek; "Bir 
Kûfe'ye, bir Basra'ya gidiyorsun! 
Ne zamana kadar böyle devam 
edeceksin?" deyince, Ahmed bin 
Hanbel hazretleri "Hokka ve kalem 
ile mezara kadar..." diyerek cevap 
verdi.

Ahmed bin Hanbel'in kuvvetli 
hâfızasının yanında dikkati çeken bir 
vasfı da, işittiği bütün hadîs-i şerîfleri 
yazmaya çok önem vermesiydi. 
Yaşadığı devir, ilmin tedvin edilip 

Ahmed bin Hanbel

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

Emin ERSOY
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toplandığı ve kısımlara ayrılıp, 
yazıldığı bir devirdi. Fıkıh ve lügat ilmi 
derlenmiş, hadîs ilmi derlenmekte, 
yazılan hadîs-i şerîfler toplanmakta 
idi.

Ahmed bin Hanbel, böyle bir 
zamanda din ilimlerini öğrenip, 
bilhassa tefsîr, hadîs ve fıkıh 
ilimlerinde yüksek seviyeye ulaştı. 
Daha sonra Bağdat'a döndü ve ilmini 
yayıp, insanlara çok faydalı oldu.

Ahmed bin Hanbel hazretleri, 
ders ve fetvâ verme işine, kırk 
yaşında başladı. Bundan sonra hadîs 
rivâyetinde ve fetvâda başvurulan 
önemli bir kaynak oldu.

İki çeşit ders halkası (meclisi) 
vardı. Biri, talebelerine verdiği 
muntazam dersler, diğeri, hem 
talebelerinin, hem de halktan 
isteyenlerin katıldığı derslerdi. 
Onun ilim meclisine pekçok kimse 
katılırdı. Bâzı rivayetlere göre, 
dersini dinleyenlerin sayısı beş bini 
bulmuştur. Ahmed bin Hanbel'den 
ders alıp, ilim öğrenen talebenin 
çokluğu, ondan hadîs-i şerîf rivâyet 
edenlerin ve fıkhî meseleler 
nakledenlerin çok sayıda olmasından 
da anlaşılmaktadır. Onun meclisine 
gelip, derslerini dinleyenlerin 
bir kısmı, sâdece ondaki üstün 
hâllere ve yüksek ahlâka hayran 
kaldıklarından sohbetine katıldılar. 
Böylece bir kısmı hem ilmini hem 
ahlâkını alırken, bir kısmı da onun 
yaşayaşına göre yaşamak, onu 
tanımak, ahlâk ve edeb husûsunda 
yaptığı vâz ve nasihatten istifâde 
etmek için huzûruna geldiler.

Ahmed bin Hanbel'in meclisinde, 
derslerinde vekar, ciddiyet, tevâzu ve 
gönül huzûru hâkimdi. Dinleyenlere 
ve katılanlara saâdet vesilesi olan 
derslerini, ikindiden sonra Bağdat'ta 
büyük bir mescidde verirdi.

Ders meclisine dâimâ 
kitaplarıyla, yazıp kaydettikleri ile 
çıkardı. Çok kuvvetli bir hâfızaya 
sâhip olmasına rağmen, hadîs-i şerîf 
rivayet ederken, yine de yazdıklarına 
bakardı. Kitabından okur, talebelere 
yazdırırdı. Derslerinde hadîs-i şerîf 

rivâyetinden başka, bir de fıkhî 
meseleler hakkında verdiği cevaplar 
yer almaktaydı. Ondan ders alıp, 
ilimde yetişenlerin sayısı 900 
civarındadır.

Ahmed bin Hanbel rahmetullahi 
aleyh mezheb sâhibi bir âlimdir. 
Mezhebi, İslamiyette Ehl-i sünnet 
îtikâdı üzere olan dört hak 
mezhebden biri olup, ismine nisbetle 
Hanbelî mezhebi denir. Daha çok 
Şam, Bağdat ve Mısır'da yayılmıştır. 
Dört hak mezheb, müslümanlar 
için rahmet ve kolaylıktır. Nitekim 
Peygamber efendimiz; "Ümmetimin 
(müctehidlerinin) mezheplere 
ayrılması rahmettir." buyurmuştur.

Allahü teâlâya olan bağlılığı 
sebebiyle son derece tevâzu 
sâhibiydi. İnsanlara yardım etmeyi 
severdi. Herkesin derdine derman 
olmaya çalışırdı. Yoksulları korurdu. 
Son derece halîm selîm, yumuşak 
huyluydu. Aceleci değildi. Çok 
alçak gönüllüydü. Ağır başlı ve 
vakarlıydı. Câmiye gittiği zaman ön 
safa geçmeye çalışmazdı. Mecliste 
nerede yer bulursa oraya otururdu.

Ahmed bin Hanbel çok ibâdet 
ederdi. Her gece Kur'ân-ı kerîmin 
yedide birini okur, her yedi günde 
bir hatmederdi. Yatsı namazını 
kılınca biraz istirahat eder, sonra 
kalkıp sabaha kadar ibâdet ve tâatla 
meşgûl olurdu. Gece namazını hiç 
bırakmazdı. Halka dâimâ kolaylık 
yollarını gösterir, ağır vazîfeleri 
yüklemezdi. Acıktığı zaman bir 
şey bulamazsa, kimseden yiyecek 
istemez ve rahatsız etmezdi. 
Çoğu zaman ekmeğine sirke 
katık olurdu. Yolda yürürken, hızlı 
adımlarla yürürdü. Onu daha çok, 
mescidde, cenâze namazında ve 
hasta ziyâretinde görürlerdi. Giydiği 
elbiseyi en ucuz kumaştan yaptırırdı. 
Çok kere az şey yer; "Ölecek kimse 
için bunlar çok bile." derdi.

Allahü teâlâdan korkması, verâ 
ve takvâsı çoktu. Fakir bir hayat 
yaşadı. Haram şüphesi olan şeyi 
reddederdi. Haram mala sâhib 
olmaktansa, onu almamayı tercih 
ederdi. Borç karşılığı bir malı 

alacaklıya rehin bıraktı. Parayı 
bulunca alacaklıya gidip borcunu 
verdi. Rehin bıraktığı malı alacağı 
zaman alacaklı olan iki mal gösterip, 
rehin bıraktığının hangisi olduğunu 
kesin bilmediğinden; "Bunlardan 
birini seç, ikisi de aynı." dedi. Fakat 
Ahmed bin Hanbel rehin bıraktığı 
malın hangisi olduğunu bilemediği 
için kendi malı yerine başkasının 
malını almış olurum korkusu ile 
ikisini de bıraktı, almadı. Başkasının 
hakkı geçer diye kendi hakkından 
vazgeçti.

Ahmed bin Hanbel, Peygamber 
efendimizin sünnetine son 
derece bağlıydı; "Hiç bir hadîs-i 
şerîf yazmadım ki, onunla amel 
etmeyeyim." buyururdu.

Ahmed bin Hanbel talebeliği 
sırasında bir grup kimseyle bir su 
kenarında bulunuyordu. Onlar 
soyunup, suya girdiler. Ahmed bin 
Hanbel ise, Peygamber efendimizin 
şu hadîs-i şerîfine uyarak soyunmadı: 
"Kim Allah'a ve âhiret gününe 
îmân ediyorsa, hamama (avret 
yerlerini örtmeden) girmesin." O 
gece rüyâsında bir kimse ona; "Ey 
Ahmed! Sana müjdeler olsun! Zîrâ 
Allahü teâlâ, Resûlullah'ın sünnetine 
uyduğun için seni bağışladı. Seni 
imâm kıldı. İnsanlar sana tâbi 
olurlar." dedi. "Siz kimsiniz?" diye 
sorunca o zât; "Cebrâil'im." cevâbını 
verdi.

Ehl-i sünnet îtikâdından aslâ 
tâviz vermezdi. Bağdat'ta Mu'tezile 
fırkası mensupları;"Kur'ân-ı kerîm 
mahlûktur." diyerek, bu yanlış 
îtikâdlarına Abbâsî halîfesi Me'mûn'u 
da inandırdılar. Bunu kabûl etmesi 
için, Ahmed bin Hanbel hazretlerini 
de zorlayıp, Me'mûn vâsıtasıyla bu 
hususta baskı ve işkence yaptılar 
ve 28 ay hapsettiler. Bütün bunlara 
rağmen O; "Kur'ân-ı kerîm, Allahü 
teâlânın kelâmıdır. Mahlûk değildir." 
dedi. Bu sırada kendisine İmâm-ı 
Şâfiî Mısır'dan mektup göndermişti. 
Okuyunca ağladı. Sebebi sorulunca; 
"Rüyâsında Resûlullah efendimizi 
görmüş, Ahmed bin Hanbel'e 
mektup ile benden selâm yaz ve 
de ki, Kur'ân-ı kerîmin mahlûk olup 
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olmadığı kendisinden sorulacak. 
Cevâb vermesin buyurmuş." dedi.

Bir gün Ahmed bin Hanbel 
hazretleri bir cemâatle berâber 
oturuyordu. İçeriye bir zât girip; 
"Ahmed bin Hanbel kimdir?" dedi. 
Orada bulunanlar susup bekledi. 
"Ahmed bin Hanbel benim, ne 
istiyorsun?" dedi. Gelen zât şöyle 
anlattı:

Dört yüz fersah uzaktan 
geliyorum. Cumâ gecesi 
uyumuştum. Rüyâmda biri gelip 
bana; "Ahmed bin Hanbel'i 
biliyor musun?" dedi. "Hayır 
tanımıyorum." dedim. "Bağdat'a 
git, onu sor ve bulunca, Hızır 
aleyhisselâm sana selâm söyledi 
de. Semâvâttaki, gökteki melekler 
ondan râzıdır. Çünkü o, nefsine 
aslâ uymadı, Allahü teâlâya itâat 
husûsunda çok sabırlı davrandı." 
dedi.

Ahmed bin Hanbel; "Mâşâallah, 
lâ havle velâ kuvvete illâ billah." 
dedi. Sonra o zâta; "Başka bir 
söyleyeceğin ve ihtiyâcın var mı?" 
dedi. "Hayır sâdece bunun için 
geldim." dedi ve o gün Bağdat'tan 
ayrıldı.

Bir kere hadîs âlimleri, Ebû 
Âsım Dahhak ibni Mahled'in 
meclisinde toplanmıştı. Onlara; 
"Fıkıh öğrenmek istemez misiniz? 
Halbuki aramızda fıkıh âlimi yok." 
dedi. Onlar; "Aramızda bir kişi 
var." dediler. "Kimdir o?" dedi. 
"Birazdan gelir." dediler. Biraz 
sonra Ahmed bin Hanbel karşıdan 
göründü. "Karşılayalım." dedi. 
Oradakiler; "O böyle şeyden 
hoşlanmaz." dediler. Gelince, Ebû 
Âsım onu yanına oturtup, fıkhî 
meseleler sormaya başladı. Bir 
suâl sordu ve cevap aldı. Sormaya 
devâm ederek, birkaç kere sorup 
cevap aldı. Sonra da; "Bu deryâ 
gibi bir âlimdir." dedi.

Ahmed bin Hanbel'in, yevmiye 
ile çalışan bir işçisi vardı. Akşam 
talebesine; "Bu işçiye ücretinden 
fazla ver." dedi. Talebe, ücretinden 
fazla para verdi. İşçi almadı ve 
gitti. Hazret-i İmâm; "Arkasından 
yetiş, şimdi alır." dedi. Dediği 

gibi, işçi parayı aldı. Hazret-i 
İmâm'a sebebi suâl edildiğinde 
buyurdu ki: "O zaman böyle bir 
şey aklından geçiyordu... Şimdi 
ise bu düşünce onda yok oldu. 
Alması tevekkülünü bozmayacağı 
için aldı." Tevekkül nedir diye suâl 
ettiler: "Rızkın Allahü teâlâdan 
olduğuna inanmaktır." buyurdu.

Zamânın meşhûr bir falcısı 
vardı. Fal baktırmak istiyenler her 
taraftan gelir kendisini bulurlardı. 
Bu şahıs falcılığı meslek hâline 
getirmişti. Bir ara hastalandı. 
Yirmi sene iyileşemedi. Biri 
ziyâretine gelmişti. Hâlini görünce; 
"Senin iyileşmenin tek yolu var, 
o da zamânımızın en büyük 
âlimlerinden ve evliyâsından 
biri olan Ahmed bin Hanbel 
hazretlerinin duâ etmesidir." dedi. 
Bu falcı da annesini gönderip, 
duâ etmesini istedi. Annesi 
Ahmed bin Hanbel'in huzûruna 
varınca; "Oğlum yirmi senedir 
hasta yatıyor. İyileşmesi için 
sizden duâ istemeye geldim." 
deyince; "Herkes iyileşmek için 
oğluna gelirdi. Senin oğlun da, her 
şeyi bildiğini zannederdi. Kendi 
hastalığını tedâvî etmeyip de, seni 
bana mı gönderdi?" buyurdu. 
Kadının defalarca ısrârı karşısında 
dayanamayıp, falcılığı bırakması 
şartıyla, duâ edeceğini söyledi. 
Hazret-i İmâmın bu sözü üzerine 
falcılığı bıraktı. Tövbe istigfâr etti 
ve sıhhate kavuştu.

Bir gencin, felç olmuş, hasta 
bir annesi vardı. Bir gün oğluna; 
"Ey oğlum! Eğer benim rızâmı 
almak, beni sevindirmek istersen, 
İmâm-ı Ahmed'in huzûruna git 
ve sıhhate kavuşmam için bana 
duâ etmesini söyle. Belki Allahü 
teâlâ beni bu hâle getiren bu 
hastalıktan kurtarır." dedi. Genç, 
İmâm-ı Ahmed'in kapısına geldi ve 
seslendi. İçerden bir ses; "Kimsin?" 
dedi. Cevâbında; "Size muhtâcım, 
hasta bir annem var, sizden duâ 
istiyor." dedi. İmâm çok üzüldü. 
Kendi kendine; "Beni nereden 
biliyor?" dedi. Sonra kalktı, abdest 
aldı, namaza durdu. İmâmın 
hizmetçisi o gence; "Sen geri dön, 
İmâm duâ ediyor." dedi. Genç 
geri döndü, evin kapısına geldiği 

zaman, annesi Allahü teâlânın 
izniyle tam sıhhate kavuşmuş 
olarak kalktı ve oğlunu kapıda 
karşıladı.

Hazret-i İmâm, Abdullah 
bin Mübârek hazretlerinin 
gelmesini ve onunla görüşmeyi 
çok arzu ediyordu. Nihâyet bir 
gün oğlu; "Babacığım! Abdullah 
bin Mübârek geldi, kapıdadır, 
sizi görmek istiyor." dedi. İmâm-ı 
Ahmed; "İçeri alma!" dedi. Oğlu; 
"Babacağım, bunda ne hikmet 
vardır ki, senelerdir onu görmek 
arzusu ile yanıyordun, bugün 
bu saâdet, bu nîmet kapınıza 
geldi de içeri almıyorsunuz?" 
dedi. Ahmed bin Hanbel; "Evet, 
söylediğin gibidir. Ama korkarım 
ki, onu gördükten sonra ayrılığına 
dayanamam. Onun kokusu için 
bir ömür harcadım. Onu ayrılmak 
olmayan yerde görmek isterim." 
dedi.

Ahmed bin Hanbel sık sık 
talebesine buyururdu ki:

"İlim, insanlara, ekmek ve su 
kadar lâzımdır. İlim, rivâyet, kuru 
mâlûmât ve bilgi çokluğu değildir. 
İlim, faydalı olan ve kendisiyle 
amel edilen şeydir."

"Kulun kalbini ıslâh etmesi, 
düzeltmesi için, iyilerle berâber 
olması kadar faydalı bir şey yoktur. 
Yine kulun fasıklarla berâber olup, 
onların işlerine dikkat ve nazar 
etmesi kadar zararlı bir şey yoktur."

"Günahlar îmânı zayıflatır."

"Yemeği, din kardeşleriyle 
sürûr içinde, fakirlerle ikrâm ve 
cömertlikle, diğer insanlarla da 
mürüvvet içinde yemek lâzımdır."

"Her şey için kerem vardır. 
Kalbin keremi Halıktan râzı olmak, 
kadere rızâ göstermektir."

"Sizde olmayan meziyetlerle 
sizi metheden kimsenin, sizde 
olmayan kötülüklerle de bir gün 
kötüleyeceğini unutmayınız."

"İstediklerini vermediğiniz 
zaman kızan, kırılan veya küsen 
arkadaş, gerçek arkadaş değildir."
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"Kibir taşıyan kafada, akıla 
rastlayamazsınız."

"İnsanların ahmak sınıfı, 
kendilerinin medh edilmesinden 
hoşlananlarıdır."

"Tevekkül, her şeyi Allah'tan 
bilmek ve rızkı O'nun verdiğine 
inanmaktır."

"Tevekkül, bütün işlerinde 
Allahü teâlâya teslim olmak, 
başa gelen her şeyi O'ndan bilip 
katlanabilmektir."

"İnsana az bir mal yetişir. Çok 
mal ise kâfi gelmez."

"Bir kimse, sadık bir arkadaşını 
kaybederse, kendisi için zillettir."

"Hüsn-i zannı olanın hayatı hoş 
geçer."

"Yalan söylemek, emniyeti 
giderir."

"Meziyet, fazîlet, ilim ve irfân 
tamamlığı iledir."

"Ayıplardan uzak arkadaş 
arayanlar, arkadaşsız kalır."

855 (H.241) senesi Cumâ günü 
vefât etti. Vefât haberi, bütün 
Bağdat halkını ağlattı. Cenâze 
namazını kılmak üzere çevreden 
gelenlerle birlikte, binlerce insan 
toplanmıştı. Bağdatlılar evlerinin 
kapısını açıp; "Cenâze namazı için 
abdest almak isteyen gelsin." diye 
bağırdılar. Cenâze namazı kılınınca, 
kuşlar tabutu üzerinde uçuşup, 
kendilerini tabuta vurdular. 
Cenâze namazında yüz bine yakın 
kişi bulundu. O gün yâhûdî ve 
hıristiyanlardan pekçok kimse, 
bu hâdiseyi görerek müslüman 
oldu. Ağlayıp, bağırarak; "Lâ ilâhe 
illallah." dediler.

Vefâtından sonra Muhammed 
ibni Huşeyme hazret-i İmâm'ı 
rüyâsında gördü. "Nereye 
gidiyorsun?" dedi. "Cennet'e." 
dedi. "Allahü teâlâ sana ne 
muâmele etti?" diye sorunca, 
cevâbında; "Allahü teâlâ beni 

mağfiret etti. Başıma taç giydirdi 
ve; "Ey Ahmed! Kur'ân-ı kerîme 
mahlûk demediğin için, bu 
nîmetleri sana verdim." buyurdu." 
dedi.

Ahmed bin Hanbel'in vefât 
haberini İskenderiye'de iken duyan 
Muhammed bin Huzeyme, çok 
üzülmüştü. Rüyâsında Ahmed bin 
Hanbel'in salına salına yürüdüğünü 
görüp kendisine; "Ey İmâm! 
Bu böyle ne biçim yürüyüş?" 
dedi. O da; "Dünyâda Allahü 
teâlânın dînine hizmet edenlerin, 
Cennet'teki yürüyüşleri böyledir." 
buyurdu. O; "Allahü teâlâ sana 
nasıl muâmele etti?" diye sual etti. 
İmâm hazretleri; "Allahü teâlâ beni 
affetti, başıma bir taç, ayağıma 
altından iki ayakkabı giydirdi ve; 
"Ey Ahmed! Kur'ân-ı kerîm benim 
kelâmımdır, diye inandığın için, 
bu iltifâtlara kavuştun. Ey İmâm! 
Süfyân-ı Sevrî'den sana ulaşan 
duâlar var, onlarla dünyâda duâ 
ettiğin gibi, şimdi de duâ et." dedi. 
Bu emir üzerine; "Ey âlemlerin 
Rabbi olan Allah'ım! Bizleri af ve 
magfiret eyle. Bizlere suâl sorma." 
diye duâ ettim. Bu duâdan sonra; 
"Ey Ahmed! İşte Cennet, gir oraya 
buyurdu ve ben de Cennet'e 
girdim." dedi.

Ahmed bin Hanbel'in pek çok 
eseri vardır. Bunlardan bâzıları 
şunlardır:

1) Müsned; 30 bin hadîs-i 
şerîfi içine almıştır. Matbûdur. 2) 
Kitâb-üs-Sünne. 3) Kitâb-üz-Zühd: 
Matbûdur. 4) Kitâb-üs-Salât. 
5) Kitâb-ül-Vera' ve'l-Îmân. 6) 
Kitâb-ür-Reddi ale'l- Cehmiyye 
ve'z-Zenâdıka: Matbûdur. 7) Kitâb-
ül-Eşribe: Matbûdur. 8) Kitâb-ül-
Mesâil. 9) Cüz-fi Usûl-üs-Sünne. 
10) Fadâil-üs-Sahâbe: 2 cilt hâlinde 
matbûdur. 11) Er-Reddü A'lâ men-
Tenâkua fi'l-Kur'ân. 12) Et-Tefsir. 
13) En-Nâsih ve'l-Mensûh. 14) 
Et-Târih. 15) Hadîsu Şu'be. 16) 
Mukaddem ve'l-Muahhar fi'l-
Kur'ân. 17) Vücûbât-ül-Kur'ân. 18) 
Menâsik-ül-Kebîr ve's-Sagîr. 19) 
El-Cerhu ve't-Ta'dîl. 20) Kitâb'ül-ilel 
ve Ma'rifet-ür-Ricâl: Matbûdur.

HAYIR OLMAZ!

Ahmed bin Hanbel vefât 
ederken eliyle işâret edip; "Hayır 
olmaz!" dedi. Oğlu; "Babacığım 
bu ne hâldir?" diye sorunca; "Şu 
an tehlike zamânıdır, duâ ediniz. 
Şeytan felâket toprağını başıma 
saçmak istiyor. Ey Ahmed! Benim 
elimde can ver, diyor. Ben de; 
"Hayır olmaz! Hayır olmaz!" 
diyorum. Bir nefes kalıncaya 
kadar tehlike vardır. Şeytanın 
aldatmasından emîn olmak 
yoktur." buyurdu.

SORULAR

Ahmed ibni Hanbel'e; "Her gün 
sabahtan akşama kadar câmide 
ibâdet edip, Allahü teâlâ benim 
rızkımı nereden olsa gönderir, 
diyen bir kimse nasıl bir adamdır?" 
diye sorulduğunda; "Bu kimse 
câhildir. İslâmiyetten haberi yoktur. 
Çünkü, Resûlullah sallallahü aleyhi 
ve sellem buyurdu ki: "Allahü teâlâ 
benim rızkımı süngümün ucuna 
koymuştur." Yâni rızkım cihâd ile 
gelmektedir." buyurdu.

İhlâs nedir? sorusuna; 
"Amellerin âfetlerinden 
kurtulmaktır." Tevekkül nedir? 
sorusuna; "Rızkın Allahü teâlâdan 
olduğuna inanmaktır." cevâbını 
verdi.

Zühd nedir? sorusuna;"Zühd 
üç türlüdür; câhilin zühdü, 
haramları terk etmektir. Âlimlerin 
zühdü, helal olanların fazlasından 
sakınmaktır. Âriflerin zühdü, 
Allahü teâlâyı unutturan şeyleri 
terk etmektir." buyurdu.

Ebû Hafs Ömer bin Sâlih 
Tarsûsî isimli velî bir zât, Ahmed 
bin Hanbel'e; "Kalbler ne ile 
yumuşar?" diye sordu. Başını 
eğip biraz düşündükten sonra; 
"Evlâdım! Helâl yemekle yumuşar." 
buyurdu.

Ahmed bin Hanbel hazretlerine 
bir gün; "Tevekkül nedir?" diye 
sordular. "İnsanlardan istemeyi ve 
onlara yalvarmayı terk etmektir." 
buyurdu.
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Dr. Ahmet ALTUN

G Ü N D E M

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'den 
savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna 
kadar sahip çıkacağız Onları katillerin eline kucağına 
atmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 
32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD 
Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları 
şöyle;

9 farklı dalda ödülleri takdim edilen iş, akademi ve 
basın dünyamızın değerli temsilcilerini tebrik ediyorum. 
Hangi alanda olursa olsun başarının kendisi kadar o 
başarının arkasındaki kişilerin emeklerinin de takdir 
edilmesi gerekir. Hakkı verilen her başarının hayatta 
daha büyük başarıların önünü açtığını yakinen biliyoruz. 
Kimi muhalefet aktörleri ile mandacı ekonomistlerin 
iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bir 
dönemde bu yaklaşım çok daha önemlidir.

Ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına, sosyal 
ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin 
ödüllendirilmesini bu bakımdan çok daha anlamlı 
buluyorum. İstisnai örnekler üzerinden kötümser bir tablo 
çizmeye çalışan şeamet tellallarına verilen en güzel cevap 
az önce ödül alan kardeşlerimizdir. Esasen bu isimler 
Türkiye'nin farklı alanlarda yazdığı başarı hikayesinin 
kahramanlarından sadece bir kısmıdır, küçük bir örneğidir.

"1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim 
sayımız 6'ya ulaştı"

Edirne'den Hakkari'ye, Samsun'dan Gaziantep'e kadar 
vatanımızın dört bir yanında aralarında kadınlarımızın 
gençlerimizin olduğu on binlerce insanımız benzer 
başarılara imza atıyor. Şu anda 1 milyar dolar ve üstü 
değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6'ya ulaştı. Türk 
girişimcilik ekosisteminden çıkan filiz işletmeler pek 
çok gelişmiş ülkeye teknoloji ihraç eder hale geldi. 
Fabrikalarımız çoğu zaman üç vardiya çalışarak siparişlerini 
yetiştirmeye çabalıyor.

"Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin 
adımlarla ilerliyoruz"

Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı 
sürekli artıyor. İstihdamda 30 milyonun üzerine çıktık. 
Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak 
yükseliyor. 2021 yılını 225 milyar dolar ihracatla kapatıp 
bu yıl için daha büyük hedefler belirlemiştik. Nisan ayı 
itibarıyla da 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. 

Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 
100'ün üzerine çıktı. Bundan 20 sene önce 365 günde 
ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye bugün 
bu rakamı 30-35 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı. 
Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla 
ilerliyoruz.

Türkiye'yi ve reel ekonomiyi yakından takip eden 
herkes muhalefetin yalanları ile sokak tiyatrolarının 
ötesindeki bu fotoğrafı çok net görüyor. Kim ne derse desin 
başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıyan kendisini sürekli 
geliştiren iş dünyamızın yolu da bahtı da açıktır. Sayın 
başkanın da ifade ettiği gibi bu ödüllerin güçlü Türkiye'nin 
güçlü üreticilerinin takdir ve teşvik edildiği bir zemine 
dönüşeceğine yeni girişimcilerimize, sanayicilerimize 
ilham kaynağı olacağına inanıyorum.

"2053 vizyonuna kilitleyecek yolun katma değerli ve 
yenilik odaklı üretimden geçtiğinin çok iyi farkındayız"

Biz de tüm imkanlarımızla ülkemizin potansiyeline 
inanan büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül veren 
vizyoner, çalışkan, millet ve memleket sevdalısı iş 
adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi 
2023 hedeflerine taşıyacak 2053 vizyonuna kilitleyecek 
yolun katma değerli ve yenilik odaklı üretimden geçtiğinin 
çok iyi farkındayız. Bu amaçla başlatmış olduğumuz 
teknolojik odaklı sanayi hamlesi programımızı hamdolsun 
yeni alanlara teşmin ederek bütün bu alanlarda başarıya 
kilitlenmiş vaziyetteyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeden savaştan çıkıp 
gelenlere sahip çıkacağız

"Türkiye'yi kritik teknolojilerin üreticisi haline getirme 
idealimizi adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz"

Argesini ve üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz 
diğer bir deyişle yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili 
ürün belirledik. Hamle programının mobilite çağrısı 
kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi 
sonucunda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 
31 projenin desteklenmesine karar verdik. Bu projeler 
için 3,5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira 
araştırma geliştirme harcaması yapılacak. İleri sürüş 
destek sisteminden akıllı kamera sistemine, Elektrikli 
araçların batarya taşıyıcılarından yenilikçi teknolojiye 
sahip hafifletilmiş parçalara kadar pek çok ürünü yerli 
imkanlarla üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki 
dönemde bu kapsama kimya, eczacılık, elektronik gibi 
yüksek teknolojili diğer sektörleri de ekleyerek hamle 
programımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. Böylece 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Suriyeden savaştan çıkıp 
gelenlere sahip çıkacağız
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Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi 
haline getirme idealimizi sizlerin de desteği ile adım adım 
gerçeğe dönüştüreceğiz.

Bugün ödül törenimizin yanı sıra MÜSİAD'ın 
kuruluşunun 32. yılına kavuşmanın heyecanını 
ve haklı gururunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden 
beri yılmadan, yorulmadan, engellere aldırmadan 
Türkiye'nin kalkınmasına, ekonominin büyümesine, Türk 
demokrasisinin gelişmesine verdiği eşsiz katkılar için 
MÜSİAD'a yine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

"MÜSİAD daima milletin ve milli iradenin yanında saf 
tutmuştur"

28 Şubat'ın sermayenin renklere ayrıldığı karanlık 
günlerinden vesayetin yeniden hortlatılma çabalarına, 
cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarındaki sokak 
terörüne, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı 
darbe teşebbüsüne Türkiye'nin ekonomik ve siyasi 
bağımsızlığını hedef alan saldırılara kadar her kritik 
dönemde MÜSİAD daima milletin ve milli iradenin yanında 
saf tutmuştur. Sadece ekonomi ve siyasette değil mazlum 
ve mağdurlarla dayanışmada da MÜSİAD hep öncü bir 
rol üstlenmiştir. Sizler veren elin alan elden üstün olduğu 
inancıyla ülkemizin sınırlarını aşan yardımlar yaptınız. 
Kazancınızı çalışanlarınız yanında ihtiyaç sahipleriyle de 
paylaşarak iş dünyasına örnek oldunuz. 

"Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek"

İşte Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi biriket evlerde 
600-650 briket evin orada inşa edilmesi sizin attığınız bu 
güzel adımlardan bir tanesidir. Tabi bu rakamı biraz daha 
yükseltebilirseniz bizleri çok daha mutlu edersiniz. Hedef 
en az 100 bin briket evi orada inşa etmek.

Erdemli tavırlarınızdan dolayı her birinizi tebrik 
ediyorum. Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama 
Suriye ama Afganistan ama Irak, İran farketmiyor. Biz 
muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi 
bilen bir kültürün mensuplarıyız. 

"Ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip 
çıkacağız"

Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu anlamayan 
bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz sevgili 
peygamberimizin muhacirliğini de biliriz, ensar olduğu 
dönemi de biliriz. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla 
devam ediyoruz. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize 
sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız 
bay Kemal siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu 
konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri 
zaman vatanlarına dönebilirler. Birileri çıkmış durmadan 
laf salatası yapıyor. Biz asla kapımız açık onlara ev 
sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin 
eline kucağına atmayacağız.

"Salgını geride bırakırken artçı sarsıntıları ile mücadele 
sürüyor"

İnsanlık son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen 
koronavirüs salgınını geride bırakırken artçı sarsıntıları ile 
mücadelesini sürdürüyor. Salgının özellikle ekonomide 
arz-talep dengesini alt-üst ettiğini, küresel ticaretin 
işleyişini bozduğunu, tedarik zincirlerinde kırılmalara yol 

açtığını, emtia ve enerji fiyatlarında çok ciddi artışlara 
sebep olduğunu görüyoruz.

Bu olumsuz küresel ekonomik görünüm Ukrayna ve 
Rusya arasında sıcak çatışmaların başlamasıyla beraber 
daha da kötüleşti. Örneğin 2022 mart ayı itibarıyla 
Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir önceki yılın aynı ayına 
göre yaklaşık yüzde 600 oranında arttı. Yani 6 katına çıktı. 
Benzer fiyat yükselişlerini gıdadan petrole hemen her 
alanda görmek mümkündür. Katlanarak artan enerji, gıda 
ve hammadde fiyatları ne yazıkki tüm dünyada enflasyonu 
körüklüyor. Aşırı yüksek enflasyon bugün Avrupa ve 
Amerika bölgesi başta olmak üzere herkesin ortak sorunu 
haline gelmiştir.

Enflasyon oranı Amerika Birleşik Devletleri ve 
Almanya'da son 40 yılın, Fransa'da son 36 yılın, İngiltere'de 
son 30 yılın, Avro Bölgesi'nde son 25 yılın zirvesine 
ulaşmıştır. Dahası birçok ülkede üretim yavaşlamakta, 
istihdam düşmekte, iç talep zayıflarken bütçe açıkları ve 
kamu borçluluğu rekora koşmaktadır.

Elbette tüm bu olumsuz gelişmelerden küresel 
ekonominin bir parçası olan Türk ekonomisi de ister 
istemez etkileniyor. Üstelik biz bir de kur baskısı ve eskiden 
beri en önemli sorunumuz olan rasyoneliteden uzak 
fiyatlandırma alışkanlığı ile mücadele ediyoruz. Bilhassa 
artan enerji ve hammadde maliyetlerinin sanayicilerimiz 
üzerinde ciddi baskı oluşturduğunun farkındayız.  

"Muhalefetin sabotajlarına rağmen nükleer güç 
santrallerimizi devreye almak için gece gündüz demeden 
çalışıyoruz"

Aynı şekilde piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin 
de temel bahanesi petrol ve enerji fiyatlarındaki aşırı 
dalgalanmadır. Ancak enerji fakiri olan bir ülke Türkiye. 
Buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımından 
Avrupa dahil en düşük enerji maliyeti Türkiye'dedir. 
Hükümet olarak vatandaşımızın ve işletmelerimizin 
kesintisiz enerjiye en uygun fiyatlarla erişimi için 
tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Kendi 
kaynaklarımızdan enerji üretimini de teşvik ediyoruz. 
Muhalefetin sabotajlarına rağmen nükleer güç 
santrallerimizi devreye almak için gece gündüz demeden 
çalışıyoruz. Akkuyu devam ediyor inşallah nükleer güç 
santralimiz olarak Akkuyu'yu 2023 sonuna kadar inşallah 
bitireceğiz. Bunun yanında 18 Mart Çanakkale Köprümüzü 
bitirdik ve milletimizin tüm insanlığın emrine sunduk.

Tüm bunlarla beraber birer hafta aralıklarla Tokat 
Havalimanı'nın açılışını da yaptık. Onu da yine şu anda 
hizmette bile yarış halinde elhamdülillah o da sadece 
Tokatlıların değil tüm insanlığın emrine amade. Yola 
devam ediyoruz dünyada 5 tane deniz üzerinde havalimanı 
var bunun 2 tanesi bizde. Birisi Giresun-Ordu Havalimanı, 
ikincisini de Rize-Artvin Havalimanı olarak cumartesi günü 
açılışını yapıyoruz.

Yola devam ediyoruz birileri de sadece boş boş 
konuşup duruyor. Tüm bu yapılanlar ortada ve artık benim 
Artvinli, Rizeli vatandaşım İstanbul'dan uçağa binecek 
1 saat 45 dakikada hemen Rize-Artvin Havalimanı'na 
inecek. Oradan da yarım saatte bilemedin 45 dakikada 
evine ulaşacak. Bu modern bir toplumun sağladığı 
imkanın daniskasıdır. trt haber
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BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, “ANNELERİMİZ 
BAŞ TACIMIZDIR”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anneler Günü dolayısıyla 
yazılı bir açıklama yaparak, anneler gününü kutladı. Başkan Çolakbayrakdar, 
mesajında; dinimizin ve kültürümüzün anneye verdiği değerin önemine dikkat 
çekerek, “Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün sevelim ve 
kıymetini bilelim ”dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Anneler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: “Örf 
ve geleneğimizden aldığımız öğretiyle hem de yüce dinimizin bize öğretmiş 
olduğu bilgiler ışığında annelerimizin bizdeki yeri sadece bir gün değil, yılın 
365 günü hatırlanmaya layıktır. Hepimiz bir annenin evladıyız. Yüce dinimiz, 
Ayet-i Kerime’de ‘Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi 
onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu’  buyrulmuştur. Bu sebepledir ki, 
Peygamber Efendimiz de “Cennet anaların ayaklarının altındadır” diyerek 
anneye saygıyı emretmiştir. Henüz doğmadan bizler için fedakar olan 
annelerimiz yaşamları boyunca aynı hassasiyetler bizlerin üzerinde varlıklarını 
hissettirmektedir. Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün 
sevelim ve hatırlayalım. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de annelerimize 
pozitif ayrıcalık tanıyor ve birçok projelerimizi onlar için yapıyoruz. Bu duygu 
ve düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler 
Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve hürmetlerimi sunarım”.
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Özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan bir yeme bozukluğu olan anoreksiya nervozanın 
dünya genelinde bir salgın halinde yayıldığını vurgulayan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
yeme bozukluklarının ortaya çıkmasında medyanın çok önemli rolü olduğunu söyledi.

Hastalığın ortaya çıkmasında hatalı aile tutumlarının etkisine de dikkat çeken Tarhan, 
“Medyadaki mükemmel vücut algısı çocukları ve gençleri etkiliyor. Moda dergisini aşırı 
okuyan bir çocuğun anoreksiya olmaması çok zor. Kız ya da erkek olması fark etmiyor.  Medya 
güzeliği fiziksel görünüme indirgiyor. Oysa insanı güzel yapan dış görüntüsü değil, karakteri 
ve kişiliğidir. Maalesef sadece görselliğin ve estetik algının kutsallaştırdığı bir çağda yaşıyoruz. 
Anne ve babalar da medyanın bu hastalığını satın alıyorlar.” diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bir yeme 
bozukluğu olan anoreksiya nervoza hakkında değerlendirmede bulundu.

Yeme bozuklukları arasında  bulunan anoreksiya nervozanın gelişmiş ülkelerde ciddi 
bir şekilde pandemi şeklinde yayıldığını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anoreksiya 
nervoza, özellikle ergenlik döneminde en çok genç kızlarda yaygın olarak görülen bir durum. 
Yaygınlaşmasının nedenleri araştırılıyor. Anoreksiya nervoza, 50 sene öncesinde de vardı ama 
bu kadar yüksek değildi. Bunun nedenleri de araştırılıyor.” dedi.

Anoreksiya nervozanın biyolojik temeli var

Anoreksiya nervozanın tek etkenli değil çok etkenli bir rahatsızlık olduğunu kaydeden Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Bir genetik boyutu var. Mesela çift yumurta ikizlerinde yapılan çalışmalar 
var. Ya da ailede yapılan aneroksiya araştırmaları var, bunlarda aneroksiya 10 misli daha 
fazla görülüyor. Aile içinde birinci derece yakınlarında olan aneroksiya nevroza yani yeme 
bozuklukları olan o kişide olma ihtimali 10 misli daha fazla yüksek çıkıyor. Bu da hastalığın 
biyolojik temelini gösteriyor.”dedi.

Anoreksiya nervozanın kültürel ve psikolojik boyutlarının da bulunduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Ayrıca nöro biyolojik ve nöro genetik temeli de var. Ortamı oluşturduğunuz 
zaman hemen ortaya çıkıyor.

Bu yatkınlık genleri şöyledir: Mesela bir insanın akciğerinde kanser olmayla ilgili iki türlü 
gen vardır: Biri yatkınlık geni, diğeri kozatif gen yani sebep olan gen. Bir kişide ‘kozatif gen’ 
dediğimiz yani sebep olan gen varsa kişi 40 yaşına geldiği zaman sigarasını içmiyor, kendine iyi 
bakıyor ama pat diye akciğer kanseri başlıyor. Ama eğer kozatif gen yoksa yatkınlık geni varsa 
kişi sağlıklı yaşarsa yediğine içtiğine dikkat ederse, sigara içmezse akciğer kanseri başlamıyor. 
dedi.

Yanlış protein, yeme algısını bozuyor

Yeme bozukluklarında da aynı şekilde yatkınlık geni olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Fakat bazı durumlarda bu ortam şartları, kültürel şartlar, psikolojik şartlar hazır 

S O S YO L O J İ

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Hatalı tutumlar yeme 
bozukluklarına yol açabilir
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olduğu zaman o gen başlıyor, aşırı gen ifadesi yapıyor, yanlış protein üretiyor. Bu yanlış protein 
ne oluyor? Kişinin yeme algısı bozuluyor. Yemeyle ilgili açlık, tokluk duygusu bozuluyor. 
Örneğin kişide şişmanlama korkusu oluyor. Aşırı zayıflatma isteği oluyor, neredeyse tutku 
derecesinde. Kişide aşırı kilo almaktan korkma vardır. Ben öyle bir vaka bilirim ki 29 kilo olduğu 
halde aynanın karşısında geçerek ‘Ben 150 kiloyum’ diyordu. Bu kişi yalan söylemiyor, öyle 
algılıyor. Beyni ona ‘Evet sen 150 kilosun’ diyor. Halbuki kişi 29 kilo, beden kitle endeksi belli. 
Böyle bir durumda gerçeklerle yüzleştiği zaman bunu kabul etmiyor, inkar ediyor. Yok sayıyor 
bunu.”diye konuştu.
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Böyle durumlarda kişinin beyninde beden imaj algısıyla ilgili sorumlu alanın kimyasının 
bozulmuş olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Beyin hatalı düşünce üretiyor, hatalı 
algı üretiyor. Öyle olunca kişi kendini çirkin algılıyor. Halbuki onun çok çok üstünde güzel. 
Bakıyorsunuz ‘Ben çok çirkinim’ diyor, aynaya bakmaktan korkuyor. Halbuki ortalamanın 
üzerinde bir yüzü ve bedeni olduğu halde kendini beğenmiyor.”dedi.

Sevginin fazlalığı bazen zarar veriyor

Bu durumun oluşması için de kişinin belli bir ortama ve şartlara sahip olması gerektiğini 
söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Nasıl ki akciğer kanseri için yatkınlık geni varsa sigara içtiğin 
zaman tetikliyorsun onu. Burada da psikolojik olarak, sosyolojik olarak, kültürel olarak, aile 
olarak bunu tetikleyen anne babaların hatalı tutumları var. Toplum tutumları ve hataları var. 
Sevgi yoksunluğu önemli bir etken ama o yetmiyor. Bazen sevgi fazlalığı da zarar veriyor. 
Fazla seviyor, çok seviyor fakat çok kontrol ediyor. Aile temelli tedaviler yapılıyor. Aile temelli 
tedavilerde sevgi çok ama anne ve baba katı tutumlu ve kontrollü. Sanki anne değil de 
komutan. Sevgisini belli etmiyor, proje çocuk geliştiriyor. ‘Şöyle olmalısın böyle olmalısın, sakın 
kilo almamalısın’ diye telkinde bulunuluyor.”dedi.

Yemek yememek çocuğun kendini kanıtlama alanıdır

Bu tip annelerin sürekli küçük yaştaki çocuğun peşinde elinde tabakla arkasında dolaştığını 
vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “O çocuk için de yemek yememek en önemli kanıtlama 
alanıdır. Anne ve babaya kendini kanıtlamak için yememe duygusu gelişir. Anneye karşı hem 
sevgi vardır hem öfke vardır. Anne sevgiyle yapıyor ama sevgi ve baskıcılığı bir arada yapıyor. 
Sevgi ve baskı bir arada olduğu zaman birçok psikiyatrik hastalığa kapı açıyor. Kimi zaman 
intihar vakalarının da arkasında sevgi ve baskıcılık vardır.” dedi.

Çocuk ebeveynleriyle savaşa giriyor

Ailede uyguladıkları aile kişilik testleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu 
testlerle çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişki modelinin belirlenme ve tespiti sağlandığını  
söyledi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:

“Çocuk ve ebeveyn ilişkileriyle ilgili anne baba parental ilişki ölçekleri vardır. Mesela 
orada aile içerisinde demokratik tutum var mı, ebeveyn otoriter mi totaliter mi, yoksa ailede 
demokratik işleyiş var mı şeklinde bunlara bakılıyor. Ailede demokratik işleyiş varsa bu tarz 
olaylar daha kolay çözülüyor. Ailede sevgiyle birlikte katı tutum varsa çocuk böyle durumlarda 
anneye babaya karşı çıkamıyor, direkt itiraz edemiyor çünkü sevdiğini biliyor. Ama ne yapıyor? 
Anne babanın çok önem verdiği konu nedir? Kilo almama ve güzel görünme konusu. Çocuk 
orada tepki alanı seçiyor. Çocuk anneyle yedin, yemedin şeklinde bir savaşa giriyor. Kimi zaman 
babayla da bu savaşı yaşayabiliyor.

Ebeveyn çocuk savaşları oluyor

Sevginin doğru zamanda, doğru şekilde, doğru biçimde ve doğru dozda verilmesi önemli

Böyle durumlarda çocuğun kendi bireyselliğini ve bağımsızlığını varoluş anlamı olarak 
kattığını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu bağımlılıkta olabiliyor bazen. Onun için sevgi 
önemli ama sevginin doğru şekilde, doğru zamanda, doğru biçimde ve doğru dozda verilmesi 
önemli. Doğru dozda verilmesi önemli. İçe içe olan sevgi su gibidir. Çok verilirse de bozarsınız. 
2-3 kişilik sevgiyle büyütüyorsunuz, disiplini gevşek tutuyorsunuz, çocuk böyle durumlarda 
hiçbir şey yapmaz. Tamamen isyankar bir kişilik geliştirir.”uyarısında bulundu.
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Çarpık beden algısında kişi kendini çirkin görür

Aneroksiya nervozanın iki tipi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Kısıtlayıcı tipte 
çarpık beden algısı vardır. Kendilerini zayıf görürler. Çirkin görürler, beden imaj algılarını çirkin 
görürler, bedenlerini beğenmezler ve kilo alma korkusu yaşarlar. Hayatlarının 60 dakikasından 
50 dakikası bu konuyu düşünmekle geçer. Bu kişilerin beden kitle endeksi de düşüktür. Bu 
kişiler yemek yemeyi kısıtlarlar. Tek başına yemek yemeyi tercih ederler ki kimse karışmasın. 
Yemeklerini küçük küçük parçalara bölerek yerler. Küçük bir makarnayı bile bölerek yerler. 
Kalori hesabını çok yaparlar. Kalori yakmak için de aşırı spor yaparlar. İdrar söktürücü alırlar ya 
da müshil kullanırlar.” dedi.

Yeme bozuklukları arasında bir de bulimia nervoza olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Bunda da tıkınırcasına yeme bozukluğu vardır. Abartılı bir şekilde yerler ve sonra da 
müthiş bir pişmanlık duyarlar. Tuvalete giderek kusarlar. Bu da beynin ödüle doymamasıyla 
ilgili ortaya çıkan bir durumdur. Onun için bağımlılığa ödül yetmezliği sendromu deniyor. 
Burada da kişide bu yeme duygusunu yönetememe vardır.”dedi.

Nöromodülasyon tedavileri uygulanıyor

Anoreksiya nervozada gerçeklik algısı bozulan kişinin yatarak tedavi edildiğini belirten Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Bu kişiler hastaneye yatırılıyor ve yeni tedavi yöntemleri uygulanıyor.  

Nöromodülasyon tedavisinde beynin derinliklerine uyarı verilerek kişinin açlık-toklukla 
ilgili alanları uyarılarak kişinin bozulan kimyasının düzeltilmesi hedefleniyor. Bir nevi beynin 
altyapısı düzenleniyor. Beynin özellikle estetik algılama ile ilgili alanlarına müdahale ediliyor. 
Türkçe’de Derin TMU tedavisi olarak adlandırılıyor.

Üç ayaklı tedavi uygulanıyor

Yeme bozukluklarının önlenmesi için aile bağları ve aile ilişkilerinin düzeltilmesi gerektiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bazı annelerde narsisizmin puanı öyle yüksek oluyor ki 
yani egosu yüksek anneler bunlar. Sevgi var ama annede ego yüksek, narsist. Çocuğunu sanki 
çocuğu değil, uzvu gibi görüyor. Çocuğu köleleştirmiş. Çocukla anne arasında köle-efendi ilişkisi 
var. Böyle olunca da çocuk bireyselleşemiyor, özgürleşemiyor. Hastalığa sığınıyor çocuk.” dedi.

Bu gibi durumlarda ailenin tüm fertlerinin tedavi altına alındığını kaydeden Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Bütün aileyi ele alıyoruz. Onun için burada üç ayaklı tedavi diyoruz. Doktorların 
yapacağı var, hastamızın yapacağı var, bir de ailemizin yapacağı var. Aileyi de durumuyla 
yüzleştiriyoruz. Bu süreçlerin tümü zaman ve emek isteyen bir şey. Bu alandaki psikologların  
bu konuda deneyimli terapistler olması lazım.” dedi.

Yeme bozukluklarının ortaya çıkmasında medyanın da çok önemli rolü olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Medyadaki bu mükemmel vücut algısı çocukları ve gençleri etkiliyor. 
Moda dergisini aşırı takip eden bir çocuğun anoreksiya olmaması çok zor. Kız ya da erkek 
olması fark etmiyor. ‘Mükemmel vücut budur’ diyor. Medya güzeliği fiziksel görünüme 
indirgiyor. Oysa insanı güzel yapan dış görüntüsü değil, sevimliliği, karakteri ve kişiliğidir. 
Bir insanı güzel yapan fiziksel görünümün payı yüzde 20’dir. Yüzde 80’i ise davranışları, 
huyu, karakteri, konuşması ve sohbetidir. Yani onun insani davranışlarıdır. Maalesef sadece 
görselliğin ve estetik algının kutsallaştırdığı bir çağda yaşıyoruz. Anne ve babalar da medyanın 
bu hastalığını satın alıyorlar.” diye konuştu.
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SIR DERGİSİ BAYRAMLAŞMA

B AY R A M

Ahmet Akif Urtekin

Bayramda kıymetli güvenlik güçlerimizle 
bayramlaşarak şekerlerimizi aldık. Tabi kolonya da 
vardı. Bu hatırnaz davranışlarından dolayı Armutlu 
Jandarma komutanı ve ekibini kutlarız. Yer: Armutlu
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NECİP FAZIL KISAKÜREK

Namı “Şairlerin Sultanı” olan Baki’den sonra ikinci şair,

Edebiyatın birçok dalında eserleri var, değil sadece şiir,

Cevvaldi, öğrencilik yıllarında çıkardığı dergi: “Nihal” idi,

İstanbul’da yaşadı genel; doğumu 1904, vefatı 1983 idi.

Paris’e gitti Milli Eğitim (Maarif Vekaleti) bursuyla: yaş 20.

Faruk Nafiz, Ahmed Kudsi ile tanıştı Darülfünun'dayken,

Annesi Girit muhaciri bir ailenin kızı olan Mediha Hanım,

Zafer Hanım, büyükannesinin etkisiyle okuma aşkını tattı.

Israrla şiir yazdı, ilk kitapları: Örümcek Ağı ve Kaldırımlar.

Lakin dönüşümü: Abdülhakim Arvasi’yle 1934'te tanışma.

Katkısı tiyatroya 1935'te, Tohum ve Bir Adam Yaratmak’tı.

Irak değildi Çile şiir kitabı, 1934 yazıldı ve 1939’da basıldı.

Sansasyonel “Büyük Doğu” dergisini ilk 1943’te yayımlandı.

Ardından birer yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

Kendisi de tutuklandı, 1950 yılında 1 ay 3 gün tutuklu kaldı.

Ünvanı (Sultanu Şuara) Türk Edebiyatı Vakfı’ndan 1980'de aldı.

Rapor dergisini 1976'dan 1980 yılına kadar 13 sayı çıkardı.

Esasen, Bir Adam Yaratmak&Reis Bey sinemaya uyarlandı.

Kabri Eyüp Sultan Camisinde Piyer Loti Tepesi’ne giden yoldadır.

Zafer SUAD

A K R O S T İ Ş
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İntizam-ı  Kelam

A N A L İ Z

Almanya, PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütü üyelerinin bulunduğu bir 
ülke. Örgüt üyeleri, üniversitelerde görev alabiliyor, düşünce kuruluşlarına, hatta siyasi 
partilere bile üye olabiliyorlar. Ülkede, Türkiye karşıtı söylem oluşturuyorlar.

Terör örgütü üyeleri, kaçtıkları Almanya'da faaliyetlerini rahatça sürdürüyor.
Üniversitelerde, düşünce kuruluşlarında ve siyasi partilerde izlerine rastlamak 

mümkün.

Başta PKK ve FETÖ olmak üzere birçok terör örgütü ve uzantısı alman akademi 
dünyasında kendisine geniş alan buluyor. Bir yandan kendi eğitim kurumlarını açıyorlar, 
diğer yandan çeşitli düşünce kuruluşları aracılığı ile eğitim dünyasında Türkiye karşıtlığını 
aşılamaya çalışıyorlar.

Almanya'da PKK ve FETÖ varlığı

PKK, Almanya'nın terör örgütü listesinde. Ancak buna rağmen örgütün 
üniversitelerdeki varlığına göz yumuluyor.

Üniversitelerdeki terör örgütü üyeleri, Türk öğrencileri de tehdit ederek baskı altına 
almaya çalışıyor.

Gazeteci ve yazar Aydın Enes Seydanlıoğlu, "Radikal ve marjinal sol kökenli gruplar, 
Almanya'daki göçmenler arasında azınlık olmalarına rağmen, yorum üstünlüğü bu 
kesimin elindedir. Özellikle 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Türkiye'den Almanya'ya siyasi 
saiklerle gelen bir kitle söz konusudur. Bu göç dalgası sonrası bu kesim Almanya'da 
çeşitli dernekler ve çatı organizasyonlar kurmaya başladı. 90'lı yıllara gelindiğinde bu 
kitleden hatırı sayılır bir grup daha da radikalleşti ve politize oldu" diyor.

"Üniversite ve siyasette varlar"

Aydın Enes Seydanlıoğlu, Seydanlıoğlu, Türkiye karşıtlarının Almanya'da siyasi 
partilerde aktif rol aldıklarına dikkat çekti:

"Birçok üniversitedeki öğrenci yapılanmaları da PKK'ya yakın ve benzeri grupların 
etkisi olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Suriye'de DEAŞ ile mücadele sonrasında 
Almanya'ya yeni bir rol biçildi ve üniversite yapılanmalarında da bu durum çok baskın 
ve etkili bir hale evrildi. Aynı zamanda bazı alman siyasi partilerde yer alan bu gençlerin 
Türkiye karşıtı etkilerini hissetmek de mümkün"

Terör örgütü üyeleri 
Almanya'da faaliyetlerini 

rahatça sürdürüyor
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Seydanlıoğlu, terör örgütleri ile iltisaklı bu kişilerin birçok alanda görev aldıklarını 
belirtti.

Seydanlıoğlu, "Kimisi gazetecilik yapmakta, kimisi ise akademi camiası içinde 
hayatını idame ettirmektedir. Bütün bunlarla birlikte bu kesim Almanya kamuoyunda 
farklı kesimlerin seslerinin duyulmaması noktasında da çok etkili. Yani Türkiye'nin 
pozisyonunu alman kamuoyunda alışılagelmişin dışında ifade etme çabaları hemen 
bastırılıyor" açıklamasını yaptı.

Seydanlıoğlu, Alman kamuoyundaki olumsuz Türkiye algısının, üniversite ve düşünce 
kuruluşlarındaki terör örgütleriyle bağlantılı isimler tarafından domine edildiğinin altını 
çizdi.trt haber
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Hakkında
Genellikle, ilk bölüm hızlı, ikinci bölüm yavaş, üçüncü bölüm ise yine hızlı olur.  En genel 

şeklinde bir solo çalgı ve orkestra olur. İlk bölümün sonunda enstrümancının ustalığını 
gösterebilmesi için bir kadans mevcuttur.

Klasik dönemde, kadanslar o anda doğaçtan çalınırdı fakat günümüze yaklaştıkça besteciler 
ya da icracılar kadansları yazılmış bir örnekten yola çıkarak icra etmeye başladılar.

Konçerto ilk olarak erken dönemde ortaya çıkmış ve klasik döneme kadar gelişimini devam 
ettirmiş, en önemli temsilcisi Antonio Vivaldi sayılabilir. Yazmış olduğu 450 den fazla konçerto o 
dönemki birçok büyük besteciye ışık tutmuş ve konçertonun tarih içerisindeki gelişimini büyük 
ölçüde etkilemiştir. Aynı dönemde yaşamış olan A. Corelli, G. F. Handel ve J. S. Bach da konçerto 
stilinde birçok eserler yazmışlardır.

Bach'ın Brandenburg Konçertoları birçok enstrümanın birlikte müzik yaptığı çalınması ve 
dinlenmesi zevkli eserlerdir. Bu eserlerinde birçok enstrümanı aynı grup içinde kullanmıştır, kimi 
zaman solo olarak kimi zaman ise orkestra üyesi olarak. Bu tip konçertolar konçerto grosso adını 
alırlar. Birden çok solist vardır ve buna karşıt olarak arka planda bir orkestra grubu (ripieno) 
bulunur.

Orkestra ve solistler sürekli bir çekişme içerisindedirler bu durumda sürekli bas (klavsen) 
hem orkestra ile hem de solistlerle birlikte iyi bir diyalog içerisindedir. Barok eserlerin diğer 
örneklerinde de olduğu gibi eserin armonik yapısının çatısını oluşturur. Bu türün en önemli 
temsilcilerinden birisi A. Corelli'dir.

A. Vivaldi ve G. F. Handel'de bu form içerisinde önemli eserler yazmıştır.[1] Bölüm sayıları 
ise bestecisine göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin, A.Corelli'nin konçerto grossoları 4 ya da 
6 bölümden oluşurken A. Vivaldi'nin yazdıkları en fazla 4 bölümlüdür. G. F. Handel ise, bazı 
konçertolarda 4 bazılarında 7 bölüm bile yazmıştır. Fakat bölüm sayıları açısından Corelli'ye 
daha yakındır.

Hemen hemen bütün barok dönem bestecisinin bu türde eseri bulunmakla birlikte klasik 
dönemde birden çok solisli konçerto tarzı (konçerto grosso) pek nadiren kullanılmıştır. Mozart 
keman ve viyola için konçertant senfoni (symphonie konzertamte), flüt ve arp için konçerto 
olmak üzere iki büyük ve önemli eser yazmıştır. Daha sonraki zamanlarda ise L. van Beethoven 
keman, viyolonsel ve piyano için üçlü konçerto (triple konzert) yazmıştır. Bu dönemden sonra 
solistin önemi eserin yapısında daha büyük önem kazanmış ve artık bu tip yazım stillerine geç 
romantizm sonrasına kadar ara verilmiştir.

Kıvanç KARADAĞ

Konçerto

M Ü Z İ K
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Eren-Kış Operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit 
edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada 80 gün süren çalışmalar sonucu, 
aralarında PKK’nın Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale 
getirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "ara-bul-yok et" taktiğiyle Ağrı Dağı 
kırsalında 19 Şubat'ta, Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli “Eren Kış-9 Şehit 
J.Asb.Kd.Çvş. Emre Dokumacı ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Erzurum Jardarma Bölge Komutanlığı emir komutasında; 
jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve 
güvenlik korucu timlerinden oluşan 1592 personel ve 82 tim görev aldı.

Yürütülen operasyon kapsamında PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları 
tarafından kullanılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde ve 
“Y” harfi şeklindeki mağara tespit edildi. Teröristlerin barındığının belirlenmesi 
üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Mağara çembere alındı

Teröristlerin yaşadığı yer altındaki doğal mağara bölgesi, komandolar 
tarafından önce çembere alındı.

Teröristlere “teslim ol” çağrıları yapıldı. “Teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık 
verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar tarafından 
belirlenen hedeflere yakın yerler bombalandı.

Çalışmalar 80 gün sürdü, mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi

100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin 
çalışabilmesi için 1,5 km yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve 
teknik cihazlar bölgeye sevk edildi.

80 gün 6 bin 636 saat süren çalışmalar sonucu, bölgeden 14.770 kamyon 
hafriyat çıkarılarak yer altı mağarası ortaya çıkarıldı. TRT haber

PKK’ya 'üst düzey' darbe: 
Ağrı grubu mağaraya gömüldü

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

FETÖ’cü ve benzeri şer odakları Sayın Cumhurbaşkanımızı devamlı hasta 
olarak gösteriyor, çok az ömrü kaldığını açıktan dillendiriyorlar. Zorlukla yürür 
göründüğü bir videoyu yayınlıyor, ağır hasta olduğu izlenimi veriyorlar. Hele 
bundan 6 ay önce bir tanınmış kem ağızlı bir FETÖ’cü, “Ancak 5-6 ay daha yaşar” 
diye ilan etmişti. Bu paylaşımı işaretledim ve dediği sürenin dolmasını bekledim.

Tam 6 aylık süre dolmuşken Sayın Cumhurbaşkanımızın Dolmabahçe 
Sarayı’nda vereceği iftarın davetiyesi ulaştı. Gittim ve sağlığı ne durumdaydı 
merak ediyordum. Sarayın büyük salonunda masasına geçerken belki 300 adım 
kadar yürüdü. Dik adımlarla ve zinde olarak o yolu aldı. İftardan sonra yarım 
saatten fazla ayakta, her zamanki gibi müthiş hitabetiyle, anlamlı içeriğiyle 
harika bir konuşma yaptı. 

Sonra belki bir saatten fazla süre misafirlerle yine ayakta ilgilendi. Onların 
problemlerini ve tekliflerini dinledi. Kendisiyle çok samimi bir sohbet fırsatını 
buldum. Kadir gecemi tebrik ettikten sonra halimi hatırımı, kayınpederimin ve 
eşimin sağlığını sordu. Onlara selâm söyledi. Kızılay ile ilgili hazırladığım bir yazıyı 
verdim kendisine. Üstelik oraya yoğun başka etkinlikleri gerçekleştirip gelmişti.  
Güler yüzlü idi. Morali yüksekti ve enerji doluydu. Çok sağlıklı ve zinde gördüm 
onu. Maşallah yorulmak bilmiyordu.

Kısacası 43 yıllık bir hekim olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı oldukça sağlıklı 
buldum. 2023’te tekrar Cumhurbaşkanı seçileceğine ve bir 5 yıl daha bu aziz 
millete hizmet edeceğine inandım. Rabbim hayırlar getirsin.

AĞLAYAN KALDI MI?

Olay iğrenç mi iğrenç, mide bulandırıcı. Sözün bittiği yerdeyiz. Ne diyeceğimi 
şaşırmış durumdayım.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Müslümanlar günahlarının affı 
için ibadetlerine büyük bir özen gösterirken, coşkuyla cami ve mescidlere akın 
etmişken Pegasus çalışanı olduğu anlaşılan bir gruptan herkesi çileden çıkaran 
bir paylaşım geldi.  Medyada yer alan habere göre Pegasus çalışanlarından olan 
bu reziller, sosyal medya hesaplarından kadeh kaldırdıkları ve “Kadir gecesi özel. 
Rabbim kabul etsin” ifadelerini kullanarak içki içtikleri bir fotoğraf paylaştılar. 

Cumhurbaşkanımızın
sağlığı
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İslam inancının kutsal kabul ettiği bu en özel ve önemli geceye 
yapılan saygısızlık, görenleri çileden çıkaracak edepsizlikteydi. 
Sosyal medya kullanıcıları, bu terbiyesizliğin cezalandırılması 
gerektiğini savunarak, paylaşımın ve paylaşımda yer 
alan sözlerin açıkça İslam’a ve Müslümanların inancına 
saldırı olduğu hususunda birleştiler. İslâm’a saygısız 
bu çalışanları işten atana kadar Pegasus’u boykot 
etmeyi savundular. Yorumlardan bazıları şöyleydi:

“Müslüman toplumdan para kazanıp din 
düşmanı çalıştırır, çalışanlarında saygı sevgi 
olmaz. Kaba saba ne olduğu belli değiller. Zaten 
bu kadar alkol kullananların bulunduğu şirketin 
uçağına da güvenip binilmez.”

“Zıkkımlanıyorsan zıkkımlanın da ne diye 
mübarek geceye dil uzatıyorsunuz, inşallah 
gün yüzü görmezsiniz.”

“Ne diyelim, duaları kabul olsun inşallah. 
Cayır cayır Cehennemde yanmaları dileğiyle.”

“Ya inanmak zorunda değilsin, seni zorla 
tutup çeken birileri yok. Sen de biraz saygılı ol. 
İnanmayınca her şeyi yapmaya hakkın mı var 
sanıyorsun görgüsüz yobaz. Biraz medeni olun!”

“Rahmetli babam anlatırdı: Memlekette su 
değirmenimizde çalışan bir gayrimüslim vardı. 
Hiçbir Ramazan’da onun bir lokma bile yediğine şahit 
olmadık; odasına çekilir, gizli gizli yerdi derdi. Ne oldu 
da insanımız bu hale geldi? Açıktan içiyor, üstelik mübarek 
gecemizle alay ederek yapıyor bu aşağılık davranışı.”

Bu haberin kederi ile kıvranırken bir başkası da içimi dağladı: 
42 yaşındaki bir şarkıcı terleyince havlu ile terini silmiş. Sonra ise 
aralarında tesettürlü kızların da olduğu bir grup genç kız o kirli 
havluyu kapabilmek için birbirlerine girmişler!
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BİRİNCİ ŞUA

Derece-i i'cazda belâğat-ı Kur'aniyedir.

O belâğat ise, nazmın cezaletinden ve hüsn-ü 
metanetinden ve üslûblarının bedaatinden, garib 
ve müstahsenliğinden ve beyanının beraatinden, 
faik ve safvetinden ve maânîsinin kuvvet ve 
hakkaniyetinden ve lafzının fesahatinden, 
selasetinden tevellüd eden bir belâğat-ı 
hârikulâdedir ki, benî-Âdemin en dâhî ediblerini, 
en hârika hatiblerini, en mütebahhir ulemasını 
muarazaya davet edip bin üçyüz senedir meydan 
okuyor, onların damarlarına şiddetle dokunu-yor. 
Muarazaya davet ettiği halde, kibir ve gururlarından 
başını semavata vuran o dâhîler, ona muaraza için 
ağız açamayıp kemâl-i zilletle boyun eğdiler.

Kur'anın belâğatı, şu esaslardan doğar:

1- Onun nazmında cezalet ve gayet güzel bir 
metanet görülür.

2- Üslûbları bedî, sıra dışı ve güzeldir.

3- Beyanında beraat (parlaklık), üstünlük ve 
safilik vardır.

4- Manaları gayet kuvvetli ve hakkaniyetlidir.

5- Lafzında fesahat ve selaset bulunur.

Belâğat

Belâğat, güzel ve etkili anlatım san’atıdır. Klasik 
belâğat kitaplarında şöyle tarif edilir: “Belâğat, fasih 
bir sözün muktezay-ı hâle mutabık söylenmesidir.”84 
Mesela, bir düğün merasiminde yapılacak 
konuşma ile bir cenaze merasiminde yapılacak 
konuşma elbette aynı değildir. Birincisinde evliliğin 
faziletlerinden, ikincisinde ölümün güzelliklerinden 
bahsetmek muktezay-ı hâle mutabakat, yani hâlin 
gereğini yapmak olacaktır.

Belâğatın üç bölümü vardır:

1- Meânî

2- Beyan

3- Bedi’

Meânî, sözün yerinde kullanılmasını, muhatabın 
hâline uygun söylenmesini sağlar. Mesela, zeki 
insana veciz konuşmak, avamdan olanlara ayrıntılı 
anlat mak, çocukla konuşurken çocuklaşmak, âlimle 
ilmî konuşmak, sözü kabule mü-heyya olanlara 
nasihat etmek, inatçı kimselere delilli söz söylemek 
gibi durum-lar Meânî ile ilgilidir. Belâğat, bir nevi 
terzilik san’atı ise, meânî, terzinin mu-hatabına 
göre elbise dikmesidir. Küçük bir çocuğa bir büyük 
elbisesi dikilmesi uygun olmadığı gibi, bir büyüğe 
çocuk elbisesi dikilmesi de münasip değildir. İyi 
bir terzi, elbiseyi tam vücuda göre keser, biçer. O 
elbise, ne bol gelir, ne de dar. İyi bir konuşmacı da 
tam muhatabına göre konuşur, onun seviyesinden 
hitap eder. 

Beyan, mananın farklı üslûblarla, çeşitli yollarla 
ifade edilmesidir. Bir terzi, elbiseyi farklı tarzlarda, 
modellerde dikebildiği gibi, bir konuşmacı da 
aynı manayı çeşitli şekillerde anlatabilir. Mesela, 
“Ahmet’in uykusu var” ifadesi, “Ahmet’in gözünden 
uyku akıyor” şeklinde bir mecazla veya “Ahmet, 
herhâlde dün gece beşik sallamış” şeklinde bir 
kinayeyle anlatılabilir. Hepsi de Ahmet’in uykusu 
olduğunu gösterir. 

3. DERS: KUR'ANIN BELÂĞATI

Prof. Dr. Şadi EREN

İ S L Â M
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Bedi’ ise lafız ve mananın süslenmesidir. Terzinin, 
müşterisinin endamına göre diktiği elbiseyi, daha 
güzel göstermek için yer yer süslemesi gibidir. 
Mese-la “Bize göre bîruh olanlar, ind-i ilâhîde 
zîruhtur”85 cümlesi “Bize göre ruhsuz olanlar, Allah 
katında ruh sahibidirler” şeklinde sadeleştirilirse, 
yağı alınmış ay-rana döner. 

Üstte nazara verilen beş belâğat özelliği, 
çalışmamızın ilerleyen kısımlarında ardarda ve 
ayrıntılı olarak ele alınmakla beraber, burada da 
kısaca açıklamakta yarar görüyoruz: 

Nazmındaki cezalet: Bu, onu meydana getiren 
sûrelerin, sûreleri meydana getiren âyetlerin, 
âyetleri meydana getiren cümlelerin ve cümleleri 
meydana getiren kelime ve harflerin dizilişindeki 
ihtişamı ifade eder.  

Üslûblarındaki bedaat: Kur’an, kendine has bedi 
bir üslûba sahiptir. Üslûb, ifade tarzı demektir. Her 
hatibin bir konuşma tarzı vardır.  Üslûbu teşekkül 
etmiş bir insan,  nerde olursa olsun,  ifadelerinden 
hemen tanınır.  "Üslûb-i beyan, aynıyla insan" 
şeklinde özetlenen bu durumu,  bazıları şöyle ifade 
eder: "Ağzınızı her açışta, başkaları oradan içinizi 
seyreder."   

Tahiru'l- Mevlevi'nin dediği gibi, “üslûbu 
teşekkül etmiş,  belli bir kimlik ka-zanmış olanların 
imzaları yazılarının altında değil,  satırlarının 
arasında bulu-nur.”86 Sözgelimi, Necib Fazıl gibi 
bir şairin ifadelerine aşina birisi, onun bir şiirini 
okuduğunda,  şiirin sonunda  "Necib Fazıl" imzasını 
görmeden şiirin kime ait olduğunu bilebilir.

İşte Kur’an, kendine has bir üslûbla, yani ifade 
tarzıyla hakîkatleri beyan eder. Bu üslûba dikkat 
eden kimse, Onda Rahmanın nefesini hisseder, 
Kur’an’ın kelâmullah olmasında herhangi bir 
tereddüt hali yaşamaz.  

Beyanındaki beraat: Kur’an’ın üstünlüğünü, 
metanet ve haşmetini ifade eder. Kelâmın terğib ve 
terhib, medih ve zem, isbat ve irşad, ifham ve ilzam 
gibi kısımları vardır. Kur’an-ı Kerîm, kelâmın bütün 
kısımlarında en üstün ve en haşmetli bir üslûbla 
beyanda bulunur.  

Maânîsindeki kuvvet ve hakkaniyet: Kur’an’ın 
manaları gayet kuvvetli ve hakkaniyetlidir. Sadece 
“Göklerde ve yerde her şey Allah’ı tesbih eder”87 
âyetine bakmak bile bunu anlamaya yeter. Dillerini 
bilmediğimiz varlıklara bakıp “bunlar nereden 

gelmişler, bu âlemde ne yapıyorlar?” diye merak 
eder-ken, üstteki âyet bütün sorularımızı net bir 
şekilde cevaplandırmaktadır.  

Lafzındaki fesahat ve selaset: Kur’an’ın lafızları 
onun engin manalarına birer zarf gibidir. Mazruf 
güzel olduğu gibi, zarf da güzeldir. Kur’an’ın 
manasını bilmeyen kimselerin, onun okunuşunu 
duyduklarında çok derin bir etki altında kalmaları, 
devamlı okunan bir kitap olduğu halde okuyanlarda 
bir usanç görül-memesi gibi durumlar onun lafız 
mu'cizeliğine bir delildir.

İşte belâğatındaki vech-i i'cazı iki sûretle işaret 
ederiz:

Birinci Sûret: İ'cazı vardır ve mevcuddur. Çünkü 
Ceziret-ül Arab ahalisi o asırda ekseriyet-i mutlaka 
itibariyle ümmi idi. Ümmilikleri için mefahirlerini ve 
vukuat-ı tarihiyelerini ve mehasin-i ahlâka yardım 
edecek durub-i emsallerini kitabet yerine şiir ve 
belâğat kaydıyla muhafaza ediyorlardı. Ümmîlik 

Kur’an-ı Kerîm, nazil olduğu dönemdeki ilk 
muhatapları olan Arabları “üm-miler” diye vasfeder. 
O toplumda bulunan Yahudi ve Hristiyanlar ise, 
ehl-i Kitap idi, ellerinde kitap bulunuyordu. 

“O Allah ki, ümmîler içinde kendilerinden bir 
peygamber gönderdi.”88 

Öte yandan, kitap ehlinin de ümmileri vardır. 
Mesela, bir âyette, Yahudiler-den olan ümmiler 
şöyle anlatılır: 

“Onların bir kısmı ümmîdir, Kitabı bilmezler. 
Ancak bazı kuruntular bilirler ve onlar sadece zanda 
bulunurlar.” 89 

Not: Hz. Peygamber de ümmidir. Ancak o’nun 
ümmî olması, bir nakısa değil, bir kemâldir. 
Âlemlerin Rabbi, o en büyük peygamberini kimseye 
talebe etme-di. Vahiy ile “oku” emrini alan o ümmî 
peygamber, Rabbinin ismiyle kâinat

kitabını okudu. Ondaki hikmetleri, ince manaları, 
gayeleri anlattı. İnsanın mahiyetini,

hakîkatini, vazifesini öğretti. İnsanlık âlemine 
Kur’an’ı tâlim etti, onlara

muallim oldu.
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Fatih DENİZ

G Ü N D E M

Gizemli bir şekilde 
ölürsem sizi 

tanımak güzeldi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin 
CEO'su paylaşımında, "Gizemli bir 
şekilde ölürsem, sizleri tanımak 
güzeldi" ifadelerini kullandı. 
Musk'ın tweetini on binlerce 
kişi yorumladı, 100 binden fazla 
hesap da mesajı kendi hesabından 
paylaştı.

Yapılan yorumlar arasında, 
milyarder iş insanının eski ABD 
Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary 
Clinton ile yakın ilişkisi dolayısıyla 
öldürülebileceği iddiaları da yer 
aldı.

"Clinton'lar ile ilgili ne 
biliyorsun?"

Musk'ın takipçileri, "Clinton'lar 
ile ilgili ne biliyorsun?" sorusunu 
yönelterek daha önce hapishanede 
ölü bulunan milyarder Jeffrey 
Epstein'a atıfta bulundu.

Musk'ın annesi Maye Musk da 
"imalı tweete" cevap verenler 
arasındaydı. Anne Musk, oğlunun 
paylaşımına "Hiç komik değil" 
yorumunda bulundu.

Elon Musk da annesine, 
"Üzgünüm, hayatta kalmak için 
elimden geleni yaparım" karşılığını 
verdi. trt haber
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Uncharted

Uncharted, genç ve korkusuz Nathan Drake ile kıvrak zekalı ortağı Victor Sullivan'ın çıktıkları 
ilk hazine avında yaşadığı maceraları konu ediyor. Hazine avcısı Nathan Drake, efsanevi Güney 
Amerika altın şehri El Dorado'nun yerini bulabileceğine inanmaktadır. Kıvrak zekalı ortağı 
Victor Sullivan ile yola koyulan Nathan'ın planı, hırslı bir rakip tarafından keşfedildiğinde, altın 
şehir arayışı bir yarışa dönüşür. Nathan, baş düşmanının açgözlü entrikalarını ve planlarını 
engellemek ve El Dorado'ya ondan önce ulaşmak için tüm becerilerini kullanmak zorundadır.

Efe AKIMCILAR

S İ N E M A



God of War 5: Ragnarök, Santa Monica 
Studio tarafından şu anda geliştirilmekte 
olan bir aksiyon macera oyunudur ve Sony 
Interactive Entertainment (SIE) tarafından 
yayınlanacaktır. PlayStation 5 ve PlayStation 4 
için 2022'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. God 
of War serisinin dokuzuncu, kronolojik olarak 
da dokuzuncu olan oyun 2018 yapımı God of 
War oyununun devamı niteliğinde olacak. Esin 
kaynağını İskandinav mitolojisinden alan oyun, 
eski Norveç'te geçecek ve ana kahramanlar 
olan Kratos ve küçük oğlu Atreus'a yer verecek. 
Oyunun, önceki oyunda Kratos'un Şir tanrısı 
Baldur'u öldürmesinden sonra olacağı tahmin 
edilen İskandinav tanrılarının ölümlerini anlatan 
ve günlerin sonunu getiren bir dizi olayı içeren 
Ragnarök'u başlatması bekleniyor.

God of War 5: Ragnarök, 2022'in en çok 
beklenen oyunlarından biri olarak kabul edildi.

Tepkiler

2020 Altın Joystick Ödülleri'nde oyun En Çok 
İstenen Oyun ödülünü aldı. Ayrıca The Game 
Awards 2020'de En Çok Beklenen Oyun dalında 
aday oldu. Daha sonra PlayStation.Blog'da En Çok 
Beklenen Oyun ödülünü aldı.[6] Çeşitli medya 
kuruluşları tarafından, 2021'in en çok beklenen 
oyunları listelerinde yer aldı.

V İ D E O  -  O Y U N

God of War: Ragnarök
BATUHAN 
PINARBAŞI
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Yavuz SAMİ

3. BÖLÜM
YÖNETİM

YÖNETİM TEORİLERİ

KLASİK YAKLAŞIM

İnsanı bir makine olarak algılar, dikey bir yönetim anlayı-şıyla hareket eder ve 
kârlılığa odaklanır

NEO KLASİK SİSTEM

İnsanın farkına varılmıştır, onun teşvik edilmesi, grup psikolojisi, sosyal konum ve 
motivasyona önem verilir.

KURUMSAL YÖNETĐM

Kurumsal yönetim, işletmelerin, şirket verimini artırıp, riskleri iyi yönetmeyi 
amaçlar. Şirket üst yönetimi, çalı-şanlar, hâkim ortak (lar) küçük hissedarlar ve diğer 
hak sahiplerinin haklarını adil bir şekilde gözetleyerek yöne-tilmesini, bu kesimlerin 
çıkarlarını buluşturup, sevk, ida-re, takip ve kontrolün kesintisiz yapılmasını öngörür.

Dünya Bankası eski Başkanı James Wolfenson ifadesiyle “Günümüzde artık 
Şirketlerin iyi yönetilmesi, ülkelerin iyi yönetilmesi kadar önemlidir.” Çünkü şayet bir 
ülkede şir ketler kötü yönetiliyor, mali işlerde standart ve raporlarda şeffaf değilse,  
gerekli bilinç ve güven ortamı yoksa serma-ye başka ülkeye kaçacağından ülke 
ekonomisi de krizler-den kurtulamayacaktır. Özellikle bu bir aile şirketi ise çok daha 
önem arzeder ve sahiplerinin ihmal lüksü yoktur.

Onun için kurumsal yönetimde; Hesap verebilirlik, Şef-faflık, Eşitlik, Sosyal ve 
kurumsal sorumluluk ve etik de-ğerler vazgeçilmez öğelerdir.

MODERN YAKLAŞIM

1. SİSTEM YAKLAŞIMI

Üretim süreci önce parçalara ayrılıyor, her parça detaylı analiz ediliyor, sonra tekrar 
bütünleştirilerek sonuca gi-diliyor.

2. SAYISAL YAKLAŞIM

Veriye çok önem veriliyor, planlama istatistiksel metot-larla kısa zamanda yapılıyor, 
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her alanda matematiksel modellemelerden faydalanılıyor.

3. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI

Her yöneticinin kendi sorununun kendisi tarafından tes-pit edilip yine kendisi 
tarafından çözümlenmesini ön gö-rüyor.

4. KAYNAK BAĞIMLILIĞI YAKLAŞIMI

Yönetim kadrosu, çevrelerinden aldıkları girdilerle teşki-latlarını güçlendirme 
yoluna gidiyor. 5. ORGANİZASYON STRATEJİ YAKLAŞIM

Yöneticiler, SWOT’a önem veriyor ve stratejik konuları şirkete, bu analiz sonucuna 
göre uyguluyor.

6. BİLGİ İŞLEME YAKLAŞIMI

En alttan en üst kademeye kadar, her birimi, bilgi işleyen ve karar üreten bir merkez 
olarak görüyor.

BÜTÜN BUNLARIN IŞIĞINDA:

Haberleşme ve bilgi işlem teknolojisindeki akılalmaz ge-lişmeler, sınır tanımayan 
uluslararası rekabet, bütün ez-berleri bozan küreselleşme, insan hakları, önemsenen 
kişilik hakları ve insani değerler işletmelerde farklı bir yönetimi zorunlu kılıyor.

Lider girişimciler;

- Herşeyi yapmaya çalışan hantal ve büyük işletmeler yerine küçük fabrikalara,

- Her alanda eleman istihdam etme yerine uzmanlar-dan, danışmanlardan 
faydalanmaya,

- Yüksek, sivri dikey organizasyonlardan, yatay ve ya-lın yapılanmalara,

- Bürokratik kişilikten girişimciliğe,

- Pazar payını arttırmaktan bakir pazarlar bulmaya,

- Çok satmaktan yani kemiyetten, kaliteli satmaya yani keyfiyete,

- Saman alevi gibi ani sıçramalardan sürekli gelişme-lere önem veriyorlar. (Taş, 
E., Yönetim Nedir. İTÜ. İs-tanbul, 2017)

Onun için çağdaş yaklaşımı önemseyen şirketler şunlara önem veriyor:
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Süleyman KOCABAŞ

          Olacak, olabilecek ve hele daha pekiştirmeli  
ifadesiyle  yerine getirilmesi ve yapılması hiç hiç 
mümkün olmayacak oldukça aykırı bir teklifle karşı 
karşıyayız. 23 Nisan 2022’de,  TBMM’nin her yıl 
olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Bayramı sebebiyle 
yaptığı “özel oturum” da HDP Diyarbakır Milletvekili 
ve Genel Başkan Yardımcısı  Ermeni asıllı Garo 
Paylan’ın Meclis Başkanlığına verdiği “Ermeni 
Soykırımının Tanınması, Soykırım Faillerinin  
İsimlerinin  Kamusal Alandan Kaldırılması kanun 
teklifi” nden  bahsetmek istiyoruz. 

Teklife Tepkilerin Dile Getirilmesi

“Olmayacak duaya amin dememek” kabilinden 
bu oldukça aykırı teklife başta TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop olmak üzere siyasilerin tepkileri 
söyle olmuştur: 

Mustafa Şentop: “ Türkiye’de böyle bir kanun 
teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden 
değil Türkiye dışından bir desteğin bir cesareti 
olabilir. TBMM’de  aziz milletimize ve bizim 
tarihimize hakaret  edilmesine asla müsaade 
edilemez… Teklifi, 23 Nisan toplantısının sonunda 
hemen geri iade ettim.”

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 
“Bu densizliğin, kendi ülkemizin Meclis’inde, 
milli iradenin tecelligahı olan bu yüce kurumda 
sergilenmesini ise saygısızlığın ötesinde açık bir 
ihanet olarak görüyoruz. Geçmişte kimi zaman 
sözlü olarak ortaya konan ihanetin kanun teklifi 
seviyesine yükseltilmiş olması, ister istemez 
bu alçakları kimin cesaretlendirdiği sorusunu 
aklımıza  getirmektedir.  Ermeni isyanlarında Kürt 
kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde  de çok büyük 
kayıplar verilmiştir… HDP’nin  Ermeni  çetelerinin 
borazanlığını yapmasının takdirini  milletimize 
bırakıyoruz. HDP’nin, asılsız Ermeni iddialarının 
da bayraktarlığına soyunarak, adeta ısrarla bu 

ülkenin partisi olmak istemediğini söylemektedir.  
Bu muhasebeyi en başta da dedeleri ve nineleri 
Ermeni çetelerince   alçakça  katledilen Kürt 
kardeşlerimiz yapacaktır, yapmalıdır. Evet biz de 
doğrusu bunların bu parlamentonun bir mensubu 
olmaya yakıştıramıyoruz. PKK terör örgütünün 
parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu 
hainlerin  her şeyden önce bir defa  bu milletin 
vergi ve ücretiyle beslenmesine benim milletim 
artık tahammül edemiyor. “

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 
“TBMM çatısı altında,  milletimize iftira atmak, 
fikir terörüdür. Milletin Meclis’inde, tarihimize 
kara çalmak,  Türkiye ile Ermenistan arasında 
başlayan normalleşme sürecinin temeline dinamit 
koymaktır.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Garo Paylan 
TBMM’de bir ajan provokatördür.”    

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: 
“Parlamentoların işi tarihi acılardan yeni öfke  ve 
nefret kanaları açmak değildir.”

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 
“Milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan 
hadsizliği şiddetle kınıyorum.” 

Amerikan Başkanlarının geleneğinden olarak bu 
yıl da 24 Nisan günü, Başkan Joe Biden, gecen yılkı 
mesajını aynen tekrar edercesine “Ermeni Soykırımı 
” tabirini yeniden kullandı. Yine gelenekten olarak 
siyasilerimizin tepkileri, “Soykırım işi, siyasiler ve 
parlamentoların işi değil, tarihçilerin işidir, bu iş 
çirkin siyasi hesaplar uğrunda kullanılmaktadır” 
yollu tepkiler oldu.   

Olup Bitenlerin Maddeler Halinde 
Değerlendirilmesi 

TBMM’DE BİR “AJAN PROVOKATÖR”

İ L M İ S İ YA S E T
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      1-Amerika’dan değerlendirmeye başlanılacak 
olunursa, siyasi emelleri uğrunda “Ermeni 
Soykırımı” tezini en çok işleyen ve bunu her 
24 nisanlarda geleneksel olarak yayınladıkları 
bildirilerle gündemde en çok tutmaya çalışan 
Amerikan devlet başkanlarıdır.  Bununla birinci 
olarak, ülkesi içindeki dünyanın en güçlü Ermeni 
Diasporası’na şirin görünerek her alanda onun 
desteğini almaya çalışılırken,  ikinci olarak da 
Türkiye’nin yanında Ortadoğu  üzerinde kendi 
emellerini gerçekleştirmek uğrunda, sözde 
soykırım işi  çirkin bir siyasi pazarlık aracı 
olarak kullanılmak istenilmektedir.  Amerika ile 
birlikte NATO’da olmamız hasebiyle “Stratejik 
müttefikimiz ve dostumuz Amerika” dediğimiz bu 
hale bu yakışmamaktadır. Zaten de Türkiye’nin 
giderek güçlenmesi, iktidarların onun icazet ve 
kontrolünden çıkması sonucu Amerika, rakipleri 
olarak gördüğü Rusya ve Çin yanında, Türkiye’yi 
de kendisine zararlı olmaya yönelik dünyada 
“üçüncü ülke” olarak ilan etmiş olup, birçok 
Amerikan çevrelerinde “Türkiye artık müttefikimiz 
ve dostumuz değildir” görüşleri ortaya atılmaya, 
yorumları yapılmaya başlanmıştır.    Başkan Biden’in 
“Erdoğan’ı artık darbe ile değil muhalefetle işbirliği 
yaparak ve onları destekleyerek devireceğiz” 
demesi neyin nesidir? 

     Amerika içte hesaplarını böyle yaparken, dıştan 
ise yazı konumuz icabından olarak “Türkiye’nin 
yumuşak karnı” denilen “Ermeni Meselesi” ni 
ikiz kardeşi dünün İngilteresi gibi sömürgecilik ve 
yayılmacılık emelleri uğrunda yıllardır kullanmaya 
devam etmekte, bölgede barış değil savaş 
istemektedir. Çünkü, Amerikan Emperyalizmi da 
sürekli savaşlar ve terörden  beslenen bir yapılanma 
geleneğine sahiptir.   

       2- Yukarıda siyasilerimizin de dili getirdikleri 
üzere, Garo Paylan’ın durup dururken “Ermeni 
Soykırımı  Kabul Yasa Tasarısı” nı TBMM getirmesi, 
kendiliğinden ve tesadüfün eseri değildir. Paylan’a, 
içeride “ortakları” da olduğu halde ona dış kaynaklı 
bir projeden olarak  Türkiye’nin başını içte ve dışta  
iyice ağrıtmaya yönelik  “ajan provokatörlük” rolü 
oynatılmıştır.

     3-Neden “ajan provokatör” dür? Başlangıcından 
şimdiye kadar başrollerinde Amerika –Batı 
oynadığı halde, bunlardan cesaret alan 34 devletin 
parlamentolarında  “Ermeni Soykırım Kanunları 

Tasarıları ” haksız yere onaylanmıştır. Türkiye’nin 
bunlara tepkileri çok sert olmuş, bu ülkelere şiddetli 
tepkiler göstermiş, büyükelçilerini ülkesini geri 
çağırmış, çoğu devlete notalar vererek onlara en 
ağır tepkilerini göstermiştir. Bu tepkiler biline biline 
34 ülke dışında 35’inci ülke olarak Türkiye’nin de 
Parlamentosuna hem de çok özel anlamlı bir tarih 
23 Nisan 2022’de “Ermeni Soykırımını Kabul Kanun 
Tasarısı” nı sunmak neyin nesi olmaktadır? Hele, bu 
gibi dışarıdan olan teklif ve tasarılara Türkiye’nin 
çok ağır tepkiler göstereceği biline biline ve bu 
teklifi verenlerin  bunun hiçbir zaman olmayacağını 
bildikleri halde verilmesi,    çok garip kaçmakta 
ve bu ancak “dış destekli” ve “ajan provokatör” 
benzetmesine çok yakışmaktadır.  Böyle bir 
kanun tasarısını Türkiye gibi bir ülkede gündeme 
getirmek ancak ve ancak bir “deli saçması” ve “ajan 
provokatörlük” olayının apaçık bir belgesi olur. 

        Bütün bu gerçekler biline biline, yapılmak 
istenenler, içte ve dışta Türkiye’nin aleyhine ortam 
oluşturarak milletimizin düşmanlarının ekmeğine 
yağ sürmekten başka bir şey değildir.

       4- Paylan’ın “TBMM’de ajan provokatörlük” 
rolünü oynamasının ardında büyük ölçüde 
Amerika vardır. Yedeğindeki ülkeler ise bir kısım 
NATO ülkeleridir. Amerika, tarih boyunca, siyasa 
emellerinin gerçekleştirilmesi uğrunda Türk-Ermeni 
ilişkilerinin iyi olmasını hiçbir zaman istememiştir. 
Bunun en yakın örneklerinden birisini, Türkiye –
Ermenistan ilişkilerini yumuşatmak ve iyileştirmeye 
yönelik olarak 2009’da iki ülke arasında imzalanan 
“Dostluk Protokolleri” ni Amerika sabote ederek, 
ilişkilerin düzelmesini önleyen bu devletin yanında 
dünya Ermeni Diasporası olmuştur. Özellikle adı 
geçen diaspora, dünyanın her tarafında kurduğu  
450 örgütüyle, olmayan “Ermeni Soykırımını  
Meselesi” ni  kendisi için bir iaşe ve ibade temini 
kaynağı haline getirmiş, “yalan propaganda ve  
terörden  beslenmek” Amerika gibi onun da “huyu” 
haline gelmiştir. 

    Yine Amerika açısından bunun son örneği 
ise, 2022’de Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ın 
1992’den beri Ermenistan işgalinden kurtulması 
sonucu gelen süreçte, buna “Amerika’nın 
rakibi” derilen, Rusya’nın da destek verdiği  
“Türkiye  –Ermenistan –Azerbaycan ilişkilerinin 
düzeltilmesine yönelik” denilen bir sürecin 
başlamasını,  başta Amerika olmak üzere hiçbir 
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Batılı ülke hazmedememiştir.   Hele işin içinde 
Rusya’nın da olması onları, kendi inisiyatiflerinin 
kaybolmasına sebep olacağından bunları büsbütün 
çileden çıkarmış, çıldırtmıştır. Olup bitenlere çomak 
sokmak gündeme gelince, Türk Parlamentosunda 
bir Ermeni milletvekili Paylan bu uğurda, dün 
emperyalist devletler tarafından Ermenilerin 
kullanıldığı gibi bugün de tarihin bir daha tekerrürü 
açısından bir Ermeni bugün için de  kullanılmıştır.

      5-Türk basınında bu kullanımın boyutlarının 
çok büyük olacağı yorumları ve değerlendirmeleri 
yapılmıştır. Yeni Şafak’ın köşe yazarlarından İsmail 
Kılıçarslan “Zihinsel Soykırım” başlıklı yazısında, 
“Paylan’a tepki için” denilerek, Türkiye’deki bazı 
“radikal gruplar” daha da tahrik edilerek ona 
yönelik “suikast tertibi” nden olarak şu görüşlere 
yer vermiştir: “Türkiye’nin Ermeni Soykırımını  (!) 
tanıması için TBMM’ye teklif verirken emperyalist 
odaklarlar veya  emperyalizm yancılarından  emir 
aldığından zerrece  şüphe duymadım.  Garo Paylan’ı, 
aynı odakların öldürebileceğinden de zerrece 
şüphem yoktur. Yeter ki Paylan’ın ölümü işlerine 
gelsin, yeter ki o ölümü de üzerinde tepinecekleri 
ve Türkiye’yi zor        durumda bırakacakları bir 
hadise olarak  planlayabilsinler.” (Yeni Şafak, 26 
Nisan 2022) Sayın Kılıçarslan, bunun geçmişte 
planlanıp yaşanmış ve Türkiye’yi çok güç durumlara 
sokmuş, tarihin tekerrürü açısından Paylan’ın 
şahsında yeni bir “Hrant Dink Cinayeti veya Suikastı 
planlanmış olabileceği”   üzerinde de durmaktadır. 
Bu suikast, Amerika’nın taşeron örgütü FETÖ ile 
adı geçen devlet arasında düzenlenmiş, bu vesile 
ile, bütün dünyada yıllardır “Türkiye’de demokrasi, 
insan hak ve hürriyetleri olmadığı, farklı fikirleri 
saygı duyulmadığı vb.” yalan propagandaları ile ülke 
ve milletimiz dünya kamuoyunda Amerika -Batı 
tarafından mahkum edilmeye çalışılmıştır.    

6- Bu son “Ajan Provokatör Olayı” neden HDP’nin 
içinden çıkmıştır? Çünkü, “İçimizde PKK’nın siyasi 
uzantısı ve Amerika’yla işbirliğiyle onun içimizdeki 
vekalet savaşçısı” denilen HDP’nin yapısı buna çok 
uygundur.  PKK ve bütün siyasi uzantıları zaten 
hep “Ermeni Soykırımı” tezine sürekli Ermenilerin 
gözüyle bakarak Türkleri suçlamışlar, şimdi hapiste 
HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başta 
olmak üzere, birçok HDP ileri geleni sürekli, “Türkler 
Ermenilere soykırım yaptı” tezini işlemişlerdir. 
TBMM’den Ermenileri kınayan siyasi partilerin  
ortak bildirilerine  HDP ve benzerleri hiçbir 

zaman imza atmamışlardır. Bunların Ermeni siyasi 
örgütleriyle balayı tâ 1980’li yıllara dayanmaktadır. 
Birçok kitap ve makalede, PKK’nın lideri Abdullah 
Öcalan Şam’da yaşarken, Ermeni terör örgütü 
ASALA’nın lideri Agop Agopyan’la “Şam Protokolü” 
adı altında bir “işbirliği protokolü” imzalamaları 
sonucu adı geçen örgütün devreden çıkıp onun 
görevlerini de PKK’nın üstlendiği üzerinde 
durulmuştur. ASALA militanları artık PKK’nın içinde 
çalışmaya başlamışlar, bir zamanların Diyarbakır’da 
Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakcıoğlu’nun 
yaptığı açıklamalara göre, bölgede öldürülen PKK’lı 
militanları üzerinde yapılan incelemeler sonucu 
bunların “sünnetsiz” olmaları sebebiyle 800’ünün 
Ermeni olduğunu dile getirilmişti.  

7-HDP, kendisi içinden “planlı” olarak çıktığı için 
“Paylan Provokatörü” ne hiçbir tepki göstermemiş 
ve hatta destek bile vermiştir.

8-CHP, adı geçen  olay karşısında da   “ikircikli 
oynaması” nı sürdürmüştür.   CHP için zaten hep, 
2011’de “Amerika –FETÖ Kumpasıyla” denilerek, 
Genel Başkan Deniz Baykal’ın görevinden 
uzaklaştırılıp, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
getirilmesiyle birlikte, “CHP Atatürk’ün partisi 
olmaktan çıktı, uluslararası  güçlerin vesayetine 
girdi” görüşlerine yer verilmiştir. Bu vesayet 
sonucu, “Atatürk’ün partisi olmak” ı da bir türlü 
bırakamayan CHP, birçok milli konumuzda, “iki 
tarafı da idare etmek”  kabilinden olarak hep 
“ikircikli oynamak” a başlamıştır. Bunun son 
örneğini “Paylan Olayı” nda göstermiştir. Parti Grup 
Başkan Vekili Engin Altay adı geçen olayı kınarken, 
Parti Genel Başkan Yardımcılarından İstanbul 
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Paylan’ın iddialarını 
destekleyen görüşler açıklamıştır.  Ardından Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunu’nun 
301 maddesinden “Türk Milleti, TBMM ve T.C 
Devleti Yargısını alenen aşağılamaktan” hakkında 
soruşturma başlatmıştır.

9- “Ajan Provokatör Olayı” sebebiyle, sanki 
“milliyetçilik duyguları kabarmış” olarak, dış 
emellere hizmet için “dışarıdan fonlanan” denilen 
ve muhalefete yandaş ve candaş medyanın 
köşe yazarlarının da olup bitenlerin sebeplerini 
AK Parti ve Erdoğan’a bağlamaları, sanki bunu 
bunların “propaganda malzemesi olarak kullanmak 
istiyorlarmış gibi”  çıkmasına göz yummaları 
veya tahrik etmelerine yönelik görüşleri “akla 
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ziyan” hallerden olsa gerektir.  Gerçi bunların 
bir kısmında “haklılık payı” yok değildir. Bunlar, 
özellikle Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 
Sayın Erdoğan’ın, nedeyse 10 yıldan beri, “Tehcir 
Yasası” nın çıktığı her 24 nisan yıl dönümünde, 
Amerikan başkanları gibi – sanki bir zorunlulukmuş 
gibi bir yanlışlığa da kapılarak - gelenekleştirerek 
yayınladığı bildirilerde, özellikle de sanki Amerika 
–Batı ve Ermeni Diasporasına “yaranmak” ı esas 
alan,  savaşta Türklerden ve Müslümanlardan 
kimse ölmemiş gibi, yalnızca “I. Dünya Savaşında 
ölen Ermeni vatandaşlarımızı taziyet ve saygıyla 
anıyorum” ana görüşünü her yıl 24 nisanlarda dile 
getirmesi,  bütün gerçeklere vakıf, bu satırların 
yazarı bir tarihçi yazar olarak beni de derinden 
yaralamıştır. Tarihte “düşmanlara yaranmak” la bir 
yere varılamamıştır. Bu konuda, Sayın Erdoğan’ı 
hangi ehliyetsiz, liyakatsiz ve belki de kasıtlı 
başdanışmanları yönlendirmiş, alıp okusun diye 
böyle saçma sapan geleneksel bildirileri yazıp 
onun eline vermiştir? Bunun üzerinde ciddi olarak 
durulmalıdır.

AK Parti’de ve özellikle lideri Sayın 
Erdoğan’ın şahsında, parti kurulduğu ve sürekli 
iktidar olduğu yıllardan beri, “Danışmanlık, 
başdanışmanlık sorunları” sürekli yaşanmaktadır. 
Bunlardan olarak, toplumda “güç gösterileri”  ve 
“şovmenlikleri” ile tanınan kimselerin yanında, 
Sayın Erdoğan’ın özellikle kendisine muhalif 
olanları, bunların “zararlarından kurtulmak” için 
bunları başdanışman, milletvekili vb. yapmalarına,  
“ideolojik tercihler” in de ön planda olduğu 
halde, biraz da   “eş, dost, akraba ve partizan 
olmak” yapılanmaları da damgasını vurunca, Sayın 
Erdoğan’ın etrafı ehliyetsiz ve liyakatsiz kimselerle 
sarılı olduğu gerçeği kendisini göstermektedir. 
Bunlardan kurtulmadıkça düzlüğe çıkmanın imkanı 
yoktur.   

10-Günümüzde yaşanan “Paylan Olayı”, 
tarihin üzerimizde tekerrürü açısından, Sultan 
II. Abdülhamid’in 11 Mart 1877’de toplanan ilk 
Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nı 8 Şubat 1878’de 
kapatmasının ne kadar haklı olduğunu günümüzde 
yaşanan bu olay da apaçık ortaya çıkmıştır.  
Çünkü, Abdülhamid’in de söyledikleriyle itiraf 
ettiği üzere, Meclis-i Mebusan’daki  gayri Müslüm 
mebuslar, Osmanlılık adına çalışmaktan ziyade 
hep kendi azınlık milliyetlerinin  kötü emelleri  için 
çalışıyorlardı. Yine bu sebepten Sultan, “Meşrutiyet 

ve Meclisi –i Mebusan, ancak millet – i  vahideden 
(tek milliyetli toplum) ibaret bir yapılanmada 
iyi bir uygulama olabilir” sözünü de  boşuna 
söylememiştir.  

1908- 1918 İttihat ve Terakki Partisi dönemine 
gelince,  Temmuz 1908 İhtilaliyle Sultan II. 
Abdülhamid’e  Meşrutiyeti yeniden ilan ettirip, 
Meclis-i Mebusan’ı yeniden açtıran  İttihatçılar da 
giderek, yeknesak olmayan Meclis’in zararlarını 
görerek (Bunun simgelerinden birisi Rum Mebus 
Boşo Efendi’nin Meclis’te açık açık “Osmanlı Bankası 
kadar Osmanlıyım” demesi olmuş, bütün gayri Türk 
mebuslar kendi istiklalleri sevdasına düşmüşlerdi) 
onu kapatmamalarına rağmen giderek etkisiz hale 
getirmişler, Osmanlı I. Dünya Harbinde böyle bir 
ortamda ömrünü tamamlamıştır. 

Ermeni Meselesinin bütün detayları ve tarihi 
seyrini, iç ve dış kaynaklardan faydalanarak 
hazırladığım ve 11’inci baskısını yaptığım, sahibi 
olduğum Vatan Yayınlarından çıkan “Ermeni 
Meselesi Nedir Ne Değildir?”  isimli kitabımı 
okuyarak öğrenebilirsiniz. 27 Nisan 2022            
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Mehmet DİKMEN

HEP ALLAH’IN DİLEDİĞİ 
OLUR

İnsan kendisi için neyi ister, ama Allah onun hakkında neyi diler?..

Hastane tercihimin eski Sağlık Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu’nun hastanesi 
olan Avcılar Hospital olduğunu artık herkese söyledim. Oğlum Fatih’in, son bir 
defa daha konuşup teyid almasını bekliyorum sadece. Duyanlar:

– Hayırlı olsun, dediler.

Başhemşire Songül Hanım:

– Gitmeden bir hatıra olarak bir kitabını imzalamanı istiyorum, dedi.

– Olur, dedim. 

Eve vardığımda kitap kolilerini açarak içlerinden 

“Meşhurlardan Başarının Püf Noktaları” adlı kitabımı Songül hanıma 
imzaladım.

Kendimi yeni hastaneme adapte etmeye çalışırken oğlum aradı.

– Baba, Avcılar Hospital olmadı. Servis güzergahı uygun gelmedi. Ben de 
Avcılar Medicana’ya telefon ettim. Pazartesi günü sabah seansında orada 
diyalize başlıyorsun. Adresi de verdim. Servisi de ayarladım, dedi.

Telefonu kapadığımda, bir süre durup düşündüm. Ben, büyük bir istekle 
Avcılar Hospital’in olmasını istemiştim. Ama anlaşılan o ki Allah’ın takdiri 
başkaymış. Benim şiddetle arzulamam o işin gerçekleşmesine yetmemişti. 
Sonunda Allah’ın benim için takdir ettiği olmuştu. Avcılar Medicana’da tedavime 
devam edecektim.

Kul bir şeyi diler, Allah da diler. Ama daima Allah’ın dilediği gerçek olur. Bu 
hükmü yaşadığım olay, bir kez daha teyit etmişti.

Saat 14.00 civarında kızım Ayşenur telefonla beni aradı. Özür haliyle ilgili 
bir sorusu vardı. Ameliyat olmuş bir hasta, idrarını tutamaz hale gelmişti. Bu 
kimsenin nasıl abdest alacağını ve namaz kılacağını bana soruyordu. 

2010 yılında Böbrek yetmezliği sebebiyle 2 ay kadar bana sonda takılmıştı. Bu 
problemi ben de yaşamıştım. 50
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Hanefi mezhebine göre, idrar tutamama hali bir özür hali sayılıyordu. 
Dolayısıyla idrar sızıntısı o kişinin abdestini bozmuyordu. Ancak her namaz 
vaktinde yeniden abdest alınmalı, namazlar yeni abdestle kılınmalıydı. 

Ben, özürlü halimde bu fıkhi hükmü uygulamaya başladım. Ama her namaz 
vakti abdest almak bana çok zor geldi. Konuyu diğer mezhepler açısından da 
incelemeye karar verdim. Araştırdığımda, bir başka mezhepte, özürlünün, 
her namaz vakti abdest almak mecburiyeti olmadığını gördüm. O mezhebe 
göre, özür hali dışında kalan bir abdest bozucu sebeple abdest bozulmadığı 
sürece, abdestlilik hali devam ediyordu. Eski abdestle de yeni vaktin namazı 
kılınabiliyordu. Bu hüküm bana büyük bir rahatlama ve kolaylık getirdi. Ben bu 
mezhebin hükmüyle amel ettim.

Ayşenur’a bu durumu anlattım. O kişinin zorlanma durumu yoksa, Hanefi 
mezhebi ile amel edip her namaz vakti abdestini tazelemesini söyledim. Ama 
bu durum kendine zor geliyorsa, diğer mezhebin hükmü ile amel edebileceğini 
hatırlattım. Bu durumda o, gaz kaçırma, büyük abdest yapma gibi bir sebeple 
abdestini bozmadıkça, idrar tutamama halinin, onun abdestini bozmayacağını 
bildirdim. Bu hüküm, o özürlüye, bir abdestle birkaç vakit namaz kılma kolaylığı 
sağlayacaktı. “Ümmetimin âlimlerinin görüş ayrılıklarında rahmet vardır.” 
manasına gelen hadis, işte tam da bu gibi durumları ifade ediyor; İslam’ın her 
yerde, her coğrafyada, insanlığın her halinde yaşanabilir evrensel bir din olma 
özelliğine vurgu yapıyordu.
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Beşinci sınıfta, sınıf öğretmenimiz Mustafa Öğretmen yerine karısı 
Hilal Öğretmen olmuştu. Hilal Öğretmen, kendisi bir öğrenciye 
kızdığı zaman dayak atmaz, ko-cası Mustafa Öğretmen’i çağırır, 
ona dövdürürdü. Ben sınıfın başarılı ve uslu öğrencilerinden 
olduğum için hiç dayak yemedim ama Mustafa Öğretmen’in 
dayağından nasibini alan çok arkadaşım oldu maalesef. Bilhassa 
bazı kız öğrenciler sürekli dayak yiyor, öğretmenin önünden 
kaçınca öğretmen ardından koşup yakaladığı zaman daha fena 
dövüyordu.

Beşinci sınıfın ilk haftalarında bir Cuma günü camiye namaza 
gittim ve namazdan geç çıkıldığı için derse geç kaldım. Kapıyı 
çalıp sınıfa girince, Hilal Öğretmen, ne-rede kaldığımı sordu.

- Cuma namazına gittim, dedim.
- Biz Müslüman değil miyiz, biz neden gitmiyo-ruz. Bir daha 

gitme camiye, dersine gel, diyerek kızdı.
Ben o sırada 12 yaşını çoktan geçmiştim ve camide Nazmi 

Hoca’dan öğrendiğime göre artık bana beş va-kit namaz ve tabii 
Cuma namazı farz idi. Ancak, Hilal Öğretmen’in azarlamasından 
sonra maalesef Cuma na-mazlarına gidemedim.

Bir ara Hilal Öğretmen okuldan ayrıldı ve yerine Tülay isimli 
bir öğretmen geldi. Bu öğretmenimiz güzel saz çalardı. Bize ilk 
öğrettiği türkü “Başın öne eğilme-sin/Aldırma gönül aldırma” diye 
başlıyordu. 

Tülay öğretmen, bazı sabahlar yüzünü yıkamadan ve saçlarını 
taramadan okula gelirdi. Kızılcabölük’te otu-rur ve oradan gelip 
giderdi. Sarı saçlı Tülay Öğretmen’in bizim sınıfla beraberliği 
sadece iki ay kadar devam etti. Bir gün hepimizi tek tek öperek 
bizimle vedalaştı ve köyden ayrıldı. Hilal Öğretmen, tekrar 
dersimize gir-meye başladı. Sonradan, Hilal Öğretmen’in doğum 
iz-nine çıktığını öğrendim. 

CUMA NAMAZI YÜZÜNDEN

AZAR İŞİTTİM…
Ekrem KAFTAN

A N I
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D Ü Ş Ü N C E

Beşinci sınıfta, artık devlet parasız yatılı okul im-tihanlarına 
hazırlanmaya başladık. Mustafa ve Hilal Öğretmenler, bizim sınıfın 
öğretmenleriydi. Kimlerin parasız yatılı okul imtihanına gireceğine 
onlar karar verdi. Hatırımda kaldığı kadarıyla 12 öğrenci seçildik. 
Artık, öğretmenler bize daha hassas yaklaşıyor ve bizi imtihanlara 
hazırlamaya çalışıyorlardı.

10 Nisan 1979’da Tavas’ta daha sonra mezunu ola-cağımı 
bilmediğim Tavas Lisesi’nde ilk imtihana gir-dim. Bizi Tavas’a okul 
müdürü Ali Kabalay, kendi otomobiliyle götürüp getirdi.

Köyden 10 km uzaklıktaki ilçeden dönüşte o kadar midem 
bulandı ki müdürün arabasından iner inmez kendimi tutamadım…

İlk imtihanı sınıftan, benim de dâhil olduğum 7 arkadaşın 
kazandığını öğrendim. 27 Nisan, benim doğum günümde ve 1979 
yılının 27 Nisan günü ilk mektep hayatım sona ererek mezun 
oldum. Tam 13 yaşıma girdiğim gün mezun olmuştum. Başarılı bir 
öğrencilik hayatım sona ermişti. Bundan sonraki ilk hedefim devlet 
parasız yatılı okulu kazanmaktı.

Mektep hayatımın son gününde Müdür Ali Kabalay bizi tek tek 
yanına çağırarak,

- Ne olmak istiyorsun, diye sordu. Sıra bana geldiği zaman 
arkamda bekleyen sınıf arkadaşım Hanım Üründül, benden önce 
cevabı yapıştırdı.

- Örtmenim o imam olacak… Müdür Ali Kabalay, Hanım’ı 
duyduğu halde bana tekrar sordu. Ben de Hanım’ın cevabını 
tekrarladım.

- İmam olacağım örtmenim, dedim. Müdür Ali Kabalay, başımı 
okşadı, yanaklarımdan öptü,

- Hadi bakalım, hayat boyu başarılar dilerim, dedi.
Elimde başarılı bir öğrencinin karne notu ile koşarak eve 

gittim. Artık mezundum ve kocaman bir çocuktum. Parasız yatılı 
okul imtihanının neticelerini bekliyordum. Neticeler belli olup 
kazandığımı öğrendiğim zaman Mustafa Öğretmen bize özel ders 
vermek için okula çağırdı.
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Kıymetli sayfa dostlarım, annelerimizi 
anlatmak için fazla söze ne hacet? Bu 
yazımda edebiyatımızın duayenlerini 
konuyu açık ifadem için seçtim. Bakın 
onlar “Anneyi” nasıl anlatıyor?

Ahmet Haşim

Annemle karanlık geceler bazı çıkardık.

Boşlukta denizler gibi yokluk ve karanlık

Sessiz uzatır tâ ebediyetlere kollar…

Guyâ o zaman, bildiğimiz yerdeki yollar

Birden silinir, korkulu bir hisle adımlar

Tenha gecenin vehm-i muhâlâtını dinler…

Yüksekte sema haşr-ı kevâkiple dağılmış,

Yoktur o sükûtunda ne rüya, ne nevâziş;

Bir sâ’ir-i mechul-i leyâli gibi rüzgâr,

Hep sisli temasiyle yanan hislere çarpar.

Necip Fazıl Kısakürek

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!..

Üstadların Dilinden “ANNE”
Yavuz Selim PINARBAŞI
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Ahmet Hamdi Tanpınar

Issız bir mezarlık, kimsesiz bir yer

Gölgesinde ulu, loş bir mâbedin

Bir yığın toprakla bir parça mermer

Sırrıyla haşr olmuş orda ebedin.

Bir yığın toprakla bir parça mermer,

Üstünde yazılı yaşınla, adın;

Baş ucunda matem renkli serviler

Hüznüyle titreşir sanki hayatın.

Seni gömdük anne yıllarca evvel

Gözyaşlarımızla bu ıssız yere

Kimsesiz bir akşam ziyaya bedel

Matem dağıtırken hasta kalblere.

Kimsesiz bir akşam, ezelden yorgun

Hüznüyle erirken Dicle’de sessiz,

Öksüzlük denilen acıyla vurgun

Bir başka ölüydük bu toprakta biz.

 Ahmet Kutsi Tecer

Tatilleri yanında geçiririm annemin,

Bir aydınlık belirir o sararmış benzinde;

Bu sevimli günlerde gamdan, tasadan emin,

Avunurum bir çocuk gibi onun dizinde.

Ömrüm eski bir masal havasına bürünür,

Mesut günler yaşarım, yarınları anmadan;

Günler bitmeyecekmiş gibi uzun görünür,

Gülerim, eğlenirim, şakırım usanmadan.

Cahit Sıtkı Tarancı

Bir gün sılaya geldiğimde,

Bir şeyler sezersen halimde,

Hiç şaşmayasın anacığım.

Başımı koyup dizlerine,

Uzun uzun ağlayacağım

Bütün insanların yerine.
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 Ataol Behramoğlu

Unuttum, nasıldı annemin yüzü

Unuttum, sesi nasıldı annemin.

Gece bir örtü olsun anılardan

Kara yüreğime örtüneyim

Unuttum, nasıldı annemin gülüşü

Unuttum nasıldı ağlarken annem.

Yaşam sallasın kollarında beni

Küçücük oğluyum onun ben. 

Unuttum, elleri nasıldı annemin

Unuttum gözleri nasıldı bakarken.

Kuru ot kokusu getirsin rüzgar

Yağmur usulcacık yağarken.

Yahya Kemal Beyatlı

Annemin naʹşını gördümdü;

Bakıyorken bana sâbit ve donuk gözlerle.

Acıdan çıldıracaktım.

Aradan elli dokuz yıl geçti.

Ah o sâbit bakış elʹan yaradır kalbimde.

O yaşarken o semâvî, o gülümser gözler

Ne kadar engin ufuklardı bana;

 Sezai Karakoç

Anne öldü mü çocuk

Bahçenin en yalnız köşesinde

Elinde siyah bir çubuk

Ağzında küçük bir leke

Çocuk öldü mü güneş

Simsiyah görünüyor gözüne

Elinde bir ip nereye

Bilmez bağlayacağını anne

Kaçar herkesten

Durmaz bir yerde

Anne ölünce çocuk
56
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Çocuk ölünce anne

Nazım Hikmet

Seni düşünürüm

Anamın kokusu gelir burnuma

Dünya güzeli anamın.

Binmişim atlıkarıncasına içimdeki bayramın

Fır dönersin eteklerinle saçların uçuşur

Bir yitirip bir bulurum al al olmuş yüzünü.

                                                      

Ohan Veli Kanık

Annemi ölmüş gördüm rüyamda.

Ağlayarak uyanışım

Hatırlattı bana, bir bayram sabahı

Gökyüzüne kaçırdığım balonuma bakıp

Ağlayışımı.

Ümit Yaşar Oğuzcan

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Kaç geceler bana ninni söylerdi

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Uzun kış geceleri masal masaldı

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Adı üzerinde; ana her şeyin başıdır. 
Ana yol, Anadolu, Anayurt, ana dil ve 
Anadol vs. Kısacası anasız her söz eksik, 
her düşünce yarımdır. Annelerimize sahip 
çıkalım. Kaybetmeden kazanalım. Saygılar.
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Necip Fazıl Kısakürek

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK

Ahmet Necip Fazıl Kısakürek (26 Mayıs 1904,[5] 
İstanbul - 25 Mayıs 1983, İstanbul), Türk şair, 
romancı, oyun yazarı ve İslamcı ideolog.

Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir 
kitabı Kaldırımlar ile tanınmış[9] ve Kaldırımlar Şairi 
lakabıyla anılmıştır. 1934 yılına kadar sadece şair 
olarak tanınmış ve o devirde Türk basınının merkezi 
olan Bâb-ı Âli'nin önde gelen isimleri arasında 
yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî 
ile tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan 
Kısakürek, 1943-1978 arasında 512 sayı yayımlanan 
Büyük Doğu dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini 
kamuoyuna duyuran ve Büyük Doğu Hareketi'ne 
önderlik eden bir şairdir. Dergi, Türkiye'de Büyük 
Doğu Hareketi'nin ve antikomünizmin yayılmasında 
öncü bir rol oynamıştır.

Yaşamı
Ailesi ve çocukluk yılları
1904 yılında İstanbul’da Maraşlı bir ailenin 

oğlu olarak dünyaya geldi. Babası o sırada hukuk 
öğrencisi olan ve daha sonraki yıllarda Bursa'da âzâ 
mülazımlığı, Gebze savcılığı ve Kadıköy hâkimliği 
görevlerinde bulunan hukukçu Abdülbaki Fazıl 
Bey, annesi Girit ensarlarından bir ailenin kızı 
olan Mediha Hanım’dır.[12] Ailenin tek çocuğu idi. 
Ailesi ona “Ahmet Necip” adını verdi. Necip adını, 
babasının büyükbabası Necip Efendi’den aldı.

Çocukluğu dönemin ünlü hâkimlerinden olan 
büyükbabası Mehmet Hilmi Bey’in Çemberlitaş’taki 
konağında geçti. 15 yaşına kadar önemli hastalıklar 
geçirdi. 4-5 yaşlarında iken dedesinden okumayı 
öğrendi ve büyükannesi Zafer Hanım’ın da etkisi ile 
tutkulu bir okuyucu haline geldi.

İlköğrenimini pek çok farklı okulda aldı. Kısa bir 
süre Gedikpaşa’daki Fransız Frerler Mektebi'nde 
okudu. 1912 yılında Amerikan Koleji’ne kaydedildi 
ancak yaramazlıkları nedeniyle bu okuldan atıldı. 
Eğitimine önce Büyükdere’deki Emin Efendi Mahalle 
Mektebi'nde, ardından yatılı bir okul olan ve Raif 

Ogan’ın yönettiği "Rehber-i İttihat 
Mektebi''nde devam etti. 

Sonraki yıllarda yakın 
dostu olacak 

o l a n 
Peyami 

58



sirdergisi.com
Mayıs 2022 -  Şevval 1443

Safa’yı bu okulda tanıdı. Rehber-i İttihat 
Mektebi’nde de fazla kalmayıp Büyük Reşit Paşa 
Numûne Mektebi'ne ve daha sonra seferberlik 
sebebiyle gidilen Gebze'nin Aydınlı Köyü’nün ilk 
mektebine yazıldı. Kız kardeşi Sema’nın beş yaşında 
ölümünden sonra annesi vereme yakalanınca 
ailesi Heybeliada'ya taşındı ve böylece Necip Fazıl 
ilk öğrenimini, Heybeliada Numûne Mektebi'nde 
tamamladı.

Bahriye Mektebi
1916 yılında, Mekteb-i Fünûn-u Bahriye-i 

Şâhâne’ye (bugünkü adı ile Deniz Harp Okulu) 
imtihanla girdi. Üç yıl öğrenim gördüğü bu okulda 
Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Akseki, 
Hamdullah Suphi Tanrıöver gibi tanınmış isimler 
görev yapmakta idi. Türk şiir ve düşünce hayatının 
Necip Fazıl’a göre zıt kutbunda yer alacak olan 
Nâzım Hikmet Ran aynı okulda iki sınıf üstte öğrenci 
idi.

Necip Fazıl, Bahriye Mektebi’ndeki (Deniz Harp 
Okulu) öğrencilik döneminde şiirle ilgilenmeye 
başladı, tek nüsha biçiminde ve elle yazılmış olan 
“Nihal” isminde haftalık bir dergi çıkararak ilk 
yayıncılık faaliyetine başladı.[13] Okulda iyi derece 
İngilizce öğrenerek Lord Byron, Oscar Wilde, 
William Shakespeare gibi Batılı yazarların eserlerini 
orijinal dilinde okuma olanağını buldu. Ahmet 
Necip olan adının “Necip Fazıl” olması bu okulda 
gerçekleşti. 

Bahriye Mektebi’nde üç yıllık öğrenimini 
tamamladıktan sonra ilave edilen dördüncü sınıfı 
bitirmedi ve okuldan ayrıldı. 

İstanbul’un işgali sırasında annesi ile birlikte 
Erzurum’daki dayısının yanına giden Necip Fazıl, bu 
arada henüz genç yaşta olan babasını kaybett

Darülfünun yılları
İstanbul Darülfünûnu Hukuk Fakültesi'nde 

yükseköğrenimine başladı ve ardından Edebiyat 
Medresesi Felsefe Şubesi'ne girdi.[15] Bu okulda 
Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Faruk 
Nafiz, Ahmet Kutsi gibi dönemin ünlü edebiyatçıları 
ile tanıştı. Yakup Kadri ve arkadaşlarının çıkardığı 
Yeni Mecmua dergisinde ilk şiirleri yayımlandı.

Lise ve darülfünun öğrencileri arasından eğitim 
hayatını devam ettirmek üzere Avrupa ülkelerine 
gönderilecek ilk grubu belirlemek için 1924 yılında 
Maarif Vekâleti'nin açtığı sınavda gösterdiği 
başarı sonucu, üniversitedeki eğitimini resmen 
tamamlamış sayıldı ve Paris'e gönderildi.

Paris yılları
Sorbonne Koleji Felsefe Bölümü'ne girdi (1924). 

Bu okulda sezgici ve mistik filozof Henri Bergson 
ile tanıştı. Paris’te bohem bir yaşam sürdü, kumar 
oynamaya başladı. Öyle ki bu dönemde alkol ve 
kumara bağlılığından dolayı kaldığı evin kirasını 
bile ödeyemediği olmuştu. Bir yılın sonunda 
başarısızlığından dolayı bursu kesildi ve yurda 
dönmek zorunda kaldı.

1934 yılına kadar yaşamı

Paris’teki bohem hayatına bir süre İstanbul’da da 
devam etti. 1925'te ilk şiir kitabı "Örümcek Ağı"nı 
bastırdı. O yıllarda yeni bir meslek olan bankacılık 
alanında çalıştı. Bir Hollanda bankası olan “Bahr-i 
Sefit Bankası”nda başladığı bankacılığa Osmanlı 
Bankası’nda devam etti. Kısa sürede Ceyhan, 
İstanbul, Giresun şubelerinde çalıştı.1928 yılında 
ikinci şiir kitabı olan “Kaldırımlar” yayımlandı. Kitap 
büyük bir ilgi ve hayranlık topladı.

1929 yazının sonlarına doğru gittiği Ankara'da, 
Türkiye İş Bankası’na “Umum Muhasebe Şefi” olarak 
girdi. Bu kurumda 9 yıl çalışmış ve müfettişliğe 
kadar yükselmiştir. Ankara’daki yaşamı sırasında 
siyasal elit ve aydınlar ile yakın ilişki kurdu[13], Falih 
Rıfkı ve Yakup Kadri ile sürekli birlikte idi.

1931-1933 arasında askerlik yaptı. Askerlik 
hayatının 6 ayı boyunca Taşkışla'nın 5. Alayının Zâbit 
kıtasında neferlik, öbür 6 ayı boyunca Harbiye’de 
İhtiyat Zâbit Mektebi’nde öğrencilik ve bir altı ay da 
aynı yerde subaylık yaptı.

Askerliğini yaptıktan sonra Ankara’ya 
döndü. Üçüncü şiir kitabı "Ben ve Ötesi"nin 
yayınlanmasından sonra ününün zirvesine ulaştı.
Dergilerdeki hikâye yazılarını “Birkaç Hikâye Birkaç 
Tahlil” adlı kitapta topladı.

Bu arada kumar düşkünlüğünden 
kurtulamamıştı. Arkadaşı gazeteci ve radyo spikeri 
Eşref Şefik Atabey hastalandığında, ilaç alması için 
verdiği parayı kumarda kaybedip eve sabah eli boş 
döndüğü de olmuştur.

1934-1943 yılları arasındaki yaşamı
1934 tarihi, Necip Fazıl biyografisinde bir 

dönüm noktası oldu. O yıl, bir Nakşî şeyhi olan 
Abdülhakîm Arvâsî ile tanıştı. Abdulhakîm Arvâsî 
ile Eyüpsultan Camii'nden Pierre Loti tesislerine 
uzanan yol üzerinde yer alan Kaşgari Murtaza Efendi 
Cami’ndeki sohbetleri sayesinde ciddi bir fikir ve 
zihniyet dönüşümü yaşadı. Abdulhakîm Arvâsî 
ile tanışmasını kendisine milat kabul eden Necip 
Fazıl’ın şiirlerinde bu tanışmadan sonra tasavvufi 
düşüncenin izleri görülmeye başladı.

Arvâsî ile tanışmasından sonra yaşadığı derin fikir 
değişiminin ardından hayatının yeni dönemindeki 
ilk önemli eseri olan “Tohum” adlı tiyatro oyununu 
yazdı (1935). İslamcılık ve Türklük vurgusunun ön 
planda olduğu eser, Muhsin Ertuğrul tarafından 
İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelendi. Oyun, 
sanat çevrelerinden büyük ilgi gördüğü hâlde halkın 
ilgisini çekmedi.

1936’da bir kültür-sanat dergisi olan “Ağaç 
Mecmuası”nı çıkarmaya başladı. İlk sayısı 14 
Mart 1936’da Ankara’da çıkarılan dergi, ilk altı 
sayıdan sonra İstanbul’da çıkarılmaya başladı. 
Dergi, spiritüalist özelliklere sahipti ve Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı gibi önemli 
edebiyatçılardan dergiye katkı sağlanmaktaydı. 
Büyük ölçüde Türkiye İş Bankası tarafından finanse 
edilen derginin yayın hayatı 16 sayı sürdü.
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Nostradamus olarak bilinen Fransız astrolog Michel de Nostredame'ın 
kehanetlerinin olduğu el yazması kitap,15 yıl sonra Almanya'da bulundu.

2007 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da bir müzeden çalınan Nostradamus 
kehanetlerinin yer aldığı el yazması kitap, Almanya'da açık artırmada satılmak 
istenince ortaya çıktı.

BBC'ye göre yaklaşık 15 senedir kayıp olan 'Profetie di Michele Nostradamo' 
adlı kitabın, çalındıktan sonra Fransa'ya götürüldüğü ve bir bit pazarında satıldığı 
belirtiliyor. Sonrasında Almanya'ya ulaşan 500 sayfalık Latince eser, bir açık 
artırmada satışa çıkarıldı.

ROMA'YA İADE EDİLDİ
16. yüzyıla ait olduğu düşünülen bu eser, müzayedede ortaya çıkınca İtalya'nın 

kültürel miras koruma ekipleri durumun farkına vardı.12 bin euro açılış fiyatıyla 
satışa çıkan kitabın satışı durduruldu ve kitap, Roma'daki kütüphaneye teslim 
edildi.

Kaynak: NTV Haber

Nostradamus'un Kehanetleri'nin 
yer aldığı el yazması kitap 

ortaya çıktı Ahmet Bilgehan ARIKAN

K ü l t ü r - S a n a t
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Affınıza mağruren halimi arz edeyim
Bu vahim gidişattan huzursuzum efendim
Ya deveyi güdeyim ya da çekip gideyim
Bu diyarda bitmiyor yürek sızım efendim

Elimin ermediği gücümün yetmediği
Ümitlerin bittiği zalimin bitmediği
Düşenlerin elinden kimsenin tutmadığı
Mükellef sofralarda aç susuzum efendim

Dertliyim desem derdim şahsımın anlaşılır
Halden bilmezler ile ne dağ ne yol aşılır
Gaye halis değilse çözdükçe dolaşılır
Arayışlar içinde kararsızım efendim

Yüzerken cümle felek kendi yörüngesinde
Koskoca dünya dahi insanın gölgesinde
Üç günlük taam için sonsuz hengamesinde
Mahşer yolculuğunda azıksızım efendim

Gah dökülür gözümden hasretliğin yaşları
Gah sökün eder serden çocukluk telaşları
Yüreğim yurdum gibi sarpa sarar işleri
Mübarek mevsimlerde duasızım efendim

İkra'yım teselliyi yanlış yerde aradım
Bin kapıyı çaldım da döndüm Birr' de aradım
Aşikâr eylemedi aşkı sırda aradım
Zamanların içinde zamansızım efendim

EFENDİM'E
       İkra Fatma Güntekin
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Aslında bu gelen 10 
madde hakkında hiçbir 
not yazmak istemiyordum. 
Çünkü bana göre, 
elinizdeki, İncil ile ilgili bu 
kitaptaki konular, çok net 
ve açıktır. Ve açık olan bir 
konuda ehl-i kitap ile ilgili 
bu 10 madde yazılmış 
oldu... Evet, bu meseleler, 
çok açık da olsa, bütün 
dünyayı hatta ahiret 
hayatını ilgilendirdiği 
için ve çoğu kişilerce 
ve toplumlarca yanlış 
anlaşıldıklarından, söz israf 
etmek hoşuma gitmez. 
Fakat bir kısım dostlarımın 
ısrarı üzerine ehl-i kitap 
hakkında genel evrensel 
değerler itibarı ile bir 
miktar izahat vermek israf 
sayılmaz. 

İşte Madde 1: 

Bir kısım Müslümanlar, 
rivayetçilerin tazyikiyle 
Abbasî döneminin 
ortalarından itibaren, ehl-i 
kitap olan Semavî dinlere 
bağlı kişileri müşriklerle 
ve mülhidlerle bir ve aynı 
terazide tuttular. Bu, açıkça 
Kur’ana aykırı bir durum idi. 
Çünkü ehl-i kitap, ahirete, 
vahye ve helal-harama 

inanır; İslam toplumu 
içinde yerleri vardır. 
Müşrikler ve mülhidler 
ise asla böyle evrensel 
değerlere inanmazlar 
ve sistem dışıdırlar. (Bu 
konuda bakınız: Mâide, 
45-48; Âl-i İmran, 113-115; 
Bakara, 62; Mâide, 69...) 

Madde 2: 

Tevbe Suresi, ayet 29, 
Ehl-i kitaptan olup da, 
Allah ve ahiret inancını 
yitirmiş ve gerçek dinî 
yaşama bağlı olmadığı 
halde yaşayanların dahi, 
belli bir vergi karşılığında 
yaşamalarına izin veriyor ve 
onları, necis ve hiçbir değer 
tanımayan müşriklerle bir 
tutmuyor... Çünkü gelenek 
tarzında dahi olsa, böyle 
eskiden ehl-i kitap olanlar, 
bir kısım medenî ve insanî 
değerleri yaşayabilirler. 
(Bkz: B. S. Nursî, Sözler, 24. 
Söz, 5. Dal) 

Fakat ahirette, böyle 
dindışı yaşayanların 
bir nasibi olamaz. Yani 
ahiret itibarı ile böyleler, 
müşriklerle eşit olacaklar 
ve ceza çekecekler; eğer 
kendilerine doğru ve isbatlı 

bir dini tebliğ yapılmış ise... 
(Bkz: Beyyine Suresinin 
tümü..) 

İşte cizye meselesi 
sadece böyle iken yani 
yarım yamalak bir şekilde 
ehl-i kitap geçinenler 
için iken, Müslümanlar, 
yanlış yapıp, bütün dindar 
ehl-i kitabı cizyeye (özel 
yaşam vergisine) tâbi 
tutmuşlardır. Kur’ana aykırı 
davranmışlardır. 

Madde 3: 

Beyyine ne demektir? 

Beyyine, kelime 
olarak açık ve isbatlı bilgi 
demektir. Dinî manası ile 
bir peygamberin isbatlı, 
mucizeli dini bilgileri 
demektir. Bunun ille de 
Kur’an veya Tevrat veya 
İncillerden biri olması 
gerekmez. Müslümanlar 
bu beyyineden sadece 
Kur’anı anlıyorlar. Fakat 
bizzat Beyyine Suresinin 
“suhûfen mutahherah= 
şaibesiz suhuflar” 
demesiyle Tevrat ve İncil 
sahifelerini de içine katıyor. 
Ve ebedî cehennemlik 
olanların Tevbe 29’da 

SON MÜLAHAZALAR
Bahaeddin Sağlam

F I K I H
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anlatılan dinsiz ehl-i kitap 
olduğunu hatırlatıyor. 
Zaten bu iki sure arasında 
hiç de bir zaman farkı 
yok!  Evet, ehl-i kitap 
için Kur’an’daki isbatlar, 
bir beyyine olduğu gibi, 
Müslümanlar için de Tevrat 
ve İncil bir beyyinedir, bir 
mucizedirler. Hepsi de 
semavî, ilahî hazineden 
gelen bir cevherdirler. İşte 
kim, dostunun elindeki 
cevheri kabul etmezse, 
kendi elindeki cevheri de 
binnetice kabul etmemiş 
olur. Böyleler cehennemlik 
olurlar. 

Madde 4: 

Kur’an, Tevbe 28’de 
açıkça bildirdiği halde, 
sadece dinsizler ve 
müşrikler Kâbe’ye ve 
Medine’ye giremezler. 
Fakat Müslümanlar, ehl-i 
kitabı müşrik sayıp onları 
oralara sokmamışlar. 
Binnetice Kur’ana 
muhalefet etmişler. 
Hâlbuki Hz. Muhammed 
döneminde Hıristiyanlar, 
Medine’ye ve Mekke’ye 
geldiler. Dostluk ve 
ittifak kurdular. Hem de 
bu ayetin nüzûlünden 
sonra... Bu yanlışın sebebi 
Müslümanların, Tevrat ve 
İncili anlamadıkları için 
muharref görmeleridir. 

Madde 5: 

Hâlbuki Kur’anda hiçbir 
yerde, Tevrat ve İncil 
muharreftir, onlarla amel 
edilmez, diye bir ayet 
yoktur. Bilakis 20 yerde 
Kur’an o kitapları onaylıyor, 
onlarla amel edilmesini 
tavsiye ediyor. Ve tarihen 
sabittir ki Asr-ı Saadetteki 
İncil ve Tevrat ile bugünkü 
İncil ve Tevrat aynıdır, 
hiç değişmemiştir. Çünkü 
tevatür ile gelmiştir... 
(Bkz: Mâide, 45-48-68-69; 
Enbiya, 48-49-50... Geçmiş 
ve Gelecek Arasında 
Tevrat isimli kitabımıza da 
bakınız!)

Bakara/2, Mâide/5 ve 
Nisa/4 surelerinde geçen 
Yuharrifûne’l-kelime an 
mevâdııhi (kelimeleri 
gerçek manalarından 
saptırırlar) ifadesi, 
bildiğimiz tahrif manasına 
değildir, yanlış yorumlama, 
demektir. Ki her toplum 
ve din için bu olumsuz 
davranış, geçerlidir.1 

Madde 6: 

Kur’an, Mu’minûn 1-11. 
ve 50-53., ayetlerde ve 
Hacc 78’de açıkça ifade 
ettiği gibi; din de, ümmet de 
sadece bir tanedir, Allah’ın 
vahiyle gönderdiği şeydir. 
Yahudilik, Hıristiyanlık, 
Sabiilik ve İslam aynı 
şeydir. Kur’an: “İşte bütün 
bu peygamberler zinciri, 
tek bir ümmet olarak sizin 

ümmetinizdir.” (Mu’minûn, 
53) diyor. 

Bakara 120’de kınanan 
Yahudi ve Hıristiyanların 
davranışı ise, din 
manasında değildir, Tevrat 
ve İncil’den ayrı olarak 
oluşturdukları gelenek ve 
milliyetleridir. Zaten bu 
ayette din değil de milliyet 
kelimesi seçilmiştir: 
Sen onların milletine 
uymadıkça Yahudi ve 
Hıristiyanlar senden razı 
olmayacaklar.   

Evet din, evrensel bir 
değerdir. Fakat millet öyle 
değildir. 

Maide 51’de Yahudi 
ve Hıristiyanları dost 
edinmeyin! ayeti de, 
dindar Müslümanlara karşı 
müşriklerle işbirliği yapan 
gruplar içindir, bizzat 
onların dinlerinden dolayı 
değildir. Çünkü bizzat 
Hz. Muhammed’in çok 
Hıristiyan dostları vardı. 

Ve tarih boyunca 
Müslümanların da dindar 
Hıristiyan ve Yahudi 
dostları oldu. Fakat bu asır, 
slogan asrı olduğundan; 
ayet siyak ve sibakından 
koparılmıştır, terörizme 
alet edilmiştir. Hacc 78’de 
de anlatıldığı gibi, bizzat 
İslam dini de pratiklerde 
Hanîf dininin (Hz. İbrahim 
dininin) devamıdır. Evet, 
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İslam’da bölücülük yoktur 
ve olmamalı! Maalesef 
dindarlar, dinlerinin 
asıl özü olan evrensel 
barış, kardeşlik, şefkat, 
fedakârlık ve feragati 
b i l m e d i k l e r i n d e n , 
dinsizlere karşı mücadele 
edeceklerine, kuvvetlerini 
dâhilde israf ediyorlar ve 
şeytan da bu durumdan 
kârlı çıkıyor. 

Madde 7: 

Din evrensel ve pozitif 
bütün değerleri içerir. 
Eğer bir dinde bu değerler 
bulunmuyorsa veya 
yaşanmıyorsa veya eksik 
ise bilin ki; o din Allah’ın 
razı olduğu din değildir. 
Kur’an, Âl-i İmran ayet 
19’da Allah’ın razı olduğu 
din İslam’dır, derken bu 
evrenselliği kastediyor. Ve 
Mâide 44 ve Âl-i İmran 
84-85 de açıkça Bütün Beni 
İsrail peygamberleri İslam 
idi, diyor. Yani hepsi de 
vahiy ile amel ediyorlardı, 
demek istiyor. 

İslam, kelime olarak 
barış ve denge demektir. 
Ki hayatta gerçek barış, 
huzur ve denge, ancak 
iki cihana bakan vahiy ile 
mümkündür... 

 Madde 8: 

Hem İncillerde hem 

Kur’anda  (4. sure, 5. sure 
ve 19. sure ) açıkça ifade 
edildiği gibi, İsa, et ve kan 
olarak değil; ruh ve mesaj 
ve matrixli yapısıyla bir 
canlı vahiy ve evrensel bir 
barış ve huzur unsurudur. 
Bu konuda bu kitabın ekler 
kısmına bakın! 

Hal böyle olduğu 
halde, Müslümanlar da, 
Hıristiyanlar da onun 
beşeriyetine takılıp 
kaldıklarından, İslam 
gerçeği, huzur ve barış 
kaybolmuştur. Şeytan kârlı 
çıkmıştır. 

Evet, İsa’nın lâhûtiliği 
Kur’anda net olarak 
anlaşılıyor. Mâide 17. ayet 
ise: Allah sadece İsa ibn-i 
Meryem’dir, demeyin (yani 
her şeyi, Allah’ın bir nevi 
yansıması olarak bilin! 
İsa’nın etini ve kanını tanrı 
olarak kabul etmeyin!) 
diyor. İncil’de de, (Bap 
16’da) bizzat Hz. İsa, 
Petrus’a öyle diyor; onu et 
ve kandan yasaklıyor. 

Evet, Mâide 73. ayet de, 
Allah üçün üçüncüsüdür, 
demeyin! diyor. Yani 
Allah sonsuzdur, O’nun 
sonsuzluğuna aykırı bir 
inanca girerseniz, kâfir 
olursunuz. Yani gerçeği 
örtmüş olursunuz, 
demek istiyor. Maalesef 
Müslümanların çoğu da 

özellikle müşebbihe ve 
mücessime grupları, ismi 
konulmamış bir şekilde 
Allah’ı sınırlandırmış 
oluyorlar; onu maddi bir 
varlık olarak biliyorlar, 
Hıristiyanların düştüğü 
hataya düşüyorlar. 

Tevbe suresi ayet 30’da, 
böyle bir suçu ve yanlışı 
tashih içindir: Yahudiler, 
Uzeyr Allah’ın oğludur, 
dediler. Hıristiyanlar, Mesih 
Allah’ın oğludur, dediler. 
Bu kuru bir iddiadır; daha 
önceki (ilkel) kâfirlerin 
sözüne benzer. Allah 
bunları kahr etsin, nasıl 
saptırılıyorlar.  

Bu ayette 5 önemli 
nokta var: 

1) Allah’a gerçek 
manasıyla oğul isnad 
etmek, Allah’ı maddî, 
nesnel, sınırlı bir varlık 
olarak algılamaktır ki, bu 
büyük bir suçtur. Yoksa 
mecâzî manada; Mesih 
Allah’ın bir oğludur 
(ürünüdür). Bu manada 
İncil’de de kullanılmıştır. Ve 
Kur’an da o gün İncil içinde 
yanlış var, dememiştir. 
Sadece Hıristiyanların 
anlayışını tashih etmiştir. 
2) Y a h u d i l e r , 
Uzeyr Allah’ın oğludur, 
demedikleri halde sadece 
onu Allah’ın reenkarne 
olmuş şekli olarak bildikleri 
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için, ayet onların bu 
iddiasını da aynı suç ile 
ortak olarak kabul ediyor.

3) Allah’ı sınırlı, 
maddî olarak algılamak, bir 
düşünce suçudur, ilkelliktir, 
evrimleşmek ve gelişmek 
ve böyle bir suçtan 
kurtulmak için Allah’ın 
musibetlerini böylelerinin 
üzerlerine çeker.

4) N e t i c e d e 
toplumları böldüğünden, 
büyük belaları onların 
başına getirip onları 
Allah’ın kahrına ma’kes 
yapar. Demek en büyük 
bela, başta inançta 
olmak üzere, her nevi 
bölücülüktür.

5) Uzeyr, Bâbil 
sürgününden sonra, 
hafızasından Tevrat’ı 
yazdığı için Yahudilerin 
bir kısmı tarafından 
Allah’ın reenkarnesi olarak 
algılanıyordu.

Madde 9:

Bir kısım İslam 
mutasavvıfları: Biz, 
metafizik bir bakış (keşif) 
ile baktık; Hıristiyanlar ve 
Yahudiler cehennemlik 
görünüyorlar, demeleri, 
ya millîleşen mevcut, 
maddeci toplumların 
çoğunluğu itibarı iledir. 
Veya dar bir görüştür. 
Kur’anın Bakara 62., Mâide 
69., Âl-i İmran 113-115. 

ayetlerine aykırıdır.

Evet, Müslüman olsun, 
Hıristiyan olsun, Yahudi 
olsun kim evrensel dinî 
değerleri bırakıp, dar millî 
duygularla hareket ederse, 
dünyada da cehennemde 
olur. Evet, her üç ümmet 
sırf bu olumsuz dinî 
milliyetçilikten çok azaplar 
çektiler. Bir düşünün, her 
üç din el ele verse, dünyada 
ne fuhuş, ne ateizm, ne 
hırsızlık ve ne de benzeri 
suçlar ve olumsuzluklar 
kalır; dünya bir nevi cennet 
olur. 

Evet, insanlar dindarâne 
d a v r a n a c a k l a r ı n a ; 
milliyetçiyâne davrandılar, 
daima şeytanı güldürdüler. 
Kendileri ise hep ağlıyorlar. 

Evet, Allah bir, din bir, 
dünya bir, Âdem (insan) 
bir, doğru yol bir... Daha 
bölücülük neyimize! 

Madde 10: 

Bilim, kutsaldan ve 
metafizik âlemden 
kopuk bir davranış içinde 
gittiğinden dinin kutsal 
yerini tutmaz. Allah 
indinden (metafizik 
âlemden) sayılmaz. 

M ü s l ü m a n l a r ı n 
da, Yahudilerin de, 
Hıristiyanların da, bir nevi 
kutsallık süsü verilse de 
temel üç kitapları dışında 

oluşturdukları kitapların 
yüzde 99’u da min ındillah-
Allah katından- değildir. 
Millîdir, dünyevîdir, 
ahirette kurtarıcı değildir. 

İşte Bakara 78-79. 
ayetler, bu gerçeği 
dile getiriyor: Onlar (o 
cahiller), kitabı (Tevratı) 
kuruntulardan başka bir 
şey olarak bilmiyorlar. Ve 
onlar sadece zan içinde 
kıvranıyorlar. (78)  

Onlar elleriyle kitap 
yazıyorlar, maddî bir bedel 
karşılığında satmak için ‘Bu 
Allah katındandır (gayb 
âlemindendir)’ diyorlar. 
Bunlar ne kötü şeyler 
yazıyorlar ve ne kötü bir 
kazanç elde ediyorlar!  
(79)  Bir Sahih Hadis: “Pek 
yakında ilim, dünyadan 
alınmış olacaktır. Öyle 
ki, ondan hiçbir şey elde 
edemeyeceklerdir.” 

Sahabeler: “Ya 
Resulallah, Allah’ın kitabı 
aramızda iken ve biz onu 
çocuklarımıza öğretirken, 
nasıl ilim içimizden alınmış 
olur?” dediler. 

Resulallah (a.s.m.): 
“Tevrat ve İncil, Yahudi 
ve Hıristiyanların içinde 
durduğu halde, onlara bir 
fayda vermediği gibi...” 
diye buyurdu. (Tirmizî)2

65



sirdergisi.com
Mayıs 2022 -  Şevval 1443

Koray KAMACI

A N I

Dünyada birçok lider maneviyata inanmış ve onların gereklerini yerine getirmek için 
birçok yola başvurmuştur. Arkeolojik kalıntılardan ve bıraktıkları büyük eserlerden bunu 
anlamak çok güç değildir. Kimi liderler özelikle Hitler gibi karanlık taraflar dahil mistik, 
ezoterik güçlere başvurmuş ve kullanmaktan çekinmemiştir. Bu sadece tek bir örnek 
olsa da bütün liderlerin bir maneviyata ait gücü ve isteği vardır. Geçmişten geleceğe 
uzanan bu yol içerisinde ülkeler, liderler ve önemli mevkilerde olan insanlar manevi 
güçlere ve gruplara çok önem vermiştir. Türklerde manevi güçler her zaman önemli 
olmuş ve etkileri günümüze kadar etkili olmuştur.

 Dua orduları bugün hala ayakta ve faaliyetlerini çok gizli olarak devam 
ettirmektedir. Faaliyetlerini açık olarak yapan gruplara rastlanmış olsa da geneli bu 
kutsal görevlerini gizli yaparlar. Özelikle büyük makam ve mevkilerde bulunmayarak 
halkın içinde bulunurlar. Böylece düşmanların dikkatini çekmeden rahatça hareket 
ederler. Dua orduları milletini, devletini ve sevdiklerini korumak için bir araya gelmiş 
gönüllü ve bilgili kişilerdir. Manevi güce inanan bu kişilerin en büyük silahları tanklar, 
tüfekler değildir. Dua’ya ve Dua’nın gücüne inanırlar. Bilirler ki onlar Hak katında doğru 
hareket ettiklerinden dualarına icabet edilecek bu yüzden kendilerini ve çevrelerini 
düzende ve birlikte tutmaya çalışırlar. Grup olarak hareket ettikleri gibi kişisel olarak 
tek başına hareket edenler yada sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde 
varlıklarını sürdürenlerde bulunur. Bu ordular kimi zaman tek, kimi zaman grup olarak 
görevlerini aynı bilinç ve kararlılıkta yüzyıllardır sürdürürler. Dünyada her hangi bir 
ülkede sevdiklerine bir şey olma ihtimalinde bile duaya kapanarak tehlike ve belanın 
geçmesine sevdiklerinin korunmasına yardımcı olmaya çalışırlar. Bu konuda sevdiklerine 
manevi bir zırh sağlarlar. 

Dua orduları manevi güçleri kullanarak kadim devleti kurmuşlardır. Bugün varlıklarını 
gizli olarak devam ettiren bu gruplar yüzyıllardır süren kültürü ve bilgileri ustadan 
öğrenciye aktarmayı da başarmışlardır. Çok sıkı kurallar ve kaideler ile dua ordularına 
alınan bu askerlerin her yönden ahlaklı insanlar olması istenmiş ve çok sıkı şartlardan 
ve testlerden sonra ancak kendilerine sırrı taşıma ve aktarma görevi verilmiştir. Barışta 
barışın devamı için, kargaşada son bulması için, savaşta düşmanları defi ve zafer için 
görev olan bu manevi güç ordular çok zorda kalmadıkları müddetçe fiili bir çatışmaya 
girmezler. Tarihte çok zor zamanlar hariç cephelerde silahlı olarak değil yüreklerindeki 
dua ile hareket etmişlerdir. 

Dua Ordusu, Manevi Güç 
ve Kadim Devlet
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Bu grupların çok çeşitli isimleri vardır. Aslına bakacak olursak bu isimleri bilinen 
gruplar düşmanların dikkatini dağıtmak ve onları yanıltmak için ortada bulunurlar. O 
gruplar dağıtılmış olsa bile aslında diğer grupların faaliyetlerini kapatmak ve gizlemek 
için kullanılırlar. Bildiğiniz isimler değil genellikle bilmediğiniz isimler daha çok etkilidir. 
Bütün gizli örgütler ve gruplar faaliyetlerini rahatça yapamadıkları için ağır bir kurallar 
silsilesi ile gizli hareket ederler. 

Bu kadim topluluklar içindeki her bireyi detaylı olarak tanıdıktan ve inandıktan sonra 
aralarına alarak yıllar süren öğretimlerini ve eğitimlerini tamamladıktan sonra gerçek 
anlamda halka dedikleri son gruba alırlar. Kendi içlerinde ciddi bir yapılan ve hiyerarşisi 
bulunmaktadır. 

Duanın gücüne inanmayanlar bile bu gruplardan her zaman çekinmiş tarihin her 
döneminde büyük zulüm ve işkencelere maruz bırakarak ortadan kaldırmak istemişlerdir. 
Sadece dua ederek ve ritüellerini gizlilik yüzünden tam olarak veremiyoruz. Özet olarak 
sadece duaya ve duanın yoluna onun en kutsal sahibine inanan bu kişilerle baş etmek 
öyle kolay bir şey değildir. Bütün silahları ve teknolojisi olanlar bile dua karşısında tarih 
boyunca bir şey yapamadıkları askerlerinin dağıldıklarını görüyoruz. 

Kendi içlerinde bağımsız ve gönüllü olarak hareket eden bu manevi güce inanan 
kişilerin isimleri ve adları bilinmemesine rağmen insanlığın bugüne kadar gelmesine 
devletlerin sonsuza dek yada verilen süreye kadar ayakta kalmaları için çalışmaktadırlar. 
Bütün baskı ve zulümlere rağmen tarihte ve gelecekte olacaklardır…

Yolda yürürken bile bu kişilerle karşılaşabilir, onların sevgisini muhabbetini 
alabileceğiniz gibi yapacağınız kötü hareketlerde tepkisine sebep olabilirsiniz. 
Günümüzde özelikle korudukları ve inandıkları kişiler ile görüşme bile yapmazlar. 
Olabildiğince uzak durup manevi olarak desteklemekten başka bir şey yapmazlar. Bu 
hem sırrı korumak hem de ülkelerini ve inançlarını korumak içindir. 

Duanın gücümü, şerrin gücümü dersek Dua’nın kapısı açık olduğu sürece bu kadim 
topluluklar da olmaya devam edecektir.
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Aylar ayları takip ediyorken 1 Mayıs 
gelmiş tez elden bizi bize anlatıyor mayıs ayı 
merhaba işçi bayramı kutlu olsun huzurlu ve 
sağlıklı yarınlara emeğimiz elimize bereketi ile 
ulaşsın inşallah daha nice nice 1 Mayıslara el 
ele birlikte olalım çabalar güç versin emeğimiz 
bizleri dinlendirsin. O zaman daha nice 
mayıslar bizi mutlu eder. Mayıs daldan dala 
konuyor mayıs yaz sevgisini Hızır ile getiriyor. 
Hıdırellez ne hoş ateşler yakılıyor neşe ile 
herkeste bir tebessüm ve bol kahkaha ile 
ateşten atlamalar ne güzel ne huzur dolusun 
Mayıs hoş geldin bizlere huzur ve sevgi sundun 
yorgun günlere. Pes etmeyen Mayısım 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı genç ve genç 
kalanlara kutlu olsun dalgalanan bayrağımız 
göklerden hiç inmesin ne mutlu Türk olmak 
ne güzel böyle Mayıs kutlamak alkışlar 
herkese gitsin daha nice 19 Mayıs Mayıslar 
gençlerimize önder ışık olsun bu vatan ilelebet 
sevgi saygı birlikte huzurlu yarınlara inşallah 
Âmin. Mayıs sen annelerimizi de koynuna 
almışsın tüm annelerimize kucak dolusu 
sevgiler vefat eden annelerimize gönülden 
dualarımızı yoluyoruz. Bir güne sığmaz 
anneler günü bir avuç dolusu dualar bir kucak 
sevgi birleştirir gönülleri kapatır mesafeleri 
yeter ki hatırlasın evlatlar annelerini. Tekrarı 
yoksa bu hayatın ne yeniden yaşamak ne de 
yaşadıklarını silmek o zaman pes etmeden 
karanlıkta doğru yolu bulmak gerek telafisi 
olmayan tek şey zamandır. Geçme demek 
geçmişe dönmek geçmişi bu güne taşımak 
yük olur bedene anı sen yaşa gönlünce iste 
Rabbim verir cömerttir. Hayat yaşadıkça 

yaşatabildikçe güzeldir. Siyahın yerine beyazı, 
güneşle birlikte yağmuru, doğadaki tüm 
canlıları koşulsuz karşılık beklemeden sevdikçe 
güzel kıymet bilenlerle her şey güzel üzenlerle 
değil, şu hayatta kan bağıyla ilgisi değil başın 
sıkıştığında elini tutan var ise o candır ailendir. 
Yine kalem anneler geldi. Değer verilmek ister 
kıymetli olduğun hissettirmek lazım, bir gün 
hiçbir iş yapmadan dinlenmek ister yüreği hep 
umutludur bir günlük değil bir ömürlük huzur 
ilgi sevgi ister yüzü yüreği hep gülsün ister 
inanın anneler sevgiyi paylaşır kalbinin kapısını 
hep açık tutar bir merhaba yüzünde ışık olur 
iyi ki varsın diyen evlatlar ile anneler hep 
mutludur. Annenizin gülüşünü görüyorsanız 
ne mutlu size sevgiyle hayat hala güzeldir. 
Ömür dediğimiz ağaç dalında savrulan yaprak 
gibidir. Bir gün düşer o da toprak olur. Unutma 
hadi biraz da biz bizi fark edelim mi boş 
verelim gösterişe sade olalım. Boş verelim 
herkesi memnun etmeyi kendimiz olalım mı 
yormayalım daha fazla kendimizi haklı olmak 
için mutlu olalım mı ne olursan ol hep mutlu 
ol hiçbir şey senden değerli değildir. Seni 
önemsemeyen sana değer vermeyen mutsuz 
eden üzen kıran hayallerini yıkan uzak kalsınlar 
yol ver gitsinler kimse için mecbur değilsiniz 
yol verince anlarlar sizin değerinizi bileseniz 
sen senin değerini bil hayatını değiştirecek tek 
insan sensin aynaya bak görürsün mutlu olmak 
istiyorsanız kimseden bir şey beklemeyin 
çabalarınız gayretiniz olsun candan yardım 
edenlere selam olsun teşekkürler. 

Kadın annedir bir güne sığmaz kadın sırdır 

Aman Mayıs, Hoppa Mayıs 
Nasıl Geldin sen ha? Necibe  AKÇA KOCATOP
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ailedir. Kadın sığınılan limandır bir ara evden 
gitse bence aranır. Kadın peygamberimizin 
anasıdır. Mayıs ayında bahar bütün 
güzelliklerini bize sunuyor. Sabahlar gibi 
gün yeniden doğuyor annelerde öyledir. 
Tez unuturlar acıyı yeni güne yeni umutlara 
uyanırlar. Kendine her gün güzellikler ısmarlar 
içinde mutluluk neşe güzel düşüncelerle 
açarlar ellerini yeni güne anneler evlatlar 
bir bilseler nehir gibiyiz sadece yüzeysel 
derinliklerde ne saklarız ne fırtınalar gizleriz 
sadece kendimiz biliriz. Dünyayı değiştiren 
kâinata çok güzel evlatlar ile neşelendiren 
annelerimiz kutlu olsun günümüz. İnsanın 
önce karnında sonra kucağında ve ömür boyu 
yüreğinde taşıyan tek kişi annedir. Hiçbir anne 
ağlamasın güzel günleri sunan başta Zübeyde 
annemizi olmak üzere tüm annelerimiz 
sevgiler sunuyorum. Dualarımı yolluyorum.

Anne baba başa taç imiş. Her derde ilaç imiş. 
Bir evlat pir olsa da, Anaya muhtaç imiş Evlat 
bir gün işin. Yolun düşerse kapımı çalmadan 
gir içeriye anne kapısı hep açıktır evlada her 
zaman dinler seni yıllarca bıkmadan sabırla 
anadır her dem yanında bilesin anne varlığı 
gece de gündüz de güçtür candır evlat candan 
içeriye bu böyle biline. 

Annedir en güzel 

Neşe ve huzur veren 

Nazlı gül gibidir

Eli ise hizmetli 

Lamba ışığı gibi 

Evleri aydınlatan 

Rüyalarımıza gelen 

Güler her dem üzülse de

Ümit verir herkese

Ne olur siz evlatlar 

Üzmeyin annelerinizi 

Sevgi bütün kapıları açar. 

Bayramlarıyla anneler günüyle daha nice 
sırlar âlemine seyahat etmek arzusuyla

Sırrı bilen düşmez gama

Yalan dünya yalan dünya 

Ana barık yanık yuva 

Yormayın a canlarım 

Gönül kapısını analarımızın 
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Osman NUR

İ S L Â M

KUR’AN’DA İLMİ AYETLER-5

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.

Yasin.42- İnsanlara gemi gibi başka binecekler de yarattık. 
Bu ayet de bir ilmi gerçeği işaret ediyor. 1400 sene önce insanların kullandıkları 

ulaşım vasıtalarıyla bugün kullanılan vasıtalar çok farklı ve fazladır. İşte bu ayetle Yüce 
Allah’ın insanların böyle vasıtalara kavuşacaklarını bildirmektedir. Kim bilir daha nice 
vasıtalar icat olunup insanlar kullanacaklardır.

Zümer.6- Sizi annenizin karnında üç karanlık içinde çeşitli şekillere çevirerek meydana 
getirmektedir. İşte bunu yapan Rabb’iniz Allah’tır.

Allah bu ayetinde bebeklerin anne karnında üç karanlık içinde olduğunu belirtiyor. 
Kur’an bu gerçeği 1400 yıl önce söylemesine rağmen insanlar rahimde üç tabakanın 
veya koruyucunun olduğunu insanlar daha yeni keşfettiler.

Zümer. 27.28- Yemin olsun ki Biz Kur’an’da, insanlar öğüt alsınlar diye her türlü misali 
verdik. Günahlardan korunsunlar diye, içinde çelişki ve karışıklık olmayan Arapça bir 
Kur’an olarak indirdik.

Kur’an ayetlerinde çelişki ve ilme aykırı bir şey yoktur. Kur’an’ın hiçbir ayeti başka bir 
ayetiyle çelişkiye düşmez. Yalnız burada nesh edilen ayetler mutlaka bilinmelidir. Bunlar 
bilinmezse çelişki var zannedilir. Kur’an ayetleri şimdiye kadar keşfedilen ilmi gerçek 
ve buluşlarla da çelişmemektedir. Aksine ilmi gerçekler Kur’an’ı tasdik etmektedir. 
Peygamberimizin sözleri de ne birbiriyle ne Kur’an’la ne de ilmi gerçeklerle çelişmez. 
Peygamberimizin hadislerinde de nesh edilen hadisler vardır bunlar da iyi bilinmelidir. 
Yoksa çelişki var zannedilir.

Zümer.42- Allah insanların ruhlarını ölümleri anında, ölmeyenlerinkini de uykularında 
alır. Uykularında ruhu alınanlar hakkında ölümüne hükmedilmişse onun ruhunu tutar, 
yaşaması belli bir süreye kadar takdir olunmuşsa onun ruhunu da bedenine salıverir. 
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Almanya’da bir ilim adamı, insanın uykuda iken ruhu bedeninden ayrıldığını tespit 
etmiş. Bunu da ispat etmek için dünyada belli başlı tanıdığı ilim adamlarını davet edip 
bunu anlatmış. İçlerinden bir ilim adamı Kur’an’daki bu ayeti hatırlatmış. Bu olay yaklaşık 
elli yıl önce vuku bulmuş. Ama Kur’an bu olayı 1400 sene önce Yüce Allah bildirmiş. 
Bu da Kur’an’ın Allah kitabı olduğunu ispat eder. Bazı haberlere göre bu ilim adamının 
bunun üzerine müslüman olduğu söyleniyor. Cebeli Tarık Boğazındaki tatlı su ile tuzlu 
suyun karışmadığını keşfeden Kaptan Kutso ve aya il ayak basan Neil Alden Armstrong 
da müslüman olduğu söylenmektedir

Mü’min.64- Ey insanlar! Allah sizin için dünyayı yerleşim alanı, göğü de size bina gibi 
yapmıştır Allah size şekil vermiş, şeklinizi de en güzel yapmıştır. Sizi temiz rızıklarla da 
beslemektedir. İşte Rabb’iniz böyledir. Âlemlerin Rabb’i olan Allah çok yücedir.

Ozon tabakası insanları zehirli ışınlardan bir bina gibi koruyan bir tabakadır. Binanın 
tavanı olmadan olmaz.

Fussilet.12- Allah, göğü de iki evrede yedi gök olarak yarattı. Her göğe de kendi 
vazifesini bildirdi. Biz, size en yakın göğü kandillerle (yıldızlarla) donattık ve bozulmaktan 
da koruduk. İşte bu çok güçlü, her şeyi en iyi bilen Allah’ın takdiridir.

Yıldızlar her biri belirlenmiş bir yörüngede yüzerler, hiç biri diğerinin yoluna engel 
olmaz. Demek ki onlar idare eden bir yaratıcı vardır. Allah göğün yedi kat olduğunu 
bildiriyor. İleri de belki ilim adamları diğer altı kat göğü de keşfedebilirler.

Zariyat.47- Göğü sağlam bir şekilde kurup yaratan koruyan da Biziz. Elbette Biz onu 
genişletiriz.

 Uzay devamlı genişlemektedir diye (Big Bang) bir görüş vardır, bu ayet ona işaret 
etmiş olabilir. Bu görüşe göre (ispatlanmamış) kâinat büyük bir patlama olarak var oldu 
ve devamlı genişleyip durmaktadır. Doğrusunu ancak Allah bilir.

Rahman.19.20.21- İki denizi birbirine salıverdikten sonra onları birbirine 
kaynaştırmayan bir engel koymuştur. Şimdi siz (cinler ve insanlar) Rabb’inizin hangi 
nimetini yalanlayabilirsiniz?

Denizlerin suları birbirine kavuştuğu halde karışmıyor. Atlas okyanusunda bir sıcak 
su akıntısı vardır. Bu sıcak su soğuk suyla iyice karışıp homojen durumuna geçmiyor. 
Afrika’nın ümit burnunda yine Atlas okyanusu ile Hint okyanusunun suları birbirine iyice 
karışmadığı gibi farklı renkler ve sıcaklıklarını da korumaktadırlar. Bunlar hep mucizedir. 
Yine Atlas okyanusunda Cebeli Tarık boğazının açıklarında tatlı su ile tuzlu su birbirine 
karışmamaktadır. Bütün denizler birbirine karıştığı halde tuz oranları farklıdır.

Rahman.22.23- İki denizden de inci mercan çıkar. Şimdi siz (insan ve cinler) Rabb’inizin 
hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? 

Denizden inci mercan çıkarmak ancak denize dalıp deniz diplerini araştırmakla 
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keşfedildi. İnsanlar da bu keşfe ulaşalı zannımca 1500 yılı geçmez. Allah bu inci ve 
mercanın denizlerde oluştuğunu 1400küsur yıl önce bildirmiştir.

Rahman.33.34- Ey insanlar ve cinler! Göklerin ve yerin çevresini aşıp gidebiliyorsanız 
gidin. Ancak çok büyük bir güç olmadan çıkıp gidemezsiniz. Şimdi siz Rabb’inizin hangi 
nimetini yalanlayabilirsiniz?

Gökyüzüne çıkabilmek için, atmosferden uzaya geçebilmek ve orada ilerleyebilmek, 
aya ve diğer gök cisimlerine varabilmek için çok büyük bir kuvvete veya enerjiye ihtiyaç 
olduğuna işaret edilmiştir. İnsanlar da bu yolculuğa füze veya roketlerle çıkabilmektedir.

Bu ayette ise Allah insanların atmosferi geçip uzaya çıkabileceklerine işaret 
edilmektedir. Yalnız bir ikaz ediyor. Bunu yapmanız için çok büyük bir güç kullanmanız 
lazım diyor. İşte bu güç füzelerdir, bunlar büyük bir enerji ile uzaya gidebilmektedir.

Hadid.25- Yemin olsun ki, Biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik. İnsanlar 
arasında adaleti yerine getirsinler diye onunla birlikte kitabı ve ölçüyü de indirdik. Biz 
demiri de yarattık ki, onda büyük bir güç ve insanlar için nice faydalar vardır. Bu dünya 
hayatının imtihanıdır. Allah’ı görmeden, O’nun dinine, peygamberine yardım edenlerin 
belirlenmesi içindir. Şüphesiz Allah çok güçlüdür ve mutlak üstündür.

“”Yüce Allah burada ilahi adaletinin hayata hâkim olmasını bunun için de demirden 
faydalanarak her türlü kuvveti elde etmemizi istemektedir.

Demir bir mucizedir. Demirin periyot sisteminde numarası 26 dır. Bu ayet Hadid 
suresinin 25. ayetidir. Besmele ayetten sayılırsa ki bazı görüşlere göre besmele her 
surenin birinci ayetidir, o zaman 26. Ayet oluyor. Hadid isminin ebcet değeri de 26 dır. 
( Hadid’in Arapça harfleri: Ha. Dal, Ye, Dal’dır. Ha: 8 + Dal: 4 + Yâ: 10 + Dal: 4 = 26). 
Demirin İzotop değeri (ağırlığı)  ise 57 dir. Hadid suresi de Kur’ân’da 57. Sûredir. Bu 
kimyasal değerleri insanlar 150-200 yıl önce buldular. Ama Kur’an nazil olalı 1400 sene 
oldu. Bu da Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu ve mucize bir kitap olduğunu gösterir. 
Ayrıca Allah’ın varlığına ve Allah’ın herşeyi bildiğine bir delildir. Gerçek ilim ile ayet ve 
hadisler hiçbir zaman ters düşmez.

Anneme…
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İlkay KOZAK

Bir özge ses

Bir uzun nefes canfes

CANFES

Eteklerin telaş savurur 

Ellerin buğday 

Yüreğin bereket

Soframızın varı 

Penceremizin önü

Gölgen koyu

Gölgen cennet

Gökçe düşlerin aminleri 

Sana emanet

Kıyıların huzur

Konuya komşuya huzur…

Görümceye kolsun

Kaynına kanat

Eltiye tatlı 

Bacına sırdaş 

Bize ömür 

Bize gündüz

Bize güneş

Seni sevmek şifadır

İğnen ipliğe değse pazenler dal sürer

Yeşerir ilmeğinde örgüler

Avlun sözünü dinler 

Petunyan sesine açar

Yedi verensin 

Sana düşer bir bir cemreler

Gün eşin iki adım yola gitse

Elin en çok tuza gider

Tadın kalmaz da 

En çabuk tuzun biter

Bir özge sessin

Bir uzun nefes, canfes...

28 Nisan 2017  

Şiirdiller

Anneme…
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Bakan Akar: Yunanistan 
suçüstü yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan, son FRONTEX olayı ile 
suçüstü yakalanmış ve nihayet Avrupa Birliği olayları sınırlı da olsa görmeye 
başlamıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hudut güvenliği konusunda yalan haberler, 
sahte videolar ve dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını 
belirterek, “Yapılan tüm açıklamalara, bilgilendirmelere rağmen maalesef 
bazıları gerçekleri anlamamakta, dinlememekte, görmemekte, duymamakta 
ısrar ediyorlar. Hudutların korunması milli bir meseledir. Mehmetçik 
hudutlarda kendisine sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanıyor, Yapılması 
gerekenleri başarılı bir şekilde icra ediyor.” dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Akdeniz Bölge Komutanlığı’na 
geçti.

Akdeniz Bölge Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskele Açılış Töreni’nde konuşan Akar, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Gazi Hasan 
Paşa, Kılıç Ali Paşa, Mezamorta Hüseyin Paşa , Oruç Reis, Piri Reis ve Turgut 
Reis’ten aldığı ilhamla her geçen gün çok daha etkin, caydırıcı ve saygın bir 
şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

“Türk Deniz Kuvvetlerimiz denizlerimizde hak alaka ve menfaatlerimizi 
korumak için kendisine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmeye 
devam ediyor” diyen Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Türk 
bayrağını tüm denizlerde dalgalandırarak asil milletinin gücünü, kuvvetini 
temsil görevini de büyük bir onurla yerine getirdiğini aktardı.

Akar, “Türk Deniz Görev Grubunda görev yapan Gökçeada fırkateynimiz 
Libya'nın Misrata açıklarında, içinde göçmenlerin bulunduğu bir tekneyi tespit 
etti. Yarı baygın haldeki 17 düzensiz göçmene hemen sağlık personelimiz 
tarafından gerekli müdahaleler yapıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurulan 
koordinasyon sonucunda Libya makamlarına teslim edildi. Bu ve benzeri 

H A B E R- Ö Z E L

Harika PINARBAŞI
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faaliyetler TSK’nın çok çeşitli coğrafyalarda barışa, istikrara ve huzura yaptığı 
insani katkıları göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele

Terörle mücadele operasyonlarına da değinen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
terörle mücadelesini artan bir tempoda devam ettirdiğini belirterek, şunları 
söyledi:

“Pençe Kilit Operasyonu’muz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. 
Bugüne kadar diğer alanlarda yapılan çalışmalar var. Bunların hepsinin 
tamamlanabilmesi için bu kilidi bağlamalı, bunu başarılı bir şekilde 
sonuçlandırmamız gerekli. Zorlu hava ve arazi koşullarında Mehmetçik 
tarafından teröristlerin inlerine giriliyor, buralar alçakların başlarına yıkılıyor. 
Şu ana kadar 73 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 102 mağara, 
sığınak tahrip, 524 el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonda 10 kahraman 
silah arkadaşımız şehit oldu. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarının ve onların 
kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz. 
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerde ciddi bir korku, 
endişe, panik hakim. Terör örgütünde çöküş alametleri var. Asil milletimizi 
40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtarmakta azimli 
ve kararlıyız. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar 
kararlılıkla devam edecek.”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarındaki tek hedefinin teröristler olduğunu 
vurgulayan Akar, “Teröristler dışında bir hedefimiz yoktur. Ayrıca bir kez daha 
vurgulamak isterim ki binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte 
paylaştığımız Kürtler bizim kardeşimizdir. Bunun en açık göstergesi şanlı 
bayrağımız ve sancağımız için canlarını feda eden ve şehitliklerimizde bir arada 
yatan kahramanlarımızdır. Faaliyetlerimizde dostumuz, komşumuz, kardeşimiz 
Irak’ın sınırlarına, egemenlik haklarına, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne son 
derece saygılıyız” ifadesini kullandı.

“Gerçekleri görmüyorlar”

Hudut güvenliği konusunda alınan tedbirlere de değinen Akar, “Mehmetçik, 
‘hudut namustur’ anlayışla gece-gündüz demeden mücadelesini büyük bir 
fedakarlık ve kahramanlıkla sürdürüyor” diye konuştu.
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Hudutların güvenliğini milli bir mesele olarak nitelendiren Akar, şöyle konuştu:

“Yapılan tüm açıklamalara, bilgilendirmelere rağmen maalesef bazıları 
gerçekleri anlamamakta, dinlememekte, görmemekte, duymamakta ısrar 
ediyorlar. Hudutların korunması milli bir meseledir. Bunun herkes tarafından 
anlaşılması lazım. Mehmetçik hudutlarda kendisine sağlanan imkanları 
en etkin şekilde kullanıyor. Yapılması gerekenleri başarılı şekilde yapıyor. 
Mehmetçiğin tek beklentisi hudutlarda kahramanca ve fedakarca yapılan 
faaliyetlere, emeğine saygı gösterilmesidir. Tek isteğimiz bu. Yalan haberler, 
sahte videolar, dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. 
Bunlara karşı sağduyu sahipleri dikkatli, müteyakkız olmalı ve bunlara karşı 
gerçekleri görebilmeli.”

“Yıl başından bugüne kadar hudutlarımızda 2 bin 65 kişi yakalandı, 132 bin 
473 kişi engellendi” diyen Akar, hudutlarda birlik sayısı, altyapı, araç gereç, 
donanım bakımından Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirlerinin alındığını 
vurguladı.

Bazı basın yayın organlarında hudut tedbirlerine yönelik yer alan yorumları da 
eleştiren Akar, “Bazıları gerçekleri bilmeden, 20-30 sene önceki konulardan 
bahsediyorlar. Bu yanlıştır. Hudutlarımızda çok ileri teknolojiler kullanılıyor. Bu 
büyük ve gelişmiş imkanların sağlanmasından dolayı milletimize, devletimize 
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Siyasi tartışma konusu yapılmamalı”

Akar, Mart 2011’den bu yana Suriye’de devam eden iç savaşta 1 milyondan 
fazla Suriyeli’nin hayatını kaybettiğini belirterek, 7 milyondan fazla kişinin 
evlerini, topraklarını terk ettiğini söyledi.

Söz konusu insanların çevre ülkelere göç etmek zorunda kaldığını aktaran Akar, 
şu açıklamalarda bulundu:

“Bunlardan bir kısmı da hem rejimin hem de terör örgütlerinin zulmünden 
kaçmak, canlarını kurtarmak için Türkiye’ye geldi. Güvenliklerinden emin 
olduklarında bunlar dönecekler. Zaten dönmeye de başladılar. Suriye’nin, 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden, teröristten arındırılmış bölgesinde 
yaklaşık 5 milyon Suriyeli bulunmakta.
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Türkiye’de daha önce 4 milyon civarında Suriyeli vardı. Son zamanlardaki 
dönüşlerle birlikte 3 milyon 700 bin civarında Suriyeli, Türkiye’de 
bulunmaktadır. Sığınmacıların BM kriterlerine uygun güvenli, gönüllü ve saygın 
bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba 
da ülkemiz tarafından gösterilmektedir. Bu insani bir durumdur. Bunun siyasi 
tartışma konusu yapılmaması lazım. Türkiye tarih boyunca daima mazlumun 
mağdurun yanında, onlarla birlikte olmuştur. Şu anda da Türkiye kendine 
yakışanı yapmaktadır. Milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde bu insanlara 
karşı insani, vicdani ve hukuki görevlerimizi uluslararası kurum ve kuruluşlarla 
bugüne kadar koordineli olarak yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz.”

“Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz”

Yunanistan ile Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta yaşanan sorunlara dikkati çeken Akar, 
“Biz tüm faaliyetlerimizde uluslararası hukuktan, diyalogdan yanayız. Bütün 
problemlerimizin barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünü istiyoruz. Buna rağmen 
maalesef Yunanistan provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı ve saldırgan 
politikalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik insanlık dışı davranışlarına da dikkati çeken 
Akar, şunları kaydetti:

“Yıllardır Yunanistan’ın masum insanlara karşı uyguladıkları zulüm ve insanlık 
dışı davranışlar ile her türlü rezalet dünya tarafından maalesef görmezlikten 
gelinmiştir. Ancak Yunanistan, son FRONTEX olayı ile suçüstü yakalanmış ve 
nihayet Avrupa Birliği olayları sınırlı da olsa görmeye başlamıştır. Suçüstü 
yakalanan Yunanistan dikkatleri başka yöne çekmek ve FRONTEX olayını 
karartmak için suni gündemler üretmektedir.

Yunanistan Tiger Meet’in de yer aldığı bazı uluslararası tatbikatları da bu 
amaçla kullanmaktadır. Tiger Meet Tatbikatı sırasında FIR, Gayri Askeri 
Statüdeki Adalar ve personel kurtarma sahalarındaki bazı konuları bencilce 
istismar etmeye çalışması ve tatbikatı Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerine 
karşı kullanma gayreti nedeniyle Hava Kuvvetlerimize tatbikattan çekilme 
talimatı verdik. Hava Kuvvetlerimiz tatbikattan çekildi. Biz barıştan, iyi 
komşuluk ilişkilerinden uluslararası hukuktan yanayız. Bütün problemlerin 
görüşmeler yoluyla çözümünden yanayız. Ancak hiçbir oldubittiye izin 
vermeyeceğimizi hakkımızı hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi herkesin bilmesi 
lazım. Hakkımızı, hukukumuzu korumakta azimli, kararlı ve buna muktediriz.”
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Mustafa ARMAĞAN

Hitler Yahudi miydi?
Adolf Hitler ölümünün üzerinden 77 yıl geçmiş 
olmasına rağmen dünyada en fazla merak edilen 
lider olma özelliğini açık farkla koruyor. Cesedinden 
tek bir kıl bile bulunamamasından başlayarak 
nasıl ve nerede doğduğuna kadar yığınla merak 
uyandıran karanlık nokta var hayatında. Hakkında 
on binlerce kitap yazılmış ve halen yazılmakta. Bu 
arada hayat felsefesini ve mücadelesini anlattığı 
Kavgam adlı kitabı dünya klasikleri arasına girmiş 
durumda. 

Geçenlerde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov, “Dünyadaki en şedit Yahudi 
aleyhtarlarının bizzat Yahudi kökenli olduklarını”, 
dahası, Hitler’in de Yahudi bir kökenden geldiğini 
söyleyince beklenebileceği gibi kelimenin tam 
anlamıyla “kıyamet koptu”. Filistin topraklarını 
işgalini yönetenler hemen başlarını kaldırıp şiddetle 
tepki gösterdi ve Lavrov’un sözünü geri almasını 
beklediklerini bildirdiler. Önce ses çıkarmayan 
Putin, tepkilerin dozu ve şiddeti atmaya başlayınca 
İsrailli mevkidaşıyla yaptığı telefon konuşmasında 
-her ne kadar Ruslar bu ifadeyi kullandığını 
resmen kabul etmese de- bunun Lavrov’un şahsi 
inancı olduğunu söyleyip özür diledi. Lavrov’un 
ise sözünün eri olduğu, yani iddiasının arkasında 
durduğu nazar-ı dikkati çekti.

Aslında öylesine söylenmiş bir söz değildi 
Lavrov’unki. Bazı kanıtlara dayanıyordu ki, 
kendisi de zaten bu kanıtlara atıfta bulunuyordu 
konuşmasında. Buna göre Hitler’in babaannesi bir 
Yahudiyle gayri meşru ilişkiye girmiş ve bu ilişkiden 
doğan çocuk Hitler’in babası Aloys Hitler olmuştu. 

Hitler’in kalıntıları olduğu söylenen bazı buluntular 
Sovyetler Birliği askerlerinin eline geçmiş, onlar 
da Moskova’da bir müzede kasaya kilitlenerek pek 
sınırlı sayıda araştırmacıya açılmıştı. Yakınlarda 
yapılan bilimsel bir araştırmada Hitler’in ailesinin 
bir ferdine yapılan DNA testi, eldeki kalıntılarla 
şaşırtıcı bir benzerlik göstermiş ve Hitler’in 
soyunda Yahudi geni bulunduğu yazılmıştı. Gerçi 
araştırmalar devam ediyor ve bu bulgular da her 
an yanlışlanabilir ama bu kadarının bile Siyonist 
çevreleri nasıl hop oturtup hop kaldırdığı da ortada. 
Sanki İsrail’deki akademik faaliyetler çok bilimsel 
esaslar üzerinde yürüyormuş gibi bir zan oluşturup 
bunların bilimsel olmadığını iddia etmeleri 
gayet normal. Ancak gerçeğin selinden kimsenin 
kaçamayacağı gibi tarihi istedikleri gibi manipüle 

TA R İ H
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etmelerine de sonsuza kadar izin verilmeyecektir. 
İşte bu noktada Türkiye’deki “Türklük” meselesi 
karşımıza çıkmaktadır. 

Osmanlı’nın mülteciye bakışı

Türkiye’de yaşayanların ne kadar Türktür? Türklük 
bir kan meselesi midir yoksa kültür meselesi midir? 
“Türk” olmak mı önemlidir yoksa “Türküm” demek 
mi? Niçin “Ne mutlu Türk olana” değil de “Ne mutlu 
Türküm diyene” diyoruz? O zaman “Türk” olmanın 
“Osmanlı” olmak gibi bir şemsiye kavram olduğunu 
mu anlamalıyız? 

Osmanlı’da –tıpkı Roma’da olduğu gibi- ‘Ben 
Osmanlıyım’ diyene aslen kim olduğu sorulmazdı. 
Etnik yapı önemli değildi (hiç önemli değildi 
demiyorum ama asgari insanlık şartında böyleydi, 
aşağı ve yukarı ırklar diye bir mefhum sözkonusu 
edilmezdi). Liyakat, sadakat ve ehliyetti ana kıstas. 
Bu ölçülere uyan herkese Osmanlılık şemsiyesi 
altında yer vardı. İsterse gayrimüslim olsunlar. 
İltica, Osmanlı devletinin en hassas olduğu 
noktalardan biriydi. Dünyada mağdur ve mazlum 
olmuş kim varsa din ve milliyetine bakılmaksızın 
Osmanlı şemsiyesi, daha doğrusu Osman Gazi’nin 
büyük rüyasında gördüğü Osmanlı çınarı altında 
toplanmaya davet edilirdi. Sultan Abdülmecid 
devrinde Lui Koşut başkanlığındaki Macar 
mültecilerin dünyada sığınacak devlet aradıkları bir 
zamanda sadece Osmanlıydı onlara müşfik kucağını 
açan. Hem de bu yüzden bir savaş çıkması pahasına. 
‘Savaşsa savaş’ demiş, yeryüzünde “insanlığın son 
adası” olduğumuzu cümle aleme göstermiştik. 
Bunlar iftihar beratlarımızdır. 

Merhum Kemal Karpat hocanın genişçe incelediği 
Lui Koşut ve adamlarının iltica talebinin Osmanlı 
Devleti tarafından kabul edilmesi dünya kamuoyu 
tarafından yüksek takdirle karşılanmış, hatta bu 
yüzden Londra’daki büyükelçimizin arabası İngilizler 
tarafından atları çözülmek suretiyle halk tarafından 
çekilmişti ki Afrika kâşifi, daha doğrusu Afrika’yı 
Avrupalı emperyalistlerin iştahını cezbedecek bir 
kıta olduğunu ispiyonlayan David Livingston da 
buna hayretle şahit olmuştu (bizim Jön Türkler 
bu jeste Meşrutiyetin gazıyla aynen mukabele 
edeceklerdi). Hatta mezar taşına dünyada Afrika’nın 
kanayan yarasına derman olacak sadece üç halk 
bulunduğunu, bunların Amerikan, İngiliz ve “Türk” 
olduğunu yazdırmıştı. Oysa 1840’lardaki Osmanlıyı 
biz çocuklarımıza “battı bitti” aptallıklarıyla 
anlatmaya devam ediyoruz. 

Tarih hapishane de olabilir, kuşun kanadı da. Bize 
ilkini layık gördüler ki, farkındaysanız bu köşede 
onu nasıl bir kuşun kanadındaki özgürlük destanına 
çevirebileceğimizin mücadelesini veriyoruz. 
Türkiye’deki kriptolar

Yazıya başlamadan önce bir dostum aradı ve 
Türkiye’deki kriptoların bir listesi var mıdır? diye 
sordu. Ben etnik araştırmalar yapmadım ama 
özellikle Türkiye’de soyadı kanununun bu şekilde 
çıkmış olmasının kimlere kamuflaj işlevi gördüğünü 
merak etmişimdir her zaman. Soyadlarımız birer 
faciadır ve bunun da üzerinde ısrarla durulmalı, 
hem kültürel hem de dinî/millî açılardan eleştirisi 
yapılmalıdır. 

Kaya diye, Saat diye, Çelik diye, Demir diye 
soyadı olur mu? Soyun adı ise Kayagil, Saatçioğlu, 
Demirsoy gibi bir aidiyet ifade etmelidir, ancak 
soyadı kanununa göre zade veya oğlu gibi soy 
belirten eklerin eklenmesi yasaktır. Öte yandan; 
Türkçü Atsız’ın soyadının manasının Adsız olduğunu, 
Türk milletinde soyun adının, yani hangi soydan 
geldiğinin önemli olduğunu bilmemiz lazım. Bu 
yüzden tepki olarak Hüseyin Nihal olan ön adlarını 
terk edip sadece Atsız diye imzasını atmıştır. Fevzi 
Paşa’nın kendisine soyadı olarak (o kazandığı için) 
Sakarya soyadını vermek isteyen Gazi’ye “Benim 
bir soyum var, Çakmakoğullarından geliyorum” 
cevabını verdiğini biliyoruz.

Şimdi 1927 nüfus sayımında dilleri Rumca, Yahudice 
(Yiddiş), Ermenice vs. olan vatandaşların sayısına 
bir bakalım:

Rumca bilen 119,822 kişi vardır ki, genel nüfusa 
oranı yüzde 6,47’dir.

Yahudice (Yiddiş) bilen 68,900 kişi vardır ki, genel 
nüfusa oranı yüzde 3,72’dir.

Ermenice bilen 64,745 kişi vardır ki, genel nüfusa 
oranı yüzde 3,49’dur.

Bulgarca bilen 20,554 kişi vardır ki, genel nüfusa 
oranı yüzde 1,16’dır.

Diğer sayıca az olan dilleri de eklersek Türkiye 
nüfusunun yüzde 15-16’sı Türkçe bilmeyen 
gayrimüslimlerden oluşuyordu. (Toplam nüfusumuz 
13,648,270’dir.)

Türkiye’nin nüfusunun o günden bu güne 6 kat 
arttığını kabul edersek nüfuslarının 6 kat artmış 
olması gerekir ki, o zamanki yaklaşık 280 bin nüfusu 
bu toplama oranladığımızda ortaya çıkan rakam 
1927’de anadili Türkçe olmayan 2 milyona yakın 
insanın soyunun aramızda olduğunu gösterir.

Çıplak gerçek budur.
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İlker KARATAŞ

El-Hafîz

E S M A - Ü L  H Ü S N A

El-Hafız Esmasının Anlamı Nedir?

El-Hafız, koruyup kollayan ve gözeten anlamını 
taşımaktadır. Tüm varlıklar kendi kaderlerine 
bağlıdır ve Allah ecel gelene kadar zeval olmadan 
koruyandır. Allah muhafaza edendir. Her şeyin 
koruyucusudur ve dengede tutandır. Melekler, 
Allah tarafından görevlendirilmiş koruyuculardır. 
Günahlardan ve kötülüklerden insanları 
korumaktadır.

El-Hafız Esmasının Faziletleri Nedir?

Koku ve endişelerden kurtulmak için 998 kere zikir vaktinde “El-Hafız” okumaya 
özen gösterilmelidir. İnsanlar hem nefislerini hem de mallarını korumak için 
“Ya Hafız” ismi şerifini 998 kere zikretmektedir. Maddi ve manevi olarak tüm 
kötülüklerden korunmak için “Ya Hafız” esması 998 kere okunmaya devam 
edilmektedir. Haftanın ilk gününden itibaren “Ya Hafız Ya Allah” zikri her gün 
998 kere yapılmaktadır. İnsanların ve cinlerin şerrinden korunmak için “Ya-
Hafız” esması her gün 10 defa tekrarlanmalıdır. Karın ağrısından ve sancılardan 
kurtulmak sağlığına kavuşmak için 998 kere “Ya Hafız” esması zikredilmektedir. 
Vahşi hayvan, haşere şerrinden “Ya Hafız” ile korunmaktadır.Milliyet
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Arzu KOÇAK

Pancar salatası

2 adet orta boy pancar 

1 adet elma

1 adet havuç

Maydanoz 

Bir avuç ceviz 

Yarım nar 

Z. Yağı , limon ,tuz , nar ekşisi

 Yapılışı 

Kabuklarını soyduğumuz pancarı , elma 
, havuç  , maydanoz ve biraz ceviz ile 
rondodan çekelim .

Z . Yağı , tuz ,limon , nar ekşisi ekleyelim 
üzerine nar taneleri  ve ceviz serpelim …

 Afiyet olsun .
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“BEN” DEVRİ BİTTİ ARTIK “BİZ” VARIZ

Sadettin TURHAN

TA S AV V U F

(Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Krizler)

Yaşadığımız güzel dünyada sizin de çok yakinen takip ettiğiniz ekonomik, sosyal ve siyasi 
krizler var. 

Krizler; bir düşünce biçimi değişikliği ve yeni bir hareket sistemini de beraberinde getiri-
yor. Herkesin durduğu ve ne yapacağını bilemediği bir zaman diliminde, projeler üreten ve 
sorunlarda çözüm olmaya çalışan kişi yâda kurumlar bir adım daha öne geçerek, yeni çıkış 
yolları bulup, bulundukları istikamette daha hızlı yol alabiliyorlar.

Ekonomik kriz ile birlikte; küçüklü, büyüklü firmalar, kendilerini sorgulamaya, mali alt 
yapılarını denetlemeye, insan kaynakları ile ilgili iletişimlere geçmeye, sabit maliyetlerini araş-
tırmaya, dünya piyasalarını sorgulamaya, sermaye alt yapılarını tespit edip, hatalarını minimize 
etmeye çalışıyorlar. Muhasebecileri ve danışmanları ile daha ciddi toplantı ve fikir alışverişinde 
bulunmaya başlıyorlar. Geçmişte yaptıkları hataları masaya yatırıp, yarın bu hataları “nasıl 
lehimize çevirebiliriz” diye muhasebe yapıyorlar.

Sosyal kriz ile birlikte; dünya coğrafyasında, ezilen mazlum insanların durumları daha fazla 
gündeme gelmeye başladı. Artık herkes kendi çapında boş konuşup, laf üretmek yerine, fikir-
leri konuşmaya, projeler üretmeye ve daha da önemlisi “bu projeleri hayata geçirmeye” başladı. 
Toplumun önemli bir bölümü olan Sivil Toplum Örgütleri bir araya gelmeye ve beraberce “Ses” 
vermeye başladı. Aradaki küçük fikir ayrılıklarını kenara koyup,  yerine dostluklar ve beraberce 
yapılabilen kaliteli, ses getiren, düzenli toplumsal tepkileri ortaya koymaya başladılar. 

Siyasi kriz ile birlikte; kısa bir ifade ile bilinen, özlenen, beklenen, duruş ortaya çıktı. Dün-
ya’da oluşan siyasi dengelerin, yörüngesi değişmeye başladı. Dinlemek ve uygulamak yerine, 
söz sahibi olma ve sözünü dinletme devri başladı.

Kısacası biliyorum ki bu satırları okuyanlar arasında çok değerli ve kıymetli oyuncular, ilim 
adamları, yazarlar, sanatçılar, fikir adamları, iş adamları, avukatlar, danışmanlar var. Bu kriz 
süreçleri şunu gösteriyor ki artık “BEN” devri bitmiş ve “BİZ” devri başlamıştır. 

Herkes kendi çapı ve ilgi alanı doğrultusunda bir şeyler yapmaya gayret ederse; bu günler 
bizim için bir fırsat olup yarınlara daha güçlü, kuvvetli, dirayetli bir toplum olarak yol alırız.

“Ne yapabilirim?” diye sorgulamak bile büyük bir başlangıç ve yol almadır. Mutlaka herke-
sin yapabileceği, ortaya koyabileceği bir güzellik ve hareket vardır.  Kimi nakdi gücü ile kimi 
beden gücü ile kimi zamanı ile kimi fikir ve projeleri ile kimi de bu yapılanlara destekle böylece 
daha güzel günlere beraberce yol alabilir.

Biz “Sorunlara Çözüm” olan ve olaylara yön veren bir toplumun mirasçılarıyız.
“Ben”liğin bittiği ve beraberliğin lezzetini alarak daha hızlı yol alan bir toplum olabilmek 

temennisi ile.
Sürekli ben diyen
Yalnızdır zaten ebeden…
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T-Cross

O T O M O T İ V

Cengiz AVCILAR

Bugünün SUV'si, geleceğin klasiği.
T-Cross'u tanımlamak için ideal iki kelime: Değişken ve kullanışlı. Gerçekten de T-Cross, günlük yolculuklardan 

uzun yol planlarınıza kadar her türlü ihtiyacınıza uyum sağlayabilen modülerliği ve fonksiyonelliği, havalı Crossover 
tasarımıyla birlikte taşır. Elbette tüm bunları yaparken, gerçek bir Volkswagen olmasının tüm sorumluluklarını da yerine 
getirir; Değerli, kaliteli, sağlam ve teknolojik. Karşınızda T-Cross! Pratik zeka ürünü, doğru bir karar. TSI Motor

Yakıt ekonomisi ve çekiş gücüyle ön plana çıkan 1.0 TSI motor ve diğer zeki T-Cross teknolojileri. Adaptif Hız 
Sabitleyici "ACC"

T-Cross’un, sizin yerinize takip mesafesini ayarlayan Adaptif Hız Sabitleyici “ACC” sistemi ve diğer üst düzey güvenlik 
donanımı. Fonksiyonel şıklık.

T-Cross dış tasarım
, 1 of 3
T-Cross dış tasarım görseli
, 2 of 3
T-Cross dış tasarım görseli
, 3 of 3
T-Cross dış tasarım
T-Cross dış tasarım görseli
T-Cross dış tasarım görseli
T-Cross, dik arka cama sahip klasik bir Crossover tasarımının ne kadar şık ve sportif olabileceğinin kanıtıdır. Ön bölüm, 

geniş hava girişlerine kusursuz bir şekilde entegre olmuş LED “Performance” farlar ve krom çerçevelerle vurgulanmış 
karakteristik sis farlarıyla güçlü bir duruşa sahiptir. Ön çamurluklardan başlayarak aracı boydan boya kat eden, keskin 
açılara sahip omuz çizgisi sportif görünümü destekler. Bu çizgi arka bölüme hakim, kesintisiz reflektör şeritleri ve LED 
aydınlatmalarıyla, dikkat çeken bir ışık imzasına sahip koyulaştırılmış spor stop lambalarıyla birleşir. Dik tasarımlı arka 
cam, sadece sportif bir tasarım kararı değildir. Bu sayede elde edilen geniş açılan bagaj kapağıyla kolay yükleme, arkaya 
doğru alçalmadan devam eden tavan hattıyla da arka koltuklarda eşsiz bir baş mesafesini de birlikte getirir. Eğlenceye 
daha fazla yer.

T-Cross Modüler Bagaj
, 1 of 3

T-Cross modüler bagaj görseli
, 2 of 3

T-Cross modüler bagaj
, 3 of 3
T-Cross Modüler Bagaj
T-Cross modüler bagaj görseli
T-Cross modüler bagaj

T-Cross; çok sayıda alışveriş çantası, büyük spor ekipmanları ve kocaman bavullar için size bol miktarda yükleme 
hacmi sunar. Modüler yapıdaki arka koltuk sırasını tıpkı ön koltuklar gibi ileri ve geri kaydırarak bagaj ve yolcu kabini 
arasında hacim transferi yapabilirsiniz. Arka koltuk sırası en ileri pozisyondayken sunulan 455 litrelik bagaj hacmi size 
yeterli gelmediği durumlarda, asimetrik olarak katlanabilen bu koltuklar sayesinde 1.281 litreye kadar yükseltilebilen 
hacmin keyfini çıkarabilirsiniz.

Dahası, eğer uzun nesneler taşımanız gerekiyorsa, tamamen katlanır ön yolcu koltuğu tam boy bir sörf tahtasını bile 
taşıyabilecek bir alan sağlar. Tüm bunlara ilave çok sayıda pratik eşya gözü, eşya cebi, bardaklık ve orta konsolda bir 
mobil telefon bölmesi de yolculuklarınıza konfor katmak için var.
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M A K A L E

HACI BÜLBÜL’ÜN HİKÂYESİ
Sencer OLGUN

Asıl adı Seher’di annemin. Annesinin adı Banu, babasınınki İsrafil’di. 
Dedeleri yıllar önce 93 Harbi sırasında Azerbaycan’dan Türkiye’ye göç etmişler, 
Samsun’un Havza ilçesine bağlı bir köyüne yerleşmişlerdi. Annem de o köyde 
dünyaya gelmişti. Dedem âmâ olduğu için geçim sıkıntısı çekmişler bu yüzden 
okuyamamış, çok küçük yaşlarda hasır ve kilim dokumacılığına merak salmıştı. 
Çocuk yaşlardayken kısa sürede köyün en başarılı dokumacılarından biri 
olmuştu. Ancak okula gidememek onun içinde hep bir ukde kalmıştı. 

 Henüz on altı yaşındayken evlenerek çoluk çocuğa karışmış, hayatın birçok 
yükünü daha çocuk yaştayken omuzlamak zorunda kalmıştı. Evliliklerinin ilk 
yılları köyde tarım yaparak geçmişti. Babamla aralarındaki sevgi ve saygı dillere 
destandı. Mütevazı bir aile hayatları vardı. Fakat geçim sıkıntısı nedeniyle 1960’lı 
yıllarda Amasya’nın Suluova ilçesine göç etmişlerdi. 

 Yusuf babam, çok çalışkan ve becerikli biriydi. Elinden hemen her iş gelirdi 
ancak yine de ilk zamanlar bazı sıkıntılar çekmişti. Önce ayakkabı tamirhanesi 
açmış, ardından besicilik işlerine başlamıştı. İlerleyen yıllarda inşaat ustacılığına 
ve enkaz işlerine yönelerek zamanla ekonomik yönden iyi bir düzen kurmuştu. 
Babam, kendi işleriyle meşgulken annem de çocukların eğitimiyle ilgileniyordu. 
Beş kardeştik, en büyüğümüz ablamızdı, en küçükleri de bendim. 

 Annem ve babam imkânsızlıklar yüzünden okula gidememişlerdi, bu yüzden 
bizim ahlaklı ve başarılı bireyler olarak yetişmemiz için çok büyük çaba sarf 
etmişlerdi. Özellikle de annem bu konuda takdire şayandı. Bir taraftan bizimle 
ilgilenirken diğer taraftan dini yönden kendi eksikliklerini gidermek için tarikat 
ehli hocalardan ders almıştı. O yıllardan itibaren namaz ve zikir ehli bir kadın 
olmuş, ömrü boyunca da bu güzel hasletlerini hep sürdürmüştü. Zamanla 
babam da ona uyum sağlamış, namazını hiç bırakmaz olmuştu.

 Her anne ve babanın arzuladığı gibi annemle babamın da en büyük hayali 
çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmekti. Çok şükür öyle de oldu; her birimiz 
üniversitelerde okuyarak onlara layık birer birey olmayı başardık.  

 Annem konuşmayı seven biriydi, muhabbeti de güzeldi, komşular ona bülbül 
lakabını takmışlardı. Mahallenin komşuluk ilişkileri oldukça candandı, herkes 
birbirini sayar ve severdi. Acılar ve sevinçler kardeşçe paylaşılırdı. 

Aradan yıllar geçmişti, annemle babam ikinci hayallerini gerçekleştirmişler, 
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Mekke ve Medine’ye gidip hacı olup gelmişlerdi. Annemin lakabı bu kez de Hacı 
Bülbül olmuştu.

 Yaşları gittikçe kemâle eren annem ve babam ibadetlerini hiç aksatmadıkları 
gibi güçleri nispetinde hayır işleriyle meşgul olmayı da ihmal etmemişlerdi. 
2000 yılında hayat arkadaşını kaybeden sevgili anneciğim derin bir üzüntü 
yaşamış, sonraki dönemlerde kendini tamamen ibadete adamıştı. Alnı secdeden 
kalkmaz, dilinden zikir düşmez olmuştu. Gece-gündüz devleti ve milleti için dua 
ve yakarışta bulunurdu. Son derece cömertti, konu komşuya ikram etmekten 
büyük haz duyardı. Kendisinden çok çocukları, yakınları, eş ve dostları için 
yaşardı. Yaptığı her işinde hayır gözetirdi. Gün boyu hep “Çok şükür!” diyerek 
şükreder, hiçbir zaman isyan etmezdi. 

 Yaşlılığa bağlı olarak kendini gösteren demans-unutkanlık hastalığı pandemi 
sürecinde daha da artarak abdest almayı ve namaz kılmayı unutuyordu 
çoğu zaman ancak odada birinin namaz kıldığını görünce abdestli olduğunu 
zannederek namaza duruyordu hemen. Bazı şeyleri unutsa da “Allah” lafzını hiç 
unutmadı benim güzel annem. Birkaç saatlik uykusu dışında gün içinde sesli bir 
şekilde binlerce defa  “Allah” lafzı dökülüyordu dilinden. 

 Kısa boylu, güler yüzlü, tatlı dilli, şen şakraktı benim annem. Komşularımızın 
ona, “Hacı Bülbül” diye hitap etmeleri boşuna değildi. Yaptığı zikir ve dualarla 
evimiz, gönlümüz, ruhumuz şenlenir ve bereketlenirdi. 

 Yaşı artık doksanı bulmuştu. Son günlerde “Allah’ım beni yumurta gibi yerime 
yerleştir, mantar gibi yetiştir.” diye dua etmeye başlamıştı.  Lavabodaki aynadan 
yansıyan görüntüsünü annesine benzeterek, kendisiyle “Az kaldı annem, yakında 
sana kavuşuyorum!” diye konuşuyordu. Nasıl bir âlemde yaşadığını anlamamız 
imkânsızdı, sık sık babamdan söz ediyor; az kaldı diye bahsediyordu. Uykusuzluğu 
dışında annemin sağlığı gayet yerindeydi, onu yatağa bağlayan hiçbir rahatsızlığı 
yoktu, sağlıklı bir birey gibi yiyip içiyordu.

 Kış mevsiminde bizimle kalmıştı, bahar gelince memlekete dönmek istedi. 
2022 yılının Mart ayının ilk haftası ablamla birlikte Suluova’ya dönmüşlerdi. 
Döndükten bir hafta sonra beyin damarlarından pıhtı attığını öğrendik, büyük 
bir üzüntü içinde memlekete gittik. Yoğun bakıma alınmıştı, sık sık bilinç kaybı 
yaşıyordu, gece gündüz yaptığımız dualarımız onun içindi. Mübarek Şaban 
ayı içindeydik. Mekke, Medine, Kudüs derken dünyanın birçok yerinden yakın 
dostlarımız onun için dua ediyordu. Tasavvuf ehli bir yakınımız ağabeyime “Her 
şeye hazırlıklı olun, Hacı annemiz Cuma gününü bekliyor.” demişti, kelimelerin 
kifayetsiz kaldığı anlardı. Zikir ehli anneciğimiz söylendiği gibi 25 Mart Cuma 
gecesi Hakk’a yürümüştü. Geride kalan gözü yaşlı yüzlerce insan onun için dua 
etmişti. Okunan hatimlerin, Yasin-i Şeriflerin, Salat-u Selamların haddi hesabı 
yoktu. Hacı Bülbül lakaplı muhterem anneciğim nasıl yaşadıysa öyle ölmüştü. 
Yüce Rabbim mekânını cennet eylesin. 

85



sirdergisi.com
Mayıs 2022 -  Şevval 1443

 Bu vesileyle ahirete intikal etmiş olan tüm annelerimize Yüce Allah’tan 
rahmet diliyor, elleri öpülesi yaşayan annelerimizin “anneler gününü” kutluyor, 
siz kıymetli okurlarımıza da hayırlı ömürler temenni ediyorum. 

ANNE
Anne deyip gelip geçme sakın
O senin elin, ayağın, gözün, kulağın
Annen varsa sen varsın 
O yoksa bil ki kırıktır kolun kanadın
Annendir tadın, tuzun, ekmeğin, aşın
Sığındığın tek limanın , evin , barkın
Kimi zaman heyecanın kimi zaman gözyaşın
Sabır taşın, vicdanın, merhametin
Annen senin her şeyin…
Tertemiz rüyaların, semaya ulaşan duaların
Uykusuz gecelerde ninnilerin
Acında, kederinde; ağıtların, dert ortağın
Anne deyip gelip geçme sakın
O, seni koruyan meleğin
Haydi sımsıkı sarıl boynuna
Öp, kokla onu doya doya
Sakın “Of!” bile deme ona
Gerekirse kapan ayaklarına
O senin Firdevs cennetin 
Anne deyip gelip geçme sakın
O değil mi gecen, gündüzün; sevincin, hüznün
Gölgen misali, yürüyen izdüşümün 
Hayat arkadaşın, yaşam kaynağın
Anne deyip gelip geçme sakın
Annen; sönmeyen ocağın, kapanmayan kucağın
Anne deyip gelip geçme sakın
O senin sımsıcak nefesin, atar damarın
Anne deyip gelip geçme sakın!
                 SENCER OLGUN

86



sirdergisi.com
Mayıs 2022 -  Şevval 1443

87



sirdergisi.com
Mayıs 2022 -  Şevval 1443

Başakşehir'de su borusu patladı: 
Su metrelerce yükseğe fışkırdı, yol-

lar göle döndü Tülay Akımcılar

M A K A L E

Başakşehir Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama 
sonucu yollar göle döndü. Metrelerce yükseğe fışkıran su drone ile görüntülendi. 
Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ`ye ait Şahintepe isale 
hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü. Basınçlı su metrelerce 
yükseğe fışkırdı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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UCUNDAKİ KIRIKLAR

Müberra Arıcı

Ş İ İ R

Ucundaki bütün kırıkları alıp bir bir,
Dünlerim gibi topladım saçlarımı.

Birazcık da aşıp kendimi,
Düşen ilk beyazımla da barıştım hatta.

Yüzümde anı dolu çizgiler, çoktan bitirdi yasını.
O hüzün dolu günler getirdi, şu gönlün mayasını.

Flulaştı zihnimde onca kalabalıklar.
Şimdi benliğim, tenhalıklar arar.

Gel de beni sokma dost, yine bilinmezlere,
Kalbim kapalı artık kendini bilmezlere.

Bırak gideyim kendi yoluma,
Olur da papatyalardan bir bahçeye varır yolum,

Belki de uzanıp bir başak tarlasına,
Göğe dalmaktır sonum.

Alınma, kırılma,
Dilersen yanımda yerin,

Dilersen birlikte gidelim uzaklara.
Evetse gülümseyişin tut kalbimden.

Gözlerimizden başlayalım yolculuğa.
Sonra dönüp âleme verelim müjdeyi.

Kendini kaybettiğinde, kendine rastlasın herkes.
Tadı damağında sohbetler biriksin zihnimizde.

Şu âleme gün doğsun, batmasın sayemizde.
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Mustafa ÇETİNTAŞ

G Ü N C E L 

Diplomatik kaynaklar: 
Türkiye, Rusya, Ukrayna 

ve BM görüşebilir

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik 
çabalarını sürdürüyor. Diplomatik kaynaklar Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş 
Milletler arasında insani temas grubu kapsamında bir görüşmenin olabileceğini 
açıkladı.
Ankara, Kiev ile Moskova arasında bir ateşkesin sağlanması için devrede. 
Diplomatik kaynaklar, çatışmalar sürerken bir yandan da müzakere sürecinin 
devam ettiğini açıkladı.

Sahada durum kötüleştikçe bu durumun da zorlaştığı değerlendirmesinde 
bulunan kaynaklar, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen önemli bir 
görüşmeye dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler'in insani temas grubu kurulması konusunda bir teklifi 
olduğunu aktaran kaynaklar, "Önümüzdeki günlerde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve 
Birleşmiş Milletler arasında bu kapsamda görüşmeler devam edebilir. Taraflar 
arasında teknik düzeyli toplantılar yapılabilir" dedi.

Diplomatik kaynaklar ayrıca ateşkes müzakerelerinde güvenlik garantileri 
kısmına da dikkat çekti.

P5 ve ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bu ülkelerin henüz 
taraflara henüz bir teklif sunmadığı belirtildi.

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni döneme dair de 
değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni döneme dair de değerlendirmelerde 
bulunan kaynaklar, iki ülke arasında bakan yardımcıları düzeyinde 
gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bakan düzeyinde de görüşmelerin 
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olabileceğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu Blinken ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmek 
üzere 18 Mayıs’ta ABD’ye gerçekleştireceği ziyarete de değinen kaynaklar, iki 
bakanın görüşmesinde stratejik mekanizmanın ele alınacağını ifade etti.

Kaynaklar, Bakanların Stratejik Mekanizma toplantısında, ülkeler arasındaki 
anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanacağı belirterek, işbirliği alanları 
üzerinde durulacağını açıkladı.

İşbirliği alanları üzerinde durulacağı açıklandı. trt haber
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Kayserispor Trabzonspor'u 4-2 
yenerek tur atladı

S P O R

Durmuş KOÇ

Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında 
Kayserispor Kadir Has Stadı'nda Süper Lig 
şampiyonu Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti. 

İlk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor, bu 
avantajını koruyamayınca kupaya veda 
etti. Bordo mavililer, zorlu karşılaşmanın 
henüz ilk saniyelerinde penaltı kazandı. 
Nwakaeme'nin 3. dakikada attığı golün 
ardından oyun üstünlüğünü ele alan 
Kayserispor aradığı golleri ikinci yarıda 
buldu. 48'de Emrah Başsan ile durumu 1-1'e 
getiren sarı kırmızılılar 59'da Hosseini ile 
öne geçti. Bakasetas 82'de bu gole cevap 
verdi: 2-2.

Maçın son anları büyük heyecana sahne olurken Kayserispor 90+1'de Thiam'ın penaltı 
golüyle 3-2'lik üstünlüğü yakaladı. Maçın yıldızı Emrah Başsan 90+6'da bir kez daha 
sahne alarak skoru belirleyen isim oldu: 4-2 Son 16 turunda Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 
yenen sarı kırmızılılar, yarı finalde Fenerbahçe’yi yine dış sahada 1-0’la geçti. Son olarak 
yarı finalin ilk buluşmasında lig şampiyonu Trabzonspor’a 1-0 kaybeden Kayseri ekibi, 
rövanşta da henüz 3. dakikada geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 4-2 kazanarak 
adını finale yazdırdı. Hürriyet
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M İ M Â R İ

Nihat ÖZBİLEK

Has Odabaşı Camii

Has Odabaşı Behruz Ağa Cami, bir 
Mimar Sinan camisidir. Etrafındaki 
yerleşim bölgesi de Odabaşı semti olarak 
adlandırılır. Çapa'ya çıkan Başvekil caddesi 
ile Mevlanakapı caddesi ve Ahmet Vefik 
Paşa caddeleri kavşağındaki Odabaşı 
semtindedir. Mevlanakapı caddesindeki 
anakapısından avluya girildiğinde Has 
Odabaşı Behruz Ağa'nın mezarı soldadır. 
Sağda şadırvan, tuvalet,imam odaları 
vardır. İkinci avlu kapısı kıble yönündeki 
caddededir.

Mimari
Behruz Ağa camii ahşap ve tek minarelidir. 
Çatısı kırma çatıdır. Dikdörtgen planlıdır ve 
tahta kapıdan girdikten sonraki sağlı sollu 
yüksek platform son cemaat yeri olarak 
cami içindedir. İkinci kapıdan sahına girilir.

Tarih
Kanuni Sultan Süleyman'ın odabaşısı 
Behruz Ağa tarafından 1562 tarihinde 
sıbyan mektebi çeşmesi ve günümüze 
ulaşmayan hamamıyla birlikte inşa 
ettirilmiştir . Mimar Sinan eseri olan Cami 
1782 yılında yanmış , 1836'da II.Mahmud 
tarafından tamir ettirilmiştir . 1983 yılında 
geniş bir tadilat çalışmasından sonra son 
şeklini almıştır.
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Hayata Yansıyan İzler
Ahmet Bilgehan ARIKAN

K İ TA P

Kitap Adı: Hayata Yansıyan İzler
Yazar: Tuğçe Güzel
Yayınevi: Uyanış Yayınevi

Hayata gözümüzü açtığımızdan itibaren yaşanan her olay ve durum bizim yüreğimizde 
derin izler bırakır. Bu izleri her anımsadığımızda bazen gözlerimize bir ışık yansırken 
bazen de hüzün-le dolar içimiz…
Ben bu kitabı yazarken hayatımdan yansıyan izleri sizlere yansıtmaya çalıştım. Bazı 
hikâyelerde kurguların içinde kendimi kaybettim, bazı hikâyelerde hayatım bir film 
şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Sonunda bu satırlarım sizlerle buluştu.
Hadi, şimdi yaslan arkana ve al eline kahveni, hikâyelerime doğru yolculuğa yol al. 
Eminim içinde kendinden çok şey bulacaksın. Yeniden aynı satırlarda buluşmak, aynı 
hislere ortak ol-mak dileğiyle…
(Tanıtım Bülteninden)
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Roman Kahramanları Sayı 50
50. sayımıza ulaşmanın mutluluğu 
ile “Merhaba” diyoruz sevgili roman 
kahramanları…
Bu özel sayımızın ilk konusu “Mübadele”. 
2014 yılında –dergimizin 20. sayısında– 
İbrahim Dizman editörlüğünde altı 
makaleden oluşan bir “Mübadele” 
dosyası yayımlamıştık. Bu sayımızda da 
yine mübadeleyi, bu defa biraz daha 
geniş olarak ve hem Yunanistan’dan 
hem Türkiye’den yazarların kaleme 
aldığı toplam 20 makale ile ele aldık. 
Resmî tarihi az çok biliyoruz ama 
istatistikler, rakamlar, anlaşmalar 
dışında edebiyat dünyasında nasıl bir 
iz bırakmıştır mübadele ve mübadiller? 
İşte bu soruların cevaplarını merak 

eden okurlarımız için dosyalarımızın iyi bir başlangıç olacağına inanıyoruz.
İkinci dosyamız ise “Kent ve Kahraman: Roma” başlığını taşıyor. Bu dosyada İtalyan 
edebiyatının farklı dönemlerinden yazarların eserlerindeki birkaç farklı Roma’yla 
tanışacağız. Dosya editörlerimizin dediği gibi “…siz değerli okurlar kenti farklı açılardan 
daha yakından tanımak için dosyada adı geçen eserleri okumaya davetlisiniz. Kim bilir 
belki bir gün roman kahramanlarının geçtiği sokaklardan sizler de geçersiniz.”
Dosyalarımızdan sonra ise dört serbest incelemeye yer verdik. Mayıs 1952’de 
kaybettiğimiz Memduh Şevket Esendal’ı ölümünün 70.yılında, Miras romanıyla ilgili 
makale ile anmış olduk. Diğer üç serbest inceleme yazısında ele alınan konular ise Yaşlı 
Adam ve Deniz ile Yüzbaşının Kızı romanları ve Edgar Allan Poe’nun resme yansıyan 
imgeleri oldu.
Bu zor ekonomik koşullarda dergimizden desteklerini esirgemeyen yazarlarımıza, 
editörlerimize ve tabii ki okurlarımıza teşekkür ediyor, iyi okumalar diliyoruz.
Bu sayıdaki yazarlarımız:
Alp Arslan Akman / Angeliki Melliou / Arzu Alkan Ateş / Barış Yücesan / Bülent Ayyıldız 
/ De-niz Dilşad Karail Nazlıcan / Ece Yassıtepe Ayyıldız / Erkan Karakiraz / Ertuğrul Aydın 
/ Evange-lia Thomadaki / Fecri Polat / Georgios Salakidis / Hasan Öztürk / Herkül Millas 
/ Hilmi Köksal Alişanoğlu / Hülya Soyşekerci / lhan Karasubaşı / İnci Aydın / Kamer 
Namdar / Maria Akritidou / Murat Ergin / Nevin Özkan / Nikos Mavrelos / Panagiotis 
Katsanakis / Raniero Speelman / Se-dat Bornovalı / Seval Arslan / Sima Özkan / Sotiria 
Maragozaki / Spiros Kiosses / Thanasis V. Kougkoulos / Thanassis Agathos / Toprak Aras 
/ Tuba Tek
(Tanıtım Bülteninden)
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Muhsin Kara
Mehmed ALACADOĞAN

K U R ' A N 
B Ü L B Ü L L E R İ

MUHSİN KARA KİMDİR?
Muhsin Kara 32 yaşında ve Van Erciş'lidir. Muhsin Kara, Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi'dir. 

Ezanı Güzel Okuma dalında 1. olmuştur. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan 
Muhsin Kara'nın İnstagramda 62 bin takipçisi bulunmaktadır.

MUHSİN KARA 1. Mİ OLDU?
Ezanı Güzel Okuma dalında ise Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara birinciliği 

kazanarak 2 milyon riyal (533 bin dolar), Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik 
ikinci olarak 1 milyon riyal (266 bin dolar), Suudi Arabistanlı Abdurrahman bin Adil üçüncü 
olarak 500 bin riyal (133 bin dolar) ve Suudi Arabistanlı Enes er-Rahili dördüncülükle 250 bin 
riyalin (66 bin dolar) sahibi oldu.

Yarışmacılara ödüllerini Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al 
eş-Şeyh verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarışmada birinci olan Kara ve ikinci olan Çelik'i 
tebrik etti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma 
Yarışması'nda birinci olan Muhsin Kara (Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi) ve ikinci olan Alpcan 
Çelik'i (Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi) tebrik ediyor, Kur'an yolunda hayırlı bir ömür 
diliyorum."
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Andropozun belirtileri nelerdir?

Andropoz adı verilen tanı ve tanının semptomları, hormonal değişiklikler sebebiyle kendini 
göstermek zorunda değildir. Depresyon, diyabet, hipertansiyon gibi çeşitli durumlar nedeniyle 
de andropoz belirtileri ortaya çıkabilir.

Hormonal olarak ortaya çıkan andropozun nedeni, 50 yaş ve üzerinde olan erkeğin 
testosteron üretimindeki düşüştür. Testosteron ise testislerde üretilen bir hormona verilen 
isimdir.

Testosteron ergenlik dönemi ile beraber vücutta meydana gelen değişiklikleri tetikler, aynı 
zamanda erkeğin fiziksel ve zihinsel becerilerini artırır.

Andropozun belirtileri nelerdir?

Andropozun belirtileri arasında en sık görülenler:

Düşük enerji
Ereksiyon bozukluğu
Depresyon ya da üzüntü hali
Jinekomasti veya meme gelişimi
Fiziksel zayıflık ve kas kütlesindeki azalma
Kemik yoğunluğunda azalma
Kendine güven kaybı
Kısırlık
Vücuttaki yağlanma oranında artış
Konsantre olmada zorluk
Libido düzeyinde azalma
Motivasyonda azalma
Uykusuzluk veya uyuma güçlüğü
Andropoz döneminde neler yenmeli?

Belirli bir yaştan sonra kaliteli testosteron üretimi için günlük 2,5-3 lt. su 
tüketilmelidir. Andropoza giren erkeklerde prostat sağlığına da iyi gelen ve içinde 
likopeni barındıran kırmızı renkte olan domates, çilek, karpuz, şeftali, kırmızı elma 
gibi meyveler bolca tüketilmelidir. Yine brokoli, karnabahar gibi farklı sebzelerin 
de rutin beslenme alışkanlığı içerisinde mutlaka olması lazım. Tabii ki testosteron 
üretimi için proteine de ihtiyaç olduğu aşikâr. Özellikle haftada bir-iki gün olacak 
şekilde balık etinin mutlaka tüketilmelidir. Kırmızı et konusunda da şöyle bir bilgi var; 
kırmızı etin aşırı tüketilmesi vücutta asit yükü birikmesine, andropoz dönemindeki 
erkeklerde testosteronun üretilmemesine neden olur. Bu sebeple; kırmızı et 
tüketiminin biraz azaltılmalı, balık eti tüketimi ise arttırılmalıdır. Bu süreçte çok fazla 
karbonhidrat kaynaklı beslenilmemesi, hamur işi ve fast-food ürünlerinin de çok fazla 
tüketilmemesi oldukça önemlidir.

Andropozun belirtileri nelerdir?

Nedim AKIMCILAR

A K TA R I N I Z
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Hayânın olmadığı yerde, hayatın anlamı nerede?
Akif CEMİL

HİTÂM-I MİSK
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Çocukluğu ve öğrenim hayatı

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

Müzik hayatı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hatice Urtekin

TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

3 Mayıs 1481'de, Fatih Sultan 
Mehmet vefat etti.

3 Mayıs 1920'de, TBMM'nin ilk 
kabinesi kuruldu

4 Mayıs 1421'de, Çelebi Sultan 
Mehmet vefat etti.

6 Mayıs 1955'te, bestekâr ve 
müzik bilgini Hüseyin Sadettin Arel 
öldü.

7 Mayıs 1943'te, Fethi Okyar 
vefat etti.

10 Mayıs 1795'te, Halıcıoğlu'nda 
ilk topçuluk okulumuz 
“Mühendishane-i Berri Hümayun” 
açılmıştır. Bu okul, III. Selim devrinin 
en hayırlı teşebbüslerinden biridir. 
Yeniçeri ocağının kaldırılmasından 
sonra Mühendishane daha çok önem 
kazanmıştır.

10 Mayıs 1799'da, Fransızlar Akka 
Kalesi'ne saldırıya geçtiler.

11 Mayıs 1876'da, Sadrazam 
Mahmut Nedim Paşa'nın vükela 
meclisinden çıkarttığı bir kararla 
İstanbul'da ve taşrada basılan 
gazetelere sansür konmuştur.

11 Mayıs 1897'de, Gazi Ethem 
Paşa'nın Yunanlıları mağlup ettiği 
zafer yaşanmıştır.

11 Mayıs 1920'de, Mustafa Kemal 
ve arkadaşları İstanbul Hükümeti 
tarafından idama mahkûm edildiler.

11 Mayıs 1954'te, Sait Faik 
Abasıyanık öldü.

12 Mayıs 1868'de, Galatasaray 
Lisesi kuruldu.

12 Mayıs 1881'de, Bordo 
Antlaşması ile Tunus, Fransızların 
hâkimiyeti altına girmişti. Uzun 
yıllar Osmanlı İmparatorluğu'na 
bağlı olarak yaşayan bu Müslüman 
ülke, 19. yüzyıl içinde pek karışık 
bir tarih yaşamıştır. Fransa, Tunuslu 
bazı kabilelerin Cezayir topraklarına 
girerek beş Fransız askerini 
öldürmesini bahane ederek 30000 
kadar bir kuvvetle yürüyerek Tunus 
Beyini bu antlaşmayı imzaya mecbur 
etmiştir.

13 Mayıs 1915'te, Seddülbahir 
savaşları olmuştur.

14 Mayıs 1560'ta, Türk 
donanması Celbe önlerinde büyük 
bir deniz savaşı kazanmıştır. Sabahın 
erken saatlerinde Piyale Paşa 
merkeze, Kurdoğlu Ahmet Paşa 
sağ kanada, Midilli Beyi Mustafa 
Bey sol kanada kumanda ederek 
adaya doğru yürümeye başlamıştı. 
Türk denizcilerinin her zamanki 
kahramanca savaşı karşısında 
düşman kuvvetleri tarumar olmuştu.

15 Mayıs 1812'de, Ruslarla Bükreş 
Antlaşmasını imzalamıştık. Eflak ve 
Buğdan işlerini bahane eden Ruslar, 
Tuna üzerine yürümüşler ve Bükreş'e 
girmişlerdi. Alemdar Mustafa Paşa, 
Tertköy'deki meydan muharebesini 
kazanmış, fakat bu sırada iç işlerimiz 
karışmış ve padişahlar değişmiş ve 
Alemdar da şehit olmuştu. İmzaya 
mecbur olduğumuz bu antlaşma ile 
Prut suyu hudut sayılmıştır.

15 Mayıs 1919'da, İzmir işgal 
edildi.

16 Mayıs 1919'da, 9.Ordu 
müfettişi Mustafa Kemal Samsun'a 
hareket etti.

17 Mayıs 1880'de, devlet adamı 
şair Ziya Paşa öldü.

19 Mayıs 1919'da, Mustafa Kemal 
Samsun'a çıktı.

20 Mayıs 1878'de, 16. Osmanlı 
padişahı II. Osman tahtan indirilmiş 
ve Yedikule zindanlarına götürülerek 
feci bir şekilde öldürülmüştür. Tarihe 
adı Genç Osman diye geçen bu talihsiz 
hükümdar inkılap ve yenileşme 
hareketlerine bir başlangıçtır. Henüz 
18 yaşında iken, ileri düşüncelerinin 
kurbanı olmuştur.

20 Mayıs 1878'de, Çırağan Sarayı 
olayı oldu ve Ali Suavi bu olayda öldü.

21 Mayıs 1556'da, Zigetvar 
kuşatması yapıldı.

22 Mayıs 1955'te,Nene Hatun 
öldü. Kadın kahramanlarımızdan 
birisidir. 1877-1878 Türk-Rus 
savaşı sırasında Erzurum şehrinin 
savunmasına katılmış, Aziziye 
Tabyası'nda, diğer kadın ve erkeklerle 
beraber kahramanca çarpışmıştır. 
1955 yılında “Yılın Annesi” seçilmiştir.

23 Mayıs 1944'te, ressam Şevket 
Dağ öldü. Şevket Dağ, daha çok 
cami resimleriyle tanınmıştır. Birçok 
uluslar arası ödül kazanmıştır.

25 Mayıs 1807'de, Kabakçı 
Mustafa isyanı meydana gelmiştir. 
Osmanlı tarihinde padişah III. 
Selim'in tahttan indirilmesiyle 
sonuçlanmış bir isyandır. III.Selim'in 
başlattığı Nizam-ı Cedit ıslahatı, 
çıkarları elden giden bazı kimselerin 
ve Yeniçerilerin işlerine gelmemiştir. 
28 Mayıs'ta III. Selim Nizam-ı Cedit'i 
resmen kaldırmak zorunda bırakıldı. 
29 Mayısta da Topal Ataullah 
Efendi'nin fetvasıyla tahttan indirildi 
ve sonra da öldürüldü.

25 Mayıs 1895'te, Ahmet Cevdet 
Paşa öldü. Ünlü “Tarih-i Cevdet” ve 
“Kısas-ı Enbiya” eserlerinin yazarı 
olan Türk devlet adamı, bilgini ve 
tarihçisidir. İlk adliye nazırıdır. Fuat 
Paşa ile birlikte yazmaya başladıkları 
“Kavaid-i Osmaniye” adlı ilk Osmanlı 
grameri ni daha sonra tek başına 
tamamlamıştır.

25 Mayıs 1957'de, Mahmut Kemal 
İnal öldü. Tanınmış bir tarihçimizdir.

26 Mayıs 1512'de, Sultan II. 
Bayezid öldü. Sekizinci Osmanlı 
Padişahıdır. Fatih Sultan Mehmet'in 
Gülbahar Hatun'dan olan 
oğludur. Fatih'ten sonra Osmanlı 
padişahlarının en bilgini olarak bilinir.

29 Mayıs 1453'te, Fatih Sultan 
Mehmet İstanbul'u feth etti.

30 Mayıs 1870'te, 32. Osmanlı 
padişahı Abdülaziz tahttan indirildi. 
Tahttan indirildikten sonra intihar 
etmiştir.

31 Mayıs 1601'de, Tiryaki Hasan 
Paşa komutasındaki küçük bir Türk 
kuvveti, kendisinden en az 15 defa 
büyük bir orduya karşı koyarak Kanije 
Zaferi'ni kazanmıştır.

31 Mayıs 1799'da, Akka Meydan 
Savaşı'nı kazandık. .tımeturk
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Amber Liu

SANATÇILAR

Tugay ALKAN

F(x)
Amber, Sm Entertainment'ın 2008 Los Angeles 

seçmelerinde şirkete seçilmiştir. 1,5 yıllık bir eğitim 
sürecinden sonra 2009 Eylül'de f(x) ile çıkış yapmıştır. 
Grup şimdiye kadar Chu~(2009), NU ABO (2010), 
Pinocchio (2011), Hot Summer (2011), Electric Shock 
(2012) olmak üzere 5 Korece albüm; Hot Summer 
(2012) adıyla da bir Japonca albüm çıkarmıştır.

İş Birlikleri
Şirket arkadaşları SNSD ilk konserleri Into The New 

World'u 19-20 Aralık 2009'da Seoul'de gerçekleştirdi. 
SNSD'den Yuri, Ciara'nın şarkısı "1, 2 step"i seslendirdi 

ve Amber'da ona rapçi olarak eşlik etti. 2010 Haziran'da SM, Tayvanlı şarkıcı 
ve oyuncu Danson Tang'ın yeni klibi "I'm Back"i yayınladı ve Amber İngilizce ve 
Korece rapleriyle albümde yer alıyordu.

Ayrıca Amber, Luna ve Krystal, KBS'in dizisi God Of Study'nin dizi müzikleri 
için "Spread Its Wings" adlı bir şarkı seslendirdiler.

19-20 Aralık 2011 tarihlerinde Super Junior'un Super Show 4 Dünya 
Turu'nun Seoul'daki açılış programı yapıldı. Ve Amber, Super Junior-M'den 
Henry'ye; Justin Bieber'ın "Baby" şarkısının yeniden düzenlenmiş versiyonunu 
söylerken rapleriyle eşlik etti. Ayrıca f(x)'den Victoria, Sulli ve Super Junior'dan 
Shindong, Donghae, Eunhyuk ve Leeteuk'la birlikte "Oops!!" adlı şarkıyı 
söyledi.

17 Mart 2012'de Immortal Song 2 adlı programda şirketten arkadaşı Taemin 
(SHINee)'e "Wrongful Meeting" adlı şarkıyı söylerken eşlik etti.

Solo
Invincible Youth adlı programın 2. sezonuna konuk olarak katıldı. Fakat bir 

süre sonra grup aktiviteleri sebebiyle programdan ayrıldı. Ayrıca "We Got 
Married"ın 53. bölümüne (Khuntoria çifti) konuk olarak katıldı.
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Dördüncü sondaj gemisi 
19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak

GÜNCEL

Burhan PINARBAŞI

Türkiye'nin filosuna katacağı 
dördüncü sondaj gemisinin 19 
Mayıs'ta Mersin'de bulunan 
Taşucu Limanı'na varması 
bekleniyor. Geminin ilk görev 
yerinin Doğu Akdeniz olması 
öngörülüyor.

Uluslararası gemicilik verilerine 
göre, söz konusu gemi 7 Mart'ta 
Güney Kore'den ayrıldı.

Cezayir açıklarında seyrini sürdüren gemi, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya 
katılan dördüncü sondaj gemisi olacak.

19 Mayıs'ta Taşucu Limanı'nda olacak
Güney Kore'de bulunan Okpo Limanı'ndan yolculuğuna başlayan geminin 19 

Mayıs'ta Taşucu Limanı'nda olacağı öngörülüyor.
İlk görev yeri Doğu Akdeniz
Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki 

geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor. Kule yüksekliği 104 metre 
olan ve halihazırda "Cobalt Explorer" adını kullanan gemiye yeni bir isim verilmesi 
bekleniyor.

12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinde aktif konumlandırma sistemi de bulunuyor. 
Mürettebat kapasitesi 200 kişi olan gemi, 12 bin 200 metre derinlikte sondaj 
yapabiliyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Melih Han Bilgin, 9 Mayıs'ta TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 
Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Gemi, Taşucu'nda yaklaşık iki ay süreyle sondaja 
hazırlanacak. Temmuz başı gibi Akdeniz görevine hazırlanacak." ifadesini kullanmıştı.

Bilgin, sunumunda geminin tahmini varış tarihinin 19 Mayıs olduğunu da sözlerine 
eklemişti.
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Hilal CİĞERCİ

KİTAP

Madison Beer

İNCE MEMED 1 -YAŞAR KEMAL 

İnce Memed şu ana kadar okuduğum en 
güzel kitap. Bu denli hayran olduğum bir 
kitabı dergimizin ilk sayısında sizlere tavsiye 
etmek istedim. Çünkü kitapta herkesin 
kendisinden bir şeyler bulacağına eminim.  

Tasvirler, karakterler ve her bi karakterin 
ayrı ayrı ve çok özgün olan hikayesi 
çok etkileyici. . Kitapta karakterlerin 
konuşmalarındaki  yöreye özgü ağızın  
kullanılma ölçüsü çok yerindeydi  . Kitabı 
okumayı bitirdiğimde aylarca Adana’da 
bir köyde yaşamışım gibi hissettim. Kitabı 
övmeye devam edersem  muhtemelen 
bu yazı birkaç sayfa daha uzayıp gider. 
Konusundan bahsedecek olursam ;

İnce Memed Değirmenoluk köyünde 
annesi ile fakir bir hayat sürmektedir.  
Çocukluğundan itibaren sürekli köyün 
ağası Abdi ağa tarafında ezilmekte, hor 
görülmektedir.  Bir gün daha fazla dayanamaz 
ve köyden kaçar. Henüz bir çocuk olduğu için 
fazla uzağa gidemez neticede köyüne geri 
dönmek zorunda kalır. Memed’in  köyden 
kaçması ağayı çok kızdırdığı  için, artık daha 
zor bir hayata mecbur  olur. 

Yıllar geçtikçe yapılan zulümde giderek 
artar. Birde bunların üstüne Memed’in 
canında çok sevdiği Hatçe’nin ağanın yeğeni 
ile nişanlandırılması ,Memed için bardağı 
taşıran son damla olur. Bir gece Memed ve 
Hatçe  köyden kaçar. Ağa ve ekipi Mehmet 
ve Hatçe’yi bulur. Sonuç olarak Hatçe hapise 
Memed ise dağlara mahkum olur. Çetelere 
dahil olan Memed, eşkıyaların mazlum 

insanlara yaptığı zulmede karşı gelince kendi 
çetesini kurar ve halkın umudu olur. 

Sebahattin Ali – İçimizdeki Şeytan 

Sabahattin Ali’nin kısacık ömrüne (41 yıl) 
sığdırdığı üç etkileyici romandan biri. Kitapta 
görmüş olduğumuz  üç ana karakterimizde 
zaman zaman kendimizde ve çevremizde 
gördüğümüz özelliklere  sahip.Bu  yüzden 
kitabı  okurken zaman zaman  karakterleri 
sanki tanıyormuşum gibi bir hisse kapıldım.  
Kitabın konusunu ise şu şekildeydi ; 

Macide, doğup büyüdüğü Balıkesir’den 
üniversite için ayrılan sessiz sakin bir 
konservatuar öğrencisidir İstanbul’da akrabası 
olan bir ailenin yanında kalmaktadır. Son 
derece sessiz ve olaylara çok çabuk bir 
şekilde uyum sağlayabilen , kendi halinde 
bir karakter. Ömer ise çalışmaktan pek 
hoşlanmayan hatta çalışmaktansa kıt kanaat 
geçinmeyi tercih eden tembel bir adamdır. 
Arkadaşı Nihat ile İstanbul’da dolaşmak ise 
en sevdiği şeydir. Bir gün vapurda Macide’yi 
görmesi ile hayatı tamamen değişir. 

. YABANCI- ALBERT CAMUS
 
Albert Camus’un   absürdizm felsefesini 

hayata, duygulara , takvim yapraklarına en 
önemlisi de kendisine yabancılaşan Meursault 
‘un bakış açısından anlattığı çok etkileyici 
bir eser. Meursault’a göre hayat yaşanma 
zahmetine değmeyen bir şeydir. Yeni bir 
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hayata başladığı düşündüğü annesinin ölümü 
onun için gayet sıradan bir durumdur. 

Hepimiz ayrı koşullarda doğar ve 
yaşamımızı sürdürürüz.  Hayatımıza  dahil 
olanlarla bir gün yollarımızın ayrılacağını 
bilmek, meursault ‘un tanıştığı insanlara 
yalnızca bir silüet olarak bakmasına neden 
olur. 

Sayfa sayısı az ama alt metni güçlü bu 
kitabı okumanız tavsiye ederim. 

 HALİDE EDİP ADIVAR SİNEKLİ BAKKAL  
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, farklı 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 çatışması  da tam burada başlıyor. 
Örneğin mahallenin hatta civarın en 
zengini Selim Paşa ve oğlu Hilmi  Doğu batı 
çatışmasının  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. 

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 halk tarafından sevilen  Mağrip 
kökenli bir komutandır. Othello dönemin 
çok saygı duyulan bir komutanının kızı 
Desdemona ‘ ya aşık olur. Tüm zorluklara 
rağmen evlenirler fakat  gıpta edilen bu güzel 
durum yerini kıskançlıktan doğan bir trajediye 
bırakır. . 

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

G Ü N D E M

YARIN ÇOK GEÇ OLMADAN

İktidar sığınmacılar için muhalefetle cebelleşmek 
için sürekli çaba harcamak ile meşgul. İktidar 
sığınmacıları kast ederek bir gün  "onları asla 
göndermeyeceğim" derken ertesi gün  "onların kendi 
istekleriyle gitmelerinin önünü açacağız" demesi 
muhalefette ve toplumda şaşkınlıkla izleniyor...

Muhalefet keskin bir ifadeyle iktidara gelirsek 
hepsini memleketlerine geri yollayacağız ifadesiyle 
birlikte vatandaşlık alanların vatandaşlığını-da iptal 
edeceğiz diyor...

Siyasilerimiz iktidardakiler-de muhalefette 
olanlarda bu süreçte devlet aklıyla hareket etmek 
yerine fevri çıkışları tercih ediyor.

Ortak akıl denen akıl çerçevesinde buluşarak 
devletin ve milletin çıkarına hareket etme 
düşüncesini muhalefet-te iktidarda uzun süredir 
unutmuş durumda...

Millet çaresiz, millet kaygılı, millet şaşkın, millet 
tedirgin, millet sıkıntılı millet ne iktidarın ne-de 
muhalefetin umurunda değil.

"Sınır Namustur" ifadesini kullanan muhalefete 
karşılık veren iktidar  "sınırın namus " söyleminde  
hemfikir olsada sonuç hüsran.

Sınırlarımız ülkenin her köşesinden delik deşik 
edilerek giren göçmen, sığınmacı, kaçak, mülteci 
cennetine dönüşmüş durumda... 

Bizim dışımızdaki ülkelere Türk vatandaşları 
vize ile dahi çıkış yaparken kılı kırk yardırılarak 
engellenirken ülkemizin dört bir yanından adeta 
yüzer kişilik gruplar halinde dağ, tepe, dere aşılarak 
kaçak gelenleri şaşkınlıkla izliyoruz.

Kapılarımızı kendiliğimizden açtıklarımıza "Ensar" 
adını koyarak aldıklarımıza ise misafir denmemiz, 
ekmeğimizi paylaşmamız, inancımız gereğidir 
söylemiyle kucak açarak baktığımız , adlarına Ensar 
dediğimiz sığınmacılar, misafirlikten çıkıp ev sahibi 
oldular ne hükümet farkında ne muhalefet farkında.

Paylaştığımız ekmeğimizi elimizden alarak bizi 
kendilerine muhtaç hale bıraktıklarının dahi farkında 
olmayan ülkeyi yöneten siyasiler kafalarını ne zaman 
kumdan çıkaracaklar.

 Gençlerimiz onların ucuz ve kaçak işçiliği 
sayesinde iş bulamaz halini işsizliğin geldiği noktayı 
Türk gençleri çalışmaktan kaçıyor, iş beğenmiyor gibi 
abuk subuk söylemlerle geçiştirmek siyasetçilerin 
diline yakışan bir ifade olabilir-mi?

Misafir ettiğimiz bu Ensar geldiklerinde yaşları 10 
olan çocuklar şimdi yirmili yaşların üzerine çıktıkları 
halde ülkelerine dönüp varsa savaş mücadele 
etmeleri gerekirken bizim kızlarımızın, kadınlarımızın 
müstehcen yerlerini çekmek için mücadele ederken 
bir çoğu ise artık anadili gibi Türkçe konuşmaya 
başladığı için genç kızlarımızı baştan çıkarma 
yarışında olduğu artık görmezden gelinecek bir 
konumudur?

Bunu yaparken kullandıkları ifadelerin sosyal 
medya hesaplarındaki paylaşımları ise bütün 
vatandaşlarımızın kanın beyne sıçramasını 
sağlamakta iken, hükümetin o paylaşımı yapanı 
alıp sınır dışı ettik demesiyle çözümün sağlandığımı 
düşünülüyor?

İlk geldiklerinde çadırlarda ağırlanırken bir akıl 
tutulmasıyla ülkenin neredeyse her il ve ilçesine 
dağıtılmaları ise işi içinden çıkılamaz bir hale soktuğu 
net olarak anlaşılmakta iken bunların yaşattıkları 
problemler için hükümetin seyrekleştirmek için 
sayıları az olan illere dağıtım yapması kalıcı bir çözüm 
olarak görülebilir-mi?

Kurtarılmış bölgeleri ilan ettikleri yerler 
sürekli dillendirilirken Hatay için "zaten bu şehir 
bizimdi" deme cüretini göstermeleri dahi ülkemiz 
idarecilerinin ve siyasilerinin dikkat çekmesine dahi 
neden olmaması düşündürücüdür...

Hatay seçilmiş belediye başkanı ile Adana, Mersin, 
Kilis, Antep, Urfa, İstanbul gibi illerimiz adeta adları 
sığınmacı, mülteci, ensar her ne ise yönetici olan 
seçilmiş ve atanmış olanların içinden çıkamadığı bir 
mesele olduğu halde Merkezi hükümet tarafından 
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problem olarak görülmemesi sıkıntının içinden 
çıkılamaz hale geldiğinde hiç çözülemeyeceğini 
bilmemek ise daha büyük sorunların bizi beklediğini 
gösteren ipuçlarıyla dolu olduğunu göstermez-mi?

Yaklaşık beş milyon sığınmacının yerleştikleri 
konutlar her aileyi 5 kişi olarak hesapladığımızda 1 
Milyon konutu işgal ettikleri gerçeği kira bedellerinin 
ödenmeyecek bir seviyeye çıkmasının nedeni 
göstersek galiba yanlış tespit yapmamış oluruz...

Meyve, sebze, un, şeker, yağ, benzin derken 
kalem kalem saymaya kalkıldığında en işe yaramaz 
bir emtianın dahi geçen yılki fiyatın dört katına 
çıkmasının nedenini ne AB ve ABD olduğunu 
söylersek doğruyu söylemiş olur muyuz?

Biz kendi plan programımızı yapamamanın 
nedenini sürekli dış güçlere bağlamaktan çıkıp 
bizi sıkıntıya sokacak dış güçlerin ekonomik, ticari, 
iktisadi hamlelerine karşı koyamıyorsan kendine 
güçlü devlet diyebilir-misin?

Dünyanın neredeyse her ülkesinin binlerce 
kalem sayılacak gıdaya ambargo ve yaptırım 
uyguladığı Rusya vatandaşları dahi Türk vatandaşları 
kadar çaresiz ve mağdur değil.

Keza Rusya'nın ablukaya aldığı Ukrayna 
vatandaşları dahi Türk vatandaşlarından daha mutlu 
ve gelecekten kaygılı değil.

Türk iş insanlarına, öğrencilerine, sanayicilerine 
vize vermekten imtina eden AB ülkeleri Ukrayna 
vatandaşlarını sınırlarında çiçeklerle karşılayıp 
ülkelerine girmelerine müsadeyi bırakın evlerinde 
ağırlama yarışına girmeleri bunu ifade etmiyor-mu?

Ülkemizdeki yabancılar mutlu, ülkemizin sahibi 
olan bu ülkenin ilelebet yaşatılması için can veren, 
kan veren, savaşan, gazi ve şehit olan, terörün her 
türlüsüne göğüs geren, Askerlik yapan, vergi veren 
vatandaşları mutsuz.

Peki neden?

Bir olmak, iri olmak, diri olmak dururken karşılıklı 
sürekli ötekileştirmek neden?

Bu ne tezattır Allahım....

Şairin dediğ gibi kendi ülkemizde "Parya" yız...

Karış, karış toprak sattık, Türk vatandaşlığını 

parayla sattık, Adı Türk, kendi Türk olan 
vatandaşlarımızı binlerce yıllık beraberliğimiz 
olduğu halde adlarına Alevi, Sünni, Kürt, Türk, 
Çerkez diyerek yıllarca ayırıştırılmaya çalışıldığımız 
günlerden henüz çıkmadan bir yanımız Suriyeli bir 
yanımız Afgan yetmezmiş gibi ülkenin her köşesine 
yerleşmiş Sudan, Kenya, Somali ve Afrika kıtasından 
yine yüz binlerce kaçak göçmenle iç içe yaşamaya 
başladık...

Çok geçmez sokaklarda Irk savaşı başlarsa hiç 
şaşırmayın...

Bir gerçeği hatırlatmak gerekir-ki bazı (STK) 
yapılar Afrika kıtasından yüzlerce insanı ticari 
ortaklık adına Binlerce kişiyi kafileler halinde 10 
bin USD karşılığı ülkeye sokup hoş geldiniz diye 
başıboş bıraktığı sanıyorum ilgililerin dikkatinden 
kaçmamıştır.

Bu ülke bizim ve geleceğimiz olan çocuklarımızın, 
Hiç bir bedel, hiçbir şartta onların yarınlarına zarar 
verecek adımları ne iktidar ne kamu kurum ve 
kuruluşları, ne-de özel ve tüzel kişiler atmış oldukları 
adımlarla zarar vermemelidir.

Türk Milletinin Türk Milletinden başka dostu 
yoktur. Bu tarihte böyleydi, şimdi böyle, yarınlarda-
da böyle olacaktır.

İktidar ve muhalefet ortak akıl ile binlerce yıllık 
devlet aklını dikkate alarak hareket etmelidir.

Aksi halde, Ensar, Kardeş, Dindaş, Muhacir, 
Göçmen, Sığınmacı, Mazlum, Mağdur, adları 
ne olursa olsun Türk milletinin genetik yapısı ile 
oynamak olur-ki; Bunun ise telafisi hiç bir zaman 
mümkün olmayan problemlerin oluşmasını 
sağladığında ne devlette beka kalır ne Millette.

Kalın sağlıcakla.

105



sirdergisi.com
Mayıs 2022 -  Şevval 1443

Ahmet ÇAKIL

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

Ağgül seni lâ-mekanda görmüşler
(Ağ gülüm gülüm yar gülüm gülüm)

Siyah saçın sırma ile örmüşler
(Yar eğlen eğlen dur eğlen eğlen)
Ürüyamda seni bana vermişler

(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)

Beni böyle yakar kor gider misin
(Yar eğelen eğelen dur eğlen eğlen)
Evvel sevip sornra terk eder misin
(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)

Hasret koyma yollarına gözümü
(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)

Aşk elinden harab ettim özümü
(Yar eğleneğlen dur eğlen eğlen)

Mevlayı seversen güldür yüzümü
(Ağğülüm gülüm yar gülüm gülüm)

Beni böyle yakar kor gider misin
(Yar eğelen eğelen dur eğlen eğlen)
Evvel sevip sornra terk eder misin
(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)

Turna telim katar katar gezende
(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)
Dağ üstünde mor menekşe üzende

(Yar eğlen eğlen dureğlen eğlen)
Ağgül seni yar sineme dizende

(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)

Beni böyle yakar kor gider misin
(Yar eğelen eğelen dur eğlen eğlen)
Evvel sevip sornra terk eder misin
(Ağgülüm gülüm yar gülüm gülüm)

Bayburt
Kaynak Kişi: Orhan Bahçıvan
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Minik Takipçiler

EN TATLI TAKİPÇİMİZ

İbrahim Hakkı Opan
Pendik
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SOLDAN SAĞA

1) 26 Mayıs 1904 günü İstanbul'da doğup 25 Mayıs 
1983'te vefat eden, soyadı Kısakürek olan Kaldırımlar 
(1928), Bir Adam Yaratmak, Çöle İnen Nur ve Çile 
kitaplarının sahibi edebiyatçımız. (Ortadaki Resim). 2) 
Ülkemizde, belirli bir yaşa gelen erkek vatandaşların, 
zorunlu olarak, belirli bir süre orduda görev yapması. - 
Gözün ön kısmında saydam katmanın arkasında bulunan 
ve göze rengini veren damarlı bölge. 3) Berilyum’un 
simgesi. - Bir kilidi açıp kapamaya yarayan, ucu ve sapı 
çeşitli biçimlerde olabilen araç. 4) Masallarda adı geçen, 
çok uzun kanatlı ve iri olarak nitelenen düşsel bir kuş. 
– Sürekli, kalıcı. 5) Sodyum’un simgesi. – Kemiklerin 
toparlak ucu. 6) Su, ab. - Yağ, mürekkep, kan gibi kirletici 
şeylerden kalan iz. 7) Kutsal kitabımız Kur’an’ın her bir 
cümlesi. – Kısa değil. 8) Satrançta yenilgi. – Kalsiyum’un 
simgesi. 9) Rütbe, safha, mertebe. – Radyum’un simgesi. 
– Bütün canlıların yaşam kaynağı. – Boru sesi. 10) Sanı. 
– Tutsaklık. - Her tür maddeyi oluşturan çok ince ve uzun 
parça, hayvan, bitki, mineral gibi doğal maddelerden 
elde edilen ince iplikçik. 11) "İmân ettim" mânasına 
gelen, İslam dininde imân esaslarını ifâde eden sözcük. 
- Bir aygıtın, bir düzeneğin çalışmasını düzene koyma 
işi. – Demir’in simgesi. 12) Kuzey Atlantik Antlaşması'na 
dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha 
katıldığı uluslararası askerî ittifakın İngilizcesinin (North 
Atlantic Treaty Organization) kısaltılmışı. - Yuvarlak 
bir tahta kasnağın bir veya iki yanına deriden bir örtü 
geçirilerek yapılan ve parmak vuruşlarıyla çalınan müzik 
aleti. - Sporun herhangi bir dalında erişilmiş derecelerin 
en üstünü.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Hicri takvimde Recep ayını takip eden aylar. 
2) Dişi kurt. – Hayat sürme. 3) İnsan Kaynakları’nın 
kısaltılmışı. – Dayanıklılık. 4) Eşlik etme. – İngilizce’de ret 
anlamında “hayır”. 5) Numara’nın kısaltılmışı. – Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’nun kısaltılmışı. 6) Bir göz rengi. - 
Kadınların ve memeli dişi hayvanların memelerinden 
gelen, besin değeri yüksek, beyaz sıvı. 7) Masallara ve 
dini inanışlara göre; göze görünmeyen ama gerektiğinde 
türlü biçimlere ve bu arada insan biçimine de girebilen, 
iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. – Eski Mısır’da 
bir Tanrı. 8) Yapma, yerine getirme. - Din kitaplarında 
sözü geçen, dinsel inanca göre cennet ile cehennem 
arasında ve/ya ortasında bulunan bir yer. 9) Bir hitap 
veya seslenme ifadesi. 10) Bir kimseyi başkalarına karşı 
kışkırtma. – Yıldız. 11) Kişiler ya da uluslar arasındaki 
anlaşmazlıklarda uzlaşmayı sağlamaya çalışan ya da 
sağlayan kimse. – Bir nota. 12) Çünkü. – Cefa, eziyet, 
sıkıntı. 13) Sahip, iye. – Rayiha, ıtır. - Hastalık etkeni 
Salmonella typhi adlı bir bakteri olan, kirli içme suları 
ve pis yiyeceklerle bulaşan bir hastalık. 14) Fransızca 
kökenli bir kelime olmakla birlikte “Chemin de fer” 
kelimelerinden türetilerek dilimizde yer almış, tren veya 
demiryolu anlamına gelen sözcük.

109



Ağacın Eyisi Özünden Olur

Ağacın eyisi özünden olur

Yiğidin eyisi sözünden olur

İl için ağlayan gözünden olur

Ağlama hey gözü yaşın sevdiğim 

Yavrı keklik gibi kaynar eğlenir

Mis kokulu yağlar ile yağlanır

Sabah akşam türlü yazma bağlanır

Eğip geçer yeşil başın sevdiğim

 Karacaoğlan der ki hoşça salınsın

Dursun yol üstünde bacı alınsın

Çözüver düğmeni göğsün görünsün

Nokta nokta benli döşün sevdiğim

Karacaoğlan B E R C E S T E
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