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Türk edebiyatının renklerinden 
olan Garip Akımı Birinci Yeni Şiir olarak 
da adlandırılmaktaydı. 1940 yıllarına 
gelindiğinde şiirinin biçimi açısından 
serbest şiire doğru bir ilgi mevcuttu. 
Heceli biçimi yalnızca Behçet Kemal 
Çağlar kullanmakta Ahmet Kutsi 
Tecer ise Ülkü dergisinde halk şiirinin 
yaygınlaşması için hummalı bir çalışma 
yapmaktaydı. Ahmet Muhip Dıranas, 
Cahit Sıktı Tarancı, Cahit Külebi 
ise farklı çizgilerde serbest şiirler 
yazmaktaydı. Daha sonraları birinci 
yeni olarak isimlendirilecek olan Garip 
Akımı bu ortamda doğmaya başlar.

Eski şiire tepki olarak doğan Garip 
Akımı'nın 3 önemli temsilcisi şunlardır;

•Orhan Veli Kanık

•Oktay Rıfat Horozcu

•Melih Cevdet Anday

3 samimi arkadaş Varlık 
dergisindeki ölçü ve uyak olmadan, 
şairanelik duygularından uzak olarak 
yeni bir şiir akımı başlattılar. Bu akım 
için yazılan şiirlerini Garip isimli 
kitapta topladılar. Garipçiler ismi ile 
anılmalarının nedeni budur. Garip 
akımını destekleyen Nurullah Ataç 
gibi dönemin tüm ünlü şairlerini ve 
genç kitleyi etkilerler. Orhan Veli 
tarafından yazılan Garip ön sözü ise 
bu yeni şiir deviniminin bildirisidir. 
Orhan Veli Kanık kitabına Garip İçin 
başlığında ikinci bir önsöz oluşturur, 
sonraları Melih Cevdet Anday ve Oktay 
Rıfat ayrı bir çizgide devam ettiği için 
Orhan Veli adına kayıtlara geçmiştir. 
Garipçilerin gerçekleştirmek istedikleri 
şairaneliği yıkmak, geniş yığınları 
olan şiirler yaratmak ölçüsüz, günlük 
dilin kullanıldığı, doğallık, insanın ve 
toplumun sorunlarına yönelme gibi 
Nazım Hikmet listenin başında olmak 
üzere tüm şairlerin kullandıkları ortak 
özellikti.

Garip akımı coşkulu ve söylev 
olmaktan uzak üstü kapalı ve yergici 
bir tavır ile toplumsal sorunlara ağırlık 
verirken, Nazım Hikmet ve onun 
tavırlarından etkilenenler coşkulu bir 
yazın tarzıyla devam etmişlerdir.

Garip Akımı'nın Özellikleri

Garip akımının Türk şiirinin 
gelişimine oldukça önemli katkıları 
olduğu bilinmektedir. Orhan Veli 
ve arkadaşları tarafından başlatılan 
Garip akımının serbest nazım tarzı 
ile şiirler yazmaları, Nurullah Ataç’ın 
derin desteği ile siyasetten ayrılmış bir 
sanat sunmaları bu akımı iktidarın da 
desteklemesine yardımcı olmuştur.

•1940 yılında Garipçiler ismi ile 
ortaya çıkan topluluğun koyduğu bir 
sanat anlayışıdır. Garip Akımı'nda 
kural ve kalıplara karşı çıkılmıştır. Şiirde 
ölçü kafiye ve dörtlük uygulamasına 
karşı çıkılmıştır. Şiirde şairanelik ve 
mecazlı söyleyişi kabul etmemişlerdir. 
O zamana kadar işlenmemiş konular 
ele alınmıştır. Konuşma dilinde sıradan 
konular işlenmiştir Sunilik, mecaz 
ve süse karşı çıktılar ve yalnızlığa 
önem vermişlerdir. Halk şiirinden 
faydalanmışlardır. O zamana kadar 
şiirde kullanılmayan sözcükler 
kullanılmıştır. Yaşama duyulan bağlılık 
ve sevinç şiirlerine yansımıştır. Şiilerde 
anlam ve söz oyunları kullanılmıştır.

Geleneğe bağlı olanlar Orhan 
Veli ve arkadaşlarının şiiri ayağa 
düşürmekle suçladılar toplumcular ise 
Garipçileri toplumcu şiiri engelleyen 
yozlaştırma amacında olan küçük 
burjuva duyarlılığını geliştirmeye 
çalışan bir devinim başlatıcı olarak 
gördüler. Yazın tarihçileri ise Garip 
Akımını yeni şiirin başlangıcı saydılar.

Orhan Veli Kanık (1914-1950)

Orhan Veli Kanık kendisi ve Oktay 
Rıfat, Melih Cevdet ile birlikte büyük 
bir atılım yaparak garip akımının 
öncüsü olmuştur. Ölçülere baş 
kaldırarak serbest şiirler yazmak, 
kafiyeden vazgeçerek şairane 
duyguları şiirlerden silmek, gerçek 
hayattan konular işlemek gibi şiire 
başka bir bakış kazandırmıştır.

Garipçe Şiirleri

Garip, Vazgeçemediğim, Destan 
Gibi, Yenisi, Karşı Nesirleri: Sanat ve 
Edebiyatımız, Bindiğimiz Dal.

Oktay Rıfat Horozcu (1914-1988)

Garip Akımı'nın temsilcilerindendir. 

İlk başlarda aşk şiirleri, toplumsal sanat 
ilkesinden hareket ederek masal ve 
tekerlemelerden yararlanarak sosyal 
şiirler yazmıştır. Perçemli Sokak kitabı 
ile şiir anlayışında değişiklik oluşmuş 
ikinci yeni şiir akımına kaymıştır.

Eserleri: Yaşayıp Ölmek, Aşk ve 
Avarelik Üzerine Şiirler, Güzelleme, 
Karga İle Tilki, Aşk Merdiveni, Denize 
Doğru Konuşma, Dilsiz ve Çıplak, Koca 
Bir Yaz

Melih Cevdet Anday  (1915-2002)

Şiirlerinde Toplumsal gerçekliği 
ele alan şair Garip akımının 
temsilcilerindendir. İlk şiirlerinde konu 
edinilen romantizmden sıyrılmış akıl ve 
akıl egemenliği, güzel günlerin özlemi 
gibi toplumsal olaylara değinmiştir. 
Pablo Neruda kendisinden "Nâzım 
Hikmet'ten sonra çok büyük bir Türk 
şairi daha buldum. bütün gece gözüme 
uyku girmedi" diye bahsederek şair 
yanını övmüştür ancak çok başarılı düz 
yazıları da mevcuttur.

Garipçe Eserleri

Garip, Rahatı Kaçan Ağaç, 
Telgrafname, Yanyana. Denemeleri: 
Çevirileri; İngiliz Edebiyatından 
Denemeler Tiyatroları: Komedya, 
İçerdekiler, Gizli Emir.

Toplumsal sorunlara ve sıradan 
insanların yaşama sevinci, ortak 
sıkıntıları konulara değinmiştir. Garip 
Akımı özellikleri ve temsilcileri ile 
edebiyatın sevilen rengi olmuştur.

E D İ T Ö R’ D E N

Türk Edebiyatında (Bir)
Garip(Orhan Veli) Akımı

Yavuz Selim PINARBAŞI
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Bakan Çavuşoğlu: Müzakerelerde 
en anlamlı ilerleme kaydedildi

KIRPIP YILDIZ YAPARLAR

İslam Medeniyetleri Müzesi'ne
Yoğun İlgi

Esnafa salgın desteği:

Ramazan iyilikte bulunarak mutlu
olmayı da öğretir

Kitap İncelemesi

SENİ OKUR ZÜL-CELAL

JAPON HAİKU ŞİİR TÜRÜNE DAİR

Türkiye'den ABD'ye Rekor İhracat

Neo soul

Şükür her zaman şükür

2. DERS: KUR'ANIN TARİFİ

AİLE ŞİRKETLERİ VE MÜŞTERİ

SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İN 31 MART
1909 OLAYINDA ROLÜ MESELESİ
VE TARİHİ GERÇEKLER

MAZİDE KALMIŞ BİR
DUA HATIRASI

SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT
ZAFERİ

Erbaş: Umreye gitmek
isteyenler gerekli hazırlıklarını
yapsınlar

Orhan Veli Kanık

Tarihi Pera Palas’a büyük ilgi

KUR’AN’DA İLMİ AYETLER-4

ASIRLIK YALAN

Tavaşi Hasan Ağa Camii

İstanbul'da beyaz kaplan ile
makak maymunu ele geçirildi

KARİKATÜR

Mareşal Fevzi Çakmak

Kıvanç KARADAĞ

Prof. Dr. Şadi EREN

Yavuz SAMİ

Süleyman KOCABAŞ

Mehmet DİKMEN

Ekrem KAFTAN

İrem Nur ÖZBİLEK

İntizam-ı Kelam

Sencer OLGUN

Osman NUR

Nihat ÖZBİLEK

Burhan PINARBAŞI

Yavuz Selim PINARBAŞI

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

Prof. Dr. Sefa SAYGILI

Harika PINARBAŞI

Ahmet ÇAKIL
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M.Tunahan PINARBAŞI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine 
ilişkin, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün 
kaydedildi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin 
İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımız krizin başından bu yana başta her iki ülkenin 
Cumhurbaşkanları Putin ve Zelenskiy olmak üzere yoğun bir diplomasi yürüttü. 
Bu çerçevede 10 Mart tarihinde Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 
Lavrov ve Kuleba'yı bir araya getirdik. Bu toplantının hemen ardından sayın 

Bakan Çavuşoğlu: Müzakerelerde en 
anlamlı ilerleme kaydedildi

P O L İ T İ K A
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Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Lavrov ve Kuleba'yı Moskova ve Lviv'de ziyaret 
ettim.

Bugün de her iki tarafın müzakere heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdik. 
Toplantının açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılması her iki 
ülkeye ve barışın sağlanmasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Her 
aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle 
görüyoruz. Bu sürece katkıda bulunmaktan, destek vermekten büyük bir 
memnuniyet duyuyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi en öncelikli konu bir an 
önce ateşkesin sağlanması kalıcı bir siyasi çözümün önünün açılmasıdır. Binlerce 
insanın ölmesine, milyonlarca insanın yerlerinden edilmesine yol açan bu savaş 
artık durmalıdır. Bugün burada gerçekleştirilen toplantıda bu konuda bir mesafe 
katedildiğini görüyoruz.

"Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi"

Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından 
bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelerin üst 
seviyelerde ele alınacağını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin 
Dışişleri Bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri 
öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının bir araya 
gelmeleri gündemdedir. Antalya'da olduğu gibi taraflarla bugün ayrı ayrı 
görüşmeler gerçekleştirdik. Her iki tarafı bir an evvel ateşkesin sağlanması 
konusunda teşvik ettik. 

"Bugüne kadar 16 bin 500'den fazla vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik"

Görüşmelerimizde diğer hususların yanı sıra insani yardım ve insani 
koridorların açılmasını da ele aldık. Bugüne kadar 16 bin 500'den fazla 
vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik. Gerek kendi vatandaşlarımız, gerek 
üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesi için taraflarla ve uluslararası kuruluşlarla 
eş güdüm içinde çalışmamız sürüyor. Bölgede mahsur kalan gemilerimizin çıkış 
ve seyrüsefer güvenliği konularını da dile getirdik.

Bugünkü görüşmeler önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye 
duydukları güvenin bir göstergesidir. Bize duyulan güvenin ve sorumluluğumuzun 
bilincindeyiz. Akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir 
barışa ulaşılması için uluslararası toplumla eş güdüm halinde çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.

trt haber
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Hilal CİĞERCİ

D E N E M E

Dergimizin nisan ayı sayısından herkese merhaba. Sıcak havaların yaklaştığı bu güzel 
günlerde, sizlere okurken hem çok keyif alacağınızı düşündüğüm hem de sizlere yeni bir bakış 
açısı kazandırabilecek kitaplar önereceğim. Umarım yazımı keyifle okursunuz. 

 
GÜNEŞ ÜLKESİ – CAMPENELLA
Ütopya türündeki bu eseri okurken biraz zorlandığımı itiraf etmem gerekiyor. Çünkü 

kitapta “istenilen dünya” olarak gösterilenler günümüz koşullarında yaşayan insanlar için 
biraz ürkütücü gelebilir. Kitabı okumadan önce yazarın yetiştiği döneme göz atmak gerekiyor. 
Yazar , 1568-1639 yılları arasında yaşamış İtalyan bir filozof. Yaşadığı yıllar hem ortaçağın hem 
de rönesans ın özelliklerinin bir arada yaşadığı bir geçiş dönemi. Bu yüzden farklı yönetim 
şekillerine ve yöneticilere maruz kaldığını söyleyebiliriz. 

Kitapta haritada Sri Lanka ‘ ya tekabül eden bir adaya düşmüş sonrasında oradan kurtulmuş 
bir adam ile ona durmadan gittiği bu ülke hakkında soru soran bir kişi arasında geçiyor. Güneş 
Ülkesi ‘nin tanımını kısaca yapmak gerekirse ;

İnsanların ülkelerinden başka hiçbir mülke sahip olmadığı ve kimseyle özel bir bağ kurmadığı  
bir yer olarak tanımlayabilirim. Kitapta günümüzde alışkın olduğumuz ev, aile ,akraba gibi 
kavramların hiçbiri yok. Herkes birbiri için çalışıyor ve herkes eşit haklara sahip. Yöneticilerde 
oldukça bilgili ve adaletli. Kitapta bu toplumun dinlerine yönetim biçimlerine sosyal hayatlarına 
ayrıntılı olarak değinilmiş. 

Felsefeye ilgisi olanların okumasını öneririm 

ÜÇ ANADOLU EFSANESİ- YAŞAR KEMAL 
Yaşar Kemal’in halk söylencelerine, destanlarına olan büyük hayranlığını kendi eşsiz kalemi 

ile birleştirmesi sonucu ortaya çıkan harika bir kitap. Kitabın dili bana masal dinliyormuşum 
gibi hissettirdi. Kitap üç Anadolu efsanesinden oluşuyor ; Köroğlu , Karacaoğlan ve Alageyik. 

İçlerinden en çok Alageyik efsanesini sevdim. Alageyik destanının konusundan bahsedecek 
olursam;

Halil , iyi yürekli bir delikanlıdır. Fakat Halil’in uğursuzluk getireceğine inanılan kötü bir 
alışkanlığı vardır. Geyik avlamak. Yavrusu olan geyiklere ve henüz tam büyümemiş geyikleri 
avlamamakta fakat bu iyi niyeti onu , başına gelecek musibetlerden korumaz. Halil’in nişanlısı 
Zeynep’e Karaca Ali  isimli bir köy ağası  aşık olur ve Halil’i öldürmenin planlarını yapar. 

Herkesin okuyabileceğini düşündüğüm harika bir kitap. 
“Kimi cennet ister, kimi Cehennem 
Cennetten beride daha neler var. “

Kitap KİTAP YORUMU 
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İVAN İLYİÇ ‘ İN ÖLÜMÜ – TOLSTOY 
Ölüm , hastalık ve  yalnızlık  konularının işlendiği 

kitapları seviyorsanız bu kitap tam size göre ! Kitap 
aslında oldukça kısa fakat içersinde çok güzel anlamalar 
barındırıyor. Konusundan bahsedecek olursam ;

İvan İlyiç maddi olarak çok büyük sıkıntılar 
yaşamayan , eşiyle arasında daima ufak sayılabilecek 
problemler yaşayan sessiz sakin bir insan. Karnında 
hissettiği ağrılar başlarda ona çok da önemli gelmese 
de zamanla korkunç bir hal alır  ve acı gerçek ile 
yüzleşir ; hastalık. Hastalığın sonunun ölüm olduğunu 
tahmin etmekte çok da zor değildir. İvan İlyiç gün 
geçtikçe yaşamdan, yaşayanlardan ve yaşama dair her 
şeyden uzaklaşır. Zamanla yaşamaya devam edebilen 
insanlara karşı da içerisinde bir öfke barındırır. 

Okumanızı tavsiye ederim .

HAMLET- William Shakespeare
Danimarka prensi Hamlet, kral ‘ın (yani babasının) 

ölümünün ardından babasını hayaleti ile karşılaşır. 
Hayalet , tahta yeni geçen kral hakkında şüphe 
uyandırıcı şeyler söyler. Hamlet amcası kral Claudius’un 
babasını öldürdüğünü ve Kraliçe Gertrude’un kalbini 
çaldığını düşünür. Ve bu aşamadan sonra Hamlet’in 
yası yerini öfkeye bırakır. 

Shakespeare ‘in diğer eserlerinde görülen gaddarlık 
ve romantizme bu eserde rastlanmıyor. Bunun 
yerine ana karakterin kararasızlığının derinlerine ve 
bunun sonuçlarına eğiliyor. Hayaletin söyledikleri 
Hamlet’i korkunç bir ikileme sürüklüyor. Prensin 
yaşadığı bu gelgitler başka karakterle arasında olan 
ilişkilerle daha da karmaşık bir hal alıyor. Hamlet’in 
duygularını bize daha iyi aktarabilmek için yazar iç 
gözlem tekniği kullanmış. Ayrıca yaşadığı kararsızlık 
ve intikam duygusuyla Hamlet , Shakespeare’in diğer 
karakterlerine göre daha gerçekçi. 

Tüm bu karmaşık düşüncelerin , eyleme geçmek 
ve geçmemek arasında seçim yapamamanın 
verdiği huzursuzluk hem başkahramana hemde 
çevresindekilere yavaş yavaş zarar veriyor. 

Okumanızı tavsiye ediyorum. 
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Melih Cevdet ve Oktay Rıfat ile birlikte yenilikçi Garip akımının kurucusu olan 
ve 13 Nisan 1914 tarihinde doğan Orhan Veli Kanık’ın “Hay-Kay” başlığı altında;

“Gemlik'e doğru,

Denizi göreceksin,

Sakın şaşırma!”

ve

“Yosun kokusu

Ve bir tabak karides

Sandıkburnu'nda.”

şeklindeki en kısa, en samimi, en şirin nitelikteki şiirlerini bilmeyen yoktur. 
Yazarken kasıt ve/ya niyeti bu muydu bilmiyorum ama, başlangıçtaki şiirleri; 
edebiyatımızda, Japon Haiku şiir türünün kurallarına uygun örnekleridir. Orhan 
Veli’nin; Kikaku’nun şiirlerini Fransızcadan Türkçeye çevirdiği sırada, Japonların 
bu şiir türüyle karşılaştığı da söylenmektedir.

Haiku şairi tanımlanırken (*); şairin, etkilendiği çizilmiş resmi, çekilmiş 
fotoğrafı ya da o an içinde bulunduğu manzarayı, kulakları, gözleri, kalbi 
ile dinleyip şiirini bir nefes uzunluğunda yazdığı belirtilmektedir. Haiku’nun 
sempatik kuralı da: “Göster ama sakın söyleme!”dir. Haiku’nun en güzel özelliği, 
kafiye gerektirmemesidir. Japon Haiku’ları, çoğunlukla 5-7-5 ölçülü üçlü kelime 
öbeklerinden oluşup kelimeler sütun halinde yan yana sıralanır. Türkçesi, 
“Eğlenceli Mısra” olan “Haiku”, 3 dizelik Japon şiir türüdür, bu kısalığı nedeniyle: 
“Göz kırpmanın şiiri” diye de adlandırılmaktadır.

Yayın Dünyamız tarafından yayınlanan Sonsuz Bahar ve Kanaviçe kitaplarının 
yazarı ve Sır Dergisi'nin kurucularından Akif Cemil'in de Haiku türünde şiiri 
bulunmaktadır:

JAPON HAİKU ŞİİR TÜRÜNE DAİR

E K O L O J İ

Sabit OSMANOĞLU
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“TESLİM OL

Eller, yukarı

Der Hak ve devam eder:

Diller, yakarın!”

Yazımızı; yerli Haiku şiir ve şairlerine vefa olarak, ünlü Japon şairi Masaoka 
Shiki'nin şiiri ile bitirelim:

“Unutturdu bak

Kavun çalmayı bile

Soğuyan hava.”

(*): https://www.martidergisi.com/haiku-damitilmis-duygularin-siir-hali
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Namaz sancıma ilaç, yanık yerime merhem,

Onsuz ebedi hayat benim olsa istemem!”

Necip Fazıl

 Zamanını değerlendirme ve günümüzü düzenleme hususunda önümüzde iki seçenek 
vardır. Ya beden merkezli bir planlamayı seçer, günü üç öğüne bölüştürürüz. Ya da, köstekli 
saatine bakıp, “vakittir evlat!” diyerek ezanı kollayan ihtiyarların hassasiyeti ve tavrını takınır, 
ruh eksenli bir düzenleme ile bitip tükenmek bilmeyen dünya meşgalemizi, beş vakte göre 
ayarlarız…

Ezanlar, dünyanın yorduğu insana, kendini bulması, sükuna ermesi, nereden gelip 
nereye gittiğinin şuuruna varması için birer davettir. İcabet eden sadece Rabbinin 
rızası peşinde koşmakla kalmaz, ruhuna da beş vakit nefes aldırır.

İnsanlar olarak, makam mevki sahibi birinin, bir vali, başbakan veya cumhurbaşkanının 
huzuruna çıkarsak, bundan gurur duyarız, övünerek herkese anlatırız. Fotoğraflar çekerek 
hesabımızda paylaşır, caka satarız.

Şu uçsuz bucaksız kainatın sahibi olan, yeri-göğü, kurdu-kuşu, ağacı-toprağı, çimeni-çiçeği, 
kısacası bütün varlık ȃlemini ve bizleri yoktan var eden Allah, diğer bütün mahlukatından 
üstün  bir şerefle yaratıp eşrefi mahlukat ünvanı bahşettiği insanı, günde beş defa okunan 
ezanlar ile ilahi huzura çıkmaya ilanen davet eder. İnsanoğlunun azgın nefsi, bu şerefli davete 
koşmak yerine ekseri nazlanır, bahaneler bulmaya çalışır, kaytarmak için kılı kırk yarar. Bilmez ve 
düşünmez ki namaz, dünya hayhuyundan yorulan, bitip tükenmeyen, kartopu gibi yuvarlandıkça 
çoğalan işlerden, meşakkatlerden serseme dönmüş ruhumuza, nefes alması, durup bir lahza 
insan olduğunu hatırlaması için sulunmuş bir ikramdır. Omuzlarına külfet olarak konulan bir yük 
değil, omuzundaki yükleri hafifletmek için uzatılmış bir rahmet eli, bir kȃse ab-ı hayattır.

 Nasıl ki Efendimiz en bunaldığı, en yalnız ve kimsesiz hissettiği, Sevgili can yoldaşı 
Hatice’sini, kendisini koruyup kollayan amcasını kaybettiği, müşriklerin eza ve cefalarının 
çoğaldıkça çoğaldığı bir demde “seni okur Zülcelal” buyrularak, miraç ile teselli edilmişti… 

Ey iman etmiş kişi, senin miracın da namaz kılındı. Sıkıldınsa, bunaldınsa, üzülüp mahrum 
kaldınsa, miraca yüksel! Sevindinse yine miraca yüksel!..

Nefsin namaz hususunda tembelliği, hilesi çoktur. Namaz, Rabbinden kendisine bahşedilen 
bir ödül iken, lütfedip de kılıyormuş gibi davranır. Ya da hiç kılmaz, kendisinin su kadar, ekmek 
kadar, hatta daha da fazla ihtiyacı varken, -hastanın ilaca ihtiyacı kadar ihtiyacı varken-; 

“Allah’ın, benim kıldığım namaza ihtiyacı mı var?” der.

SENİ OKUR ZÜL-CELAL
Mecbure İnal VELA

M A K Â L E
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Namaz kılarken, en kıymetli uzvumuz olan 
başımızı, Rabbimizin rızası için yere koyuyoruz. 
Zilzal suresi, dördüncü ayette:

“İşte o gün yer, kendi haberlerini anlatır.” 
Buyurulduğu üzere, arz mahşer günü dile 
gelip, üzerinde işlenen amellere şahitlik 
edecek. Alnımızı dayadığımız arz, o gün bize 
müsbet manada şahitlik etsin diye, secdede 
toprağın kulağına fısıldıyoruz:

“Sübhane Rabbiyel ȃlȃ!”

Hani bazı hastane ve resmi kurumlarda, 
kimlik tespiti için avuç içi okutulur ya, alnımızı 
ve avuç içlerimizi okutuyoruz arza. Dara 
düştüğümüz gün, secdelerimizi anlatsın için.

Nasıl mahşer günü alnımızdaki secde izleri 
ile tanınacaksak, bu dünyada da bizi tanıtan 
secde izleri, etrafımıza yansıtacağımız güzel 
ahlȃkımız olmalı. Eğer ki hem namaz kılıyor, 
hem yalan söylüyorsak, hem namaz kılıyor, 
hem kul hakkı yiyorsak, hem namaz kılıyor, 
hem tutum ve davranışlarımız çevremizi taciz 
ediyorsa; kısacası namaz ile çirkin ȃhlakı aynı 
kefeye koyuyorsak, kıldığımız namaz bizden 
ruz-i mahşerde davacı olacaktır. 

Maun suresinde:

“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.” 
(Maun suresi, 4,6)

Diye boşuna buyrulmamış.

Hayatına namazı, vazgeçilmez bir ibadet 
olarak yerleştiren kişi, uzuvlarına imanın 
mührünü vurur. Ahirette, kimsenin kimseyi 
görmek, tanımak istemediği günde, bedeninde 
taşıdığı secde izleri, iman işaretleri ile tanınıp 
sahip çıkılır. Hatta bu izler, dünyada bile onun 
imanına şahitlik eder. Buna misal olsun diye, 
hac ibadeti esnasında hocamızın aktardığı 
ibretli bir hadiseyi anlatayım:

Ayşe hanım, Almanya’da doğup büyümüş, 
Almanca’yı ana dili gibi konuşan, sarı saçları ve 
mavi gözleriyle de, fiziksel açıdan Almanlar’a 
benzeyen bir hanımdır. Göğsünde bir kitle 
tespit edilir ve gittiği Alman doktor, kemik 
sintigrafisi çektirmesini ister.

Ayşe hanım doktorun istediği tetkikleri 
yaptırıp, sonucu öğrenmek amacıyla 
muayenehaneye  gider. Doktor sonuçlara bir 
göz atar ve Ayşe hanımın hiç beklemediği bir 
soru sorar:

“Siz Türk müsünüz?”

“Evet?”

“Dolayısıyla Müslüman olmalısın?”

“Evet?”

”O zaman namaz da kılıyorsunuz..”

“Evet.  Ama bütün bunları niçin 
soruyorsunuz?”

“Şunun için soruyorum ki, kemiklerinizde 
secde izleri görünüyor.”

İşte imanın, insan bedenine vurulan ve 
Müslüman olmayan bir doktor tarafından bile 
görülen mührü!

İlahi Yarabbi! Hangi yanımızı açsan, 
kusurlar dökülen kullar olduk. Bu kadar arıza 
ne ile onarılır, namazlarımız olmasa? Namazın 
akabinde duaya kalkan ellerimiz olmasa?

Allahım! Günde beş vakit alnımı secdeye 
koyarak, Senin abdin olduğumu itiraf 
ediyorum. Kulluğumu teyid ediyorum. Ne 
kadar kırık dökük, bölük pörçük, yarım 
yamalak da olsa ibadetlerim, Sen emrettin 
diye secdeye kapanıyor, kusurlu ve noksan da 
olsam huzurunda eğiliyorum.

Ben Senin kulunum, Sen benim her şeye 
gücü yeten Rabbi Rahimim”sin! Beni bu 
ruhun gurbetinde, yeryüzü sürgününde yalnız, 
yardımcısız, bir başına bırakma! Bana sahip 
çıkmazsan, ben beşerim şaşarım, hataya 
yanlışa düşerim.

Namazlarım miracım olsun! Namazlarım 
kurtuluş beratım olsun! Namazlarımla koru 
beni Allahım!
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İbrahim BİÇER

L O J İ S T İ K

Türkiye, ABD'ye 3 milyar 481 milyon dolarla 
tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatını 
gerçekleştirdi.

Türkiye, önemli pazarlarına ihracata hız kesmeden 
devam ediyor. En önde gelen pazarlar arasında olan 
ABD'ye gerçekleştirilen dış satım da giderek daha 
yüksek seviyelere ulaşıyor.

20 trilyon dolarlık ekonomiye sahip ABD'nin Türk 
ürünlerine talebi artmaya devam ediyor. Türkiye, 
dünya markaları için cazibe merkezi olma özelliğini 
korurken, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaretin 
artması da Türkiye’nin ülkeye dış satımında daha 
etkili sonuçlar almasını sağlıyor.

Merkezleri ABD’de olan ve Türkiye’de faaliyet 
gösteren ABD şirketleri Türkiye'de ticari faaliyetlerini 
daha kapsamlı hale getirirken, iki ülke mutabık 
kalınan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine 
emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden 
derlenen bilgilere göre, Türkiye, ABD'ye 3 milyar 481 
milyon dolarla tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek 
ihracatını gerçekleştirdi. ABD'ye yapılan dış satım 
böylece ocak-mart döneminde yüzde 28,9 artış 
kaydetti.

Ülkenin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 
5,8 oldu.

ABD bununla birlikte yılın 1. çeyreğinde 
Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. 
Ülke aynı zamanda Türkiye'nin dış satımını değer 
bazında en fazla artırdığı pazar olarak kayıtlara geçti. 
Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, ocak-mart döneminde 
779 milyon 972 bin dolar tutarında artış kaydetti.

Sanayi ürünleri ön plana çıktı

ABD'ye yapılan dış satımda sanayi ürünleri ön 
plana çıktı. Ülke geçen ay en fazla ihracatı 372 milyon 
810 bin dolarla çelik sektörü yaptı.

Çelik sektörünü, 357 milyon 177 bin dolarla 
otomotiv endüstrisi, 326 milyon 369 bin dolarla 
kimyevi maddeler ve mamulleri, 258 milyon 698 bin 
dolarla mücevher, 245 milyon 22 bin dolarla hazır 
giyim ve konfeksiyon izledi.

Ülkeye en az dış satımı 329 bin dolarla süs bitkileri 
ve mamulleri, 996 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 2 
milyon 471 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 8 milyon 
622 bin dolarla fındık ve mamulleri, 10 milyon 63 bin 
dolarla gemi yat ve hizmetleri yaptı.

İhracat artışında çelik sektörü zirvede

Ülkeye ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 221 
ile çelik sektörü oldu. Çelik sektörünü, yüzde 194,9 
ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 80,2 ile mücevher 
sektörü, yüzde 74,8 ile hububat bakliyat yağlı 
tohumlar ve mamulleri, yüzde 69,3 ile deri ve deri 
mamulleri takip etti.Ocak-mart döneminde ABD'ye, 
zeytin ve zeytinyağı sektörü 32 milyon 403 bin dolar, 
hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 191 
milyon 566 bin dolar, deri ve deri mamulleri sektörü 
14 milyon 763 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

İl bazında bakıldığında ise ülkeye en fazla dış 
satımı 1 milyar 338 milyon dolarla İstanbullu şirketler 
gerçekleştirdi.

ABD'ye Bursa'dan 335 milyon 309 bin dolarlık, 
Gaziantep'ten 324 milyon 158 bin dolarlık, 
Ankara'dan 273 milyon 320 bin dolarlık, İzmir'den 
246 milyon 368 bin dolarlık dış satım yapıldı.

trt haber

Türkiye'den ABD'ye 
Rekor İhracat
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Sezayi TUĞLA

K A PA K

KIRPIP YILDIZ YAPARLAR

Hazırcevap olmakta Hoca adeta deha, 

Henüz çıkan olmadı seviyesine daha. 

 

En girift sorulara nükteli cevap verir, 

Kıvrak zekâsı ile hünerini gösterir. 

 

Bir gece hava açık, pırıl pırıl gökyüzü, 

Dolunayın ışığı aratmıyor gündüzü. 

 

Hocamızın yanına yaklaşır birkaç kişi, 

Dalga geçmek yegâne bu zıpırların işi. 

 

"Hocam gökte yıldızlar habire çoğalıyor, 

Yeni doğan yıldızlar her tarafı alıyor. 

 

Eski-yeni yıldızla bu gökyüzü doluyor, 

Oysa eskiyen aylar incelip yok oluyor. 

 

Bunun hikmeti nedir, bir türlü çözemedik, 

Mantıklı cevabını senden duymak istedik." 
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Ne demek istemiştir muhatıbı bu sözle, 

Sakalını sıvazlar, bakar alaycı gözle, 

 

"Kaybolan o ayları kayboldu mu sanırsın, 

Zannederim fikrinde mutlaka aldanırsın." 

 

Hoca biraz düşünüp kendisini toparlar; 

"Eskiyen o ayları kırpıp yıldız yaparlar".
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Yusuf GÖK

G Ü N D E M

Esnafa salgın desteği: Kira borcu 
fesih sebebi sayılamayacak

Salgın döneminde iş yeri kapanan ve kirasını ödeyemeyen esnafa, tahliye kararı 
çıkarılamayacak. Düzenleme ekonomi paketi ile birlikte Meclis Genel Kurulu'nda 
kabul edildi.

Türkiye Büyük Milet Meclis'inde kabul edilen ekonomi teklifi yasalaştı.

Yasayla koronavirüs salgını döneminde kirasını ödeyemeyen esnafa da destek 
sağlandı.

Salgın önlemleri kapsamında hastalığın bulaşma riskini minimuma indirmek için 
restoran ve kafelerin arasında bulunduğu bazı iş yerleri zorunlu olarak kapanma 
yoluna gitmişti.

Kapandığı için iş yapamayan esnaf dükkanının kirasını da ödemekte zorlandı. 
Bu da mülk sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirdi. Oluşan mağduriyetleri 
gidermek için yasal düzenleme yapıldı.

Kira borcu sözleşme fesih sebebi sayılamayacak

Düzenleme ile salgına karşı alınan önlemler nedeniyle kapatılan ve bu nedenle 
kirasını ödeyemeyen esnafın sözleşmesi feshedilemeyecek.

2020 yılında 1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında kirasını ödeyemeyen esnaf 
için tahliye kararı çıkarılamayacak.

Kamuda iş yapan firmalara artan girdi fiyatları için ek ödeme yapılacak

16



sirdergisi.com
Nisan 2022 -  Ramazan 1443

Kamuya iş yapan müteahhitlere de artan inşaat maliyetleri nedeniyle ek fiyat 
farkı, sözleşme feshi ve süre uzatımı hakkı da getirildi.

Düzenlemenin gerekçesi; uluslararası ölçekte ortaya çıkan gelişmeler, artan 
enerji ve girdi fiyatlarındaki artışlar olarak gösterildi.

Ek fiyat farkı, öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımı sözleşmeleri için de 
geçerli olacak. 

trt haber
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Bağdât'ın büyük velîlerinden. 
Dokuzuncu yüzyılda yaşadı. İsmi 
Ahmed, babasınınki Îsâ'dır. Künyesi 
Ebû Saîd olup, Harrâz lakabıyla 
meşhûr olmuştur. Hakîkatten çok 
bahsettiği için; "Tasavvufun lisanı" 
ve Kamer-üs-Sôfiyye=Tasavvuf 
ehlinin ayı diye bilinir. Tasavvufta 
ona tâbi olanların mensûb olduğu 
yola Harrâziye denmiştir. Doğum 
târihi bilinmemektedir. Bağdat'ta 
doğmuştur. 890 (H. 277) senesinde 
orada vefât etti. Kabri Bağdât'tadır.

Zamânında yaşayan evliyânın 
imâmı sayılan Ebû Saîd-i Harrâz 
hazretleri; Zünnûn-i Mısrî, Sırrî-i 
Sekatî, Cüneyd-i Bağdâdî, Nebâcî, 
Ebû Ubeyd Busrî gibi büyük 
velîlerin sohbetinde bulunup 
tasavvuf yolunda yetişti. Bişr-i Hafî, 
Ebû Hamza Horasânî ve Yûsuf bin 
Hüseyin gibi zâtlarla da arkadaşlık 
yaptı. Amr bin Osman Mekkî, Ebû 
Bekir Kettânî gibi kimseler de onun 
sohbetlerinde yetiştiler.

Tasavvuf yolunda yüksek 
dereceye kavuşmuş bir velî olan 
Ebû Saîd-i Harrâz, verâ yâni haram 
ve şüphelilerden sakınmak ve 
riyâzette yâni nefsin isteklerini 
yapmamakta gâyet ileriydi. Allahü 
teâlânın rızâsını kazanmak için çok 
çalışırdı. "Allahü tealâya yönelen 
ve O'ndan başka her şeyi unutan 
bir kula, sen neredensin, murâdın 
nedir diye sorulsa, şüphe yok ki, 
Allah der ve bundan daha güzel 
vereceği hiçbir cevap yoktur." 
buyururdu.

Ebû Saîd-i Harrâz hazretleri 
Allahü teâlânın ismini çok anar, 
O'nun rızâsına kavuşmak için çok 
zikretmek gerektiğini bildirirdi. Bu 
hususta; "Kulun bu yolda gıdâsı, 
Allahü teâlânın zikri, yatağı da 
toprak olmadıkça şeref sâhibi 
olamaz." buyururdu.

Bir defâsında yaptığı ibâdet 
sebebiyle vecde dalıp, kendinden 
geçmiş bir arkadaşını görünce; 
"Sakın ibâdetin verdiği tada 
kanma, aldanma. Çünkü bu tada 
dalmakta Rubûbiyet, Rablık vasfını 
unutmak vardır." "Peki bundan 
kurtulmak için ne yapmalı?" diye 
soran birine; "İbâdet eden, yaptığı 
ibâdeti Hakk'ın yardımıyla yaptığını 
bilip nefsini bir eliyle itmelidir. 
Yaratanına yönelip, böyle yaptığı 
takdirde, ibâdetin habersiz iteceği 
çukura düşmekten kurtulur."

Ebû Saîd-i Harrâz hazretleri bir 
gün sokağa çıktığında bir kalabalığı 
gördü. İnsanlar bir delinin başında 
toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar 
peşinden koşuyorlardı. Deli onlara 
doğru dönünce kaçıyorlar. Sonra 
deli peşlerine düşüyordu. Ebû 
Saîd-i Harrâz hazretleri; "Dur ey 
deli!"diye seslendi. Bunu duyan 
deli dönüp baktı ve; "Deli kime 
derler biliyor musun?" dedi. Ebû 
Saîd-i Harrâz hazretleri; "Hayır 
bilmiyorum." deyince, deli dedi 
ki: "Deli ona derler ki, attığı her 
adımda Allahü teâlâyı anmaz ve 
gâfil gezer."

Ebû Saîd-i Harrâz tevekkül 

sâhibiydi. Sebeplere yapıştıktan 
sonra her şeyi Allahü teâlâdan 
bekler, O'ndan başkasından bir şey 
beklemezdi. Tevekkül husûsunda 
buyurdu ki: "Tevekkül, kalbin 
Allah'a güvenmesidir"

Ebû Saîd-i Harrâz hazretleri, 
en büyük ihsân sâhibi olan Allahü 
teâlâya şükretmek gerektiğini 
söylerdi. Peygamber efendimizin; 
"Kendilerine ihsânda bulunanları 
sevmek, kalplerin yaratılışında 
mevcuddur." hadîs-i şerîfiyle ilgili 
olarak buyurdu ki: "Bir kimse bir 
şahsa iyilik yaparsa, muhakkak 
sûrette o şahıs iyiliğe bedel olarak 
o kimseyi sever" hadîs-i şerîfine 
dayanarak derim ki: Şaşarım o 
kimseye ki bütün âlemde Allahü 
teâlâdan

başka ihsânda bulunan bir zâtı 
görmediği halde, nasıl olur da 
kalbini tamâmen ona yöneltmez. 
Çünkü hakîkî mânâda ihsân, her 
şeyin sâhibi olan Allahü teâlânın 
yaptığı şeydir. Zîrâ ihsan, iyiliğe 
muhtâc olana, iyilik yapmaktan 
ibârettir. Bir kimse başkasına 
bir iyilik yapınca, ona teşekkür 
etmeli ve o kimseye iyilik yapmak 
istidâdını ve gücünü veren yâni 
iyiliğin hakîkî sâhibi olan Allahü 
teâlâya da şükretmelidir."

Ebû Saîd-i Harrâz hazretleri verâ 
yâni şüphelilerden sakınmakta 
ve riyâzette nefsine muhalefet 
etmekte gâyet ileriydi. Nefsi şöyle 

Ebû Saîd-i Harrâz

M A N E V İ  D İ N A M İ K L E R İ M İ Z
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târif ederdi: O, durgun bir suya 
benzer. Dıştan bakılınca temiz 
gibidir. Ama biraz tahrik edilip 
dalgalandırılınca dibinde saklı pek 
çok mikropların olduğu görülür. 
Nefsin durumunu anlamak için 
onu imtihan etmelidir. Hem 
de mihnet, meşakkatle ve boş 
arzularına muhâlefet ederek 
imtihan etmelidir. Herkes nefsine 
bakmalı, mihnet ve meşakkat 
ânında ne gibi bir şekil alıyor. Yersiz 
ve boş arzularını yenebilmek için 
direnmesini biliyor mu? Görmeli 
ve bilmelidir.

Nefsin içinde gizli hallere 
vâkıf olmayan kimse ne cesâretle 
Rabbini tanıdığını iddiâ etmeye 
kalkar. Çünkü önce nefsi bilmek 
gerekir. Tâ ki bundan sonra o nefsi 
yaratan bilinsin.

Allahü teâlâyı zikredip onun 
kudreti ve nimetlerini düşündüğü 
zaman, dış dünyâdan tamâmen 
irtibâtını kesen Ebû Saîd-i Harrâz 
hazretleri, bir defâsında sahrâda 
yolculuk yapıyordu. On adet yırtıcı 
çoban köpeği üzerine saldırdı. O 
anda Allahü teâlâya yönelmiş, 
murâkabe hâlinde bulunuyordu. 
Bir ara, köpeklerden tarafa dönüp 
baktığında, bu köpeklerden birinin 
diğerlerine hücum edip, hepsini 
uzaklaştırdığını gördü.

Ebû Saîd-i Harrâz şöyle anlattı: 
"Şeyhlerden biri bana; sâhip 
olduğun gizli halleri korumaya 
ve Allahü teâlânın sıfatlarını ve 
nimetlerini düşünmeye îtinâ 
göster." dedi. Bir gün sahrâda 
dolaşırken arkamda bir hışırtı 
işittim. Bu ses içime bir korku saldı. 
Ona bakayım diye düşündüm. 
Fakat Allahü teâlâ ile olan sırrımı 
koruyayım diye bakamadım. 
Birden omuzumun üzerinde 
duran bir şey gördüm. Sonra bu 
şey dönüp gitti. Ben hâlâ sırrımı 

korumaya devâm ediyordum. 
Sonra bakınca; karşımda kocaman 
bir arslan olduğunu gördüm." 
dedikten sonra buyurdu ki: "Hakîkî 
yakınlık, kalpte bulunan, eşyâya 
âit hissin yok olması ve vicdanın 
Allahü teâlâ ile huzur ve sükûn 
bulmasıdır."

Ebû Saîd-i Harrâz hazretleri 
ihlâs sâhibi olup, yaptığı her işi 
Allahü teâlânın rızâsına uygun 
yapardı. Başkalarına da ihlâslı 
olmayı tavsiye ederdi.

Ebû Saîd-i Harrâz'ın bâzı işlerini 
gören ve ona hizmet eden bir fakir 
vardı. Ebû Saîd ona ihlâs ile amel 
etmesi için, ihlâstan bahsetmişti. 
Fakir kendisini yoklayıp, Ebû Saîd'e 
yaptığı işlerde ihlâsının olmadığını 
görünce, bu hizmeti bıraktı. 
Sonunda Ebû Saîd, biraz zorlukla 
karşılaştı. Fakire; "Neden bizi 
bıraktın?" deyince, o; "Yaptığım 
işte ihlâs bulamadım." cevâbını 
verdi. Ebû Saîd de; "Ben sana 
ameli terk et demedim, ihlâsı ara 
dedim. İşine devâm et ve ihlâsı 
elde etmeye çalış." buyurdu.

Kendisi anlatır: Gençliğimde 
biri bana kötülük yapmak için 
fırsat arıyor ve beni sıkıştırıyordu. 
Ondan hep kaçıyordum. Bir gün 
çölde giderken beni tâkib ettiğini 
gördüm. İçimden; "Allah'ım, bu 
adamın şerrinden beni koru!" diye 
duâ ederek yürürken yakınımdaki 
kuyunun içine düştüm. Allahü 
teâlâ o kuyunun içinde beni 
korudu. Kuyuda; "Yâ Rabbî! 
Kudretinle beni bu kuyudan çıkar 
ve o şahsın şerrinden koru!" diye 
duâ ettim. Allahü teâlâ benim 
kuyudan çıkmamı ihsan etti ve 
o adamın yanına koydu. Sonra 
o benden özür diledi ve "Beni 
hizmetine kabûl et" dedi. Onun 
bu teklifinde samîmî olduğunu 
gördüm. Sonunda ölünceye kadar, 

hep benimle oldu.

Evliyâlık hallerinden bahsettiği 
bir sohbetinde buyurdu ki: 
"Cenâb-ı Hak kullarından birinin 
başına vilâyet tâcını giydireceği 
zaman, önce ona zikir kapısını açar. 
Kalbine zikretme tadını verir. O 
kul bu tadı tattıktan sonra, zâtına 
yakınlık kapısını açar. Ünsiyet, 
yakınlık ve ülfet (berâberlik) 
çadırına oturur. Bundan sonra 
tevhîd kürsüsüne çıkarır. İşte asıl 
olacaklar bundan sonra görülmeye 
başlar.

Hak teâlâ, hakîkî varlığı ona 
kapayan perdeleri bir bir açar. O, 
azamet ve celâl sıfatlarıyla tecelli 
eder. Bu azamet ve celâl sıfatının 
tecellîsinden bir kıvılcımına 
gözü ilişir ilişmez, o kul benliğini 
kaybeder. O anda fena hâline erer. 
Bize göre yokluk olan tam varlık 
âlemine kavuşur. Artık o kulun 
hiç bir varlığı yoktur. Kendisini 
koruyacak güce de sâhip değildir. 
Allahü teâlâ, onu nefis tarafından 
gelebilecek saldırılardan korur.

İlk defâ tasavvuf yolundaki fenâ 
ve bekâ makamlarından bahseden 
Ebû Saîd-i Harrâz hazretleri fenâ ve 
bekâ hakkında şöyle buyurdu:

"Fenâ, Hak ile yok olmak, bekâ 
Hak'la hazır olmaktır."

"Allah'a hakîkaten yakın olmak, 
kalbi her şeyden arındırıp Hak 
teâlâ ile huzur bulmasını temin 
etmektir."

Ebû Saîd-i Harrâz hazretleri 
tevhid hakkında buyurdu ki:

Tevhîdin ilk basamağını 
çıkamayanın öbürlerini geçmesi 
mümkün değildir. Böyle kimseler 
ilâhî hazrete erişemez. Tevhîdin 
ilk basamağı, bütün eşyâyı kalpten 
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silmektir ve kalbi tamâmen zât-ı 
ilâhîye verip, teslim olmaktır.

"İlim seni amele götürür, yakîn 
ise seni taşır."

Bir gün Ebû Saîd-i Harrâz 
hazretlerine; "İrfan sâhibi için göz 
yaşlarının akmadığı bir makam 
var mıdır?" diye sordular. Buyurdu 
ki: "Evet öyle makamlar vardır. 
Çünkü ağlamak ve gözyaşı akıtmak 
ancak yolculuk anlarında olan 
şeylerdir. İlâhî yakınlığın hakîkatini 
bulup vuslat ve kavuşmanın tadını 
aldıktan sonra göz yaşları diner. 
Onlarda görülen önceki ağlama, 
sızlama halleri kaybolur. İşte 
bundan dolayı, irfan sâhiplerine; 
"Göz yaşlarınız akmıyorsa, zorla 
akıtmaya çalışınız." buyruldu.

Şâyet onlar için göz yaşlarının 
dindiği bir makam olmasaydı, böyle 
bir emirle karşılaşmazlardı. İrfan 
sâhipleri öyle bir makâma varırlar 
ki, göz yaşları diner. Ama onlar 
birer rehber, yol gösterici oldukları 
için onlara uyacaklar vardır. Onlara 
uyan ilk yolcuya ağlamak düşer. O 
uyan kimseler irfan sâhiplerinde 
göz yaşı göremeyince hiç ağlarlar 
mı? İrfan sâhipleri ağlamalıdırlar ki 
onlar da bakıp ağlasınlar.

Bir gece semâdan inen iki 
melek, Ebû Saîd-i Harrâz'a gelerek; 
"Doğruluk nedir?" diye sordular. 
O da; "Ahde vefâ etmektir." dedi. 
"Doğru söyledin." diyen melekler 
yine semâya çıktılar.

Ebû Saîd hazretleri buyurdu ki:

"Hakk'ın kulları içinde öyle 
bir zümre vardır ki, onları yüce 
Allah'ın korkusu susturmuştur. 
Yoksa onun hakkında gâyet fasîh 
ve belîğ konuşmayı da bilirler."

"Kalbinde (ilâhî) mârifetin yer 
tuttuğu bir kimseye, iki cihanda 

ancak O'nu görmek, O'ndan 
duymak ve O'nunla meşgul olmak 
yaraşır."

Hac vazîfesini yerine getirmek, 
Mekke-i mükerremeye ve 
sevgili Peygamberimizin kabrini 
ziyâret etmek üzere Medîne-i 
münevvereye giden Ebû Saîd-i 
Harrâz hazretleri bu yolculuğu 
sırasında pekçok âlim ve velî 
ile görüşüp sohbet etti. Pekçok 
kimse de onun sohbetlerinde 
bulunup istifâde ettiler. Hac için 
gittiği Mekke-i mükerremede iken 
Mescid-i Haramda bulunuyordu. 
Üzerinde iki hırka bulunan 
bir dervişin halktan bir şeyler 
istediğini gördü. İçinden; "Bunun 
gibisi de halka yük oluyor." dedi. O 
kimse Ebû Saîd'e bakarak; "Dikkatli 
olunuz. "Allahü teâlâ içinizden 
geçenleri bilir." meâlindeki Bekara 
sûresi 235. âyet-i kerîmesini okudu. 
Ebû Saîd-i Harrâz yaptığına ve 
düşündüğüne pişmân olup tövbe 
etti. Sonra, derviş; "Kullarının 
tövbesini kabûl eden O'dur." 
meâlindeki Şuarâ sûresi 25. âyetini 
okudu.

Birisi gelerek ona; "Zenginlerin 
fakirlere vermeleri gereken hak 
neden yerine ulaşmıyor?" diye 
sordu. Ebû Saîd-i Harrâz hazretleri 
ise; "Bunun üç sebebi vardır: İlki, 
onların sâhib oldukları mal helâl 
değil. İkincisi; Allah onları buna 
muvaffak kılmıyor. Üçüncüsü; 
fakirler sıkıntıyı tercih etmişlerdir." 
diye cevap verdi.

Ebû Saîd-i Harrâz hazretleri, 
iblisi rüyâda gördü. Ona vurmak 
için eline bir sopa aldı. Fakat 
gâibden bir ses; "O sopadan 
korkmaz. Kalpte bulunan mârifet 
nûrundan korkar." dedi. Ebû Saîd-i 
Harrâz iblise seslenip; "Beri gel!" 
dedi. İblis; "Gelip de ne yapayım. 

Zîrâ siz halkı kandırmak için 
kullandığım şeyi içinizden çıkarıp 
atmış bulunuyorsunuz." diye cevap 
verdi. Ebû Saîd; "Bu şey nedir?" 
diye sorunca, iblis; "Dünyâdır." 
dedi ve devâm ederek; "Ey Ebû 
Saîd! Ben sopadan korkmam. Ben 
ancak ârifin kalbinin semâsından 
doğan mârifet güneşinin 
ışıklarından korkarım." dedi ve 
yanından ayrıldı.

Ebû Saîd-i Harrâz hazretleri bir 
sohbeti sırasında firâset sâhibiyle 
ilgili olarak buyurdu ki: "Firâsetin 
nûru ile bakan, Hakk'ın nûru ile 
bakmıştır. Firâset sâhibinin ilminin 
aslı ve menbaı, sehiv (yanılma) 
ve gaflet bahis konusu olmaksızın 
Hak'tır. Daha doğrusu firâset, 
kulun dili ile söylenen Hakk'ın 
hükmüdür."

Cüneyd-i Bağdâdî rahmetullahi 
aleyh şöyle demiştir: "Eğer 
Allahü teâlâ bizden Ebû Saîd-i 
Harrâz'ın yaptığının hakîkatini 
taleb etse, muhakkak ki hepimiz 
helâk olurduk." Başka bir âlim ise 
Ebû Saîd-i Harrâz ömür boyunca 
ayakkabı dikiciliği yaptı. Fakat iki 
dikiş arasında aslâ Allahü teâlâyı 
unutmadı." dedi.

Ebû Kâsım bin Mervezî ve Ebû 
Bekir Verrak, Ebû Saîd-i Harrâz ile 
arkadaş olmuşlardı. Deniz sâhilinde 
Sayda şehrine doğru yürüyorlardı. 
Ebû Saîd-i Harrâz uzaktan bir şahsı 
gördü ve yanındakilere; "Gelin 
oturalım. Çünkü o şahıs muhakkak 
Allahü teâlânın velî kullarındandır." 
dedi. Orada beklemeye başladılar. 
Çok geçmeden karşılarına, elinde 
bir su kırbası ile mürekkep hokka 
bulunan yakışıklı bir genç çıktı. 
Üzerinde yamalı bir hırka vardı. 
Hokka ile birlikte su kabını da 
taşımasını hoş karşılamayan 
Harrâz bu gence döndü ve; "Ey 
delikanlı! Allahü teâlâya giden 
yollar nasıldır ve nelerdir?" dedi. 
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Delikanlı; "Ey Harrâz! Allahü 
teâlâya giden iki yol biliyorum. 
Birisi husûsî bir yoldur. Diğeri 
ise umûmîdir. Senin tuttuğun 
yol umûmî yoldur. Husûsî yola 
gelince, beni tâkib et öğrenirsin. 
Senin tuttuğun yol umûmî yoldur. 
Çünkü sen amellerini Hakk'a 
kavuşmak için sebep kılıyor, diğer 
taraftan da kalemi ve hokkayı, 
vuslata, kavuşmaya perde kabûl 
ediyorsun." dedi. Sonra su üstünde 
yürümeye başladı ve gözden 
kayboldu. Ebû Saîd-i Harrâz 
gördüğü manzara karşısında 
hayret edip, gencin büyüklüğünü 
anladı.

Ömrünü Allahü teâlânın 
rızâsını kazanmak, bu yolda hayırlı 
işler yapmak, insanları bu yola 
sevk etmek için gayret sarf eden 
Ebû Saîd-i Harrâz hazretleri 890 
(H.277) senesinde Bağdât'ta vefât 
etti ve orada defnedildi.

Ebû Saîd-i Harrâz hazretlerinin 
tasavvufî konulardaki bâzı sözleri 
yanlış anlaşılmıştır. Görünüşe göre 
hüküm veren bâzı kimseler onu 
uygunsuz sözlerle ithâm ettiler. 
Fakat onun kıymeti kendinden 
sonraki asırlarda daha iyi 
anlaşılmıştır.

Ebû Saîd-i Harrâz hazretlerinin 
çeşitli tasavvufî konuları îzâh 
eden eserleri vardır. Bunlardan 
bâzıları şunlardır: 1) Kitâbü's-Sır, 2) 
Kitâbü's-Sıdk.

BARİ SABIR İSTE

Ebû Saîd-i Harrâz, çölde 
yolculuk yapıyordu. Açlık son 
haddine varmıştı. Allahü teâlâdan 
yiyecek istemesi için nefsi onu 
sıkıştırdı. Fakat Ebû Saîd-i Harrâz 
kendi kendine; "Yemek istemek 
tevekkül ehlinin işi değildir." dedi. 

Nefsi yemekten ümidini kesince 
ona başka bir tuzak kurdu ve; 
"Allah'tan yemek istemiyorsun, 
bâri sabır iste." dedi. Ebû Saîd-i 
Harrâz, nefsin bu isteğine uyarak 
sabır istemeye karar verdi. Fakat 
Allahü teâlâ sevdiği kulu Ebû Saîd-i 
Harrâz'a imdâd eyledi. Gâibden 
gelen bir ses ona; "Şu dostumuz, 
bizim kendisine, yakın olduğumuzu 
söylüyor. Bize yönelen bir kimseyi 
zâyi etmeyeceğimizi bildiği halde 
kendi âcizliğini ve zayıflığını ileri 
sürerek bizden gıda ve sabır istiyor. 
O, ne bizim onu gördüğümüzü, 
ne de onun bizi gördüğünü 
zannediyor, Ey Harrâz! Yemek 
istemekle bizimle arana bir perde 
koymuş oldun. Zîrâ yemek, bizden 
ayrı bir şeydir. Sabır istemekle de 
aynı şekilde bizden perdelenmiş 
oldun. Çünkü sabır da bizden başka 
bir şeydir. Bizden bizi iste, rızkı ve 
sabrı değil." dedi. Düşündüklerine 
pişmân olup Allahü teâlâya duâ ve 
niyâzda bulundu.

ARANA BİR GÖMLEK BİLE 
KOYMA

Bir gün Ebû Saîd-i Harrâz, 
kendinden önce vefât eden 
oğlunu rüyâsında gördü. Ona; 
"Yavrucuğum! Allahü teâlâ sana 
nasıl muâmele yaptı?" dedi. Oğlu; 
"Beni Cennet'ine koyarak ağırladı." 
dedi. "Yavrucuğum! Bana nasîhat 
et." dedi. Bunun üzerine oğlu; 
"Babacığım! Allahü teâlâya karşı 
kötü kalpli olma. Allahü teâlâ ile 
arana, bir gömlek bile koyma!" 
dedi. Ebû Saîd, bundan sonra 
yaşadığı süre içinde üzerindeki 
gömlekten başka gömlek giymedi.

EN DEĞERLİ ŞEY

Ebû Saîd-i Harrâz, kendisinden 
nasîhat isteyen birine buyurdu 
ki: "Aziz ve kıymetli olan vaktini, 
en aziz ve en değerli olan şeyden 
başkası ile meşgûl etme. Kulun 

en kıymetli şeyi, geçmiş ile 
gelecek arasında bulunan haldeki 
meşgûliyettir. Yâni vakti ve hâli 
muhâfazadır. Çünkü Peygamber 
efendimiz; "Benim Allah ile öyle 
bir vaktim vardır ki, ne mukarreb 
bir melek, ne de mürsel bir 
peygamber benimle birlikte 
o vaktin içine sığmaz (Allahü 
teâlânın en kıymetli varlıklarını 
dahi vakit içinde iken düşünemem. 
O vakit içine sâdece bir ben, bir 
de Hak sığar başkası sığmaz)." 
buyurmuştur. Yâni izzet ve celâl 
sâhibi olan Allahü teâlâ ile öyle bir 
ânım ve zamanım vardır ki, o vakit 
içinde benim gönlümden on sekiz 
bin âlemden hiçbir şey geçmez. 
Benim gözümde bunların hiç bir 
önemi olmaz. Bundan dolayıdır 
ki, "(Mîrâc gecesi yeryüzünün 
ve göklerin mülkü ile alâkalı 
zînetini O'na arz ettiklerinde) 
dönüp de hiçbir şeye bakmadı. 
Muhammed'in (aleyhisselâm) 
gözü oradan ne kaydı, ne de onu 
aştı." meâlindeki Necm sûresi on 
yedinci âyetinden anlaşılan budur. 
Zîrâ o aziz idi. Azîz olanı azizden 
başkası ile meşgûl etmezler."

Biriz Biz  Evliyalar
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Dr. Ahmet ALTUN

G Ü N D E M

Milli Saraylara bağlı saray ve müze koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan Büyük Çamlıca Camisi 
Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi, ziyarete açıldığı ilk gün vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Milli Saraylara bağlı saray ve müze koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan müze, ziyarete 
açıldığı ilk gün vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Açıklamalarda bulunan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, müzenin ilk gününde vatandaşlar tarafından 
gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ramazan ayı vesilesiyle vatandaşların ücretsiz ziyaret 
etmesiyle ilgili müjdesini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten ilgi bekliyorduk ama bugün umduğumuzun da fevkinde bir ilgi var. Siz de gözlemliyorsunuz 
zaten. Henüz açılalı 2 buçuk saat olmasına rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladık. Bizler için 
gurur verici bir şey çünkü neticede bu eserler toplumla buluşsun diye bu müzeler açılıyor."

"Toplumla buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış"

İslam Medeniyetleri Müzesi'nin Türkiye'de bir müze olarak yapılmış en önemli yapılardan biri olduğuna 
dikkati çeken Yıldız, "Burada 700'e yakın tarihi eser ilk defa bir arada sergileniyor. Koleksiyonumuzun şöyle 
bir önemi var. Milli Saraylar ve diğer müzelerin envanterinde yer alan bu eserler daha evvelden ziyaretçiyle 
buluşmayan eserler. Müzemizin depolarında bulunuyordu. Bugün bu müzenin gördüğü ilgiden şunu 
çok rahatlıkla söyleyebilirim. Görüyoruz ki toplumla buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış. Tam 
zamanıymış, çok da isabet olmuş." ifadelerini kullandı.

Yıldız, sergilenen eserlerin yanı sıra müzede ciddi bir teknolojik alt yapının olduğuna vurgu yaparak, 
teknolojik enstalasyonlarla da ziyaretçilerin İslam Medeniyetinin bütün boyutlarına hakim olma şansı 
yakaladığını söyledi.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Yaşar Demirci de İslam Medeniyetleri Müzesinin herkesin görmesi 
gereken bir yer olduğunu belirterek, "Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Bu eseri meydana getirenlerden 
de Allah razı olsun. Burada gezerken yaşadığım duyguyu anlatmak mümkün değil." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Turgay Işık ise böyle yapıların Türkiye için güzel bir kazanım olduğuna işaret ederek, 
şöyle konuştu:

"Bundan sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Tarihimizi, mazimizi gösterecek. Sakal-ı şerif benim çok 
ilgimi çekti. İnsanlar görmek için bazı yerlere gidiyor. Burada rahat rahat görebilecekler."

İslam Medeniyetleri Müzesi'ne yoğun ilgi

İslam Medeniyetleri Müzesi hakkında

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 10 bin metrekare kapalı alana kurulu, 15 tematik bölümden oluşan 
İslam Medeniyetleri Müzesi'nde 800'e yakın eser bulunuyor.

Müzede, Hazreti Muhammed'in eşyaları ve temsili ayak izinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshaları, 
Kabe kapısı perdesi, Kur'an-ı Kerimler, Hacer'ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları ile Hilye-i Şerifler yer 
alıyor.

İslam Medeniyetleri Müzesi'ne 
Yoğun İlgi
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Ayrıca müzede, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, padişah kılıç 
ve kaftanları, dervişlerin tespihleri, Türk dokuma sanatı örnekleri, mimari ve dekoratif eşyalar ile hüsnühat 
sanatından çini örnekleri ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

trt haber
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İHTİYAÇ SAHİPLERİNE RAMAZAN İAŞESİ 
KOCASİNAN BELEDİYESİ’NDEN

Sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam eden 
Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle yardım hareketliliğini en 
üst seviyeye çıkardı. Gıda yardımlarını Ramazan ayında artırarak devam 
ettirdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 
Kayserililerin Ramazan’ı daha huzurlu bir şekilde idrak edebilmesi için yoğun 
bir çaba harcadıklarını söyledi.

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı bu ayda Kocasinan 
Belediyesi olarak, ilçe sakinlerinin huzurlu bir Ramazan geçirmelerine katkı 
sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Ramazan ayı denince; 11 ayın 
sultanı, rahmet ve mağfiret ayı, ebedi saadeti kazanma aklımıza geliyor. Manevi 
iklimin doyasıya yaşandığı mübarek bir ay olan bu ayda, hayır ve bereket artar, 
Allah'ın rahmeti, sağanaktan boşanırcasına yağar. Gönüller yumuşayarak, 
paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış adeta zirve yapar. Gönüllere sevgi 
dokunur. Belediye olarak biz de Ramazan ayının feyz ve bereketini hep beraber 
yaşamak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Özelikle ihtiyaç sahibi ailelere gıda 
başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Bunu yaparken 
vatandaşlarımızı rencide etmeden sıkıntılarını paylaşmak önceliğimiz oluyor.” 
ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, şehrimiz, 
ülkemiz, tüm İslam alemi ile insanlığa sağlık ve huzur getirmesini dileyerek 
sözlerini tamamladı.
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Ramazan ayının anlam boyutunun 
kaçırılmaması gerektiğini ifade eden 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kişinin bu özel 
ayı, hayat ve varoluşla ilgili düşünmek, 
kenidini revize etmek ve yeniden 
değerlendirme yapmak için bir fırsat 
olarak görmesi gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Ramazan 
yeniden düşünmek ve kendini revize için 
fırsat sunuyor”

“Ramazan farklı bakış açısı getirme 
ayı olarak değerlendirilebilir” diyen 
Tarhan, Ramazan’ın kişiye sağlamlık 
eğitimi verdiğini, aile ve toplum açısından 
da dayanışma, yardımlaşma ve empati 
konusunda aileye önemli katkılar 
sunduğunu vurguladı.  

 Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, 
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
Ramazan ayı ve inanç psikolojisine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Hayatla ilgili düşünme ve 
değerlendirme için bir fırsat

12 ayın sultanı Ramazan’ın kişiye 
hayatla ve varoluşla ilgili önemli bir 
düşünme fırsatı sunduğunu belirten Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “İnovasyonda yüzde 
15 kuralı vardır. Bir insan girişimci olmak 
istiyorsa, genellikle bunun felsefesini 
yapanların tavsiyesi, ‘Yüzde 15 kuralını 
uygulayın’ olur. Yani buna göre, bir 

insan yaptığı işle ilgili düşünmek için 
zaman ayırsın. Kişi 100 saat çalışıyorsa 
11 saatini yaptığı iş hakkında düşünsün. 
O işle ilgili yeni değerlendirme yapsın. 
12 ay içerisinde yer alan Ramazan ayı 
da bu yüzde 15 kuralına çok benziyor. 
Kişi bu özel ayda diğer 11 aydan farklı 
olarak rutin dışına çıkıp hayat ve 
varoluşla ilgili durup düşünüp yeniden 
değerlendirme yapmak için bir fırsat 
olarak değerlendirebilir. Ramazan ruhsal 
açıdan da düşündüğümüz zaman insana 
farklı bakış açısı getirme ayı olarak 
değerlendirilebilir.” dedi.

Dünyada yaşamıyoruz, dünyadan 
geçiyoruz

İnsanın diğer canlılar içerisinde soyut 
düşünce becerisine sahip olan tek varlık 
olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “İnsan dışında hiçbir canlı zihin 
kuramı, zihin teorisi üretemiyor, varsayım 
üretemiyor, hayal kuramıyor. Bir insan 
hayal kurduğu zaman hayalde kurduğu 
konular onun için ihtiyaca dönüşüyor. 
İhtiyaç önce isteğe dönüşüyor, o istek 
daha sonra kişiyi harekete geçiriyor. 
Yaptığın iş hakkında hayal kurmak, 
işin vizyon kısmını oluşturuyor. İnsani 
vizyonu oluşturmak demek, varoluşsal 
bir sorun aslında. Kişinin hayatın belli bir 
döneminde ‘Hayat nedir, neden varım, 
nereden geldim, nereye gidiyorum, 
hayatın sonu nedir, bir hiçlikten 
mi geldim diye sorması gerekiyor. 

S O S YO L O J İ

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Ramazan iyilikte bulunarak mutlu
 olmayı da öğretir
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Mevlana’nın dediği gibi ‘Dünyada yaşıyor 
muyum, dünyadan geçiyor muyum?’ 
Dünyada yaşamıyoruz geçiyoruz aslında.” 
dedi.

Yeniden değerlendirme dönemi olarak 
görülmeli

Ramazan ayının insanın hayattaki 
anlam arayışı açısından düşünüp 
değerlendirme yapması için önemli 
bir fırsat sunduğunu kaydeden Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Ramazan’ı hem 
psikolojik hayatına farklı bakış getirmek 
hem toplumsal hayatına hem aile 
hayatına, hem varoluşuna farklı bakış 
getirmek için bir durup düşünüp yeniden 
değerlendirme dönemi olarak ele alalım.

Böyle bakıldığında kişi orucun verdiği 
yüksek anlamı yakalamış oluyor. Yoksa 
diğer türlü sadece açlık oluyor, sadece 
bedene ibadet oluyor.” diye konuştu.

Bu çağın hastalığı: Hızlı yaşamak

Bu çağın hız çağı olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu çağın bir 
hastalığı var insanlar çok hızlı yaşıyorlar. 
Aceleci ve sabırsız davranıyorlar. Bir şeyin 
sonunu düşünmeden hareket ediyorlar 
ve hemen olsun istiyorlar.” dedi.

Ramazan kişiye sağlamlık eğitimi 
veriyor

Her insanın bir konfor alanı 
olduğunu, ortalama şartların insanı 
geliştirmeyeceğini kaydeden Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “İnsanı stres altında 
yetenekleri geliştirir. Böyle durumlarda 
insan kendini strese sokuyor. Kişide 
uyuyan şeyler, psikolojik alt yapıyı 

harekete geçiriyor. Buna psikolojik 
sağlamlık analizi deniliyor. Bu dayanıklılık 
eğitimi olarak geçiyor. Dayanıklılık 
eğitiminde kişi amacına ulaşmak için 
bekliyor, tahammül ediyor. Sabır şu anda 
yanlış bir kavram olarak anlaşılıyor. Sabır 
demek oturup kenara çekilip beklemek 
değil.  Sabır aktif sabır hareket halinde 
sabır. Sabır demek, hayatın ritmine uygun 
davranmak, ne zaman yavaşlayacaksın 
ve ne zaman hızlanacaksın bunu 
ayarlayabilmek demek. Ramazan aynı 
zamanda yılmazlık da denilen sağlamlık 
eğitimini kişiye veriyor.” dedi.

Genç kuşağın doyum erteleme becerisi 
zayıf

“Ramazan ayı ruhumuzun 
olgunlaşmasına, pişmesine vesile 
oluyor” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Günümüzde özellikle genç kuşaklar çok 
sabırsız, hemen olsun istiyor. Doyum 
erteleme becerileri o kadar zayıf ki kolay 
elde etmek istiyorlar, emek vermeden 
ve yorulmadan elde etmek istiyorlar. 
Hayatta da gizli psikoloji yasaları var. 
Güzel şeyleri emek vermeden ve 
yorulmadan elde edemiyorsun. Başarıya 
giden yollar, eller cepte, çiçekli yollar 
değil. Dağlık taşlı yollar, zor yollar. Emek 
vereceksin ve katlanacaksın. Her zaman 
bir hedefin olacak. Hedonistik tatmini 
modernizm çok yüceltiyor. Hedonistik 
tatmin, ‘Hemen şimdi’ diyor.” diye 
konuştu.

Doğum erteleme becerisine sahip 
olanların duygusal zekaları %20 yüksek

Kişinin doyum erteleme becerisini 
kazanmasının önemine işaret eden 
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Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Duygusal zeka 
çalışmalarına referans olmuş bir çalışma 
var. 20 yıl süren bir çalışmada, anaokul 
çocuklarının bulunduğu sınıfa lokum 
götürülüyor. Tabii çocuklar hemen 
istiyor. Hemen isteyene birer tane, 15 
dakika bekleyene bir avuç verileceği 
söyleniyor. Bir grup hemen istiyor ve 
bir taneye razı oluyor. Diğer grup ise 15 
dk. kendini oyalayarak daha fazla alıyor. 
Bu iki grubu 20 sene izlemeye devam 
ediyorlar. Doyum ertelemeyi başaran 
grup, duygusal zekaları yüzde 20 daha 
yüksek çıkıyor. Arkadaş ilişkilerinde daha 
başarılılar, iş ortamında, sosyal ilişkilerde 
daha başarılılar. Doyum erteleme becerisi 
kendiliğinden olmuyor, öğretilmesi 
gerekiyor. Dini terbiyenin de kişiye bu 
anlamda önemli katkısı oluyor. Kişi haz 
ve zevkleri erteleyebilme becerisini 
öğreniyor.” dedi.

İbadet ederek stres altında soğukkanlı 
kalma becerisi kazanılıyor

Kişinin ruhsal gelişimine önemli 
katkıları bulunan Ramazan ayının bir 
etkisinin de stres yönetimini öğrenmede 
katkısı olduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Ramazanda vücudumuz 
aç kalıyor ve ister istemez vücudumuzu 

strese sokuyoruz. Kan şekeri düşmesiyle  
sinirlilik oluyor. Özellikle yemek 
vakitlerinde bir şey yiyememek bir 
gerilim sebebidir. Böyle durumlarda stres 
altında soğukkanlı kalma becerisi de 
geliştiriliyor. Bu becerinin kazandırılması 
için 10-20 seanslık programlar yapılıyor. 
Başına elektrotlar takılıyor. Stresli olaylar 
hayal ettiriliyor. Bu olaya karşı bekleme 
becerileri, erteleme becerileri, stres 
altında soğukkanlı kalma becerilerini 
modüllerle çalışıyoruz. Burada kişi ibadet 
kavramı içerisinde bu konuda bir nevi 
stres altında soğukkanlı kalma becerisi 
eğitimini öğrenmiş oluyor.” dedi.

Ailede Ramazan’ın ayrı bir önemi var

Ramazan ayının özellikle aile 
ilişkileri açısından da çok önemli bir 
yeri olduğunun altını çizen Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Ramazanlarda aile 
hayatı çok farklı olur. İnsanlar bu ayda 
birçok şeye dikkat eder. Ailede sohbetin 
arttığı bir dönemdir. Paylaşımın arttığı 
dönemlerdir. Birlikte yemek yenilen 
ve sohbet edilen dönemlerdir. Onun 
için çocuklar, Ramazanı severler. Kişi 
normalde küfrediyorsa bunu azaltır, 
bağırıp çağırıyorsa sakin olmaya çalışır. 
Bu dönemde kişi kendini kontrol 
etmeye çalışır. Bu bir kontrol becerisidir. 
Bağımlılık tedavisinde de bu kontrol 
becerisi kazandırılmaya çalışılır. Madde ya 
da alkol bağımlılığı gibi birçok bağımlılık 
beynin kontrol kaybı olarak kabul 
ediliyor. Daha önce yoksunluklar tolerans 
gelişmesi kabul ediliyordu ama şimdi 
kontrol kaybı olarak değerlendiriliyor. 
Kişide iç kontrol var mı, yok mu? Kişi 
sadece dış kontrolle gidiyorsa yani 
başkalarının korkusu onu kontrol ediyorsa 
bu yeterli sayılmıyor.
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Dış kontrol var ama ideal olan iç kontrol ve iç denetim becerisi kazandırmak. Kişiye 
isteklerini, arzularını, dürtülerini değerlendirme ve iç kontrol becerisi kazandırmak için 
çok zor eğitimler veriliyor.” dedi.

Yardımlaşma, paylaşma ve empati duyguları yoğun yaşanıyor

Ramazan orucunun da kişiye iç kontrol becerisi kazandırdığını kaydeden Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Oruçta da kişi bütün gün yemiyor ve bekliyor. Doyumu erteliyor. İç 
kontrol becerisi gelişiyor. Bu aynı zamanda aile içerisindeki ilişkilerde de insanların 
birbirlerini karşı daha nazik ve düşünceli olmalarına katkı sağlıyor. Diğer kazandırdığı 
şey de empati duygusunu güçlendirmesi. Açları, yoksulları anlama konusunda 
ciddi bir şeydir. Empati geliştiriyorsun. Kan şekeri düşüyor ancak yiyemiyorsun. Bu 
durumda yemeyenleri daha çok düşünüyorsun. Onun için yardımlaşma ve paylaşma 
duygularının yoğun yaşandığı bir toplumsal ibadet boyutu da bulunuyor. Sadaka taşı 
ve askıda ekmek gibi uygulamalar Anadolu irfanından gelen geleneksel kazanımlardır. 
Bunları kazandıran en önemli şey ise Ramazan dönemidir. Ramazan ayı sosyal bilincin 
farkına varılmasında da önemli bir fırsat sunuyor. Yaşadığı toplumun bir parçası 
olduğunu fark etmek, hissetmek, yaşadığı toplumla empati yapabilmek ve dezavantajlı 
insanların da farkına varmak ve onlar için de bir şeyler yapabilmeyi istemek de önemli 
kazanımlar sağlıyor.” dedi.

Ramazan iyilikte bulunarak mutlu olmayı da öğretir

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yıllar önce 
yaptığı çalışmada Ramazan döneminde alkol kullanım düzeyinin yüzde 50 azaldığını, 
toplumda suç ve şiddet olaylarının azalmasının da Ramazan’a rastladığını söyledi. Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Ramazan ayı dezavantajlı kişilerin fark edilmesi, yardım ederek 
ve destek olarak onları mutlu etmek, başkalarına iyilikte bulunarak mutlu olmayı 
öğretmesi için de güzel bir dönem olarak değerlendirilebilir.” dedi.

Ramazan’ın amlam boyutu kaçırılmamalıdır

Ramazan’ın anlam boyutunun kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Ramazan’ın şekilsel kısmına takılıp kalmamak önemlidir. Ramazanın anlam 
boyutunu kaçırırsak şekil boyutunu çok yakalayamayız. Ramazan aynı zamanda din ve 
inanç psikolojisi yönleriyle de öne çıkan bir dönemdir. Ramazan beynimizdeki olumlu 
tepkilerle alakalı alanları güçlendirmeyi çok önemsiyor. Bu nedenle Ramazanı bu 
açıdan değerlendirerek kişinin kendini geliştirmesi, hayata bakışını ilerletmesi, hayatın 
anlamı ve manevi değerler hakkında düşünüp kendini yeniden revize etmek için bir 
fırsat gibi de değerlendirilebilir.” dedi.
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İstenen evraklar ibraz edilmedi, 
Thodex'e yeni dava açıldı

B E S İ C İ L İ K

Hüseyin SARI

Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir dava daha açıldı. Hazırlanan 
iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Vergi kaçırmakla suçlanan 
Özer, 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Şirkete ait istenen evraklar ibraz edilmedi. Kuvvetli şüphe üzerine başlatılan soruşturma 
tamamlandı.

Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir dava daha açıldı.

Faruk Fatih Özer 2017'de kripto para borsası Thodex'i kurmuştu.

2017 yılı evrakları Vergi Denetim Kurulu'na teslim edilmedi

Vergi Denetim Kurulu, şirketin o yıla ait hesaplarını incelemeye aldı. Gerekli evraklar talep 
edildi. Ancak istenen evraklar Vergi Denetim Kurulu'na teslim edilmedi. Bunun üzerine Anadolu 
Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Özer'e kuvvetli suç şüphesiyle yeni dava açıldı

Savcılığın başlattığı soruşturma tamamlandı.

Faruk Fatih Özer hakkında vergi kaçırdığı ileri sürülerek iddianame düzenlendi.

Verilen süre içinde Vergi Denetim Kuruluna belgelerin gönderilmemesi için herhangi bir 
sebep bulunmadığına dikkat çekildi. Kuvvetli suç şüphesinin olduğu vurgulandı.

Vergi kaçırmakla suçlanan Özer'in 3 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, Özer'in "Vergi Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle 
cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Özer'in ikametinin bulunduğu Gebze Asliye Ceza Mahkemesinden duruşmaya mazeretsiz 
gelmemesi halinde zorla getirme kararı çıkarılması talep edildi.

40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istendi

Firari Faruk Fatih Özer hakkında ilk dava geçtiğimiz günlerde açılmıştı.

2 bin 27 müştekinin bulunduğu davada Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılması isteniyor.  

Trt Haber
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GARİP AKIMI

Garip adlı bir kitapta toplandı “Birinci Yeni” şiirler,
Aruzdan ayrı, ölçüsüz, uyaksız bir şiir akımına ait,
Refikleri Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday,
İzinde Orhan Veli Kanık, Nurullah Ataç’ı da etkiledi,
Puslu, mecazlı, süslü şiirler yerini sade şiirler aldı.

Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Cahit Külebi,
Kitaplarındaki serbest şiirle akımın öncü ve örnekleriydi.
Israrla uydurmaya çalışılan heceden kurtulan yeni şiirdi,
Manevi atmosferin kaybolduğunu iddia edenler de çıktı,
Issız bir alan bırakmadı ama şiirde; herkese fırsat tanıdı.

Zafer SUAD

A K R O S T İ Ş
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İntizam-ı  Kelam

A N A L İ Z

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ramazan'dan sonra inşallah umreye gitmek 
isteyen vatandaşlarımız gerekli hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren 
biz de çalışmalara başlayacağız.” dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ülke TV’de katıldığı programda, Ramazan 
ayına, bu ayda yapılacak ibadetlere, “Ramazan ve Doğruluk” temasına, hac ve umreye 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her yıl Ramazan ayı için bir tema belirlediklerini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı 
Erbaş, “O konuyu bütün camilerimizde, cami dışında çeşitli seminerlerle, konferanslarla, 
yayınlarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Bu yıl ki konumuz doğruluk. İslam’ın özü 
Müslümanın en önemli hasletlerden birisi, belki de birincisi doğruluktur. İslam’ın özü 
diyebileceğimiz bu konuyu milletimizle paylaşacağız ve paylaşıyoruz.” dedi.

“Sanal alemde de olsa kötülük, kötülüktür”

Kur’an-ı Kerim’de Zilzal Suresi’nde “Kim zerre iyilik yaparsa karşılığını görür, kim de 
zerre kötülük yaparsa onun cezasını görür” buyurulduğunu belirten Başkan Erbaş, 
“Cenab-ı Hak bu konuda bizi uyarıyor. Fiziki âlemde yapsanız da o kötülük kötülüktür, 
sanal alemde de yapsanız o kötülük kötülüktür. Sanal alemde o kötülük ya da iyilik o 
kadar hızlı yayılıyor ki eğer sanal alemi iyilikle kullanırsak sevabınız katlanır eğer sanal 
alemi kötülük yolunda kullanırsak günahımız katlanır.

Erbaş: Umreye gitmek 
isteyenler gerekli hazırlıklarını 

yapsınlar
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O kötülükten bir kişi değil bin kişi zarar görürse o bin kişinin görmüş olduğu zarardan 
dolayı buna sebep olan kişi onun günahını yüklenmiş olur. Bunun için Peygamber 
Efendimiz (s.a.s.) bizleri uyarıyor buyuruyor ki; “Doğruluktan ayrılmayınız.” Çünkü 
doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Kim ki doğru söylerse ve doğru 
söylemeye devam ederse artık hayat tarzı onun doğruluk olursa o Allah indinde 
doğrulardan yazılır.” ifadelerini kullandı.

“Ramazanda kazandığımız alışkınlıkları 11 aya yayalım”

Başkan Erbaş, “Ramazan ayı rahmet ayıdır, merhamet ayıdır, mağfiret ayıdır, 
cehennem azabından kurtuluş ayıdır. Ramazan ayında öğrendiklerimizi diğer 11 ayda 
kullanalım.

Ramazan ayının bitiminden itibaren Ramazanda kazanmış olduğumuz o alışkanlıkları, 
o güzellikleri, o iyilikleri diğer 11 aya da yayalım. Ramazan ayı bütün 11 ayı besleyen 
adeta bir eğitim ayı olarak değerlendiriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kurası çekilmiş hacı adaylarımız sırasıyla hacca gidecekler”

Hac ve Umre ibadeti ile ilgili son gelişmeler hakkında da bilgi veren Başkan Erbaş, 
şöyle konuştu:

“Suudi Arabistan’da hac ile ilgili güzel görüşmelerimiz oldu. Dün itibariyle Suudi 
Arabistan devleti Hac Bakanlığı 2022 yılında yurtdışından ve yurtiçinden bir milyon 
kadar hacı adayını kabul edeceğini ilan etti. Bu güzel bir müjde, bir başlangıç. Detaylar 
önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Yani ülkelere salgın öncesi yıllarda nüfusuna göre binde 1 kontenjan uygulanıyordu. 
Bizim nüfusumuza göre 84 bin hacının biz kurasını çekmiştik. 2020 yılı haccı için onlar 
bekliyorlar. Şu anda kurası çekilmiş hacılarımız sırasıyla bu haktan istifade edecekler 
inşallah. Bu gece sahurda da Suudi Arabistan Hac Bakanı bir mesaj göndererek 
Türkiye’deki salgınla ilgili rakamların iyice düşmesi nedeniyle Türkiye’den artık umreci 
kabul edecekler. Bu yol da açıldı.

Ramazan’dan sonra İnşallah umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız gerekli 
hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac Umre 
Kurulumuzda gerekli çalışmalara başlayacağız.”
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Neo soul, bir popüler müzik türü. Müzik endüstrisi girişimcisi Kedar 
Massenburg tarafından 1990'lı yılların sonlarında soul ve çağdaş R&B'den 
doğan bir müzik türünü anlatmak için türetildi. Temellerini soul müzikten alan 
neo soul, daha az geleneksel sound'u ve caz, funk ve hip hop'tan pop, fusion 
ve Afrika müziğine kadar çeşitli türlerden aldığı unsurlarla çağdaş R&B'den 
ayrılmaktadır. İçerdiği geleneksel R&B etkileri, bilinçli şarkı sözleri ve güçlü kadın 
varlığıyla müzik yazarlarının dikkatini çekti.

Neo soul 1980'ler ve 1990'ların başlarında Amerika Birleşik Devletleri ve 
Birleşik Krallık'ta soul müziğin canlandırılması hareketi olarak gelişti. Doksanlarda 
D'Angelo, Erykah Badu, Lauryn Hill ve Maxwell gibi sanatçıların çıkış yapmasıyla 
müzik piyasasında varlık göstermeye başladı. Bu sanatçıların müziği dönemin 
prodüktör odaklı dijital R&B'sine bir alternatif olarak pazarlandı.

Elde ettiği popülerlik ve çağdaş R&B sound'u üzerinde yaptığı etkiyle neo soul, 
Afrikalı Amerikalı ve uluslararası sanatçıların çalışmalarıyla müzikal olarak yayıldı 
ve çeşitlilik kazandı. Müzik piyasasındaki popülerliği 2000'li yıllarda düşmekle 
birlikte, yeni ve bağımsız sanatçılar çıkış yapmayı sürdürdü. Müzik yazarı Mark 
Anthony Neal'e göre "neo-soul ve çeşitli türleri siyahî pop'un sınırlarının ve ana 
hatlarının yeniden belirlenmesinde rol oynadı

Kıvanç KARADAĞ

Neo soul

M Ü Z İ K
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı 
teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Pençe Kaplan bölgesinde 
tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle 
bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist 
ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." trt haber

Pençe Kaplan bölgesinde 
3 terörist etkisiz hale getirildi

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

Şeyh Sadi Bostan ve Gülistan adlı klasik eserinde ibretli 
bir hikâye anlatır:

Adamcağızın biri ayakkabısının olmadığına çok 
üzülüyormuş. Bu ruh hali ile dışarı çıktığında 
ayakları olmayan biri ile karşılaşmış ve ‘Ayakkabım 
yok ama Rabbime çok şükür hiç olmazsa benim 
ayaklarım var’ demiş.

Birkaç yıl önce medyada okuduğum bir haberden 
söz edeceğim. Bir gözü gören diğer görmeyen biri 

ABD’de ameliyat için hastaneye yatmış. Fakat milyonda bir 
bile olmayacak tıbbi hata vuku bulmuş ve operatör yanlışlıkla görmeyen göz 
yerine sağlam göze bıçağı vurmuş. Tabii ortaya çıkan durum bir facia: Hastamızın 
iki gözü birden görmez olmuş. Yargıya giden ama kişiye mahkeme 2.5 milyon 
dolar tazminat ödenmesine karar vermiş (ABD’de tıbbi hatadan dolayı zarar 
görüldüğünde tazminat miktarları bir hayli yüksektir.)

Karar sonrası gazeteciler soruyorlar:

“Siz ameliyattan önce yoksul biriydiniz ama şimdi zengin bir milyonersiniz. Ne 
düşünüyorsunuz?”

Gözleri ameliyat sonrası görmez hale gelen kişi onlara şu ibretli cevabı vermiş:

“Keşke tek gözüm görseydi de yine fakir olsaydım. Dünya kadar servetim olsa 
hepsini bir gözümün görmesi için harcamaya hazırım.” 

Gerçekten tek bir gözümüzün görmesinin bile maddi karşılığı yoktur. Tabii 
sayısız organımızın çalışması, sayısız hareket ve aktivitemizi yapmamızın her biri 
Rabbimin kıymet biçilemeyecek nimetleridir. 

Bu gözle baktığımızda nimetler içinde yüzüyoruz. Geçenlerde bir kovid 
hastasını ziyarete gitmiştim. Oksijen tüpüne bağlı olduğu halde zorlukla nefes 
alabiliyordu. Görüşmemizin bir yerinde dedi ki: “Soluk alıp vermek ne muhteşem 
bir nimetmiş. Şimdi anlıyorum.”

Şükür her zaman şükür
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Zahmet olmadan, farkına bile varmadan her gün 30 bin defa nefes alıp veririz. 
Onun halini görünce rahatlıkla nefes alıp verdiğim için Rabbime şükrettim.

Yoksa günümüz insanı olarak nimete alışma gafletine düşmüşüz. Rabbimin 
verdiği muhteşem nimetleri sıradanmış, en tabii hakkımızmış gibi görüyoruz. 

Hâlbuki akşam sağlıkla yatıp sabah güven ve huzur içinde sağlıkla uyanmak 
bile ne büyük nimettir farkında bile değiliz. Ne kadar Rabbimize şükretsek, hamd 
etsek azdır, yeterli değildir.

Hayatımızın nimetlere alışmamızı sağlamasına izin vermemeliyiz. Kendimizi 
bu yüceler yücesi Yaratanımıza hamd ve şükretmeye alıştırmalıyız.

Nasılsın diye sorulduğunda; “Bildiğin gibi” dememeliyiz, ‘Allah’a şükür’ 
demeliyiz. Zira saymakla bitmeyen nimetler içindeyiz. Allah Teâlâ onları bizler 
için sürekli olarak yenileyip güncelliyor. Hem de her an...

Hamd etmeyi de ve şükrü de ihmal edemeyiz. Unutmayalım ki;

Niceleri, o güne bizim sahip olduğumuz nimetlerden mahrum başlamıştır. 
Niceleri de güven içindeyken o gün korku ve hüzünle kalkmıştır. Nice çalışan o gün 
işsiz kalmıştır. Nice zengin o gün fakir düşmüştür. Nice gören ve duyanlar o gün 
göremez ve duyamaz olmuştur. Nice sağlıklı insan o gün sağlığını kaybetmişken 
bize sunulan nimetler yenilenmiştir.

Yine bilelim ki:

*Şükür, nimetin devam etmesine ve artmasına vesiledir.

*Şu da var: İnsan, kendisine sayısız nimetler lütfeden Rabbine şükretmekle 
kalmamalı, iyiliğini gördüğü insanlara da teşekkür etmelidir. Kendine verilen 
nimetleri görebilen kişi, kendisine nimetlerin ulaşmasında vesile olanları da bilip 
takdir etmelidir. Böylelikle teşekkür etme; sahip olduğu nimetleri paylaşmayı, 
başkalarıyla kaynaşmayı da beraberinde getirir. Nitekim Peygamber Efendimiz, 
Allah’a şükürle insana teşekkür arasındaki yakın ilgiyi şöyle ifade etmektedir: 
“İnsanlara teşekkür etmeyen¸ Allah’a şükretmiş olmaz.”

*Şükreden ve teşekkür eden kul daha güvenli, daha mutlu olur. Stresten, 
sıkıntıdan uzak hale gelir. Hayata ve olaylara daha pozitif bakar, hayır yönlerini 
görür. İyimser kişilerin de sağlığı, morali karamsarlara göre daha iyidir. 

Çevremize, elimizdeki nimetlere hep şükür nazarıyla bakalım, şükredenlerden 
olalım…
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“De ki: Eğer bütün ins ve cin bu Kur'an'ın 
mislini getirmek üzere toplansa-lar, 
birbirlerine destek de olsalar, onun bir mislini 
getiremezler.” 

Bu gibi âyetlere “tehaddi âyetleri” denir. 
Tehaddi, “meydan okumak” an-lamındadır. 
İlerde görüleceği üzere, Kur'an pek çok 
âyetinde "haydi Kur'anın bir benzerini getirin" 
diye meydan okumaktadır.

Dokuma hususunda birinin elinde 
ipek, diğerinin elinde pamuk olan iki kişi 
yarıştırılmaz, ancak her ikisinde aynı malzeme 
olursa yarışma söz konusudur. İşte Kur'an, 
insanların kullandıkları kelimelerle onlara 
meydan okumuştur.  Aynı kumaştan elbise 
diken iki terzi veya aynı hammaddelerden 
ilaç yapan iki eczacının ortaya koydukları 
eserlerdeki farklılık, kullandıkları malzemede 
değil, tarz ve modeldedir. 

Mahzen-i mu'cizat ve mu'cize-i kübra-yı 
Ahmediye (asm) olan Kur'an-ı Hakîm-i Mu'ciz-
ül Beyan'ın hadsiz vücuh-u i'cazından kırka 
yakın vücuh-u i'caziyeyi arabî risalelerimde 
ve arabî Risale-i Nur'da ve "İşaratu’l- İ'caz" 
na-mındaki tefsirimde ve geçen şu yirmidört 
Sözlerde işaretler etmişiz. Şimdi onlardan 
yalnız beş vechini bir derece beyan ve sair 
vücuhu içlerinde icmalen dercederek ve bir 
mukaddeme ile onun tarif ve mahiyetine 
işaret edeceğiz.

Mahzen-i mu’cizat 

Kur’an-ı Kerîm mu'cizedir, yani böyle bir 
eser meydana getirmek insanların gücünün 
üstündedir. O, bir bütün olarak mu'cize olduğu 
gibi, mahzen-i mu’cizattır, yani mu'cizelerin 

hazinesi hükmündedir, bu mu'cizenin içinde 
pek çok mu'cizeler yer almaktadır. Nitekim 
sadece bu 25. Söz’de kırk kadar mu'ci-zelik 
ciheti gösterilmektedir.

Kelimeler, bazan muhataplarının 
kulaklarında çınlayan bir nağme, bazan 
ruhları canlandıran, kalplerin hastalıklarını 
iyileştiren bir seher nesimidir. Bu tarz bir etki 
Kur'anın ifadelerinde açıkça hissedilir... Ama 
nasıl ki Güneşin ışığı ve harareti görülür, fakat 
mahiyeti bilinmez. Onun gibi Kur'anın da 
kalp ve ruhlarda etkisi açıkça hissedilmekle 
beraber, bunun kelimelerle anlatımı o kadar 
kolay olmamaktadır.  

Manadan anlamayan ümmî bir insan bile 
Kur'an'ın lafızlarında insanı hayran bırakan bir 
akıcılık, bir fesahat olduğunu az-çok hisseder. 
Şırıl şırıl akan sular misali Kur'an'ın beyanı hoş 
bir şekilde akmakta, bülbülün seci'li nağmeleri 
misüllü insanı mestetmektedir. Lafzın ötesinde 
bir de manaya aşina olanlar, Kur'an'daki 
beşer ötesi ifade karşısında genelde teslim 
olmaktadır.

Mu’cize-i Kübray-ı Ahmediye

Peygamber efendimizin bin kadar mu'cizesi 
vardır. Bediüzzaman bunlardan üç yüz 
kadarını 19. Mektup olan Mu’cizat-ı Ahmediye 
risalesinde anlatır. Kur’an ise Hz. Peygamberin 
(asm) en büyük mu'cizesidir.

Nitekim şu âyette buna dikkat çekilir: 

“Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana 
indirmiş olmamız (mu'cize ola-rak) onlara 
yetmedi mi?” 

Âyetten hareketle, Mutezilî bakıştan 

2. DERS: KUR'ANIN TARİFİ

Prof. Dr. Şadi EREN

İ S L Â M
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etkilenen bazı kimseler “Hz. Peygam-berin 
bir tek mu'cizesi vardır, o da Kur’an’dır.” 
demişlerse de, bu görüşün bir kıymeti yoktur. 
Çünkü Kur’an O’nun en büyük mu'cizesidir, 
ama tek mu'cizesi değildir. 

Kırka yakın i’caz yönleri

Kur’anın mu'cizeliği konusu, Risale-i Nurun 
en temel konularındandır.  Be-diüzzaman, 
Kur’an’ın mu'cizeliğini Lemaat isimli eserinde 
başlıca yedi bölümde ele alır. Bu yedi bölümün 
ayrıntılarını ele aldığında ise, i’caz vecihleri 
kırk kadar olur. Mesela, Kur’an’ın i’caz 
yönlerinden biri, “gaybî haberleridir.” Gaybî 
haberler ise, bu Yirmi beşinci Söz’de beş ayrı 
başlıkta ele alınmaktadır. Bu i’caz yönlerinden 
bir başkası, “Kur’an’ın nazmındaki cezalettir.” 
Bediüzzaman, “İşaratu’l- İ’caz” isimli tefsirini 
sadece bunu göstermeye tahsis etmiştir. Bura-
da Fatiha Sûresi ve ayrıca Bakara Sûresi’nden 
otuz üç âyetin açıklaması yapıl-maktadır.  

Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman’ın Arabî 
bazı Risalelerini cem eder. Bu eserde on üç ayrı 
risale vardır ve bu risalelerin içinde Kur’an’ın 
mu'cizeliği konusuna hayli yer verilmiştir. 
Mesela “Reşhalar”da on dört sayfa “Kur’an 
denizinden bazı damlalar” başlığı altında 
Kur’an’ın bir kısım esrarını anlatmak-tadır. 

Kur’anın İ’caz Yönleri:  Bediüzzaman, 25. 
Söz’ü üç Şu’le’ye böler ve 1. Şu’le’de şu i’caz 
cihetlerine yer verir: 

1- Nazmındaki cezalet

2- Üslûblarındaki bedaat

3- Beyanındaki beraat (parlaklık - üstünlük)

4- Manasındaki kuvvet

5- Lafzındaki fesahat

6- Câmiiyyet

Onun câmiiyyeti, şu alt başlıklarda ele 
alınır: 

a- Lafzındaki câmiiyyet

b- Manasındaki câmiiyyet

c- İlmindeki câmiiyyet

d- Mebahisindeki câmiiyyet

e- Üslûb ve vecizliğindeki câmiiyyet

7- Gaybî Haberleri:

Kur’anın gaybî haberleri, şu alt başlıklarda 
ele alınır:

a- Geçmişe ait gaybî haberleri

b- Geleceğe ait gaybî haberleri

c- İlâhi hakîkatlere ait gaybî haberleri

d- Kevnî hakîkatlere ait gaybî haberleri 

e- Ahirete ait gaybî haberleri

8- Şebabeti (daima genç kalması)

9- Bütün zamanlardaki bütün insanlara 
hitap etmesi
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Fatih DENİZ

G Ü N D E M
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Twitter'ın en büyük hissedarı Elon Musk'ın, şirketin yönetim kuruluna 
girmeyeceği açıklandı.

Twitter CEO’su Parag Agrawal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Musk'ın, 
şirketin yönetim kuruluna katılmamaya karar verdiğini belirtti.

Elon Musk 
Twitter Yönetim Kuruluna Girmeyecek

Agrawal, söz konusu paylaşımına eklediği açıklamada, Elon Musk'ın şirketin 
en büyük ortağı olduğuna dikkat çekerek, yönetim kuruluna girişine açık 
olacaklarını ifade etti.

Musk, Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alarak sosyal medya platformunun 
en büyük yatırımcısı olmuştu.

CEO Agrawal, daha önce yaptığı paylaşımda, Elon Musk'ın yönetim kuruluna 
gireceğini duyurmuştu.
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Teksas Katliamı (2022)

Teksas Katliamı (özgün ad: Texas Chainsaw 
Massacre), David Blue Garcia'nın yönettiği, 
senaryosunu Chris Thomas Devlin'in yazdığı, 
Fede Álvarez ve Rodolfo Sayagues'in birlikte 
yazdığı orijinal bir hikayeden yola çıkan bir 
slasher filmi.[1] Serideki diğer tüm filmleri 
göz ardı ederek Teksas Katliamı'nın (1974) 
doğrudan devamı olan proje, dokuzuncu 
genel film oldu. Proje, Legendary Pictures, 
Bad Hombre ve Exurbia Films'in ortak 
girişimidir. Başrollerinde Nell Hudson, Elsie 
Fisher, Jacob Latimore, Moe Dunford, Mark 
Burnham, Alice Krige, Sarah Yarkin, Jessica 
Allain, Sam Douglas, William Hope, Jolyon 
Coy ve Olwen Fouéré yer alıyor.

Leatherface'in 2017'de piyasaya 
sürülmesinden sonra Lionsgate, franchise'da 
beş film daha planlıyor. Ancak stüdyo, 
yayınlanmasının zaman alması nedeniyle 
haklarını kaybetti. Legendary, orijinal filmin 
ortak yazarlarından Pat Cassidy, Ian Henkel 
ve Kim Henkel ile birlikte yapımcı olarak 
hizmet veren Álvarez ve Sayagues ile serinin 
haklarını satın aldı. İkili film yapımcıları 
Ryan ve Andy Tohill başlangıçta yönetmen 
olarak imzalandı, ancak yaratıcı farklılıklar 
nedeniyle Garcia ile değiştirildi. Çekimler 
Ağustos 2020'de Bulgaristan'da gerçekleşti.

Teksas Katliamı 18 Şubat 2022'de Netflix'te 
yayınlandı

Efe AKIMCILAR

S İ N E M A



Oynanış

Dying Light 2 ya da Dying Light 2 Stay 
Human, Dying Light'tan 20 yıl sonra, çeşitli 
parkur becerileri ile donatılmış Aiden Caldwell 
(seslendiren Jonah Scott) adlı yeni bir kahraman 
oyunun başrolünde yer alıyor. Oyuncular, 
şehirde hızlı bir şekilde gezinmek için çıkıntılara 
tırmanma, kayma, kenarlardan atlama ve duvar 
koşusu gibi eylemleri gerçekleştirebilir. Daha akıcı 
bir serbest koşu deneyimi sunmak için 3000'den 
fazla parkur animasyonu olduğu doğrulandı. 
Kanca ve yamaç paraşütü gibi araçlar da şehirde 
gezinmeye yardımcı olacak. Aiden, düşüşünü 
kırmak için ölümsüzleri de kullanabilir. Oyun 
çoğunlukla yakın dövüş tabanlıdır ve dövüşlerin 
çoğu yakın dövüş silahlarını kullanır. Yakın dövüş 
silahlarının sınırlı bir ömrü vardır ve oyuncu 
bunları savaşta kullandıkça bozulacaktır. Arbalet, 
av tüfeği ve mızrak gibi uzun menzilli silahlar 
da kullanılabilir. Silahlar, zanaat parçaları için 
silahları parçalayarak bulunabilecek farklı planlar 
ve bileşenlerle yükseltilebilir. Aiden, enfeksiyon 
nedeniyle insanüstü becerileri de kullanabilir. 
Yeni zombiler eklendi. İlk oyunda da olduğu 
gibi, zombiler güneş ışığına maruz kaldıklarında 
yavaşlar, ancak geceleri daha agresif ve saldırgan 
olurlar.

Oyun, oyuncuların özgürce keşfedebileceği 
Avrupa'da geçen devasa bir kentsel açık dünya 
olan The City'de geçiyor. Orijinal oyundan dört 
kat daha büyük olan harita, yedi ayrı bölgeye 
ayrılmıştır ve her birinin kendi simge yapıları ve 
konumları vardır. Oyuncular şehri keşfederken, 
yeni eşyalar ve silahlar yapmak için farklı 
hurda ve kaynakları toplayabilirler. Oyunda, 
oyuncular farklı gruplar ve yerleşimlerle tanışır 
ve oyun dünyasının durumunu ve oynanamaz 
karakterlerin Aiden'ı nasıl gördüğünü temelden 
değiştirecek farklı kararlar almak zorunda kalırlar. 
Sonuçlar geniş kapsamlıdır, oyuncu başka bir 
yerleşimi tamamen yok ederken bir ulusa refah 
getirebilir. Belirli kararlar vermek, şehirdeki 
alanları açacak veya kapatacak ve oyuncuları 
birden fazla oyunu tamamlamaya teşvik edecek. 
Selefinde olduğu gibi, oyun dört oyunculu 
işbirlikçi çok oyunculu özelliğe sahip olacak.

V İ D E O  -  O Y U N

Dying Light 2
BATUHAN 
PINARBAŞI
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Yavuz SAMİ

AİLE ŞİRKETLERİ VE MÜŞTERİ

PAZARLAMA VE PAZAR SAVAŞLARI

Basit ifadesiyle arz ve talep birbirini tetikleyen ve gerektiren iki önemli 
kavram. Çok kaliteli ve uygun hizmet ve mal üretip pazar bulamamak da, en 
aç pazarı bulup uygun ürün bulmamak da aynı hüsranı yaşatıyor. Bir mal ve 
hizmeti, kaliteli bir şekilde zamanında üretmek ne kadar önemliyse uygun 
pazarı veya müşteriyi bulmak da o derece hayatidir.

Onun için günümüzde büyük şirketlerin, üretim ve pazar-lamaya ayırdığı 
fonlar neredeyse devletlerin silahlanmaya ayırdığı dev bütçelerle yarışır 
durumda. Aslında pazarlamada da askeri taktiklerin kullanılmadığını söylemek 
gerçeklerden bîhaber yaşamak demek olur.

Piyasalar veya pazarlarda adı konmamış bir savaş sürüyor aslında. Taktik 
geliştiremiyor ve stratejik davranmıyorsanız ne kadar köklü veya deneyimli bir 
şirket olursanız olun pazarı kaybetmişsiniz demektir. Şirketler de ordular gibi; 
engelleme, saldırı, savunma ve uzmanlaşma konularında stratejik manevralar 
yapıyor, içten haber alma, yüksek teknoloji ürünü donanım, zamanında lojistik 
ve hızlı iletişim gibi konularla üstünlük sağlamaya çalışıyorlar.

İnsan onuruna yakışmayan tezgâh ve dümenlerle, başka şirketlerin safdışı 
edilmesini etik bulmamız mümkün değil ancak; pazardışı kalmamak için de 
elimizde caydırıcı, gerekli maddi ve manevi gücü bulundurmamız gerekiyor. 
böylesi bir arenada; kazanmak için mücadelede az hata yapmak, uygun 
stratejilere sahip olmak, iyi yönetilen ve müşterisine güven veren şirket olmak 
şart..

Fiyatlandırma, tanıtım, ambalaj, kaliteli ürün, güçlü yönetim anlayışı gibi 
silahlarla donanmış bir şirket; engelleme, saldırı, savunma ve bağışlama 
stratejilerine de sahip olduğunu hissettirdikçe pazarlardan kolay kolay 
silinemeyecektir.

MÜŞTERİ İŞİN ANA AKTÖRÜDÜR

“Müşteri odaklılık” yahut da “müşteri memnuniyetini merkeze almak” 
gibi tabirlerle de ifade edilebilen Müşteriyi merkeze oturtma, onu en önemli 
aktör olarak önemseme, şirketin uzun ömürlü olmasının temel şartıdır. İmalat 
çarkının her kademesinde düşünülmesi ve empati yapılması gereken bu 
durum…gerek yönetimin, gerek üretimin, gerekse de pazarlamanın kesintisiz 
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olarak hassasiyetle üzerine düşmesi gereken önemli bir konudur. 

Rekabetin inanılmaz boyutlarda arttığı çağımızda, müşteri de alabildiğince 
hassas, nazik ve nazlı olmaya başlamıştır. Artık tekelci anlayışlar rekabetçi ve 
müşteriyi şirketin sahibi olarak gören tutuma yerini bırakmıştır. Aslında her 
çalışan bilmelidir ki maaşını, ikramiyesini, sosyal haklarını onlara sağlayan 
patron değil müşteridir. Müşterinin olmadığı bir sistemde kasaya para akışı 
mümkün olamayacağından geliri olmayan bir işletmenin ayakta durabilmesi 
de uzun sürede imkânsız olacaktır. Bunu düşünen çalışan; müşterinin 
nazlanmasını daha anlayışla karşılayacak, sunacağı üründe onun mutluluğunu 
arayacak, daha fazla memnuniyetin, daha çok ikramiye ve maaş olduğu şevkiyle 
işine daha da dört elle asılacaktır.

Güler yüz ve güzel çaylarından dolayı, sürekli müşterisi olduğumuz bir çay 
evinde bir iki sefer tekrarlanan bayat çay servisi yıllardır severek gittiğimiz 
o çay bahçesinden bizleri ailecek soğutmuştu. Zaman içinde defalarca el de-
ğiştirmesine rağmen, yaklaşım değişmediği için müşterisi kıt, beşinci sınıf bir 
cafe olmaya devam etmişti. Aynı gerçeklik; hizmet sektöründe de, sanayide de, 
ticarette de geçerliliğini sürekli korumaktadır.

“Hiçkimse müşteriden daha önemli değildir” bilinci ve yaklaşımını; 
amirlerimiz, iş arkadaşlarımız, çözüm ortaklarımız ve patronumuz gönüllü 
bir şekilde benimsemez ise; şirketimiz kısa zamanda kaosa sürüklenecek ve iş 
hayatımız kâbusa dönüşecektir. Her şeyde olduğu bu yaklaşımda da kantarın 
topuzunu kaçırmamak gerekiyor. Dolayısıyla “Müşteri velinimetimizdir” 
diyerek duvarımıza asmak yetmiyor. Samimi ve ahlâklı bir şekilde dav-
ranmamız da gerekiyor. Bütün bunları yaparken kantarın topuzunu kaçırarak 
işletmemizin sadece müşteriden ibaret görüp çalışan ve yöneten personeli 
önemsiz kılmaktan kaçınmalıyız. Kısaca her şeyde olduğu gibi aşırılıklardan 
kaçınıp dengeyi ihmal etmemeliyiz.
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Süleyman KOCABAŞ

Çarpıtılan Tarihimizin En Çok  ve Sürekli  Tartışılan 
Konusu  İçinde yaşadığımız ayın 31 Mart 2022  günü, 
tarihimize adı “31 Mart Olayı-İsyanı –İhtilali” olarak 
geçen olayın 114’üncü yıl dönümüdür.  Olayın izah 
edilirken tarihimize yansıtılan   ana özelliği, Sultan 
II. Abdülhamid’in bu olayın çıkmasından sorumlu 
gösterilerek onun  hal’i (tahtından indirilmesi) 
olmasıdır. Bu olayı kimin çıkardığı ve bunula hangi 
amaçların taşıdığına dair başlıca şu üç  “tarih tezi” 
sürekli tartışma konusu olmuştur. Bunlar şunlardır: 

1-Olay, 1908 Jön Türk İhtilali sonucu ilan edilen 
Meşrutiyet’i yıkarak yerine yeniden “İstibdat” 
ı getirmek için (bu sebepten  “geriye dönüş” 
anlamında  ‘irtica olayı”  da denilmiştir) Sultan II. 
Abdülhamid  ve taraftarları  tarafından  çıkarılmıştır.

2-Almanya’nın  olayda parmağı olduğu, bu 
devletin emelleri doğrultusunda da  “Alman 
taraftarları” denilen İttihat ve Terakki Partisinin 
(kısaca İttihatçılar) muhalefetsiz iktidar olmak 
yanında, ikinci bir hedef olarak Sultan II. 
Abdülhamid’in hal’i için Almanlar ve İttihatçılar 
tarafından  Avcı Taburları ve Hareket Ordusu 
kullanılarak “YARATICI BİR KAOS” olarak planlanıp, 
bu haliyle kazananların bunlar olduğu tarih tezi.

3-Dünyanının birinci süper gücün  İngiltere’nin 
de olayda parmağı olduğu halde, bu devletin 
emelleri doğrultusunda da  “İngiliz taraftarları” 
denilen Hürriyet ve İtilaf Partisinin (kısaca İtilafçılar) 
muhalefetsiz iktidarını kurmak yanında, ikinci bir 
hedef olarak da Sultan II. Abdülhamid’i hal’ ile 
ondan kurtulmak için ihtilal yapılmıştır tarih tezi.

 31 Mart Olayı ile ilgili olarak şimdiye kadar 
yapılan tarih araştırmalarından,  bu üç tarih 
tezinden olarak,  ikincisi ve üçüncüsünün doğru 
olduğu, bu olayı planlayıp uygulayanlardan  
mücadeleyi en sonunda Almanlar ve İttihatçıların  
kazandıkları  “tarih gerçeği” kendisini  göstermiştir. 

“Olayı  Sultan II. Abdülhamid ve taraftarları çıkarmış 
olup, bu bir irtica olayıdır” tarih tezinin yalan 
olduğu ve bu tezi  özellikle de  31 Mart’ın ortaya 
çıkmasında asıl rolü  kendileri oynadıkları  halde, 
bu çirkinliklerini maskelemek için “II. Abdülhamid 
çıkardı, irtica olayıdır” yalanının, kendilerini 
kurtarmak için İttihatçılar tarafından uydurulmuş 
bir yalan olduğu gününüz itibariyle gerek İttihatçılar 
ve gerekse İtilafçıların hatıralarında itiraf edildiği 
halde gerçekler apaçık ortaya çıkmıştır. Özellikle 
de  her iki taraf  31 Mart’ı hem  birbirlerini ve hem 
de Sultan II. Abdülhamid’i tasfiye için   kendilerinin 
çıkardıklarına dair itiraflarda  da bulunmuşlardır.  
Şimdi bunlardan bahsedeceğiz ve rolünün 
bulunmadığına dair Sultan II. Abdülhamid’in kendi 
görüşlerine de  yanında kızlarının görüşlerine de 
yer vereceğiz.    

Sultan II. Abdülhamid’in Olayda Rolü Yok 
İtirafları

Rıza Nur (İtilafçı): “İttihatçılar sonra bu vakayı 
‘Abdülhamid tertip etti’ dediler. Yalandır. Zavallının 
bunda hiç bir dahli yoktur. Hatta  mevsuken 
(inanılır, vesikalara dayalı olarak) biliyorum. Hamdi 
Çavuş’u  reddetmiştir... Bu hareket, yani 31 Mart 
sırf İttihatçılar aleyhine binnefsihi (nefis müdafaası) 
bir kıyam (isyan) idi. Abdülhamid’den tehlike yoktu. 
Şeriat meselesi sadece bir laftı.” ( Rıza Nur, Hayat ve 
Hatıratım, C. II, Altındağ Yayınları, İstanbul, 1968,  s. 
296 )

Ali Fuat Cebesoy (İttihatçı):  “Allah şahit ya hâlâ 
bugün bile II. Abdülhamid’in 31 Mart 1325 Rumi 
Vakasında parmağı olduğuna ihtimal vermiyorum.” 
(Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İnkılap 
ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1967, s. 149)

 Ragıp Akyavaş (Sadrazam Ali Rıza Paşa’nın 
yaveri): “Yaverliğinde bulunduğum Sadrazam  
Ali Rıza Paşa 31 Mart Vakasında Harbiye Nazırı 

SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İN 31 MART 
1909 OLAYINDA ROLÜ MESELESİ

VE
TARİHİ GERÇEKLER

İ L M İ S İ YA S E T
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idi. Rahmetli bir gün bana söz sırasında ‘Sultan 
Hamid’in  bu faciadan bir günahı yoktur, öyle 
göstermek istediler’ demişti. halefi Sadrazam Salih 
Paşa da kanaatte bulunduğunu söylerdi.” (Ragıp 
Akyavaş,  27 Nisan 1909, Son Havadis Gazetesi, 
24.4.1961)    

Süleyman Şefik Paşa (İtilafçı): “O tarihte İstanbul 
benim ile Nazım Paşa’nın elinde idi. İstanbul’da 
ise çeşitli sınıflardan otuz bin civarında asker 
vardı. Eğer bizim kötü niyetimiz olsa idi Harekat 
Ordusu’nu perişan eder, İttihat hükümetini 
lağveder, memlekete hakim olurduk. Aynı zamanda 
Sultan Hamid merhum da arzu etse idi, bütün asker 
padişah namına ayaklanmış, İttihat hükümetini 
alt üst etmeye hazırlanmış idi. O da yapmadı 
ve 31 Mart Vakasında merhum Sultan Hamid’in 
katiyen dahli (tesiri, niyeti) olmadığına eminim. 
Binaenaleyh İttihatçıların onun hal’i ile kuzu gibi 
zayıf ve aciz  Sultan Reşad’ı makam-ı saltanata 
getirmekten maksatları, istedikleri gibi devlete 
oynamak, merhumun paralarını yağma etmek için 
idi. Nitekim öyle yaptılar. Sarayı soydular. Paralarını 
aldılar.” (Süleyman Şefik Paşa, Hatıralarım, Başımıza 
Gelenler ve Gördüklerim, Haz.H. Zerdal,  Arma 
Yayınları, İstanbul,  2004, s. 181)

          Mustafa Turan ve Mizancı Mehmet 
Murat’ın yazdıkları: Avcı Taburları içinde  mızıkacı 
Turan’ın “31 Mart Faciası” ve Mizan gazetesi sahibi 
Mehmet Murat’ın “Tatlı Emeller ve Acı Hakikatler” 
isimli hatıra kitaplarında görgü tanıkları olarak 
yazdıklarına  göre, adı geçen taburları, “paşa kıyafeti 
giymiş” İttihatçılardan Ömer Naci, Bahaeddin 
Şakir’in vb. askeri “şapka giymek sahte Padişah 
fermanı” ile tahrik edip sokağa   “Şeriat isteriz, 
padişahım çok yaşa” sloganı söyleterek döktükleri 
ve bunları sokakta ise, Ayasofya meydanına kadar 
“er kıyafeti giymiş” İttihatçı subaylar tarafından 
getirildikleri ve ardından da yine bunlar tarafından  
Selanik’e  telgraflar çekmek suretiyle  “Meşrutiyet 
mahvoldu, gelin kurtarın” denilerek adı geçen 
şehirde yine  önceden planlandığı üzere  “Hareket 
Ordusu” nun İstanbul’a gelmesine sebep olunduğu 
üzerinde durulur ki, bu anlatılanlar bile askerin 
isyanında II. Abdülhamid’in rolünün olmadığını 
apaçık ortaya koyar.  (Mustafa Turan, 31 Mart 
Faciası, Üçdal Neşriyatı, İstanbul, 1966, s. 51 51 
ve  Mehmet Murat, Tatlı Emeller Acı Hakikatler, 
Matbaa-i Amadi, İstanbul, 1328, s. 161 – 166) Bütün 
bu olup biterler, kendi emellerini gerçekleştirmek  

için İttihatçıların Almanlarla birlikte  tezgahladıkları 
günümüz dünyasının  siyasi söylemiyle   “derin 
devlet” geleneğinden kurgulanmış birer  “YARATICI 
KAOS”  örnekleri idi.  

 Süleyman Nazif (İttihatçı): “31 Mart 
Vakasını Abdülhamid ihdas (meydana getirme) 
etmemiştir. Hatta ayağına gelmiş olan bu fırsattan 
istifade etmeye kalkışmadı…        

 31 Mart İsyanını Kâmilpaşazade Sait 
Paşa çıkarmıştır. Başlıca yardımcısı, Avlonyalı İsmail 
Kemal ile diğer birkaç şahıstır. Bunlar birkaç Arnavut 
piyade askeri (Hamdi Çavuş gibi)  izlal (alçaltma) 
ederek o badireyi (ansızın ortaya çıkan olay) 
kopardılar. Şu maksat uğrunda da sarf olunan 300 
lira kadar parayı  da Galata bankerlerinden gayri 
müslim bir na-hoşnut (hoşnut olmayan)  vermişti...

 31 Mart Hadisesinden Padişah istifade 
etmek isteseydi ve isyanın başına aklı başında bir 
adam geçirip de inkılaptan gayri memnunlardan 
faydalanılsa idi, Hareket Ordusu kendi karşısında 
pek kuvvetli ve uğraştırıcı bir düşman kitle bulurdu. 
” (Süleyman Nazif, Yıkılan Müessese, Elhami Feyzi 
Matbaası, İstanbul, 1327, s. 8-9)

 Cemalettin Efendi (Şeyhülislâm): “31 Mart 
Hadisesini, İttihatçılar iktidarlarını kuvvetlendirmek 
için yaptılar”. (Şeyhülislam Cemalettin Efendi, Siyasi  
Hatıralarım, Haz. E. Düzdağ, Tercüman 1001 Temel  
Eser, ,İstanbul, 1977,  s. 49-50)

 Tahsin Uzer (İttihatçı): “II. Abdülhamid, 
basiretli davrandı. Kendisi ister asker arasında kan 
dökülmemesi için bu yolda hareket etmiş olsun, 
ister şefkat (merhamet) eseri göstermiş bulunsun, 
her halde bu davranışıyla  büyüklük gösterdi. 
Akıllıca kan dökülmesine engel oldu.” (Tahsin 
Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı 
Yönetimi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
1979, s. 245)

Mevlanzade Rıfat (İtilafçı): Sultan II. 
Abdülhamid’in 31 Mart Olayında hiçbir rolünün 
bulunmadığına  ve özellikle de  bu olayı, kendisi 
ve  yandaşlarının  çıkardıklarına dair, Mevlanzade 
Rıfat’ın hatıralarından  yer alan  şu itirafları  büyük 
önem arz eder:  “31 Mart 1321 Kıyamı (isyanı), 
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bir irtica hadisesi değildir. Tahtından indirilmiş 
Abdülhamid kesinlikle vakanın tahrikçisi değildir. 
Belki engel olunmasına en çok çalışanlardan 
birisidir. Olay’ın emellerinin  etkisiz bırakılmasına 
başlıca sebep de odur.

Tahtından indirilmiş Abdülhamid, vakanın 
sebebi olsa idi, iş tehlikeli bir şekilde başka bir 
renge girebilirdi...

Bu kıyam büyük bir dram idi. Zararsızca 
geçiştirildi. Bu büyük kıyam büyük bir emel 
takip eden ve bu emeli damağına tat veren  
‘Prens’ lakabıyla anılan, Damat Mahmut Paşa 
oğlu  Sabahattin Bey tarafından tertip ve izhar 
(meydana çıkarma) edilmiştir. Hedefi, önce Sultan 
Abdülhamid’i hal’ idi. Bundan dolayı hadiseye 
taraftarlar çok idi.

Kıyamı düzenleyenler ve bundan emellere 
düşenler ve dolayısıyla başlıca tertipçileri Sabahattin 
Bey, Kâmil Paşa ve oğlu Sait Paşa, Cemalettin Efendi 
oğlu Muhtar Bey (Ahmet Muhtar), Stockholm  eski 
büyükelçisi Şerif Paşa, İsmail Kemal Bey, Ali Kemal 
Bey, Fazlı Bey, Dr. Nihat Reşat Bey, Abdullah Cevdet 
Bey, Rıza Nur Bey, Vahdeti Efendi (Derviş Vahdeti),  
Kasidecizade Ziya Menlal ve Ben.” (M. Rifat, İnkılabı 
Osmani’den Bir Yaprak Yahut 31 Mart  19325 
Kıyamı, Matbaatül Ahbar, Kahire, 1328, s.18)

M. Rıfat’ın isimlerini saydığı Jön Türklerin  hepsi 
de İtilafçı ve İngiliz taraftarı kişiler olup, Sultan II. 
Abdülhamid’in etkisiz hale getirilmesi hususunda  
adı geçen devlet lehine çalışıyorlardı. Zaten de  
İstanbul’daki  İngiliz  ajanları,  Prof. Arminius 
Vambery ve G. H.  Fitzmaurice, 1908 Jön Türk 
İhtilalinden önce, İngiliz hükümetine gönderdikleri 
raporlarında, Sultan II. Abdülhamid’in İngiltere’ye 
karşı büyük düşmanlık besleyip, her alanda 
Almanları kayırdığından bahisle, onun devrilerek 
İngiliz yanlısı bir yönetimin kurulması için, 
Sultan’ın muhalifi Jön Türklerle  işbirliği yapılması  
tavsiyelerinde  bulunmuşlardı. (Raporların 
asılları için bakınız: (Kemal Öke, İngiliz Casusu 
Prof.  Arminius Vambery’in  Gizli Raporlarında  
Abdülhamid ve Dönemi,  Üçdal Neşriyatı, İstanbul, 
1983,  s. 103 ve Erol Ulubelen, İngiliz Gizli 
Belgelerinde Türkiye, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 
1968, s.  55)

Hüseyin Kâzım Kadri (İttihatçı): “31 Mart 

faciasını, Meşrutiyet’in, inkılabın taraftarı olmayan 
kimselerin hazırlamış olduklarını söylemek tekmil-i  
hakikatin (bütün gerçeklerin) ifadesi değildir... 
Sultan  Hamid’in  bu işte bir mesuliyeti olmadığı 
muhakkaktır...31 Mart Hadisesinin  Padişah’a 
isnadı (dayandırılması)  büyük bir haksızlıktır. 
Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’nın, kendi gafletini 
ve idaresizliğini örtmek için bu ihtilali Padişah’ın 
tertip etmiş olduğu hakkındaki beyanatı iftiradır.” 
(Hüseyin  Kâzım Kadri, Meşrutiyetten Cumhuriyete 
Hatıralarım, Haz. İ. Kara, İletişim Yayınları, İstanbul, 
1994,  s. 244-246)

Burhan Felek (İttihatçı, gazeteci): “32 sene 
devleti idare etmiş olan II. Sultan Abdülhamid, 
31 Mart’ta hiçbir sucu olmadığı halde tahtından 
indirilmişti.” (Burhan Felek, Yaşadığımız Günler, 
Milliyet Yayınları, İstanbul, 1974,  s. 48)

Ali Fuat Türkgeldi (Sultan Reşat’ın Başmabeyni 
) : “Zaten Talat Paşa da Abdülhamid’in  31 Mart 
Vakasında  medhali (karışması)  olmadığını bana 
birkaç defa söylemişti.” ( Ali Fuat Türkgeldi, Görüp 
İşittiklerim, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
1951,  s. 43)

Cemal Paşa (İttihatçı): “31 Mart’ı muhalifler 
(İttihatçıların muhalifleri İtilafçılar) çıkardılar. 
Prens Sabahattin de bu işe dahildir.” (Cemal Paşa, 
Hatıralar, Haz. B. Cemal, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 
1977, s. 27 )

Yusuf   Kemal Tengirşek (İttihatçı):  “Bu vakalar 
ben de 31 Mart İsyanının Abdülhamid’in  eseri 
olmadığını, bunun İttihatçılardan iktidarı almak için 
yapılmış bir tertip olduğu kanaatini hasıl etmiştir.” 
( Yusuf Kemal Tengirşek, Vatan Hizmetinde, Baha 
Matbaası, İstanbul, 1967, s. 27 )

İsmail Kemal (İtilafçı):  “Sultan’ın son olaylardan 
(31 Mart Olayı) kesinlikle sorumlu olmadığı ve 
yaptığı beyanatlarda samimi olduğu kanaatini 
edindim. Bende de bu kanaatin oluşmasını sağlayan  
şey ettiği yeminler değil, herkesi memnun eden 
yeni rejime karşı  önceki  korkularından belli ölçüde 
uzaklaştığını ve güven duyduğunu  fark etmemdi.” 
(İsmail Kemal Bey’in Hatıratı,  Editör: Sommevılle 
Story,  Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007, s. 
243)

Ali Fethi Okyar (İttihatçı): “Diyebilirim ki, 
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bizler ne kadar şaşkınsak, bütün tecrübelerine 
rağmen, Sultan Hamid de aynı ölçüde şaşırmıştı. 
Bunun en büyük ispatı, olayın daha kanlı ve kinli 
durum almaması için şahsen hiçbir müdahalede 
bulunmamasıyla görüldü.” (Fethi Okyar, Üç Devirde 
Bir Adam, Tercüman Gazetesi Yayınları, İstanbul, 
1980, s. 32)

 “Bunların başında 31 Mart İhtilali geliyordu. 
Yanında bulunduğum müddet içinde (Abdülhamid 
Selanik’te sürgün hayatı yaşarken Ali Fethi 
onun başmuhafızı  idi) , her vesile ile dinlediğim 
şuydu: Kendisinin isyan ile hiçbir alâkası yoktu; 
Meşrutiyet’e sadık kalacağına dair ilk günlerde 
Şeyhülislâm Cemalettin Efendi’ye yaptığı yemine  
harfi harfine sadık kalmıştı. Niçin kendisini 
muhakeme (yargılama) etmiyorlardı? Hakim önüne 
çıkmalı ve berat etmeliydi. Cürümü (suçu)  varsa 
cezasını görmeli idi.” (A.g.e., s. 72)

Süleyman Tevfik (gazeteci): “Ben de Sultan 
Hamid’in 31 Mart’ı şahsen tertip ettiğine, 
hatta maddi ve manevi yardımda bulunduğuna 
inanmıyorum. Bu yoldaki suçlamalar daha çok 
duygusaldır. Suçlama, Sultan Hamid’in mizacını 
bilmeyenlerden gelmişse hoş karşılanabilir. Fakat 
Padişah’ın özelliklerini yakından tanıyanlar için 
böyle bir suçlama  haksızlıktır. Çünkü, Sultan 
Hamid’in  bütün hayatı boyunca, önceden aldığı 
bir kararı, olayların gelişmesini dikkate almadan ve 
beklemeden ısrarla takip ettiği ve sonuçlandırdığı 
görülmüş değildir. II. Meşrutiyet’in ilanını dahi 
şu sözlerle kabul etmişti: ‘Yoruldum. Yaşlandım... 
Gerçekleri kabul ettiremez oldum. Ne isterlerse 
yapsınlar.’ ” (Cemal Kutay, 31 Mart  İhtilalinde 
Sultan Abdülhamid, Cemal Kutay Kitaplığı, İstanbul, 
1977,  s. 148)

 Avlonyalı Cemalettin Paşa (görgü tanığı): 
“Tarihte 31 Mart diye adlandırılan olayda Sultan 
Abdülhamid’in parmağı yoktur. İstese idi, Hassa 
Askeri, Hareket Ordusu’nu dağıtırdı... Bendegânının, 
Saray erkânının, bazı kumandanların, devlet 
adamlarının Padişah’ı teşviklerine, Abdülhamid’i 
iknaya çalışmalarına rağmen Padişah kat’i (kesin) 
surette bağırmıştı: ‘Hayır! Ben İslâm’ın halifesi 
olarak Müslüman’ı Müslüman’a, Osmanlı’yı 
Osmanlı’ya harp için sevk etmem. Bu yolda kan 
dökmem. Bırakınız Hareket Ordusu şehre girsin 
ve ne tedbir  alacaksa alsın görelim...’ demişti”. 
(Semih Nafiz Tansu, Madalyonun Tersi (Avlonyalı  

Cemalettin Paşa’nın Anıları), Gür Kitabevi , İstanbul, 
1970,  s. 48)

Mehmet Kadri Nasuh (devrin aydınlarından): 
Nasuh, 31 Mart’ın “düzmece, sahte inkılap” olduğu 
üzerinde durarak, olaya katılanların % 99’unun 
“şahsi menfaatleri” için katıldıklarını, olayın bir 
“irtica olayı olmayıp”, bunu savunanların ,  “kendi 
hayalleri için iddia edip, herkese tasdik ettirmek 
isteyen canavarlar” olduklarından  bahseder. 
(Mehmet Kadri Nasuh, Sarayih, Libraire Geuthir, 
Paris, 1911, s. 214)

II. Abdülhamid’in Kendisinin Söyledikleri ve 
Kızlarının  Yazdıkları

Sultan II. Abdülhamid’in Galip Bey’e (sonra paşa) 
söyledikleri:  II. Abdülhamid, rolünün olmadığına 
dair Hal’i Tebliğ Heyeti huzurunda, görgü 
tanıklarından Galip Paşa’nın (bu sırada Sultan’ın 
Başyaveri  idi ve adı geçen heyeti onun huzuruna  
kendisi götürmüşü) yazdıklarına göre şunları 
söylemişti: “İnkılaptan bu ana kadar, kanundan kıl 
kadar inhiraf (sapma) etmedim. Bu işleri yapanları 
Allah kahretsin, (‘kahretsin’ kelimesini biz de 
tekrar ettik). Benim zerre kadar methalim (olayın 
başlangıcında rol almak) yoktur, hiçbir şeyden de 
haberim yoktu. Hatta bu vukuat günü söyledim: 
‘Ben atıma bineyim, askerin ortasına çıkayım, ne 
olursa olsun, isterlerse beni öldürsünler’ dedim. 
Ben bunca senedir, devletimin, milletimin saadeti 
için çalıştım. Fakat düşmanlarım daima bana böyle 
fenalıklar hazırladılar. Dört, beş çapkın bu fesatları 
karıştırdı. Dolap çevirdi. Fakat kıyamet benim 
başıma koptu. Zaten bunun böyle olacağını son 
günlerde hissetmiştim. Mahaza  (böyle olmakla 
beraber) pek çok çalıştım. Kanunu bozmamaya 
(Kanun-u Esasiyi yürürlükte tutmaya) gayret 
ettim.” (alanı kalmadığını hayale kapılmaksızın  
görüyordum.” (Galip Paşa’nın Hatıraları, Hayat Tarih 
Dergisi, Sayı 8, Eylül 1966, s. 80)

 II. Abdülhamid’in Başmabeyni Ali Cevat’a 
söyledikleri: “Bu işi ben yapmadım. Sebep olanları 
millet arasın bulsun.  Ben milletimin iyiliği için çok 
çalıştım. Hepsi mahvoldu. Hepsinin üstüne sünger 
çekildi.  Müsebbiplerini  (sebep olanlarını)varsın 
millet bulsun.” (Ali Cevat, Meşrutiyetin İlanı ve 31 
Mart Hadisesi, Haz. F. R. Unat, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara,  1969,  s.82)
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Mehmet DİKMEN

MAZİDE KALMIŞ BİR 
DUA HATIRASI

Bugün saat 8’de kalktım. Kızım Ayşenur, doğacak 
çocuğunun sağlıklı olması isteğiyle (tansiyon hastası 
olduğu için kendini zorlu bir hamilelik dönemi 
bekliyordu) salat-ı tefrici-ye dağıtmış tanıdıklarına. 
Konu bana iletilince ben de doğuma kadar her 
diyaliz vaktinde ve diğer günlerde bu salavatı 
okumaya karar verdim. Salat-ı tefriciye 4444 kere 
okunan bir salavat. Peygamberimize getirilen bu 
rahmet duası sıkıntıların giderilmesine faydalı olan 
bir dua aslında. Salat-ı tefriciye okurken, birden 
aklım yıllar öncesine gitti. 

Yıl 1986. Temmuz ayının son haftası. 
Kayınpederim Osman Demirci Hoca, kayınvalidem 
ve ben, hacca karayolundan gitmek üzere yola 
çıktık. Haşimoğulları şirketine bağlı bir kafile içinde 
bulunuyorduk. Bu kafile hac kafilesi değildi aslın-
da. Suudi Arabistan’da çalışanları taşıyan bir işçi 
kafilesiydi. Bu kafilede, sadece hac için yola çıkan 
10 kadar kişi vardı.

3 günlük bir yolculuktan sonra Suud sınırına 
vardık. İçeri girerken hac vizesi alanlara bir liste 
yaptırdılar. Kişi başına 500 riyal teminat parası 
istiyorlardı. Bu geri dönüş teminatıydı. Fakat herkes 
kıt imkanlarla hac için yola çıkmıştı. İnsanlara 
500 riyallık teminat parası ağır geldi. Bir Suud 
yetkili, hacıların sızlanışlarını görünce, bu parayı 
ödememenin yolunu şu şekilde gösterdi. 

– İçinizden bir kişi, diğer yolculara kefil olsun. 
Onları geri götüreceğini tekeffül etsin. Siz de 
teminat parası ödemekten kurtulun... dedi.

Hac yolcuları birbirlerine baktılar. Bu kefil kim 
olabilirdi? Hemen kararlarını verdiler. Rahmetli 
kayınpederime:

– Hocam, ne olur, bize kefil ol. İmkanlarımız 
kısıtlı. Biz bu parayı ödemeden ancak bu yolla içeri 
girebiliriz.

Kayınpederim, bunca insanın ricasını kıramadı. 
Yolculara kefil olmayı kabul etti. Bu kefaletin ne 
manaya geldiğini pek bildiği de yoktu. Ama bunun 
kendisine ne kadar büyük bir sorumluluk yüklediğini 
sonradan anlayacaktı.

Demirci Hocanın kefaleti sebebiyle, teminat 
parasını ödemekten kurtulan hacılar, büyük bir 

sevinç içinde kutsal topraklara girdiler...

Hac ibadeti yapıldı. Geri dönüş zamanı yaklaştı. 
O yıl Türkiye’den hacca gelenler arasında hac 
organizatörü Kayser Hoca da vardı. Bu yılki hac, 
belki de kendisinin 25. haccıydı. 

Kayser Hoca, bu kefalet durumunu öğrenince 
Demirci Hocayı ikaz etti.

– Hocam ne yaptın sen? Bu kefalet son derece 
ağır bir sorumluluktur. Şimdi Suudlular senden 
bu kefil olduğun insanların tümünün sınırdan 
çıkarılmalarını isterler. Sen bunca hacıyı nereden 
toplayacaksın? Her biri farklı zamanlarda dışarı 
çıkacaktır. Belki de burada kalanlar bile olur.

Kayser Hocanın dedikleri doğruydu. Kafile 
içinden bir kişi, hac yaptıktan sonra Cidde’de 
akrabasının yanına gidecek, burada kalacak, kaçak 
işçi olarak çalışacaktı. Diğerlerinin ise ne zaman 
dönüş yapacakları belli değildi.

Kayser Hocanın bu ikazı, Demirci Hocayı ve beni 
oldukça tedirgin etmişti. Son derece iyi niyetle, 
ama bu davranışın doğuracağı neticeleri bilmeden, 
Hoca Efendi kafileye kefil olmuştu. Suudlular kefil 
olduğu kişilerin hepsini çıkarmadan Hoca Efendinin 
dışarı çıkmasına izin vermeyebilirlerdi. Bu ihtimal, 
oldukça tedirgin ediciydi. 

Hoca Efendi, Kayser Hoca ile bu duruma bir çare 
bulmak için hayli kafa yordular. Pasaportu kaybetmiş 
muamelesi yapmayı bile düşündüler. Çünkü kefalet 
pasaporta işlenmişti. Gerçi bu formülün ne kadar 
işe yarayacağı da şüpheliydi.

Gitmeye birkaç gün kala Kayser Hoca, Demirci 
Hocaya gelerek şöyle dedi:

– Hocam. Peygamberimiz buyuruyor ki: 
Ennecatü fissıdk: Yani kurtuluş doğruluktadır. Biz 
böyle hileli yollarla uğraşacağımıza, yetkililere 
durumu bütün samimiyetimizle açıkça anlatalım. 
İnşallah bu doğru sözlülüğümüze binaen, Rabbimiz 
bize bir kolaylık gösterir. Araplar mert insanlardır. 
Bakarsın mazeretimizi kabul ederler. Ben böyle 
düşünüyorum, sen ne dersin?

Demirci Hoca da içine sindiremediği, kendine 
yakıştıramadığı için pasaport kaybı yalanındansa 
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bu yolun daha doğru olacağını söyledi. Ne olacaksa 
olacaktı artık. Kaderden kaçılamazdı. 

Birkaç gün sonra, Türkiye’ye boş giden bir 
otobüse binerek dönüş yolculuğuna başladık. 
Benim içimdeki tedirginlik devam ediyordu. Sınıra 
varıp geri çevrilmek, belki de hapse atılmak ihtimali, 
strese sebep oluyordu. Yola çıktığımız andan 
itibaren salat-ı tefriciye okumaya başladım. Sınıra 
varıncaya kadar, büyük bir iltica haleti içinde 4444 
adedini tamamladım. Bu sıkıntılı halden kurtulmak 
için Resulüllahı şefaatçi kıldım.

Tefriciye bitmiş, otobüsümüz de öğle üzeri 
sınıra varmıştı. Vize işlemlerini yaptırmak için 
pasaport bölümüne giderken, bizimle beraber 
hacca gelen 3 yolcu ile karşılaştık. Bunlar, Konyalı 
Hoca Tahir Büyükkörükçü’nün akrabaları, baba, 
oğul ve kızından ibaret 3 kişi idi. Böylece 10 
yolcudan 6 kişi birlikte çıkış yapmak için pasaport 
binasına gittik. Memurlar öğle vakti olduğu için 
öğle tatili vermişlerdi. Binada kimse yoktu. İkindiye 
kadar beklemek gerekiyordu. Buna rağmen, 
Kayser Hoca kapıyı çaldı. Kapıyı orta yaşlarda bir 
kişi açtı. İstirahate çekildiği giyiminden belli idi. 
Bize ikindiden sonra gelin demesi son derece 
normaldi. Kendisi pasaport bölümünün yetkilisi 
idi ve yüzbaşı rütbesindeydi. Allah’ın şu inayetine 
bakın ki, adam bizi tersleyeceği yerde, son derece 
büyük bir olgunluk gösterdi. Pasaport bölümüne 
geçti. Pasaporttaki numaradan yolcu listesini bulup 
çıkardı.

Listede gerçekten 10 kişinin adı vardı. 3 kişi 
bizden önce gelmiş; sınırdan çıkış yapmıştı. Şimdi 
biz 6 kişi idik. Çıkış vizesi istiyorduk. Böylece 
listedeki 9 kişi sınırdan çıkmış oluyordu. Geriye 1 
kişi kalıyordu. O kişiden haber yoktu. Korktuğumuz 
başımıza gelmişti. 

Normal mesai zamanı olsa, vize veren 
memurların bu durumda Demirci Hocaya vize 
vermeleri imkansızdı. Ancak şu anda, biz, bu 
bölümün sorumlusunun önündeydik. O zat baktı. 
Bir kişi listede eksik görülüyordu. Onun tereddüt 
ettiğini gören Kayser Hoca arapça olarak:

– Şeyh Efendi mazbut (düzgün, çok dindar insan) 
hafız, alim, salih, masum diye Demirci hocanın 
meziyetlerini anlatmaya başladı.

Yetkili zat:

– Şeyh mazbut, velakin muamelat harap, dedi.

Bu cümle bomba gibi ortaya düşmüştü. Yetkili 
zat, bu cümle ile, yolculara kefil olan yaşlı zat 
mazbut, çok dindar biri olabilir, ama muamelesi 
harap yani eksik ve yanlış... demek istiyordu.

Artık karar onun 2 dudağı arasından çıkacak 
cümleye bakıyordu. Geri dön, bu kişiyi bul getir, 
öyle vize vereyim diyebilirdi. Ama o, kafasını bir 
o yana bir bu yana salladı. Hoca efendinin nurani 
sakallı, gerçekten mazbut haline bakıp insafa geldi.

Her neyse diyerek, vizeyi verdi.

Sırtımızdan büyük bir yük kalkmıştı. Bu, Allah’ın 
büyük bir rahmeti ve inayeti idi. Memurların eline 
kalsaydık, geri çevrilme olasılığı yüksek bir ihtimaldi. 
Ama Allah karşımıza o bölümün en üst düzeydeki 
yetkilisini çıkarmış, işlem vakti olmamasına rağmen 
işlemimizi ona yaptırmıştı. Teşekkürlerle, dualarla 
vize binasından ayrıldık.

Bu durum, okuduğum Salat-ı Tefriciye’nin 
makbuliyetinin neticesi mi idi, yoksa yalan beyan 
yerine doğruluğu tercih etmemizin bir lütfu mu 
idi, bilemedik. Ama neticede Allah bizi, büyük bir 
sıkıntıdan harika bir şekilde kurtarmıştı. 

Kızım Ayşenur’un tefriciyelerini okurken, bu 
hatıra gözümün önünden geçti. 

Sıkıntı içinde olanlara Salat-ı Tefriciye okumanın 
ne anlam ifade ettiğini göstermesi bakımından, 
bu hatırayı ajandama yazma isteği içimde oluştu. 
İnşallah başkaları da ibret alır...            (01.07.2017)

Bir not: Kızım Ayşenur, bir ay erken doğum yaptı, 
ama bebeği Allah’a hamdolsun son derece sağlıklı 
olarak doğdu.
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Lise ikinci sınıfın ikinci 
döneminin sonuna yaklaşır-
ken, yıl sonunda sergilenmek 
üzere piyes oynamaya ka-rar 
verdik. Başka sınıfların ve 
bilhassa ortaokul öğren-
cilerinin Türkçe derslerine 
giren Mücahit Karslı, Sultan 
Alparslan’ı ve Malazgirt 
Zaferi’ni anlatan bir piyes oy-
natmak istiyordu.

Lise son sınıflar 
üniversiteye hazırlandıkları 
için lise ikinci sınıflardan 
oyunda rol alacak öğrenci 
arıyorlardı.

O sene okulun hemen 
en çok tanınan ve sevilen 
öğ-rencilerin biri olarak, 
Sultan Alparslan rolünü bana 
verdiler. Kur’an kursundan 
arkadaşım ve yaşı da ga-
liba benden bir yaş büyük 
olan Yüksel Kef de Roman 
Diyojen’i oynayacaktı.

Mücahit Karslı, imanlı 
ve pırıl pırıl bir hocaydı. 
Bizim edebiyat dersine giren 
Mustafa Koldaş, nedense 
Sultan Alparslan ve Malazgirt 
Zaferi’nin oynanmasından 
pek hoşlanmamış ve piyes 
çalışmalarımıza en küçük 
bir destek vermediği gibi 
hakkında da hiç konuşmamayı 
tercih etmişti.

Piyeste rol alan arkadaşların 
büyük çoğunluğu Kur’an 
kursunda kalan talebelerdik. 
Kurs hocaları da mevzu 
güzel olduğundan olsa gerek, 
piyeste rol alma-mıza itiraz 
etmediler.

Artık okul ders saatleri 
bittikten sonra herkes 
dağılınca biz kalıyor ve piyes 
provaları yapıyorduk. Bazen 
de provaların ardından okul 

bahçesinde top oynuyorduk. 
O yıllarda Galatasaray’ın 
yabancı oyuncusu Prekazi 
çok meşhurdu ve bizden alt 
sınıfta olan, sonraki yıllar-da 
ünlü ve zengin bir avukat 
olarak tanınacak Hilmi Özalp, 
hep Prekazi’ye özeniyordu.

Hayatımda ilk ve son golü 
bu piyes çalışmaların-dan 
sonra, basketbol potasının 
ayaklarını kale olarak 
kullandığımız oyunlar 
esnasında attım. Tabii aslında 
top tesadüfen ayağıma 
gelmiş ve ben sadece öylesine 
vurmuştum.

Futbola ilgim hiçbir 
zaman olmadı ve futbol 
oynamayı hep lüzumsuz 
gördüm. Bilhassa bir takım 
tutmayı, takımın başarıları 
veya mağlubiyetleriyle 
alakadar olmayı hiçbir zaman 
sevmedim. Tasvip etmedim. 
İlkokulda iken Fenerbahçeli 
Cemil Turan çok şöhretli idi 
ve onun yüzünden azıcık 
Fenerbahçe’yi severdim. 
Ancak yaşım büyüdükçe 
futbola ilgim azaldı. Ortaokul 
ve lise yıllarında voleybol 
oynamayı daha çok sevdim. 
Nedense voleybol bana daha 
mantıklı ve sevimli bir oyun 
olarak görünüyordu.

Sultan Alparslan ve 
Malazgirt Zaferi’ni anlatan 
piyes için 16 sayfa metin 
ezberledim. Hepsi Sultan’ın 
konuşmalarıydı. Bilhassa 
savaşın başlamasından hemen 
önce yaptığı tarihi konuşma 
bugün de yer yer aklımdadır. 
Oynadığımız piyesi bütün 
Tavas halkı ve bizim köyden 
gelen bir minibüs dolusu 
köylü seyretti. Lise ikinci 
sınıfın son haftalarında 

gündüz öğrencilere, akşam 
halka oynadığımız oyun 
sebebiyle lakabım uzun süre 
Alparslan kaldı.

Bu oyun aynı zamanda 
benim için yeni bir başarı 
olmuştu. Sanki geçen sene 
sınıfta kalan öğrenci ben 
değildim. O başarısızlığım 
çoktan unutulmuştu. Köyde 
de ramazan imamlığım, 
İrim Camii’nden Dereçeşme 
Camii’ne aktarılmış olarak 
devam ediyordu.

Benim sınıfta kalmama 
çok şaşıran köylüler, imamlık 
yaptığım için başarısızlığımı 
hemen unuttular. Zira, 
her akşam teravih öncesi 
vaaz ediyordum. 30 gün 
boyunca farklı mevzularda 
konuşuyordum. Kadınlardan 
da çok fazla cemaatim vardı. 
Bu mahallede daha çok insan 
ya-şıyordu ve cemaatim daha 
kalabalıktı. 

Ramazan ayı, okulların 
kapanmasından önce geldiği 
için sadece akşam yatsı ve 
sabah namazlarını kıldırıyor, 
gündüzleri okula devam 
ediyordum. Okulda piyes 
ça-lışmamıza rağmen, akşam 
vaaz için hazırlanacak vakit 
buluyordum.

1984 yılında satın aldığım 
Osmanlı Yayınevi tarafın-dan 
basılmış Mekâsit’ut Tâlibîn 
isimli kitapla, Hattat Hafız 
Yusuf Tavaslı’nın yazdığı 30 
Ramazan Vaazı isim-li kitaplar 
da işimi kolaylaştırıyordu.

Bunların yanında 
Abdüllatif Harputi isimli bir 
zatın kitabını da almıştım. Bu 
kitaplardan vaaz etmek işimi 
kolaylaştırıyordu.

SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT

ZAFERİ
Ekrem KAFTAN

A N I
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D Ü Ş Ü N C E

Bir gün ben ilçe merkezinde 
okulda iken, Tavas ilçe 
müftüsü köye gelmiş ve 
benim imamlık yaptığım 
Dereçeşme Camii’ne de 
uğrayıp, camide kimin namaz 
kıldırdığını sormuş. Cami 
yakınında oturan köylüler 
benim adımı vermiş. Müftü, 
camide bir rahlenin üzerin-
de duran 30 Ramazan Vaazı 
isimli kitabımı alıp gitmiş. Ben 
akşam köye dönüp camiye 
gelince köylüler duru-mu 
anlattı. Müftünün yarın tekrar 
geleceğini söylediler.

Bu müftü, ilk imamlık 
yapmak istediğim zaman 
“iki jandarmanın sizi tutup 
götürmesi beni üzer” diyen 
müftü idi. 

Ben ertesi gün, Kur’an 
kursunda konuyu Ahmet 
Ali Yavçın isimli hocama 
anlattım. O da; - Hiç endişe 
etme. Biz seninle iftihar 
ediyo-ruz. Hiçbir şey olmaz. 
Git namazları yine kıldır, 
dedi. Hocamın bu cevabı beni 
rahatlattı. Aynı gün müftünün 
tekrar köye geleceğini 
bildiğim için ikindiden önce 
köye gittim.

İkindi namazı vaktini 
Nazmi Hoca’nın resmi olarak 
imamlık yaptığı Hanönü 
Camii’nde bekledim. Çok 
geç-meden gelen bir arabanın 
içinden lisede İngilizce der-
simize giren Nazif Akdoğan 
adlı hocayla iki kişi çıktı. 
Bunlardan biri Tavas İmam 
Hatip Lisesi müdürü Sami 
Kelci idi. Kendisiyle, bir ara 
kaydımı imam hatip lisesi-ne 
aldırmayı düşündüğümde 
görüşmüştüm. Görüşme 
esnasında köyümü sormuş, 
“Vakıf” deyince büyük da-
yımın adını vermişti. Meğer 
büyük dayımla bir zaman-lar 
Nazilli Kur’an Kursu’nda 
beraber okumuşlar. Sami 
Hoca da beni görünce tanıdı. 
Sami Kelci de aslında ilk din 
tahsilini Süleyman Hilmi 
Tunahan Hazretleri’nin 
talebelerinden almıştı. Fakat 

bizim kurs ile İmam Hatip 
Lisesi karşı karşıya olduğu 
halde hiçbir zaman kur-sa 
gelmezdi. Kurstan hiçbir 
hoca da imam hatip lise-
sine gitmezdi. O yıllarda 
Süleyman Hilmi Tunahan 
Hazretleri’nin talebeleri ile 
imam hatip liseleri arasın-
da garip bir çekişme vardı. 
Bu çekişmenin imam hatip 
cephesini iyi bilmiyordum 
ama bizim kursta hocaların 
imam hatip lisesine iyi gözle 
bakmadıklarına şahit idim. 
Benim imam hatip lisesine 
kaydımı aldırma düşüncem 
de gizli bir düşünce idi ve 
kurstan hocaların haberi 
ol-madan gidip imam hatip 
lisesi müdürü Sami Kelci ile 
görüşmüştüm.

Gelenlerin hepsine hoş 
geldiniz deyip ellerinden 
öptüm. İngilizce hocası 
Nazif Akdoğan, beni camide 
görünce çok şaşırdı. Zira 
sınıfta pek varlığımı belli et-
miyordum. Üçüncü kişi ise 
Tavas Ticaret Lisesi’nin Din 
dersi hocası imiş. Kendisini 
ilk defa görüyordum. Biraz 
sonra Hanönü Camii’nin 
minaresinden salâ okuyarak, 
Tavas İmam Hatip Lisesi 
müdürünün vaaz edeceğini 
anons ettim. Anonsu üç defa 
tekrarladım.

İkindi vaktine kadar Sami 
Kelci vaaz etti. Vakit gi-rince 
ezan okudum ve namazda 
da müezzinlik yaptım. 
Namazdan sonra Nazif 
Akdoğan’ın bana bakışı daha 
bir takdir ile oldu. 

Bundan sonraki tahsil 
hayatımda Nazif Akdoğan, 
bana daima çok iyi muamele 
etti ve bütün sınıflarda 
beni örnek öğrenci olarak 
anlattığını, her sınıfta öğren-
cilerin beni örnek almalarını 
istediğini, o sınıflardaki 
arkadaşlar gelip anlattı. Bana, 
Nazif Akdoğan’ın beni neden 
bu kadar çok sevdiğini sorup 
durdular. Ancak ben hiçbirine 
aramızda geçen hadiseyi 

anlatmadım.

Tavas müftüsünün benim 
imamlık yaptığım camiden 
alıp götürdüğü, Hattat Hafız 
Yusuf Tavaslı’nın yazdı-ğı 30 
Ramazan Vaazı isimli kitabı, 
müftüden alıvermesi için 
ricada bulundum. Nazif hoca, 
kitabı alıp bana getir-di. Ben 
müftü ile muhatap olmak 
istemiyordum. Müftü de beni 
yanına çağırıp bir şey sormadı. 
Kur’an kursunda yaz ayları 
boyunca Arapça temel gramer 
kitapları, Bina, Maksud, Izhar 
ve Kafiye’yi oku-duk. İlk defa 
Kafiye adlı kitabı anlamakta 
zorlandım.  Bu kitapları 
okutma tekniği de bize çok 
yabancı idi. Zira hocamız 
Ahmed Ali Yavçın, Arapça’yı 
Arapça an-latıyordu. O 
sene ilk defa Nur’ul İzah ve 
Kudurî adlı Hanefi fıkhını 
anlatan kitapları Arapça 
orijinalinden okuduk. Fıkıh 
üzerine halen sahip olduğum 
bilginin ekseriyeti o yıllarda 
okuduğum bu eserlerden 
aklıma kalanlardır. Kur’an 
kursunda bilhassa Adem 
Aslan hoca ile ara-mız her 
geçen gün açılıyordu. Adem 
Hoca, talebe psi-kolojisinden 
asla anlamayan, itaat 
kavramını sonuna kadar 
istismar eden bir hocaydı. 
Talebelere sık sık;

- Bu kursa gelirken aklınızı 
bir torbaya koyup asacaksınız. 
Burada bizler sizin için her 
şeyi düşü-nürüz. Bize itaat 
etmek, idarecimize itaat 
etmektir. İdarecimize itaat 
etmek, bey ağabeyimize itaat 
etmek-tir. Beyağabeyimize 
itaat etmek, Hazreti 
Üstazımıza ita-at etmektir. 
Hazreti Üstazımıza itaat 
etmek, Peygamber Efendimiz 
Sallallahü aleyhi ve selleme 
itaat etmektir. Peygamber 
Efendimiz (SAV)’e itaat etmek 
Allah’a itaat etmektir, derdi.
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Yaşamının yarısından fazlasını savaş 
meydanlarında geçiren, Türkiye'nin ikinci ve son 
mareşali Fevzi Çakmak Milli Mücadele'nin en 
önemli isimlerinden biriydi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun ikinci, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak...

12 Ocak 1876'da İstanbul Anadolu Kavağı'nda 
Çakmakoğullarından Topçu Albayı Ali Sırrı Bey'in 
oğlu olarak dünyaya geldi.

"Mustafa Fevzi" adını alan Fevzi Çakmak, 10 
yaşında Selanik'te askeri ortaokula başladı. Daha 
sonra 1887'de İstanbul'da Soğukçeşme Askeri 
Ortaokuluna geçen Fevzi Çakmak, buradaki eğitimini 
tamamladıktan sonra Mart 1890'da başladığı Kuleli 
Askeri Lisesini Şubat 1893'te ikincilikle bitirdi.

Aynı yıl Kara Harp Okuluna geçen, burayı da 
piyade subayı olarak tamamlayan Fevzi Çakmak, 

başarıları dolayısıyla kurmay sınıflara devam hakkı 
kazanarak Harp Akademisine geçti.

1915'te tuğgeneral unvanını aldı

16 Mart 1897'de üsteğmen, 25 Aralık 1898'de 
de kurmay yüzbaşı unvanıyla akademiden mezun 
olan Fevzi Çakmak, Genelkurmay Başkanlığı 
Karargahı'na atandı.

Çakmak, burada karargah subaylığı, Metroviçe 
Tümeni Karargah Subaylığı, Taşlıca Mutasarrıfı 
ve Komutanlığı, Mürettep Kosova Kolordusu 
Kurmay Başkanlığı, Mürettep Garp Ordusu Kurmay 
Başkanlığı, Nizamiye Yakova Tümen Komutanlığı, 
Kosova Kuvayi Umumiyesi Kurmay Başkanlığı, 
Vardar Ordusunda Şube Müdürlüğü görevlerini 
yürüttü.

22 Aralık 1914'de 5'inci Kolordu Komutanlığı'na 
getirilen Fevzi Çakmak, 2 Mart 1915'te mirliva 
(tuğgeneral) unvanını aldı.

Vefatının 72. yılında 

Milli Mücadele'nin sembol ismi: 

Mareşal Fevzi Çakmak Yavuz Selim PINARBAŞI
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Pek çok silah ve cephanenin düşman eline 
geçmesini önledi

Birinci Dünya Savaşında kolordusu ile Çanakkale 
savaşlarına katılan Fevzi Çakmak, savaş sonunda 
Atatürk'ün Anafartalar Grup Komutanlığından 
ayrılması üzerine bu göreve vekalet etti ve düşman 
bu cepheden ayrılana kadar görevini sürdürdü.

Ardından 2'nci Kafkas Kolordusu Komutanlığı ve 
2'nci Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunan Fevzi 
Çakmak, 28 Temmuz 1918'te korgeneralliğe (ferik) 
yükseldi.

Mondoros Mütarekesi'nin imzalanmasının 
ardından 24 Aralık 1918'te de Genelkurmay 
Başkanlığına atandı, bu makamda bulunduğu 
sürece pek çok silah ve cephanenin düşman eline 
geçmesini de önledi.

Vefatının 72. yılında Milli Mücadele'nin sembol 
ismi: Mareşal Fevzi Çakmak

"Tereddüt edilmeden ateş edilecek"

Mondoros Mütarekesi'nin tek taraflı 
uygulanması ve İzmir'in Yunan ordusu tarafından 
işgaline karşı çıkan Fevzi Çakmak, 1919 yılı 
mayıs başlarında Yunanlıların İzmir'e çıkarma 
yapma hazırlıkları sürerken, Harbiye Nazırı Şakir 
Paşa'nın makamında bulunmadığı kısa bir süreden 
yararlandı.

İzmir'deki Kolordu Komutan Vekili Albay 
Süleyman Fethi Bey'e şu telgrafı çektirdi:

"Çıkarılan devriyelerin peyderpey miktarlarının 
artırılarak Yunanlıların İzmir'i işgal etmeleri ve bir 
oldu bitti yaratmaları muhtemeldir. Bunun için 
derhal Averof zırhlısı komutanına, badema (bundan 
sonra) devriye çıkarılırsa, bunları Türk birliklerinin 
silahla karşılayacağını tebliğ ediniz." 

Vefatının 72. yılında Milli Mücadele'nin sembol 
ismi: Mareşal Fevzi Çakmak

Bu tebliğe karşılık Süleyman Fethi Bey'in 
"Dinlemeyip çıktıkları takdirde bu emir yerine 
getirilecek midir?" sorusuna da "Tereddüt 
edilmeden ateş edileceği" yanıtını verdi.

Tebliğ etkisini gösterdi, işgal gününe kadar bir 
daha Yunan devriyeleri İzmir'e ayak basmadı. İtilaf 
devletlerinin baskısı ile Fevzi Paşa Genelkurmay 
Başkanlığından uzaklaştırılırken Yunanlılar da 15 
Mayıs 1919 günü İzmir'e çıktı.

Daha sonra Fevzi Çakmak önce 1'inci Ordu 
Komutanlığına, ardından 3 Şubat 1920'de Harbiye 
Nazırlığına (Milli Savunma Bakanlığına) atandı.

Vefatının 72. yılında Milli Mücadele'nin sembol 
ismi: Mareşal Fevzi Çakmak

Yeni ordunun kurulmasında rol oynadı

Fevzi Çakmak, bu görevi sırasında Milli 
Mücadeleye değerli hizmetlerde bulunurken, 
İstanbul'dan birçok silah ve cephanenin Anadolu'ya 
taşınması ve değerli komutanların Anadolu'ya 
geçmesinde rol oynadı.

İstanbul müttefik kuvvetler tarafından resmen 
işgal edilince Fevzi Çakmak, Harbiye Nazırlığı 
görevinden 21 Nisan 1920'de ayrılarak Anadolu'ya 
geçti.

Fevzi Çakmak Anadolu'ya geçtikten sonra 
Ankara hükümetince 3 Mayıs 1920'de Kozan 
Milletvekili sıfatıyla Milli Savunma Bakanlığına ve 
Bakanlar Kurulu Başkan Vekilliğine seçildi. Burada 
çalışmalara başlayan Fevzi Çakmak, yeni ordunun 
kurulmasında büyük rol oynadı.

Vefatının 72. yılında Milli Mücadele'nin sembol 
ismi: Mareşal Fevzi Çakmak

"Bu yeni sefer düşmanın ölüm yolculuğudur"

İstanbul hükümeti tarafından Anadolu'ya 
geçmesi hoş karşılanmayan Fevzi Çakmak için 
27 Mayıs 1920'de, İstanbul 1'inci İdare-i Örfiye 
Divan-ı Harbi tarafından gıyaben askerlikten 
uzaklaştırılmasına, nişan ve madalyalarının geri 
alınmasına ve idamına karar verildi.

9 Kasım 1920'de Genelkurmay Başkanı 
Albay İsmet Bey'in Batı Cephesi Kuzey Kesimi 
Komutanlığı'na atanarak ayrılması nedeniyle 
Genelkurmay Başkan Vekilliğini de üstlenen Fevzi 
Çakmak'ın rütbesi İkinci İnönü Zaferi'nin ardından 
3 Nisan 1921'de TBMM tarafından orgeneralliğe 
(Birinci Ferik) yükseltildi.
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Fevzi Çakmak, Eskişehir ve Kütahya'da 
istenilen sonucun alınamaması üzerine halkta ve 
ordu içerisindeki moral bozukluğuna karşı gerek 
TBMM'de yaptığı konuşmalarla gerekse verdiği 
beyanatlarla moral yükselten kişi oldu.

Fevzi Çakmak, moral bozukluğuna karşı gelmek 
için verdiği bir beyanatında, "Düşmanın ilerlemesine 
karşı halkın katiyen tereddüt ve endişe etmesine 
mahal yoktur. Düşmanın, Anadolu içerisine doğru 
uzanmak isteyen kolları mezarlarına yaklaşıyor. Bu 
yeni sefer düşmanın ölüm yolculuğudur" ifadelerini 
kullandı.

İkinci mareşal Fevzi Çakmak

Milli Savunma Bakanlığından 5 Ağustos 1921'de 
ayrılan ve asaleten Genelkurmay Başkanı olan 
Fevzi Çakmak, 12 Temmuz 1922'de Büyük Taarruz 
hazırlıklarıyla ilgilenmek üzere cepheye gitti.

Fevzi Çakmak, 31 Ağustos 1922 tarihinde 
de Büyük Zafer'in kazanılmasındaki yüksek 
hizmetlerinden dolayı TBMM tarafından 
mareşalliğe terfi ettirildi. Böylece Kurtuluş 
Savaşı'nın Atatürk'ten sonra ikinci mareşali Fevzi 
Çakmak oldu. 

Vefatının 72. yılında Milli Mücadele'nin sembol 
ismi: Mareşal Fevzi Çakmak

Fevzi Çakmak, 5 Ağustos 1921- 3 Mart 1924 
tarihlerinde Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekilliği, 

3 Mart 1924'ten yaş haddinden emekli olduğu 
12 Ocak 1944 tarihine kadar da Genelkurmay 
Başkanlığı görevini sürdürdü.

Yaşamının büyük kısmını asker olarak geçiren 
ve yurt savunmasında titizlikle görev yapan Fevzi 
Çakmak, yarım asrı bulan fiili hizmetinin büyük 
bölümünde Arnavutluk Harekatı, İtalyan Harbi, 
Arnavutluk İsyanı'nın bastırılmasını sağlayarak, 
Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş 
Savaşı cepheleri ve muharebe meydanlarında 
tümen, kolordu ve orduları komuta etti.

Bu savaşlardaki üstün gayretleri ve zafere 
katkıları karşılıksız kalmayan Fevzi Çakmak'a çok 
sayıda madalya ve nişan verildi.

"Ordunun politikaya karışmasına hiçbir şekilde 
razı olamam"

Büyük Önder Atatürk'ün sevdiği, saydığı ve 
güvendiği bir komutan olan Fevzi Çakmak ile 
Çanakkale'de başlayan dostluğu karşılıklı sevgi, 
saygı ve bağlılıkla sürdü.

TBMM'deki muhalefet grubunun, Mustafa 
Kemal Paşa'nın yerine kendisini geçirme fikrini 
açtığı Fevzi Çakmak, bunu tereddütsüz reddetti ve 
şu yanıtı verdi:

"Bana böyle bir mevkiyi layık gördüğünüz 
için teşekkür ederim fakat bu teklifinizi kabul 
edemeyeceğim. Bu dediğiniz şey hiçbir zaman 
olamaz. Sizin de bu yolda çalışmaktan vazgeçmenizi 
tavsiye ederim. Hepimiz bulunduğumuz mevkilere 
rıza gösterecek ve el birliği ile memleketin 
yükselmesi için çalışacağız; yapılacak o kadar çok 
işimiz var ki hepimize bol bol yeter. Eğer bu yolu 
bırakarak birtakım siyasi entrikalara kapılacak 
olursak bu memleketi batırırız. Buna da hakkımız 
yoktur. Hele ordunun politikaya karışmasına 
hiçbir şekilde razı olamam. Ben bugün ordunun 
en sorumlu bir yerinde bulunuyorum. Teklifinizi 
kabul edecek olursam yarın benim yerime geçecek 
olan bir paşa da ordunun kendisine bağlı olduğuna 
güvenerek beni devirir ve yerime geçer. Onu da çok 
geçmeden bir üçüncü paşa taklit eder. Memleket 
asıl o zaman askeri diktatörlüğe doğru kayar ve 
memleketin bizden beklediği hizmetlerin hiçbirisi 
yapılamaz."

Vefatının 72. yılında Milli Mücadele'nin sembol 
ismi: Mareşal Fevzi Çakmak

"Meclis kimi layık görürse benim 
Cumhurbaşkanım odur"

Atatürk'ün vefatından sonra tekrar Fevzi 
Çakmak'a Cumhurbaşkanlığı teklifi ile gelindi ve 
"Meclis'te ve orduda çoğunluk sizi Cumhurbaşkanı 
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görmek istiyor" denildi.

Fevzi Çakmak ise Genelkurmay Başkanı 
olduğunu belirterek, şu yanıtı verdi:

"Anayasaya göre Cumhurbaşkanı ancak Meclis'in 
içinden seçilebilir."

"Peki bize aday gösterebilir misiniz?" sorusuna 
da Çakmak, "Bana kalırsa bugünkü durumda 
Atatürk'ün yerine geçmeye en layık olan şahıs, İsmet 
İnönü'dür. Bu benim sadece kendi düşüncemdir. 
Fakat Büyük Millet Meclisi kimi layık görür de 
seçerse o benim de Cumhurbaşkanım olur. Yeter ki 
bu seçilme, kanuna ve anayasaya uygun olsun" diye 
cevap verdi.

İkinci Dünya Savaşı başladığında ise Fevzi 
Çakmak, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye her 
fırsatta savaşın sınırların uzağında olduğuna, 
orduyu kuvvetlendirecek fakat savaşın dışında 
kalmak için çalışacaklarına ilişkin sözleriyle, ülkenin 
İkinci Dünya Savaşı'na katılmamasında önemli bir 
rol üstlendi.

10 Nisan'da hayatını kaybetti

Mareşal Fevzi Çakmak, askeri hayatı sona erip 
emekli olduktan sonra 1945'te çok partili hayata 
geçilmesiyle Demokrat Parti'nin kurulmasına 
destek verdi.

1946 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak 
parlamentoya giren Fevzi Çakmak, bir süre sonra 
parti içinde çıkan anlaşmazlıklar neticesinde 
Demokrat Partiden ayrılarak, Millet Partisi'ne geçti 
ve bu partinin onursal başkanlığını yaptı.

Vefatının 72. yılı

Mareşal Fevzi Çakmak 10 Nisan 1950 Pazartesi 
sabahı saat 07.30'da vefat etti ve Eyüp Mezarlığı'na 
defnedildi.

Fıtnat Hanım ile evli ve iki çocuk babası 
olan Mareşal Fevzi Çakmak, Fransızca, İngilizce, 
Almanca, Rusça, Farsça, Arapça, Arnavutça ve 
Sırpça biliyordu.

"Bir ordunun muharebe vasıta ve usulleri 
alınabilir, lakin milli seciye ve ruh kıymeti nesilden 
nesile intikal eder." sözüyle tarihe not düşen 
Mareşal Fevzi Çakmak'ın "Büyük Harpte Şark 
Cephesi Hareketleri", "Garbi Rumeli'nin Suret-i 
Ziyaı ve Balkan Savaşı'nda Garp Cephesi" adlı 
eserleri bulunuyor. 

Allah Rahmet eylesin
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Orhan Veli Kanık

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK

Orhan Veli Kanık (13 Nisan 1914 – 14 Kasım 
1950), daha çok Orhan Veli olarak tanınan Türk 
şairdir. Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte 
yenilikçi Garip akımının kurucusu olan Kanık, Türk 
şiirindeki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi 
amaçlayarak sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline 
taşıdı. Şair otuz altı yıllık yaşamına şiirlerinin yanı 
sıra hikâye, deneme, makale ve çeviri alanında 
birçok eser sığdırdı.

Yeni bir zevk ortaya çıkarabilmek için eski olan 
her şeyden uzak duran Orhan Veli, hece ve aruz 
ölçülerini kullanmayı reddetti. Kafiyeyi ilkel; mecaz, 
teşbih, mübalağa gibi edebi sanatları gereksiz 
bulduğunu açıkladı. "Geçmiş edebiyatların öğrettiği 
her şeyi, bütün geleneği atmak" amacıyla yola 
çıkan Kanık'ın bu arzusu şiirinde kullanabileceği 
teknik olanakları azaltsa da şair, ele aldığı 
konular, bahsettiği kişiler ve kullandığı sözcüklerle 
kendine yeni alanlar oluşturdu.5 Yalın bir anlatımı 
benimseyerek şiir dilini konuşma diline yaklaştırdı. 
1941 yılında, arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları 
Garip adlı şiir kitabında bu fikirlerinin örnekleri 
olan şiirleri yayınlandı ve Garip akımının doğmasına 
sebep oldu. Bu akım özellikle 1940-1950 yılları 
arasında Cumhuriyet dönemi şiirinde büyük etki 
bıraktı. Garip şiiri hem yıkıcı hem de yapıcı özelliği 
ile Türk şiirinde bir mihenk taşı kabul edilir.

Kanık, şiire getirdiği bu yenilikler yüzünden 
önceleri büyük ölçüde yadırgandı, çok sert 
eleştiriler aldı ve küçümsendi. Geleneklerin dışına 
çıkan eserleri, önce şaşkınlık ve yadırgama, daha 
sonra eğlenme ve aşağılamayla karşılansa da hep 
ilgi uyandırdı. Bu ilgi ise kısa zamanda şaire duyulan 
anlayış, sevgi ve hayranlığın artmasına yol açtı.
Sait Faik Abasıyanık da Orhan Veli'nin bu yönüne 
dikkat çekerek onu "üzerinde en çok durulmuş, 
zaman zaman alaya alınmış, zaman zaman kendini 
kabul ettirmiş, tekrar inkâr, tekrar kabul edilmiş; 
zamanında hem iyi hem kötü şöhrete ermiş bir şair" 
olarak tanımladı. 

Her ne kadar Garip döneminde yazdığı şiirleriyle 
öne çıksa da Orhan Veli "tek tür" şiirler yazmaktan 
kaçınmıştı. Durmadan arayan, kendini yenileyen, 
kısa yaşamı boyunca uzun bir şiir serüveni yaşayan 
Kanık'ın edebiyat hayatı farklı aşamalardan 
oluşmaktadır. Oktay Rifat bu durumu "Orhan Fransız 
şairlerinin birkaç nesillik şiir macerasını kısacık 

ömründe yaşadı. Türk şiiri onun kalemi sayesinde 
Avrupa şiiriyle atbaşı geldi." ve "Birkaç neslin belki 
arka arkaya başarabileceği bir değişmeyi o birkaç 
yılın içinde tamamladı." sözleriyle açıkladı.

Çocukluğu ve eğitimi

Rumelihisarı sahilinde bulunan Orhan Veli 
heykeli. Heykelde, elinde kitap tutan şaire bir martı 
eşlik etmektedir.

Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914'te Beykoz'a 
bağlı Yalıköyü'nde bulunan İshak Ağa Yokuşu'ndaki 
Çayır Sokağında 9 numaralı konakta dünyaya geldi. 
Babası İzmirli tüccar Fehmi Bey'in oğlu Mehmet 
Veli, annesi ise Beykozlu Hacı Ahmet Bey'in kızı 
Fatma Nigar Hanım'dır.Nüfus tezkeresi suretine 
göre asıl ismi Ahmet Orhan olan şairin babasının adı 
Veli olduğu için, sanatçı Soyadı Kanunu'ndan önce 
Orhan Veli olarak tanındı. Orhan Veli'nin babası 
evlendiği sırada Mızıka-yı Hümâyun'da klarnist idi. 
Cumhuriyet'in ilanından sonra ise Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası'nın şefi oldu.16 Veli Kanık, hem 
bu yeni görevi hem de Musiki Muallim Mektebinde 
(Ankara Konservatuvarı) armoni profesörü olması 
dolayısıyla 1923-1948 yılları arasında Ankara'da 
yaşadı.16 Bu dönemde bir süre Ankara Radyosu'nda 
müdürlük de yapan Veli Bey, daha sonraki yıllarda 
İstanbul Konservatuvarında ilmî kurul üyesi ve 
İstanbul Radyosu'nda ses uzmanı olarak çalıştı.16 
Orhan Veli'nin kendisinden küçük iki kardeşi vardı. 
Bunlar Vatan Gazetesi muhabirlerinden Adnan Veli 
Kanık ve Füruzan Yolyapandır.17 Şairin ayrıca, bir 
yaşında iken Ankara'da ölen Ayşe Zerrin isminde bir 
kız kardeşi de vardır.1819

Orhan Veli'nin çocukluğu Beykoz, Beşiktaş ve 
Cihangir'de geçti. Mütareke sırasında Akaretler'de 
bulunan Anafartalar İlkokulunun ana sınıfına devam 
etti.16 Bir sene sonra ise bu okuldan alınarak 
Galatasaray Lisesi'ne yatılı olarak verildi.2021 Yedi 
yaşındayken Halife Abdülmecit'in Yıldız Sarayı'nda 
düzenlediği bir düğünde sünnet edildi.15 1925'te 
dördüncü sınıfı tamamladığında babasının isteği ile 
Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak annesiyle birlikte 
Ankara'ya taşındı. Orada, Gazi İlkokulu'na yazıldı. 
Bir yıl sonra Ankara Erkek Lisesi'ne (bugünkü 
adıyla Ankara Atatürk Lisesi) yatılı girdi.22 Kanık, 
çocukluğunda bazı hastalıklar ve tehlikeler de 
yaşadı. Örneğin, beş yaşında yanma tehlikesi 
geçirdi ve uzun süre tedavi gördü.20 Şair dokuz 
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yaşında kızamık, on yedi yaşında ise kızıl hastalığına 
tutuldu.

Kanık'ın edebiyata olan merakı ilkokul sıralarında 
başladı.Bu dönemde Çocuk Dünyası isimli 
dergide bir hikâyesi basıldı.24 Ortaokulun yedinci 
sınıfındayken Oktay Rifat Horozcu ile tanıştı.25 
Birkaç yıl sonra ise bir müsamere sırasında halk 
evinde Melih Cevdet Anday ile arkadaş oldu.26 
Lisenin ilk yılında edebiyat öğretmeni Ahmet 
Hamdi Tanpınar'dı.25 Tanpınar, öğretmeni olduğu 
sürece Kanık'a öğütler verdi ve onu yönlendirdi.25 
Şair, lise döneminde arkadaşları Oktay Rıfat ve 
Melih Cevdet'le birlikte Sesimiz isimli bir dergi 
çıkardı.Sanatçının yaşamının bu evresi Aruz vezni 
kurallarını ve ahengini kavradığı ve ilk şiirlerini 
yazdığı dönem oldu.

Kanık, yine lisede tiyatro çalışmalarına katıldı. 
Örneğin, Raşit Rıza'nın oynadığı Aktör Kin 
oyununda rol aldı.25 Ankara Halkevi'nde Ercüment 
Behzat Lav'ın sahnelediği Ahmed Vefik Paşa'nın 
Molière'den uyarladığı Zor Nikâh'ta Üstâd-ı Sanî'yi, 
Maurice Maeterlinck'in Monna Vanna'sında ise 
baba rolünü üstlendi.24 Kanık, sonraki yıllarda 
tiyatro alanındaki çalışmalarına çevirmen olarak 
devam etti ve pek çok oyunu Türkçeye çevirdi.II

Şair 1932 yılında, liseden mezun oldu. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin felsefe 
bölümüne kaydını yaptırdı. 1933 yılında Edebiyat 
Fakültesi Talebe Cemiyeti başkanı seçildi. 1935 
yılına kadar devam ettiği üniversiteyi bitirmeden 
okuldan ayrıldı.28 İstanbul Üniversitesi'ne giderken 
bir yandan sürdürdüğü Galatasaray Lisesi'ndeki 
öğretmen yardımcılığı görevine, okuldan ayrıldıktan 
sonra bir sene daha devam etti.29 Sonraki yaşamı 
ve sanat hayatı

Kanık, daha sonra, Ankara'ya giderek PTT Umum 
Müdürlüğü, Telgraf İşleri Reisliği, Milletlerarası 
Nizamlar bürosuna girdi.28 Şair, Ankara'ya 
döndükten sonra eski arkadaşları Oktay Rifat ve 
Melih Cevdet'le tekrar bir araya geldi ve bu üçlü, 
benzer tarzda şiirler yazmaya başladı. 1936 yılında, 
Nahid Sırrı Örik'in şiirlerini yayınlatmaları önerisinin 
ardından, Varlık dergisinde Orhan Veli'nin, Oaristys, 
Ebabil, Eldorado, Düşüncelerimin Başucunda isimli 
şiirleri yayınlandı.Dergide, Orhan Veli ve arkadaşları 
edebiyat dünyasına şöyle tanıtılmıştı:

“ Varlık'ın şiir kadrosu yeni ve kuvvetli 
genç imzalarla zenginleşmektedir. Aşağıda dört 
şiirini okuyacağınız Orhan Veli, şimdiye kadar 
yazılarını neşretmemiş olmasına rağmen olgun 
bir sanat sahibidir. Gelecek sayılarımızda onun ve 
arkadaşları Oktay Rifat, Melih Cevdet ve Mehmet 
Ali Sel'in şiirimize getirdikleri yeni havayı daha iyi 
belirtecektir. „

Bu ilk şiirlerini, bir kısmı Mehmet Ali Sel 
mahlasını taşıyan diğer şiirleri takip etti. 1936 - 1942 

yılları arasında Varlık'ın yanı sıra İnsan, Ses, Gençlik, 
Küllük, İnkılâpçı Gençlik dergilerinde şiirleri ve 
yazıları basıldı. Orhan Veli, bu dönemin ilk yıllarında 
yazdığı şiirlerin şekli, yapısı ve içeriği dolayısıyla 
hece şairi olarak kabul edildi. 1937 yılından sonra 
ise hem Kanık hem de Anday ve Horozcu yeni 
tarzda şiirlerini yayınlamaya başladılar.

Kanık'ın Rumelihisarı sahilinde bulunan 
heykelinin detayı

1939 yılında, arkadaşı Melih Cevdet Anday'la 
birlikte araba kazası geçirdi. Bu olayın sonucunda 
yirmi gün komada kaldı.32 Kazanın sebebi, Anday'ın 
sürdüğü arabanın Çubuk Barajı tepesinden aşağı 
yuvarlanmasıydı. 1941 yılının Mayıs ayında Garip 
seçkisi yayınlandı. Bu kitapta şairin yirmi dört 
şiirinin yanı sıra Melih Cevdet'in on altı, Oktay 
Rifat'ın ise yirmi bir şiiri yer aldı.34 Kitabın içindeki 
şiirler kadar ses getiren önsözünü ise Orhan Veli 
yazdı.34 Bu kitap sonradan Birinci Yeni olarak da 
anılacak Garip akımının başlangıcı oldu.35 Garip 
akımının kurucuları olan Kanık, Horozcu ve Anday, 
radikal bir tutumla kendilerinden önce gelen 
hececilerin ve Ahmet Haşim'in şiirleriyle, Nâzım 
Hikmet'in toplumcu-gerçekçi şiirlerini reddettiler.36 
Kitaptaki şiirler ve önsöz edebiyat dünyasında 
büyük tartışmalara sebep oldu. Özellikle Orhan 
Veli'nin yazdığı "Yazık Oldu Süleyman Efendi'ye" 
mısrası üzerinde duruldu. Bu mısrayı kimileri tenkit 
ederkenIII, kimileri çalıntı olduğunu iddia etti.Bir 
diğer grup ise Türkçede yazılmış en güzel dizelerden 
biri olduğunu söyledi. Bu münakaşalar sonucunda 
mısra çok popüler oldu,36 hatta Nurullah Ataç'ın 
deyişi ile "vapurlara, tramvaylara, kahvehanelere 
kadar" girdi ve bir deyim niteliği kazandı.Orhan 
Veli'nin "Yazık oldu Süleyman Efendi'ye" kadar 
meşhur olarak gündelik dile giren bir diğer dizesi ise 
Ahmet Haşim'in "Göllerde bu dem bir kamış olsam" 
mısrasını hicvetmek için yazdığı "Rakı şişesinde 
balık olsam" idi.

Şair, PTT'deki görevinden askerlik sebebiyle 
1942 senesinde ayrıldı. 1945 yılına kadar 
Gelibolu'nun Kavak Köyü'nde askerliğini yaptı.29 
Bu dönemde sadece altı şiiri yayımlandı.34 1945 
yılında teğmen rütbesiyle terhis oldu ve Millî 
Eğitim Bakanlığı'nın Tercüme Bürosu'nda çalışmaya 
başladı.Fransızcadan yaptığı çeviriler bakanlığın 
klasikler serisinden yayınlandı. Şair Şubat 1945'te 
Vazgeçemediğim isimli şiir kitabını, Nisan 1945'te 
ise Garip'in sadece kendi şiirlerini içeren ikinci 
baskısını çıkardı.34 Bu kitapları 1946 yılında 
yayımlanan Destan Gibi ve 1947'de basılan Yenisi 
takip etti.41
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi 3 
duyuya da hitap ediyor

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 
görme engelli bireylerin de 
yararlanabileceği eğitim ve dene-yim 
alanı kuruldu. Ziyaretçiler, dokunarak, 
işiterek ve görerek tarihi eserleri 
tanıyabilecek. Müze, kapılarını ilk kez TRT 
Haber'e açtı.

Eşsiz eserler tarandı, 3 boyutlu 
modellemeleri yapıldı. Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi'nde görme engelli ya da az gören bireyler ve çocuklar için eğitim ve 
deneyim alanı oluşturuldu.

Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki medeniyetlerin ünik eserlerinden oluşan 22 adet eserin 
ön-celikle taramaları yapıldı. Boyutlandırılarak yine 3d yazıcılarla var olur hale getirildi.

"Eski depo alanında görme engellilere hizmet sunduk"
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, "Bu alana zaten daha önce Anadolu 

Me-deniyetleri Müzesi'nin eğitim atölyelerin olduğu bir alandı son restorasyon çalışmalarında 
bu alan depo olarak kullanmaya başlanmıştı. Biz burayı yeniden hem müze eğitiminin hem de 
gör-me engellilerin hizmetine sunduk" dedi.

Proje, henüz hazırlık aşamasındayken ulusal ve uluslararası alanda ödül ve takdir topladı.
"Herkes için tasarım anlayışı"
Eserlerin yeniden üretiminde az gören bireylerin de deneyimleyebilmesi için sarı renk 

seçildiğini söyleyen Bongo Art Project Kurucusu Çiğdem Aslantaş, "Sadece görme engelliler için 
değil herkes için tasarım anlayışı ile görme engelli ve sağlıklı çocukların bir arada aynı anda 
müzelerden faydalanabileceği alanlar oluşturabilmek için aslında bir arge çalışması ve prototip 
örneği oldu" diye konuştu.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 3 duyuya da hitap ediyor
Eğitim ve deneyimleme alanında ziyaretçiler eserleri ister dokunarak ister duyarak isterse 

göre-rek öğrenebilecek. Aynı zamanda bu eserleri atölyelerde yeniden üretim sergileme 
alanlarında sergileyebilecek.

Aslantaş, "2020 yılında Paris'teki Avrupa Kalkınma Bankası'nın 41 ülkede açmış olduğu sosyal 
inovasyon yarışmasında Avrupa'nın en iyi 7 proje fikrinden biri seçildik ardından Almanya Bü-
yükelçiliği'nin sürdürülebilir gelecek yarışmasında Türkiye ikincisi olduk. Eğitim ve deneyim 
alanındaki etkinliklere aynı anda 50 öğrenci katılabilecek" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 3 
duyuya da hitap ediyor

Ahmet Bilgehan ARIKAN

K ü l t ü r - S a n a t
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Kitap Adı: Mucit Mete’nin Traktörü

Yazar: Metehan Yazıcı

Yayınevi: Uyanış Yayınevi

Her güzel şey hayal etmekle başlar. Başarıda hayal gücü çok önemlidir. Tıpkı bu kitapta olduğu 
gibi... Metehan Yazıcı daha sekiz yaşında teknolojiye olan sevgisini hayal dünyasıyla birleştirmiş. 
Hayalindeki projeyi gerçekleştirmek adına kendisine yardımcı olacak insanları da ikna ede-
rek zorlu sürecine başlamış. Ortaya çıkan mükemmel sonucu diğer çocuklar ile paylaşmak 
istediğinde Mucit Mete'nin Traktörü kitabı kaleme alınmış. Amacı; çocuklara hayal kurmayı, icat 
etmeyi, teknolojiyi sevdirebilmek adına, eğitici öğretici olduğu kadar eğlenceli bir dille anlatarak 
yenilikçi olmalarına katkıda bulunabilmektir. Metehan Yazıcı ile gurur duyduğumun altını çizerek 
asla vazgeçmemeyi aşılayan bu kitabın bütün çocuklara ulaşmasını dilerim.

Sevgilerimle

Şair- Yazar Çiğdem Köroğlu 

(Tanıtım Bülteninden)

Kitap Tanıtımı 
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İskelet Olarak: 

Muhakemat, muhakeme 
kelimesinin çoğuludur. Bu da 
birçok bilgiyi ve birbirinden 
farklı ko-nuları delillendirerek, 
o bilgileri bir diğeri ile test 
ederek onlar hakkında hükme 
varmak; yani şu şey doğrudur, 
şu da yanlıştır, şeklinde hüküm 
vermek demektir. Muhakemat 
kitabı, başta İşaratül-İ’caz tefsiri 
olmak üzere Risale-i Nurun 
girişidir. Telif literatürü olarak 
bizim giriş dediğimize Arapçada 
mukaddime veya medhal denilir. 
Muhakemat kitabının uzun bir 
ismi var, o da şudur: Mariz Bir 
Asrın, Hasta Bir Unsurun, Alil Bir 
Uzvun Reçetesi veya Saykalül- 
İslamiyet veya Bediüzzaman’ın 
Muhakematı..  

Aynı manaya gelen mariz, 
hasta ve alil kelimeleri ile 
Araplara, Türklere ve Kürtlere 
işaret ediyor. 

Bir kitabın girişi, onun hangi 
şartlarda ve hangi çerçevede 
nasıl anlaşılacağını anlatan ve bir 
derece delillendiren ilk bölümü 
demektir. Yani Muhakematı 
bilmeyen, onu usul olarak esas 
almayan kişi, Risale-i Nuru ve 
Risale-i Nurun hakiki bir tefsiri 
olduğu Kur’anı tam ve doğru 
olarak anlayamaz. Çünkü 
mukaddime basamak demektir.  
Ve basamaklar olmadan hedefe 
ve maksada çıkılamaz. 

Muhakemat kitabı, üç makale 
yani üç bölümdür. Hakikat, 
belağat ve akide denilen üç 
temel konuda Bediüzzaman’ın 
makalesini (söylemini) 

dile getiren bir kitaptır. Bu 
makalelerin bir ismi de unsur, 
mesela unsur’ul-hakikat, 
unsur’ul-belagat, unsur’ul-
akidedir. Unsur kelimesi, 
temel ana malzeme demektir. 
Burada şu manaya gelir: Birinci 
Makaledeki prensip ve kuralla-rı 
bilmeyen, asla hakikati elde 
edemez. 2. Makaledeki yöntem 
ve kuralları bilmeyen, asla edi-
bane ve beliğ sözleri saçma ve 
boş sözlerden ayırt edemez. 
Üçüncü Makalede geçen izah ve 
delilleri bilmeyenler, asla sağlıklı 
bir imana sahip olamazlar. 
Olsalar da karşı tarafa asla imanî 
hakikatleri anlatamazlar. 

Hakikat gerçeklik diye çevrilir. 
Bu da terim olarak orta yolda 
ve sırat-ı müstakimde gitmek 
demektir. Çünkü gerçeklik ve 
gerçek hayat, iki zıddı birleştirip 
birlik yapmak ile yani orta yolda 
gitmek ile ancak elde edilir. 
Çünkü hayat denilen yolculukta 
sadece üç şerit var: İfrat, tefrit 
ve orta yol: Aşırı uçlarda hayat 
ve hakikat olmadığına göre bu, 
sırat-ı müstakimde haki-kat 
vardır, manasına gelir. Mesela 
ruhçu olmak, insana hayatın 
gerçekliğini kazandırmaz. 
Maddeci olmak da öyle.. Demek 
hakikat, ruh ile maddeyi bir 
bütün olarak görmek, onları 
bütünlük çerçevesi içinde 
yaşamak demektir. Bu orta yolun 
bir ismi de sırat köprüsüdür.  
Sırat köprüsü kıldan ince 
kılıçtan keskin olmakla beraber 
insanların önemli bir kısmı 
onda yürür. Çünkü ifrat ve tefrit 
şeritlerinde yaşamak bir nevi 
azaptır. Ve çünkü hakikat, kıldan 
ince kılıçtan keskin de olsa, 

onun delilleri çoktur ve onu 
gerektiren şeyler de çoktur. Evet, 
hayat denilen hakikat, biyosfer 
dediğimiz çok ince bir tabakada 
vardır. Ama hayat her şeydir, 
hayatın dışında olanlar adeta yok 
gibidirler. 

Hakikat, belagat ve akide 
denilen bu üç unsur, aynı 
zamanda insanlığı oluşturan 
çimento, demir ve kum gibidirler. 
İnsanlık teknolojide ve maddi 
keşiflerde 10 bin kat ilerlemesine 
rağmen, eğer bugün bütün 
çağlardakinden daha çok mutsuz 
ise bu mutsuzluk, insanın bu üç 
unsur alanında adeta iflas etmiş 
durumda olduğundan dolayıdır. 

Zaten dinlerin birinci amacı, 
insanı hayvanlıktan çıkarıp 
Halife-i Ru-yi Zemin yapmaktır. 
De-nebilir ki; İslam âlemi bütün 
manevi zenginliğine rağmen eğer 
bugün Batıya karşı mağlup ise, 
elinde bu üç unsurun olmaması 
veya anlaşılmamasıdır. Bunları 
anlamayacak, bilmeyecek ne var, 
demeyin. Çünkü Bediüzzaman 
bu 160 sayfalık kitapta 300 
küsur sefer, işaret, remiz, ten-
bih kelimelerini kullanmıştır. 
Bununla diyor ki: 

Bu kitaptaki meseleler o 
kadar derin ve o kadar gizlidir 
ki; ancak öncelikli olarak uyanık 
olup şifreyi çözer gibi bakarsan 
anlarsın. Tenbih uyandırmak 
demektir. Bu da diyor ki; sen ey 
oku-yucu, bu gibi konularda uyku 
içindesin. Eğer tam uyanırsan 
ve işaret dilini anlarsan ancak 
bunları anlayabilirsin. 

Hulasa: İnsan ancak soyut 

Muhakemat Hakkında 
Bahaeddin Sağlam

F I K I H
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manaları bilirse ve farklı zıtları 
hakikat çizgisinde dengelerse ve 
bilgilerini bütün ilimler eleğinden 
geçirip test ederse varlıkta ve 
hayatta bir anlamın olduğunu 
görebilir. Yani bu aşamaları 
geçtikten sonra Kur’ana muhatap 
olabilir. Çünkü Kur’an hakikati 
anlatan temel eserlerden en 
birincisidir, denilebilir. 

Beden olarak: 

Kitabın ilk bölümleri, varlığı 
ve hayatı özellikle insanın 
hayatını ve insan hayatı 
içindeki dinin yerini anlatan 1. 
Mukaddimeden.. Geçmiş zaman 
ve gelecek zamanın farklarını 
gösteren 2. Mukaddimeden2.. 
Saf vahyin ve zamanla birikmiş 
olan kültürlerin farkını anlatan 
3. Mukad-dimeden.. Bir kişi gibi 
olan sosyal hayatın yanılgıları 
ve çocuksu algıları ve bunun en 
zeki insanı dahi çocuk seviyesine 
düşürdüğünü anlatan 4. 
Mukaddimeden.. 

Çocuksu toplumsal dil 
seviyesinde kalanların; yorumu, 
soyutlamayı bilmeyen insanların 
ka-ranlık dünyasını tasvir ettikten 
sonra, sembolik dil ile gelen 
din dili konusunda ne kadar 
cahil kaldıklarını anlatan 5. 
Mukaddimeden.. 

Kültürlerin, toplumların ve 
bireylerin iç içe yaşamasından 
dolayı ortalıkta bir malumat 
çorba-sının ortaya çıktığını ve bu 
çorba içinde kaybolan hakikatin 
mahzun halini anlatan 6. Mukad-
dimeden.. 

İnsanlığın din, dil, sembol, 
mecaz ve benzeri mallardan 
oluşan servetinin ayrı ayrı 
raflarda satılması yerine; bu 
servetlerin dökme pazar malı 
haline gelmesinden dolayı 
kaybolan hakikat pırlantasını 
anlatan 7. Mukaddimeden.. 

Ortaçağda din vardı, diye 

o çağın bütün ilkelliklerini 
bu çağa dayatan anlayışı ve 
istibdadın 40 çeşidini anlatan 8. 
Mukaddimeden3.. Umutsuzluk 
bulutları içinde, fen ve medeniyet 
desteğin-de gerçek ortaya 
çıkacaktır, diye müjde veren 
9. Mukaddimeden4.. En basit, 
dil deyimlerini ve temsillerini 
dahi gerçek manada anlayan 
dindar bir toplumun, hakikatin 
önünde nasıl engel olduğunu 
gösteren 10. Mukaddimeden.. 
Hükümlerin, dinî meselelerin, 
ilmî konuların derece-lerini, 
özelliklerini ayırt edemeyen  
çocuksu dindar bir toplumun, 
nasıl ya hep ya hiç dayat-ması ile 
dinden uzaklaştığını anlatan 11. 
Mukaddimeden..  Oluşur… 

12. Mukaddime ise, mollaların 
nasıl dini yanlış anladıklarını 
gösterir. Bediüzzaman, bu 
mu-kaddimeye tam 40 sayfa 
yer vermiştir. Hâlbuki diğer 
mukaddimelere iki üç sayfa yer 
veriyor-du.

Bu mukaddimede yaklaşık 40 
meseleye temas edilir. Bunlardan 
en çok yer alan konu dünya-
nın yuvarlaklığı meselesidir. 
Burada Kürt mollalarının, dünya 
yuvarlaktır, dediği için Bediüz-
zaman kâfir olmuştur, şeklindeki 
ithamlarına kapalıca işaret 
ediliyor.. Böyle bir iddia, kırk 
yönden Kur’ana aykırıdır, diyen 
mollalara karşı Bediüzzaman’ın 
yılmadan dört yüz cümle ile 
cevap vermesi, çok büyük bir 
şefkat ve gayreti gösterdiği gibi; 
bizim toplum olarak hakikatten 
ne kadar uzak olduğumuzu 
gösteriyor. 

Hulasa: Birinci Makale olan 
bu On İki Mukaddime, birinci 
planda dindar Müslüman toplu-
ma özellikle mollalara hitap 
ettiği için, bu durum bize diyor 
ki; hakikatin anlaşılması önünde 
en büyük engel dil, fen ve özgür 
düşünceyi bir araya getirmeyen 
mollalardır. 

İkinci Makaleye geçerken; 
Kur’anın mucizeliğini ve 
dolayısıyla hakikati görmeyen 
İslam camiasının dışındakilere 
diyor ki; birinci makaleyi 
oluşturan bu 12 mukaddimede 
gösterilen engelleri bilin; onları 
bir kenara çekin; sonra bu İkinci 
Makalede anlatılan belagat 
özellikleri ile Kur’ana bakın; 
göreceksiniz ki; Kur’an, kâinat 
büyüklüğündeki meseleleri ilmî 
ve gerçekçi bir şekilde anlatmakla 
mucize olduğu gibi; bu konuların 
ambalajı olan Kur’anın üslubu da 
başlı başına bir mucizedir.. Tıpkı 
doğal meyveler gibi.. İçlerinde 
hakikat çekirdekleri olduğu gibi 
kabukları da gıda ve şifadır; aynı 
zamanda bir sanat harikasıdırlar. 

Bütün bu izahlara rağmen 
ben fen ve ilim adamıyım; her 
şeyi ölçüp biçtikten sonra ancak 
ina-nırım. Ben Arapça, belagat ve 
tefsir bilmem, diyen Japonlar gibi 
yabancılara da, Üçüncü Ma-kale 
ile cevap veriyor. 

Bu makalede (unsurda) 
gerek Allah’a iman etmeyi ve 
gerek peygamberlik ve vahiy 
hakikatle-rini kabul etmeyi ve 
gerek imanın ikinci bir rüknü olan 
ahirete iman meselesini bu sefer 
labo-ratuarda isbat edercesine; 
fizikten, kimyadan, sosyolojiden, 
psikolojiden, retorikten ve 
benzeri onlarca alandan 
deliller getirmek ile akideyi 
ve inanç sistemini anlatıyor. 
Laboratuar deyince bu gibi 
bilgiler konusunda biçare olan 
bazı Müslümanlar, efendim dinî 
bilgiler laboratuara giremez, diye 
itiraz ediyorlar. Evet, dinî bilgiler 
çok geniş adeta sonsuz bir alanı 
kapladıklarından laboratuara 
girmezler. Fakat Bediüzzaman’ın 
kullandığı laboratuarın biri 
bütün fizik dünyasıdır; diğeri 
bütün kimyasal evrendir, diğeri 
sosyolojidir. Yani Bediüz-zaman, 
geçmiş ve geleceğiyle kâinatı, 
hayatı ve toplumu bir laboratuar 
gibi kullanıyor. Onun diğer bir 
laboratuarı, vicdan denilen ve 
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bu kadar bilimsel gelişmelere 
rağmen dibi henüz tam 
görünmeyen bilinçdışı dedikleri 
âlemdir. 

Ruh olarak: 

Muhakematta 300-400 
arasında bilimsel kanun ve 
prensipler geçer.  Bu prensipler 
sadece teo-ri olarak geçmiyor. 
Bediüzzaman, bu kuralları bu 
kitapta geçen konular içinde 
pratize ediyor; senin onları 
nasıl kullanacağını gösteriyor. 
Bütün bu kuralları, izahları ile ve 
örnekleri ile yazmak, müstakil 
bir kitap ister. İnşaallah yakın 
bir zamanda böyle bir çalışma 
yapacağım. Şimdilik küçük bir 
numune olarak; bu kaidelerden 
sadece yedi kuralın basit bir 
tercümesini sizinle paylaşıp Nur 
Cemaatinin üniversite okuyan 
kesiminin Medresetüzzehrada 
okuyan mu-hakkik âlimler 
olmasına dua edelim. Yoksa 12. 
Mukaddimenin başında geçen şu 
kural, Nur-cularda da işlemeye 
başlar: Özü bulamayan, kabuk 
ile uğraşır; gerçeği tanımayan, 
hayalî hurafelere sapar.  

Evet, Cemaatin okumuş 
kesimi, ya muhakkik birer âlim 
olacak. Veya tevil ilmini yasak 
et-mekle İslamiyeti yokluk 
kenarına getiren sözde selefiler 
gibi olacaktır. 

Sözde selefi diyorum. Çünkü 
eski büyük imamlar, eğer tevil 
etmeyi yasak ettiler ise, o zama-
nın zihinlerinin hazır olmaması ve 
fen ilimlerinin gelişmemesinden 
idi. Yoksa doğru yol de-mek 
olan Ehl-i Sünnetin en birinci 
prensibi anlaşılmayan veya 
yanlış anlaşılabilen metinleri 
tevil etmektir. İmam Fahreddin-i 
Razi tefsiri bunun en bariz bir 
örneğidir. Hatta diyebilirim ki 
Eş’arileri Ehl-i Hadisten farklı kılan 
en birinci özellik Eş’arilerin tevili 
esas almalarıdır ve Ehl-i Hadisin 

tevili yasak etmesidir. Maalesef, 
Risale-i Nur dairesinde önemli 
hizmetleri olan bir Hoca Eefendi, 
hadisçilere fazlaca meyilli 
olduğundan, Buharide sahih bir 
rivayet olarak geçen; Âdemin 
altmış zira boyunu ve yedi zira 
enini anlatan hadisi tevil etmek, 
bütün Kur’anı ve içindekileri 
inkâr etmek demektir, diye bir 
kitabında yazabilmiştir. Demek 
böyle olmamak için size şimdilik 
şu yedi altın kural yeterlidir.. 
Yazının ekinde bu konularla ilgili, 
sekiz sene önce kaleme aldığım 
iki kısa yazıyı da bir müzakere 
dersi olarak ilave ediyorum. 

Birinci Kural: Akıl ve nakil 
(başka bir tabir ile bilimlerin 
verileri ile vahyin verileri) 
tearuz ettiklerinde (zahiri olarak 
çeliştiklerinde) akıl esas alınır; 
nakil tevil edilir. Fakat o akıl, akıl 
olsa gerek… 

Buradaki dört temel terimin 
izahı şöyledir:  Akıl burada 
insanın kendi bilgisi, mantığı 
ve müktesebatı ile kat’i olarak 
bildiği malumat demektir. 
Bu müktesebatın bedihiliğini 
sağlayan ve matematik kanunları 
ile çalışan insan beyninin 
çalışmasına akıl denildiği için; 
beynin sağ-ladığı bu gibi bedihi 
meselelere de akıl denilmiştir. 
Nakil ise, insanoğlunun naklettiği 
ve ak-tardığı İlahî bilgiler 
demektir. Bu İlahî bilgiler kâinatın 
aklıdırlar. Gerçek manada bu iki 
akıl çelişmediğinden biz, tearuz 
kelimesini zahiri çelişki diye 
çevirdik.. Zaten tearuz kelimesi 
te-rim olarak yani tefsir ve 
hadis usullerinde sadece zahiri 
çelişki manasında kullanılır. Tevil 
kelimesi ise, zahiren görünen 
bu çelişkiyi giderecek şekilde, 
temel kurallara dayanarak, ayet 
ve hadisi baştaki asıl manasına 
yönlendirmek demektir.

Bediüzzaman, Muhakematın 
5. Mukaddimesinde bu bilgileri 

bize verdikten sonra aynı 
kitabın 12. Mukaddimesinin 8. 
Meselesinde ise:

Mecaz için farklı karineler 
olabilir; mesela bir metnin 
mecaz olduğuna dair metnin akıl 
yö-nünden muhal olması, karine 
olabileceği gibi; metin dışından 
başka maddi bir delil veya 
sı-radan bir delil veya metnin 
bağlamı ve nazm-ı maanisi o 
metnin mecaz olduğuna karine 
ola-bilir.. Ayrıca Kur’anın başka 
ayetlerinde geçen bazı hakikatler 
de diğer ayetlerin mecaz ol-ması 
için karine olabilir, diye söylüyor. 

Ve bazen de, bazı ayet ve 
hadislerin mecaz olduğu kabul 
edildiği halde tercümede maksut 
mana esas alınmaz da meal esas 
alınır. Dolayısıyla mecaz olan 
o ayet ve hadislerin mucizevî 
güzelliği ve belagati yine 
kaybolur, diye dinî neşriyatın 
yazar ve yayıncılarını uyarıyor. 

Üçüncüsü: İslam âleminde 
bugünkü bilimlere uygun olarak 
varlık ve hayat algısı oluşmu-yor. 
Çünkü Müslüman âlimler her bir 
bilim dalından bir parça biliyorlar. 
Bilimsel bir fotoğraf ortaya 
çıkmıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir 
varlık ve hayat algısı oluşmuyor. 
Üstad bu çıkmaz sorunu şöyle 
tasvir etmiştir: 

Nasıl ki, başka âlemden bu 
küreye gelen tasvirci bir nakkaş 
farz olunsa: Hâlbuki ne insanı 
ve ne insanın gayrısı (insandan 
başka canlıların) tam suretini 
(fotoğrafını) görmemiş; belki her 
birisinden bazı âzasını görmekle 
insanın tasviri veyahut gördüğü 
eşyanın umumundan bir sureti 
(taployu) tasvir etmek isterse; 
meselâ, insandan gördüğü bir 
el, bir ayak, bir göz, bir kulak, 
yarı yüz ve burun ve amame 
(sarık) gibi şeylerin terkibiyle bir 
insanın timsalini; yahut nazarına 
tesadüf eden atın kuyruğu, 
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devenin boynunu, insanın 
yüzünü, arslanın başını (topla-
yıp) bir hayvanın sureti yapsa; 
nasıl ki imtizaçsızlıkla kabil-i 
hayat olmadığı için şerait-ı ha-yat 
(hayat şartları) böyle ucubelere 
müsait değildir, diyecekler ve 
nakkaşı müttehem (ittiham) 
edecekler.. Şimdi bu kaide, 
fenlerde  (bilim dallarında) aynen 
cereyan eder (geçerlidir.) Ça-resi 
odur ki: Bir fenni esas tutup 
sair malûmatını avzen ve zenav 
(havuz veya havuza akan arklar) 
gibi yapmaktır.  Yani eğer kişi bir 
ilmi esas alırsa; esas aldığı ilmi 
havuz gibi yapmalı; diğer ilimleri 
de o ha-vuza akan arklar gibi 
yapmalı. Ve eğer kişi malumatını 
esas alırsa, o malumatını, her 
birisi bir kanal olan muhtelif 
ilimlerden beslemeli. 

Dördüncüsü: İslam âlemi 
Orta Çağın kültürel birikimini 
dinî birikim sanıyor; din ve 
varlık hakkında çağımıza uygun 
olarak bilim birikimini ve 
epistemolojisini oluşturamıyor. 
Üstad bu sorun için de şöyle bir 
çözüm öneriyor: 

Geçmiş çağların derelerinde 
egemen olan garaz, düşmanlık ve 
üstün gelme arzusunu doğuran 
faktör; duygusallık, arzular ve 
güç idi. O zamanın insanlarını 
irşad için şiirsel ve duygusal 
hitabeler yeterli idi. Çünkü 
duyguları okşamak, insanların 
eğilimlerini etkilemek için vaiz 
ve hatip tarafından iddia edilen 
konuyu süslü ve parlak olarak 
göstermek.. Veya vaizdeki  o 
ko-nuyu korkunç ve parlak 
tasvirlerle hayale hoş göstermek, 
güçlü ve açık delilin yerini tutar 
idi. Fakat bu asrın insanlarını 
o eski insanlar gibi görmek, 
zaman içinde gerisin geriye 
gitmek; bu asrın insanlarını o 
eski asırların köşelerine zorla 
sokmak gibi bir şey olur.. Hâlbuki 
bu asrın insanı delil ister; konuyu 
parlak göstermek ile aldanmaz. 
Çünkü bu asır ilim asrıdır. İlmin 
hakikatleri şimdiden geleceğin 

dağlarına yağmur veriyor. Bu 
ilmî hakikatler; özgür fikir, 
akıl, hakikat arayışı ve felsefe 
(hikmet) tarafından daimi olarak 
destekleniyorlar. 

Beşincisi: Kendinde, 
muhalefet etmeyi gerekli 
görmek; soğuk taassup; daima 
üstün gelme duygusunu taşımak; 
tuttuğu taraf ve tutunduğu 
kuruntuya mutlaka bir bahane 
bulup kendini mazur göstermek..  
Arzusuna uygun olan zayıf tarafı 
güçlü göstermek; başkasını 
eksik gös-termekle kendinin 
mükemmel olduğunu ilan etmek; 
başkasını sapık ve yalancı ilan 
etmekle, güya doğruluğunu 
ve doğru yolda olduğunu ispat 
etmeye çalışmak gibi sefil ve 
süfli davranış-ların kaynağı 
olan kendini beğenmişlik ve 
bencillik, ilmî tartışmalarda 
başkasını yanıltarak öyle ahlakî 
bir çöküntüye sebep olurlar ki; 
bu durum, ancak Allah’a şikâyet 
etmekle giderile-bilir.. 

Altıncısı: İlmi aktarmada ve 
eğitimde istibdad ve anarşizmi 
kaldırmak.. Üstad bu problem 
için de şöyle diyor:  

Bir adam(ın) müstaid 
(yetenekli) ve kabil olduğu 
(yapabileceği) şeyi terk ve ehil 
olmayan şeye teşebbüs etmesi, 
şeriat-ı hilkate (doğal şeriata) 
büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı 
(işin gereği) odur ki, istidadı, 
sanatta intişar ve tedahül 
(sanatın içine ve özüne nüfuz 
etmek) ve sanatın mekayisine 
ihtiram (sanatın ölçülerine 
saygı) ve muhabbet (kendi 
işini sevmek) ve nevamisine 
temessül ve imtisal (o işin ve 
ilmin kurallarını uygulamaktır;) 
el-hâsıl, fena fi's-sanat olmak-
tır. Vazife-i hilkat (doğal görev) 
bu iken, bu yolsuzlukla sanatın 
suret-i lâyıkasını tağyir eder

iBu sırra binaen, pek çok 
adam meylü'l-ağalık ve meylü'l-
âmiriyet ve meylü't-tefevvukla 

müte-hakkim (zoraki bir sultan 
gibi) geçinmek istediğinden, ilmin 
şanından olan teşvik ve irşad ve 
nasihat ve lûtfu terk edip, kendi 
istibdad ve tefevvukuna (zorbalık 
ve üstünlüğüne) vesile-i cebir 
ve tânif eder (zorbalık ve şiddet 
aracı yapar..)  İlme hizmete 
bedel, ilmi istihdam eder. 
Buna binaen (bundan dolayı) 
vezaif (görevler) ehil olmayanın 
ellerine geçti. Bahusus medaris 
(medreseler) bununla indirasa 
(tamamen silinmeye) yüz 
tuttu. Buna çare-i yegâne, 
daire-i vahide (bir tek fakülte) 
hükmünde olan müderrisleri, 
darülfünun (üniversite) gibi çok 
devaire (fakültelere) tebdil ve 
tertip etmektir (dönüştürüp 
düzenlemektir.) Tâ, herkes sevk-i 
insanîsiyle

akkına gitmekle, hikmet-i 
ezeliyenin emr-i mânevîsini 
meyl-i fıtrîsiyle imtisal edip 
(doğal eğilimiyle uygulayıp) 
kaide-i taksimü'l-a'mâl (işbölümü 
kuralı) tatbik edilsin. 

Burada sanat kelimesi, ilim 
ve o ilim dalı neticesinde ortaya 
çıkan iş ve meslek demektir. Os-
manlıcada sanat daha çok sanayi 
ve meslek manasında kullanılır. 
Tiyatro ve sinema gibi sa-natlara 
ise, bedayi’ ve edep ilmi denilirdi. 

Yedinci Kural: Vahiy kâinatın 
aklı ve bilincidir. Soyut evrensel 
bilgilerdir. Bu bilgiler, gel-
dikleri çağın sembollerini, dil 
özelliklerini, hayat sistemini ve 
olaylarını kendine ambalaj ve 
elbise yaparlar öylece ortaya 
çıkarlar. Demek tarihte birçok 
din geldiği gibi o dinlerin de 
her çağda birçok açıklaması 
yazılmıştır. Açıklama demek, 
o eski çağların ambalajını 
(üslübunu ve elbisesini) açarak 
o metinlerin içindeki vahyin öz 
manalarını görmek ve anlamak 
demektir. 
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Koray KAMACI

A N I

Türkiye’yi ve Türk Milletini yeni dönemde çok önemli bir sınav bekliyor. Türkiye 
artık tamamen Atlantik bloğundan çıkıp, Avrasya’da tarihi bir mevzilenme 
içine girecektir. Tabi bu mevzilenmenin mutlaka belli ölçülerde büyük sıkıntısı 
da olacaktır lakin, bütün bu sıkıntılar eğer Avrasya ve Asya konusunda radikal 
adımlar atılırsa çözülebilir. Bunun için de istikrarlı ve Avrasya yönlü dış politika 
hamleleri çok önemlidir. 

Son dönemde Avrasya stratejisini akıllıca devam ettiren Türkiye’nin, yeni 
dönemde büyük bir misyon yükleneceği muhakkaktır... Bunun için de Avrasya 
Birliği hususunun hayalden ibaret olmadığını saha da yaşanan pek çok olayda 
görebiliyoruz. Türkiye, yeniden Asya ve Avrasya stratejisini jeopolitik bir ödüle 
çevirebilir. Unutmamak lazımdır ki Avrasya; tarih boyunca toplumların hâkimiyet 
mücadelesine şahit olan ve döneminin güçlü devletleri tarafından öncelikle ele 
geçirilmeye çalışılan bir coğrafyadır. Avrasya’nın merkezi de Türkiye’dir. 

Türkiye hiç şüphesiz Avrasya bloğuna yabancı bir Devlet değil, aksine köklerine 
tarihine daha uygun bir birlik olarak Avrasya bloğunda daha etkili ve yetkili 
olabilir. Bu bağlamda başta Ortadoğu olmak üzere, Kafkasya ve Orta Asya’da 
tarihi sorumluluk bağlamında büyük işler yapabilir. Avrasya bloğundaki ülkeler 
içinde Türkiye kabul edilebilecek ve benimsenebilecek bir ülke konumundadır. 
Türkiye gelecek politik, askeri ve ekonomi alanında Avrasya bloğunda daha 
büyük işler yapabilir. ABD’nin en önemli beyin takımındaki isimlerinden olan ve 
2017 yılı içinde ölen Zbigniew Brzezinski’nin Avrasya ile ilgili şu analizi her daim 
Avrasya’nın önemini ortaya koymaktadır; “1940'lı yıllarda AdoIf HitIer ve Joseph 
StaIin’in de üzerinde anlaşmaya vardıkları gibi, Avrasya dünyanın merkezidir ve 
onu kontrol eden dünyayı da kontrol eder..”

Bu anlamda Avrasya dünya hâkimiyetinin belirlendiği bir anahtar konuma 
sahiptir, denilebilir. Bu yüzden bölgesel ve küresel devletlerin Avrasya’yla ilgili 
uzun dönemli planları vardır. Avrasya, geleceğin dünyasının şekilleneceği bir 
arenadır. Avrasya yerkürenin en büyük kıtasıdır ve jeopolitik olarak eksendir. 
Avrasya’ya hükmeden bir güç, dünyanın en ileri ve ekonomik olarak en verimli 
üç bölgesinden ikisini kontrol edecektir. Avrasya geleceğin dünyasında güçler 
dengesinin en başında bulunacaktır. Bu bağlamda Türkiye’nin de 2023 vizyonu 
Avrasya Birliği Projesi ile doğrudan alakalıdır. Türkiye artık güçler dengesinde 
büyük bir güç merkezi olmaya hazırdır. Bu bölgenin en güvenli enerji koridoru ve 
merkezi de Türkiye olacaktır. Global Monarşi bunun farkında…

YÜKSELEN GÜÇ AVRASYA 
VE 

TÜRKİYE
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Dünya’da hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak Avrasya’nın artan 
önemi ortadadır. Özellikle Asya Çağı olarak adlandırılan bir dönemin içerisine 
giriyor Dünya! Dünya’daki büyük para Baronları ve Global Monarşi’nin üstadları 
da Avrasya’ya doğru yatırımlarını ve dikkatlerini çevirmiş durumdadır. Yeni 
kurulacak olan düzende de Türkiye’nin konumu ve yeri çok önemlidir. Türkiye’nin 
bir ayağı Asya’da, bir ayağı ise Avrupa’dadır. Bu konumun Jeopolitik düzlemdeki 
yerini Türkiye çok iyi kullanmalıdır. Burada da İstanbul’a ben gelecekte çok farklı 
bakıyorum. Geçmişte Fatih Sultan Mehmed Han 1453’de İstanbul’u fethederek 
Osmanlı Devleti’ni “Yükselme Dönemi”ne geçirmiştir. İstanbul, İpek Yolu’nun da 
kavşak noktasında ki önemli bir ticaret merkeziydi. Türkiye Cumhuriyeti içinde 
yarın da İstanbul, dünya’da büyük bir Küresel güç denklemi içinde kurulacak 
olan Avrasya Birliği’nin de merkezi olacaktır. Her Uluslararası kuruluşun merkezi 
vardır. Avrasya Birliği’nin de merkezi İstanbul olacaktır. Dolayısı ile İstanbul’un 
da kendi içinde ki konumu ve önemi çok büyüktür. 2200 yıllık Türk Devlet aklının 
gelecek yüzyıldaki en büyük hamlesi de şüphesiz Avrasya hamlesi olacaktır. 
Bu hususu uzun zamandır yazan, konferanslarda anlatan biri olarak bu gücün 
farkına varmayanlar da yakında varacak diyorum. Ama geç kalınmadan varılırsa 
bir kıymeti olacaktır. Türkiye kendi içinde ve özellikle kurumlarda Atlantik ötesine 
göre düşünen ve Batı kafası ile hareket eden kişilere karşı da gereğini yapmalıdır.

Ve son söz: “Türkiye gelecek dönemde Avrasya’nın parlayan yıldızı olacaktır”
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Merhaba sır aleminin sır dolu gönül 
dostlarım yıl vazifesini yapıyor nisan ayı geldi 
bile ne güzel hal ile ramazanımız hayırlara vesile 
olsun Ya Rabbim müjdeler olsun hamdolsun 
eriştirene şükürler olsun kavuşturana rahmet 
olsun kavuşamayanlara bu nisan ayı bahar ile 
dualar ile şen etsin gönlümüzü el ele bahara 
hoş geldin diyelim koşalım kırlara açan lalelere 
sümbüllere güllere tebessüm edelim herkese 
içimden geldi siz değerli dostlarıma dualar 
yolluyorum en içten sevgilerimle. Gönlü 
geniş insanların ne verecek sevgilerini ne de 
bölüşecek ekmekleri bitermiş bu ramazanı 
bir aya değil on iki aya bölelim hep bölüşerek 
paylaşan olalım veren el üstün alan elden 
çünkü Rabbimdenmiş Allah’ım duyar sesimizi 
ve sevindirirmiş bizleri ne güzel bir haber 
merhametli yüreğiyle güzel dostlara selam 
olsun sevmek sevilmek şifa imiş hayatımızı 
besleyen güneş gibiymiş o zaman sevgi 
güneşimiz hiç sönmesin kendimizi de ihmal 
etmeden sevelim mi mutlu edelim mi beş 
çeşit formül buldum;

1- Keyifli çalışmak için sağlıklı

2- Zorluklara karşı savaşabilmek için güç

3- Hataları kabul etmek ve affetmek için 
kapasite

4- Hedefe ulaşabilmek için sabır

5- Başkalarına faydalı olabilmek için sevgi

İşin sırrı gene sevgiye çıkıyormuş güzellikler 
güzel tohum ile ekilir. Varlığı sizi mutlu ve 

huzurlu insanlar servetinizdir. Onlar gecede 
ışık olan yıldızlar gibidir yanınızda olmasalar 
da gönlünüzde her zaman ışıktır. Bahar gibi 
seni olduğun gibi severler ne zaman yanında 
olması gerek anlarlar, hissederler. Yeter ki 
umut ile sarılalım sevdiklerimize. Hadi şimdi 
kendimizden başlayalım mı her şey bizle 
başlar bizle bitermiş dünden ders alıp bugüne 
sevgiyle yarına ümitle ilerlemeli benim gönlüm 
böyle istiyor. Can dost bulduk sırlar aleminde 
o çay verir ben içerim o dinler ben anlatırım ve 
kalem başlar yazmaya bu oyalayıcı dünyada ya 
olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol ama 
asla iki yüzlü olma ne güzel söylemiş söyleyen. 
Nisan yağmurları gibidir hayat ıslatır seni o 
an bir dost bir fincan kahve ne güzel olur ve 
başlar bazı şeyler arkadaşlıklar, dostluklar, 
komşuluklar, muhabbetler, gülümsemeler 
ve sevgiler. Bir kahve içer misiniz sizde afiyet 
olsun. Hiç kimse yoksa da kendinize bir fincan 
kahve ısmarlayın içinde neşe mutluluk keyif 
ve güzel düşüncelerle sizi güne başlatsın. Göz 
bir adım ileriyi gönül ötelerin ötesini görür 
ise hadi şimdi uzat ellerini aç o gönül evini 
yaşama sıkı sıkı sarılan sizinle huzur bulan 
bırakın kendinizi şelale gibi akışına birlenir o 
gönül bahar olur açılan o çiçekler sevgi sunar 
hep güler gözler ömür gül misali bir gün solar 
yaşamın son nefesine varmadan ertelemeden 
yaşamalı şikayetsiz ondandır demeli halktan 
gelen uyarıyı haktan olduğunu bilir isek sabır 
ve sükut ile rıza göstermek gerek sonu güzel 
olur beklersek inanın hayatımızın en güzel anı 
bütün yaşantımız bir can dostta bağlı imiş bu 
hayat sana bir hediyedir mutluluk hayattaki 
küçük şeylerin tadını çıkarmaktır. Bu bahar bu 
ramazanda mis kokular sunuyorsa bize bayram 

Nasılmış, Benim Sırdaşlarım?
Necibe  AKÇA KOCATOP

68



sirdergisi.com
Nisan 2022 -  Ramazan 1443

ola bayram ola Allah’ım bizlere verdiğin 
tüm nimetlere aldığımız nefese ve sağlıklı 
yaşadığımız her güne şükürler olsun. Hani kuş 
misali karnı doyunca kalanlara gözü takılmaz 
yanıma alayım demez yarına saklayayım diye 
düşünmez bir daha bulur muyum diye endişe 
etmez çünkü bilir rızkın sahibinin onu aç 
bırakmaz sahibinden şüphesi hiç yoktur. Hayat 
öyle cömert ki görmek istediğin kadar güzeldir. 
Güle söz etmeden olmaz ki bahçıvan bir gül 
için bin diken aşk ile su verirmiş o toprak ne 
güzel güller vermiş o bitmeyen bolluk içinde 
her zerreyi bizlere ikram eden toprak ne zengin 
ne cömert bizde öyle olmalıyız. Mutluluk 
filizlensin eşlik etsin her günümüze bugün 
kapılarımızı pencerelerimi güzelliğe açalım 
etrafa biz saçalım. Mesafenin önem yok olsun 
yeter ki gönüller niyetler güzel olsun kalpten 
kalbe her zaman bir yol bulunur sevgilerin 
huzurun çoğaldığı anda oda elimizde olan 
seni önemsiyorum seni düşünüyorum seni 
seviyorum demek dile ne güzel gönle şifa 
karşıya mutluluk verir imiş gönlü geniş insanlar 
ne verecek sevgileri biter ne bölüşecek ekmeği 
cömert insanı Allah’ım çok severmiş nisan ayı 
da cömerttir çiçekler açar kokular saçar hoş 
geldin NİSAN sağlık mutluluk huzur ülkemize 
şans uğur ile gel ailemize sevdiklerimize 
güzel haberlerle gel ümitli bir gelecek acı ve 
gözyaşı olmayan aydınlık günler getirmeni 
diliyorum. Güzel mutlu bir nisan ayımız olsun 
inşallah. Yüzünüz yüreğinizle birlikte güldüğü 
güzelliklerle dolu nisan yolluyorum sırlar 
alemine sevgi köprüsü kuruyorum suyun bu 
yakasından o yakasına çünkü hayat çok kısa 
sadece sevmek için zaman var. Ben olmasam 
tüm işler yatar diyenler şimdi neredeler 

dolaşın kabristanı kim ne götürdü kim ne 
bitirdi sadece dualar yolluyoruz. Varlığında 
huzur bulduğumuz yokluğu ile üzüldüğümüz 
can dostlar bir umuttur bir ışıktır umudunuz 
sevgi olsun sevginiz sonsuz ışık olsun bir tutam 
sevgi bir tutam dostluk bırakıyorum sizlere. 
Hayat yaşamayı mutluluk gülümsemeyi 
sevgi hak etmeyi vefa hatırlamayı dostluk 
paylaşmayı bilen içindir. Nisan ayını güzelliğini 
bu güzel duamız ile paylaşalım mı?

Bir dua et 

Bir dua et, en acıyan derdin için, en hüzünlü 
anın için bir dua et.

Şükrün olsun en mutlu günün için aldığın 
her nefes gören gözün tutan elin yürüyen 
ayağın dönen dilin için bir dua et gariplere 
yolda kalmışlara, kimsesizlere derman olsun.

Bir dua et, bir parça ekmeğe muhtaç olanlar 
için hastalara şifa için.

Bir dua et, mazlumlar için zalimin ıslahı için 
kanayan yaralar ağlayan yürekler için.

Bir dua et, yalnızların yoldaşı olsun.

Bir dua et, bu bereketli ay ve nisan 
yağmurları tüm dünyaya şifa olması için canı 
gönülden amin diyelim inşallah.

Gönül coştu kalem yazdı okuyan tüm 
dostlara selam olsun hoşça kalın sırlar alemi…
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Osman NUR

İ S L Â M

KUR’AN’DA İLMİ AYETLER-4 

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. 

Furkan.61.62-  Ey insanlar! Gökte yıldızları, burçları yaratan, orada bir kandil ve 
aydınlatıcı olarak ayı var eden Allah’ın şanı çok yücedir. Allah, düşünüp öğüt alıp 
şükretmeniz için, gece ve gündüz peş peşe getirir. 

Yüce Allah 1400 sene önce insanların uzay bilgileri hemen hemen hiç yokken burçların 
varlığını haber vermiştir. Kur’an’ın hiçbir ayeti müspet ilimle çatışmaz. Peygamberimizin 
bütün söz ve fiilleri yani hadis ve sünnetleri de müspet ilimle çatışmaz. Aksine ilme 
ışık tutarlar. Bu da gösteriyor ki Allah’ın varlığı, birliği bütün sözleri, Peygamberimizin 
peygamberliği ve bütün sözleri haktır, gerçektir, doğrudur, güzeldir.  Müspet ilimleri 
yaratan ve onlar için koyduğu kuralları yaratan Allah’tır. Allah yarattığı şeylere ters 
düşecek şeyler söyler mi? Peygamberine söyletir mi? Asla. Akıllı insanlarda düşen 
de bunları tasdik etmek, iman etmek ve cennete girmektir. Hiç kendini cehenneme 
hazırlayana, kendini cehenneme atanlara akıllı denir mi? 

Neml.88- Ey Muhammed! Sen dağları yerinde duruyor sanırsın. Hâlbuki onlar 
da bulutlar gibi hareket ederler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah’ın kudretidir. Allah, 
yaptıklarınızdan haberdardır. 

Bu ayet Kur’an’ın Allah kitabı olduğunu ispat etmektedir. Bilimsel bir bilgidir. Dünyanın 
güneş etrafında döndüğünü uzayda yüzüp hızla ilerlediğini insanların bilmediği bir 
zamanda bildirilmiştir. Galileo dünya dönüyor dediği zaman Avrupalılar onu idama 
mahkûm etmişlerdi. 

Ayrıca dünyanın içinde her şey erimiş sıvı halindedir. Buna magma deniyor. Sanki 
dünyanın içindeki ateş sıvısı üzerinde dağlar yüzüyor vaziyettedir. Dünyanın magma 
içinde olduğunu ve bu sıvının üzerinde dağların yüzer vaziyette bulunduğunu insanlar 
son yüzyıl içinde tespit edilmiştir. Hâlbuki Allah 1400 küsur yıl önce insanlara ipucu 
vermişti. 

Bu ayet de astronomi ilmi ile ilgili açıklayıcı bilgiler vermektedir.  
Kasas.71.72.73- Ey Muhammed! İnsanlara de ki: “Şayet Allah, geceyi kıyamete kadar 

uzatsaydı, Allah’tan başka hangi ilah size ışık getirip gündüz yapabilirdi? Hâlâ Allah’ın 
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sözlerini işitip iman etmeyecek misiniz? Şayet Allah, gündüzü kıyamete kadar devam 
ettirseydi, Allah’tan başka hangi tanrı size dinleneceğiniz geceyi getirebilirdi? Hâlâ 
gerçekleri görüp iman etmeyecek misiniz? Allah size olan sevgisinden (rahmetinden) 
dolayı, sizin için gece ve gündüzü yarattı ki, geceleyin dinlenesiniz, gündüzünde Allah’ın 
lütfundan rızıklarınızı arayasınız. Umulur ki, Allah’ın size olan nimetlerinin farkına 
varırsınız da O’na şükredersiniz.” 

Ay’ın bir yüzü devamlı gece bir yüzü de devamlı gündüzdür. Böyle olması, ‘ay’ın 
güneşe yönelik dönmemesindendir. Ama dünyamız güneşe yönelik döndüğü için her 
gün gece ve gündüz meydana gelmektedir. Ayı da dünyayı da döndüren Allah’u Teâlâ’dır. 
Sonra gece ve gündüz 24 saatte değil de her saatte olsaydı yani yarım saat gündüz 
olduktan sonra yarım saat gece olsaydı yine hayatımız altüst olurdu. Allah rahmetini 
bize gösteriyor. Yok mu ibret alıp şükreden Akıl sahibi bunları görüp iman etmelidir. 

Yüce Allah dünyayı güneşe dönük döndürdüğünü söylüyor. Daha yakın çağımıza kadar 
insanlar dünyanın güneşin etrafında değil de güneşin dünyamızın etrafında döndüğünü 
zannediyorlardı. 

Lokman.10- Ey insanlar! Allah, gökleri görebildiğiniz direkler olmaksızın yaratmıştır. 
Uzayda dayanağı olmadan direksiz dünyanın ve diğer cisimlerin durması büyük bir 

mucizedir. İnsan bu gibi mucizeleri düşünüp iman etmesi gerekir.  
Lokman.31.- Şüphesiz Allah çok büyük ve yücedir. Allah’ın size bazı delillerini 

göstermek için, lütfuyla gemilerin denizde yüzüp gittiklerini görmüyor musunuz? 
Şüphesiz bunda insanların iman etmeleri için, çok sabreden ve çok şükreden herkes 
için ibretler vardır. 

Suya kaldırma gücü veren onu yaratan yüce Allah’tır. Suyun kaldırma kuvvet 
olmasaydı hiçbir gemi denizlerde yüzemezdi. İnsanların hayatı da altüst olurdu. Yine 
sular üstten donar. Şayet alttan donsaydı bütün balıklar ölürdü, yaşayamazdı. Buz tutan 
denizlerin erimesi de çok geç olurdu, yine insanların hayatı altüst olurdu. Yine sular 
buharlaşmasaydı yağmur yağmaz insanın hayatı altüst olurdu. 

Fatır.12- Ey insanlar! Tatlı olan suyu kaynağından kolaylıkla ve iştahla içersiniz. Tuzlu 
olan deniz suyu ile bu tatlı su hiç eşit olur mu? Ama sizler her birinden de taze balık 
yersiniz. Bazı süs eşyalarını da denizden çıkarırsınız. Allah’ın lütfundan yararlanmak için 
o denizlerde gemilerin suyu yara yara gittiğini görürsünüz. Belki Allah’ın bu nimetlerini 
görüp şükredersiniz. 

Denizden inci çıkarma işi daha yeni olaydır. Kur’an 1400 sene önce bunu haber 
vererek insanlara yol göstermiştir. 

Fatır.13- Allah gece ve gündüzü peş peşe getirir. Güneşi ve ayı da emri altında 
tutmaktadır ki, her biri belirlenmiş bir süre için belirlenmiş yere doğru akıp giderler. İşte 
sizin Rabb’iniz olan Allah, bütün mülkün, herşeyin yaratıcısı ve sahibidir. Müşriklerin 
tapındıkları o sahte ilahlar ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip olup yaratamazlar. 
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Güneş sistemiyle beraber akıp gittiğini insanlar yeni keşfetti.  
Yasin.37.38- Gece, gündüz, güneş de insanların iman etmeleri için bir delildir. Gündüzü 

geceden sıyırırız da karanlıkta kalırsınız. Güneşte kendi yuvasına akıp gitmektedir. İşte 
bunların hepsi, daima üstün olan ve her şeyi en iyi bilen Allah’ın takdiridir.  

Güneş doğmasaydı, gündüz ve gece oluşmasaydı insanları hayatı altüst olurdu. 
Güneşi ve dünyayı döndüren, gece ve gündüzü meydana getiren yüce Allah insanların 
çokça şükretmeleri gerekir. 

Yasin.38.39.40- Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre (belirlenen yörüngesinde) 
akıp gider. Aya gelince, ona da bir takım konaklar (şekiller) belirledik. Sonunda o da eğri 
bir hurma dalı (hilal) haline geri döner. Ne güneş aya erişebilir, ne de gece gündüzün 
önüne geçebilir. Onlardan her biri kendilerine belirlenen bir yörüngede gitmektedirler. 

Bu ayetlerde gök cisimlerinin her biri kendilerine tayin edilen yörüngeden çıkmadan 
hızla gittikleri belirtiliyor. Bu cisimler birbirine çarpmadan hareket ediyorlar. Gök 
cisimlerini bulunduğu yörüngede tutan görünürde bir bağ da yoktur. İlim adamları 
diyorlar ki: “Her kütlenin kütlesine göre çekim kuvveti vardır. Güneşin çekim kuvveti 
dünyadan, dünyanın çekim kuvveti de aydan fazladır”. Bu bir mucizedir. Yoksa çekim 
kuvveti fazla olan diğer cisimleri çekmesi gerekir, çekip kendine yapıştırmıyor. Sonra 
diyorlar ki: “Uzay boşluğunda çekim kuvveti yoktur”. Bu bir çelişkidir. Uzayda dolaşan 
meteorlar bazen dünyamıza düşmektedirler. Çekim kuvveti fazla olan güneş bütün 
meteorları kendine çekmesi gerekirdi. Bütün bunlar Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine 
delildir. Aklı olan iman eder. Aklını susturan da iman etmez. 

Şimdi ilim adamları gök cisimlerinin her birinin bir yörüngesi olduğunu ve bu 
yörüngelerinden dışarı çıkmadıklarını belirtmektedir. Gök cisimleri arasında bir çekim 
ve itme kuvvetlerinin olduğunu ilim adamları daha yeni keşfetti.

72



sirdergisi.com
Nisan 2022 -  Ramazan 1443

D e r g i  Ta n ı t ı m ı

Münzevi Sanat Dergisi

Ahmet Bilgehan ARIKAN

Meraklı Minik - Nisan 2022

2007 yılından beri yayımlanmakta olan Meraklı Minik, her ayın 1’inde çıkan 
32 sayfalık bir dergidir. Üç ve üzeri yaşlardaki çocuklara yöneliktir. Derginin 
içeriği, bir yetişkinin desteği ve yönlendirmeleriyle okunacağı düşünülerek 
hazırlanmaktadır. Derginin her sayısında ayrı bir tema ele alınmaktadır. 
Derginin sayfalarında çocukların keşif, araştırma ve merak duygularını harekete 
geçirecek, öğrenme gereksinimlerini karşılayacak fotoğraflı ve çizimli yazılara, 
etkinlik önerilerine ve oyunlara yer verilmektedir. Her sayıda derginin içinden 
oyun kartları, masaüstü oyunu, maket, maske, poster ve çıkartmalar gibi ekler 
çıkmaktadır.

Yayınevi: Tübitak Yayınları

Dil: Türkçe

(Tanıtım Bülteninden)
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Tarihi Pera Palas’a büyük ilgi

130 yıllık tarihinde pek çok tanınmış simayı ağırlayan Pera Palas’a son günlerde 
yoğun bir ilgi var. Hikâyesi Pera Palas’ta geçen bir dizi nedeniyle her gün ünlü 
otel önünde ziyaretçi kuyruğu oluşuyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ünlü yazarlar Agatha Christie ve 
Ernest Hemingway ya da sinema tarihine damgasını vuran yönetmen Alfred 
Hitchcock… Pera Palas 130 yıllık tarihi boyunca pek çok önemli ismi ağırladı, 
ağırlamaya da devam ediyor.

Yolu Tepebaşı’na düşenleri tarihi binasıyla selamlayan Pera Palas, son günlerde 

H A B E R- Ö Z E L

Harika PINARBAŞI
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adını taşıyan bir diziyle gündeme geldi. Öyle ki kapının önünde Pera Palas’ı 
görmek için uzun kuyruklar oluşuyor. Otelin Genel Müdürü Murat Eti ise, bu 
ilgi karşısında şaşkın.

“Muazzam bir ilgi var. Yani anlatılacak bir şekilde değil. Biz bir ivme 
kazanacağımızı biliyorduk. Ziyaretçi sayısının artacağını biliyorduk ama bu denli 
bir artış ben şahsen beklemiyordum. Hiçbirimiz beklemiyorduk, çok hazırlıklı 
da değildik açıkçası. Dizinin yayınlanmasından sonraki ilk gün kapının önünde 
42 kişilik bir kuyruk vardı. Biz inanmadık, ‘kapıda kuyruk var’ dediklerinde. 
Sırasıyla bütün otel yöneticileri dışarıya çıktık, seyrettik.”

Tarihi Pera Palas’a büyük ilgi

Gelen herkese Pera Palas’ın kapıları açık. Eti, “Eskiden de öyleydi, şimdi de 
öyle… Değişen bir şey yok. Her gün saat 10.00-16.00 arasında yerimiz müsaade 
ettiği sürece ziyarete izin veriyoruz” diyor.

Tarihi Pera Palas’a büyük ilgi

101 numaralı odaya ziyaretçi akını

Pera Palas’a gelen ziyaretçiler otelin tamamını merak etse de en fazla görmek 
istedikleri yer, Atatürk Müze Odası. Atatürk’ün 1917’den başlayarak sık sık 
konakladığı 101 numaralı oda ziyaretçi akınına uğruyor. Öyle ki sadece mart 
ayında 10 binin üzerinde ziyaretçi Pera Palas’a gelerek 101 numaralı odayı 
ziyaret etti.

Tarihi Pera Palas’a büyük ilgi

101 numaralı oda, Atatürk’ün 100’üncü doğum gününde müze haline 
getirilerek ziyarete açıldı. Atatürk’ün üst düzey misafirlerini ağırladığı odada 
kıyafetlerinden kitaplarına kadar pek çok şahsi eşyası sergileniyor.

Tarihi Pera Palas’a büyük ilgi

Pera Palas’ın gizemi

Pera Palas tarihi boyunca tıpkı dizi filmdeki gibi bazı gizemli olaylara da sahne 
oldu. Eti, bu konuda şunları anlatıyor:

“İnsanoğlu meraklıdır, gizemli hikayeleri çok sever. Bunun için çok gelen var. 
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Yalnızca bu diziden dolayı değil, öncesinde de vardı. Mesela Uzakdoğuluların 
Agatha Christie’ye karşı aşırı bir merakı var. O meşhur anahtar hikayesi… 
Kapının yanındaki eşikte bulunması gibi. Onun gibi şeyleri merak edip okuyup 
gelenler var.”

Tarihi Pera Palas’a büyük ilgi

Agatha Christie ve gizemli anahtar hikayesi

Gelelim Pera Palas’ın gizemlerine… Pera Palas ve gizem denildiğinde akla gelen 
ilk isim kuşkusuz Agatha Christie… Kaynaklara göre ünlü polisiye yazarı, 1926 
ve 1932 yılları arasında gerçekleştirdiği İstanbul seyahatlerinde Pera Palas’ta 
konakladı. Her gelişinde de 411 numaralı odayı tercih etti.

Agatha Christie, 1926’da 11 gün boyunca ortadan kayboldu. Kimse kendisinden 
haber alamadı. Arabası bir göl kenarında ağaca çarpmış halde bulununca 
öldüğü düşünüldü. Bir süre sonra ortaya çıkan Christie, 11 gün nerede 
olduğuna ilişkin kimseye bir şey söylemedi. Agatha Christie’nin vefatından 
sonra ünlü bir medyum olan Tamara Rand, yazarın kaybolduğu günlere ait 
gizemin Pera Palas Otel’deki odasında saklı olduğunu iddia etti. Gerçekten de 
411 numaralı odada, tam da Rand’in tarif ettiği yerde bir anahtar bulundu. 
Anahtarın, Christie’nin kayıp 11 gününün sırrını çözeceği öne sürüldü. Sır hala 
çözülemese de ünlü yazarın hayranları yıllardır Pera Palas’tan eksik olmuyor. 
Otele gelerek 411 numaralı odayı ziyaret etmeyi sürdürüyorlar.

Tarihi Pera Palas’a büyük ilgi

Meşhur Orient Express yolcuları

Pera Palas’ın tarihi aslında Orient Express ile başladı. 1888’de Paris’ten 
yola çıkan Orient Express’in yolcuları İstanbul’a kadar geliyordu. Genellikle 
bürokratlar, yazarlar ve zenginlerden oluşan yolcuların İstanbul’da konaklama 
ihtiyacı doğdu. O ihtiyaç nedeniyle Pera Palas’ın yapımına başlandı.

İstanbul’da Osmanlı Bankası ve Arkeoloji Müzesi gibi önemli yapıları da inşa 
eden Alexandre Vallaury tarafından 1892’de inşasına başlandı. Açılışı 1895’te 
gerçekleştirildi.
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Tarihi Pera Palas’a büyük ilgi

Önemli isimleri ağırladı

Pera Palas 1895’te kapılarını açtığı ilk günden bu yana pek çok tarihi kişiliği 
ağırladı. Otelin Genel Müdürü Murat Eti, “İstanbul’daki en önemli; belki de 
tek uluslararası otel olduğu için önemli misafirler, özellikle de Orient Express 
treninin misafirleri burada konaklamış” diyor.

Kimler yok ki aralarında… Örneğin dünyaca ünlü Amerikalı yazar Ernest 
Hemingway Toronto Daily Star adına muhabir olarak çalıştığı yıllarda Pera 
Palas’ı tercih etmiş. Hayatı romanlara, filmlere konu olan tarihin en ünlü kadın 
casusu Mata Hari, otelin misafirleri arasında. Arnavutluk Kralı Zogo, Yugoslavya 
Devlet Başkanı Tito, İran Şahı Rıza Pehlevi, İngiltere Kralı VIII. Edward ya da 
Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph… Liste böylece uzayıp gidiyor.
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Mustafa ARMAĞAN

Nazım’ın oğlu Mehmet, babasının 
Rusya’da ruble için  şiir yazdığını

söylemiş

Bütün ideolojiler halkı etkilemek üzere 
bir silah olarak aydınları kullanır. Halkı 
uyandıracak, yönlendirecek, etkileyecek 
ve istenilen mecraya sevk edecek olanlar 
aydınlardır çünkü. Onlar ideolojinin silahları 
olmalıydı. Patladıklarında ya hasımlarını 
ortadan kaldırmalı veya susturmalıydılar. 
Bunun içindi Nazi Almanya’sında kitapların 
Berlin Opera Meydanında bir tepe halinde 
yığılarak yakılması. Bunun içindi totaliter 
ülkelerde resmi ideolojiye direnen aydınların 
sürülmeleri, hapsedilmeleri, kurşuna 
dizilmeleri... 20. yüzyıl Marksizminin 
sancılı kafalarından György Lukacs tarihte 
bireyin de birazcık etkisi olduğunu söyler 
gibi yapınca Komintern tarafından nasıl da 
aforoza uğramış ve söylediğine söyleyeceğine 
pişman edilmişti.  Rusya’daki Lyssenko olayını 
hatırlayalım. Genetik sahasında Mendel 
yasalarını ve klasik genetiği yasaklatan bu 
SSCB Genetik Enstitüsü müdürü sosyal ve 
tarihî belirleyiciliğin (determinizmin) genetiğin 
belirleyiciliği karşısındaki yenilgisini bir türlü 
kabul edemiyordu, zira kabul ettiğinde insanın 
çevrenin bir ürünü olduğunu dayatan kaba 
Marksist temelin kökünden yıkılacağından 
endişe ediyordu. İdeolojiler iktidardaysa 
statükoyu korumak, muhalefetteyse iktidarı 
elde etmek uğruna gözünü hırs bürümüş 
tetikçi aydınlar ister ve gariptir, bulur da. 
Çünkü ideolojilerin yükselen dalgasına binmek 
için hazırda bekleyen aydın stoğu her zaman 
mevcuttur. 

İdeolojiler aydını “yalnız başına” bırakmaz. 
Kendisine hizmet ettiği sürece alkış üstüne alkış 
yağdırmakta cömerttir. Öte yandan, arkasında 
çılgın kalabalıkların nefesinin bulunduğunu 
bilmek bir tür özgüven kazandırır aydına ama 
bu güven de fena halde aldatıcıdır aslında. 
Tersine aydın kalabalıklar içindeki yalnızdır. 

Putları yıkayım derken yıkılan şair

Cumhuriyet devri şiirinin gözde isimlerinden 
Nazım Hikmet’in hayatı bu müzmin 
yalnızlardan birinin dramına ev sahipliği 
yapmıştır. 

19 yaşına kadar “Ağa Camii”, “Dergâhın kuyusu”, 
“Sekiz yüz elli yedi” gibi millî, muhafazakâr, 
hatta mistik şiirler kaleme alan Nazım Hikmet, 
Sovyetler Birliği’ne gidip de Doğu Emekçileri 
Komünist Üniversitesi’nde ders gördükten 
sonra birdenbire değişir. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında, özellikle Resimli Ay’daki 
“Putları yıkıyoruz” adlı yazı dizisi yüzünden 
hatırı sayılır bir şöhreti yakalar. İri laflar 
söylemekte, meşhur şairlere hücum etmekte, 
çıkışlarıyla devrinin statükosunu bir ucundan 
incitmektedir. 1925 Martında çıkarılan Takrir-i 
Sükûn Kanunundan sonra bu kadar iddialı 
konuşmak tekin iş değildir doğrusu. Lakin eşi, 
akrabası, ahbabı çoktur Nazım’ın. Öz dayısının 
İstiklal Savaşı kahramanlarından General 
Ali Fuad Cebesoy olduğunu söyleyeyim de, 
gerisini anlayın. İleri gelenlerden epey tanıdığı 
vardır. Şöhretse şöhret. Gençlik şiirlerini adeta 
ezberlemekte, gösterilerde coşkuya kapılıp 
arkasından yürümektedir. Çok olmaktadır bu 
haşarı çocuk. Hizaya çekilmesi gerekir. 

Gariptir, bu operasyon için en uygun fırsatı 
bizzat kendi eliyle sunacaktır.

Deniz Harb Okulu’nda okuyan bir askerî 
öğrenci Nazım’la görüşmek ister. Buluşup baş 
başa görüşürler. Ömer adlı bu Bahriyelinin 
niyeti orduda komünist ilkelere dayalı bir 
ihtilal çıkarmaktır ve bu noktada şiirlerinden 
etkilendiği Nazım Hikmet’in görüş ve 
desteğine başvurmuştur. 

TA R İ H

78



sirdergisi.com
Nisan 2022 -  Ramazan 1443

TA R İ H

 Nazım Hikmet’in bir yaşındayken İstanbul’da 
bırakıp Sovyetler Birliği’ne kaçtığı oğlu 
“Memet” ismini Mehmet’e çevirip babasına 
tavır koyduktan başka resim de çektirmemişti. 
Arkadaşları 2018 yılında ölüm ilanında onunki 
yerine aktör Gary Cooper’ın fotoğrafını 
kullanmışlardı. (ntv.com)

Görüşme olumlu gibi geçmiştir ama 
sonrasındaki gelişmeler, hâlâ etkisini 
hissettiğimiz Nazım Olayı’nı tetikleyecektir.

Bu sırada bir devrimcinin asla ve kat’a 
yapmaması gereken bir şeyi yapar Nazım ve 
başına gelecekler karşısında ürkerek kendisiyle 
görüşmeye gelen genci İstanbul Emniyeti 
Komünist Masası’na bizzat ihbar eder. 

Hayatının akışını etkiyecek kıvılcımı çakmıştır 
bir kere. Kendi kendisini Emniyetin ağına 
dolamıştır. 

Derken İstanbul Emniyeti durumu İçişleri 
Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 
gerçi kısa bir süre önce Nazım’la görüşüp ona 
bu işlerden vazgeçmesini nasihat etmiştir. Ne 
ki mesele orduyla ilgili olduğu için Mareşal 
Fevzi Çakmak devreye girmiş, ok yaydan 
çıkmıştır. 

Sonuçta Nazım Hikmet, Cumhuriyet adliyesinin 
elinden kurtulamayacak ve 1938’de “orduyu 
isyana teşvik” suçuyla tutuklanıp 28 yıl, 4 ay 
hapis cezasına çarptırılacaktır. Bu ne demektir 
biliyor musunuz: 1950 yılında Demokrat Parti 
iktidara gelip de af kanunuyla kurtarmasa 
Nazım Hikmet 1966 yılına kadarki ömrünü 
hapiste geçirecekti ki, 1963 yılında öldüğüne 
göre CHP’den müebbed hapis cezası yemiş 
demekti bir yerde. 

“Ben Memet değil Mehmet’im”

Sorsanız ağlak Nazımcılar CHP’lidir ve ona 
hayatı zehir eden iktidarın CHP’nin sözde 
Altın Çağı olduğunu söylemezler. “Öldür 
Allah” söylemeyecekleri bir başka gerçek de 
CHP’nin ömür boyu hapse mahkûm ettiği 
Nazım Hikmet’i hapisten çıkaran iktidarın her 

gün küfrettikleri Demokrat Parti ve Adnan 
Menderes olduğudur. Tıpkı başını taşla 
ezdirdikleri Sabahattin Ali’nin arkasından 
timsah gözyaşı dökenlerin de CHP’liler olduğu 
gibi…

Bu arada; Nazım’ın Münevver Andaç’tan bir 
oğlu vardır ama gelin görün ki pek ortalıkta 
görünmez, üstelik babasına düşmanlık 
derecesinde kırgındır. Ne de olsa kendisini 
bir yaşındayken bırakıp gitmiş ve yıllarca ne 
aramış, ne de sormuştur.

1970 yılında Milliyet gazetesi muhabirleri, 
babasının ismini özellikle “Mehmet” değil 
de “Memet” koyduğu oğlunu Varşova’da 
bulup konuşturur. O da bir konuşur, pir 
konuşur. Söylediklerinin hepsini buraya 
sığdıramayacağım ama birkaç cümlesini 
tadımlık olarak paylaşmaktan da kendimi 
alamayacağım.

İsyanları oynayan Nazım’ın oğlu “Benim ismim 
Memet değil Mehmet’tir” demektedir sık 
sık ve daha ileri gidip “Ben babamın soyadını 
kullanmak istemiyorum. Kullanmıyorum ve 
kullanmayacağım da” şeklinde konuşmakta ve 
şu suçlamayı yaparken içini dökmekten öte bir 
şey yapmamaktadır:

“Komünizm mi? Kitaplara göre hoş… Kitaplara 
göre güzel… Ama kitaplarda yazılı olanları 
tatbik etmiyorlar. Ben gözlerimle gördüm. 
Ben yaşadım. Babam memnun muydu 
sanki hayatından. Babam hapishanedeyken 
komünistti. Çıkıp gördükten her şeyi fark 
ettikten sonra yıkıldı. Yıkıldı ama geriye de 
dönemedi.”

Daha neler, neler söylüyor ama şu sözü bir yazı 
bitirtir kaleme: “Evet babamın şiirleri güzeldir. 
Büyüktür ama sadece Türkiye’de yazdıkları. 
Geri kalanlar.. Geri kalanlar kendisinin de 
söylediği gibi sadece ruble için.”

Nazım Hikmet masalını bırakıp gerçeğini 
ortaya koyacak kalemler gelmeli artık…
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İlker KARATAŞ

El-Kebîr

E S M A - Ü L  H Ü S N A

El-kebir esması ile Allah’ın (c.c.) akla gelen ya da 
gelmeyen her konuda büyüklük ve ululuk sahibi 
olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Allah, kendi 
büyüklüğünü yalnızca kendisi bilmektedir. Yaratılan 
hiçbir varlık O’nun büyüklüğü bilemez ve hiçbir zaman 
da bilmeye gücü yetmeyecektir.

El-Kebir Fazileti Nedir?

El-Kebir esmasının faziletleri neredeyse her derde 
çare olmaktadır. Bu bağlamda “Ya Kebir” tesbihatına 

devam eden kişilerin ulaşabileceği bazı faziletler aşağıdaki 
gibi yazılabilmektedir.

 - “Ya Kebir Celle Celalühü” ismi şerifini okuyan kimseler arasındaki; sevgi, saygı, değer 
ve hoşgörü artmaktadır.

 - “Ya Kebir Celle Celalühü” ismi şerifini okuyan eşler arasındaki muhabbet ve sevgi bağı 
güçlenir.

- Namaz sonrasında okunan “Ya Kebir Celle Celalühü” ile kişi işinde başarılı olur ve 
çevresi tarafından daha çok sevilir.

- Oruçlu olunan vakitlerde okunduğunda, kişinin makam ve rütbesinin artmasına vesile 
olur.

 - Düzenli olarak tekrarlanan “Ya Kebir” zikri, kişinin ilim sahibi olmasını sağlar. Bu 
kimseye toplum tarafından değer verilir, hürmet gösterilir.

 - Borcundan kurtulamayan kişiler “ya Kebir” zikrine devam ederse Allah’ın da izniyle 
borçlarını ödeyecek güce kavuşur.
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Arzu KOÇAK

Sarımsaklı Köz Biber Salatası

Sarımsaklı Köz Biber Salatası Tarifi İçin 
Malzemeler

4-5 adet kapya biber

Çeyrek demet dereotu ya da maydanoz

5-6 adet biberiye turşusu

1 diş sarımsak

4 yemek kaşığı konserve mısır

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Limon

Tuz

Sarımsaklı Köz Biber Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?

Not Ekle

Tarifi Yazdır

Kapya biberlerimizi fırında veya ocakta közleyelim.

Kabuklarını soyup çekirdeklerini temizlediğimiz 
biberlerimizi doğrayalım.

Doğradığımız biberleri bir tabağa alalım ve üzerine 
dereotu/maydanozu, biberiye turşusunu doğrayıp 
ekleyelim.

1 diş ezilmiş sarımsak ve konserve mısırı da ilave 
edelim.

Zeytinyağı, nar ekşisi, limon ve tuzu da damak 
tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!.

nefis yemek tarifleri
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SEHER VAKTİ YENİ BİR GÜNÜN VE  
HAYATIN BAŞLANGICIDIR

Sadettin TURHAN

TA S AV V U F

Ebu Rafi anlatıyor:
Mekke müşrikleri Bedir’den hezimetle dönmüştü. Ben zemzem ku-

yusunun kenarında, Müslümanların kullanacakları oklara temren yapı-
yordum. Bir ara Ebu Leheb geldi sırtı bana dönük oturdu. Çok heyecan-
lıydı, Ebu Süfyan’ı görünce hemen yanına çağırdı. Yeğenim hele anlat 
“Nasıl oldu?” dedi.  Ebu Süfyan anlatmaya başladı.

“Vallahi amca ben Ficar Savaşları’nda da bulundum fakat Bedir’de gördük-
lerimi hiçbir yerde görmedim. Biz onlara boyunlarımızı uzatıverdik, onlar da 
istediklerini öldürdü, istediklerini de esir ettiler. Zira bizim karşı koyacak der-
manımız yoktu. Gökle yer arasını beyaz elbiseli, sarı sarıklı yağız gençler, atak 
süvariler doldurmuştu. Bunlara ne ok ne de kılıç işliyordu.”

Ben Ebu Süfyan’ın dediklerini duyunca, saklandığım yerden fırladım. 
“Vallahi bunlar meleklerdir” dedim.  Ebu Leheb zaten burnundan solu-
yordu, o sinirle saldırdı ve bana bir tokat vurdu. Ümmü Fazl hadiseyi 
görmüştü. Hemen yanımıza geldi. Ebu Leheb’e “Efendisi burada yok diye 
suçsuz bir adamı dövüyorsun öyle mi?” dedi. Elindeki yayı Ebu Leheb’in 
kafasına geçiriverdi.  Ebu Leheb aldığı bu yara ile kanlar içinde evine 
döndü. Ertesi sabah hastalandı ve bir hafta sonra öldü. Belki de onu Be-
dir hezimetinin kederi öldürmüştü.

Mü’minler nefislerinden tokat yedikleri için vücutları nefsin zehriyle 
dolacaktır. Bu da mü’minleri Allah’ın dininden, Peygamberin sevgisin-
den, evliyaların güzelliklerinden alıkoyacaktır. Sabah namazı kılmayan 
ve bu vakti yığıntı olarak yaşayan mü’minler ne yazık ki bu tokatı hak 
etmişlerdir. Rabb’im seher vaktini yeni bir günün ve hayatın başlangıcı 
olarak benimsemeyi nasip etsin. 
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SOLTERRA

O T O M O T İ V

Cengiz AVCILAR

Subaru, markanın dünya çapında pazara sunulan ilk 
batarya beslemeli elektrikli (Battery Electric Vehicle-BEV) 
aracı olan SOLTERRA'yı geliştirirken, BEV'ler için çeşitli 
müşteri beklentilerini karşılamayı ve bu aracı, Subaru'nun 
gelecekteki BEV'lerinin temel taşı olacak şekilde konforlu 
ve müşterilerinin güvenle seçebilecekleri kullanışlı bir 
araç haline getirmeyi amaçladı. Subaru aynı zamanda, 
bir Subaru SUV modeli olarak, mevcut müşterilerinin 
onu gerçekten bir Subaru olarak hissedebilecekleri hale 
getirmeyi amaçladı.

Bir BEV'in sunabileceği yeni özelliklerle ve Subaru'nun 
uzun yıllar boyunca geliştirdiği "keyif ve iç huzuru” 
değeriyle bezenen SOLTERRA, çevre dostu bir donanımla, 
mevcut Subaru SUV modelleri gibi huzur içinde 
kullanılabilecek gerçek bir SUV olarak üretildi.

Aracın dış ve iç özellikleri:

 Kusursuz şekilde tasarlanmış altıgen ızgara, bir 
elektrikli aracın (BEV) sağladığı enerji verimliliğini ifade 
ediyor. Altıgen ızgaradan başlayan yatay eksene sahip 
gövde ve dışarı taşan dinamik çamurluklar aracın bir SUV 
olarak gücünü ortaya çıkartıyor.

Subaru için bir ilk olan alçak konumlandırılmış 
gösterge paneli ve üstten monte edilmiş sayaçlar, gösterge 
panelinde yer alan ve direksiyon simidinin üzerinden 
görülebilen geniş iç mekanı oluşturuyor.

e-SUBARU Global Platform

 e-Subaru Global Platformu, Toyota Motor Corporation 
ile birlikte, BEV’lere özel bir platform olarak, üstün 
verimliliği ile tanınan Subaru Global Platform’dan elde 
edilen bilgi birikimi kullanılarak geliştirildi.

e-Subaru Global Platform, yüksek stabilite sağlayan 
ve sürücünün direksiyon hareketlerine lineer olarak yanıt 
veren bir yol tutuşu sağlayan ve üstün sürüş dinamikleri 
sunan bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Yüksek kapasiteli batarya üniteleri, BEV araç olduğu 
için aracın zeminine yerleştirildi ve batarya genel yapının 
bir parçası olarak kullanılarak düşük ağırlık merkezi, 
yüksek gövde mukavemeti ve rijitlik sağlandı.

Sürüş Performansı/AWD Sistemi
SOLTERRA, ön ve arka tekerlekleri ayrı motorlarla 

tahrik eden yeni bir sistem kullanıyor. SUBARU'nun 
uzun yıllar boyunca biriktirdiği, dört tekerleği hassas bir 
şekilde kontrol eden AWD teknolojisindeki ve elektrik 
motorlarının çevik tepkisindeki ve ön ile arka arasındaki 
esnek tahrik gücü dağılımdaki uzmanlığından yararlanan 
SOLTERRA, dört tekerlekten çekişin sağladığı yol 
tutuşundan tam anlamıyla yararlanıyor ve güven ve iç 
huzuruyla sürüş imkanı sunuyor.

Diğer SUBARU SUV modelleri gibi, SOLTERRA da 
engebeli veya bozuk yollarda güvenlik hissini artıran 
X-MODE AWD kontrol sistemine sahip. Aracı engebeli 

yollarda bile dengede tutarken sabit bir hızda yol almasını 
sağlayan yeni Grip Control işlevi eklenerek, arazi yeteneği 
daha da güçlendirildi.

Güvenlik

 SOLTERRA, gövdenin her bir parçasının iskelet şeklini 
tasarlayarak ve malzeme gücünü optimize ederek, aynı 
anda hem ağırlığını azaltmayı hem de üstün çarpışma 
güvenliği sağlamayı başarıyor.

 Bir çarpışma durumunda, yükü birden fazla gövde 
iskeletine aktaran yapı, çarpışma enerjisini verimli bir 
şekilde emiyor. Yalnızca araçtakiler değil, aynı zamanda 
BEV'deki yüksek voltajlı ekipman da korunuyor.

SOLTERRA, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 
zorluklarıyla yüzleşmek ve gelecekte de gülümseme 
sunmaya devam edebilmek için “herkese mutluluk 
ulaştırmayı” hedefleyen SUBARU için önemli bir rol 
üstlenecek.

Araç, Eylül 2019'da yeni bir iş birliği ve sermaye 
ittifakına giren Toyota ve SUBARU tarafından ortaklaşa 
geliştirildi. İki şirketin mühendisleri, dostça bir rekabete 
girerek "Birlikte daha iyi otomobiller üretelim" sloganı 
ışığında her biri kendi uzmanlık alanı olan teknoloji ve 
bilgileri bir araya getirerek bu aracı birlikte geliştirdiler.

SOLTERRA'nın satışı, Japonya, Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada, Avrupa ve Çin gibi pazarlarda 2022'nin 
ortalarında başlayacak.
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M A K A L E

ASIRLIK YALAN
Sencer OLGUN

 Yüz yıllardır Osmanlı topraklarında barış ve bolluk içerisinde yaşayan, "Milleti Sadık’a" 
olarak nitelendirilen Ermeniler, özellikle 19. yüz yıldan itibaren Batı’nın kışkırtılmasıyla 
Osmanlı'ya isyan etmiş ve tarihin kara sayfalarında silinmeyecek izler bırakmışlardır. “Sözde 
Ermeni Soykırımı” iddialarıyla yıllardır Osmanlı’yı töhmet altında bırakan ve uluslararası 
kamuoyunda Türk milletini her defasında küçük düşürmeye çalışan Ermenilerin yaptıkları 
isyanlarda en az “dört yüz altmış üç bin” Türk ve Kürt'ün katledilerek toplu mezarlara gömüldüğü 
bilgi ve belgeleri Başbakanlık arşivinde tüm dünyaya haykırmaktadır. 

  1915'lerde "yedi düvel" Çanakkale'yi geçip, İmparatorluğun can damarını ele geçirmeye 
çalışırken ve Sarıkamış'ta Ruslarla ölüm kalım savaşı verilirken Ermeni çetecilerin dünya 
tarihinde görülmemiş işkencelerle on binlerce Türk’ü nasıl katlettikleri Osmanlı arşivlerinde 
utanç belgeleri olarak yerini alırken aziz Türk milletinin hafızasında dün yaşanmış gibi tazeliğini 
korumaktadır. Ayrıca “Sözde Ermeni Soykırımı” yaftalamalarıyla Ermenilerin dünyanın birçok 
coğrafyasında giriştiği terör (tedhiş) eylemleriyle Türk milletine ve fertlerine nasıl bir vahşet 
uyguladıkları uzun yıllar dünya kamuoyunun gündeminden düşmemiştir. Enver Paşa’yı Kurban 
Bayramı günü Cuma namazına durmak üzereyken binlerce Rus askeriyle pusuya düşürerek; Talat 
Paşa’yı da Berlin’de evinin önünde suikast düzenleyerek şehit edenler Ermenilerden başkası 
değildi. Dünyanın birçok ülkesindeki Türk konsolosluklarına terör eylemleri düzenleyip onlarca 
Türk vatandaşını katledenler yine Ermenilerdi. Bununla birlikte yıllardır, “Türkler, Ermenilere 
toplu katliamlar yaptılar.” diyerek Türkleri soykırım yapmakla suçlayanlar yine Ermenilerdi. Oysa 
gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki birçok belge, Ermenilerin bu iddialarını tamamen 
yalanlamaktadır. Buna rağmen onlarca yıldır “Sözde Ermeni Soykırımı” yaftalamasıyla Türk 
milletini her 24 Nisan’da dünya kamuoyuna şikâyet edip küçük düşürmeye çalışanlar da yine 
kendileridir. 

    Uluslararası kabulde “Eğer bir ülkenin ve milletin varlığı, güvenliği tehlikede ise tehcir 
gibi radikal bir karar alıp uygulayabilir.” düşüncesinden hareketle Osmanlı Devleti, Birinci Dünya 
Savaşı gibi büyük bir kaos ortamında özellikle de kendi topraklarında barındırdığı bir halkın 
çetecileri tarafından arkadan vurulduğu bir dönemde güvenliği ve asayişi sağlayabilmek, Ermeni 
çetelerinin saldırılarını önleyebilmek amacıyla Ermenilere yönelik tehcir kararı alıp uygulamıştır. 
Bu karardan sonra da Ermenilerin büyük bir kısmı Güney Suriye ve Mezopotamya’ya tehcir 
edilmişlerdi.

  Tehcirin Batılı bazı devletler tarafından aleyhte gösterilmesinin önüne geçmek isteyen 
Osmanlı Devleti, olayın sıcağı sıcağına objektif bir şekilde araştırılıp değerlendirilmesi için bir 
komisyon oluşturulmasını istemiş ve oluşturulacak komisyonda bulunmasını istediği Hollanda, 
Danimarka, İspanya ve İsveç’i de davet etmişti. Söz konusu ülkelerin elçiliklerine gönderilen 
davet mektubunda “Ermeni tehcirinde suiistimalleri görülen memurları meydana çıkarmak 
üzere kurulacak soruşturma komisyonlarına ikişer hukukçu göndermeleri...” istendi. Ancak 
bahsi geçen bu dört ülke, elçilikleri vasıtasıyla komisyona temsilci gönderemeyeceklerini 
belirtmişlerdi.
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   Osmanlı belgeleri tehcir edilen kişi sayısını 438.758, yerlerine ulaşanları da 382.148 
olarak vermektedir. Yani kayıpların sayısı resmi kayıtlara göre 56.600 civarındadır. Ayrıca kayıt 
altına alınmadan kendiliğinden göç edenlerden de yolda hayatını kaybedenler vardı. Bazı Türk 
tarihçilerine göre ise büyük tehcir sırasında iki yüz bin Ermeni hayatını kaybetmiştir. Ermeni 
lobileri ve Ermenistan Devleti ise kaybın on kat daha fazla olduğunu iddia etmektedir. Fakat 
şunun kesinlikle bilinmesi gerekir ki, tehcirin gerçekleştiği yıllarda Osmanlı İmparatorluğu 
sınırları içinde yaşayan tahmini Ermeni sayısı zaten bir buçuk milyon civarındaydı. Bu durumda, 
tehcir sırasında iki milyon kadar Ermeni’nin öldüğü yönündeki iddialar hiçbir zaman delilsiz 
suçlamalardan öteye gitmemiştir.

  22 Aralık 1918 tarihinde çıkarılan bir kararname ile Ermenilerin geri dönüşüne izin 
verilmişti. Dönüşlerini kolaylaştırmak için devlet tahsisat ayırmış ve Şubat 1919 tarihinde 
harcanan para 120 milyon liraya (takriben bir milyar dolar) yükselmişti. Böylece 1919 Eylül 
ayında tahsisat belgelerine göre 210-220.000 Ermeni yurtlarına dönmüştü. 1921 yılı başında 
Ermeni Patrikhanesi tarafından hazırlanan ve Ermenilerin Türkiye’de yaşadığı yerleri gösteren 
bir tabloya göre dönenlerle beraber Ermeni nüfusu 644.900 olarak verilmişti. Tarihi vesikalar 
o tarihte diğer bölgelerdekilerle birlikte Ermenilerin 1 milyon 400 bin civarında olduğunu 
göstermekte ve bu da Osmanlı kayıtlarını doğrulamaktadır. Zaten toplam sayısı bir buçuk milyon 
civarında olan Ermenilerin harpten sonra 1 milyon 400 bin olduklarının tespiti, 1 milyon 500 
bin Ermeni’nin katledildiği iddiasının bir tarihi çarpıtma propagandası olduğunun çok açık bir 
delilidir. Kısacası 1915 olayları bir soykırım veya etnik temizleme olmayıp iki tarafın da çektiği 
acılarla dolu savaş mağduriyetinden başka bir şey değildir.

  1915 yılı gibi büyük bir kargaşa ortamında bir taraftan cephe savaşları bir taraftan 
Ermeni çetecilerin kalleşçe saldırılarıyla artan toplu katliamlar karşısında Osmanlı yetkililerinin, 
Doğu vilayetlerindeki Ermenileri bölgeden çıkararak Kuzey Mezopotamya'daki kontrollü 
yerleşim yerlerine götürmeleri yönünde bir karar almaları artık kaçınılmaz olmuş, ne olduysa bu 
süreçte yaşanmıştı. Yaklaşık beş yüz bin kadar Ermeni zaman içinde açlıktan, Kürtlerin yaşadığı 
topraklarda yaptıkları uzun yürüyüşlerin cefasından ve karşılıklı çatışmalarda hayatlarını 
kaybetmişlerdi. Ermenilerin iddia ettikleri gibi hiçbir şekilde planlı-kararlı bir "katliam" ve 
dolayısıyla soykırım asla değildi. Kim ne derse desin, bütün acılar, bütün ölümler zorunlu 
bir "tehcir" sürecinde gerçekleşmişti.  Çoğu vakit, uygunsuz iklim şartları, kolera gibi salgın 
hastalıklar, gıda teminindeki aksaklıklardan kaynaklanan sağlık bozulmaları, eşkıya ve çete 
baskınları tehcir sırasında ölümlerin yegâne sebebiydi. Ayrıca Ermeni tehcirinde olduğu gibi, 
birçok farlı bölgede çıkan isyanların yer yer çatışmaya dönüşmesi de çok sayıda can kaybına 
sebep olmuştu.

  1877'den itibaren devamlı olarak ayaklanan ve en az yüz isyan çıkarttığı bilinen 
Ermenilerin yaptığı toplu katliamlarla tam anlamıyla bir Türk soykırımı yaşanmışken Batı’nın da 
kışkırtmasıyla son yüz yıldır yüce Türk milleti sözde Ermeni soykırımıyla suçlanıp karalanmaktadır. 
Oysa nereden bakılırsa bakılsın, tarihin tozlu sayfaları Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu'na 
karşı ayaklanmaları, çatışmaları ve katliamlarıyla doludur. Bununla birlikte gerek Rusların 
gerek Yunanlıların ve gerekse Bulgarların Türklere yönelik tehcirlerinde uygulanan insanlık 
dışı muamele, işkence ve kalleşçe katliamları tüm dünya devletlerince bilinmesine rağmen 
görmezlikten gelinmektedir.  

  Yüz yıldır süre gelen Ermeni meselesinin çözülebilmesi ve sınır komşuları olan Türkiye 
ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için iki tarafın önde gelen tarihçilerinin 
sorunları tarihsel gerçeklere, mevcut tüm kanıt ve kaynaklara dayanarak incelemeleri büyük 
önem taşımaktadır. Bunun için ilgili arşivlerin uluslararası gözlemcilerin de hazır bulunduğu bir 
ortamda açılıp tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Türklere yönelik Ermeni 
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çetelerinin saldırılarına ilişkin bilgiler Rus ve Alman arşivlerinde boy boy yer almasına ve Türk 
tarafının ısrarlarına rağmen bu ülkelerdeki ve ayrıca Boston’daki arşivlerin açılmaması da anlaşılır 
gibi değildir.

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konunun araştırılması için ilmi bir heyet oluşturulmasını 
ve ilgili devletlerin arşivlerini açmalarını teklif ettiyse de gerçeklerle yüzleşmek istemeyen 
Ermenistan bu teklife hiçbir zaman yanaşmamıştır.

  Türkiye’deki resmi tezler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermenileri yok etmeye yönelik 
devlet politikasına dönüşebilecek bir ırksal nefretin bulunmadığını belirtmektedir. Başbakanlık 
Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB 
Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel 
Sekreterliği gibi çok önemli görevlerde bulunan siyasetçi bir kimliğe de sahip Volkan Bozkır, 1915 
olaylarının yüzüncü yılı dolayısıyla euronews’a verdiği röportajında, “Büyük acılar yaşanmıştır. 
Sadece Ermeni kardeşlerimizle ilgili değildir. Bu atmosfer içinde Türkler de acı çekmiştir, Kürtler 
de. Dışişleri Bakanlığı arşivlerimizin ne kadar hassasiyetle incelendiğini ve sonuçlarını yakinen 
bilen birisiyim. Dolayısıyla biz herhangi bir soykırım talimatına veya bir soykırım niyetine hiçbir 
yerde rastlamış değiliz. Onun için buna (soykırım ifadesine) karşı çıkıyoruz.” diyerek sözde 
Ermeni soykırımı iddialarını asılsız ve mesnetsiz bularak kesin bir dille yalanlamıştır. Diğer yandan 
Türkiye, Ermeni diasporasının belirttiği gibi “Bir buçuk milyon kişinin öldüğü” ifadesini reddetmiş 
ve kayıp sayısının çok daha az olduğu yönünde savunma yapmıştır. Türkiye ayrıca, “Ermenilerin 
sürülmesi ve yok edilmesi adına yapılmış sistematik bir kampanya yürütüldüğü” veya “Osmanlı 
yönetiminden bu yönde bir emir geldiği” gibi tezleri de reddetmiştir. Dolayısıyla Ankara, 1915 
için Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki veya cezai sorumluluğu olmadığının da bilinciyle o dönemde 
yaşananları “soykırım” olarak değil, “tehcir” olarak tanımlamıştır.

  Dünyaca ünlü Tarihçi Justin McCarty’e göre de “sözde Ermeni soykırımı” asılsız ve 
delilsizdir, tehcir sırasında yaşanılan mağduriyetten başka bir şey değildir. Eserlerinde Ermeni 
meselesini bütün ayrıntılarıyla ele alıp inceleyen ünlü tarihçi bilakis “Balkan Harbi’nde Rumeli’de 
etnik temizlik sonucu 630. 000 Müslüman-Türk hayatını kaybetmiş, 812.000 Müslüman-Türk 
Türkiye’ye sığınmıştı.” diyerek asıl soykırımın Müslüman Türklere yapıldığına dikkat çekmeye 
çalışmıştır. (Kaynakça; Justin McCarty, Ölüm ve Sürgün, İnkılap Kitabevi, İstanbul,1998, s.191-
192 )

  Osmanlı ve Türkiyat Araştırmaları Derneği'nin ve Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nün 
de üyesi olan ünlü tarihçi Kemal Karpat da 1859-1914 yıları arasında 2,5 milyon Müslüman’ın 
Kafkasya’dan Türkiye’ye tehcir edildiğini ve göçtüğünü, bunun yarım milyonunun yollarda 
öldüğünü belirterek ve ayrıca Rusya’nın Müslümanları sürüp çıkardığı bu topraklara Rusları 
ve Slavları yerleştirerek Ruslaştırma politikası izlediğini dile getirmekte ve asıl soykırımın 
Müslümanlara yapıldığına o da dikkat çekmektedir.  

  Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol 
Kürkçüoğlu ise Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, "Türkler 
tarihinde şehidi çok olan bir millettir. Emperyalist devletlerin oyununa gelen Ermeniler, tarih 
boyunca katliamlar yapmıştır." diyerek bir bakıma asıl soykırımda bulunanların Ermeniler 
olduğuna işaret etmektedir. 

  Prof. Dr. Kürkçüoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın 
tarih sahnesinde isminin soykırımla anıldığını belirterek Ermenilerin işgal altındaki topraklarını 
savunan Azerbaycan'ın sivil halkına da yine aynı şekilde davrandığını söylemiştir. Ermenistan'ın 
tarih boyunca dış güçleri arkasına alarak Türk milletine karşı doğu illerinde sayısız katliamlar 
gerçekleştirdiğini hatırlatıp Osmanlı döneminde "millet-i sadıka" unvanı verilen Ermenilerin bunu 
ihanetle sonlandırdığını kaydetmektedir. Ermenistan'ın 1828-1829'da Ruslarla ittifak yaptığını 
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hatırlatan Kürkçüoğlu basına yaptığı bir açıklamada şöyle konuşmuştur: "İttifakın ardından 
Ermeni çeteleri katliama başladı. Bakın hep masum insanları katlettiler. 1877-1878 savaşında 
Ermenilerin ihaneti söz konusu. Erzurum'da tabyaların düşmesi ve Aziziye tabyalarında yaşanan 
ağır sonuçlar... Birinci Dünya Savaşı'nda da Anadolu'nun dört bir yanında tarihi belgelerle bilinen 
519 bin sivilin katliamını yapmıştır. Ermeniler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da belgelerle sabit 
olan 519 bin sivil ahaliye katliam yapmıştır. Savaştan uzaktan, yakından alakası olmayanları 
katletmişler. Rus komutan Twerdokhleboff da hatıratında 'Ermeniler, 27 Şubat gecesi bana 
geldiler. Karskapı bölgesinde 3 bin Müslüman Türk'ü öldürdüklerini alayla anlattılar. O zaman 
masum insanların öldürülmesinin bir vahşet olduğunu söylediğimde, 'Siz Rus'sunuz, Ermeni 
milletinin ideallerini anlayamazsınız.' diye cevap verdiler diyor." 

  Ermenilerin tarih boyunca katliam yaptığını belirten Prof. Dr. Kürkçüoğlu, Azerbaycan ile 
Ermenistan'ın tarihi boyutunu çok iyi analiz etmek gerektiğini söyleyerek Ermenilerin, 1918'de 
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de on bine yakın insanı katlettiğini ve bunun da tarihi belgelerde 
yer aldığını aktararak sözlerini şöyle sürdürmüştür: “Ermeni çeteleri tarafından, camiye insanlar 
doldurulup katledildi. Katliamları yapan kişi Şaumyan'dır.”

 Osmanlı’yı soykırım yapmakla suçlayarak Almanya’nın Yahudi soykırımı ile Ermeni 
olaylarını karşılaştırıp benzerlikler kurmaya çalışan bazı aydınlara da şunu sormak gerekir. 
Osmanlı’da zorunlu göç esnasında ihmali bulunan ve görevini kötüye kullanan 1673 kişinin 
birçoğu ağır cezalara hatta idama mahkûm edilirken Almanya’da Yahudilere kötü davrandığı için 
yargılanan, görevinden alınan, hatta hapsedilen ve idama mahkûm edilen Alman subayı veya 
kamu görevlisi var mı diye sormak lazım…

  Hâl böyleyken ve Türk yetkilileri, “Her iki taraf da arşivlerini açsın, kararı tarihçiler 
versin.” diye bas bas bağırırken ve kendi elindeki arşivlerin bir kısmını dünya kamuoyu ile 
paylaşırken Ermenistan’ın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyerek Ermeni lobilerinin 
ve Batılı devletlerin kışkırtmalarıyla Türkiye’ye sürekli baskılar yapılması, asılsız iddialarla Türk 
milletinin uluslararası arenada suçlanmasına artık son verilmelidir. Ayrıca son dönemde Türklere 
ait toplu mezarlarla ilgili yapılan çalışmalar sonrası elde edilen önemli bulgularla Ermeni tarafına 
yöneltilen soruların cevapsız kalması da bu konudaki samimiyetsizliklerini ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla sorunun çözülebilmesi ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi 
için tüm tarafların daha samimi ve şeffaf olması gerekmektedir. Aksi durumda, “Ermeni Sorunu 
bir çıkmaz sokak“ olmaya devam edecektir!

  Sonuç olarak tehcir sırasında yaşanmış acıların ve kayıpların olduğu söylenebilir. Ancak 
bu acılar ve kayıplar tek taraflı olmamıştır, her iki taraf da ciddi mağduriyetler yaşamıştır.
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NASA uzay istasyonuna ilk ticari 
yolcuları kabul etti

Tülay Akımcılar

M A K A L E

İlk özel uzay istasyonunu yapmak isteyen Axiom Space şirketi çalışmalarına başladı. 
Biri astronot 4 kişilik ekip incelemelerde bulunmak üzere NASA'nın uluslararası uzay 
istasyonuna gitti. 3 yolcu bilet parası olarak 55 milyon dolar ödedi.
55 milyon dolar ödediler, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na kabul ettiği ilk ticari 
yolcular oldular.

Yolculuklarının hedefi uzayda kurulacak ilk özel istasyon için inceleme ve araştırma 
yapmak.

Axiom Space şirketi, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ile iş birliği içinde, yeni 
uzay misyonuna başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden 
fırlatılan SpaceX firmasına ait Crew Dragon Freedom kapsülü, Uluslararası Uzay 
İstasyonu'na ulaştı.

55 milyon dolar ödediler

Ekibe eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria liderlik ediyor. Mürettebatın diğer 
üyeleri ise Amerikan emlak yatırımcısı Larry Connor, Kanadalı iş insanı Mark Pathy ve 
İsrailli eski savaş pilotu Eytan Stibbe.

Yolcu başına 55 milyon doların gözden çıkarıldığı uzay yolculuğunda, 4 kişiden oluşan 
ekip uzay istasyonunda 10 gün kalacak. AX-1  adlı görevde, ilk ticari uzay istasyonunu 
inşa etmek için araştırma ve deney yapacak.

NASA, ekibin istasyonda Rus kozmonotların bulunduğu bölüm hariç her yere 
erişebileceğini açıkladı. Bu bölüme erişim için Rus ekibin izni gerekiyor.
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BAHARI BEKLERKEN
Hatice ÇINAR

A İ L E

Yarım kalan hikâyenin soğuk bir gecesinde 
uyanmıştı.Pencerenin kırık pervazından 
uğuldayan rüzgârın hazin sesi, kalbinde 
maziden kalan, nostaljik tabiatın sanatsal  
görüntüleri,bir umut dilencisine dönüşen 
mevsimlerin ahengi ile uyum içindeydi.
Bu uyum, haylice demli zamanın, uzun bir yası, 
içinde tutmasına müsade etmiyordu.

Daha ömrünün yarı baharını 
görmemişken,kentsel dönüşümlerin bikarar 
hali , onun iklimindeki çiçekleri, güneşsiz 
solduruyordu.

Oysa doğduğu şehirden ayrılalı henüz üç yıl 
olmamıştı.
Arkada bıraktığı koca mazinin yükü, 
çocukluğunda yaşadığı zorlu hayat 
deneyimlerinin hamalı gibiydi.

 Taşındığı bu yeni şehirde, gökdelenlerin 
arasında sisleşen benliğinin bir karınca 
incinirliğinde, göğün altında hem yersiz hem 
göksüz oluşu, varolamamanın sancısını daha 
da çekilmez hale getiriyordu.
Gerçi sıklıkla âşina olduğu bir ruh portresiydi 
dev plaza içinde  harcadığı her nefes ,attığı her 
adım.

Yine böyle bol düşünceli,  suskunca bir gün, 
çocukluğundan kalma çamurların vedası,asfalt 
yollarla buluşuyordu.
Yağmurun toprak kokusunu beslediği 
hengamede, bahara özlemin,vazgeçilemez 
umudunu içinde taşıyordu.

Soğuk betonların arasında,yine böyle geçmişle 
geleceğin yol ayrımında otuzuncu kattaki 
ofisinde yerden epeyce yükseklikte, gözlerini 
cemre dolu bulutlara çevirdi.Ardından , 

kaybolan yıllarının parçalı bulutlu  nemi düştü 
gözlerine.

O anda,yarım kalan hikayesini unutup,yeni 
kaleme alacağı hikayenin gayri ihtiyarî 
muhasebesini,taslağını yapmaya koyuldu.

Zaten dikkati,beyaz sayfanın üzerine siyah 
benekli kırmızı küçük dostun inişi ile bir 
mucizeyi çoktan yakalamıştı bile.

Bu,"annemin terlik pabuç alacağı uç uç böceği 
değil miydi ?"diye söylendi içinden,hafifçe, 
çocukça  bir tebessümle..

İçinde yarım kalan bestenin,baharla gelen 
uğurunu, tüm hüzünlerine doğru uğurluyor 
olmanın sevincini başka sevinçlere de katmak  
hayaliyle kalemi eline aldı.

Ajandasının ilk sayfasında, yenice anımsadığı 
o sözü, hikayenin ön sözüne bir başlangıç 
yapıverdi:

" Bahar dahi bir çiçektir,cennet dahi 
görülmedik bir çiçektir "

"Bahar yaldızlı bir mektuptur"

Bu mektuba, görülmedik çiçeğe duyduğu 
iştiyakla başlayacaktı.
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Mustafa ÇETİNTAŞ

G Ü N C E L 

Zekeriya Beyaz 

Yaşamı Beyaz, ilk tahsilini Gaziantep'te, orta tahsilini Kahramanmaraş İmam-
Hatip Lisesinde yaptı.

1 Mart 1963 tarihinde Nizip Ulu Camii'nde imam-hatip olarak ilk defa memurluk 
görevine başladı. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun 
oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında, 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve 
müftülük görevlerinde bulunduktan sonra 3 Mart 1977 tarihinde Diyanet İşleri 
Başkanlığındaki görevinden istifa ederek ayrıldı.

10 yıl kadar serbest yazarlık ve köşe yazarlığı yaptı. 1985 yılında İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “İslam Hukuku ve Türk Medeni 
Hukukuna göre Evlenme” konulu teziyle Yüksek Lisans mezunu oldu.[1]

1987 yılında aynı enstitüden “İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre 
Aile Hayatı” konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Şubat 1987 tarihinde 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde okutman olarak devlet 
memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde Sosyoloji Doçenti 
oldu.

14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi 
profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000-1 Aralık 2003 tarihleri arasında 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı.4 Aralık 2003 
tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eski görevine döndü. 2005 
yılı Şubat ayı başında 1 Mart 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş 
haddinden emekli oldu. Evli ve 5 çocuk babasıydı.

12 Nisan 2022 tarihinde bir süredir kaldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını 
kaybetti.
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İrfan Can Kahveci: 
Hak eden taraf bizdik

S P O R

Durmuş KOÇ

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, 
hak ederek derbi galibiyetine imza 
attıklarını söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan ve 2-0 galip geldikleri 
Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına 
konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Her şeyi yaptık, 
hak eden taraf bizdik ve sonucunda galip geldik. Çok 
mutluyuz. Fenerbahçe'de oynayan her oyuncunun 
Galatasaray maçına ayrı bir motivasyonu olur. 
Galatasaray'da oynayanın da Fenerbahçe'ye 
olur. Bu maçlar derbi olduğu için çok önemli. 
Fenerbahçe olmazsa Galatasaray, Galatasaray 
olmazsa Fenerbahçe olmaz." ifadelerini kullandı.

Ligin kalan maçlarından galibiyetle ayrılmak 
istediklerini dile getiren İrfan Can, şunları kaydetti:

"İsmail hoca, Fenerbahçe'nin içinden gelmiş biri ve 
etkisi oluyor. İkili ilişkileri iyi. Kulüpte maç videoları 
izleyip bize taktik antrenman yaptırıyor, onun da 
payı var. Taraftarımızın benden beklentileri çok 
yüksek. Ben de onların beklentisine karşılık vermeye 
çalışıyorum. Her gün daha çok çalışıyorum, elimden 
gelenin en iyisini yapıyorum. Bugün alkışladılar, 
yarın ıslıklarlar önemli değil, ben onların yüzünü 
güldürmek istiyorum."

Osayi: Maç sonunda herkes çok mutluydu

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, 

sarı-lacivertli taraftarların mutluluğu için mücadele 
ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ı 2-0 
mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın 
mensuplarına açıklamada bulunan Osayi-Samuel, 
son maçlarda iyi performans sergilediklerini belirtti.

Galatasaray'a karşı ekstra motive olduklarını dile 
getiren genç oyuncu, "Bütün takım arkadaşlarım 
elinden gelenin en iyisini yaptı. Taraftarlarımız 
inanılmazdı, ekstra güç sağladılar ve bizim için güzel 
bir gündü. Her oynadığımız maçta daha gürültülü 
taraftar kitlesi var. Çok güzel bir atmosfer vardı bu 
maçta da. İlk geldiğim andan beri çılgın şeylerle 
karşılaşıyorum. Maç sonunda herkes çok mutluydu. 
Bizim amacımız da bu ve bunun için savaşıyoruz." 
ifadelerini kullandı.

"Kerem çok iyi bir oyuncu"

Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'ın milli futbolcusu 
Kerem Aktürkoğlu için "Kerem çok iyi bir oyuncu." 
ifadesini kullandı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, bir basın mensubunun 
sağ bek oynamasıyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bek oynadığım için daha dikkatli olmam gerekiyor. 
Hocamız benim özelliklerimi göstermemi istiyor. 
Pozisyonum sağ bek olsa da farklı değil. Kerem'e 
karşı oynadım, çok iyi bir oyuncu ve aramızda 
iyi mücadele oldu. Final pasını iyi yapmaya 
çalışıyorum. Ben aslında kendimi hala ofansif 
oyuncu olarak görüyorum. Genç yaşlardan beri 
oynadığım stil bu. Farklı pozisyonlarda oynamak 
güzel. Hocamız memnun ki beni sağ bek olarak 
koyuyor. Ben şikayetçi değilim, önemli olan takıma 
katkı sağlayabilmek."

Bright Osayi-Samuel, kendisi hakkında çıkan 
transfer dedikodularını düşünmediğini ve sadece 
Fenerbahçe'ye odaklandığını da sözlerine ekledi. trt
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M İ M Â R İ

Nihat ÖZBİLEK

Tavaşi Hasan Ağa Camii

Tavaşi Hasan Ağa Camii ya da İnadiye 
Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin 
Ahmediye Mahallesi'nde yer alan, Osmanlı 
Dönemi'nden kalma tarihi bir cami. 
Sokullu Mehmet Paşa'nın hazinedarı olan 
Tavaşi Hasan Ağa tarafından yaptırılmıştır. 
Yapımına 1587 yılında başlanan cami, 1 
yıllık inşaat sürecinden sonra 1588 yılında 
ibadete açılmıştır. Cami mimari olarak 
Osmanlı esintilerini yansıtmaktadır.
Özgün planda bir mescit olarak inşa edilen 
camiye Yanbu Seferi'nde ordu kadılığı 
görevinde bulunan Maraşlı Ramazan 
Ahmet Efendi minber koyarak, camiye 
çevirmiştir.
Cami, 1592 yılında Yemen'den gelen ve 
hazirede medfun bulunan Muhammed 
ibn-i Ukayl isminde bir şeyh tarafından 
bir dönem Rufâî ayinlerinin icra edildiği 
bir tekke olarak kullanılmıştır. Daha sonra 
caminin karşısına, Anadolu ve Rumeli’deki 

Rufâî tekkelerinin merkezi haline gelen 
Rufâî Asitânesi inşa edilmiş ve ayinler bu 
tekkede icra edilmeye başlanmıştır.
Zamanla harap olan cami, 1892 yılında 
Hatice Hanım adında bir zat tarafından 
onarılmıştır. 1982 yılında tekrar onarılan 
cami, 2010 yılında kapsamlı bir restorasyon 
sürecinden geçmiştir.
Özgün planda bir mescit olarak inşa 
edilmiş ve sonra camiye çevrilmiştir. Daha 
sonra haziresi, günümüzde bulunmayan 
fakat camiin cephesindeki sokaklardan 
birine adını veren mektebi ve meşrutası 
yapılmıştır. Cami, apartmanların arasında 
kalmıştır. Caminin bulunduğu bölge 2008 
yılındaki düzenlemelere değin Tavaşi 
Hasan Ağa Mahallesi olarak anılıyordu. 
Cami, Malatyalı İsmail Ağa Camii'ye çok 
yakındır. Caminin banisi Tavaşi Hasan Ağa 
mihrap önünde medfundur. 93
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Abdurrahman Önül
Mehmed ALACADOĞAN

K U R ' A N 
B Ü L B Ü L L E R İ

Hayatı
1 Aralık 1973 yılında Bayburt'da 

doğmuştur. İstanbul Fatih İmam Hatip 
Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha çocukken 
müziğe karşı ilgisi olan Abdurrahman Önül 
birçok özel kurstan müzik öğrenimi almış 
olup yine birçok müzik enstrümanlarını 
kullanmaktadır. 1990 yılında Yalvar Allah'a 
isimli ilahi albümü ile müzik piyasasına 
giriş yaptı. 30'u aşkın albümü piyasada 
bulunmaktadır. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye ve 
Avrupa'da en çok albümü satan ilahi sanatçısı 
olma unvanını elinde bulundurmaktadır. 
Yaptığı bütün albümler Türkiye'de ve özellikle 
Avrupa'da yoğun ilgi görmüştür. Türkiye'nin 

yerel, bölgesel, ulusal radyo ve televizyon kanallarında birçok programlar yapmıştır. Yıl 
boyunca her çarşamba Önül'den Gönüllere ile kendi kanalı Muhacir TV / Dolunay İnt TV'de 
program yapmakta ve her perşembe Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru ile ATV'de yer almaktadır. 
Ramazan ayında ise Muhacir TV'deki programına ara verip hafta içi Nihat Hatipoğlu ile Sahur 
ve şehir içi konserlere, haftasonları ise şehir dışı konserlere yer vermektedir.

Albümleri
Sevdim Onu
Yalvar Allah'a (1990)
Ben de Geleyim
Söyle Dostum (2005)
GÜL Demeti
İşte Zikrullah
Özler Dururum
Allah de Kalbim
Ay Parçası

Aşk Bahçesi
Gül Yüzüne
Yusuf'un Öyküsü (2006)
Arafat (2007)
Son Peygamber (2008)
Bilali Habeşi (2008)
Kerbela  (2006)
Kırmızı Güller (2006)
Resul'ün Ümmetiyiz 
Hac Mevsimi (2013) 

Yar Muhammed (2011) 
Gül Ahmed'e (2012)
Son Nebi (2012)
Medine Gülü (2009)
Dosta Doğru (2014)
Ağlama Zeynebim (2015)
Ey Resul (2010)
Hoş Geldin (2019)
Dilim Tutulur
Kerbela 2
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Metabolizma, gün içerisinde tüketilen 
gıdaları hazmetmekle uğraştığı için 
vücudumuzun savunma ve bağışıklık sistemi 
zayıflar. Oruç sırasında sindirime ayrılan 
zaman azaldığı için, iftar ve sahurda dengeli 
ve sağlıklı beslenmeyle mide ve bağırsaklar 
bu süreçte dinlenerek kendini yeniler.

Özellikle durmaksızın çalışan karaciğerin 
dinlenmesine olanak sağlayan oruç, 
kan içerisinde yer alan akyuvarların da 
performansıyla vücudumuzdaki her organı 
ayrı ayrı dinlendirir ve hastalıklara karşı direnç 
sağlar. Beslenme ve Diyet uzmanı Şeyda 
Demirçelik ve Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet 
Yavuz oruç tutmanın faydalarını anlattı.

Algılama, öğrenme ve hafızayı güçlendirir

Oruç tutarken uzaklaştığımız fiziksel 
istekler, beynimizin yapılan işlere 
yoğunlaşmasını sağlar. Gereksiz metabolik 
aktivitelerle uğraşmayan vücut, algılama ve 
öğrenmeye odaklanarak hafızamızın daha iyi 
çalışmasına katkıda bulunur. Tarihteki birçok 
ünlü düşünür ve filozof, kendilerini günlerce 
açlığa tabi tutarak düşünce yeteneklerini 
geliştirmiştir. Az yemek, zihni açar ve kişisel 
gelişime katkıda bulunur.

Yaşlanmayı geciktirir

Birçok hastalıkta kilit rol oynayan 
kandaki lipit ve kolesterol düzeyi, düzensiz 
beslenmeye bağlı olarak vücudumuza zarar 
verir. Damar duvarları kolesterol parçacıkları 
ile kaplanarak kan sirkülasyonunu bozar, bu 
da birçok hastalığa davetiye çıkarır. Hücre 
yenilenmesini aksatan, dokuların onarımını 
geciktiren bu durum yaşlanma sürecini 
önemli ölçüde artırır. Ramazan ayında oruç 

tutanlarda kandaki lipit ve kolesterol düzeyi 
azaldığı için damarlar kendini tamir eder. 
Oruç sayesinde damarlar temizlenir ve kan 
dolaşımı artar. Tüm bunlar göz önünde 
bulundurulduğunda; oruç tutmak hücrelerin 
yenilenmesini sağladığı için bedenimizi 
ve zihnimizi daha sağlıklı hale getirir ve 
yaşlanmayı büyük ölçüde geciktirir.

Kanser oluşumunu engeller

Kanser vakası, vücudun herhangi bir 
yerinde birkaç anarşik hücrenin terör 
faaliyetleri için başkaldırması ile başlar. Ancak 
bu terörist faaliyet bazen bedenin kendi 
dokusu gibi bir görüntü vererek savunma 
sistemini yanıltabilir. Eğer beden sürekli 
metabolizma faaliyetleri ile uğraşıyorsa neler 
olup bittiğini anlayamayabilir. Oruçlu kişide 
ise organizma kendini kontrol etmeye vakit 
bulur ve böyle faaliyetlere anında müdahale 
eder. Böylece kanser oluşumu başlangıç 
noktasında engellenmiş olur.

Hücreleri onarır

Oruç tuttuğunuzda, vücuttaki hücreler 
otofaji adı verilen hücresel bir işlemi 
başlatır. Bu işlem, hücrelerin parçalanması 
ve zaman içerisinde hücrelerde oluşan ölü 
ya da işlevsiz proteinlerin 
atılmasını sağlar. Otofaji 
oranının artması kanser ve 
alzheimer gibi hastalıklara 
yakalanma riskini azaltır.

Oruç tutmanın faydaları nelerdir?

Nedim AKIMCILAR

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

Akif CEMİL

HİTÂM-I MİSK
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Çocukluğu ve öğrenim hayatı

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

Müzik hayatı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hatice Urtekin

TARİHTE BU AY

TARİHTE BU AY

1 Nisan 1923: Topal Osman, 
Milletvekili Ali Şükrü Bey’i 
öldürdükten sonra güvenlik güçleriy 
ile girdiği silahlı çatışma sonucunda 
hayata gözlerini yumdu.

1 Nisan 1933: Avusturya’da faşist 
hükümetin kuruluşu.

1 Nisan 1950: CHP Genel 
Sekreteri ve Başbakan Recep Peker 
hayata gözlerini yumdu.

1 Nisan 1991: Varşova Paktı’nın 
feshi.

1 Nisan 2012: Usta Yeşilçam 
oyuncusu Ekrem Bora ebediyete 
göç etti.

2 Nisan 1911: Cibali Tütün 
Fabrikası’nda grev başladı.

2 Nisan 1948: Usta yazar 
Sabahattin Ali’nin öldürülmesi.

2 Nisan 2003: Zamanın Dışişleri 
Bakanı Abdullah Gül ve ABD Dışişleri 
Bakanı Colin Powell ile 2 sayfalık 
ve 9 maddelik anlaşma imzaladı. 
Anlaşmanın maddeleri bilinmiyor.

2 Nisan 2005: Papa 2. Jean Paul 
84 yaşında hayatını kaybetti.

3 Nisan 1937: Başbakan İsmet 
İnönü, Karabük Demir Çelik 
Fabrikası’nın temelini attı.

4 Nisan 1949: NATO kuruldu.

4 Nisan 1979: Pakistan Başbakanı 
Zülfikâr Ali Butto idam edildi.

4 Nisan 1997: MHP Genel 
Başkanı Alparslan Türkeş hayata 
gözlerini yumdu.

Nisan 1900: Gazi Osman Paşa 
hayatını kaybetti.

5 Nisan 1968: Martin Luther King 
öldürüldü.

6 Nisan 1920: Anadolu Ajansı 
kuruldu.

6 Nisan 1973: Fahri Korutürk 
Cumhurbaşkanı seçildi.

6 Nisan 1994: Ruanda’da Tutsi 
ve Hutu’lar arasında iç savaş 
başladı. Bir milyona yakın insanın 
katledildiği iddia ediliyor.

7 Nisan 1959: Aydınlık dergisi 
kurucusu Dr. Şefik Hüsnü Değmer, 
Manisa’da sürgünde olduğu sırada 
hayatını kaybetti.

8 Nisan 1978: Doç. Dr. Server 

Tanilli saldırıya uğradı. Tanilli bu 
saldırıdan sonra kısmi felç oldu.

9 Nisan 1588: Mimar Sinan 
hayatını kaybetti.

9 Nisan 1970: Sungurlar fabrikası 
işçi direnişi başladı.

9 Nisan 2012: Senaryo yazarı, 
usta oyuncu Meral Okay hayatını 
kaybetti.

10 Nisan 1950: Mareşal Fevzi 
Çakmak hayatını kaybetti.

10 Nisan 2004: İşadamı Sakıp 
Sabancı hayatını kaybetti.

11 Nisan 1920: Meclis-i 
Mebusan, Padişah Vahdettin 
tarafından feshedildi.

11 Nisan 1980: Ümit Kaftancıoğlu 
suikast sonucu hayatını kaybetti.

11 Nisan 1991: Türk Ceza 
Kanunu’nun 141. ve 142. maddeleri 
tamamen kaldırıldı.

12 Nisan 1937: Şair Abdülhak 
Hamid Tarhan yaşamının 85. yılında 
hayatını kaybetti.

12 Nisan 1961: İlk insan, 
Sovyetler Birliği tarafından uzaya 
gönderildi. Astronot Yuri Gagarin 
uzayda tam 108 dakika kaldı.

13 Nisan 1909: ’31 Mart’ 
ayaklanması başladı.

13 Nisan 1923: Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun kuruluşu.

13 Nisan 1970: Dr. Necdet Güçlü 
suikast sonucu hayatını kaybetti.

14 Nisan 1865: ABD Başkanı 
Abraham Lincoln öldürüldü.

14 Nisan 1994: ABD savaş 
uçakları, Irak’ın kuzeyinde iki 
Türk helikopterini düşürdü. 
Helikopter’de bulunan 3 Türk subayı 
şehit oldu.

15 Nisan 1912: Titanic yolcu 
gemisi Atlantik denizinde battı ve 
1.513 kişi hayatını kaybetti.

15 Nisan 1980: Usta yazar Jean 
Paul Sartre hayata gözlerini yumdu.

17 Nisan 1922: Dr. Bahattin Şakir 
Bey, Berlin’de Ermeni militanlar 
tarafından gerçekleştirilen suikast 
neticesinde şehit oldu.

17 Nisan 1940: Köy Enstitüleri’nin 
kuruluşu.

17 Nisan 1978: Malatya Belediye 

Başkanı Hamit Fendoğlu, kendisine 
gönderilen bombalı bir paketle 
öldürüldü.

17 Nisan 1993: Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal, kalp krizi geçirmesi 
sonucu hayatını kaybetti.

17 Nisan 2014: Usta yazar 
Gabriel Garcia Marguez 87 yaşında 
hayatını kaybetti.

19 Nisan 2007: Malatya’da Zirve 
Yayınevi’ne saldırı gerçekleşti. 
Bu saldırı sonucu 3 kişi boğazları 
kesilerek öldürüldü.

20 Nisan 1924: 105 maddelik 
yeni Anayasa’nın kabulü.

20 Nisan 2012: Sesiyle 
büyüleyen şarkıcı Ayten Alpman 
hayatını kaybetti.

21 Nisan 1870: Lenin doğdu.
21 Nisan 1973: Usta yazar Kemal 

Tahir hayatını kaybetti.
23 Nisan 1920: Türkiye Büyük 

Millet Meclisi açıldı.
24 Nisan 2012: Başarılı mimar 

ve yazar Şükrü Günbulut hayatını 
kaybetti.

24 Nisan 2014: Şimdilerin 
Cumhurbaşkanı, zamanın Başbakanı 
R. Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarında 
hayata gözlerini yuman Ermeniler 
için taziye mesajı yayımladı.

25 Nisan 1915: Çanakkale’de 
kara harekatı başladı.

26 Nisan 1986: Sovyetler 
Birliği’nde Çernobil nükleer santral 
faciası yaşandı.

27 Nisan 1909: ’31 Mart’ gerici 
isyanı bastırıldı ve sonrasında 2. 
Abdülhamit tahttan indirildi.

28 Nisan 1960: İstanbul 
Üniversitesi’nde Turan Emeksiz ve 
Nedim Özpolat şehit edildi.

29 Nisan 1920: Hıyanet-i 
Vataniye Kanunu’nun kabulü.

29 Nisan 1968: Ankara’da 
Dev-Güç önderliğinde 68 gençlik 
hareketini başlatan büyük eylem.

29 Nisan 1979: Usta oyuncu ve 
yönetmen Muhsin Ertuğrul hayata 
gözlerini yumdu.

30 Nisan 1945: Nazi diktatörü 
Adolf Hitler sığınağında intihar etti.
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Madison Beer

SANATÇILAR

Tugay ALKAN

Madison Elle Beer (d. 5 Mart 1999[2]), Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır. 
Beer'in müzik kariyeri 13 yaşında Justin Bieber'ın YouTube'da yaptığı bir cover 
için tweet atmasıyla başladı. Daha sonra Island Records ile sözleşme imzaladı 
ve sonraki birkaç yıl içinde tekli kaydetmeye ve yayınlamaya başladı. Ağustos 
2017'de ilk albümü As She Pleases'ı çıkardı. Beer 2020'de ise, Epic Records'Ӏa 
anӀaştı ve Şubat 2021'de ikinci albümü Life Support 'u yayınӀandı.

AiӀe Hayatı
Madison Elle Beer, 5 Mart 1999'da Jericho, New York'ta Yahudi bir ailede 

dünyaya geldi. Ryder adında bir erkek kardeşi vardır. 2012'de YahudiӀikte reşit 
oӀma ayini oӀan Bat Mitzvah'ı kutladı.

Albümleri
As She Pleases (2017)
Life Support (2021)
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İstanbul'da beyaz kaplan ile 
makak maymunu ele geçirildi

GÜNCEL

Burhan PINARBAŞI

İstanbul Silivri'de yasa dışı yollardan 
yurda sokulduğu tespit edilen beyaz kaplan 
ile makak maymunu ele geçirildi. Ev sahibi 
hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 
hayvanlar da koruma altına alındı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma 
ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü 
ekipleriyle Silivri Ortaköy Mahallesi'nde 
yabancı uyruklu M.S'nin villasında arama 
yaptı.

Villada, evde beslenmesi yasak olan ve 
dünyada çok az sayıda bulunan 4 aylık albino 
Bengal kaplanı yavrusu ile makak maymunu 
bulundu.

Ev sahibi hakkında adli ve idari işlem 
yapılırken, hayvanlara Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince el 
konuldu.

"Çok çok ender bulunan bir hayvan"

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne 
gönderilecek olan hayvanları, nakil işlemleri 
süresince geçici olarak misafir edildikleri 
Polonezköy Hayvan Parkı'nda görüntüledi.

Özel bir kafeste tutulan ve özenle 
ilgilenilen hayvanları ağırlayan Polonezköy 
Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı 
yetkilisi Cem Sanlı, ilk kez albino Bengal 
kaplanı gördüğünü söyledi.

Mavi gözleri ve beyaz tüyleriyle görenlerin 
bir anda ilgisini çeken kaplanın ayrı bir cinse 
ait olmadığını ifade eden Sanlı, "Bunlar 
doğada çok ender bulunan hayvanlar. 
10 bin yavrudan bir tane çıkıyor. Bengal 
kaplanlarının toplam nüfusunun Hindistan'da 
5 bin civarında olduğunu düşünürseniz 10 
binde bir yavru demek neredeyse imkansız 
gibi bir şey. Çok çok ender bulunan bir 
hayvan" dedi.

"Tahminen 4-5 aylıktır"

Gaziantep'teki hayvanat bahçesinin vahşi 
hayvanlar konusunda daha ihtisaslı olduğunu 
belirten Sanlı, şunları kaydetti:

"Şunu söyleyebilirim ki bu hayvanı çok 
ufakken beslemişler. Annesinden erken 
ayrıldığı için bazı sağlık sıkıntıları çıkacaktır. 
Tahminen 4-5 aylıktır. Ben hayatımda hiç 
görmemiştim beyaz kaplan. Türkiye'de 
yakalanmış en enteresan hayvanlardan biri 
diyebilirim. Beyaz Bengal kaplanları doğada 
yaşayamıyor. Renkleri onların kamufle 
olmasına engel olduğu için avlanamıyorlar. 
Dolayısıyla doğada da bunlara pek 
rastlanmaz. Bunlar daha ziyade hayvanat 
bahçeleri ve özel parklarda bulunabilen 
hayvanlar. Çok çok ender bulunan bir hayvan. 
Bildiğim kadarıyla Türkiye'de beyaz Bengal 
kaplanı yok."

"Makak maymunları tehlikeli olabiliyor"

Parkın bir diğer misafiri olan makak 
maymunlarından Türkiye'de çok sayıda 
yakalandığını bildiren Sanlı, bu maymunların 
evcil gibi görünse de tehlikeli olabildiklerinin 
altını çizdi.

Özellikle çiftleşme döneminde 
maymunların saldırganlaştığını aktaran Sanlı, 
evde maymun bakmanın doğru olmadığını 
vurguladı.
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İbrahim Erdem KARABULUT

G Ü N D E M

ÇOK ÜZGÜNÜM BAŞBUĞUM

Bugün günlerden "Başbuğ"

Çünkü bir 4 Nisan günü yüzbinlerce evladını terk edip ebediyete göç edişininden bugüne kadar 
tam 25 koca yıl geçti.

Dün gibi hatırlıyorum o karlı günde ülkemin her köşesinden Ankara'ya akan insan selini.

Ne-de güzel uğurlamıştık seni...

Göklere yükselen tekbir sesleri ile omuzlarda taşınırken naaşın yüzbinler dualar okuyordu 
içinden.

Karla abdest alıp cenaze namazına katılanlar göze çarparken bu sevgi karşısında melekler 
kıskanıyordu sana olan bağlılığımızı, sevdamızı, aşkımızı...

Seni başbuğum çok iyi biliyoruz.

Sen, 9 ışık doktriniyle yetiştirdiği pırıl pırıl ülkücüleri hiç bir zaman öz evlatlarından ayırmadığın 
gibi onlara hep "evladım" diye hitap ederdin.

Nefes aldığımız sürece ne seni ne çizdiğin yoldan asla vaz geçmeyeceğiz....

Bizi terk edip gideli tam 25 yıl oldu.

Nefes aldığımız süre içerisinde 125 yılda geçse seni unutursak kanımız kurusun.

Başbuğum....

Çok şey değişti sen gideli.

Artık Çağrı cihazı, Fax, ev telefonları tarih oldu. 

Şimdilerde adına sosyal medya denen sayfalar moda.

Hala ismin, seninle çekilmiş fotoğraflar pirim yapıyor, birçok sosyal medya profilinde seninle 
çekilmiş fotoğraflarla kendilerini ülkücü olarak bellirtenler bugün senin için küçük bir anma yazısı 
yazamadılar.

Emanet ettiğin parti içerisinde neredeyse kalan olmadı.

Kurmuş olduğun ve ülkücülere emanet ettiğin Partiden üç parti çıktı. Ülkücülere lider olarak 
atadığın kişilerden CHP Genelbaşkanına danışman olanlar dahi oldu.
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Başka partilerden gelip baş köşeye doldular...

Ülkücü "ipeğe sarılmış çeliktir" derdin, şimdi o çelik ülkücüler darma dağın olmuş.

Ahlakçılık ve şahsiyetçilikte örnek gösterilmesi gereken ülkücülerim dediğinde gurur duyardık, 
onurlanırdık, senden sonra "fetö" diye çıkan bir vatan haininin porno filmlerini aratmayan 
kasetlerle görüntüleri çıkan ülkücülerimiz oldu.

Dağıldık Başbuğum dağıldık.

Bir avuç ülkücü şimdi bir araya gelemiyor.

Yorulduk Başbuğum yorulduk.

Sessiz çığlığımız duyulmaz oldu.

İncindik, kırıldık, savrulduk, bölündük, parçalandık Başbuğum...

Senden sonra adlarıda değişti ülkücülerin.

Ülkücüler, Ak kurt ülkücüler, İyi Ülkücüler, Zaferli Ülkücüler, Farklı Ülkücüler, Küskün Ülkücüler 
vs.

Çok üzgünüm Başbuğum....

Ruhun Şad Mekanın Cennet Olsun...

Affet bizi Başbuğum...
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
Ayşe'm Oturmuş Çorap ÖrüyorAhmet DÜNDAR

Ayşe'm oturmuş da çorap örüyor
Körolası gözüm seni görüyor (Ayşe'm görüyor)

Çok istedim zalim baban vermiyor

Ağlama gel Ayşe'm koymam arada (Ayşe'm arada)
Seni seven oğlan ermiş murada (Ayşe'm murada)

Ne giydiysen kız boyuna yakışır
Evli bekar herkes bize bakışır (Ayşe'm bakışır)

Gül memeler birbirine tokuşur

Ağlama gel Ayşe'm koymam arada (Ayşe'm arada)
Seni seven oğlan ermiş murada (Ayşe'm murada)

Aksaray 
Kaynak Kişi: Köy Kadınları
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Minik Takipçiler

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

Albert Puşkin
Ukrayna
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SOLDAN SAĞA

1) Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte 
yenilikçi Garip akımının kurucusu olan, Şiiri 
Sokağa Taşıyan Şair olarak tanınan şairimiz. 
(Ortadaki Resim). 2) Bir hükümdarın yönetimi 
altındaki halk. - Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, 
tekin olmayan. 3) Mimarlıkla ilgili. - Çok yaramaz, 
çok hareketli, ele avuca sığmayan (çocuk, genç). 4) 
Favori. – Çok bilinen, erkek Yunan ismi. 5) Kırmızı. 
6) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) inzivaya 
çekildiği mağara. - Evlere, çeşmeden, ırmaktan 
vb. genellikle hayvan sırtında su taşımayı meslek 
edinmiş kimse. 7) Genel anlamda insan, insanoğlu. 
– Valide; temel, esas. 8) Yazışmalarda “Selamün 
Aleyküm”ün kısaltması. – Eski Mısır’da bir Tanrı. 
9) Lezzet. – Ata, soy. 10) Kısırlık. - Geceleri denizde, 
balıkların ya da sandal küreklerinin kımıldanışıyla 
su içinde oluşan ışıltı. 11) Bir nota. - İzin, onay, 
diploma. - Biçim, örnek, kalıp. 12) Sıcaklık. - Vedia; 
birine, geri alınmak üzere, geçici olarak bırakılan, 
teslim alan kişice korunması gereken eşya, kimse 
vb. – Tin.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1) Ağaç bayramı adıyla da adlandırılan, 21-
26 Mart tarihleri arasında kutlanılan hafta. 2) 
Başkan. – Bayram. – Yankı, eko. 3) Olgunlaşmamış. 
- Eskiden çarşılarda aynı tür iş yapan esnafın 
bulunduğu bölüm. 4) Bir aygıtı belli bir işi doğru, 
düzgün, gereği biçimde yapabilecek düzene 
getirme. – Bir nota. 5) Taneli bir meyve. – Kraliçe. 
6) Eksiksiz, kesintisiz. 7) Genişlik. - Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin trafik plaka imi. 8) Eskiden 
Polonyalılara verilen ad. – Japon milli parası. 9) 
Ödeme, verme. – Tanrıtanımaz. 10) Antalya’nın 
bir ilçesi. 11) Güç, tehlikeli bir durumda yardım 
isteğini anlatan ifade. - Genellikle askeri birliklere 
verilen, üzeri yazı işlemeli, kenarları saçaklı, 
gönderli bayrak. 12) Bir kadın adı. – Buyruk. 13) 
Sıcak ile soğuk arası. - Çocukların, kardan yaptıkları 
ve eğlence olsun diye birbirlerine attıkları top 
biçimindeki kar. 14) Anlam yönünden ilişkili iki 
tümceyi birbirine bağlayan sözcük. - Genellikle 
ipek ibrişimden, iğne, mekik, tığ ya da firketeyle 
yapılan, ince dantel. 105



Bana kara diyen dilber

Kaşların kara değil mi

Yüzümü güldüren gelin

Gözlerin kara değil mi

Güzel ben seni isterim

Seni koynumda beslerim

Yüzünü güzel göreyim

Zülüfün kara değil mi

Boyun uzun belin ince

Yanakların olmuş gonca

Salıversin kulunca

Beliğin kara değil mi

Utanırsın akar terin

Güzellikde yok benzerin

En sevgili makbul yerin

Saçların kara değil mi

Beni kara diye yerme

Mevlam yaratmış hor görme

Ela göze siyah sürme

Çekilir kara değil mi

Hint'den Yemen'den çekilir

İner Bağdat'a dökülür

Türlü taama ekilir

Biber de kara değil mi

Göllerde kuğular olur

Göğsü ak kara benlidir

Mısır'da çok zengin vardır

Kölesi kara değil mi

Pınara konan kuğunun

Kanadı beyaz çoğunun

Çöldeki Arap Beyinin

Çadırı kara değil mi

Her yoldan gelir geçerler

Aktan karayı seçerler

Ağalar beyler içerler

Kahve de kara değil mi

Evlerinde sular akar

Güzelleri göze bakar

Hublar yanağına sokar

Sümbül de kara değil mi

Karac'oğlan der maşallah

Birgün görünür inşallah

Kara donludur Beytullah

Örtüsü kara değil mi

Karacaoğlan B E R C E S T E
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