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7 Şubat 1904'te Çatalca'da doğdu. İstanbul'da 
Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Adana, 
Malatya, Edirne, Tarsus, Ankara ve Kıbrıs 
liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 5 Ocak 
1975'te Ankara'da öldü. Karşıyaka Mezarlığı’na 
defnedildi.

Fikrin ağır bastığı şiirlerinde Türk Milliyetçiliği 
konusu büyük bir yer tutar.

Tarihimizin muhteşem ve şanlı sayfalarını 
şiirleştirdiği de görülür. Rubai türünün yeni Türk 
edebiyatında önemli şahsiyetlerinden kabul edilir. 

Bayrak ve vatan, onun mısralarında en usta anlatıcısını bulmuştur.

Eserleri
Heykeltıraş (1924), Yastığımın Rüyası (1930), Ayetler (1936), Bir Bayrak 

Rüzgâr Bekliyor (1946)
Kubbe-i Hadra (1956), Kökler ve Dallar (1964), Emzikler (1964), Dualar ve 

Aminler (1967)
Aynalarda Kalan (1969), Rubaiyyat-ı Arif (1956), Kıbrıs Rubaileri (1964), 

Nisan (1964)
Kova Burcu (1967), Avrupa'dan Rubailer (1971)
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M.Tunahan PINARBAŞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Harika İş Yeri Sertifikası 
almaya hak kazandı.

Kurum kültürü ve çalışan deneyimi konusunda bağımsız ve küresel bir otorite olan Great 
Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen analizler sonucu, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM), Harika İş Yeri Sertifikası'na sahip ilk kamu kurumu 
oldu.

Çalışan deneyimine yaptığı yatırım ve insan kaynakları alanındaki öncü uygulamalarla dikkat 
çeken BTGM, çalışanlarını merkeze aldığı aksiyonlarla çalışan bağlılığını ve memnuniyetini 
sağladığını bu sertifikayla tescilledi.

"Amacımız kurumumuzu Türkiye’deki en iyi bilgi teknolojileri kurumu yapmak"
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, hem çalışanlarına hem de hizmet sundukları 

Bakanlık birimlerine mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı amaçladıklarını söyledi:
"BTGM olarak ortak amacımız, kurumumuzu Türkiye’deki en iyi bilgi teknolojileri kurumu/

şirketi yapmaktır. Bu amaçla çalışan memnuniyetini en önemli stratejik önceliklerimizden 
biri olarak belirledik ve bu doğrultuda önemli yatırımlar yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın 
mutluluğuna, geleceğine ve kariyer gelişimlerine yatırım yaparak, deneyimlerini iyileştirmek 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

"Bir kurumun en büyük varlığı çalışanlarıdır"
Great Place to Work Sertifikası'nı yüksek bir memnuniyet skoruyla aldıklarını belirten Taşkın, 

sonucun büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğuna işaret etti:
"Bir kurumun en büyük varlığı çalışanlarıdır. Çalışanlarımızı merkeze aldık, onlara dokunduk, 

onları dinledik, düşüncelerine önem verdik ve değerli hissettirdik, bu sayede çok güzel bir 

İlk kez bir kamu kurumuna 
'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi

P O L İ T İ K A
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yıl geçirdik. Çalışanımızın mutluluğunu iyileştirmeye emin adımlarla devam edeceğiz, her 
çalışanımız sabah işe mutlu gelecek, akşam da evine mutlu ve huzurlu gidecek, bunu her daim 
sağlayacağız."

"Diğer kamu kuruluşları için ilham veren bir adım olacak"

Great Place to Work Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak da 30 yıldan fazla süredir 
tüm dünyada farklı sektör ve büyüklükteki organizasyonlara çalışan deneyimlerini keşfetmeleri 
ve iyileştirmeleri için güçlü analiz metodolojileriyle destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Toprak, Great Place to Work Enstitüsü olarak harika bir iş yerinin temelinde güven kültürünün 
ve herkes için harika bir iş deneyimi vizyonunun yattığına dikkati çekti:

"Çalışanları için harika bir iş yeri deneyimi inşa etmek üzere önemli ve vizyoner çalışmalar 
sergileyerek bu değerli unvanı almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk kamu kuruluşu niteliğindeki 
Hazine ve Maliye Bakanlığı BTGM'yi ve bu vizyonun hayata geçirilmesinde önemli bir liderlik 
gerçekleştiren Cebrail Taşkın'ı kutluyorum. BTGM'nin bu değerli başarısının ve öncülüğünün 
ülkemizdeki diğer kamu kuruluşları için ilham veren bir adım olacağına eminim."

Kültürel dönüşümü getirdi
BTGM'de her hafta çalışanlar arasından seçilen farklı uzmanların konuşmacı olduğu ve tüm 

Türkiye’deki bakanlık çalışanlarına canlı yayınlanan "Teknoloji Kürsüsü", herhangi bir sosyal 
alanda konu uzmanlığı olan BTGM çalışanlarının gönüllü konuşmacı olduğu "Salı Sohbetleri”, 
tüm çalışanların rahatça genel müdür ile konuşabilecekleri "19.00 Sonrası Açık Kapı" politikası, 
kurum personeli ve iş birimleri ile yapılan memnuniyet anketleri kurum içi iletişime ve gelişime 
katkı sağlıyor.

Ayrıca, 3 ayda bir yayımlanan "BTGM Bülten" dergisi, kurum kültürünün geliştirilmesi amacıyla 
çalışanlar ile yönetim kademeleri arasında elçi vazifesi gören "Dönüşüm Liderleri Programı", 
teknoloji odaklı yenilikçi projeleri başlatacak ve teknoloji alanında yaratıcı fikirleri destekleyecek 
"BTGM Garaj" oluşumu, çalışanların fikirlerini iletebilecekleri "Fikir Kutusu", hafta sonu tüm 
ekip ve aileleriyle yapılan birçok sosyal etkinlikle kültürel dönüşüme katkı veriyor.

100 milyondan fazla çalışanın fikirleriyle şekilleniyor
Great Place to Work, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan iş yeri kültürü ve çalışan 

deneyimi konusunda uzman, küresel bir otorite konumunda bulunuyor.

1992 yılından bu yana dünya çapında 60'dan fazla ülkede 100 milyondan fazla çalışanın 
dahil olduğu Trust Index anketinden elde ettiği analizleri "Harika Bir İş Yeri" deneyimini neyin 
oluşturduğunu tanımlamak için uyguluyor.

Great Place to Work Enstitüsü, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri 
belirleyerek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Enstitünün analizleri, kurum kültürü ve çalışan 
deneyimi alanında dünyada gerçekleştirilen, en çok tercih edilen ve en geniş çaplı araştırma 
olma özelliğini taşıyor.
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Hilal CİĞERCİ

D E N E M E

Herkese merhaba. 2022 yılında herkesin sağlıklı ve mutlu olmasını umut 
ediyorum. Bu yazımda, yılın  son ayında okuduğum birbirinden güzel dört kitabı 
sizlerle paylaşacağım. Umarım keyifle olursunuz. 

CANIM ALİYE RUHUM FİLİZ-SABAHATTİN ALİ 
Mektup türünde eserleri okurken aklıma hep  şu geliyor, acaba bu mektupların 

sahibi bu yazıları tüm insanların okumasına müsaade eder miydi?, 
Bu düşüncemin yanı sıra  mektuplar, bizlere sevdiğimiz bir yazarı daha 

yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bu kitapta, Sebahattin Ali’nin eşi Aliye hanım 
ve kızı ve Filiz’e yazdığı mektupları okurken, dönemin zorluklarını ve  Sabahattin 
Ali’nin ailesine olan bağlılığını ve onlara maddi manevi zorluk yaşatmamak için 
sarf ettiği çabasına şahit oluyoruz. Sımsıcak özlem ve sevgi yüklü mektuplardan 
oluşan bu kitabı  okumanızı tavsiye ederim. 

CİMRİ – MOLİERE 
Şimdiye kadar okuduğum en komik kitaplardan biri olduğunu rahatlıkla 

söyleyebilirim. Bana biraz Yeşilçam filmlerini izlerken hissettiğim duyguları 
anımsattı . Çünkü karakterler-özellikle Harpagon -biraz abartlıydı ve olaylar yanlış 
anlaşılmalar etrafında dönüyordu.  Bence bir kitabın komik olması için gayet 
yeterli iki unsur. Kitaptaki Harpagon herkesin çevresinde tanıyor olabileceği bir 
karakter. Konusundan bahsedecek olursam ;

Cimriliğiyle adeta ün salmış Harpagon’un çocukları Cleante ve Elise’nin evlilik 
hakkında babaları ile olan bitmek bilmeyen fikir ayrılıkları ve Harpagon’un 
komik pintilikleri. 

Eğer biraz eğlenceli bir kitap okumak istiyorsanız sizin için çok iyi bir 
alternatif olabilir. En kısa sürede okumanızı tavsiye ederim. 

GENÇ BİR DOKTORUN ANILARI – MİHAİL BULGAKOV 
Üniversiteden yeni mezun olmuş Bomgard, mesleğinde teorik açıdan 

üstün ancak pratikte zayıf bir gençtir . Rusya’nın ücra bir bölgesindeki 
hastanede göreve başlayan Bomgard çok endişelidir. 

Kitap İncelemesi
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Çünkü patlamak üzere olan bir fıtığa yada ağır geçirilen bir zatürreye yada 
ilaç kullanmamakta ısrar eden bir hasta ile nasıl başa çıkacağını bilmemektedir.  
. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bulunduğu toplumun aksak ve garip yönleriylede 
uğraşan genç doktor, zamanla bölge halkının sevgisini ve tabii işinde ihtiyaç 
duyduğu tecrübeyi kazanır. 

Sade ve anlaşılır bir üslupla yazılmış dokuz öyküden oluşan bu kitaba, 
mesleğiniz ve ilgi alanınız ne olursa olsun bir şans vermenizi öneririm 

İNCE MEMED 3- YAŞAR KEMAL
Soluksuz bir şekilde okuduğum serinin üçüncü kitabında yazar, Çukurova’nın 

siyasi ve sosyokültürel ortamına ışık tutuyor. Osmanlı Döneminden kalma 
ayan sisteminin resmî olmasa da hem halk hem de ağalar tarafından nasıl 
uygulandığını görüyoruz. İnce Memed diğer kitaplara göre bu kitapta çok daha  
arka plandaydı. Kitaba sonradan dahil olan karakterlerin her birin hikayesi ise 
çok ustaca ve ayrıntılıdı. Bu kitapta İnce Memed’in artık eşkıyalığa olan bakış 
açısınının nasıl değiştiğini , onun da  bir yuva kurmak işleyişine tanık oluyoruz. 
İnce Memed’in  zulmün karşısında gösterdiği dik duruş ve kararlılığın yanı sıra, 
bir karıncayı bile incitmeyen  merhametli bir yüreğe sahip oluşu ile beni çok 
etkiliyor. 

Karakterlerin ve kurgunun yanı sıra bu kitap, bizlere Cumhuriyet'imizin yeni 
kurulduğu yıllarda halkımızın ne gibi zorluklar yaşadığını gösteriyor. 

Otuz iki yıl gibi uzunca bir  zaman diliminde yazılmış bu kitabı hem çok 
okuyanlara , hem de Türk edebiyatına bir başlangıç yapmak isteyen yeni okurlara 
tavsiye ediyorum

 
“Uğruna bu kadar alçaldığımız , zulmettiğimiz , haram yediğimiz, insan 

öldürdüğümüz yaşamak ne işe yarıyor?”    

YENİ DÜNYA- SABAHATTİN ALİ 
Sabahattin Ali’nin kendi yaşadıklarından yola çıkarak yazdığı çok samimi ve 

sımsıcak hikayelerden oluşan bir kitap. Kitabın dili herkes tarafından rahatlıkla 
anlaşılabilir. Benim okuduğum bu hikayeler arasında  “Asfalt Yol”isimli hikaye çok 
hoştu. Sabahattin Ali’nin eserlerini okumak istiyorsanız sizin için iyi bir başlangıç 
olacağına eminim. 
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“Durma kış-yaz, oku yaz” Akif Cemil

Selçuk Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Sevgi’nin 2005 yılında Konya’da basılan ‘Yazıyorum, Öyleyse Varım’ adlı kitabı (*), önceki 
yıllarda yazdığı ‘dinleme, okuma ve yazmanın erdemi’ni anlattığı 40 adet makalesinden 
oluşmaktadır. Yazar; kitabın son sayfasında (133. shf), Arif Nihat Asya’nın 1976 yılında 
Ötüken Yayınevi tarafından 2 cilt halinde basılan ve 1,500Ü aşkın rubaisinden oluşan 
Rubaiyyat-i Arif kitabinin 2.cildinin 250 sayfasındaki rubaisiyle kitabı tamamlamaktadır:

‘Bayrak sairinin Hz. Peygamberden dileklerini hep bir ağızdan tekrarlayarak hatm-i 
kelam etmeye ne dersiniz?

YA MUHAMMED!

Allah’ın layık değiliz, nimetine;

Lakin, yine, lütfedip zaif ümmetine,

Yerden, gökten müjde ve yardım gönder,

Yer, gök yaratıldıysa senin hürmetine!’

1960’li yiılara ait bu rubailerden 130. sayfada yer alan ve yazar tarafından ayni cildin 
97. sayfasından iktibas edilen bir rubai de dikkat çekicidir:

‘İnsan, yiyecektir, içecektir şimdi;

“Ahlak” bilinmez, ne demektir?

Destan masal, iman yobaz, aile laf,

Altın gelenekler, gidenektir şimdi.’

Arka kapağında, başlıkta belirttiğim gibi iddialı bulduğum şu 3 paragraf yer almaktadır:

‘“Kur’an-ı Kerim’in ilk emri “Oku”dur. Mevlana’nın meşhur eseri “Mesnevi” de 
“Dinle” diye baslar. Keşke bir de “Yaz” diye başlayan eserimiz olsaydı.”

İDDİALI BİR KİTAP:
“YAZIYORUM, ÖYLEYSE VARIM”

E D E B İ YAT

Sabit OSMANOĞLU
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“Okumak” ekmekse, “yazmak” da dermektir. Yazmayan toplum, ürününü toplamayan 
çiftçiye benzer. Ben; şahsen, insan dışında, meramını yazıya dökebilen başka bir canlıya 
tesadüf etmedim. Dolayısıyla; insan olmanın en bariz vasfı, “yazmak”tır diyorum.’

Yazar; makalelerini yabancı edebiyatçı ve düşünürlerin veciz sözlerinden alıntılar 
yaparak, hem yazıyı süslemekte hem de okuyucuya bir rahatlık vererek ufuk 
kazandırmaktadır. Örneğin; 13. sayfada:

- ‘Alain’in “yazarak düşünme” metodunu Türkiye’de uygulayanların başında Mehmet 
Kaplan gelir. O, bir yazısında şöyle der: “Eserlerini okuma saadetine ulaştığım Alain, 
bana bir sır öğretti: Yazarak düşünmek.”

Yine, 21. sayda:

- ‘Ritheu: “İnsanlar, görünmeyen bağlarla birbirine bağlıdırlar. Yazarların ödevi, 
insanlar arasındaki bu ortak bağları bulmaktır.” der.’ Hatta; Üslup Üzerine başlıklı 
makalesine (shf. 23) iktibasla başlamaktadır: ‘Bir Fransız romancısı şöyle der: “Yirmi 
bin sene sonra okunmayacağımı bilseydim kalemi elime almazdım.”’ Yazar; yazma 
isini o kadar ciddiye almakta ve ona oyle onem atfetmektedir ki, Ölümsüzlüğün Sırrı 
başlıklı makalesinde (shf. 40): ‘Eskiler “Kişinin eseri ikinci ömrüdür” derlerdi’ seklinde 
atasözlerinden de iktibas yapmaktadır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz: Montaigne’in “Söz 
kültürdür, yazı medeniyet” sözü (shf. 66), bir Batılının şu sözü: “Biz Endülüs’te İslam 
bilginlerinin yazdıkları eserlerin üçte ikisini yaktık, kalan üçte biriyle de aya çıktık.” 
sözü (shf. 67), vs. Nitekim; sonuçta, artık kendisi de, bu kitabin ismine ve doğal olarak 
verdiği hükme paralel olarak, iktibasları adeta tamamlayarak Yazıyorum, Öyleyse Varım 
başlıklı makalesinde mütevazi bir üslupla eteğindeki taşı dökmektedir: ‘Descartes, 
“Düşünüyorum, öyleyse varım” demiş. Johann Gottlieb Fiche ise “Bir şey yapıyorum, 
öyleyse varım” diyor. Fakire söz düşseydi, bendeniz de derdim ki: “Yazıyorum, öyleyse 
varım”’

Kitabın tanıtımını bitirirken; yazarın, 114. sayfasındaki şu paragrafındaki soruları 
ilgililere, bu vesileyle ben de sormak istiyorum:

‘Yurt çapında binlerce öğretmen ve din görevlimiz var. İçlerinden kaçının eli kalem 
tutar? Camide kürsüye çıktığı zaman iki-üç saat konuşan kaç vaizimiz, hayatında hiç yazı 
yazmıştır? Ömründe hiç yazı yazmayan “kompozisyon” öğretmeni, başka ülkelerde var 
mıdır?’
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Bin dokuz yüz doksan dört senesiydi. Yerel bir 
gazetede, aile sayfası sorumlusu ve köşe yazarı 
olarak çalışıyordum.

Gazetede çalışmak demek, basını yakından 
takip etmek demektir. Dolayısıyla, bütün şiddetiyle 
devam eden Bosna-Hersek savaşıyla ilgili haberleri 
yakından takip ediyordum. Osmanlı’nın öksüzü 
olan bu coğrafyada, Müslümanlara karşı sistemli 
bir etnik soykırım gerçekleştiriliyordu. Her gün, 
tek suçu Müslümanlık olan Boşnak halkıyla ilgili 
tüyler ürpertici haberler alıyor ve kahroluyorduk. 
Elimizden de dua etmekten başka bir şey 
gelmiyordu.

O tarihlerde, Ulusal bir gazetenin Bursa 
temsilciliğinde, halkla ilişkiler müdürü olarak 
çalışan M. Emin Şekercioğlu, Bosna-Hersek 
savaşını bütün çıplaklığıyla gözler önüne seren seri 
konferanslar veriyordu. Geniş kitlelerin takip ettiği 
konferansların bir kaçını dinlemiş ve gözyaşlarımı 
tutamamıştım. M. Emin Şekercioğlu, gazeteci 
sıfatıyla Bosna-Hersek’e gitmiş, orada yaşanan 
savaşa bizzat şahit olmuş, hatta Sırplar’ın elinde 
esir kalmıştı. Dönüşte oradan pek çok belge ve 
bilgi toplayarak getirmişti. Kişisel izlenimlerinin 
yanında, konferanslarında bu belge ve fotoğrafları 
da dinleyenlere sunuyordu.

 İlerleyen günlerin birinde, sözkonusu 
gazetenin ofisinde, Emin beyin odasında sohbet 
ederken, Bosna-Hersek savaşını romanlaştırmamı 
teklif etmişti. O ana kadar hiç aklıma gelmeyen 
bu teklif karşısında evvela büyük bir tepki 
göstermiştim. Zira yüreğim Bosna-Hersekli din 
kardeşlerimiz için yanıyor olsa da, bir kitap 
yazabilecek ölçüde konuya vakıf değildim.

M.Emin bey bu hususta o derece ısrarcı davrandı 
ki, aldığım teklif zamanla, denize atılan iri bir taş 
misali helezonlar çizip halka halka genişleyerek 
düşüncemde yer etmeye başladı.

 

Fikre sıcak bakmamaktan dolayı suçluluk 
duymaya başladım. Yaşananlar, bir şekilde herkese 
duyurulmalıydı. Bunun en etkili yollarından biri de 
konuyu romanlaştırmaktı.

Bir gece, M. Emin beyden savaşla ilgili belge 
ve argümanları almak üzere evine gittiğimizde, 
Bosna’nın romanını yazma fikrini nasıl kabul 
edebildiğime hala şaşıyordum.

Bosna-Hersek’ten getirdiği bakır cezve ve 
fincanları göstermiş, Bosna kahvesi eşliğinde, bir 
kitap hacmi tutacak kadar bilgi aktarmıştı o gece 
Emin bey. Konudan bahsederken 
öyle heyecanlıydı ki, etkilenmemek 
mümkün değildi.

O gece heyecan ve korkudan sabaha kadar 
uyuyamadım. Nasıl büyük bir sorumluluğun altına 
girdiğimin farkındaydım ve bu beni fazlasıyla 
korkutuyordu. Ya başaramazsam diye tir tir 
titriyordum.

Hemen ertesi gün çalışmaya başladım. M. 
Emin beyin temin ettiği belge ve fotoğrafları uzun 
uzun inceledim. Bosna-Hersek’in tarihi ve kültürel 
yapısını anlatan kitaplar okudum. Basında çıkan 
haberleri sıkı sıkıya takip ettim. İşime yarayacak 
olanları arşivledim.

Çalışma saati olarak sabah namazından 
sonrasını belirlemiştim. Şehir halkının ekseriyetle 
uykuda olduğu, sessiz ve verimli saatlerdi. Gün 
ağarırken masa başına geçiyor, işe gitme vaktine 
kadar roman üzerinde çalışıyordum. M. Emin 
bey her gün arayıp, çalışmanın hangi safhalara 
ulaştığını kontrol ediyordu. O da en az benim kadar 
heyecanlı ve çok sabırsızdı.

Romanda, kahramanların yaşadığı olayların 
hiç biri hayal ürünü değildi. Hepsi, basından takip 
ettiğimiz inanılması güç hadiselerdi. Geceleri 
uyuyamaz olmuştum. Uyuyunca da kȃbuslar 
görerek, sıçrayıp uyanıyordum. Kilo kaybetmiştim. 

OSMANLI ÖKSÜZÜ BOSNA
Mecbure İnal VELA

M A K Â L E
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Romanın sayfaları şekillenirken, adeta roman 
kahramanı Rüveyda’nın yanındaydım. Onunla 
birlikte savaşı birebir yaşıyor gibiydim. Yazdıklarımı 
gözyaşları içerisinde kaleme alıyordum. Bütün bu 
acıları yazmak bu kadar zorsa, yaşamak kim bilir ne 
kadar zordu!

Roman iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış, 
ilk okumada M. Emin beyden tam not almıştı. 

Yayınlanıp piyasaya çıktıktan kısa bir süre 
sonra ikinci baskıyı yaptı. Bazı özel okullar, kitabı 
öğrencilerine bir ders kitabı gibi okuttular. Bosna-
Hersek yararına düzenlediğimiz imza günleri geniş 
bir ilgiyle karşılandı.

Bu kadarla da kalmadı. Kitap yayınlandıktan kısa 
süre sonra “Zambaklar Cennete Açar” adı altında 
tiyatroya uyarladık. Çalıştığım yerel gazetenin ve 
bazı firmaların sponsorluğuyla ve bir gurup özverili 
arkadaşımızın amatör çabalarıyla sahneye birkaç 
defa konuldu.

Tiyatroda rol alan gurup tamamıyla amatördü 
evet. Çalışmaya destek verirken hiçbir maddi 
çıkar gözetmediler. Gurup üyelerinin hepsi 
öğrencilerden oluşuyordu. Maddi bir beklenti 
içinde olmadıkları gibi, provalara gelip giderken bile 
kendi bütçelerinden harcamada bulundular.

Maddi imkansızlıklar içinde işi yürütmeye 
çalışıyorduk. Prova yapacak mekan bulamamıştık. 
Bu durumda, fedakarlık yapma sırası gazetemizin 
müdürüne gelmişti. Odasını, prova müddetince 
oyuncu arkadaşlarımıza devrediyordu. 

Aylarca süren zorlu provaların ardından, Ahmet 
Vefik Paşa tiyatrosunda sahnelenen oyun büyük 
bir ilgiyle karşılandı. Salon hıncahınç dolduğu gibi, 
ayakta kalanlar bile olmuştu.

Prova süresince beni ümitsizlikten ümitsizliğe 
düşüren arkadaşlar, sahnede öyle profesyonel bir 
ruhla oyunu sergilediler ki, en başta ben şaşırdım. 
Rüveyda rolünde ki genç arkadaşım, sonradan 
anlattığına göre, oyun esnasında kendini savaşın 
tam ortasında hissetmiş. Hıçkırıklarla sarsılarak 
rolünü oynamıştı. Salonda müthiş bir atmosfer 
oluşmuştu.

En ön sırada oturmuş oyunu seyrederken, Sırp 
subayının Boşnak genç kızı tartakladığı sahneyi 
izleyen bir yaşlı kadın ayağa kalkmış, Sırp subayı 
rolündeki arkadaşımıza bağıra bağıra beddualar 
etmişti.

Oyun bitiminde ise, yanımıza gelerek oyuncu 
arkadaşları tebrik edenlerin, hangi tiyatro 
sahnesinde görevli olduklarını soranların haddi 
hesabı yoktu.

Kuşkusuz her zaman mazlumun yanında 
bulunmak hususunda hassasiyetini ortaya koyan 
insanımızı burada etkileyen, Bosna-Hersek’te 
yaşanan dramın ta kendisiydi. Duyarlı ve insaf 
merhamet sahibi insanların hepsi, Bosna’da 
yaşananlardan dolayı büyük bir rahatsızlık içindeydi. 
Herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya 
çalışıyordu. Bazı kadınlar kollarından bileziklerini, 
parmaklarından yüzüklerini çıkartıp verebilecek 
kadar hassas davranıyordu.

Aradan uzun yıllar geçti. Bosna-Hersek savaşını 
konu alan ”Sabah Yakın Değil mi?” isimli belgesel 
roman, Yavuz Selim ve Tunahan Pınarbaşı nın 
gayretleriyle, Patriotda yeniden yayınlanıyor. 
Geriye dönüp baktığımda şöyle demekten kendimi 
alamıyorum.

Keşke bu savaş hiç yaşanmasaydı, bu acılar 
hiç çekilmeseydi! Masum insanlar, çoluk çocuk 
demeden katledilmeseydi, kadınlara tecavüz 
edilmeseydi! İnsanlar yurtlarından yuvalarından 
sürülmeseydi. Bosna-Hersek’in sinesinde toplu 
mezarlar bulunmasaydı. Srebrenitza katliamı dünya 
gündemine bomba gibi düşmeseydi. Bosna-Hersek 
halkı, yıllar geçmiş olmasına rağmen, yaşadıkları 
soykırımın izlerini sinelerinde kanayan bir yara 
olarak taşımak zorunda bırakılmasaydı! Tek suçu 
Müslümanlık olan bir halka, bu ıstırapların hiçbiri 
reva görülmeseydi!

Ve keşke bu kitap hiç yazılmasaydı!

Not: Bahsi geçen kitap "Bosnaya Ağıt" adı 
altında , Patriot Yayınları'ndan çıkmıştır.
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Sabit OSMANOĞLU

M A K Â L E

Çoğumuz; İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yakın dostu Mithat Cemal 
Kuntay'ın (1885-1956), Cumhuriyetin 15. yılı olan 1938'de yazdığı "On Beş Yılı 
Karşılarken"* başlıklı şiirin son dizelerini biliriz:

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

-Belki çoğumuz gibi- çocukluğumda; Türk bayrağının, Kurtuluş Savaşında, bir gece 
kanlar içinde yatan, şehit olmuş Mehmetçiğin yerdeki kanlarında yansıyan ay ve yıldızı 
üzerine oluştuğunu düşünürdüm. Oysa; Türk bayrağının tarihi, ilk defa, 1793 yılında, 
devletin resmi bayrağı olarak kabul edilen sekiz köşeli bayrağa dayanmaktadır. Bu 
bayrak, Osmanlı Devleti'nin askeri, resmi ve umumi sembolü olarak kullanıldı. Ancak; 
Sultan 1. Abdülmecid han zamanında, 1842 yılında, günümüzdeki haliyle yıldızın beş 
köşeli olması şeklinde kararlaştırıldı ve bu şekilde kesinleşti. Yine de; şekli konusunda, 
Osmanlıların 1448'de, düşmanlarını ağır bir yenilgiye uğrattığı Kosova savaşından 
sonraki gece, savaş alanında oluşmuş kan gölünün üzerinde gökyüzünden yansıyan 
hilal ve yıldız yan yana görünmesinden ilham alınarak tasarlandığına inanılmıştır.

Bayrak; Türkler için, sembolik bir bez ve/ya kumaş parçası değildir. Nasıl ki ezan ve 
mabet (cami) M. Akif Ersoy’un İstiklal Marşı dizelerinde kutsal bir değerse, bayrak 
da öyledir:

“Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.”

Bu noktada, Bayrak şiiri ile Bayrak Şairi olarak adlandırılan Arif Nihat Asya’nın şiiri 
de edebiyatımızda özel ve özgün bir yere sahiptir. İlk üç dizesini bilmeyen neredeyse 
hiçbir Türk evladı yok gibidir:

BAYRAK VE TÜRK BAYRAĞI'NIN 
ANLAMI
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"Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
***
Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.
***
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter."

Sonuçta; bayrak, sadece Türk ulusu için değil, bütün uluslar için aynı anlam ve 
önemi taşımaktadır. Spor müsabakalarında birinci olan yarışmacıların madalya 
töreninde İstiklal Marşı çalınırken en yukarıda göndere çekilen bayrak her şampiyon 
oyuncu sevinmekte, hatta sevinç gözyaşlarını tutamamaktadır. Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk: "Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa 
olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez." demiştir. Yazımıza; Ömer Seyfettin'in, Forsa 
adlı hikâyesinde kaptanla esir arasında geçen konuşmadaki şu son cümleleriyle son 
verelim: "Bayrağı işaret ederek: - Şehit olursam, bunu üzerime örtün! Vatan, al 
bayrağın dalgalandığı yer değil midir?"
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Sezayi TUĞLA

K A PA K

PEŞİN PARA 

Hoca kıtlık zamanı biraz parasız kalır, 
Tanıdığı birinden bir kaç akçe borç alır. 
 
Sıkılarak yaptığı borcun aciliyeti, 
Kısa zaman içinde rahatlamak niyeti. 
 
Aksilik ya, ters düşer Hocamızın yorumu, 
Umduğu gibi çıkmaz piyasanın durumu. 
 
Aradan aylar geçer hoca borcu ödemez, 
Alacaklı kapıya gelir ister istemez. 
 
Sıkıntıdan Hocayı basar buz misali ter, 
Eğilip bükülerek ifade etmek ister. 
 
Muhatabı haklıdır, almak ister parayı, 
Hocaysa çare arar bulmak için arayı. 
 
Der ki "Dinle arkadaş, almak istersen eğer, 
Halimi görüyorsun, biraz daha mühlet ver. 
 
Çok değil, şurasında ne kaldı ki yarına, 
Çalılar dikeceğim şu yolun kenarına. 
 
Güz gelince yayladan gelen davar olacak, 
Yünleri çalılara mutlaka takılacak . 
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Bizim hanım toplayıp onları ip yapacak, 
Pazara götürerek birkaç günde satacak.

Böylece tamamlayıp paranı vereceğim, 
Ben de bu vesile ile huzura ereceğim." 
 
Şaşkın şaşkın Hocayı dinlerken alacaklı, 
Binbir hayal kurarak dolanıp durur aklı. 
 
Sonra kendine gelip kahkahayı koyverir, 
Hoca burada yine nüktesini gösterir. 
 
"Seni köftehor seni, duydun peşin parayı, 
Onun için atarsın keyfinden kahkahayı."
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Yusuf GÖK

S A Ğ L I K

Omicron Yeniden Enfekte 
Olma Riskini Artırdı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Omicron vakaların çok 
daha büyük rakamlara ulaşabileceği uyarısında bulunarak, varyantın yeniden enfekte olma 
riskini artırdığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, 
Güney Afrika kökenli Omicron varyantının çok hızlı bulaşma gösterdiğini, Türkiye'de ve dünyada 
vaka sayılarının hızla arttığını söyledi.

"Artan vaka sayısıyla ağır vaka sayısı da artabilir"

Yeni varyantın, virüsün davranışını ciddi biçimde değiştirdiğini ifade eden Yorulmaz, "Virüsün 
öldürücülüğü, ağır hastalık yapıcı özelliği azaldı ama bulaşıcılığı arttı. Artan vaka sayısıyla ağır 
vaka sayısı da artabilir. Varyantın bir başka özelliği virüse bağlı değişim, yeniden enfekte olma 
riskini artırdı. Daha önce hastalık geçirdikten sonra bir bağışıklık sağlanıyordu ama bununla 
birlikte daha önce hastalanmış olanların da yeniden hastalandığını görüyoruz. Bu, ek bir sıkıntı 
yarattı." diye konuştu.

"Birtakım insanlar pandemiyi birilerinin varmış gibi göstermeye çalıştığını söylüyor"

Prof. Dr. Yorulmaz, OmicronX varyantında aşıların bağışıklık oranlarının önceki varyantlara göre 
daha düşük olduğunu belirtti.

Tarihteki salgınlar için var olan yanlış inanışların, Kovid-19 için de sürdüğüne dikkati çeken 
Yorulmaz, şunları dile getirdi:

"Birtakım insanlar böyle bir pandeminin olmadığını, pandemiyi birilerinin varmış gibi göstermeye 
çalıştığını söylüyor. Bir grup 'Pandemi yoksa aşıya ne gerek var? Bu aşı da ticari kaygılarla ortaya 
çıkartılmış bir araçtır.' deyip aşı karşıtı davranışlar içerisine girebiliyorlar. Omicronun böylesine 
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yaygınlaşmasının nedenlerinden bir tanesi bu. Keza 'Pandemi yok, aşı gereksiz.' diyen insanların 
kişisel koruyucularla ilgili tavırları da çok umursamaz oluyor.

Bunların hepsi salgını daha da yaygınlaştıran, yaygınlaşmaya paralel biçimde ağır hastalık ve 
ölümleri de ortaya çıkaran faktörler haline geldi."

"Bulaşmanın önlenmemesi karşımıza yeni düşmanlar çıkartacak"

Trakya'ya yurt dışından alışveriş için gelenlerin zorunlu olmayan yerlerde maske takmadıklarını, 
bunun da vaka artışına neden olduğunu ifade eden Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Eğer kurallara uyulmaz ise vaka sayılarının çok daha büyük rakamlara ulaşacağını, bununla 
birlikte yoğun bakım ve ölüm riskinin de olacağını söylüyoruz. Bir başka önemli sıkıntı kurallara 
uyulmaması durumunda bulaşma ne kadar çoksa yeni varyant gelişimiyle ilgili risk de yükseliyor 
demektir. Bulaşmanın önlenmemesi karşımıza yeni düşmanlar çıkartacak, bu yeni düşmanlar 
belki de aşıya hiç cevap vermeyen varyantlar olabilecek. Eğer kurallara uyulmaz ise vaka sayıları 
ciddi boyutlara ulaşırsa kısıtlamaların yeniden gelmesi söz konusu. Dolayısıyla bir risk altındayız, 
kurallara uymak son derece akılcı bir davranış olacak."

17



sirdergisi.com
Ocak 2022 -  Cemaziyelahir 1443

On üçüncü yüzyılda Endülüs'te ve 
Mısır'da yetişmiş olan büyük velîlerden. 
Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Ahmed 
bin Ömer bin Muhammed, künyesi 
Ebü'l-Abbâs'tır. Endülisî, Mürsî, Ensârî 
nisbeleriyle meşhûr olmuştur. 1219 
(H.616) senesinde Endülüs'ün Mürsiyye 
kasabasında doğdu. 1287 (H.686) 
senesinde Mısır'ın İskenderiye şehrinde 
vefât etti. Kabri, Humeyter denilen 
yerdedir.

Küçük yaşından îtibâren ilim 
tahsîline yönelen Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî, 
zamânındaki Endülüs âlimlerinden ilim 
tahsîl etti.Büyüklük halleri ve kerâmetleri 
daha çocuk yaşlarında görülmeye 
başladı. Kendisi anlatıyor: "Küçük bir 
çocuk idim. Mektebe yeni başlamıştım. 
Bir defâsında, bir levhaya bâzı yazılar 
yazarken, yanıma bir kimse gelerek; 
"O beyaz levhayı karalama!" dedi. Ben 
de; "İş senin zannettiğin gibi değil. Ben 
buraya mühim şeyler yazıyorum. Asıl 
mühim olan, amel defterlerinin günah 
lekeleriyle karalanmamasıdır." dedim.

Aklî ve naklî ilimlerde kendini 
yetiştirdi. Bilhassa Mâlikî mezhebi fıkıh 
ilminde mütehassıs, büyük âlim oldu. 
Âlim ve velîlerin ilim meclislerinde ve 
sohbetlerinde bulunup akranlarından 
üstün oldu. Bu hususta hocası ve mânevî 
rehberi olacak olan Ebü'l-Hasan-ı 
Şâzilî onun ismini duymuş ve kendisini 
medhetmişti.

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ Belensî 
rahmetullahi aleyh şöyle anlattı: "Bir 
müddet, Ebü'l-Hasan-ı Şâzilî hazretleri 
ile berâber kaldım. SonraEndülüs'e 
gitmem îcâb etti. Hocam Ebü'l-Hasan, 
vedâlaşacağımız zaman bana; "Endülüs'e 
varınca, Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî ile görüş 
ve hizmetinde bulun!Çünkü o, yüksek 
makamlara kavuştu. İnsanlar, onun bu 
durumunu bilmezler. Onu gördükleri 
gibi sıradan biri zannederler." dedi. 
Yanından ayrılıp, uzun bir yolculuktan 
sonra, Endülüs'e geldim. Doğruca Ebü'l-
Abbâs'ın yanına gittim. Ebü'l-Abbâs beni 

görünce, ben bir şey söylemeden; "Henüz 
senden önce beni kimse tanımadı. Ey 
Yahyâ! Elhamdülillah zamânın kutbu ile 
görüştün. Hocam Ebü'l-Hasan'ın sana 
söylediklerini kimseye söyleme!" dedi.

Ebü'l-Abbâs'ı Mürsî, ilmini ilerletmek 
için memleketinden ayrılıp Tunus'a geldi. 
Oradaki çeşitli âlimlerden ilim öğrendi. 
Tasavvuf yoluna karşı alâkası iyice 
arttı. Zâhirî ilimlerin yanında, mânevî 
ilimlerdeki derecesini yükseltmek için 
kendisine yol gösterecek bir rehber, âlim 
ve velî aradı. Bu sırada İskenderiye'de 
bulunan büyük velî Ebü'l-Hasan-ı Şâzilî 
hazretlerinin isim ve şöhretini duydu. 
Onunla görüşmek istedi. Bundan 
sonrasını kendisi şöyle nakletti: "Bir kimse 
bana, kendisiyle berâber gidebileceğimizi 
söyledi. Ertesi günü gidecektik. O gece 
rüyâmda kendimi, bir dağın tepesine 
doğru çıkıyor gördüm. Tepeye varınca, 
üzerinde yeşil hırka giymiş bir zâtı orada 
oturur gördüm. Sağında ve solunda iki 
kişi vardı. Ben ortadaki oturan heybetli 
zâta baktım. Bana zamânın halîfesi 
ile karşılaşıyorsun, buyurdu. Sonra 
uyandım. Sabah olunca, sözleştiğimiz 
kimse ile buluşup, Ebü'l-Hasan-ı Şâzilî'nin 
huzûruna gittik. Bir de ne göreyim, 
Ebü'l-Hasan hazretleri, gece rüyâmda 
gördüğüm zât idi. Aynen rüyâmda 
gördüğüm gibi oturuyordu. Çok hayret 
ettim. O vakit bana; "Zamânın halîfesi ile 
karşılaşıyorsun." buyurdu. Sonra ismimi 
sordu. İsmimi ve nesebimi söyledim. 
"Sen bana, on sene evvel arzedilmiş idin." 
buyurdu ve beni talebeliğe kabûl etti.

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî, Ebü'l-Hasan-ı 
Şâzilî hazretlerinin hizmet ve sohbet 
meclisinde bulundu. Onun huzûrunda 
bulunmakla tasavvuf yolunda ilerledi.

Uzun müddet Ebü'l-Hasan-ı Şâzilî 
hazretlerinin sohbetlerinde bulunan, 
yüksek makam ve derecelere ulaşan 
Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî, hocasının sağlığında 
talebe yetiştirmeye başladı. Hocasıyla 
olan berâberliklerinden şöyle bahsetti:

"Bir defâsında, sohbetlerinde 
bulunmak niyetiyle hocamın yanına 
girmiştim. Bana; "Konuş evlâdım! Allahü 
teâlâ seni mübârek eylesin." buyurdu. 
Bundan sonra, Allahü teâlânın izni ile çok 
fasîh ve beliğ olarak konuşmaya, insanlara 
tesirli sözler söylemeye başladım."

Ebü'l-Hasan-ı Şâzilî onun üstünlüğünü 
bildirerek buyurdu ki: "Aralarında şu dört 
kimseden biri bulunan bir topluluk helâk 
olmaz: İmâm, velî, sıddîk ve üstâd. Ebü'l-
Abbâs-ı Mürsî, imâmdır."

Hocasının kendisine icâzet vererek 
talebe yetiştirmekle ve insanlara 
İslâmiyetin emir ve yasaklarını 
anlatmakla vazîfelendirdiği Ebü'l-Abbâs-ı 
Mürsî, Mukassim denilen yere gitti. Hem 
talebe yetiştirdi, hem de akşamları Ebü'l-
Hasan-ı Şâzilî hazretlerinin sohbetlerine 
devâm etti.

Ebü'l-HasanCerîrî anlattı: "Bir gece 
Ebü'l-Hasan-ıŞâzîlî'nin yanında idim. 
Onun huzûrunda, Hakîm-i Tirmizî'nin 
Hatm-ül-Evliyâ kitâbı okunuyordu. Bu 
sırada orada oturan birini gördüm. 
Geldiğimizde orada yoktu ve bizimle de 
gelmemişti. Yakınında oturan birisine 
onu sordum. Bana, mevcut görünen 
cemâattan başka kimse olmadığını 
söyledi. O zaman ben sustum. Onun, 
kastettiğim, oturan zâtı görmediğini 
anladım. Cemâat dağılıp gidince, Ebü'l-
Hasan-ıŞâzilî'ye onun kim olduğunu 
sordum. "Efendim, burada birisi 
var, geldiğimizde de yoktu. Bizim ile 
berâber de gelmiş değildi. Bu kimdi." 
dedim. O zaman Ebü'l-Hasan-ı Şâzilî; 
"O, Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî'dir. Her gece 
Mukassim denen yerden gelir, sohbeti 
dinler, yine oraya döner." dedi. Ebü'l-
Hasan rahmetullahi aleyh ise o zaman 
İskenderiye'de idi. Arada çok uzak 
mesâfe vardı.

Ebü'l-Abbâs anlattı: "Hocam Ebü'l-
Hasan ile denizde gemideydik. Şiddetli 
rüzgâr vardı. Hocam: "Semâyı gördüm. 
Semâdan iki melek indi. Birisi, Mûsâ 

Ebü'l Abbas-ı Mürsi

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

Emin ERSOY
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aleyhisselâm Hızır aleyhisselâmdan 
daha âlimdir diyor, diğeri ise, Hızır 
aleyhisselâm, hazret-i Mûsâ'dan daha 
âlimdir, diyordu. Sonra semâdan 
başka bir melek indi. O şöyle söyledi: 
"Vallahi hazret-i Mûsâ'nın ilmi yanında, 
hazret-i Hızır'ın ilmi, Süleymân'ın ilmi 
yanında, Hüdhüd'ün ilmi gibidir." O 
böyle deyince, ben anladım ki, Allahü 
teâlâ bize bu seferimizde selâmetle 
kurtulmayı nasîb edecek. Çünkü, 
Mûsâ'ya deniz musahhar kılınıp emrine 
verilmiş ve denizi kolayca geçmişti." 
buyurdu.

Ebü'l-Hasan'ı Şâzilî'nin hayatta iken, 
talebe yetiştirmekle vazîfelendirdiği 
ve insanlara İslâmiyetin emir ve 
yasaklarını anlatmak husûsunda 
icâzet, diploma verdiği Ebü'l-Abbâs-ı 
Mürsî, kerâmet sâhibi bir velî oldu. 
Ebü'l-Hasan-ıŞâzilî hazretleri sağlığında 
talebelerine, kendisinden sonra Ebü'l-
Abbâs-ı Mürsî'ye tâbi olmalarını işâret 
ederek; "Ebü'l-Abbâs'a bağlanınız. 
Allahü teâlâya yemin ederim ki, kendini 
temiz tutmaktan âciz, yürüyemeyen 
bir köylü ona gelse, huzûrunda 
bulunmakla, Allahü teâlânın izni ile 
evliyâlık yolunda çok yükseklere çıkar. 
Yine Allahü teâlâya yemin ederim 
ki, şimdiye kadar ne kadar velî zât 
gelmiş ve bundan sonra ne kadar 
velî gelecek ise, hepsinin isimlerini, 
sayılarını, hallerini, Allahü teâlâya 
olan yakınlıklarını, evliyâlık yolundaki 
derecelerini, Allahü teâlâ hem ona, 
hem de bana bildirdi." buyurdu.

Ebü'l-Hasan-ı Şâzilî'nin vefâtından 
sonra onun halîfesi oldu. Hocasının 
yolu olan Şâziliyye yolunu anlattı 
ve yayılmasına çalıştı. Birçok talebe 
yetiştirdi. Tâcüddîn-i İskenderî, İmâm-ı 
Busayrî ve Abdullah-ı İsfehânî gibi 
meşhûr velîler onun talebelerindendir. 
Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî hazretleri mensûb 
olduğu Şâziliyye yolunun hazret-i 
Hasan'a dayandığını bildirerek; 
"Bizim bu yolumuz, hazret-i Hasan'a 
dayanmaktadır. Hocalarımız silsile 
yoluyla hazret-i Hasan'a ulaşmaktadır. 
Her insanın da, kendilerinden ilim 
öğrendiği hocalarının silsilesini bilmesi 
elbette lâzımdır." buyurdu.

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî, zamânında 
bulunan evliyânın en büyüklerinden, 
kerâmetler ve hârikalar hazînesi çok 
yüksek bir zât idi. Onun sohbetlerine 
devâm etmekle, huzûrunda yüksek 

derece ve makam sâhibi pek çok velî 
olup, bunların sayısı bilinmemektedir. 
İnsanlar dört bir yandan sohbetine 
koşar, çok kıymetli ve tesirli sözlerinden 
istifâde etmeye çalışırdı.

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî, sohbetlerinde 
hep; "Hocam Ebü'l-Hasan-ı Şâzilî 
buyurdu ki. Hocam şöyle anlattı." 
şeklinde söze başlar, hep hocasından 
nakiller yapardı. Bir gün biri; "Hep 
hocanızdan nakil yapıyorsunuz. Hiç 
kendinizden bir şey söylemiyorsunuz. 
Kendinizden bir şey söylediğinizi hiç 
görmedik." dedi. Bunun üzerine Ebü'l-
Abbâs; "Eğer istesem; "Allahü teâlâ 
buyurdu ki, Allahü teâlâ buyurdu ki" 
diyerek, nefesler adedince pekçok şey 
anlatırım. Eğer istesem; "Resûlullah 
sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu 
ki, Resûlullah efendimiz buyurdu ki" 
diyerek, nefesler adedince pekçok şey 
anlatırım. Eğer istesem; "Ben diyorum 
ki, ben diyorum ki" diyerek nefesler 
adedince, pekçok şey anlatırım. Yâni 
Allahü teâlânın izni ile ilmim o kadar 
genişledi. O kadar çok şey biliyorum, 
fakat bütün bunları öğrenmeme, bu 
dereceye yükselmeme vesîle, vâsıta 
olan mübârek hocama karşı edebe 
riâyet ederek, edepte noksanlık 
olmaması ve daha çok ihsânlara 
kavuşmak için, hep hocamdan 
naklederek konuşuyorum. Lâyık ve 
uygun olan da budur." buyurdu.

İnsanların uzaktan yakından 
koşarak gelip istifâde ettikleri 
sohbetlerinin birinde buyurdu ki:

"Bir gece rüyâmda hazret-i Ömer 
bin Hattâb'ı gördüm. "Ey müminlerin 
emîri! Dünyâ sevgisinin alâmeti nedir?" 
dedim. Şöyle cevap verdi: "Kötülenme 
korkusu ve övülmeyi sevmektir." 
Dünyâyı sevmenin alâmeti bunlar 
olunca, zühdün (dünyâyı terk etmenin) 
alâmeti, doğru yolda bulunmakta 
kötülenmekten korkmamak ve 
övülmeyi sevmemektir."

"Dünyâsını veya âhiretini 
düzeltmek için değil de, yalnız Allahü 
teâlânın rızâsı için çalışan kimseyi, 
Allahü teâlâ ıslâh edip düzeltir."

"Zâhid dünyâda gurbettedir. Çünkü 
onun asıl vatanı âhirettir. Yâni o âhirete 
yönelmiştir. Zâhidin dünyâda gurbette 
olması, kendisi gibi âhirete yönelmiş 
olanların yok denecek kadar az olup, 

insanların çoğunun dünyâya dalmış 
olması sebebiyledir. Kendisi gibi olanlar 
bulunmadığı için, dünyâda gurbette 
sayılmıştır."

"Allahü teâlâya yemin ederim ki, 
üstünlük ve şerefi, mahluklardan bir 
şey beklememekte buldum. Bir gün 
bir köpek gördüm. Yanımdaki ekmeği, 
yemesi için önüne koydum. Hiç iltifât 
etmedi. Bu hâline hayret ederek, 
ekmeği ağzına yaklaştırdım, yine iltifât 
etmedi. Yâni mahluklardan bir şey 
beklemiyor ve mahlûklardan gelen bir 
şeyi kabûl etmiyordu. Bu sırada gizliden 
bir ses duydum. "Köpeğin, kendisinden 
daha zâhid olduğu kimseye yazıklar 
olsun!" diyordu."

"Yağcıdan yağ satın alırken, 
normalinden kıl kadar fazla yağ isteyen, 
satın aldığı mikdârdan fazla olarak, 
satıcının elindeki malda gözü olan 
kimsenin dîninin kuvveti kıl gibi zayıftır. 
Bunun gibi, kömürcüden kömür alan 
kimse, normal alacağı tamam olduktan 
sonra; "Biraz daha ver!" diyen, yâni 
aldığı ile yetinmeyen, kalanda gözü 
olan kimsenin kalbi, o kömürden daha 
karadır."

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî rahmetullahi 
aleyh kerâmet sâhibi olup, kendisine 
gelenlerin hallerini, derecelerini, 
Allahü teâlâ indindeki mertebelerini, 
Allahü teâlânın izni ile bilirdi. Gelenlere 
de hallerine göre iltifât ve ikrâmda 
bulunurdu. Bâzan huzûruna, görünüşte 
dînin emirlerine çok bağlı birisi gelir, 
ona hiç iltifât etmez, daha sonra 
görünüş îtibâriyle günahkâr bir kimse 
gelir ona iltifât eder, yakınlık gösterirdi. 
Birincisinin, ibâdetine ve ilmine 
güvenerek geldiğini, ikincisinin ise, 
aşağı gönüllülükle, kırıklıkla geldiğini, 
dolayısı ile ikinci gelenin birinciden 
hayırlı olduğunu bildirirdi.

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî hazretleri 
şöyle anlattı: "Mevkı ve makam sâhibi, 
varlıklı, zengin bir kimse, büyüklerden 
birisine; "Sana iyilikte bulunabilirim. 
Arzu ve ihtiyaçlarını bana 
bildirebilirsin." dedi. O zât da; "Sen, 
bana böyle söylüyorsun ama, benim 
iki tâne kölem var. Ben onlara hâkimim 
ve onlar benim emrim altındadır. Sen 
ise, bu ikisinin hâkimiyeti altındasın. 
Onlar sana hükmediyorlar. Ben, o iki 
şeyi kahrettim. Seni ise, o ikisi kahretti. 
O iki şeyden birisi şehvet, diğeri ise 
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hırstır. (Şehvet; nefsin, aşırı ve zararlı 
istekleridir. Hırs; azgınlık, kızgınlık, 
sonu gelmeyen arzu demektir.) Yâni 
sen, benim kölelerimin kölesisin. 
Kölelerimin kölesi olan birine 
ihtiyaçlarımı bildirip, ondan fayda ve 
menfaat beklemem doğru olur mu?"

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî'nin vücûdunda 
on iki çeşit hastalık; bâsûr hastalığı, 
başka hastalıklar ve böbreklerinde taş 
vardı. Bununla berâber, meclisinde 
oturur, gelenlerle sohbet ederdi. 
Otururken hiçbir zaman ah, of diye 
inlemezdi. Onda çeşitli hastalıkların 
bulunduğunu da kimse bilmezdi. 
Sohbet esnâsında, bedenindeki 
rahatsızlıkların elem ve şiddetinden 
dolayı, istemiyerek de olsa yüzü 
kızarırdı. Ve buyururdu ki: "İnsanlara 
sohbet etmek için, kendi arzum ile 
meclis kurup oturmadım. Bilakis 
teşvik ve tehdid olunup, âdetâ bu iş 
için zorlandım. Bana: "Eğer İslâmiyet 
bilgilerini anlatmak için meclis kurup 
oturmazsan, hîbe ettiğimiz ilimleri geri 
alırız." denildi. Ben, onun için meclis 
kurup insanlara sohbet ediyorum. 
Benim sohbetlerime devâm ediniz! 
Benden başka bir zâtın sohbetinde 
bulunmaktan da sizi men etmiyorum. 
Bu kaynaktan daha tatlı bir kaynak 
bulursanız, ona koşunuz!" buyururdu.

Bir ihtiyâcı olup, bunun devlet 
adamları tarafından görülebileceğini 
bilen kimseler, Ebü'l-Abbâs'a gelerek, 
bu hâcetinin görülmesi için devlet 
adamlarına bir mektup yazmasını 
istirhâm ettikleri zaman, mektup 
yazmaz; "Ben, senin bu işinin 
hallolmasını Allahü teâlâdan istiyorum. 
O'na duâ ediyorum." buyururdu.

Ebü'l-Abbâs, her hâliyle İslâmiyetin 
bildirdiği güzel ahlâk ile hareket eder, 
yanına ziyârete her gelen kimse, 
kendisinden memnun ayrılırdı. 
Talebelerine; "Ziyâretimize bir kavmin 
büyüğü gelirse, bizi haberdar ediniz! 
Onlarla alâkadâr olalım." derdi. Böyle 
kimseler, gelip ziyâret ettikten sonra 
ayrılırlarken, dışarıya kadar çıkarak 
onları uğurlar; "Onlar, uzaklardan 
bizi ziyârete geliyorlar. Biz ise onları 
ziyâret edemiyoruz. Hiç olmazsa 
bu şekilde yapalım." buyururdu. 
Kendisine gelenler yanından ayrıldıkları 
zaman, onlara duâ eder. Müslümanın, 
müslüman kardeşinin gıyâbında, 
arkasından yaptığı duânın kabûl 
olacağını bildirirdi.

Kendisine az bir şey hediye edilse, 
güler yüzle karşılar, kabûl ederdi. Çok 
fazla bir şey hediye edilse, karşıdakine 
külfet olmamak için, kabûl etmekten 
çekinirdi. Hased edilmek tehlikesi 
olmaması için, talebelerinden birini, 
diğer talebeleri arasında övmezdi. 
Her hâli edebe tam uygun idi. Allahü 
teâlânın, Resûlullah'ın ve bu yolun 
büyüklerinin muhabbeti ve aşkı ile 
yanardı. Bunlara karşı lüzumlu edebi 
göstermeye her zaman gayret ederdi. 
Bu güzel hasletleri ile evliyâlık yolunda 
çok yüksek derecelere kavuştu. 
"Kur'ân-ı kerîmi okuduğum zaman, 
Allahü teâlânın huzûrunda okuyor gibi 
oluyorum." buyururdu. Bir kimseden, 
Allahü teâlânın veya Resûlullah'ın 
(sallallahü aleyhi ve sellem) mübârek 
isimlerini işitse, hemen ağzını o 
kimsenin ağzına yaklaştırır, öyle 
dinlerdi. O mübârek ismi anlatan, 
bildiren sesin, o kimsenin ağzından 
çıktıktan sonra havaya değil, kendi 
ağzına, dolayısı ile kalbine girmesini 
ister gibi bir hâl alırdı. Bir kimseden, "Bu 
geceKadir gecesidir." sözünü duysa, 
"Allahü teâlâya hamdolsun ki, bizim 
her ânımız Kadir gecesidir." buyururdu. 
Yâni, diğer insanların sâdece Kadir 
gecesinde yapabildikleri ibâdetleri, 
tâat ve zikri, Ebü'l-Abbâs hazretleri her 
vakitte yapmaya devâm ederdi.

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî hazretleri, 
sohbetlerinde daha çok, akl-ı ekber 
denilen en büyük akıldan, İsm-i 
a'zamdan ve isimlerden, harflerden 
bahsederdi. Evliyâlık derecelerini, 
Allahü teâlâya yakîn olanların 
makamlarını, Arş-ı âlâya yakın 
olanların sâhib oldukları üstünlükleri, 
evliyâdan yardım istendiği zaman 
imdâda yetiştiğini ve yardım ettiğini, 
sır ilimlerini, kader (kıyâmet) gününü, 
kişilerin ilimlerini, kıyâmet günü 
neler olacağını, Allahü teâlânın 
kullarına yumuşaklık, nîmet vermek, 
cömertlik ve intikam bakımından 
neler yapacağını ve bunun gibi 
yüksek ilimleri anlatırdı. "Akıllar zayıf 
olmasaydı (anlayamayacaklarından ve 
anlaşılamayacağından korkmasaydım) 
Allahü teâlânın rahmetinden çok 
haberler verirdim." buyurdu.

Evliyânın halleri ve üstünlükleri 
husûsunda buyurdu ki:

"Allahü teâlânın velî kulu, O'nun 

katında, ana kucağındaki arslan yavrusu 
gibidir. Acabâ o yavruya kötülük etmeyi 
kasdedene, anası imkân ve fırsat verir 
mi? Allahü teâlâ dostlarını muhâfaza 
eder."

"Velîler, peygamberlerin 
makamlarını görebilirler, ancak 
varamazlar."

"Evliyânın büyüklüğüne îtirâz 
ettikleri için helâk olanlar, velîlik yoluna 
girerek kurtulanlardan daha çoktur."

"Evliyâlık yolunda bulunan bir 
kimse, ortaya çıkmak, meşhûr olmak, 
herkes tarafından tanınmak isterse, 
şöhretin kölesi olur. Gizli kalmayı, 
bilinmemeyi isteyen, gizliliğin kölesi 
olur. Kim de Allahü teâlâya kul olmak 
arzusunda ise ve başka bir niyeti 
yoksa, yâni evliyâlık yolunda bulunmak 
dâvâsında samîmî ise, o kimse için, 
meşhûr olmak ile gizli kalmak aynıdır."

"Zâhirî ilimlerde âlim bir kimse, sıdk 
ile evliyânın sohbetinde bulunursa, o 
kimsenin ilmi artar."

"Allahü teâlânın evliyâsından, sizi 
hatırlamasını, hatırında tutmasını taleb 
etmeyiniz. Bilâkis, siz devamlı olarak 
o velîyi hatırınızda tutmaya gayret 
ediniz. Çünkü, sizin yanınızda o ne ise 
(siz onu ne kadar çok hatırlar iseniz), 
onun yanında siz de öylesiniz (o da sizi 
o kadar hatırlar)."

"Allahü teâlânın bir velî kulu, 
kendisine eziyet, sıkıntı veren bir 
kimseye darılsa, o kimse o anda helâk 
olur. Fakat velînin, Allahü teâlâyı 
tanıması, mahluklara merhameti pek 
fazla olduğundan, kendisine eziyet 
ve sıkıntı da verse, bir kimsenin helâk 
olmasını istemediği için, insan ve 
cinlerden kendisine eziyet verenlerin 
sıkıntılarına tahammül eder. Kendisine 
sıkıntı verenlerden hiçbir kimseye de 
hiçbir zararı dokunmaz."

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî hazretleri, 
evliyâlık yolunda bulunan bir kimsenin, 
Allahü teâlâya duâ ederek; "Beni her 
ne sûretle imtihân edip denemek 
istersen öyle yap!" dediğini, bunun 
üzerine kendisine idrâr tutukluğu 
illeti verdiğini, buna dayanamayıp, 
yakınlarına; "Yalancı amcanızın 
(benim), bu dertten kurtulması için 
Allahü teâlâya duâ edin!" dediğini, 
yâni sabredemediği için kendisini 
yalancı saydığını bildirerek; "Bu zât, ilk 
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başta Allahü teâlâya; "Yâ Rabbî! Beni 
affeyle!" diye yalvarsaydı, daha hayırlı 
olurdu." buyurdu.

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî hazretleri 
Allahü teâlâdan çok korkar, haram ve 
şüphelilerden sakınırdı. Bu hususda 
buyurdu ki:

"Allahü teâlâdan korkan, haram ve 
şüphelilerden çok sakınan, emirlere 
tam uyan kimse, Allahü teâlânın 
kendisini koruduğu kimsedir."

"İnsanların bağlandıkları çok 
sebepler, vâsıtalar vardır. Bizim 
sebeplerimiz; îmân ve takvâdır." 
Ebü'l-Abbâs hazretleri bundan sonra; 
"Eğer o memleketlerin halkı (küfür 
ve isyândan vazgeçip) îmân etseler, 
takvâ sâhibi olsalardı (Allahü teâlâdan 
korksalardı), muhakkak ki, üzerlerine 
semâdan (yağmur yağdırarak) ve 
yerden (bitki bitirerek), bereketler 
açardık. Fakat onlar, peygamberleri 
yalanladılar. (Küfür ve isyânı) tercih 
etmeleri sebebiyle biz onları azapla 
yakalayıverdik." (A'râf sûresi: 96) 
meâlindeki âyet-i kerîmeyi okudu.

"Eğer sana; "Allahü teâlâdan 
korkuyor musun?" derlerse; "Evet 
Allahü teâlânın kalbime koyduğu korku 
mikdârınca Allahü teâlâdan korkarım." 
de!" Allahü teâlâyı seviyor musun? 
derlerse, yine böyle cevap ver!"

Bir kimse Ebü'l-Abbâs hazretlerini 
imtihan için, ona helâl olduğu şüpheli 
bir yemek getirdi. Ebü'l-Abbâs 
hazretleri o yemeği kabûl etmedi ve; 
"Şüpheli bir şey ile karşılaştığımda, 
vücûdumdaki damarlar hareket edip 
beni îkâz ederler. Vallâhi karnıma, aslâ 
haram lokma girmedi." buyurdu. O 
kimse, hatâsını anlayıp pişman oldu ve 
orada tövbe etti.

Peygamber efendimizin sünnet-i 
seniyyesine titizlikle bağlı olan 
Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî hazretleri, 
sohbet arkadaşlarına ve talebelerine; 
"İçinizde, Peygamber efendimize 
verdiği selâma, O'nun tarafından 
yapılan mukâbeleyi kulağı ile işiteniniz 
var mı?" dedi. Arkadaşları; "Hayır." 
diye cevap verdiler. "O halde Allah 
ve Resûlünden yana perdelenmiş 
kalpler için ağlayınız." buyurdu ve ilâve 
ederek; "Vallahi ben, kırk seneden beri 
Resûlullah ile berâberim. Gecede ve 
gündüzde Resûlullah sallallahü aleyhi 
ve sellemden bir an perdelenmiş 

olsam, kendimi müslüman saymam." 
buyurdu.

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî hazretleri, "(Ey 
Resûlüm) deki: "Bu (tevhîde) Allahü 
teâlâya dâvet benim (memuriyetim, 
apaçık) yolumdur. Ben ve bana (îmân 
ve tasdîk ile) tâbi olanlar basîret 
üzereyiz." (Yûsuf sûresi: 108) 
meâlindeki âyet-i kerîmede geçen 
"Bana tâbi olanlar"dan maksadın; 
"Her hususta benim gösterdiğim yolda 
bulunan, bana uyan ve gittiğim yolda 
gidendir." demek olduğunu bildirmiştir.

"Peygamberler, ümmetleri için 
atıyyedir. Fakat Resûlullah sallallahü 
aleyhi ve sellem efendimiz hediyedir. 
Hediye ile atıyye arasında fark 
vardır. Atıyye muhtaçlara, hediye ise 
sevilenlere verilir."

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî hazretleri çok 
ibâdet ettiği gibi, haramlardan şiddetle 
kaçınırdı. İnsanların ibâdetlerinden çok, 
günahlarını düşünmeleri gerektiğini 
bildirerek buyurdu ki:

"Bâzı kimseler, şu kadar hatim 
yaptım. Şu kadar rekat namaz kıldım, 
şu kadar hac yaptım vs. derler. Halbuki, 
onlar kötülüklerini, hatâ ve kusurlarını 
sayıp onları düşünseler daha hayırlı 
olur. Bâzıları da; "Benim, Allah yolunda 
harcanmış şu kadar senem var." derler. 
Halbuki; "Allahü teâlânın ilminde 
saîdlerden mi yoksa şakîlerden miyim? 
diye düşünmek, ilmine ve ameline 
güvenmemek lâzımdır.

"Kulun iyiliği üç şeydedir: Allahü 
teâlâyı tanımak, nefsini tanımak 
ve dünyâyı tanımak. Allahü teâlâyı 
tanıyan O'ndan korkar. Dünyâyı tanıyan 
ona düşkün olmaz. Haramlardan, 
şüphelilerden ve mübahların çoğundan 
sakınır. Nefsini tanıyan da, Allahü 
teâlânın kullarına karşı mütevâzi olur."

Vefâ ve bağlılık husûsunda da 
buyurdu ki:

"Allahü teâlâ, Âdemoğlunun 
bedenini üç kısım yaptı. İnsanın lisanı 
(dili) bir kısım, uzuvları, âzâları bir 
kısım, kalbi de bir kısımdır. Allahü teâlâ 
bu kısımlardan her birine bâzı şeyler 
emredip, bu emirlere uymalarını, 
vefâ göstermelerini istedi. Kalbin 
vefâsı, Allahü teâlânın tekeffül ettiği, 
üzerine aldığı rızık için üzülmemesi, 
endişelenmemesi, kendisinde; 
hîle, düzen, oyun, hased gibi kötü 

düşüncelerin bulunmamasıdır. Lisânın 
(dilin) vefâsı, gıybet etmemesi, yalan 
söylememesi, dünyâsına ve âhiretine 
yaramayan faydasız ve boş sözler 
söylememesi, böyle sözlerle vakit 
geçirmemesidir. Âzâların vefâsı, 
Âdemoğlunun âzâ ile hiçbir zaman 
herhangi bir günâha koşmaması 
ve o âzâlar ile hiçbir kimseye eziyet 
vermemesidir."

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî hazretleri 
ilimdeki yüksek derecesi ve güzel 
ahlâkı yanında kerâmet sâhibi idi. 
Onun pekçok kerâmetleri anlatılarak ve 
nakledilerek günümüze kadar gelmiştir.

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî'yi sevenlerden 
birisi gelerek, Cumâ namazından sonra 
velime, düğün yemeği vereceklerini, 
kabûl ederlerse, kendilerini de yemeğe 
dâvet ettiklerini bildirdi. Ebü'l-Abbâs 
(rahmetullahi aleyh); "Peki, inşâallah 
gelirim." buyurdu. Daha sonra, ayrı 
ayrı dört kişi daha gelerek, aynı 
zaman için kendisini yemeğe dâvet 
ettiler. Onlara da; "Peki, inşâallah 
gelirim." dedi. Cumâ namazı vakti 
oldu. Namazdan sonra, talebeleriyle 
oturdu. Bir yere gitmedi. Daha sonra, 
o dâvet eden beş kişinin hepsi ayrı ayrı 
gelerek, yemeklerinde bulunmakla 
kendilerini çok sevindirdiğini ve 
teşekkür ettiklerini bildirdiler. Orada 
bulunanlar, Ebü'l-Abbâs'ın yanlarından 
hiç ayrılmadıklarını, bu hâlin, onun bir 
kerâmeti olduğunu anladılar.

içinde okunacak olan çok lüzumlu 
bilgileri o kimseye iâde etti. O kimse, 
ölünceye kadar bu hâlde kaldı. Bu 
hâli görenler, Allahü teâlânın velîsine 
karşı edepsiz davranıp onları küçük 
görmenin, onlara düşmanlık etmenin 
ve onları imtihan etmeye kalkmanın 
cezâsının pek ağır olduğunu, 
böyle kimselerin elbette cezâlarını 
göreceklerini, dünyâda da, âhirette de 
perişan olacaklarını iyice anladılar.

LEŞ OLAN TAVUK

Bir defâsında zamânın sultanı, 
hizmetçilerine, bir tavuğu kesmelerini, 
başka bir tavuğu kesmeden 
boğazlamalarını, sonra ikisini de 
aynı kazanda pişirmelerini emretti. 
Hizmetçiler, sultânın dediği şekilde 
tavukları pişirip hazırladılar. Bu sırada 
Ebü'l-Abbâs hazretleri de orada idi. 
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Dr. Ahmet ALTUN

G Ü N D E M

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
eşi Emine Erdoğan, "İnsanın sonsuz potansiyeli 
engellenemez. Yeter ki gerekli desteği sağlayalım" 
dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye 
Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Engelsiz 
Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nın ödül töreni, 
Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat 
Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Program, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
tarafından çocuk ve genç engelli bireylerin 
katılımıyla hazırlanan "Engelsiz Adımlar Defilesi"nin 
izlenilmesiyle başladı.

Törende konuşan Emine Erdoğan, yarışmaya 
geçerli başvuru sayısının 196 olduğunu aktararak, 
içerikleriyle ilgili bilgi aldığı projelerde birbirinden 
orijinal fikirlerin yer aldığını ifade etti.

Katılım gösteren tüm belediyeleri tebrik eden 
Erdoğan, her bir projenin ince fikir işçiliği olduğuna 
inandığını ve hepsinin en kısa zamanda hayata 
geçmesini umduğunu dile getirdi.

Dünya Bankasının rakamlarına göre, dünya 
nüfusunun yüzde 15'inin engelli bireylerden 
oluştuğunu belirten Erdoğan, "Her engel 
grubunun, engellilik haline bağlı olarak günlük 
yaşamda tecrübe ettiği kimi zorluklar var. Ancak, 
engelli bireylerin hayatlarını engellerinden daha 
çok zorlaştıran bir şey varsa o da erişilemeyen 

şehirlerdir" diye konuştu.

Emine Erdoğan, küresel olarak, engelli bireylerin 
yarısından fazlasının şehirlerde yaşadığının 
bilindiğini, yalnızca sağlıklı ve genç insanları 
referans alan bir şehir tasarımının engellilik halini 
daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Engelli bireylerin kısıtlı bir hayata mahkum 
olduklarını aktaran Erdoğan, halbuki bu durumun 
kişinin engeliyle hiçbir alakasının bulanmadığını, 
bilakis bunun, baştan sona insanları tek tip 
değerlendirme sorunu olduğunun altını çizdi.

"Erişilebilirlik çok boyutlu olarak karşımıza 
çıkıyor"

Erişilebilirliğin engelli bireylerin en temel hakkı 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii erişilebilirlik meselesi, hem hizmet 
alanlarında hem de fiziksel mekanlarda çok boyutlu 
olarak karşımıza çıkıyor. Mesela, bir web sitesi 
için gerçekten kullanışlı dememiz için erişilebilirlik 
standartlarına uygun olması gerekir. Kaldırımlardan 
park yerlerine, alışveriş merkezlerinden eğlence 
yerlerine kadar tüm fiziksel mekanlar, tüm engel 
grupları düşünülerek tasarlanmalıdır. Engelli 
bireylerin istedikleri zaman, özel ya da kamuya ait 
her fiziksel mekana rahat ve özgürce ulaşmaları 
gerekir. Bazen, kaldırım rampalarının önüne 
park etmiş araçları gördüğümde gerçekten çok 
üzülüyorum. Bilhassa alışveriş merkezlerinde, 

Emine Erdoğan: 2030 için 
hedefimiz engelsiz bir Türkiye
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engelli park yerini kullanan sürücüler görüyoruz. 
Engelli bir birey olduğunuzu ve alışveriş merkezine 
geldiğinizde, size ayrılan yerin ihtiyacı olmayan 
biri tarafından işgal edildiğini düşünün bir kere. 
En başta bu bile, bir insana kendini öteki gibi 
hissettirmez mi? Öteki olmamak, toplumda bir 
yeri olduğunu hissetmek ve ihtiyaçlarının hayatta 
karşılığını bulmak hepimizin hakkı."

Bazen sosyal medyada, engelli vatandaşların 
alışveriş merkezlerinde dolu gelen asansörler 
önünde dakikalarca sıra beklediği görüntülere 
rastlandığını anımsatan Erdoğan, "Bunun ne kadar 
incitici olduğunu, kendimizi bir kez bile o kişilerin 
yerine koysak anlayabiliriz. Oysa birbirimize 
değer verdiğimizi göstermenin en kolay yolu, 
ihtiyaçlarımızı gözetmektir. Başkalarının hakkına 
riayet etmek, saygıyı göstermenin en doğru 
yoludur. Varsın, yolumuz biraz uzasın ama engelli 
vatandaşlarımıza verilmiş imkanları işgal etmeyerek 
onların hayatlarını kolaylaştıralım. Nezaket çok 
latif bir gönül dilidir. Ne mutlu, en çok bu dili 
konuşanlara." diye konuştu:

"Herkes için kapsayıcı bir hayatın tesis edilmesi 
için el birliğiyle çalışmalıyız"

Emine Erdoğan, erişilebilirlik denildiğinde, 
sadece engelli vatandaşların değil, tüm farklılıkların 
düşünülmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları 
kaydetti:

"Bir örnek vermek gerekirse, bir müzede 
ya da sergide yaşlı ziyaretçileri düşünmek de 
erişilebilir olmaktır. Sosyal hayatın kapılarını her 
yaş grubuna açmalıyız. Aynı şekilde, parklarda 
çocuk oyun alanlarını, tüm çocukların rahatça 
bir arada oynayacağı şekilde düzenlememiz 
gerekiyor. Erişilebilirliğin fiziksel erişim kadar 
toplumsal kaynaşmayı, birbirimizin gönlüne 
erişmeyi ve empatiyi sağlayan bir yönü var. O 
yüzden, elverişli fiziksel bir çevre ile insanların 
eşit biçimde hayata katılmalarını sağlamak bir 
lütuf değil, asli görevimizdir. Bu çerçevede, 
herkes için kapsayıcı bir hayatın tesis edilmesi 
için el birliğiyle çalışmalıyız. Elbette, bu işin ilk 
adımı, gerçek bir zihinsel dönüşümün temelini 
atmaktır. O nedenle, erişilebilirlik kelimesinin 
hayatımızda hızla daha fazla yer almasından büyük 
memnuniyet duyuyorum. Kamu kurumlarımızın ve 
belediyelerimizin bu konuya gösterdikleri özeni de 
gerçekten takdire şayan buluyorum."

"Engelli vatandaşlarımızın hayatın her 
alanına tam erişimini sağladığımızda, engellilik 
halinin hafiflediğini hep beraber göreceğiz. 
2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye." diyen 
Erdoğan, 2002'den beri hükümetin, engellilerle 
ilgili çok önemli çalışmalar yürüttüğünü, sağlık 
hizmetlerinden istihdama kadar devrim niteliğinde 

sayısız iş yapıldığını, on binlerce engelli vatandaşın 
bugün devlet memuru olarak çalıştığını ve özel 
sektörde iş bulduğunu, rehabilitasyon merkezlerinin 
sayısının gün geçtikçe arttığını anlattı.

Belediyelerin bu konuda öncü işlerinin olduğunu, 
modern ve teknolojik imkanlara sahip engelli hizmet 
birimlerini art arda açtıklarını aktaran Erdoğan, tüm 
bu çabaların engelli bireylerin potansiyellerine tam 
olarak kavuşması için yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
eşi Emine Erdoğan, insanların hayallerini 
gerçekleştirmesi için doğru koşullara ihtiyaçları 
olduğunun altını çizerek, "Biz çevresel sınırlamaları 
kaldıracağız ki hayaller de sınır tanımasın. 
Uluslararası başarılara imza atmış, okullarında 
üstün başarı göstermiş, sanattan spora birçok 
alanda iftiharımız olmuş engelli kardeşlerimiz var. 
Dünya tarihinde, bilimde çığır açan, dünyaya yön 
veren nice engelli insan var. Buradan anlıyoruz ki, 
insanın sonsuz potansiyeli engellenemez. Yeter 
ki gerekli desteği sağlayalım." değerlendirmesini 
yaptı.

Konuşmasının ardından Emine Erdoğan, 
Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nı kazanan 
belediyeler adına, belediye başkanları ve başkan 
vekillerine ödüllerini takdim etti.

Yarışmada, Simav Belediyesi "Engelsiz Yaşam 
Parkı ve Peyzaj Projesi", Termal Belediyesi 
"Paralimpik Oyunlar Merkezi Projesi", Yeşilhisar 
Belediyesi "Huzur Taksi Projesi", Ardahan 
Belediyesi "Engelleri Birlikte Aşalım Projesi", 
Pamukkale Belediyesi "Engelli Saatlik Gündüz 
Bakim Evi Projesi", Amasya Belediyesi "Mehmet 
Amcanın Misafirleriyiz Projesi", Pendik Belediyesi 
"Pendik Engel-Siz Parkı Projesi", Manisa Büyükşehir 
Belediyesi "IOT Teknolojisi Temelli Manisa Şehri 
Uygulaması Projesi", Konya Büyükşehir Belediyesi 
"Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı 
Projesi" ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
"Gaziantep Akıllı Sağlıklı Teknolojik Engelsiz Kent 
Uygulama Projesi" ile ödül aldı.

Ödül töreninin ardından Emine Erdoğan, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBB ve 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin ile belediye başkanları ve vekilleri aile 
fotoğrafı çekildi.

Programın ardından Emine Erdoğan, engelli 
çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek, günün anısına 
fotoğraf çektirdi.
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KOCASİNAN’DA PROFESYONEL AŞÇILAR YETİŞİYOR
-BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, AŞÇI ÖNLÜĞÜ GİYİP, 

LEZZETLİ ÜRÜNLER ÇIKARDI
Kocasinan Belediyesi, Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle akademisyenler tarafından kadınlara 

yönelik verilen ‘Aşçılık Akademisi Eğitimleri’ kursu devam ediyor. Kayseri Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte kursu ziyaret edip, aşçı önlüğünü giyerek, ocağın 
başına geçen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birbirinden lezzetli sunum 
tabağı çıkardı. 

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte Kocasinan Akademi 
Yakut Tesisini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ‘Aşçılık Akademisi Eğitimleri’ kursunda 
mutfağa girerek, kursiyerlerle sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte aşçı 
önlüğünü giyip, ocağın başına geçen Başkan Çolakbayrakdar, birbirinden lezzetli sunum tabağı 
çıkardı.

Kurs sayesinde farklı lezzetlerin sırlarını keşfeden kursiyerlerden tam not alan Başkan 
Çolakbayrakdar, “Hocalarımızın bu konuda akademik bilgilerini kursiyerlerimize aktarması son 
derece önemli ve anlamlıdır. Kocasinan Akademi ile farklı branşlarda hanım kardeşlerimize 
kurslar veriyoruz. Bunlardan biri olan ‘Aşçılık Kursu’ ise en çok tercih edilen kurslardan biridir. 
Buradan almış oldukları eğitimlerle kursiyerlerimiz, ailelerine ve tanıdıklarına sunuyorlar. Buda 
ayrıca önemli ve kıymetlidir” şeklinde konuştu. 

Ardından farklı branşlardaki eğitim alan kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, 
“Yaptığımız hizmete gösterilen ilgi ne kadar doğru bir işe imza attığımızı gösteriyor ve bizleri 
mutlu ediyor. Bu şevk ile Kocasinanlı hemşehrilerimize hizmetlerin en güzelini yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

El emeği göz nuru ürünleri inceledikten sonra bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, 
“Kocasinan Akademi Yakut Tesisimizde, Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle Develi Hüseyin Şahin 
Meslek Yüksekokulu’ndaki hocalarımız, aşçılık konusunda eğitim vermeye başladılar.  Bu 
işbirliğiyle hanım kardeşlerimizin almış oldukları eğitimleri daha nitelikli hale getirmenin 
gayreti içerisindeyiz. Bu katkılarından dolayı hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bütün 
gayretimiz, hemşehrilerimize farklı alanlarda daha nitelikli eğitim faaliyetleri verebilmektir. 
Vatandaşlarımızın hayatını renklendirebilmek ve yaşamlarına değer katabilmek için çalışıyoruz” 
ifadelerine yer verdi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Kocasinan Akademi’de 
verilen eğitimlerden dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Eğitim kurumları olan üniversiteler, 
örgün eğitim alanında insan yetiştiriyor. Ama öğrenmenin yaşı ve sonu yok. Daha iyi 
olabilmemiz için hayatın her evresinde öğrenmemiz gerekiyor. Kocasinan Akademi ile her 
alanda yaygın eğitimi sağladığı için başkanımızı tebrik ediyorum. Kayseri Üniversitesi olarak 24
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toplumsal fayda oluşturma, eğitim alanında ve bölgesel kalkınmaya daha fazla katkı sağlama 
adına her türlü işbirliği yürütmekteyiz” diye konuştu. 

Kursiyerler ise hizmetlerden çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a 
kendilerine bu imkanı sunmasından dolayı teşekkür etti.

HABER GÖRÜNTÜSÜ:

-Başkan ve Rektör’ün mutfağa geçip, sunum tabağı hazırlama

-Başkan ve Rektör’ün konuyla ilgili açıklaması
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Öfkenin en güzel ilacının sorunu konuşmayı ertelemek olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan,  evlilikte fırtınalara fırsat verilmesi gerektiğini 
vurguluyor. Tarhan, “Fırtınasız bir bahar mümkün ve gerçekçi değil ise evlilikte 
de fırtınalara fırsat tanımak önemli. Ancak öfke kontrolünün sağlanması 
gerekir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
evlilikte öfke kontrolünün önemine ilişkin değerlendirme ve tavsiyelerde 
bulundu.

Fırtınasız bahar olmaz
Aile içinde zaman zaman çatışma ve tartışma yaşanmasının normal 

olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Evlilikte bizim bir ilkemiz var. 
Evlilikte fırtınalara fırsat verilmesini tavsiye ederiz. Baharda nasıl fırtına 
olursa fırtınasız bir bahar beklemek mümkün değil. Gerçekçi de değil. Evlilikte 
de fırtınalara fırsat vermek önemlidir. Ancak öfke kontrolünün sağlanması 
gerekir.” dedi.

Öfkeye itfaiyeci modeliyle yaklaşılmalı
Öfkeye itfaiyeci modeliyle yaklaşılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat 

Tarhan, “Öfke yangın gibidir. Öfkeli durumlarda yangına nasıl yaklaşılıyorsa 
öyle yaklaşmak gerekir. Öfke sırasında tepki gösterip karşı tarafı suçlarsanız 
yangını daha da büyütürsünüz. Yangını beslemiş ve desteklemiş olursunuz. 
Yangın çıktığı zaman nasıl davranılır? Yangını söndürmeye odaklanırsınız. 
Sebeplerini sonra incelersiniz. Öfkenin en güzel ilacı ertelemektir.” dedi

Öfke kişinin muhakemesini bozuyor
Öfkenin kişinin muhakemesini bozduğunu ve yanlış kararlar vermesine 

sebep olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Muhakemesi bozuk 
kişinin duyguları ve öfkesi tıpkı savaş stratejisi duygularıdır, öfkesidir. Onun 
savaş stratejisi ise orman kanunlarıdır. Orman kanunlarının olduğu yerde sen 

S O S YO L O J İ

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Evlilikte fırtınalara fırsat verilmeli
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de aynı şekilde davranırsan o kadar vahşi olman ve o kadar kötücül olman 
gerekir. Öyle olunca ne olur? Orman kanunundaki gibi güçlü zayıfı yener.” diye 
konuştu.

Gerginlik anında ortam değiştirilmeli
Gerginlik anlarında tarafların yapması gerekenlere de değinen Prof. Dr. 

Nevzat Tarhan, “Öfke anında yan odaya geçecek, ortam değiştirecek. Bağıran 
kişiye yumuşak bir sesle ‘Ya ben seni anlamaya çalışıyorum. Yavaş konuşur 
musun?’ diyebilir. Böylece karşı tarafın birdenbire ezberi bozulur. Böyle olunca 
da ses tonunu yumuşatıyor ve hemen normal konuşmaya başlıyor. Öfkeli 
kişi ‘Beni anlamaya çalışıyor’ diye düşünür. Böylece güç savaşlarını yenmiş 
oluyorsun.” diye konuştu.

Evlilikte de dur, düşün, yap kuralı hayata geçirilmeli
Öfke anında konuşmanın yanlış olduğunu, söz konusu konunun 

konuşulmasının daha sonraya bırakılmasını öneren Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Genellikle önce bağırıp sonra düşünüyoruz. Önce sinirlenip sonra 
düşünüyoruz. Yani duygu odaklı bir yaşam felsefesi var. Hâlbuki dur, düşün, 
yap kuralını da evlilikte hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Bu yıllar 
içerisinde öğreniliyor. Ancak olgunlaştıktan sonra yani 40 yaşından sonra 
beyin bunu daha sağlıklı kullanabilir hale geliyor. İnsanın hep sağlıklı karar 
verebilmesi zordur. Onun için durup düşünüp karar vermek bir beceridir. Bu 
beynin ön bölgesinin eğitimidir.” dedi.

Evlilikte temel 5 S değeri
Evlilikteki hataların ve krizlerin çoğunun düşünmeden hislerle hareket etmek 

sonunda ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Tarafların zaafları 
olabilir. Kimisi kıskançtır, kimisinin egosu yüksektir. Onlar zaman içerisinde 
törpüleniyor. Evlilik değerleri de çok önemlidir. Sevginin olması çok önemli bir 
değerdir. Teorik olarak 5S diyoruz. Sevgi, saygı, sabır, sadakat ve samimiyet.” 
dedi.

Saygı, sevginin sınırlarını korur
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, evlilikteki bu 5 S değerinin önemine işaret ederek 

şunları söyledi:
“Sevgi su gibidir, su kaynağı gibidir. Saygı da bir kova gibidir. Sevginin 

sınırlarını o korur. Eğer saygı yoksa sevgi hasar vermeye başlar. Akıp gider, 
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boşa gider. Onun için sevgi saygıyla birlikte olmalı. Üçüncü S olan sabır ise 
evlilikte en önemli şeydir. Evlilikte aceleci olduğun zaman kaybediyorsunuz. 
Bütün şeylerde de öyledir zaten. Hayatta da öyledir, iş hayatında da öyledir, 
sosyal hayatta da öyledir. Zaman yönetimini yapabilmek önemlidir. Sabır 
demek bir kenara çekilip beklemek değildir. Aktif sabır anlaşılmalıdır. Sabır, 
doğanın hız ritmine uymaktır. Böyle durumlarda hedefin vardır. Buna yönelik 
şu anda buna katlanıyorum dersin. Bunun düzelmesi için neler yapabilirim 
dersin. Dördüncü S sadakatin ise iki ayağı vardır. Biri dürüstlüktür, ikinci ayağı 
da bağlılıktır. İkisi bir aradadır. Beşinci S de samimiyettir. Tüm bu değerleri 
güçlendirmeye çalıştırır. Evlilikte bunları güçlendirmenin yoluna bakılırsa sorun 
da kendiliğinden yok oluyor.”

Evlilikte bir güzel söz sorunları çözmeye yeter
“Karanlıkla mücadelenin en güzel yöntemi mum yakmaktır” sözünü 

hatırlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Evlilikte de böyledir. Yanlışlarla 
mücadelenin en güzel yöntemi olumlu, iyi, güzel şeyler anlatmaktır. Bütün 
semavi dinleri, Uzakdoğu öğretilerine bakıldığında bile iyilik yapmak yüceltilir. 
Karşılıksız iyilik yüceltilir. Onun için evlilikte de bu geçerlidir. Mesela eşine 
karşılıksız iyilik yapmak. Bizim kültürümüzde bir tebessüm sadakadır. Bir 
tebessüm, birkaç güzel söz, sevgi dolu bir bakış, sıcak bir dokunuş birçok 
problemi çözer ve bunlar da ücretsizdir.” dedi.

 
Ailede çiftlerin birbirlerine karşı adil olmaları gerektiğini kaydeden Prof. Dr. 

Nevzat Tarhan, “Evlilikte de adalet kavramı çok önemlidir. Çocuk ailede bu 
kavramı öğreniyor.” dedi.

Ağlamak yerine bilge olacaklar…
Evlilikte karşı tarafı suçlayıcı sen dili yerine ben dilinin kullanılması gerektiğini 

kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Karşı tarafa çok üzüldüğünü anlatmak 
önemli. ‘Ben şu an çok üzülüyorum, çok inciniyorum, bunu şu anda konuşmak 
doğru değil.’ dediği zaman erkeğin o düşünen beyni devreye girecektir. 
Kadınların klasik tepkisi ağlarlar. Ağlamak yerine gayet soğukkanlı bir şekilde 
tavır almalılar. Hüzünlü prenses olmaya gerek yok. Kadınlar böyle durumlarda 
ağlamak yerine bilge olacaklar. ‘Senin bu davranışını doğru bulmuyorum’ 
diyecekler.” dedi.
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Empati çok kıymetli bir kavram
Ailede çiftler arasında empatinin de kıymetli bir kavram olduğunu belirten 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Empatinin olduğu yerde zaten adalet oluyor. 
Empatinin en çok yerlerde süründüğü çağda yaşıyoruz. Ben merkezciliğin 
olduğu yerde empati zayıflıyor. Ben merkezcilik çağındayız. Enaniyet 
çağındayız, ego çağındayız.” dedi.

Uzun süre küs kalınmamalıdır
Çiftlerin uzun süre küs kalmamaları gerektiğini de belirten Prof. Dr. Nevzat 

Tarhan, “Paranoid kişiler çok küs kalır. Bu kişilerde intikam duygusu yüksektir. 
Yapılan kötülüğü hayatta unutmazlar, çok kindarlardır. Yaşanan soruna rağmen 
tarafların çok uzatmadan barışması gerekir. Çiftler birbirlerine ‘Aynı gemideyiz, 
bu geminin yoluna devam etmesi için bazı ortak şeyler bulabilmemiz gerekiyor. 
Problemleri çözebilmemiz gerekiyor’ demesi ve bu duyguyu oluşturması 
gereklidir.” dedi.

Özel konular kimseyle paylaşılmamalıdır
Tarafların başkalarının yanında eşlerini eleştirmekten, küçük düşürecek 

davranışlarda bulunmaktan kaçınmalarını da tavsiye eden Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Özel konular aile içinde kalmalıdır. Yakın çevre de dahil kimseyle 
paylaşılmamalıdır. Evlilikte mutlaka özel alan oluşturmak gerekiyor. Çocuğun 
iyi yetişmesi için sevgi, saygı ve güvenin olduğu bir ortam lazım. Sevgi, saygı, 
güvenin bulunduğu o iklim yoksa sağlıklı bir çocuk beklenilemez.” dedi.
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Kosova'da enerji krizi: Kripto 
para madenciliğine yasak

Hüseyin SARI

Kosova'da enerji krizi nedeniyle yeni bir adım atıldı. Ülke genelinde kripto para 
madenciliği yasaklandı.

Kosova Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli enerji krizi nedeniyle kripto para 
madenciliğinin yasaklandığını duyurdu.

Yüksek donanımlı bilgisayarlarların kullandığı elektrik miktarının fazlalığı nedeniyle 
ülke yönetimi bu yasağı almaya karar verdi.

Enerji krizi için komisyon oluşturuldu

Ülkedeki enerji krizi nedeniyle elektrik dağıtımında olağanüstü önlemler için bir 
komisyon oluşturulduğunu söyleyen Rizvanolli, kripto para üretimi yapılan yerlerin 
tespitinin ilgili kurumların desteğiyle gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Rizvanolli, enerji arzında acil durum önlemleri kapsamında alınan kararın, 
ülkedeki enerji krizinin Kosova vatandaşlarına ek yük getirmeden aşılmasına katkı 
sağlayacağına işaret etti.

60 günlük acil durum

Son on yılın en ciddi enerji kriziyle karşı karşıya olan Kosova’da, Aralık ayında altmış 
günlük acil durum ilan edilmişti.

Ülke, elektrik ihtiyacının yüzde kırkını yurt dışından ithal ediyor. Kriz nedeniyle 
Kosova genelinde periyodik olarak elektrik kesintileri uygulanıyor. 
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KUTSAL DEĞER 
ve 

SEMBOLLERİMİZ

Kitap olarak kabul etmeyiz sadece okunacak,

Uydurup hayata, 24 saat boyunca yaşanacak.

Rahle kurup hatmetmek olarak anlaşılmamalıdır,

Ayet & surelerin tercüme & tefsiri de okunmalıdır, 

Ne sadece birey ve toplumlar, dünyanın ihtiyacıdır.

En güzel &güncel ses, camilerden günde 5 kez dinlenir,

Zaman durur, ruh canlanır, mekan diner, beden dinlenir,

Anlarız dünyanın neresinde olsak, vakit namaz vaktidir,

Namaza çağrı olduğu gibi, burası Müslüman beldesidir.

Bez ve sıradan bir kumaş parçası değildir kültürümüzde,

Ay-yıldız bu kadar parlak değil, kırmızı canlı gözümüzde,

Yaşanmış bir hikayesi yoktur başka hiçbir ülkenin birinde,

Renginin solmasına bile katlanamaz hiçbir Türk, üstünde.

Askere uğurlarken genci nişandır; çünkü o, ona emanettir,

Ki burçlarına Bizans’ın dikmesi Ulubatlı Hasan’ın, örnektir.

Zafer SUAD

A K R O S T İ Ş

31



sirdergisi.com
Ocak 2022 -  Cemaziyelahir 1443

İntizam-ı  Kelam

M A K Â L E

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyük altyapısı 
sayesinde dünyada en büyük gelişme ve büyüme gösteren, ihracat rekorları 
kıran bir ülke haline geldiğini söyledi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada partililere 
yönelik yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 
Türkiye'nin bütün dünyanın gıpta ettiği, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten 
bazılarının hayal dediği pek çok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Ulaşım hamlesini arttırarak devam ettirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, bu 
sorumluluğun bilinciyle 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını anlattı.

İktidara geldiklerinde Türkiye'nin yetersiz ulaşım altyapısının bulunduğuna 
dikkati çeken Karaismailoğlu, 6 bin kilometrelik bölünmüş kalitesiz, güvensiz yol 
ağını 28 bin 400 kilometreye çıkarttıklarını vurguladı.

"Karayolu ağını 28 bin 400 kilometreye çıkartmak büyük bir başarıdır"

Turizm, ticaret ve ihracatın gelişmesi için karayolu ağının önemine işaret eden 
Karaismailoğlu, "Karayolu ağını 28 bin 400 kilometreye çıkartmak her yiğidin 
harcı değildir. Bu büyük bir başarıdır. Büyük altyapı sayesinde Türkiye bugün 
dünyada en büyük gelişme ve büyüme gösteren, ihracat rekorları kıran bir ülke 
oldu. Havalimanı sayısını 26'dan 56'ya çıkardık. Yolcu sayısını 210 milyonun 
üzerine çıkardık. 5 bin kilometrelik demiryolu ağında çalışmalarımız hızlı bir 
şekilde devam ediyor. Deniz ve yat limanlarında da muazzam gelişme oluyor. 
Ulaştırma ve alt yapı projeler akarsu gibi hareket ve bereket getiriyor. Üretim, 
istihdam ve ticareti geliştiriyor." dedi.

Projelerin yüzde 80'inin devlet bütçesinden, yüzde 20'lik bölümünü kamu 
özel iş birliği yani yap işlet devret yöntemiyle yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, 
"Bu projeler, ulaştırma altyapısı sayesinde yıllık 13,4 milyar dolarlık yakıt ve 
zamandan tasarruf sağlıyoruz. Karayoluna yaptığımız yatırımlar sayesinde yıllık 
22 milyar liralık tasarruf ettik. Biz bunlarla uğraşırken muhalefette görevini 
yapıyor akla, hayale gelmeyecek yalan rakamlarla milletin aklını karıştırmaya 
çalışıyor. Onlarda hizmet yok, laf çok. Biz işimize bakıyoruz. İşimiz halka hizmet. 

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye 
bugün dünyada ihracat rekor-

ları kıran bir ülke oldu
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Yaptığımız yatırımların da karşılığını alıyoruz. Dünyanın en büyük büyüme 
rakamları, ihracat rekorları kırıyoruz." diye konuştu.

"Güvenli, akıllı yollar sayesinde her yıl 12 bin vatandaşın canını kurtarıyoruz"

Türkiye'nin uzayda da gücünü hissettirdiğini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle 
konuştu:

"20 yıl önce Türkiye bir yılda 2 tane uydu gönderecek deselerdi insanlar 
gülerdi. 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen Türkiye hem yatırımları 
yaparken uzaya 2 uydu gönderdi. Bunlar da yeni nesil uydular. 35 yıllık ömrü olan 
dünyanın 3'te 1'inden fazlasını kapsama alanına alan kıymetli uydular. İnşallah 
Türkiye 2023'de kendi uydusu ile uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi 
olacak. Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz."

Türkiye'de taşıt hareketliliğinin yüzde 70 artmasına rağmen trafik kazalarında 
yüzde 80 azalma olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Güvenli, akıllı yollar sayesinde her yıl 12 bin vatandaşın canını kurtarıyoruz. 
Bir canın bedeli tabii ki olamaz ama yaptığımız bu güvenli, akıllı yollar 
sayesinde yılda 12 bin vatandaşın canını kurtardık. Adeta trafik canavarı 
resimlerini yollardan kaldırdık, televizyonlardaki kaza haberlerini unutturduk 
vatandaşlarımıza. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi geliştirmeye 
devam edeceğiz. Antalya'da 476 kilometrelik bölünmüş yol yaptık. 2023'de bunu 
900 kilometreye çıkartmayı hedefliyoruz. Antalya'ya ne yapsak azdır. Antalya'ya 
geçtiğimiz günlerde havalimanı ile ilgili bir ihale yaptık. Bütün dünyanın takip 
ettiği bir ihaleydi. Yatırımcıları, bürokratları tehdit eden muhalefete ders gibi bir 
ihale yaptık. Kentin havalimanın da büyümesi gerekiyordu. 765 milyon avroluk iç 
ve dış hatlar terminalleri ve ilave apron alanları yapmamız gerekiyordu. Devletin 
kasasının yine bir kuruş çıkmadan 765 milyon avroluk yatırımı, yatırımcıya 
yaptırıyoruz ve de üstüne 25 yıllık işletmesi sırasında ondan 8,5 milyar avro 
devlete kira geliri alacağız. Bu kira gelirinin de yüzde 25'ini yani 2 milyar 138 
milyon avro da 90 gün içerisinde peşin olarak devletin kasasına girecek."

Karaismailoğlu, konuşmasının ardından partisinin ilçe başkanlarıyla toplantı 
yaptı.

TRT Haber
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Hamiyet Yüceses, 20 Haziran 1916, 
İstanbul'da doğmuştur.

Annesi Kadriye Hanım, babası 
marpuç tüccarı Halil Efendi'dir. 
Küçük yaşlarda sesinin güzelliği ile 
dikkat çekti. Hafız Burhan hayranı idi. 
Haseki'deki Hacı Kadın İlkokulu'nda 
okudu. Babasının işlerinin bozulmasi 
nedeniyle 11 yaşındayken (1927) 
sahnede şarkı söylemeye başladı. 
4-5 yıl boyunca Anadolu'nun 
birçok şehrinde çalıştıktan sonra 
Gaziantep'te uzun bir süre kaldı. 
Şöhreti İstanbul'a kadar geldi. 1932 
yılının başlarında Beyoğlu'nda ünlü 

Londra Birahanesi'nde Safiye Ayla'nın kadrosunda gazino çalışmalarını başlattı. Selahattin Pınar, Sadettin 
Kaynak, Yesari Asım Arsoy, Mısırlı İbrahim ve Bimen Şen'den özel dersler aldı. 1932 yılı Temmuz ayında 
Kadıköy Mısırlıoğlu Bahçesi'nde düzenlenen yarışmada Türkiye Ses Kraliçesi seçildi. 1933 yılında eski 
İstanbul Radyosu'nda programlara çıktı. Sahibinin Sesi, Columbia ve Odeon firmalarına plaklar doldurdu. 
Soyadı kanunu çıktığında Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarı ile "Yüceses" soyadını aldı. Sadettin 
Kaynak, Hamiyet'in sesine göre besteler yaptı: O Dudaklar, Yasemen, Kirpiklerinin Gölgesi gibi. Bu plaklar, 
devrinde satış rekorları kırdı.

 1940 yılında deniz astsubayı Fethi Yüceses ile evlendi. Eşi astsubay Fethi Yüceses'i 14 Temmuz 
1942'de, denizcilik tarihinde Atılay faciası olarak geçen, Atılay adlı denizaltının batmasıyla kaybetti. Bu 
acıyla söylediği "Gitti de Gelmeyiverdi" şarkısı çok meşhur oldu. Şöhreti; güftesi Abdülhak Hamit Tarhan'a, 
bestesi Mehmet Baha'ya ait olan, seslendirmesi oldukça zor, "Makber" adlı şarkıyla daha da arttı. 1944 
yılında Kemal Mollaoğlu ile evlendi.1944 yılında yapılan bu evlilik 1955 yılı sonlarında ayrılık ile bitti. 1956 
yılında Cumhuriyet Gazinosu'nda sahnede şarkı söylerken dinleyiciler arasında bulunan genç tıp fakültesi 
öğrencisi Osman Sabuncu'nun isteği olan şarkıyı okuyarak 40 yıl sürecek bir evliliğin temelini attı. Aynı 
dönemde İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde görev aldı. 1946'da Hacı Arif 
Bey'in Bakmıyor Çeşm-i Siyah şarkısını, araya bir gazel ilave ederek okuması çok ilgi çekti. 1949 yılında 
bu şarkıyı Odeon plaklarına okudu. Rekoru bugün bile kırılamayan bır satış yaptı. 1949 yılında açılan yeni 
İstanbul Radyosu'nda 1953 yılı sonlarına kadar emisyon aldı. 1950 yılında radyodan aldığı ücreti üniversıte 
talebeleri'ne bağışladı. Üniversite Talebe Birliği'de her yıl düzenledikleri Edebiyat Yarışması'nda "Hamiyet 
Mükafatı" adı ile ödüller dağıttı.

 Taşlık Gazinosu, Maksim Gazinosu, Küçük Çiftlik Parkı, Kristal Gazinosu gibi dönemin İstanbul'unun en 
ünlü gazinolarında assolist olarak sahneye çıktı.

10 Temmuz 1996 tarihinde Marmaris'de vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul"a getirilmiştir. Karacaahmet 
Mezarlığı'na gömülmüştür.

Kıvanç KARADAĞ

Hamiyet Yüceses

M Ü Z İ K
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Oldukça yüksek bir standarda sahip aynı zamanda dünyanın en kaliteli 
tabancaları arasında gösterilenSpringfield XDM 4.5 ” polimer yapısı nedeniyle 
Glock marka tabancalara çok benzetilmektedir. Özellikle atış ve ergonomik yapısı 
en üst kalitede diyebiliriz. Dış yapısı korosyona ve dış etkenlere karşı oldukça 
dayanıklı.

Springfield XDm 4.5″

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

Dinimize göre çocuğu fıtratı üzerine yetiştirmelidir. Her çocuğun fıtratında da inanç 
vardır. Birtakım kişiler çocuğu inanmaktan uzak, adeta Yaratıcının olmadığı zihniyeti ile 
büyütmeyi savunuyorlar. Onlara sorsanız, dini eğitimi 18 yaşından sonraya atıyor ve “O 
yaşlarda da gerek yok, isterse araştırır” diyorlar. Bu tutum yanlıştır ve niyetleri bozuktur.

Öyleyse inanç eğitiminde dikkat etmemiz gereken hususlar

İlk öğrendiği kelimelerden birinin Allah olmasına muhakkak özen göstermeliyiz. Yani 
çocuğumuz anne ve babadan önce Allah kelimesini söylemeli, “Allah birdir” demeyi 
öğrenmelidir. 

Ve muhakkak Rabbimizi sevdirmeliyiz. Nimetlerinin ve rahmetinin sonsuz olduğunu; 
Allah’ın seven, koruyan, hoş gören, affeden, cezadan çok ödüllendiren olduğunu 
muhakkak çocuklarımıza anlatmalıyız. Her türlü nimet karşısında Allah’a şükrettiğimizi 
çocuk görmelidir. Tabii, “Şükret çocuğum” tarzından çok, bir nimet karşısında Allah’a 
şükrederek çocuğumuza iyi örnek olmalıyız. Çünkü çocuk nasihatlerden ziyade bizim 
hareketlerimize, davranışlarımıza bakar. Böyle rol model olma daha önemlidir. Mesela 
yalan söyleyen bir baba, çocuğuna, “Yalan söyleme evladım, bu yanlış” dediği zaman 
çocuk üzerinde etkili olmaz. Ama baba yalan söylemiyorsa, doğru bir kişiyse, çocuk 
ondan doğru olmayı, yalan söylememeyi öğrenir. Nasihatten çok bizim davranışlarımız 
ve tavırlarımız önemlidir.

Yemeye başlarken, bir işe girişirken muhakkak besmele çekmeli; yemekten sonra 
elhamdülillah diyerek, verdiği nimetlerden dolayı Rabbimize şükrederek çocuğumuza 
güzel örnek olmalıyız.

Allah korkusunun koz olarak kullanılması son derece yanlıştır. Mesela çocuk bir yanlış 
yaptığında, “Yapma böyle, Allah seni cehennemde yakar” denebiliyor. Ters bir şey mi 
yaptı; “Yapma, gökten kafana taş yağar” diye tehdit ediliyor. Çocuk bu sefer Allahu 
Teâlâ’yı, hâşâ; yaramazlık yapan çocukları cehennemin ateşinde yakan, kafalarına taş 
atan olarak düşünüyor. Çocuklara, Allahu Teâlâ’yı, sevgi dolu, merhamet dolu bir yüce 
varlık olarak tanıtmamız gerekiyor. 

Yanlış tanıtmanın sonucu olarak, o çocuk kafasıyla Allah’a dair sürekli korku 
üretir. O yüzden, Allahu Teâla’yı kesinlikle çocuklar için korku verici bir varlık olarak 
tanıtmamalıyız. Aksine sıkıştığımızda, darda kaldığımızda, zor durumda olduğumuzda, 
hatta her durumda Rabbimiz bizim sığınağımızdır, dayanağımızdır, güvencemizdir diye 
öğretmeliyiz.

Çocuklarımızı inançlı yetiştirilmeli
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Çocuk, yaradılışı icabı her konuda olduğu gibi inançla ilgili olarak da bize garip 
veya tuhaf gelecek sorular yöneltebilir. Böyle sorular sorduğunda, bunu kızgınlıkla 
karşılamamalıdır. Aksine olgunlukla, kısa ancak anlaşılır, sağlam ve doğru cevaplar 
vererek merakını uygun şekilde gidermek gerekir.

Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren tabiata çıkarmamız; yani yeşilliklere, dağlara, 
meyve ağaçlarının olduğu yerlere, kırlara, akarsulara götürmemiz; oralarda şehri, 
denizleri, akarsuları, rızkını arayan değişik hayvanları, rengârenk çiçekleri, ağaçları 
temaşa etmemiz çok önemli. Ve burada onları seyrederken muhakkak tefekkürlerini, 
düşüncelerini geliştirmemiz lazım. Köye götürdük mesela, oradaki hayvanları 
göstererek, “Bak, bunların hiçbirisi sebepsiz yaratılmamıştır, Rabbimin ikramıdır” 
diyerek düşünmeye sevk etmeliyiz.

Bugün, özellikle çizgi filmler ve bilgisayar oyunları, maalesef çocukları Allah 
inancından uzaklaştırmak üzere sanki gizli ajandaya sahiptirler. Orada yarı tanrı bazı 
kişiler mevcuttur. Kiminin adı Heman olur, kiminde Süpermen. Bunlar büyük düşmanları 
bir tokat darbesiyle yıkan, bir el işaretiyle insanları yerinden eden, çok büyük yükleri, 
ağırlıkları kaldıran, yarı tanrı birer kahramandırlar. Bunlar çocuğun kafasındaki Allah 
inancını çarpıtmak için hazırlanmışlardır sanki. Bu yüzden, böyle zararlı içerikleri olan 
bilgisayar oyunlarından ve televizyondaki çizgi filmlerden çocuğumuzu uzak tutmamız 
gerekir. Çünkü bunlar çocuğun kafasını karıştırır ve Allah inancı yerine, televizyonda 
veya bilgisayarda gördüğü birtakım karakterleri, o yaşının verdiği, henüz olgunlaşmamış 
zihniyle O’nun yerine koyar. Bu da Allah inancının daha geç ortaya çıkmasına yol açabilir. 
Eğer çocuk böyle şeyleri seyrediyorsa, bunların uyduruk şeyler olduğunu izah etmemiz 
ve her şeyin Allah’ın kudretinde, elinde olduğunu söylememiz gerekir.

Allah inancını, evlatlarımıza aşılayabilmek için en önemli faktörlerden biri de ailedeki 
sıcak ve sevgi dolu ortamdır. Gerçekten, bir ailede anne ile baba ne kadar birbirlerini 
seven-sayan kişilerse, o ailede büyüyen çocuklar da kendine güveni tam, mutlu, 
huzurlu, ruh sağlığı yerinde, girişim gücü yüksek kişiler olarak büyürler. Bu yüzden aile 
olarak; selamlaşma ve hal hatır sormaya, misafire ve ikram etmeye önem vermeye, 
bayramları ve dini günleri kutlamaya, sılayı rahim ziyaretlerine, yardımlaşmaya ve 
infaka, hediyeleşmeye, dua etmeye hassasiyet göstermeliyiz. 

Çünkü ailedeki o sıcaklık, o sevgi ortamı çocuğa bir güven, huzur ve mutluluk verir. Ve 
böyle ailelerde büyüyen çocuklar da ailesinin inancına sahip çıkar.
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Risale-i Nur’un bir nev’i Arabî Mesnevî-i Şerif’i hükmünde olan bu mecmuanın 
mukaddemesi “Beş Nokta”dır 

BİRİNCİ NOKTA 

Kırk elli sene evvel Eski Said,  ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için, 
hakîkat-ül hakaike  karşı ehl-i tarîkat ve ehl-i hakîkat gibi bir meslek aradı. Ekser ehl-i 
tarîkat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri hikmet-i felsefiye ile 
bir derece yaralı idi; tedavi lâzımdı. Sonra hem kalben, hem aklen hakîkate giden bazı 
büyük ehl-i hakîkatin arkasında gitmek istedi.  Baktı, onların her birinin ayrı cazibedar 
bir hâssası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam-ı Rabbanî de 
ona gaybî bir tarzda “Tevhid-i kıble et!” demiş; yani “Yalnız bir üstadın arkasından git!”  
O çok yaralı Eski Said’in kalbine geldi ki:

“Üstad-ı hakîkî Kur’an’dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur.” diye, yalnız o üstad-ı kudsînin 
irşadıyla hem kalbi, hem ruhu gayet garib bir tarzda sülûke başladılar.  Nefs-i emmaresi 
de şükûk ve şübehatıyla onu manevî ve ilmî müca-hedeye mecbur etti.  Gözü kapalı 
olarak değil; belki İmam-ı Gazalî (ra.), Mevlâna Celâleddin (ra.) ve İmam-ı Rabbanî (ra.) 
gibi kalb, ruh, akıl gözleri açık olarak, ehl-i istiğrakın akıl gözünü kapadığı yerlerde, o 
makamlarda gözü açık olarak gezmiş.  Cenâb-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun ki, Kur’an’ın 
dersiyle, irşadıyla hakîkate bir yol bulmuş, girmiş. Hattâ ىٰۤلَع ُّلُدَت ٌةَيٰا ُهَل ٍءْىَش ِّلُك ىِفَو 
.hakîkatine mazhar olduğunu,   Yeni Said’in Risale-i Nur’uyla göstermiş  ٌدِحاَو ُهَّنَا

İKİNCİ NOKTA 

Mevlâna Celâleddin (ra.) ve İmam-ı Rabbanî (ra.) ve İmam-ı Gazalî (ra.) gibi, akıl ve 
kalb ittifakıyla gittiği için, her şeyden evvel kalb ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin 
evhamdan kurtulmasını temine çalışıp, lillahilhamd Eski Said Yeni Said’e inkılâp etmiş. 
Aslı Farisî sonra Türkçe olan Mesnevî-i Şerif gibi o da Arabça bir nev’i Mesnevî hükmünde 
Katre, Habab, Habbe, Zehre, Zerre, Şemme, Şu’le, Lem’alar, Reşhalar, Lâsiyyemalar ve 
sâir dersleri ve Türkçede o vakit Nokta ve Lemaat’ı gayet kısa bir sûrette yazmış; fırsat 
buldukça da tab’etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur sûretinde, fakat dâhilî 
nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalâlette giden 
ehl-i felsefeye karşı Risale-i Nur, geniş ve küllî Mesnevî’ler hükmüne geçti.

ÜÇÜNCÜ NOKTA 

O Yeni Said’in münazarasıyla, nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması 
gibi, Risale-i Nur dahi yaralanmış talib-i hakîkati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi, ehl-i 
ilhad ve dalâleti de tam ilzam ve iskât ediyor. Demek bu Arabî Mesnevî Mecmuası, 
Risale-i Nur’un bir nev’i çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dâhilî 
nefis ve şeytanla mücadelesi, nefs-i emmarenin ve şeytan-ı cinnî ve insînin şübehatından 

MUKADDEME
Prof. Dr. Şadi EREN

İ S L Â M
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tamamıyla kurtarıyor. Ve o malûmat ise, meşhudat  hükmünde ve ilmelyakîn ise, 
aynelyakîn derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor.

DÖRDÜNCÜ NOKTA 

- Eski Said ilm-i hikmet ve ilm-i hakîkatin çok derin mes’eleleriyle meşgul olması 

- ve büyük ulemalarla derin mes’eleler üzerinde münazarası 

- ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine 
göre yazması 

- ve Eski Said’in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde, yalnız kendisi anla-yacak bir 
sûrette, gayet kısa cümlelerle ve gayet muhtasar bir ifade ile uzun hâkîkatlere kısa 
kelimelerle işaretler nev’inde o mecmuayı yazdığı için, bir kısmını en müdakkik âlimler 
de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsa idi, Risale-i Nur’un mühim bir vazifesini görecekti. 
Demek o fidanlık Mesnevî, turuk-u hafiye gibi enfüsî ve dâhilî cihetinde çalışmış; kalb 
ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan Risale-i Nur, hem enfüsî, hem 
ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi âfâkî ve haricî daireye bakıp marifetullaha geniş 
ve her yerde yol açmış. Âdeta Musa Aleyhisselâm’ın asâsı gibi nereye vurmuş ise su 
çıkarmış...

Hem Risale-i Nur, hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip, Kur’an’ın bir i’caz-ı 
manevîsiyle, her şeyde bir pencere-i marifet açmış; bir senelik işi bir saat-te görür 
gibi Kur’an’a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda had-siz ehl-i inadın 
hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş.

BEŞİNCİ NOKTA

Eski Said’in Yeni Said’e inkılab etmesi zamanında, yüzer ilimlerle alâkadar binler 
hakîkatler, ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymette iken, o Said te’lif ederken, 
mes’elelerin başında “İ’lem, İ’lem, İ’lem”lerle, her bir hakîkatı -ki, bir risale olacak 
derecede ehemmiyetli iken- birkaç satırda, bazan bir sahifede, bazan bir-iki satırda 
zikrediyor. Âdeta her bir “İ’lem”, bir risalenin şifresidir.

Hem “İ’lem”ler, birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakîkatlerin fih-risteleri 
hükmünde yazıldığından, o mecmuayı okuyanlar, bu noktaları nazara alıp itiraz 
etmesinler.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, "Yıl 
sonuna kadar 1 milyon 
gencimizi mesleki eğitim 
merkezlerimize dahil ederek 
istihdamlarını sağlamayı 
hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen 
Organize Sanayi Bölgeleri 
Mesleki Eğitim Merkezleri 
Açılış Programı'nda yaptığı 

konuşmada, bugün Türk ekonomisi, sanayisi ve eğitim sistemi adına çığır açan bir projeyi daha gerçeğe 
dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğinde gerçekleştirilen Organize Sanayi 
Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi'nin, ülkenin temel ihtiyaçlarından birini daha giderdiğini ifade 
eden Erdoğan, ülkede üretim ve istihdamın lokomotifi haline gelen organize sanayi bölgelerinin bu projeyle 
eğitim alanında sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teori ile pratiği başarıyla buluşturan, eğitim-öğretimde kamu-özel 
dayanışmasını güçlendiren bu güzel projenin, ülke, millet, öğrenciler, öğretmenler ve iş dünyası için 
hayırlara vesile olmasını diledi.

"Uzun yıllardır kabuğumuzu kırmanın mücadelesini veriyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, projeye destek veren resmi, özel tüm kuruluşları 
gönülden tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet olarak uzun yıllardır kabuğumuzu kırmanın mücadelesini veriyoruz. Kültür ve medeniyet 
değerlerimizden kopmadan, özümüze, benliğimize yabancılaşmadan dünyada hak ettiğimiz konuma 
gelmenin gayretindeyiz. Her ne kadar 2002'den itibaren tarihimizin en büyük ivmesini yakalamış olsak 
da Türkiye'nin kalkınma, sanayileşme ve üretim kabiliyetini artırma mücadelesi çok daha eskilere dayanır. 
Osmanlı'nın ilk önce askeri sahada hayata geçirdiği, daha sonra topluma, siyasete, eğitime, ekonomiye 
teşmil ettiği ıslahat ve reform çalışmalarının temelinde eski ihtişamını yeniden kazanma arayışları vardır. 
Bu süreçte yaşanan kesintisiz savaşlar sebebiyle çabalarımız sekteye uğrasa da modernleşme, sanayileşme 
ve kalkınma hamlelerimizi bir şekilde sürdürmeyi başardık."

Erdoğan, muasır medeniyetler seviyesinin, Cumhuriyet'in kurucu kadroları için askeri, beşeri ve üretim 
boyutu da olan bir ekonomik hedefi ifade ettiğini aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikiyle toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlara 
bakıldığında bu hedefi çok net biçimde görebildiklerini anlatan Erdoğan, ancak kongrede alınan kararların 
tam anlamıyla hayata geçirilemediğini, genç Cumhuriyet'in başlattığı kalkınma atılımlarının da henüz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon gencimizin 
istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz

Fatih DENİZ

E Ğ İ T İ M 
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emekleme safhasındayken belli çevrelerin sabotajıyla engellendiğini dile getirdi.

2001 krizi

Avrupa ve Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyada sanayileşmenin hız kazandığı bir dönemde, 
Türkiye'nin iç meselelerle uğraşmaktan fırsatları değerlendiremediğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler sebebiyle Türkiye, demokrasi ve ekonomide çok 
ağır yaralar aldı, bedeller ödedi. Merhum Özal'ın başlattığı açılım seferberliği ise tam ritmini bulacakken 
koalisyonların sembolü olduğu siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle maalesef o da yarım kaldı. Türkiye, 
ekonomide üretim ve sanayileşme alanında içine hapsedildiği cendereyi onca gayretine rağmen kırmayı bir 
türlü başaramadı. 28 Şubat müdahalesi ve ardından gelen 2001 krizinin toplum hayatında ve ekonomide 
yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik.

Aslına bakılırsa ülkemizin her alanda olduğu gibi sanayileşme konusunda da geri bırakılması kötü niyetli 
bir senaryonun eseridir. Sanayimizi geliştirmek için adım atan müteşebbislerimizin önlerinin bürokratik 
ayak oyunlarıyla kesilmesi, aynı uğurda ömrünü harcayan idealist siyasetçilerimizin alay konusu yapılması 
gayet bilinçli eylemlerdir."

Erdoğan, Anadolu'nun dört bir yanında ürün geliştirmek, üretmek, pazarlamak isteyenlere yönelik 
nobranlığa karşı ülkeyi ithal ürün cenneti haline dönüştürenlere verilen sınırsız desteğin asıl niyeti ortaya 
koymaya yeterli olduğunu ifade etti.

"Üstelik bu kirli oyun, bizim insanlarımızın yeni bir şey ortaya koyma konusunda kabiliyetsiz olduğu 
bühtanıyla örtülmeye çalışıldı" ifadesini kullanan Erdoğan bu "hercümerc" içinde Türkiye'nin 1950'lerdeki, 
1970'lerdeki ve 1990'lardaki büyük dönüşümleri hep kaçırdığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşağı yukarı aynı şartlarda kalkınma yarışına girdiği ülkeler hızla gelişirken, 
Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik geri kalmışlığa mahkum edildiğini vurguladı.

Eğitimde katsayı uygulaması

Bu sürecin bir tarafında eğitim ve öğretimin de olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğitim-öğretim meselesinde ayağı bu topraklara basan, medeniyet birikimimizle barışık, özgürlükçü 
bir sistem yerine maalesef formatlayan, dayatmacı, evlatlarımızı belli kalıplara hapseden modeller tercih 
edildi. Köy enstitüleri gibi denemeler asli amacı dışında milletimizin değerlerine karşı ideoloji yükleme 
aracı haline getirildiği için hüsranla sonuçlandı. Milletimizin kültürünü ve inancını yaşatma vasıtası 
olarak gördüğü bunun için de ilk günden itibaren sıkı sıkıya sarıldığı imam hatip okulları da tehdit olarak 
değerlendirildi. Kendi mecrasında önemli mesafe kateden endüstri meslek ve teknik liseleri ise bu okulların, 
ülkenin kalkınması ve gelişmesindeki rollerini umursamayanlar tarafından ağır darbelere maruz bırakıldı. 
Özellikle darbe ve vesayet dönemlerinde eğitim sistemimiz, yapılan antidemokratik müdahalelerle iyice 
çıkmaza sürüklendi. Evlatlarımıza kendilerini korkusuzca ifade edebilecekleri, ideallerinin peşinden 
gidebilecekleri, hayallerini özgürce geliştirebilecekleri imkanlar sunulmadı. 28 Şubat zihniyetinin 
adeta bir hançer gibi eğitim sistemine sapladığı katsayı uygulamasının olumsuz etkilerini bugün 
bile hissediyoruz."

Erdoğan, göreve geldiklerinde her alanda olduğu gibi eğitimde de sorunlarla boğuşan bir Türkiye 
manzarasıyla karşılaştıklarını belirtti.

"Türkiye'yi dört ana sütun üzerinde yükseltme sözü verdik"

O dönemde ülkenin tepesinde kara bulutların dolaştığını, insanların geleceğe dair umutlarının giderek 
zayıfladığını kaydeden Erdoğan, "Sanayicimizden, öğretmenlerimize, emeklilerimizden gençlerimize kadar 
toplumumuzun tüm kesimleri adeta kan ağlıyordu. Hemen kolları sıvadık ve milletimize Türkiye'yi dört 
ana sütun üzerinde yükseltme sözü verdik. Bunların da eğitim, sağlık, adalet emniyet olduğunu ifade ettik. 
Milletimize olan diğer taahhütlerimiz gibi hamdolsun bu sözümüze de hep sadık kaldık." sözlerini sarf etti.

"714 bin 429 atamayla okullarımızın öğretmen eksiğini giderdik"
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Matrix Resurrections

Matrix Resurrections”la çifte gerçeklik dünyasına geri dönülüyor. Bay 
Anderson yeniden beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalır. Çünkü 
Anderson gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu 
anlayıp, kendisini gerçekten tanımak istemektedir. Thomas’ın...Neo’nun bildiği 
tek bir şey vardır; o da bir ilüzyon dahi olsa Matrix'e girmenin ve çıkmanın tek 
yolunun seçimden ibaret oluşudur. Neo ne yapması gerektiğini çok iyi bilse de 
Matrix'in artık daha güvenli, güçlü ve tehlikeli olduğundan bihaberdir.

Efe AKIMCILAR

S İ N E M A



Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Tom Clancy's Rainbow Six 
Quarantine olarak bilinir), Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve 
Ubisoft tarafından yayınlanan yaklaşan bir taktik nişancı oyunudur. 
Rainbow Six Siege'in (2015) bir yan ürünü olan Extraction, oyuncuların 
Archaeans adı verilen bir tür parazit benzeri uzaylılarla savaşmak ve 
onları yenmek için birlikte çalışması gereken bir işbirlikçi çok oyunculu 
oyundur. Oyun Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Luna, Stadia, 
Xbox One ve Xbox Series X ve Series S için Eylül 2021'de piyasaya 
sürülecek.

BATUHAN 
PINARBAŞI

V İ D E O  -  O Y U N

Tom Clancy's Rainbow 
Six Extraction
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Yavuz SAMİ

SEDEF ÇİÇEĞİ.. 

Mahkeme salonunda, seksenlerindeki yaşlı çiftin durumu içler acısıydı. 
Adam inatçı bakışlarla suskun, nine ise ağlamaktan iyice çukurlaşmış 
gözleri ve keskin çizgileriyle bıkkın bakışlarla süzüyordu etrafını...
Hâkimin tokmak sesiyle sustu uğultu ve tok sesiyle, sözü yaşlı kadına 
verdi, Reis...

"Anlat teyze neden boşanmak istiyorsun...?"

Yaşlı kadın derin bir nefes çektikten sonra başörtüsüyle ağzını aralayıp, 
kısılmış sesiyle konuşmaya başladı...

"Bu herif yetti gari, 50 yıldır bezdirdi beni hayattan..."

Sonra uzunca bir sessizlik çöktü mahkeme salonuna... Sessizlik bu tür 
haberleri her gün manşet yapan gazetecilerden birinin flaşıyla bozuldu, 
kimbilir nasıl bir manşet atacaklardı, yaşanmış 50 yılın ardından...Çok 
sayıda gazeteci izliyordu davayı, kadın neler diyecekti. Herkes onu 
dinliyordu.. Yaşlı kadının gözleri doldu...Ve devam etti...

"Bizim bir sedef çiçeğimiz vardı, çok sevdiğim...O bilmez...50 yıl 
önceydi.. O çiçeği bana verdiği çiçeklerin arasından kopardığım bir 
yaprağı bir bardak su içinde sabırla köklendirip, öyle büyüttüm. 
Yavrumuz olmadı, onları yavrum bildim...Bir süre sonra çiçek kurumaya 
başladı. O zaman adak adadım... Her gece güneş açmadan önce bir tas 
suyla sulayacağım onu diye...İyi gelirmiş dedilerdi...50 yıl oldu, bu herif, 
bir gece kalkıp bir kere de bu çiçeği ben sulayayım demedi... Ta ki geçen 
geceye kadar...o gece takatim kesilmiş, uyuyakalmışım... Ben böyle bir 
adamla 50 yıl geçirdim... Hayatımı, umudumu herşeyimi verdim...Ondan 
hiçbirşey göremedim. Bir kerecik olsun, benim bildiğim görevlerden 
birisini yapmasını bekledim.... Onsuz daha iyiyim, yemin ederim." 

Hâkim, yaşlı adama dönerek ;

"Diyeceğin bir şey var mı baba" dedi.
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Yaşlı adam bastonla zor yürüdüğü kürsüye, o ana kadar suçlanmış 
olmanın utangaçlığını hissettiren yüz ifadesiyle hâkime yöneldi.

"Askerliğimi, reisicumhur köşkünde bahçıvan olarak yaptım, o 
bahçenin görkemli görünümüyle büyümesi için emeklerimi verdim... 
Fadime’mi de orada tanıdım...Sedefleri de... Ona en güzel çiçeklerden 
buketler verdim...O çiçeklerle doludur Köşk’ün bahçesi...Kokusunu 
sevdiğim perişan eder yüreğimi...İlk Evlendiğimiz günlerin birinde 
boyun ağrısından onu hekime götürdüm...

Hekim ‘çok uzun süre uyanmadan yatarsa boynundaki kireç sertleşir, 
kötüleşir’ dedi.. Her gece uykusunu bölüp, uyansın, gezinsin dedi... 
Hekimi pek dinlemedi, bizim hatun, lafım geçmedi... O günlerde tesadüf 
bu çiçek kurudu. Ben ona ‘gece sularsan geçer.’ dedim. Adak dilettim. 
Her gece onu uyandırdım. Ve onu seyrettim. O sevdiğim kadının yavrusu 
bildiği çiçekleri sularken seyrettim...Her gece o çiçek ben oldum sanki..." 
dedi adam, o yaştaki bir adamdan beklenmeyecek ifadelerle:

"Her gece O yattıktan sonra uyandım. Saksıdaki suyu boşalttım. Sedef 
gece sulanmayı sevmez, hâkim bey. Geçen gece de, yaşlılık işte, den de 
uyanamadım. Uyandıramadım. Çiçek susuz kalırdı amma, kadınımın 
boynu yine azabilirdi. Suçlandım. Sesimi çıkartamadım..."

O an Mahkeme salonunda herşey sustu...

Ertesi sabah gazeteler "Sedef susuz kaldı" diye yine yalnızca neticeyi 
haber yaptılar..
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Süleyman KOCABAŞ

“2021 Yılı Türkçe Yılı Münasebetiyle” dil dizi yazılarımızın  son yazısı olan 
VIII’incisi “Dil Devrimi İle Gelen Dilimizin Devrilmesi” konu başlıklı yazımızda, 
adı geçen devrimin başladığı  1932’den günümüze dilimizin başlıca “İki Büyük 
Dil Yol Kazası” na uğramasını ele almış, yazımızın birinci bölümünde, bu dil yol 
kazasının ilki olan “Dilimizde Topyekun Tasfiyecilik ve  onu kabile dili haline 
getirmeye yönelik yepyeni bir Uydurukça Dil İcadı” ndan bahsetmiştik. Bu sefere 
de “İkinci Büyük Dil Yol Kazası” bu yazımızın konusu olacaktır. 

İkinci Büyük Dil Yol Kazasına Giden Yol

  

 Bizde İkinci Bir Dil Yol Kazasına uğramanın süreci,  Osmanlı tarihinin 1839 – 
1876 zaman dilimini kapsayan Tanzimat döneminde başlar. Neden “Tanzimat” 
tı? Arapça bir isim kelimesi olan Tanzimat’ın sözlük anlamı, “düzene koyma, 
yeni düzen verme” demektir.  Tanzimat döneminde, bütün bir devlet ve toplum 
hayatı nasıl bir yeni düzene dahil edilecekti? Bunun iç ve dış dinamikleri nelerdi? 
Bu dinamiklerden olarak buna “Dış Dinamikler” damgasını vurdu. 19. Asrın 
ortalarında “Dünyada üzerinde güneş batmayan imparatorluğu” ile dünyanın 
birinci süper gücü haline gelen “Büyük Britanya” (İngiltere),  öncelikle kendi 
sosyal –siyasal inkılaplarının ardından gelen 1789 Fransız İhtilalinin  getirdikleri  
yanında ve bunu müteakip  “Anavatan İngiltere” denilen ve 19. Asrın ilk çeyreğinde 
kendisini ilm defa burada gösteren  “Sanayi İnkılabı” nın getirdikleriyle de  kendi 
“Yeni Dünya Düzeni” ni belirlemiş, buna, kendi sömürgecilik ve yayılmacılık 
emelleri uğrunda bütün dünyayı da adaptasyon-dizayna soyununca 19. Asrın 
ortalarından itibaren  Osmanlı Devleti de bundan nasibini almıştı.

Osmanlı’da  18 Ağustos 1838 Osmanlı –İngiliz Ticaret Antlaşması, 3 Kasım 
1839 Tanzimat Fermanı ilanı, 5 Şubat 1856 Islahat Fermanı ilanı ve 1876-77’de 

GÜNÜMÜZDE TÜRKÇE'NİN YAŞATILMASI 
“MİLLİ BEKÂ SORUNUMUZ” HALİNE 

GELMİŞTİR

S İ YA S E T
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Meşrutiyet ilanı adı geçen dizaynın kilometre taşları olmuştu. Bütün bunlar 
bize, “Kendi geri medeniyetimizden çıkarak ileri bir medeniyet olarak Batı 
medeniyetine giriyoruz” şeklinde sosyal –siyasi hedefler ve emeller  olarak 
gösterilmişti. Anlaşılan bu süreçte, “yeni bir medeniyet değişikliği” nden olarak 
Müslüman Şark Medeniyetinden  çıkıp Hristiyan Garp Medeniyetinin eşiğine 
ayak basmıştık. 

   

   Bu medeniyet değişikliği eşiğinden geçiş, hayatımızın her alanını “değişim” 
e yönelik etkisine aldığı gibi yaşayan dilimizi de etkisine alacaktı. Tarihte 9. Asrın 
başlarında  Türk milletinin topyekun  Müslüman olmakla “Göçebe Türk Kültürü 
ve Orta Asya Türk Medeniyeti” nden Ortadoğu İslam Medeniyeti eşiğinden 
bu medeniyete ayak atışının dilimize getirdiği, bu medeniyetin  dil dili Arapça 
ve  edebiyat dili Farsçanın  “dilimizi hakimiyetlerine  aldılar” denilen sürecinin 
ardından gelen,  bu sefer de “Batı medeniyetine ayak atışımız” la birlikte bu 
medeniyetin yaşayan iki esaslı ve hakim  dili önce Fransızca ve sonra İngilizcenin  
“dilimizi hakimiyetlerine almak” ın süreci kendisini gösterecekti.  Birinci süreçte 
yaşadığımız  hakimiyet ortamında, sosyal-siyasal yeni yapılanmada (Buna 
İslam’ın getirdiği “Yeni Dünya Düzenine dizayn” da diyebiliriz), “ırk, millet” 
mefhumlarının giderek aşınıp “ümmet” yapılanmasının ortaya çıktığı ortamda 
artık bundan böyle “Türk” ten “Türk olarak bahsedilmediği” ne yönelik olarak, 
“Türkün, Türlüğün giderek unutulduğu” ve hatta ondan giderek,   “etrak-ı 
taife” diye bahsedilip, bunun onu “aşağılamak” anlamını geldiği üzerinde de 
duruluyordu.

 19. asrın ortalarında yeni bir medeniyet eşiğine ayak bastığımız halde ise , 
acaba yukarıda yaşanan aynı haller bu sefer de “Hristiyan Batı Medeniyetine  
dizayn” la mı yaşayacaktık? İşte “Dil Devrimi” ile Cumhuriyet  döneminde ortaya 
çıkacak ikinci büyük dil yol kazasının izleri kendisini daha Tanzimat döneminde 
göstermeye başlamış, bu süreçte  ilkin Fransızcanın  ve bu dilin kelimelerinin 
dilimizi istilaya başlaması karşısında, öncelikle edebiyatçı yazarlarımızı “büyük 
bir endişedir” almaya başlamıştı. . Bunların başında Ahmet Mithat Efendi yer 
almış, yazdığı birçok yazısında “dilimizi Fransızca kelimelerin istilası” ndan bahisle 
Türkçenin başına gelecek “büyük felaketi” daha o zamanlar dile getirmişti. 
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 Aynı, felaketle karşılaşılma hali, Cumhuriyet döneminde  de dile getirilmiş, bu 
konuda  dilcilerimizden Prof. Sadri Maksudi (Arsal) ve edebiyatçı yazarlarımızdan 
Peyami Safa bu tehlikeyi konu alan  birçok yazılar yazmışlardı. 

 Sahte bir Komünist Rusya tehdidi ve senaryosu ile Türkçenin bu sefer de iki 
kere yaşadığı (biri 1838 – 1923, diğeri 1923 – 1947 zaman dilimi)  süper güç 
İngiltere’’nin “Yeni Dünya Düzenleri” ne adaptasyon-dizaynının adından gelen 
yeni süper güç Amerika Birleşik Devletleri’nin “Yeni Dünya Düzeni” nin ortaya 
çıktığı II. Dünya Harbi  ertesi yıllara (1945 – 1952) gelindiğinde, Fransızcanın  
Tanzimat’tan beri var olan “dilimizi istilası” sonucu, dilimize bu dilden 4500 
kelime girdiğinden bahisle, eğer Amerika’nın  Türkiye’yi  de etkisine alan “Yeni 
Dünya Düzeni” nde bunun hızının kesilmemesi  halinde Cumhuriyetin  ilanının 
yüzüncü yıl dönümü olan 2023 Türkçenin giderek yok olması sonucu “Dilimizin 
Fransızca  olacağı” üzerinde birçok edebiyatçı yazar ve düşünürümüz tarafından 
görüşler dile getirilmiştir. 

İkinci  Büyük Dil Kazısında Türkçe Kalesinin İngilizce Tarafından İşgalinin 
Başlaması

Tarihte, “Bir millet diğer bir milleti hakimiyetine  almak için, dil konusunda 
da onu kendi dili  hakimiyetine almanın sürecini başlatır” denilmiştir ki, bunun 
sosyal –siyasi aksiyonunu 19. Asrın başlarında  Fransız İmparatoru  I. Napolyon 
şöyle dili getirmiştir: “Benim kültürüm ve kelimelerimin girdiği bir memlekete 
askerlerimi sokmaya lüzum yoktur.”

Milli dili, bir milleti meydana getiren en asli kültür unsurlarından birisidir. Bir 
milletin  dili yok oldu mu o millet de yok olur; tarihin “milletler mezarlığı” na 
gömülür. Tarihte böyle millet pek çoktur. 

Filozoflar, düşünürler ve ediplerin ifadeleriyle, bir milleti yok etmek için dilinin 
yok edilmesine yönelik diğer bir kısım  görüşler şöyle dile getirilmiştir:     

Konfüçyüs:    “Bir ülkeyi idare etmeye çalışanların  önce dilini düzeltirdim.  
Dil düzgün olmazsa, kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünceler iyi 
anlatılamazsa, yapılması gereken şeyler iyi yapılamaz. Gereken yapılamazsa 
ahlâk ve kültür bozulur. Ahlâk ve kültür bozulursa, adalet yolunu şaşırır. Adalet 
yanlış yola saparsa, halk güçsüzlük ve şaşkınlık içine düşer. Ne yapacağını, işin 
nereye varacağını bilemez. Bu sebeple  söylenenin sözü doğru söylenmeli. Hiçbir 
şey, bunlardan dolayı  dil kadar önemli değildir.” 
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McArthur: “Doğacaklarıyla  ölecekleri arasında köprü kuramayan milletlerin 
yaşama hakkı yoktur.”

Nihal Atsız:  “Ordusunu kaybeden bir millet tehlikededir. İstiklalini kaybeden 
millet korkunç bir felakete düşmüştür. Dilini kaybeden millet yok olmuş demektir.

İstiklalini kaybeden milletlerin dillerini kıskançlıkla saklamak sayesinde bir 
zaman sonra yine dirilebileceklerini tarih bize söylüyor. Halbuki dilini kaybeden 
bir milletin yine dirildiğine dair bir misal göstermiyor.”

Aristo: “Bir milletin ruhunu ve değerlerini yok etmek istiyorsanız, diline, 
hukukuna ve musikisine dokununuz.”

Cemil Meriç: “Kamusuma  (sözlük kitabıma) dokunanlar,  namusuma 
dokunmuş demektir.”

Clevalier: “Bir milletin dili o milletin ruhudur. Bir milleti yıkmak için öncelikle 
onun ruhunu, dilini yıkmak gerekir.”
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Mehmet DİKMEN

SAYGINLIK, SAYGININ 
SONUCUDUR

ALLAH RESÛLÜ, CAHİLCE KÜSTAHLIKLAR
KARŞISINDA BİLE SAYGISINI BOZMAZDI
Allah Resûlü, kısa bir zamanda, hayata güzel dokunuşları ile, kaba saba ve küstah insanları, 

ince, görgülü ve medeni kişiler haline getirmiştir.
Bir gün, Allah Resûlü, Medine’deki Mescidinde oturmuş, dostları ile sohbet ediyordu.
Çölde yaşayan kaba-saba bir adam, mescidden içeri girdi. İki rek’at namaz kıldı. Sonra ellerini 

havaya kaldırarak yüksek sesle duaya başladı.
Duasında şöyle diyordu:
– Allahım, sadece bana ve Muhammed’e rahmet et. Bizim dışımızda hiç kimseye merhamet 

gösterme…
Bu sözleri duyan Peygamberimizin sohbet arkadaşları, şaşırıp kaldılar. Bu ne dar bir anlayış, 

ne bencilce bir düşünce idi. Böyle dua olur mu? Dercesine söylenmeye başladılar.
Ama Allah Resûlünde, adama karşı hiçbir tepki hali görülmüyordu.
Hal diliyle, olur böyle şeyler, der gibiydi.
Çünkü o, adamın bu halini, çöl insanı oluşuna, yaptığı garip duayı da İslama yeni girmiş 

bulunmasına veriyordu.
Zamanla işin doğrusunu öğreneceğini biliyordu. Şimdi ona direk şekilde tepki vermek, azarlar gibi 

konuşmak, sadece onun inadını harekete geçirir, yaptığı yanlışta ısrarına yol açardı.

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

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

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

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

* * *

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

– Develerimi buğday ile yükle. Çünkü sendeki mal, ne senin, ne de babanın malıdır, diyordu. Bu ani ve 
şiddetli çekiş sebebiyle, üzerindeki sert yakalı gömlek, Efendimizin boynunda kıpkırmızı bir iz bırakmıştı.

Canının acımasına, incinmesine yol açmıştı.

Bedevinin bu yaptığı, elbette büyük görgüsüzlüktü. Kabaca ve saygısızca bir davranıştı. Hiçbir insan, 
halkı tarafından ulu bilinen ve büyük tanınan bir kişiye böyle saygısız bir harekette bulunmazdı. Hele bu ulu 
kişi, Peygamber olursa.

Peygambere yapılan saygısızlık, sadece ona inanan halka karşı değil, aynı zamanda Allah’a karşı da 
işlenmiş sayılırdı. Peygamberimiz kendini inciten Bedeviye, insan ilişkilerinin en önemli ilkesi olan özür 
dileme kuralını öğretmek istedi.
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Bir insana karşı kırıcı bir davranışta bulunan kişi, kırdığı o insandan özür dilemeliydi. Efendimiz yaşadığı 
bu can sıkıcı olayı, bir eğitim vesilesi yapmak niyetiyle:

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

– Hayır, özür dilemeyeceğim, karşılığını verdi. Allah Resûlü, Bedeviye özür dilemesi isteğinde ısrar etti. 
Fakat Bedevi adam, özür dilememekte direniyordu Peygamberimiz, Bedevi’nin eğitim kabul etmez bir 
kişiliğe sahip olduğunu görünce, ondan beklediği özür dileme isteğinden vazgeçti. Muhatabının, insani 
görgüden, incelikten, zerafetten, kibarlıktan, nezaketten yoksun bir yapısı vardı.

Değiştirmeye kalkışmanın bir yararı yoktu. Onu olduğu gibi kabul etmek, en doğru hareketti. Ashabından 
birine dönerek:

– Al bu adamı, hazine malının olduğu yere götür. Develerinden birine arpa, diğerine de hurma yükle, 
sonra da yolcu et, dedi.

Ve kendisi gösterilen saygısızca bir davranışa saygısızlık etmeden, tepki duymadan, kızmadan medenice 
ve insanca bir karşılık verdiği için Allah’a hamd ederek yoluna devam etti.

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

Muaviye bin Hakem, yeni Müslüman olmuştu. İslamın ibadetle ilgili hükümlerini henüz yeterince 
bilmiyordu. Bilmedikleri arasında, namaz kılarken hiçbir dünyevi sözün söylenemeyeceği kuralı da vardı. 
Muaviye, bir gün, Allah Resûlünün arkasında namaz kılıyordu. O sırada cemaat içinden birisi aksırdı. 
Muaviye, ona yerhamukallah, dedi. Aksıran birine yerhamukallah, yani Allah sana merhamet etsin, demek 
İslamın görgü kurallarından biriydi. Muaviye bunu öğrenmişti. Ama henüz öğrenemediği şey, bu sözün 
namaz kılarken söylenemeyeceği idi. Namaz kılan kimsenin aksıran bir insana yerhamukallah demesi, 
namazı bozacak bir kural ihlali idi. Muaviye’nin, aksıran kişiye söylediği yerhamukallah sözü, namazda 
olanların kızgınlığını çekti. Bu nasıl bir cahillikti? Bu sözün, namazda yeri yoktu. Cemaatin kendisine 
kızdığını hisseden Muaviye şaşırdı kaldı.

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

Bu sözler, cemaatin kızgınlığını iyice arttırmıştı. Namaz namaz olmaktan çıkmış; zihinler Muaviye’nin 
namazdaki konuşmasına odaklanmıştı. Muaviye, konuştukça, kendine duyulan kızgınlığın arttığını görünce, 
namazda susması gerektiğini nihayet anladı ve sustu. Olayın daha sonrasını, kendisi şöyle anlatıyor:

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

Bu olaydan dolayı:

Beni ne azarladı.

Ne dövdü.

Ne de sövdü.

Yalnızca namaz bitince, bana dönüp şunları söyledi:

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

Hakem olayı, Allah Resûlünün İslama yeni girmiş, dini hayata yeni yaşamaya başlamış, henüz yeterince 
İslami bilgileri öğrenememiş kimseleri saygınlıklarını bozmadan, anlayışla ve olgunlukla karşıladığını; yıkıcı 
değil yapıcı davrandığını göstermektedir.
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Beşinci sınıfta, sınıf öğretmenimiz Mustafa Öğretmen yerine karısı Hilal 
Öğretmen olmuştu. Hilal Öğretmen, kendisi bir öğrenciye kızdığı zaman 
dayak atmaz, kocası Mustafa Öğretmen’i çağırır, ona dövdürürdü. Ben 
sınıfın başarılı ve uslu öğrencilerinden olduğum için hiç dayak yemedim 
ama Mustafa Öğretmen’in dayağından nasibini alan çok arkadaşım oldu 
maalesef. Bilhassa bazı kız öğrenciler sürekli dayak yiyor, öğretmenin 
önünden kaçınca öğretmen ardından koşup yakaladığı zaman daha fena 
dövüyordu.

Beşinci sınıfın ilk haftalarında bir Cuma günü camiye namaza gittim ve 
namazdan geç çıkıldığı için derse geç kaldım. Kapıyı çalıp sınıfa girince, 
Hilal Öğretmen, nerede kaldığımı sordu. - Biz Müslüman değil miyiz, 
biz neden gitmiyoruz. Bir daha gitme camiye, dersine gel, diyerek kızdı.

Ben o sırada 12 yaşını çoktan geçmiştim ve camide Nazmi Hoca’dan 
öğrendiğime göre artık bana beş vakit namaz ve tabii Cuma namazı farz 
idi. Ancak, Hilal Öğretmen’in azarlamasından sonra maalesef Cuma na-
mazlarına gidemedim.

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

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

Beşinci sınıfta, artık devlet parasız yatılı okul imtihanlarına 
hazırlanmaya başladık. Mustafa ve Hilal Öğretmenler, bizim sınıfın 
öğretmenleriydi. Kimlerin parasız yatılı okul imtihanına gireceğine 

CUMA NAMAZI  
Yüzünden Azar İşittim...

Ekrem KAFTAN

E D E B İ YAT
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D Ü Ş Ü N C E

onlar karar verdi. Hatırımda kaldığı kadarıyla 12 öğrenci seçildik. Artık, 
öğretmenler bize daha hassas yaklaşıyor ve bizi imtihanlara hazırlamaya 
çalışıyorlardı.

10 Nisan 1979’da Tavas’ta daha sonra mezunu olacağımı bilmediğim 
Tavas Lisesi’nde ilk imtihana girdim. Bizi Tavas’a okul müdürü Ali 
Kabalay, kendi otomobiliyle götürüp getirdi. 

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

İlk imtihanı sınıftan, benim de dâhil olduğum 7 arkadaşın kazandığını 
öğrendim. 

27 Nisan, benim doğum günümde ve 1979 yılının 27 Nisan günü ilk 
mektep hayatım sona ererek mezun oldum. Tam 13 yaşıma girdiğim gün 
mezun olmuştum. Başarılı bir öğrencilik hayatım sona ermişti. Bundan 
sonraki ilk hedefim devlet parasız yatılı okulu kazanmaktı.

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

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

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

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

- Hadi bakalım, hayat boyu başarılar dilerim, dedi. 

Elimde başarılı bir öğrencinin karne notu ile koşarak eve gittim. Artık 
mezundum ve kocaman bir çocuktum. Parasız yatılı okul imtihanının 
neticelerini bekliyordum.

Neticeler belli olup kazandığımı öğrendiğim zaman Mustafa Öğretmen 
bize özel ders vermek için okula çağırdı.
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(1904-1975)

Asıl adı Mehmed Arif’tir. 7 Şubat 
1904’te Çatalca’nın İnceğiz köyünde 
doğdu. Babası Zîver Efendi aslen Tokatlı, 
annesi Zehra Hanım ise Tırnovalıdır. Henüz 
yedi günlükken babasını kaybetmesi, 
annesinin de başka biriyle evlenmesi 
üzerine çocukluğunu akrabalarının 
yanında geçirmek zorunda kaldı. Balkan 
Savaşı sonunda İstanbul’a geldi. İlk 
tahsilini Kocamustafapaşa ve Haseki 
mahalle mekteplerinde tamamladıktan 

sonra Gülşen-i Maârif Rüşdiyesi’ne girdi. Buradan Bolu Sultânîsi’ne, oradan da 
Kastamonu Sultânîsi’ne geçti. Lise yıllarında Kastamonu’nun İstiklâl Savaşı’nı 
destekleyen heyecanlı havasını yaşadı. Bir süre sonra İstanbul Dârülmuallimîn-i 
Âliyesi’ne girdi, bir yandan da İstanbul Postahanesi’yle Anadolu Ajansı’nda çalıştı. 
1928’de okulun edebiyat bölümünü bitirdi ve öğretmen olarak Adana’ya tayin 
edildi. Adana Lisesi ile kız ve erkek öğretmen okullarında on dört yıl edebiyat 
öğretmenliği ve idarecilik yaptı. 1950-1954 yılları arasında Adana milletvekili 
oldu, 1954’te tekrar öğretmenliğe döndü. 1959-1961 yıllarında Kıbrıs’ta çalıştı. 
1962’de emekli oldu; 5 Ocak 1975’te Ankara’da öldü.

Şiir yazmaya pek erken yaşta başlayan Arif Nihat’ı şiirle ilgilenmeye yönelten 
ilk örnekler, I. Dünya Savaşı yıllarında bazı destancıların Haseki’de okuyarak 
sattıkları harp destanları olmuştur. Daha çok şiir, mensur şiir, fıkra, deneme ve 
vecizeleriyle şöhret kazanan Arif Nihat edebiyat hayatına şiirle başladı. Şiir ve 
mensur şiirlerini Hayat, Çağlayan, Türk Yurdu, Hisar, Elif, Defne, Türk Sanatı ve 
Devlet gibi dergilerde yayımladı. Görüşler ve Başak adıyla iki de dergi çıkardı. 
Bazı fıkra, deneme ve vecizelerini ise Türk Sözü, Demokrat, Yeni İstanbul ve 
Memleket gazetelerinde neşretti.

ASYA, Arif Nihat
Yavuz Selim PINARBAŞI
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Arif Nihat 1933 yılından itibaren Üsküdar Mevlevîhânesi’nin son şeyhi Ahmed 
Remzi Akyürek’le sıkı bir münasebet kurmuş ve onun teşvikleriyle, şiirinde geniş 
bir akis bulacak olan Mevlevî kültürünü yakından tanıma imkânı bulmuştur. 
Kubbe-i Hadrâ adlı kitabındaki şiirleri bütünüyle Mevlânâ ve Mevlevîlik’le ilgilidir. 
Aruz, hece ve serbest vezni başarıyla kullanan Arif Nihat’ın şiirine uyguladığı 
vezinlerde görülen bu çeşitlilik nazım şekillerinde de kendini göstermektedir. 
Onun şiirinde halk ve divan edebiyatı nazım şekilleri yanında modern edebiyatın 
nazım şekilleri de yer almıştır. En çok kullandığı nazım şekli ise rubâîdir. İşlemiş 
olduğu başlıca temalar arasında kahramanlık ve tarih duygusu, din, aşk, tabiat 
ve memleket güzellikleri önde gelmektedir. Şiirleri arasında, ebced hesabıyla 
tarih düşürdüğü manzumeler de önemli bir yer tutar. Arif Nihat’ın millî değer ve 
şahsiyetleri konu alan şiirleriyle dinî iman ve heyecanı işleyen şiirleri, 1950’den 
sonra yetişen yeni nesillerde tarih şuurunun ve dinî duyguların uyanmasında 
ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. “Bayrak”, “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor”, 
“Fetih Davulları”, “Selimler”, “Kubbeler”, “Süleymaniye” gibi şiirleri bu konuda 
yazılmış olanların en tanınmışlarıdır. “Naat”ı ise duygu ve estetik bakımından son 
devirlerde bu vadide kaleme alınmış en mükemmel örnekler arasında yer alır. 
Şiirlerinde günlük Türkçe’yi bir sanat dili haline getirerek kullanan Arif Nihat’ın 
rahat, özentisiz ve sade bir üslûbu vardır. Dilin âhengine önem vermiş, vezinsiz 
şiirlerinde bile bir iç âhenk kurmayı başarmıştır. Şiiri üzerinde Yahya Kemal’in 
açık tesiri görülmektedir.
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Eserleri. Şiirleri: Heykeltraş (İstanbul 1340 r.), Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor 
(İstanbul 1945), Rubâiyât-ı Ârif (Ankara 1956), Kökler ve Dallar (İstanbul 1964), 
Kıbrıs Rubâîleri (Ankara 1964), Nisan (Ankara 1964), Emzikler (1964), Duâlar ve 
Âminler (İstanbul 1967), Kova Burcu (1967), Kubbe-i Hadrâ (1967), Yürek (1968), 
Avrupa’dan Rubâîler (1969), Köprü (1969), Aynalarda Kalan (1969), Basamaklar 
(1971), Divançe-i Ârif (1971), Şiirler (seçmeler 1971).

Mensur Şiirleri: Yastığımın Rüyası (Adana 1930), Âyetler (Adana 1936).

Nesirleri: Kanatlar ve Gagalar (vecizeler 1945), Enikli Kapı (1964), Terazi Kendini 
Tartmaz (1967), Tehdit Mektupları (1967), Onlar Bu Dilden Anlar (Ankara 1970), 
Aramak ve Söyleyememek (1976), Kanatlarını Arayanlar (1976).

Arif Nihat Asya’nın, daha önce yayımlanmamış yazılarıyla beraber bütün 
eserleri 1975-1977 yılları arasında yedisi şiir, beşi nesir olmak üzere on iki kitaplık 
bir külliyat halinde Ötüken Neşriyat tarafından basılmıştır.
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Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor!

Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgâr bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?

Destanını yapmış, kasideye kanmış.
Bir el ki; ahretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler!
Öpelim temizse dudaklarımız,
Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.
Rüzgârını kesmesin gövdeler
Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasîdeler.

Geri gitsin alkışlar geri,
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!
Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,
Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!
Söyledi söyleyenler demin,
Gel süngülü yiğit alkışlasınlar
Şimdi sen söyle, söz senin.

Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor!
Ve bir bayrak dalgalanmak için;
Rüzgâr bekliyor!
Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?

                                      Arif Nihat Asya,
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SİDNEY POİTİER

B İ YO G R A F İ

İrem Nur ÖZBİLEK

Hayatı
Çocukluğunu 4000 nüfuslu Cat Island adasında 

geçiren Poitier'in babası Reginald James Poitier, 
gezici bir domates satıcısıydı. Sidney 10 yaşına 
geldiğinde ailesiyle birlikte gittiği Nassau'da 
Kiliseyle tanıştı. 17 yaşlarında New York'ta 
sıradan işlerde çalıştı. Askerlik görevinden sonra 
Broadway'de Lysistrata müzikalinde küçük bir rol 
aldı. 1950 yılında No Way Out filminde önemli bir 
rolde oynadıktan sonra, çeşitli filmlerde değişik 
roller aldı. 1957 yılında ilk ödülünü alan sanatçı, 
aynı zamanda başrol oynayarak Oscar ödülü alan 
ilk siyahi oyuncu olma özelliğini taşımaktadır. 
(Bu ödülü ilk kazanan Hattie McDaniel'dir. En iyi 
yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını Rüzgâr Gibi Geçti 
(film) (1940) ile almıştı.)

Sidney Poitier, 1950 - 2001 yılları arasında 
51 yapımda oyunculuk, 9 filmde yonetmenlik, 1 
filmde yapımcılık ve 1 filmde de senaristlik yaptı. 
29 Nisan 1950'den 1965 yılına kadar Juanita 
Hardy ile, daha sonra Kanadalı oyuncu Joanna 
Shimkus ile evlenen Poitier, 1997 Nisan'ında Japon 
Bahama'ları elçiliğiyle birlikte, UNESCO tarafından 
atandığı 1988'de Bahamalar elçiliği ve Walt 
Disney Company temsilciiliği görevlerini yürüttü. 
Televizyon yapımlarında da yer alan Poitier’in 
sıradışı meslek hayatını anlatan belgeseller, 2008 
Haziran'ında Alman - Fransız kültür televizyonu 
ARTE'de yayınlandı.

Sidney Poitier 6 Ocak 2022'de Los Angeles'ta 94 
yaşında hayatını kaybetti.

Ödülleri
1963 Oscar Ödülü
1963 Altın Küre Ödülü
1958 En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
1963 En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
1967 BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
1961 BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
1964 BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
1966 BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
1958 BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
1957 BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Knight Commander of the Order of the British 

Empire, awarded in 1974. Because Poitier is a 
citizen of the Bahamas, a Commonwealth Realm 
that subscribes to the British Honours System, 
this is a substantive (as opposed to honorary) 
knighthood, which entitles him to the title "Sir".

1992 AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülü
1995 SAG Yaşam Boyu Başarı Ödülü
1997 Appointed non-resident Bahamian 

Ambassador to Japan
1999 Kennedy Center Honors
2000 NAACP Image Award for Outstanding 

Actor in a Television Movie, Mini-Series or Dramatic 
Special for The Simple Life of Noah Dearborn

2001 NAACP Image Award - Hall of Fame Award
2001 Grammy Ödülleri - Rick Harris, John 

Runnette (producers) and Sidney Poitier for The 
Measure of a Man

2002 Honorary Oscar - "For his extraordinary 
performances and unique presence on the screen 
and for representing the industry with dignity, style 
and intelligence."
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"Avrupa Müze Ödülü" ve "Kültür Mirasındaki En İyiler ve Mükemmellik Kulübü En İyi Sunum 
Ödülü" sahibi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni geçen yıl yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti.

Osmanlı döneminin tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı, müzecilik alanında pek 
çok uluslararası ödüle sahip Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Covid-19 salgınına rağmen 
2021'de ziyaretçi sayısını artırdı.

Sultan II. Bayezid tarafından 1488 yılında yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak 
kul-lanılan külliye, günümüzde Trakya Üniversitesi bünyesinde "Sağlık Müzesi" olarak hizmet 
veri-yor. Osmanlı döneminde akıl hastalarının su, müzik sesi, koku ve uğraş ile tedavi edildiği 
Darüş-şifa bölümü başta olmak üzere müze, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve uluslararası alanda tanınan müze, 
ziyaretçi sayısını 2020'ye göre yüzde 20'den fazla artırdı.

Müze Müdürü Ruhi Pehlivancık, müzeyi geçen yıl, tam kapanma süreçleri ve kısıtlamalara 
rağ-men 59 bin 820 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Müzede Osmanlı'nın insana verdiği değerin her yönüyle görüldüğünü anlatan Pehlivancık, 
"Mü-zeye gelen ziyaretçiler 15 ve 16'ncı yüzyılda Osmanlı tıbbının hangi seviyede olduğunu ne 
gibi tedaviler yapılarak nasıl ilaçlar kullanıldığını görüyor. Bunun yanında külliyedeki medresede 
verilen tıp eğitiminde ne gibi derslerin verildiğini görme fırsatı yakalıyor. Yine imarette neler 
yapıldığına ait birçok bilgiyi bulabiliyorlar" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sağlık Müzesi'ne 60 bin ziyaret
Ahmet Bilgehan ARIKAN

G Ü N D E M
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Kitap Adı: Sinus Taşı’nın Laneti 

Yazar: Yusuf Öztürk

Yayınevi: Uyanış Yayınevi

Kızıl fırtınanın getirdiği evrenler arası geçitler ve dünyayı istila eden dev yaratıklar… 

Hayatta kalma mücadelesi veren Layton ahalisi, Olimpos Dağı'nın yüksek tepelerindeki terk 
edilmiş madenlere sığınır ve ava çıkar. Fakat kamp alanına döndüklerinde Evelyn'in bu geçitler-
den birine düştüğünü ve geçidin kapandığını görürler. 

Artık tek çözüm kötücül fırtınaya son verip geçitleri kapatmaktır. 

Karanlık fırtınaya dur diyebilecekler mi? 

Evelyn, dev yaratıklarla dolu vahşi bir evrende sağ kalabilecek mi? 

Heyecan dolu, soluksuz bir maceraya hazır olun.

(Tanıtım Bülteninden)

Kitap Tanıtımı 
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Böyle bir konuyu yazmaya ve değişik başlıklar koymaya beni iten, toplumumuzdaki, 
belki de dünyadaki kavram kargaşasıdır. Bu kargaşa bazen öyle zararlı oluyor ki, 
okyanusu küçücük bir göl yapar. Bazen de bir tekne suyu, bir deniz yapar. 

Özellikle dinî konular, 1000-2000 sene önceki literatüre dayandığı için ve bu asırda 
çıkarcılık, dünyevilik ve maddi hayat biçimi her şeyi kendine alet ettiğinden en çok su-i 
istimal edilen kavramların başında geliyorlar. 

İşte sosyolojik ve insanın iç dünyası gibi değişik alanlarda kullanılan yukarıdaki temel 
kavramların doğru anlamlarını ve yanlış kullanıldıkları yerleri sırasıyla anlatacağız.   

Ben yazılarımda ve konferanslarımda daima işin müsbet taraflarını anlattım. Eğer 
kritik ve tenkit etmem gereken bir yazı olmuşsa, o da samimiyetimi iyi bilen yakın 
çevremin çalışmaları ve yazıları olmuştur. Ve şahsa özel kalmıştır. 

1) Denge... Başka bir tabir ile adâlet. Evet, bugün her zamandan daha fazla anlaşılmıştır 
ki; din de, fizik dünya da, sosyal ve psikolojik alanlar da sibernetiktir. Varlıkları ve var 
olabilmeleri ifrat ve tefritten uzak olup, vasat ve dengeli olmaları iledir.

Bu kanunun öyle geniş bir uygulama alanı var ki, diğer doğal ve dinî ve sosyal yasalar 
buna boyun eğmek zorundadırlar. Eğer boyun eğmezlerse ya ufalıp uç olacaklar veya 
varlık sahnesinden silinecekler. 

2) Din... Etimolojik ve terim olarak, belli bir inanca veya hakka (gerçeğe) dayalı olarak 
kurulan düzen demektir. Borç manasına gelen deyn kelimesi de bu kökten geliyor. Çünkü 
borcu ödemek bir ilke ve inanç gerektirir. Ve düzeni sağlar. Âhiretteki din günü de bu 
manadadır. Yani herkesin hakkının ödendiği ve nihaî düzenin sağlandığı gün demektir.

Eğer denilse, doğal ve tabiî düzen yeterlidir. Neden ayrıca bir peygamber gönderiliyor? 
Ve ayrıca ilkeler ve yasalar yazılıyor? 

Cevap şöyle olur: Varlığın 3 temel sacayağı var. a) Enerji (Madde). b) İlim (Onu 
şekillendiren yazılım ve bilgi.) c) İrade (Sonsuza dek açılım ve gelişme isteği) 

Tabiat normal normları ile bu 3 sacayağını oluşturuyor. Fakat soyut seviyeye çıkamıyor. 
Veya istenilen kalite elde edilemiyor. İşte bu ikinci gaye için, Allah, hayvanlara özellikle 
arı ve karıncalara bir yönetici kraliçe yarattığı gibi, insanlık dünyası için de peygamberler 
gönderir. 

KUR’AN VE EHL-İ KİTAB
VEYA

ÖZGÜRLÜK VE TUTSAKLIK
VEYA

İMÂN VE ŞİRK Bahaeddin Sağlam

F I K I H
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Nitekim insanlığın soyut değerleri henüz öğrenmediği dönemlerde kabile ve klan 
reisleri kadındır. Çünkü maddi altyapı işlerini kadın, özellikle o ilkel dönemlerde daha 
iyi becerirdi. Sonra üretim araçları ve erkeğin gücü birleşince, insanoğlu âdem oluyor. 
Soyut değerleri ve  yasaları öğreniyor. Bu sefer de kadınların temel görevi, evin iç işlerini 
düzenleme, doğurma ve kaliteli çocuk büyütme olmuştur. 

Ontolojik ve sosyolojik açıdan dini tanımlarsak şöyle diyebiliriz: Din gelince sistem 
daha çok aktif olur, deneme ve sınav devreye girer, kalite ve nice soyut değerler 
kazanılmış olur.  

Bu yazıya başladığım gün (8 Mart 2008) Dünya Kadınlar Günü kutlanıyordu. Ve TRT’de 
hapiste, kadınlar koğuşunda bir çocuğun büyütülmesini anlatan bir film vardı. Gördüm 
ki, kadınların asıl üretimi, ince işler ve çocuk bakımı olmalı. Ve o gün 8 Mart yerine, 8 
Mayıs olmalı. Evet, kadınların o gül gibi zarafetleriyle ve o çocuğun şenlendirmesi ile o 
koğuş adeta bir saray gibi mutluluk yuvası olmuştu. Evet, kadınlar güldür, güller ayı olan 
Mayısta kutlanmalılar; seks ve ağır işlerin köleleri olarak Martta kutlanmamalılar. 

3) Kitap... Bu kelime de, etimolojik ve terim olarak, yasa, bilgelik, hukuk, medeniyet 
manalarına gelir. Yazılma manasına gelmesi şundan dolayıdır: Çünkü eski çağlarda 
sadece yasalar, hukuk metinleri ve bilgelik yazıları kaydediliyordu.

Ehl-i Kitap ise, bu değerlere bağlı olan, yasal yaşayan insanlar demektir. Ehl-i Kitap 
kavramının iki zıt karşıtı vardır: 

a) Müşrik... Çünkü müşrik kişi âhirete, vahye, helal ve harama yani düzenli yaşamaya 
karşıdır. Ehl-i Kitap ise, Müslüman değilse de bu üç hakikate inanıyor. Onun için, onlarla 
evlenilir. Ve yemekleri yenilir.

Demek bir kısım Müslümanların Ehl-i Kitabı müşriklerle bir tutması dînen yanlıştır. 
Sonra bu meseleye bir daha döneceğiz. 

b) Ehl-i Kitabın ikinci karşıtı Ümmîlerdir. Ümmîler demek, medeniyet imkânlarına ve 
yazılı bir hukuk sistemine sahip olmamakla beraber Ehl-i Kitap gibi, belli bir inanışa ve 
geleneğe bağlı olanlar demektir.

Demek gelenekler iki şekilde doğru olarak bize gelir: 

aa) Kitap, medeniyet ve yasa olarak... 

ab) Sesli ve pratik bir yaşam tarzı olarak... 

Ümmîler veya başka bir tabir ile Ümmet belli bir süre sonra dejenere olma tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Hatta bu münasebetten dolayı Hud ve Yûsuf surelerinde (12/45; 11/8 ) 
Ümmet kelimesi süre manasında kullanılmıştır. 

Ve Hz. Muhammed Medine’ye gittikten sonra yeni bir medeniyet ve hukuk 
maddelerini yazdıktan sonra, Kur’anı asla unutulmayacak şekilde yazılı hale getirdikten 
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sonra, artık Müslümanlar da, Ümmetün ümmiyyetünden çıkıp Ehl-i Kitap oldular. 

61. surenin 14. âyetinde net olarak gördüğümüz gibi, Ehl-i Kitap ve seçkinler 
manasında kullanılan Benî İsrail deyimi işârî olarak adeta Müslümanlara hitap ediyordur. 
Diğer benzeri âyetlerde de bu işaretler devam ediyor. Bizzat Tevrat’ta da bu temel 
kavram değişik milletler için kullanılmıştır.

yasaları öğreniyor. Bu sefer de kadınların temel görevi, evin iç işlerini düzenleme, 
doğurma ve kaliteli çocuk büyütme olmuştur. 

Ontolojik ve sosyolojik açıdan dini tanımlarsak şöyle diyebiliriz: Din gelince sistem 
daha çok aktif olur, deneme ve sınav devreye girer, kalite ve nice soyut değerler 
kazanılmış olur.  

Bu yazıya başladığım gün (8 Mart 2008) Dünya Kadınlar Günü kutlanıyordu. Ve TRT’de 
hapiste, kadınlar koğuşunda bir çocuğun büyütülmesini anlatan bir film vardı. Gördüm 
ki, kadınların asıl üretimi, ince işler ve çocuk bakımı olmalı. Ve o gün 8 Mart yerine, 8 
Mayıs olmalı. Evet, kadınların o gül gibi zarafetleriyle ve o çocuğun şenlendirmesi ile o 
koğuş adeta bir saray gibi mutluluk yuvası olmuştu. Evet, kadınlar güldür, güller ayı olan 
Mayısta kutlanmalılar; seks ve ağır işlerin köleleri olarak Martta kutlanmamalılar. 

3) Kitap... Bu kelime de, etimolojik ve terim olarak, yasa, bilgelik, hukuk, medeniyet 
manalarına gelir. Yazılma manasına gelmesi şundan dolayıdır: Çünkü eski çağlarda 
sadece yasalar, hukuk metinleri ve bilgelik yazıları kaydediliyordu.

Ehl-i Kitap ise, bu değerlere bağlı olan, yasal yaşayan insanlar demektir. Ehl-i Kitap 
kavramının iki zıt karşıtı vardır: 

a) Müşrik... Çünkü müşrik kişi âhirete, vahye, helal ve harama yani düzenli yaşamaya 
karşıdır. Ehl-i Kitap ise, Müslüman değilse de bu üç hakikate inanıyor. Onun için, onlarla 
evlenilir. Ve yemekleri yenilir.

Demek bir kısım Müslümanların Ehl-i Kitabı müşriklerle bir tutması dînen yanlıştır. 
Sonra bu meseleye bir daha döneceğiz. 

b) Ehl-i Kitabın ikinci karşıtı Ümmîlerdir. Ümmîler demek, medeniyet imkânlarına ve 
yazılı bir hukuk sistemine sahip olmamakla beraber Ehl-i Kitap gibi, belli bir inanışa ve 
geleneğe bağlı olanlar demektir.

Demek gelenekler iki şekilde doğru olarak bize gelir: 

aa) Kitap, medeniyet ve yasa olarak... 

ab) Sesli ve pratik bir yaşam tarzı olarak... 

Ümmîler veya başka bir tabir ile Ümmet belli bir süre sonra dejenere olma tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Hatta bu münasebetten dolayı Hud ve Yûsuf surelerinde (12/45; 11/8 ) 

64



sirdergisi.com
Ocak 2022 - Cemaziyelahir 1443

Ümmet kelimesi süre manasında kullanılmıştır. 

Ve Hz. Muhammed Medine’ye gittikten sonra yeni bir medeniyet ve hukuk 
maddelerini yazdıktan sonra, Kur’anı asla unutulmayacak şekilde yazılı hale getirdikten 
sonra, artık Müslümanlar da, Ümmetün ümmiyyetünden çıkıp Ehl-i Kitap oldular. 

61. surenin 14. âyetinde net olarak gördüğümüz gibi, Ehl-i Kitap ve seçkinler 
manasında kullanılan Benî İsrail deyimi işârî olarak adeta Müslümanlara hitap ediyordur. 
Diğer benzeri âyetlerde de bu işaretler devam ediyor. Bizzat Tevrat’ta da bu temel 
kavram değişik milletler için kullanılmıştır.

Yahudi olan Kavm-i Mûsâ’dan da, hak ve gerçeği gösteren ve onunla adalet uygulayan bir ümmet (büyük 
bir grup) var, diyor. (A’raf, 159) 

İşin ilginç noktası, bu ayetin Ey Muhammed de ki: ‘Ben, siz bütün insanlara gönderilmiş Allah’ın elçisiyim’ 
mealindeki ayetten hemen sonra gelmesidir. 

Bu dizayn bize diyor ki, şeklen ve kimlik olarak Ben Müslümanım, deyip onun maneviyatını ve dinini 
inkâr etmek, mutlak küfür, veya münafıklıktır. Fakat onun vahyine inandıktan sonra, kendi yanlarındaki 
(Tevrat’taki) hakkı gösterip onunla amel edenler de Müslümanlar gibi bir ümmettir. (Mâide, 43-48; 66 ve 
68) 

5) Kur’an hiçbir yerde, Tevrat ve İncil’i kınamadığı yani Bu kitaplar bozulmuştur, demediği halde belki 
yüz yerde Ehl-i Kitabı, dinlerini tam yaşamadıkları için kınıyor. Ve dolaylı olarak Müslümanlara da ders 
veriyor.

Evet, bu evrenin en baş yasası olarak diyalektik süreç böyle ikili bir yapıyı ve ikili neticeleri gerektiriyor. 
Çünkü mümkinât dünyasında her şey zıddıyla var oluyor. İstiklâliyet kelimesi, özgürlük ve daha çok 
imkânlara ve serbestiyete sahip olma manasına gelirken, bir yandan da, azalma ve kopma manalarına da 
gelir. 

Evet din ve inanç, bir yandan insanı bütün varlıkların ve kötü olayların esaretinden kurtarırken, öte 
yandan insanda yanlış inançlara, ötekileştirmenin kör zihniyetine ve düşmanlığa da sebebiyet verebiliyor. 

Bir yandan sonsuz mucizeler içerirken diğer yandan binler hurafe barındıran bir kördüğüm olabiliyor. 
Hatta çok zeki olduğu halde, fazlaca müsteşriklerin tesirinde kalan bir arkadaşımız dinin bu mucizelik 
boyutlarını göremediği için, yayınladığı son derece mantıklı kitap dizisine Hurafe Kitaplar Dizisi, diye yazdı. 
vet, din bir bahar mevsimini oluşturur. İçinde, binlerce meyve, hububat ve çiçek çıktığı gibi deliceler ve 
dikenler de çıkar. 

İşte dindarların (dinin değil) dünyasında çıkan menfi şeylerden bir kısmı: 

A) Dindarlar (her üç dinde de) ilmi, anlayışı, yorumu, edebiyatı seçeceklerine, cehâleti, taklidi, ezberi ve 
avamîliği seçmişler. Tirmizî’de geçen hadisin bize gösterdiği gibi...
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Gelincik çiçeğim sen  narin ve naçar mısın
Yer versem yüreğimde gül olup açar mısın
Tebessümün söndürür içimdeki yangını
Gülüşünün nurundan bir ışık saçar mısın

Sen ki nazlı cilveli gülüşün hayat bana
Sımsıcacık teninde cenneti yaşat bana
Aşk meleği gibisin varlığın kanat bana
Ellerimden tutarak sonsuza uçar mısın

En güzel şarkılarda aradım hep bil seni
Şiirle dile gelsem kıskanıyor dil seni.
Kalpte mehtap ışığı andırır kandil seni
Gözüm düşse gözüne utanıp kaçar mısın

D e r g i  Ta n ı t ı m ı

Temrin Dergisi
Ahmet Bilgehan ARIKAN

Roman Kahramanları Sayı 49

Editörden

Merhaba sevgili roman kahramanları,

Ocak 2010’da yayın hayatına başlayan dergimiz on ikinci yılını tamamladı. 
Giderek ağırlaşan ekonomik şartlar, kâğıt ve baskı maliyetleri düşünüldüğünde, 
her bir sayısı ortalama 192 sayfalık bir kitap gibi olan bu dergiyi bunca yıl 
yaşatmanın zorluğu anlaşılabilir. Bu başarıda, gönüllülük esasıyla bize destek 
olan öz verili editörlerimizin ve yazarlarımızın ve tabii okurlarımızın payı büyük. 
Hepimiz birer roman kahramanıyız.

Bu sayımızın ilk dosyasında, cumhuriyetin ilk yıllarından kırklı yılların sonuna 
kadar edebiyat dünyamızda gündemde kalmış şair ve yazar Şükûfe Nihal’in 
eserlerini incelerken yazarın kayıp yıllarına da ışık tutmaya çalıştık.

İkinci dosyamızın konusu Haruki Murakami’nin roman kahramanları. Dosya 
editörümüz sevgili Batıgün Sarıkaya’nın dediği gibi “kimine göre çağımızın 
en büyük romancılarından, kimine göre popüler kültürün nimetlerinden 
yararlanarak yükselmiş bir yazar” olan Murakami’nin on romanı ve kahramanları 
ele alındı.

“Beyoğlu” dosyamızda, konusu ve kahramanlarının yolları bir şekilde Beyoğlu 
ile kesişmiş on eser, Beyoğlu’nun edebiyattaki yeri odağında incelendi. 

Geçen sayımızda ilkini yayımladığımız “Roman Kahramanları Şiire Sığar mı?” 
dosyasının ikincisi ise bu sayımızın son dosyası.

Emeği geçen yazar ve editörlerimize teşekkür ediyor, salgın ve ekonomik krizle 
geçen zor bir yılın ardından yeni yılın hepimize daha güzel günler getirmesini 
diliyoruz.

Bu sayımızdaki yazarlarımız:
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Abdulgafur Güler / Açelya Büşra Özdirek / Adnan Özer / Alev Ramiz / Ayça 
Erdura / Ayşe Gö-rücü / Ayşe Şafak Kanca / Aytemis Depci / Batıgün Sarıkaya / 
Burcu Arslan / Burcu Tüfekçioğlu / Cenk Tanova / Çağla Ayhan / Dilek Çetindaş 
/ Dilek Özmen / Dilşah Ünlü Toyal / Elem Erk / Eser Ceran Erdi / Fatih Balkan / 
Gökçe Özder / Hande Balkız / Haydar Ergülen / İpek Özalp / M. Utku Yeşilöz / 
Medeni Yılmaz / Mesut Koçak / Mualla Alpaydın / Murat Yapucu / Mustafa Zeki 
Çıraklı / Nurgül Koç / Ömer Hatunoğlu / Salih Dizdar / Seçil Hidayet / Seda Nur 
Doğu / Seval Şahin / Şirvan Erciyes / Turgay Anar / Ülkü Demiray / Ümit Nar / 
Yalın Gündüz / Yasemin Olur / Zeynep Yağmur Karova

(Tanıtım Bülteninden)
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Bu yazıma başlarken çok güzel istek ve 
hayaller ile ben bayağı arzu doluyum çünkü 
yeni yıl umut dolu gönlümde yeni bir sayfa 
açıyorum şimdi Ocak ayı ile olumsuzluk yok 
bende istedikçe oluyor arzularımız rabbin 
kendi istediğinde. Sabır gerek bazen sadece 
yeni yıl umut ile başlasın ve şifalar sunsun 
on iki ay ve yıllarca bizlere inşallah bizler 
âmin diyelim sadece. Önce özgüvenle Ocak 
sayfasını açalım kendimizi tüm gerçeğiyle 
tanıyıp ve olduğumuz gibi kabul eden duruşu 
bakışı güven verir kişinin kendine en zor gelen 
olsa da hayata kendimiz ile başlamak gerekir 
sadece haydi şimdi bu ay Ocak bize önder olsun 
gönlümüzü hoş edelim doğarken bu âleme 
tembel doğmadık bağırarak ağlayarak bende 
varım açtım gözlerimi şimdi başarma sırası her 
birimizde. Ocak ayı ile kışın soğuğu dışarıda 
olsun gönül şubattaki gibi sevgi sunsun her 
bir yere aşk ile sevgi saygı iç içe olsun. Aşk 
bile kendi çabamızla değildir sadece Allah’ın 
ikramıdır. Sessizce gelir bizlere uyanık olmamız 
lazım. İyi bir dinleyiciden iyi bir âşık olur bence 
de. Güzel olana sevgili diye sarılma değildir. 
Sevgili olan güzeldir. Gülümse sen o sevgiliye 
o görür seni gülüverir sana sessizce işte ocak 
ayı da böyle soğuk görünse de içindeki sevgili 
gösterir sana kendini hadi sevme zamanı şimdi 
ertelemeden sadece küçükle küçük, büyükle 
büyük bazen de olgunluk için gönülden 
geleni dile anı ocak ile başlasın. Çabamızda 
bacamızda aşk ısıtsın her bir yanı kalplerimiz 
atışları duyulsun kâinatta. Hoş geldin ocak 
benim senden istediğim sağlık mutluluk huzur 

bolluk bereketli tat ki ayları takip etsin arzum 
herkesin yemeği çatısı olsun inşallah amin. 
Her yer yağan karlar gibi eriyip gider. Geriye 
bir hoş seda kalsın ardımızda son nefes ne 
zaman bilinmez kendi canımızdan bile emin 
değilsek kimse kimseye sonsuza dek bizimle 
olamaz kimseye kırılmadan kızmadan yeni yıla 
merhaba diyelim. Ocak ayında başladığımız 
işlerimizi hayal ettiğimiz ne varsa her birine 
kolaylık versin rabbim. Arada da biz kendimizi 
fark edelim boş verebilirsek verelim biter mi 
bu dünyanın derdi diyelim. Bir fincan kahve bir 
de can dost ile muhabbet gerek şifadır. O söz 
ile kahve. Şimdi bir iz aya dağıttım Kars trenini 
haydi gelin sizde hayallerinizle gidiyoruz 
birlikte güzel günlere sevgi ile el ele birbirimizi 
dinliyoruz ufkumuzu açalım gerekirse yelken 
ile denizlere. Ocak ayında olsak bile baharın 
geleceğini taşıyalım gönlümüzde sonbahar 
aslında şarkılara konu olan sonbahar hüzün 
derlerse de inanmayın neler sunuyor bizlere 
sessizce neler hatırlatıyor. Ayrılık hep var 
ölüm sonsuzluk her nefes veda ise ocakta 
yeni bir sayfa açalım seven sevdiğine söylesin 
seviyorum diye. Kelimeleri kalp kırmak için 
değil gönül inşa etmek için kullanalım yüreği 
güzel insanlar ile mutlu yılımız olsun inşallah. 
Sevgi tohumları ekelim sevgiyi anlamayan 
gönüller bir gün yeşerir diye. Sır ile dolu bu 
alem de can dost gerek bizlere zor anında 
buradayım geldim seninle biriz birlikteyiz 
diyen değinmeden edemem beni böyle 
kabul eden elimden tutan sır dostlarım can 
sırdaşım yazımlarımda bana yardımcı olan 

Hoş Geldin 01/01/2022 
Necibe  AKÇA KOCATOP
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güzel sen aslında özelsin çay gibi sıcacık ve 
samimi dost ile güç geldi bedenime Rabbim 
ne kadar cömert bana kalp verdi sevdim göz 
verdi gördüm akıl verdi kalem ile arkadaş etti 
yaz diye. Hayatı uzun sanma ey gönül Ocak 
merhaba derken bir bakarsın Aralık yıl biter. Bir 
sevdadır yaşamak hayatı dolu dolu gönlünce 
insanlar dünya gibiymiş. İçinde fırtınalar kopsa 
yüzü güler kendi yaşadığını yine kendi bilirmiş. 
Unutma sen taş atana gül at bu dünyanın 
ikinci bölümü var imiş. Bu hastalık sebebi ile 
iletişimlerdeki uzaklıklar insanları birbirine 
mesafe koydu değerini hızla yitiren bu dünyada 
yüreğinin güzelliklerini kaybetmeyen dostlara 
sıkı sarılalım bir elmanın yarısı onlar yarısı biz 
olalım mutluluk dostlar ile başlarmış. Sıkı bir 
dost demli bir çay bir de deniz hoş geldiniz. 
Muhabbet ile ocakta başlasın sevgimiz gönül 
dolusu olsun taşsın çünkü sevda yolunun 
durağı olmazmış. Gül zaman git zaman yarı 
yolda kalmazmış güven korkusuzca bize güç 
verirmiş güzel insanlarda hakka istiyorsan 
varmak meslek olsun gönül almak toprak gibi 
bağrında hep gül kokmak gamzelendi gönlüm 
yine devası ahtır. Gönlüm mahzun olsan da 
dostum benim Allah’ımdır. Bu ocak ayında 
Allah’ım her birimize çok güzel kapılar açar 
inşallah. Biz isteyelim o verir kıyamaz bizlere 
kalbini o gonca gül aşkına aç sen o gül seni 
ulaştırır sevgiliye güzel günlere yeter ki biz 
inanalım gül bilir işini bazı gecelerde bile ışığı 
göremesek de biliriz ki bir yerlerden bizleri 
gören var yar ve yardımcımızdır sevdiklerimiz 
aşk köprüsü şahane birini yüreğine sevgi ile 

dokunun inansın o yüreğe bahar gelir. İyi ki 
varsınız diye sesler gelir mutluluk ömrünüzce 
arkadaş olur. Size güzellikler çıkar gittiğiniz her 
yerde önünüze yeter ki ben gitmeyi sevdim 
seçtim deyiverin. Sevin yine de yaşamayı şimdi 
sene ocak yeni yıla yaşamak güzel sevdikçe 
sevildikçe ertelemeden. Yaşamak şakaya 
gelmez büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
sadece bir sincap gibi mesela yaşamanın 
sınırlarını aşarak dışında ve ötesinde hiçbir şey 
beklemeden kısaca yani işin yaşamak olmalı 
bence hür ve gönlünce ardına bakmadan 
korkusuzca yaşamayı ciddiye alacaksın sırtını 
duvara yasla dal anılara koş yarınlara. Yahut 
tak kocaman gözlüklerini bak ocak ile güzel 
yarınlara bir gün ölüm var ise o özel arabaya 
ne ile bin yaşadım de çılgınca hem de yüzünü 
bile görmediğin seni taşıyan insanlara hadi 
şimdi seni kimse zorlamazken yaşamak en 
güzel gerçek olduğunu anlat anlayanlara 
anlamayanlar için yorulma öyle ciddiye al 
yaşamayı yaş yetmişe gelse de bir ağaç dik 
mesela zeytin olsun yarınlara öyle çocuklara 
kalır falan diye düşünme sen ölümden korkma 
korksan bile ölüme inat gönlünce umutla 
bekle o sevgili zeytinin altında yaşamak daha 
ağır bastığı anda aç kollarını ocak gibi aylara 
ha bugün ha yarın olsa da yaşamak güzel olsun 
hayatımızda. Yeni yıl kutlu huzurlu sevgi dolu 
olsun inşallah.
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Osman NUR

İ S L Â M

KUR’AN’DA İLMİ AYETLER-1 

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. 

 
Bakara. 22-  Göğü de sizin için bir korunacak kubbe gibi yaptı. 

Gökyüzünde bir “ozon tabakası” var ki, güneşin zehirli ışınlarından bizi koruyucu kubbe 
gibidir. Allah bizlere olan rahmetini gösteriyor. Allah ozon tabakasını yaratmasaydı bizler 
hemen ölürdük, yaşayamazdık. 

İnsanlar “ozon tabakasının” varlığını daha yeni keşfettiler. Uçakla veya füze ile göğe 
doğru yükselince insanlar, ilim ve teknikler ilerleyince ozon tabakasının farkına vardılar. 
Ama Allah insanları yaratmadan önce bu gerçeği biliyordu çünkü o ozon tabakasını 
yaratan ve dünyanın çevresine yerleştiren Allah’tır. Yaratan yarattığını bilmez mi?  

Bakara. 23.24- Ey insanlar! Kulumuz Muhammed’e indirdiğimiz Kur’an’ın Allah’ın kitabı 
olup olmadığı hakkında şüphe ediyorsanız ve doğru sözlü iseniz o Kur’an’ın bir suresine 
benzer bir sure yazın da görelim, bakalım. Kur’an’ın bir suresine benzer sûre yazmak 
için Allah’tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Eğer yazamazsanız ki hiçbir zaman 
yazamayacaksınız, o zaman yakıtı taş ve insanlardan olan, inkârcılar için hazırlanan 
cehennem ateşinden sakının. 

Bu iki ayet, Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu açıklamaktadır. 1400 sene önce meydana 
gelen bu kitap, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından okunmuştur. O zamanın 
şairleri, edebiyatçıları Kur’an’ı okuyunca ondaki belağatı anlamışlar ve bunun olağanüstü 
bir kitap olduğunu itiraf etmişlerdir. “Böyle bir kitabı insan olan yazamaz” kanaatine 
varmışlardır. Bazıları Müslüman olmasa da okunan Kur’an’ı duyunca belağatına secde 
etmişlerdir.  

Kur’an 1400 senedir insanlara meydan okuyor, “bu insan kaynaklı bir kitap değildir, 
bu Allah’ın kitabıdır” diyerek. Şimdiye kadar da hiçbir insan buna teşebbüs edip 
Kur’an’ın bir suresine benzer bir yazı yazamamıştır. Bu aynı zamanda Allah’ın varlığını ve 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) peygamberliğini ispatlıyor. Sonra Kur’an ilim ile 
asla çatışmamaktadır. 1400 senedir gelişen ilim ve tekniğin Kur’an ile çelişmemesi onun 
mucize veya Allah’ın (c.c.) kitabı olduğunu gösterir. (Mucize: İnsanların güç yetiremeyeceği 
olaylardır. Mucizeyi ancak Allah yaratır). 
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Kur’an ayrıca okunuşu ve ezberlenişi yönünden de mucizedir. Kur’an’ın okunuşu 
hiçbir kitabın okunuşuna benzemiyor. Arapça metinler de buna dâhildir. Yine 
Kur’an’ın ezberlenmesi de bir mucizedir. Hiçbir kitap Kur’an gibi ezberlenmemiş, 
ezberlenememiştir.  

Nisa.82- Münafık inkârcılar hâlâ Kur’an hakkında gereği gibi düşünmeyecekler mi? 
Eğer o Allah’tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, mutlaka onda çelişkiler olurdu.  

Bu ayet de Kur’an’ın Allah’ın kitabı olduğunu açıklıyor. Kur’an aynı zamanda Allah’ın 
varlığının da en kuvvetli delilidir. Kur’an nazil olalı 1400 küsur yıl oldu. Bilim ve teknoloji 
çok ilerledi. Ama bir ayetin bile ilme ters düşmediği görülmektedir. Bu da gösteriyor ki; 
bilim, ilim, teknoloji Kur’an’ı doğrulamaktadır. Kur’an Allah’u Teâlâ’nın kelamıdır, bilim 
ve teknolojinin yaratanı da yüce Allah’tır. Allah Teâlâ kendi kendisiyle çelişkiye düşer 
mi? Asla düşmez. 

En’âm.96.a. Ayı birer hesap ölçüsü yapan O’dur.  

Bu ayet ‘ay’ın bir ölçü belirttiğini belirtiyor. Ayın dünya etrafında dönmesi hilal, yarım 
ay, dolun ay, tekrar yarın aya ve hilale dönüşmesi ay için bu hallerini tanımlaması, ayın 
bir ayı olarak kabul edildi. On iki gök ayı bir yıl kameri (ay) yıl oluşturuyor. Bir yıl güneş 
yılına göre 365 gün, kameri yıla göre de 354 gündür. “Kehf.25- Ashabı Kehf (mağara 
arkadaşları), güneş yılı ile mağarada üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz yıl daha ilave ettik”.  
300 güneş yılı 309 Kameri yıla denk geliyor. Bu hesabı Yüce Allah 1400 küsur yıl önce 
bize bildirmiştir. İnsanlar bu hesabı yüz yıllar sonra keşfedebildiler. 

En’âm.97. Ey insanlar! Karaların ve denizlerin karanlığında yolunuzu bulasınız diye 
yıldızları yaratan Allah’tır. 

Bu ayette yıldızların karanlık gecelerde yönümüzü tespit etmede sanki bir pusula 
görevi yapmaktadır. Bunların başında da Demirkazık veya Kutup yıldızıdır. 

En’âm.125- Allah kimin hidayete ermeye layık olduğunu bildiği için onun göğsünü 
hidayete açar. İnanmayacak olanları da bildiği için onlara hidayet vermez. Günahından 
dolayı onları saptıkları yolda bırakır ve onların göğsünü de sanki göğe yükseliyormuş 
gibi daraltır ve sıkıntılı yapar. Allah iman etmemekte direnen kâfir kişilere böyle sıkıntı 
verip dehşete düşürür. 

Bu ayette “göğe çıkıyormuş gibi göğsü daralır” ifadesi ile yukarıya çıktıkça oksijenin 
azaldığına işaret vardır. Bunun da insanlar tarafından keşfedilmeden bildirilmesi bir 
mucize ve Kur’an’ın Allah kitabı olduğunu gösterir. Kur’an’ın bütün ayetleri, keşfedilmiş 
veya keşfedilmemiş olsun yani ileride ilmin keşfedecekler de dâhil ilimle çatışmaz. 
Çünkü ilmi yaratan Allah olduğu gibi Kur’an da Allah’ın kelamıdır. Allah kendisiyle 
çelişkiye düşmez. 

A’raf.4- Biz nice kentleri helak ettik. İnkârları yüzünden gece uykudayken veya gündüz 
uyanıkken azabımız onlara geliverdi.  

Bu ayet, 7. surenin, 4. ayettir. Türkiye de 1999 yılında 7.4 şiddetinde gölcük depremi 
oldu, 20.000 e yakın insan öldü. Bu da Kur’an’ın bir mucizesidir. 
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Yunus.5- Güneşi ışık salan ve ayı da parlak nur gibi yaratan, yılların sayısını ve hesabını 
yapmanız için onlara yörüngeler tayin eden Allah'tır. Allah bunu bir hikmete (ilme veya 
gizli bir ilme) dayanarak gerçek olarak yaratmıştır. Allah anlayışlı insanlara ayetlerini 
geniş olarak böyle açıklamaktadır. 

Bu ayette de Yüce Allah ilmi bir gerçeği açıklıyor. Güneş ışık kaynağı, ay ise ışığı 
yansıtandır. Ayrıca ay ve güneşin takvim belirlemede önemli bir delil olduğuna açıklıyor. 

Yunus.90.91.92- İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri, onlara 
zulmetmek için onların peşine düşmüşlerdi. Musa'nın önünde mucize olarak, denizde 
açılan yoldan onlar da gitmek isteyince, suyu birbirine kavuşturduk. Boğulacağını iyice 
anlayan Firavun: "İsrail oğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah olmadığına iman 
ettim, artık ben de Müslümanlardanım" dedi. Allah: "Şimdi mi inandın? Oysa bundan 
önce hep inkar edip fesatçılardan olmuştun, senin bu son anda tevbeni ve şahadetini 
kabul etmiyorum. Bugün senin bedenini sudan kurtarıp sahilde bir tepeye atacağız ki, 
senden sonra gelecek insanlara ibret olsun" dedi. Şüphesiz ki, insanlardan çoğu bizim 
ayetlerimizden gafildirler. 

Firavun’un cesedi Londra British müzesinde bulunmaktadır. 3000 yılık ceset secde 
halinde hala sergilenmektedir. Ölüm anında yani öleceği iyice belli olunca yapılan 
iman ve tevbe kabul edilmiyor. Firavun’un cesedi sanki secde hali gibidir. Bunlar 
hep birer mucizedir. Ömrü boyunca Allah ile veya peygamberi Musa aleyhisselam 
ile mücadele ederek savaşan sonunda Allah’a teslim oluyor ama bu teslimiyet ona 
bir yarar sağlamıyor. Allah bu ayetiyle insanlara, “dünyada ne kadar güçlü olursanız 
olun, isterseniz Firavun gibi ilahlık taslayın sonunda Allah’ın huzurunda burnunuz yere 
sürtülecektir” diyerek mecazi benzetme yapmıştır. Mucizeler, olağanüstü olaylardır, 
insanların gücünün yetmeyeceği olaylardır. Mucizelerle Allah insanları, Allah’a ve 
Peygamberlerine inanmaya, onların doğru sözlü olduğunu inanmaya davet etmektedir. 
DEVAM EDECEĞİZ İNŞEALLAH! 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat 
birikimimize sahip çıkıp daha ileriye 

taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat 
birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri 
samimiyetle yerine getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de 2. Yeditepe 
Bienali'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Yeditepe 
Bienali'nin ikincisinin şehrimize ve ülkeye hayırlı olmasını diliyorum.

Sözlük anlamı "yılaşırı" olan bienalin, Yeditepe ismiyle ve klasik Türk ve İslam 
sanatlarının seçkin örnekleriyle İstanbul'da gerçekleştirilmesini önemli görüyorum. 
Süleymaniye Külliyesi imaret Daruzziyafe'de başlayıp, Nuru Osmaniye Camii mahzen, 
Fatih Cam Küp Galeri ve Yedikule Hisarı'nda sürecek Yedikule Bienali'nin sadece 
etkinlik mekanlarıyla bile şehrin göz alıcı zenginliğini göstermeye yeterli olmuştur.

Burada farklı köken ve meşreplere mensup sanatçıların, aynı sanat dallarında vermiş 
oldukları eserlerin bir arada sunulması esasında her türlü ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi 
reddeden bir medeniyet iklimine sahip olduğumuza işaret ediyor. Bienal kapsamında 
sergilenecek kültür sanat ürünlerinin yaydığı zenginlik, derinlik ve özgünlük, içeriği ve 
kapsamı bakımından eşi ve benzeri olmayan bir şölendir.

Nesilden nesile aktardığımız, yaşattığımız ve kendi ruh dünyamızın renklerine 
boyadığımız sanatlarımızın bu tür faaliyetlerle uluslararası düzeyde de daha çok 
gündeme geleceğine inanıyorum. Gelenekli kültür sanat değerlerimize sahip çıkan, 
onlar üzerinde düşünmeyi, onları bugüne taşımayı ve geleceğe aktarmayı hedefleyen 
her türlü çabayı takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.

Yeditepe Bienali'nin bu yılki temasının "Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı" olarak belirlenmiş 
olması bize çok geniş fikri bir zemin ve muazzam bir tarihi arka plan sunuyor. Bienal 

G Ü N D E M

Harika PINARBAŞI
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kataloğunda da yer alan bir Nasreddin Hoca hikayesini sizlere tekrar hatırlatmak 
istiyorum. Hikaye şöyle; kapının önünde hararetle bir şeyler arayan Nasreddin 
Hoca'ya, komşuları da yardıma gelir. Arama sürerken komşularından biri Hoca'ya, ne 
kaybettiğini sorar. Hoca da mührünü kaybettiğini söyler. Komşusu, mührünü nerede 
kaybettiğini sorunca Nasreddin Hoca 'avluda' cevabını verir. 'Peki' der komşusu, 
'Öyleyse neden burada arıyorsun?' Hoca'nın cevabı ibretliktir. 'Avlu karanlık, burası 
daha aydınlık. O yüzden kapının önünde arıyorum.

Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat 
hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek, orada aramaktır. Şayet 
kendi coğrafyamızda, kendi kalbimizde, kendi zihnimizde kaybettiğimiz değerlerimizi 
Nasreddin Hoca hikayesinde olduğu gibi başka yerlerde aramaya kalkarsak, sadece 
vaktimizi heba etmiş oluruz. İşte bunun için biz, verdiğimiz mücadelenin gayesini 
hep, kadim medeniyet mirasımızın ihyası ve günümüz imkanlarıyla daha güçlü şekilde 
yeniden inşası olarak ifade ediyoruz. İyi olan, güzel olan, faydalı olan, değerli olan 
her şeyi nerede bulursak bulalım, almak, kullanmak, geliştirmek daha iyisini yapmak, 
ecdadımızdan bize kalan en önemli miraslardan biridir.

Biz her alanda olduğu gibi sanat alanında da yaşatıcı kuşatıcı ve geliştirici vasıflarıyla 
tarihe damgasını vurmuş bir milletiz. Bunun en güzel örnekleri Yeditepe Bienali 
bünyesinde sergilenen eserlerde görülebilir. Sergilenen eserlere bakıldığında oradaki 
güzelliğin, estetiğin ve inceliğin başka hiçbir yerde bulunamadığı fark edilecektir. 
Halbuki günümüzde sıkça karşılaştığımız üzere insan fıtratının tıpkı eşrefi mahlukat 
sıfatı gibi bir parçası olan esfeli safilin tarafına hitap eden sanat ürünlerinden aynı latif 
duyguları hissedemezsiniz.

Özellikle medya mecraları üzerinden tüm dünyaya adeta boca edilen batı menşeili 
kültür sanat eserlerinin içine özenle yerleştirilen ve insanın esfeli safilin tarafını öne 
çıkaran mesajların elbette bir amacı vardır.

Bu amacın masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Her türlü sapkınlığı, her türlü 
ahlaksızlığı, her türlü marjinalliği sanat adı altında normalleştirme, hayatımızın tabi 
bir parçası haline getirme gayesi taşıyan bu sinsi saldırıya karşı kendi imkanlarımızı 
daha güçlü şekilde devreye almamız şarttır. Yeditepe Bienali başta olmak üzere Türk 
ve İslam sanatlarının güzelliklerini milletimizin önüne getiren etkinlikleri bu bakımdan 
takdire şayan girişimler olarak değerlendiriyorum. Ülkemizde kültür sanat adına 
icra edilen faaliyetlerin pek çoğunun böyle bir niyet ve içerik taşımaması bizi asri 
sorumluluklarımızdan alıkoyamaz. Tam tersine daha çok çalışarak, daha çok üreterek, 
daha çok insanın kalbine ve zihnine ulaşarak aradaki farkı kapatmakla mükellefiz.
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Bianelde 36 farklı ülkeden katılımcıların da yer alması bu çabanın gerçek bir 
medeniyet hamlesine dönüştüğünün işareti olarak değerlendirilmektedir. Bu bilinçle 
ve bu gayretle çalışan, eser ortaya koyan kültür ve sanatın gelişmesine destek veren 
herkese şükranlarımı sunuyorum.

Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine 
ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz. Batı dillerinde "art" 
kelimesiyle karşılanan sanat kavramının Latince "düzenlemek" kökünden gelirken 
Arapçada ise sanat kelimesi "yapmak, etmek" kökünden türemiştir.

Düzenlemek ile yapmak arasındaki anlam farkı bu iki medeniyetin yaradılışı, dünyayı, 
insanı, eşyayı ve hayatı algılayış biçimini de göstermiştir. Anlam olarak düzenlemek 
kelimesi var olan bir şeyi yeniden oluşturmayı ifade etmektedir. Yapmak ise çok daha 
derin, çok daha kapsayıcı ve ulvi bir eyleme atıfta bulunmaktadır.

İnancımızda insanın yaratıcısının, yani Rabbinin eseri olduğu vardır. Öyle olduğu 
için de diğer varlıklara göre eşsiz kabiliyetlerle ve elbette ağır sorumluluklarla teçhiz 
edilmiştir. Sanat kavramına yaklaşımdaki bu derin farkın tezahürlerini Endülüs'ten 
Büyük Sahra'ya, Orta Asya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar geniş bir alana yayılan 
eserlerde ve yaşayışlarda görmek mümkündür. Sanat, 'Allah'ı aramakmış meğer' der 
üstat. Şimdi burayı yakalamak çok önemli. Fiziki olarak ne kadar uzak olursa olsun 
bu coğrafyaların hepsinde de İslam'ın varlık ve hayat kavrayışının ortak yansımaları, 
yerel birikimleri ve teknik kapasiteleriyle bezenmiş bir tutarlılıkla karşımıza çıkmaktır. 
Hiç şüphesiz bu tablonun konumuz bakımından en önemli özelliği estetiğin ahlakla 
bütünleştirilmiş biçimleriyle ortaya konan ve süreklilikten asla kopmayan sanat 
eserlerinin üretimini sağlamış olmasıdır.

Uzağa gitmeye gerek yok. İnancımızdaki "Allah güzeldir, güzel olanı sever" 
yaklaşımının sanata yansımış hali şu an içinde bulunduğumuz Süleymaniye Külliyesine 
bakarak da görülebilir. Buraya gelen bir yabancının "İslam nedir?" diye sorduğunda 
kendisine lafzi anlatımın ötesinde işaret edilecek somut örnek elbette Süleymaniye 
Camii, Sultanahmet Camii olacaktır.

Aynı şekilde "Sizin sanatınızın özgün eserleri nedir?" diye bir soruya muhatap 
kalındığında da yönelinecek yer Yeditepe Bienalinde sergilenen eserler olacaktır. 
Fikirle duyguyu, inançla estetiği, derinlikle sükuneti, kuşatıcılıkla ahengi, gerçeklikle 
sembolleri bu derece başarıyla buluşturmuş bir sanat müktesebatına sahip olmakla 
ne kadar gurur duysak azdır.

"Üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getirmeyi sürdüreceğiz"
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Bizim medeniyetimizdeki, dolayısıyla sanatımızdaki iyilik ve güzellik anlayışının kaynağı 
hiç şüphesiz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve alemlere rahmet olan Peygamber 
Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'dır. Güneşin tüm evreni ışıttığı gibi bu temel 
kaynaklar da bize hayatımızın her alanında ve sanatımızda yol göstermekte, ilham 
vermekte, motivasyon sağlamaktadır. Bu kaynaklara ne kadar yaklaşırsak o derece 
sanat, yani yapmak eyleminde de başarılı olur, ne kadar uzaklaşırsak da o derece 
özümüzden koparız.

Bilginin ve sezginin sınırları doğru tayin edildiğinde sanatın önündeki ufkun 
sonsuzluğu daha iyi kavranabilecektir.

Elbette diğer medeniyetlerin sanat adına insanlığa sundukları birikime, tezahürleri 
itibarıyla bir kısmına katılmasak da biz saygı duyuyoruz. Bunlar içinde kendi sanat ve 
estetik anlayışımıza uygun olanları beğenmekte, esinlenmekte, sahiplenmekte bir beis 
de yoktur. Ama bu durum kendi sanatımızdan ve ona kaynaklık eden değerlerimizden 
bir kopuşa sebep olmamalı, böyle bir facianın bahanesine dönüşmemelidir.

Mimariden musikiye, edebiyattan resme, geleneksel sanatlardan modern formlara 
kadar tüm sanat faaliyetlerimizde insanı ve tüm varlıkları içine alan daha büyük, daha 
ilahi bir kaynağa yöneldiğimizde yapabileceklerimizin sınırının olmadığını göreceğiz, 
bileceğiz. Batı'nın adına yaratıcılık dediği ama aslında mevcudu düzenlemekten ibaret 
olan sanat anlayışıyla, insanın yapabileceklerinin sınırını beşeri kavrayışın ötesine 
taşıyan bu sanat yaklaşımının mukayesesini erbabının takdirine bırakıyoruz. Biz kendi 
medeniyetimize, kendi tarihimize, kendi kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, 
bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getirmeyi 
sürdüreceğiz.

Gerçekten aramak, yakından görmekse işte Süleymaniye hemen yanı başımızda. Ona 
bakıyor ve diyoruz ki Ey Mimar Sinan, Allah sana rahmet eylesin. 700'ü aşkın eserle 
hayatını teçhiz eden böyle bir üstat var, böyle mimarımız var. Bu muhteşem eseri 
ortaya çıkaran mimarımız var.

Yeditepe Bienali'nin medeniyete, ülkeye ve şehre hayırlı olmasını diliyorum. Beykoz 
Belediyemizin yapmış olduğu video çekimlerini gördüm. Hayvanlarla ilgili bir 
rehabilitasyon merkezini gezmeye, görmeye gideceğim. Orada belediye başkanımızın 
bu rehabilitasyon merkezini yerinde görelim diyorum, ondan sonra da AK Parti 
Belediyeleri olarak bu işi süratle yaygınlaştıralım istiyorum.
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Mustafa ARMAĞAN

Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’yı 
karşılayanlar arasında 

İngiliz Kuvvetleri de vardı

TA R İ H

Mustafa Kemal Paşa 12 Mart 1920 tarihinde, yani Büyük Millet Meclisi’nin açılışından 42 gün 
önce Rauf (Orbay) Beye çektiği telgrafta, “İngiliz mümessili olarak Ankara’da bulunan Vitol 
(Withall) dün buradan ağır eşyasını da alarak trene binip gitmiştir” diye yazıyordu. 

Peki kimdi bu İngiliz temsilcisi Vitol ve Meclisin açılmasına günler kala Ankara’da ne yapmıştır?

“Hocam, amma da yaptın, sen bilmiyorsan biz nereden bilelim ki?” dediğinizi duyar gibi 
oluyorum. 

Ne diyebilirim ki, tepeden tırnağa haklısınız. Tarih böylesine sığ ve tek taraflı anlatılırsa neyin 
ne olduğunu anlamak da ister istemez imkânsızlaşır. Hadiseler arasında sebep-sonuç bağını 
kurmadan tarih anlatmak tanıtım fragmanından filmi anlamaya benzer. Eh anlarsınız bir 
şeyler belki ama anladığınız filmin kendisi midir yoksa filmdeki boşlukları hayal gücünüzle 
doldurduğunuz izlenimler demeti midir, bilemezsiniz. Ta ki filmi bizzat seyredene kadar. O zaman 
kimin neden o sahnede öyle davrandığını çözüp rahatlarsınız.

Lakin bizim tarih kitaplarımızın da tanıtım fragmanlarından farkı yok gibi. Kopuk kopuk sahneler 
yarın büyükleri olan çocukların zihinlerine yansıtılır ve bunlardan bir tarih kotarması istenir. 
Özetle tarihimizde rastladığımız yukarıda örneğini verdiğim türden vahim boşlukların gerçek 
sebebi budur. 

Şimdi yeniden İngiliz temsilcinin 1920 Martına kadar Ankara’da ne aradığı sorusuna dönüp 
beraberce bir cevap arayalım.

Öncelikle Mondros Mütarekenamesi… 

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan bu “bırakışma” (“ateşkes” değil) anlaşmasıyla İtilaf devletleri filosu 13 
Kasım 1918’de İstanbul’u fiilen işgal edecek, 16 Mart 1920’de ise resmen işgalin düğmesine basacaklardı. 
Ayrıca Anadolu’nun muhtelif noktalarında da İngiliz, İtalyan ve Fransız kuvvetlerini ve temsilcilerini 
göreceğizdir. Nereler mi? Samsun, Merzifon, Ankara ve Eskişehir ve Kastamonu vb. civarında İngiliz ve 
Fransız birlikleri kontrol subayları görev yapıyordu. Hatta Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkmadan önce 
200 kişilik bir İngiliz birliği mevcuttu, 19 Mayıs’tan önce birliğin sayısı 300 kişiye çıkarılmıştı. Yani Mustafa 
Kemal Paşa Samsun’a ayak bastığında onu karşılayanlar arasında 300 kişilik bir İngiliz birliği de vardı.

Samsun ve Merzifon’daki İngiliz birliklerinin demiryolu hattı üzerindeki kontrolünü genişletmek için 
Eskişehir’e kadar ilerlemesi, Ali Fuad (Cebesoy) Paşa’nın Ankara merkezli 20. Kolordusunun birlikleri ile 
İngilizleri karşı karşıya getirecek, Atıf adlı bir Türk yarbayını İngilizlerin tutuklayıp İstanbul’a göndermesi 
üzerine doğan gerginlik, Nutuk’ta da anlatıldığı üzere İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiserliğine şikayet 
edilecek, bunun üzerine kulağı çekilen Generel Sally-Flood (Nutuk’ta yanlışlıkla Sali Klad diye geçer) 
kuvvetlerimizi önce Merzifon’a, sonra Samsun’a çekmemizin sizce bir sakıncası var mıdır? diye garip bir 
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soru sorması üzerine, “Tabii, tabii, çekerseniz memnun oluruz” şeklindeki cevabımız üzerine Samsun’a, 
oradan da İstanbul’a çekilip gitmişlerdir. 

Bizzat Nutuk’ta yazıldığı halde bu ilginç olaydan habersiz olan binlerce tarihçinin yaşadığı bir “çorak ülke”dir 
burası.

Ankara’nın İngiliz ve Fransız askerleri tarafından işgali de bu sürecin bir parçası aslında.

Nasıl işgal edildi?

Evet, nasıl İstanbul’un bir işgal tarihi varsa Ankara’nın da bir işgal tarihi var. Ancak çok sınırlı bir zaman 
diliminde ve kısıtlı bir asker sayısıyla gerçekleşen kontrol amaçlı bir işgaldi bu.

İstanbul’un fiili işgalinden bir ay kadar sonra (4 Aralık 1918) Sultan Abdülhamid’in bir eseri olarak İstanbul’a 
tren yolu bağlantısı bulunan Ankara ve çevresini kontrol etmek üzere iki bölüklük (Kemalist tarihçi Enver 
Behnan Şapolyo iki tabur diyor) bir İngiliz askeri birliği Ankara’ya ulaşıp İstasyon binasına yerleşir. Ayrıca 
bir İskoç birliği de Cebeci’de Demirlibahçe tarafına yerleşir. İngiliz subayı Yüzbaşı Vitol (Whithall) İzmirli 
Vitali ailesinden olup Türkçe bilmektedir. Arkasından bir Fransız birliğinin de geldiğini ve komutanın BMM 
binasına, askerlerin de Taşhan’a ve Şehir Bahçesi’ndeki ahşap yapılara yerleştirildiğini biliyoruz.

Demek ki Ankara’da 1918 Aralık’ından 1920 Mart’ının ortalarına kadar bir buçuk yıla yakın bir süre İngiliz ve 
Fransız askerleri bulunuyor;  yiyor, içiyor, geziyor, Samanpazarı tarafında Müslüman bir kadına sarkıntılıkta 
bulunuyor, hatta Ermeni tehcirine karışmış bazı İttihatçıları tutuklayıp, trenle İstanbul’a gönderiyorlardı. 

Ve Samsun’daki birlikler bile 1919 Eylül’ünde İstanbul’a döndükleri halde Ankara’dakiler altı ay daha 
kalarak tam da Meclisin açılmasına ramak kala İstanbul’dan aldıkları bir telgraf üzerine bütün ağır yüklerini 
(herhalde silah ve mühimmatı kastediyor) ve maiyetlerini alarak Ankara’yı terk edecek ve İstanbul’a 
gideceklerdir. (Bkz. Mustafa Kemal Paşa’nın Rauf Bey ile 13. ve 15. kolordulara 11 Mart 1920 tarihli telgrafı.)

İngilizlerin derdi demiryolunu kontrol ederek, piyasayı ve tabii tiftik keçisi ticaretini ellerinde tutmaktı 
(“Angora” kelimesi Ankara’dan gelir). 

Öte yandan; Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey ve adamları Sivas’tan Ankara’ya 27 Aralık’ta varırlar. Onları 
Samsun’da olduğu gibi Ankara’da da karşılayanlar arasında İngiliz ve Fransız birlikleri de vardır. 

Bunu zamanın Ankara Vali vekili Yahya Galip (Kargılı) 30 Kasım ve 1 Aralık 1938 tarihli Cumhuriyet gazetesine 
şöyle anlatmıştır: “Dikmen sırtları bir bayram yerine dönmüştü. Bir müddetten beri Ankara’ya gelip 
yerleşmiş olan iki tabur İngiliz askeri de, Mustafa Kemal’i karşılamaya gelenler arasındaydı. (…) Bu arada 
İngiliz askerleri de boş durmamakta idiler. Bu tarihi sahnenin kimi fotoğrafını alıyor, kimi de sinemasını 
çekiyordu. (…) Mustafa Kemal de bu yabancı askerleri görmüştü. Fakat hiç ses çıkarmadı. Hatta rahatça film 
çekebilmelerine müsaade edecek vaziyetler alarak vilayetin resmi otomobiline bindi.”

İngiliz askerleri rahatça fotoğraf çekebilsinler diye vaziyetler alan Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da kendisini 
karşılayanlardan İbrahim Ayaşlı Efe’nin şahitliğine ne diyorsunuz bilmiyorum:

“Mustafa Kemal geldi, benim boynumdaki MUSHAF-I ŞERİFİN BİR SAYFASI İLE SAĞ ELİMDE TUTTUĞUM 
BAYRAĞIN BİR UCUNU ÖPTÜ” 

Kaynak: Atatürk Ansiklopedisi, cilt 6, May Yayınları, s. 165.

Demiştim ya, bu tarih hakikaten garip bir tarih.  79
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İlker KARATAŞ

El-Gafûr Anlamı Nedir?

Allah'ın Esmaül Hüsnası 99 tanedir. Bulunan her 
ismin faziletleri birbirinden güzel ve bereketlidir. 
Bu isimlerden birisi de El-Gafûr ismidir. Marifeti bol 
olan anlamına gelen El-Gafûr isminin anlamı farklı 
şekillerde açıklanmaktadır. El-Gafûr isminin hangi 
manaya geldiği aşağıda belirtilmiştir.

 - Kulların günahlarını örten ve onları 
cezalandırmayan ve bağışı bol anlamına gelmektedir.

 - Marifeti çok olan O'dur.

El-Gafûr Esmasının Ebced değeri ve zikir saatleri bulunmaktadır. El-Gafûr isminin zikir 
günü 1286'dır. El-Gafûr isminin zikir saati Güneş saatidir. El-Gafûr isminin zikir günü 
ise hatanın para günüdür. El-Gafûr ismi Kuran'da birçok ayette geçmektedir. Anlamını 
okumak ve Türkçe mealini öğrenmek mümkündür.

El-Gafûr isminin diğer isimler gibi ebced değeri ve zikir saatleri bulunmaktadır. El-
Gafûr isminin zikir günü 1286 gündür. El-Gafûr isminin zikir saati Güneş saatidir. isminin 
zikir günü ise pazar günüdür. 

El-Gafûr Faziletleri Nedir?

 - El-Gafûr ismi, mağfirete nail olmak, bağışlanmak, korkulardan emniyet, büyüklerin 
kızgınlıklarını söndürmek için ''Ya Gafur Celle Celalühü'' diye toplamda 1286 kere 
okunmalıdır.

 - El-Gafûr ismi ateşli olan hastalıklarda hastaya 3 kere yazılır ise hasta iyileşir.

 - Ölümü zorlaştıran, ölüm anında dili tutulan ve şehadet getiremeyen ağır hastalara 
El-Gafûr ismi ve seyyidü'l istiğfar yazılır ise dili hemen çözülür ve ölümü de kolay olur.

El-Gafûr

E S M A - Ü L  H Ü S N A
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2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

5 adet domates

4 su bardağı su

Yarım su bardağı süt

Tuz

Domates çorbasının yapımı için,

Tereyağı ve sıvı yağ tencereye alınır, un ekle-
nerek biraz kavrulur.

Domates salçası ve rendelenmiş domatesler 
eklenir. 3-4 dakika daha kavrulur.

4 su bardağı su eklenerek çırpılır.

Tuzu damak tadınıza göre ayarlanır.

Kaynayana kadar karıştırılarak, kaynadıktan 
sonra yaklaşık 15dk kısık ateşte pişirilir.

Servis yapmadan önce tencereye süt ilave 
edilerek, karıştırılır.

 İsteğe göre üzerine kaşar peyniri rendesi ve 
karabiber serpilir.

Nefis Sütlü domates çorbası tarifimiz servise 
hazır. Deneyeceklere afiyet olsun.

En çok sorulan yorumlara yanıtlar :)

Tavuk suyu ya da bulyon kullanabilir miyim?

Bu tarifte tavuk suyu kullanmadım, doma-
tes tadını daha çok hissetmek için ama di-
lerseniz çok olmayacak şekilde tavuk suyu 
kullanabilirsiniz. Çok kullanırsanız da sorun 
olmaz yine güzel bir çorba olur :) Mesela şu-
radaki tavuk sulu çorbayı çok beğeniyorum. 
Domatesli şehriye çorbası

Süt yerine krema ya da yoğurt kullanabilir 
miyim?

100ml kadar krema ekleyebilirsiniz. Ama bu 
tarifte yoğurt kullanmanızı tavsiye etmem.

Sütü ısıtıp mı kullanmalıyım soğuk mu?

Soğuk sütü ekleyebilirsiniz, dilerseniz ekle-
dikten sonra 1 taşım kaynatın ama ben kay-
natmıyorum. Çorbayı aldıktan sonra sütü 
ekliyorum karıştırıp servis ediyorum.

Süt kullandığım için sonradan çorbayı ısıtıp 
tüketebilir miyim? Evet buzdolabında mu-
hafaza edip sonradan ısıtarak tüketebilirsi-
niz. Bu şekilde 2 gün saklayabilirsiniz.

Y E M E K

Arzu KOÇAK

Sütlü Domates Çorbası Tarifi
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Kıyılardayım, bahara hasret suretim, ben adanmaktayım. Sana özlem 
ile yanmaktayım.  Dudaklarından dökülecek bir damla duanın içerisin-
de, nefes olabilmek için niyazlardayım. 

Kullar dünyaya dalgın ve sarhoş. Azaldı güller, terki diyarda bül-
büller.  Durmak ve düşünmek yok, artık toplamaktayım. Kendi kıya-
metime doğru yaklaşmaktayım. Biz Sen’i çok sevdik, Sen’de bizi sev 
ya Nebi.  Hatırımıza düştün, hatırına düşür bizi. Sevdik Sen’i, sevindir 
bizi. Uzaktayız, yakınına vardır bizi. Yandık, pınarına kandır bizi. Ca-
nım, ruhum, her şeyim feda Sana ya Nebi. Dardayım, zordayım, huzu-
run huzurunda tam dağın ardındayım. Sana yangın yüreğim ya Nebi. 
Sen de mahzun ve bi çare bırakma bu bedbaht ümmetini. 

Dizinin dibinden ayırmadığın sahabelerin gibi, bizlere de nazar et. 
Muhtacız Sen’in sevgine, şefaatine, karanlık yollarımızı aydınlatmana. 
Sevdik Sen’i ya Muhammed Mustafa (s.a.v.)!

DARDAYIM, ZORDAYIM 
YETİŞ YA NEBİ!

Sadettin TURHAN

TA S AV V U F
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Volvo XC90

O T O M O T İ V

Cengiz AVCILAR

Ailenizi koruması için güvendiğiniz SUV artık 
geleceklerini de koruyor.

Araç ile ilgili bilgi talebinizi buradan bize iletebilirsiniz.

5-7 Koltuk,  6,4-7,5 litre/100 km*,  167-195g CO2/
km*,  AWD Sürüş

*Belirtilen yakıt tüketimi değerleri ve CO2 
emisyonları, kullanıma yeni sunulan Dünya çapında 
Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürüne (WLTP) 
uygun olarak belirlenmiş ve ayrıca Gerçek Sürüş Emisyonu 
(RDE) yöntemi kullanılarak uygulamalı sürüş işleminde 
ölçülmüştür. Rakamlar, NEFZ'ye göre raporlanmış WLTP ile 
ölçülen değerlerdir. Bu nedenle motorlar EURO 6d-TEMP 
emisyon standardına uygundur.

Description: Volvo XC90'ın panoramik tavanını 
gösteren yukarıdan görünümü

Description: Volvo XC90'ın yukarıdan görünümü

Description: Bir köprüde ilerleyen Volvo XC90

Description: Volvo XC90'ın önden görünümü

Description: Volvo XC90'nın arkası, araç bir duvarın 
yanına park edilmiş

Description: Deniz kenarındaki bir yola park edilmiş 
Volvo XC90

YAŞAMINIZI TASARLAYIN. SEZGİSEL KONFOR VE 
RAHATLIK ÖZELLİKLERİYLE YOLCULUĞUNUZUN HER 
ANINDA KONTROL SİZDE OLSUN.

Description: 3 sıralı bir Volvo XC90 aracın içi, sarı iç 
mekan döşemeli koltuklar

 

HERKESE YER VAR
Paylaşılan bir alanda bile kişisel alan gerekiyor. 7 kişiye 

kadar yolcu için geniş ve rahat koltuk seçeneklerimiz 
paylaşıldığında güzelleşen yolculuklar için tasarlandı.

Description: 3 sıralı bir Volvo XC90 aracın içi, sarı iç 
mekan döşemeli koltuklar

GÖKYÜZÜNE AÇILAN PENCERE
Açılabilen ve ucu kaldırılabilen panoramik tavan hava 

almanıza ve dışarıyı görebilmenize olanak tanıyor. Açık 
gökyüzü parmaklarınızın ucunda.

Description: Volvo XC90'ın panoramik tavanını 
gösteren yukarıdan görünümü

KONFOR ALANINIZ
Koltuklarda kullanılan sıradışı fine Napa deri, 

ayrıntılara gösterilen yüksek hassasiyet ile herkes için 
üstün rahatlık sağlıyor.

Description: 3 sıralı bir Volvo XC90 aracın içi, sarı iç 
mekan döşemeli koltuklar

DÜZEYİ AYARLAYIN
En yüksek düzeyde konfor, sürüş zevki ve verimlilik 

için sürüş modunuzu seçin ve aktif havalı süspansiyon 
otomatik olarak XC90 SUV'nizi anında yükseltsin ya da 
alçaltsın.

Description: Dar ve kumlu bir yolda sahil şeridi 
boyunca ilerleyen Volvo XC90

HER KOLTUK İYİ BİR TERCİH
7 veya 6 koltuklu XC90 SUV, üçüncü sırada iki ayrı 

koltuk sunuyor. 170 cm'ye kadar boyu olan herkes 
(yalnızca küçük çocuklar değil) kendi kliması, saklama 
alanı ve kişisel bardaklığı ile rahatça seyahat edebiliyor.

Description: Volvo XC90'ın içi, sarı iç tasarımlı koltuklar

SPA DENEYİMİ YAŞAYIN
Napa deri ön koltuklar her yolculuğu zevke dönüştürür. 

Koltuk havalandırması ve on noktalı sırt masajı ile varış 
noktanıza tazelenmiş olarak ulaşabilirsiniz.

Description: Bir Volvo aracın sarı deri döşemeli araç 
koltuğu
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M A K A L E

YENİ YILDA BİZİ BEKLEYEN 
MUHTEMEL PROBLEMLER 

Sencer OLGUN

Hayatımızdan bir yılın daha geçtiği ve yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde 
gelecek adına umutluyuz. Ancak bizi bekleyen muhtemel sorunları umudumuzun 
ümitsizliğe dönüşmemesi için birkaç cümleyle de olsa zikretmek zorundayız. 
Yaklaşık üçüncü yılına girdiğimiz pandemi süreci, maalesef birçok sektörü alt üst 
etmiş durumda. Özellikle de son aylarda dünya çapında yaşanılan ekonomik krizin 
en önemli sebebinin pandemi olduğunu unutmamak gerekir. Ancak ülkemizdeki 
ekonomik krizin tek sebebinin pandemi kaynaklı olduğunu iddia etmek de 
pek doğru olmaz sanırım. Son aylarda döviz kurlarının artmasına bağlı olarak 
tüketim ürünlerine gelen acil zamlar, son günlerde döviz kurlarındaki düşüşe 
rağmen geri çekilmemekte hatta bu zamlara jet hızıyla yenileri eklenmektedir. 
Bu bağlamda hükümetin zincir marketlere kestiği 2,8 milyarlık cezaya rağmen 
fahiş fiyatlar almış başını gidiyor. Aynı markette bir ay önce otuzluk yumurta 
kolisi 30 TL, bir kilo peynir 26 TL iken bugün itibariyle söz konusu yumurta 39 TL, 
bir kilo peynir ise 40 TL civarında satışa sunulmaktadır. 

 Hükümet yetkililerinin tüm uyarılarına rağmen zincir marketlerin bazı 
ürünlerde göstermelik fiyat indirimine gitmekle birlikte fahiş fiyat artışındaki 
ısrarlarını Hakk’a, halka ve hükümete inat bir şekilde sürdürmektedir. Görünen 
odur ki hükümetin bu yöndeki tedbirleri maalesef yeterli değildir. Daha 
caydırıcı, uygulanabilir ve sürdürülebilir tedbirler alınmazsa asgari ücretliye, 
işçiye, emekliye ve memura yapılan zamların hiçbir katkısı görülmeyecek ve 
vatandaşın cebine inmeden eriyip gidecektir. Tabii bu gidişat halkın alım gücünü 
zayıflatacak, fakirleşme oranını kat kat artıracaktır. 

Hükümetin, döviz kurlarının kontrolsüz bir şekilde artmasını önlemek için 
“Kur Korumalı TL Mevduat” sistemine geçişiyle ve 2022 yılının ilk altı ayı için 
memur ve memur emeklisi maaşlarına % 30,5 , SSK VE BAĞKUR emeklisine 
de % 25,5 zam yapmasıyla ve en düşük emekli maaşını 1500 TL’den 2500TL’ye 
çekmesiyle içinde bulunduğumuz ekonomik krizin önemli bir bölümü aşılmış 
durumda. Ayrıca Cumhuriyet tarihinde ülkemizin ihracat miktarının büyük bir 
rekor kırarak yaklaşık 226 milyar Doları bulmasıyla da Türk ekonomisine olan 
güven tazelenmiş ve yatırımcılara büyük bir moral kaynağı sağlanmış oldu. 
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Fakat fahiş fiyatlarla ilgili henüz tüketiciyi koruyacak hiçbir adım atılmış 
değil. Zincir marketlere üç beş zabıta memurunun tespitiyle verilecek cezalar 
tekelleşmiş firmaları caydırmaya yetmeyecektir. Fahiş fiyat uygulayanlar sadece 
zincir marketler değil, hemen hemen esnafların çoğu bu zihniyette hareket 
etmekte. Bu yüzden hükümetin bu konuda alması gereken tedbirler daha 
caydırıcı olmak zorunda. Örneğin Fahiş fiyat konusunda ısrarcı olan ve haksız 
kazanç sağlayan ticarethanelerin ruhsatlarının iptaline varabilecek birtakım 
caydırıcı yasal müeyyideler getirilmelidir. 

  Hükümet, yeni yılda tüketiciyi korumak adına yeni düzenlemeler getirmez 
ve düzenli denetimler yapmazsa 2023 seçimleri iktidarın aleyhine gelişebilir. 
Zira muhalefet ve hükümete karşı olan kesimler sipere yatmış beklemektedir. 
İktidar aleyhine gelişebilecek en ufak bir kıvılcımı alevlendirmek için hepsi 
dört gözle beklemekte ve halkı sokağa dökmek için adeta fırsat kollamakta; 
kimi “helalleşme” kimi “özgürlük” kimi de “erken seçim” söylemleriyle halkı 
ayartmaya çalışmaktadır. Kısaca iktidarı al aşağı edebilmek için her türlü yol 
mübah görülmektedir. 

  Milliyetçi ve muhafazakâr geçinen bazı partiler, PKK’nın siyasi uzantısıyla 
aynı söylemleri paylaşmakta ve aynı çatı altında birleşmeyi planlamaktadır. 
Güvenlik güçlerimizin canhıraş bir şekilde mücadele ettiği teröristler, maalesef 
bu tür ittifaklar sayesinde bazı belediyelerde istihdam edilerek devletin içine 
kadar sokulmuşlardır. Bugün için bazı belediyelerde yaşanan bu rezaletin yarın bu 
ittifakların iktidara gelmesi durumunda devletin çok daha önemli kurumlarında 
hatta mahrem birimlerinde yaşanmayacağını kim garanti edebilir. 

  Hizmet, ürün, iş geliştirme, eğitim, sağlık, ticaret ve sanat gibi akla 
gelebilecek birçok alanda teknoloji ve dijitalleşmenin sağladığı faydalar her 
geçen gün artarken beraberinde kontrolü çok zor birtakım zararlı faaliyetler ve 
gelişmeler de doğurmaktadır. Dijital dünyanın merkezinde olan gençlerimize 
sahip çıkmak ve onlara güçlü bir ülke miras bırakmak istiyorsak iktidarı ve 
muhalefetiyle herkes taşın altına elini koymalı ve ülke menfaatleri doğrultusunda 
politikalar üretmelidir. 

  Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde iktidar, herkesi kucaklayıcı söylemlerle 
hareket etmeli; muhalefet de ne pahasına olursa olsun hükümeti al aşağı 
etmek için “düşmanımın düşmanı dostumdur” mantığıyla değil ülke ve millet 
menfaatlerini korumak amacıyla politika üretmelidir. Bu bağlamda halkımıza da 
önemli görevler düşmektedir. Vatan ve millet çıkarları kendi menfaatlerimizden 
üstün tutulmalı, ülkenin zor bir süreçten geçtiği şu ekonomik kriz döneminde 
dövize hücum edilmemeli, stokçuluk yapılmamalı, kısacası fahiş fiyatlara sebep 
olabilecek her türlü davranıştan kaçınılmalıdır. Aydınlık günlere ulaşmanın 
yolunun milli birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmekten geçtiği de asla 
unutulmamalıdır. Allah inananlarla beraberdir.
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Uluslararası Para Fonu, gelişmekte olan ekonomilerin ABD Merkez Bankası'nın 
faiz artışına karşı hazırlık yapması gerektiğini belirtti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) yöneticileri Stephan Danninger, Kenneth Kang ve 
Helena Poirson, Fed'in para politikasını sıkılaştırmasına ilişkin ortak bir blog 
yazısı kaleme aldı.

Yazıda, Fed'in beklenenden daha hızlı hareket etmesinin finansal piyasaları 
sarsabileceği, yurt dışında sermaye çıkışları ve para biriminin değer kaybetmesini 
tetikleyebileceği belirtildi.

ABD ekonomik büyümesinin devam etmesinin beklendiği aktarılan yazıda, 
ABD'de enflasyonun yılın ilerleyen aylarında ılımlı bir şekilde düşmesinin 
beklendiği kaydedildi.

"Gelişmekte olan ekonomiler, olası ekonomik türbülans nöbetlerine hazırlanmalı"

Yazıda, ABD'de para politikasının kademeli olarak sıkılaştırılmasının gelişmekte 
olan piyasalar üzerinde çok az etkisi olacağı belirtilerek, gelişmekte olan 
ekonomiler için Fed'in beklenenden daha hızlı faiz artırımları ve artan Covid-19 
vakalarının oluşturduğu risklere işaret edildi. Yazıda, "Gelişmekte olan 
ekonomiler, olası ekonomik türbülans nöbetlerine hazırlanmalı." denildi.

Fed'in daha hızlı faiz artışının finansal piyasaları sarsabileceği ve küresel olarak 
finansal koşulları sıkılaştırabileceği aktarılan yazıda, "Bu gelişmeler, ABD 
talebinin ve ticaretinin yavaşlamasına neden olabilir. Aynı zamanda gelişmekte 
olan piyasalarda sermaye çıkışlarına ve para biriminin değer kaybetmesine yol 
açabilir." ifadeleri kullanıldı.

trt haber

Imf'den Gelişmekte Olan 
Ekonomilere 'Fed' Uyarısı

Tülay Akımcılar

M A K A L E

88



sirdergisi.com
Ocak 2022 - Cemaziyelahir 1443

Hollanda'da 15-17 Mart 2021'de düzenlenen genel 
seçimden 299 gün sonra hükümet resmen kuruldu.
Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 
Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 
(D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşan 4 
partili yeni koalisyon hükümeti göreve başladı.

VVD lideri Mark Rutte'nin belirlediği yeni kabine 
üyeleri, Lahey'deki Noordeinde Sarayı'nda Kral 
Alexander ile görüşerek yemin etti. Kral ile 
yapılan yemin töreni televizyon kanallarında canlı 
yayımlandı.

Bakanlar Kurulu üyelerinin sarayın bahçesinde Kral 
ile toplu fotoğraf çekiminin ardından bakanlıklarda 
devir teslim törenleri düzenlenecek.

Rutte'nin başbakanlık ve koalisyondaki diğer 3 
partiden belirlenen isimlerin başbakan yardımcılığı 
yapacağı yeni hükümette, 19 bakan ve 9 devlet 
bakanı yer alacak.

Dört partinin daha önce vardığı anlaşmaya göre, 
VVD 8 bakan ve 3 devlet bakanlığı, D66 6 bakan ve 3 
devlet bakanlığı, CDA 4 bakan ve 2 devlet bakanlığı, 
CU ise 2 bakan ve 1 devlet bakanlığı alacak.

Hollanda'da yeni kabine

Buna göre, VVD’den Liesje Schreinemacher Dış 
Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı, Dilan Yeşilgöz-
Zegerius Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, Dennis 
Wiersma İlk ve Ortaokul Bakanlığı, Mark Harbers 
Altyapı ve Su İşleri Bakanlığı, Micky Adriaansens 
Ekonomi ve İklim Bakanlığı, Christianne van der Wal 
Doğa ve Azot Bakanlığı, Conny Helder Uzun Süreli 
Bakım ve Spor Bakanlığı, D66’dan Frank Weerwind 
Yasaları Koruma Bakanlığı, Robbert Dijkgraaf 
Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, Sigrid Kaag 
Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Kajsa 
Ollongren Savunma Bakanlığı, Rob Jetten İklim 
ve Enerji Bakanlığı, Ernst Kuipers Sağlık, Refah ve 
Spor Bakanlığı, CDA'dan Wopke Hoekstra Başbakan 
Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Hanke Bruins Slot 
İçişleri Bakanlığı, Hugo de Jonge Konut ve Mekansal 
Planlama Bakanlığı, Karien van Gennip Sosyal İşler 
ve Çalışma Bakanlığı, CU’dan ise Henk Staghouwer 
Tarım, Doğa ve Gıda Bakanlığı ve Carola Schouten 
da Başbakan Yardımcılığı ve Yoksulluk Politikası, 
Katılım ve Emeklilik Bakanlığı görevini üstlenecek.

Devlet bakanlarıyla birlikte kabinenin 14 üyesi 
kadınlardan oluşuyor.

COVID-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olan 
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Kaag yemin 
törenine çevrim içi katıldı.

Ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 
hükümetsiz en uzun dönem yaşandı.

Aileleri Türkiye'den göç eden 2 siyasetçi kabineye 
girdi

Aileleri Türkiye'den Hollanda'ya göç eden iki 
siyasetçi de kabineye girdi. VVD partisi milletvekili 
Dilan Yeşilgöz-Zegerius Adalet ve Güvenlik 
Bakanı olurken, D66 partisi üyesi Günay Uslu da 
Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı Kültür ve 
Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı oldu.

Kültür tarihçisi olan ve Amsterdam Üniversitesinde 
Kültür ve Tarih Araştırmacısı olarak görev yapan 
Uslu, çeşitli müzelerin yönetim kurulunda yer alıyor.

PKK sempatizanı olarak bilinen Yeşilgöz-Zegerius'un 
ise sosyal medyada PKK terör örgütünün Suriye 
uzantısı olan PYD/YPG'yi destekleyen ve öven 
paylaşımları olmuştu. Yeşilgöz-Zegerius, 2018 
yılında VVD partisinden milletvekili olduğu 
dönemde, Hollanda Parlamentosu'nun, 1915 
olayları ile ilgili Ermeni iddialarını tanıyan tasarısını 
desteklemişti.

Yeşilgöz-Zegerius, ülkede hukuk eğitimi olmayan ilk 
Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak tarihe geçti.

koalisyon hükümeti vergi skandalı nedeniyle istifa 
etmişti

Ülkede aynı partilerden oluşan koalisyon hükümeti 
vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka 
aykırılık yapıldığı gerekçesi ile 15 Ocak 2021'de 
istifa etmişti.

Hollanda'da 2017'de yapılan genel seçimlerden 
225 gün sonra 4 partili koalisyon hükümeti 
kurulabilmişti.

Hollanda'da 299 gün sonra 
hükümet kuruldu

Ezgi Akımcılar

A İ L E
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Mustafa ÇETİNTAŞ

G Ü N C E L 

TSK'dan 30 dakikada kurulabilen 
seyyar sahra hastanesi

Kara, hava ve deniz taşımacılığına 
uygun olarak üretilen yerli seyyar 
sahra hastanesi 13 konteynerden 
oluşuyor. 30 dakikada kurulabilen 
hastane, aynı anda iki ameliyatın 
gerçekleşmesine olanak sağlıyor.

NATO Kalite Standartları'na göre 
üretilen milli seyyar sahra hastanesi, 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt 
içinde ve sınır ötesi operasyonlarında 
hasta ve yaralılara anında müdahale 
etme imkanı sağlayacak.

Niğde'de 7'nci Ana Bakım Fabrika 
Müdürlüğü'nde üretilen ve 13 
konteynerden oluşan seyyar hastane, 
yaklaşık 30 dakikada kurulabiliyor.

Ameliyathane, yoğun bakım, acil 
triyaj, radyoloji, laboratuvar, eczane, 
diş ünitesi, çamaşır ve sterilizasyon, su 
arıtma ve su deposu, banyo, tuvalet, 
müşahede ve jeneratör kısımlarının 
bulunduğu hastane; kara, hava ve 
deniz taşımacılığına uygun olarak 
üretilen konteynerlerden oluşuyor.

Birbirinden bağımsız ve eş zamanlı 
çalışabilen hidrolik ayakları bulunan 
seyyar hastane, her türlü arazi 
şartlarında dengeli kurulum imkanı 
sunuyor.

TSK'dan 30 dakikada kurulabilen 
seyyar sahra hastanesi

Tamamı yerli ve milli üretim

Malzeme Yönetim Merkezi Amiri 
İkmal Yüzbaşı Dursun Özay, seyyar 
sahra hastanesinin tasarım ve 
üretiminin tamamının 7'nci Ana 
Bakım Fabrikası'nda yapıldığını 
söyledi:

"Seyyar sahra hastanesi, AQAP 
2120 NATO Kalite Standartları'na 
göre üretilmiştir. Tamamı yerli ve milli 
üretim olup yurt içi ve dışı piyasalar 
araştırılarak üçte bir oranında maliyet 
avantajı sağlanarak imal edilmiş ve 
TSK envanterine kazandırılmıştır. 
Harekat alanında ve doğal afet gibi 
ihtiyaç duyulan her durumda hızlı 
bir şekilde görev alabilecek imkan ve 
kabiliyete sahiptir."

30 dakikada kurulabiliyor
Ameliyathane, yoğun bakım ve acil 

triyaj konteynerlerinin hidrolik sistem 
yardımıyla her iki yana 165 santimetre 
genişleyebildiğini vurgulayan Teknik 
Müdür Mühendis Üsteğmen İsmail 
Sünbül, konteynerler arasında 
haberleşme imkanının olduğunu da 
belirtti.

90



sirdergisi.com
Ocak 2022 - Cemaziyelahir 1443

Sünbül, "Teknolojik tıbbi cihazlarla 
donatılan seyyar sahra hastanesi Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve 
sınır ötesi harekatlarında sevk edildiği 
yere 30 dakika içerisinde kurulup 
hasta ve yaralılara anında müdahale 
edebilecek imkan ve kabiliyete sahip 
olacak şekilde tasarlanmıştır" dedi.

TSK'dan 30 dakikada kurulabilen 
seyyar sahra hastanesi

Her türlü donanıma sahip

Konteynerlerin zemin kısmının 
anti statik ve anti bakteriyel özellikte 
olduğunu anlatan Sünbül, acil triyaj 
konteynerinde, 4'er acil müdahale 
sedyesi ve hasta başı ünitesi, 2 hasta 
başı monitörü olduğunu aktardı:

"Radyoloji konteynerinin orta 
bölmesi 2 milimetrelik kurşun 
levhayla kaplıdır. İklimlendirmesi anti 
bakteriyel özelliğe sahip klimayla 
sağlanmaktadır. Radyoloji ünitesinde 
mobil röntgen cihazı, sedye, klima 
bulunmaktadır.

Ameliyathane konteynerinde ikişer 
ameliyat masası, hasta başı ünitesi, 
ameliyat lambası, anestezi cihazı olup 
tıbbi malzeme ilaç arabası, cerrahi el 
yıkama evyesi, güç kaynağı mevcuttur. 
İhtiyaç duyulması halinde aynı anda 
iki ameliyatın gerçekleşmesine olanak 
sağlar. Yoğun bakım konteynerinde 
4'er hasta sedyesi, hasta başı ünitesi, 
hasta başı monitörü, transport 

ventilatör, gaz kesme ünitesi ve güç 
kaynağı bulunmaktadır."

2 ton arıtılmış su deposu mevcut

Çamaşırhane ve sterilizasyon 
konteynerinin iki kısımdan oluştuğunu 
belirten Sünbül, şu bilgileri verdi:

"Sterilizasyon kısmında poşetleme 
cihazı, yükleme modülü taşıma 
arabası, otoklav cihazı, sterilizatör 
evye bulunmaktadır. Çamaşırhane 
kısmında 17 kilogramlık yıkama ve 
10 kilogramlık kurutma kapasitesine 
sahip 3 ev tipi çamaşır makinesi 
vardır.

Su deposu ve arıtma konteynerinde 
2 ton arıtılmış su deposu ve 2 ton 
arıtılacak su deposu mevcuttur. 
Dikey kademeli 3'lü hidrofor 
sistemine sahip olup günlük 10 
ton su üretme kapasiteli arıtma 
cihazları bulunmaktadır. Jeneratör 
konteynerleri, 2 konteyner her biri 
450 kVA güç üreten jeneratöre 
sahiptir. 2 jeneratör senkronize 
çalışabilme özelliğine sahiptir. 
Şebeke elektriği olması durumunda 
jeneratörler sisteme entegre 
edilebilmektedir."
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Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Galatasaray'a 
ekonomik olarak kendisini yenileyen bir futbol mirası bırakmak istiyorum. Başkan 
Burak Elmas'la şu ana kadar herhangi bir problemimiz olmadı" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının gösterdiği kötü gidişata alışkın 
olmadığını, hem taraftarın tepkisine hem de yaşanan mağlubiyetten dolayı üzgün 
olduğunu söyledi.

Terim, Nef Stadı'nda GZT Giresunspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen 
basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Taraftarın alınan kötü sonuçlara tepkisinin sorulması üzerine Fatih Terim, "Ne 
Galatasaray Futbol Takımı ne de ben bu gidişata alışkınız. Tepkileri bu yüzden olsa 
gerek ancak her şeye rağmen her durumda taraftarın sahip çıkmasını beklerim. 
Oyun içindeki bazı reaksiyonlar ve pozisyonlara olan tepkileri doğal karşılıyorum ama 
sonuçta onlar bizim futbolcularımız. Sezon sonuna kadar onlarla devam edeceğiz. Ona 
göre davranmak lazım." diye konuştu.

"Hem olaylara hem de mağlubiyetten dolayı üzgünüm"
Sezonun ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik 

direktörü, "İkinci yarının ilk maçı istediğimiz gibi olmadı. En çok üzülenler yine oyuncularımdır. Maçtan 
sonra da gelip üzüntülerini belirttiler. Onların morale ihtiyacı var. Tepkiyi duyunca geri döndüm ve hepsini 
tek tek içeri aldım. Galatasaray formasını giyen her sporcu küfre değil sevgiye layıktır, ağır sözlere değil 
sarılmaya ihtiyacı vardır. Onların desteği olmadan bu günleri atlatamayız. Ali Sami Yen'de ben de alışkın 
değilim, çok da üzgünüm. Kısa mesafelerden atamıyoruz. Kalemize gelen ilk topta gol yiyoruz. Alışkanlık 
oldu. Hem olaylara hem de mağlubiyetten dolayı üzgünüm ama bizi buradan çıkaracak olan yine 
Galatasaray taraftarıdır. Onlar Galatasaray forması giyen herkese sevgi gösterecektir" dedi.

"Devamlı inişleri hiç tahmin etmemiştik"
Fatih Terim, taraftarların kendisine yönelik, "Takım neden oynamıyor?" şeklindeki tezahüratıyla ilgili 

şöyle konuştu:
"Şu ana kadar oynayan bir takım var ama bugün iyi oynamadık. Gol bizi çabuk kırdı. Gençlerin 

kafasında, 'Yine mi aynı şey olacak?' kaygısının dolaştığını düşünüyorum. İnişleri ve çıkışları biz 
öngörmüştük ama devamlı inişleri hiç tahmin etmedik. İlk yarının son maçlarındaki oyunlarımıza bakınca 
kimsenin 'Bu takım neden oynamıyor?' deme hakkı yok. 'Bu takım ne kaçırıyor?' deme hakkı var. Nasıl 
mağlup olduklarımız da ortada. Biz kimse gibi başka bahaneler de üretmiyoruz. Taraftarlar istedikleri gibi 
tezahürat yapabilirler. Olabilir ama benim oyuncularım bugün başka maçları arattılar ama ilk yarının en 
iyi oynayan takımlarından bir tanesi biziz. Bugün için golün şokunu atamadık. Bizi çıkaracak şey rakibe gol 
olarak cevap vermekti ama 1 metreden atamadık. Tezahüratı duygum. Ben hiç alışkın değilim. Üzgünüm 
ama buradan çıkacağız. Bulunduğumuz yerin bize yakışmadığını biliyoruz. Hiçbirimizin de beklediği bir 
şey değil. Buradan çıkaracak olan yine benim oyuncularımdır."

"Galatasaray'ın ekonomik ve teknik kurtuluşu bu yoldadır"
TRT HABER

Fatih Terim: Galatasaray'a bir 
futbol mirası bırakmak 

istiyorum

S P O R

Durmuş KOÇ
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Hacı Özbek Camii ya da diğer adıyla Çarşı Mescidi, İznik'te bulunan camidir. Kitabesi olan en 
eski Osmanlı eseridir.[1] Hacı Özbek bin Muhammed tarafından 1333-1334 yılları arasında inşa 
edilmiştir.

Cami 7,92 x 7,92m. ölçülerinde kare planlı olarak inşa edilmiştir. Duvarlarında Taş arasına 
tuğla hatıllar kullanılmıştır. Minaresi olmayan caminin sekiz metre çapındaki kubbesi kiremitle 
örtülüdür. Caminin batı kısmında, iki mermer sütunlu ve üç sivri kemerli, yanları duvarla 
kapatılmış olan son cemaat yeri bulunuyordu. 1940'larda sokak genişletme çalışmaları 
sırasında bu son cemaat yeri yıktırıldı. 1959 yılında caminin kuzey kısmına yeni inşa tekniği ile 
bir son cemaat yeri eklendi.

M İ M Â R İ

Nihat ÖZBİLEK

Hacı Özbek Camii
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Macid Ayral

Macid Ayral Şehremâneti 
Zıbhiye(Mezbaha) İdâresi Müdürü Zühdî 
Bey’in oğlu olarak R. 29 Mart 1307/M. 
11 Nisan 1891 tarihinde İstanbul 
Beylerbeyi’nde doğmuş olan Mâcid Ayral, 
ilk tahsîlini Beylerbeyi’ndeki Mekteb-i 
Hamîdî’de tamamladıktan sonra girmiş 
olduğu Üsküdar İ’dâdîsi’nden, son sınıfta 
yaşadığı sağlık sorunları ayrılmak zorunda 
kalmıştı.

1324/M. 1908 senesinde bi’l-imtihân 
Evkaf Nezâreti Hey‘et-i Teftîşiyye 
Kalemi’ne ta’yin olunan Mâcid Ayral, 
Devlet-i Osmâniye’nin R. 1339/M. 1923 
senesindeki lağvında, son me’muriyeti 
olan İstanbul Polis Müdiriyeti Sicil 
Mümeyyizliği’nden ayrılmak zorunda 
kalınca Bâb-ı Âlî Caddesi’nde bir yazıevi 
açtı. Harf İnkılabı’nda o işi devam ettirme 
şansı kalmayınca da Ankara’ya giderek, 
Vilâyet Meclis-i Umûmî Kitâbeti’nde 
me’muriyete başladı. 

Başkâtib iken emekliye ayrılınca, 1953 
senesinde İstanbul’a döndü.

Hattat Mâcid Ayral Kimdir?
1955 yılında Bağdat Güzel San‘atlar 
Akademisi’nin daveti üzerine hüsn-i 
hat dersleri vermek üzere Irak’a giden 
Mâcid Ayral, Türk hat san‘atının burada 
da te’sisleşmesine önayak olan verimli 
bir çalışma devresinin ardından 1959 
senesinin Temmuz ayında Türkiye’ye 
döndü. Nezâketi ve kibârlığı ile tanınan, 
her dâ’im şık giyimi ile dikkati çeken Mâcid 
Bey, bundan sonraki zamanını yazı yazmak 
ve eski eserleri incelemekle geçirmiş 
ve 19 Mart 1961 tarihinde bir kalp krizi 
sonucu vefât etmiştir. Karacaahmet’te 
medfûndur.

Hüsn-i hat sahasına ilkmekteb çağında 
Şefîk Bey’in şâkirdlerinden olan Mekteb-i 
Hamîdî yazı hocası Alî Rızâ Bey’den aldığı 
meşklerle girmiş olan Mâcid Ayral, daha 
sonra komşularından Enderûn-ı Hümâyûn 
Mektebi’nin hat hocası Ahmed Râkım 
Boren’den istifâde etmişti. Me’mûriyete 
devam ettiği eyyâmda da, babasının 
teşvîkiyle Medresetü’l-hattâtîn’e girmiş, 
göstermiş olduğu başarıya istinâden, 
me’zûniyetinde bir altın sa’atle taltif 
edilmişti.

Mehmed ALACADOĞAN

K U R ' A N 
B Ü L B Ü L L E R İ
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Amerikan televizyon dizisi Bizim Ev’deki rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu 
Bob Saget, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Saget, komedi turnesi için gittiği ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando 
kentinde bir otel odasında ölü bulundu.

İhbar üzerine otele giden polis ve itfaiye ekipleri, ünlü oyuncuyu odasında 
hareketsiz bir şekilde buldu.

Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Dedektifler ise Saget’in ölümünde herhangi şüpheli bir durum olmadığını 
bildirdi.

Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler 
yapım "Full House"un başrolündeki Saget, dizinin devamı niteliğindeki ve 2016-
2020 yılları arasında çevrim içi dizi platformunda yayımlanan Fuller House'da da 
rol almıştı.

Bizim Ev dizisinin yıldızı Bob Saget 
hayatını kaybetti

Nedim AKIMCILAR

K Ü LT Ü R- S A N AT
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Engerekli bir yolda en gerekli kılıç, 
inançtır.

Akif CEMİL

HİTÂM-I MİSK
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(ANAYASA)’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 
kabul edilmesi (1921)

20 Ocak Darülaceze’nin kuruluşu (1895)
21 Ocak İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun kuruluşu 

(1946)
21 Ocak Padişah 3. Mustafa’nın ölümü; 1. 

Abdülhamit’in tahta çıkışı (1774)
21 Ocak Rodos’un fethi (1522)
22 Ocak Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi)’nin 

açılışı (1842)
22 Ocak Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye seferi 

(1517)
23 Ocak İttihatçıların Babıali baskını (1913)
24 Ocak Yirminci yüzyıla damgasını vuran 

Churchill’in ölümü (1965)
25 Ocak Sırp Sındığı zaferi (1364)
25 Ocak İdi Amin’in Uganda’da darbeyle iktidara 

gelişi (1971)
26 Ocak General Kazım Karabekir’in ölümü 

(1948)
26 Ocak Karlofça Barış Antlaşması’nın 

imzalanması (1699)
26 Ocak John Baird tarafından televizyonun 

icadı (1926)
27 Ocak Osmanlı Devleti’nin kuruluşu (1299)
27 OcakHatay Antlaşması’nın imzalanması 

(1937)
27 Ocak Fransa’nın, Çin Halk Cumhuriyeti’ni 

resmen tanıması (1964)
28 Ocak Mülkiye Mektebi’nin açılışı 

(1854)
28 Ocak Uzay Mekiği Challanger’in havada 

infilak edişi, ABD’ nin uzay programlarının büyük 
sekteye uğraması (1986)

29 Ocak Atatürk’ün, Latife Hanım ile 
evlenmeleri (1923)

29 Ocak 18 Ocak’ta, Fransa Parlamentosu’nun 
kabul ettiği sözde ermeni soykırımını tanıyan yasa 
tasarısı, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 
tarafından onaylandı (2001)

30 Ocak Hindistan’ın kurucusu Mahatma 
Gandi’nin öldürülmesi (1948)

31 Ocak Türk Eğitim Derneği’nin (TED) kuruluşu 
(1928)

31 Ocak Suriye ve Mısır’ın birleşmesi (1958)
31 Ocak Türkiye’de ilk kez, Mehmet Bin Mustafa 

(Vanlı)’nın kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) 
adlı sözlüğün basılması (1729)
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Zekai Tunca

SANATÇILAR

Tugay ALKAN

Zekai Tunca, (d. 1944, Ankara). Türk sanat müziği sanatçısı.

1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene 
kadar bir özel kuruluş ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
(MKE) uçak fabrikasında, teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. 
Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de 
bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzik 
ilişkisi 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Dr. Recai Özdil 
topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta; 
Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi üstadlarla 
çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğu ile teması oldu.

Öğrenciliği sırasında, 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik 
finaline kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Türk Müziği Sanatçıları derneğinin ses yarışmasında 
Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başardı. Altı aylık ilk dönem stajda, 
Saadet İkesus, Cengiz Tanç, Muammer Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam, Turan Toper gibi 
hocaların derslerinden yararlandı. Özel nedenlerinden dolayı, başarılı giden bu stajı bırakmak 
zorunda kaldı. Ordu'da bulunduğu yıllarda, Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi ses 
yarışmalarında, 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu. 1967 Ağustos'unda Nurcan Tunca ile evlendi 
ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Ordu'daki hayatında da, hep müzikle 
ilgilendi.

1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanarak, Ankara Radyosu'na geri 
döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muammer Sun, Müfide Özgüç, Cengiz Tanç, Saip Egüz, Erdoğan 
Okyay, Fehamettin Özgüç, Walter Sturaus gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerle nota 
solfej ve şan bilgisi edindi. 1975 yılında verdiği bir sınavla Ankara Radyosu TSM yetişmiş sanatçısı 
oldu. Buradaki ilk yıllarında, Çinuçen Tanrıkorur'un desteğini gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı 
KTM solisti olarak atanana kadar, bu görevinin yanı sıra, TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, Repertuvar 
ve Denetleme Kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştırdı. 
1979'dan bu yana 14 albüm yaptı. Radyo ve televizyon programları dışında, özel sahne 
çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında; Cezayir, Suriye, SSCB, Avustralya, 
ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Bosna, Belçika, Arnavutluk'ta özel ve resmi konserler verdi. Çok 
sayıda bestesi vardır.

1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı ve hâlen Kültür 
Bakanlığı'na bağlı olarak solistlik görevini sürdürmektedir.
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Yılın belli zamanlarında çeşitli nedenlere 
bağlı olarak ciltte çıban çıkabilir. Çıban genellikle 
kıl yuvasının ve ya yağ bezinin iltihaplanması 
sonucunda oluşmaktadır. Çıban çıktığında ağrı, 
zonklama ve kızarıklıklar görülür. Kişilerde ense, 
yüz ve kaba et kısımlarında çıban daha fazla 
çıkmaktadır. Çıban doğal yollar ile evde de tedavi 
edilebilir. Bakteriler kıl köklerine yerleşerek iltihap 
oluşmasına neden olabilir. Çıbana karşı sıcak havlu 
ile kompress uygulanmalıdır. Öncelikle bir kaseye 
sıcak su doldurularak temiz havlu suya daldırılır. 
Sıcak su ile ıslanan havlu çıbanın olduğu bölgeye 
konularak 10 dakika dinlendirilir.

Çıban yok olana dek her gün bu yöntem 
uygulanmalıdır. Çay ağacı yağı da çıbanın yok 
olmasını sağlayacak yöntemlerdendir. Antiseptik 
özelliğe sahip olan okaliptus yağı çıbana karşı 
doğal bir reçete olarak bilinmektedir. Okaliptus 
yağı pamuğa damlatıldıktan sonra çıbanın çıktığı 
bölgeye uygulanır. Pamuk ise o bölgede 10 dakika 
kadar bekletilir. Çıban yok olana kadar her gün 
uygulamanın da yapılması gerekmektedir.

Çıban Nasıl Geçer?

Çıban genellikle yaz aylarında vücudun çeşitli 
bölgelerinde çıkabilir. Çıbanın geçmesi için sıcak 
pansuman da yapılabilir. Sıcak pansuman ağrıyı 
azaltır ve olgunlaşma sürecini hızlandırır. Çıbanın 
geçmesi için evde doğal yöntemler uygulanabilir. 

Ayrıca ilerleyen süreçlerde ise uzman bir hekim 
tarafından muayene yapılabilmelidir. Doktorun 
vereceği ilaçlar, antiseptikler ve antibiyotikler ile 
çıbanın geçirilmesi de sağlanabilir. Çıbanın iyice 
gelişmesi durumunda olgunlaşan çıban kesilerek 
içerisindeki irin de akıtılmalıdır. Bu şekilde çıban 
tedavisi de kolay bir şekilde yapılacaktır. Çıban 
doğru yöntemler kullanılarak geçmesi sağlanır.

Çıban Çıkması Nedenleri Nelerdir?

Çıban genellikle deride bir anda hızlı bir 
şekilde oluşmaya başlayacaktır. Bakterilerin kıl 
köklerine ve ya yağ bezelerine yerleşmesi sonucu 
çıban ortaya çıkar. Özellikle fazla kilolara sahip 
olan insanlarda çıban daha fazla çıkabilir. Başta 
erkeklerde uzun bir süre pantolon giyilmesi 
sonucunda kemer yerindeki sıkışmalar çıban 
çıkmasını tetikleyebilir. Ter ve sürtünmeden dolayı 
da oluşan tahriş ile birlikte çıban ortaya çıkabilir.

Çok oturan ve hareketsiz kalan kişilerde de 
çıban çıkma olasılığı çok yüksektir. Çıbanların 
gelişmemesi için kişisel hijyen ve temizliğe de 
çok dikkat edilmesi gerekmektedir. O nedenle 
başkalarının kullandığı havlular, kıyafet ve çarşaflar 
da kullanılmamalıdır. Her gün düzenli duş almak 
çıban çıkma olasılığını azaltır. Vücut temizliği 
düzenli yapılmalıdır. Ayrıca anti bakteriyel duş 
jeli de kullanılmalı. Vücutta sık sık çıban çıkması 
bağışıklık sisteminin düşük olduğu anlamına gelir.

Çıbana Ne İyi Gelir?

AKTARINIZ

Burhan PINARBAŞI
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İbrahim Erdem KARABULUT

G Ü N D E M

Beylikdüzü Memnun...

Beylikdüzü'ne  Bir "Elif"  Yetmez!!!

 Elif'leri çoğaltmak şart.

Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık ilçe halkı için çırpınıyor. Yaşadığımız son iki 
yıl içerisinde yaşanan korona covit 19 sürecinin verdiği zararları minumum zarara çevirmek 
için gecesini gündüzüne katarak çalışan M. Murat Çalık için bir Elif yetmez ilçeye bir kaç Elif 
gerekli.

Başkan Çalık döneminde Beylikdüzü ilçesi İstanbul İlinin eğitim vadisine dönüştü.

İlçeye özel okul olarak şubesini hatta bir kaç şubesini açmayan okul kalmadı.

Özellikle eğitim vadisi olarak adlandırılan bölge neredeyse yakın ilçelerin tamamından 
öğrenci akınına uğruyor. İstanbul ilçelerinde öğrenci göçünü alan tek ilçe özelliğine sahip 
ilçede belediye başkanlığını genç ve dinamik bir başkan olan M. Murat Çalık gibi gençlerin 
sorunlarını anlayarak üzerlerine titreyen bir başkan olması ise tamamen bir şans.

Geleceğin Yıldız Gitaristleri, Piyanist ve Balerinleri Beylikdüzü'nde yetişiyor.

Pandemi döneminde büyüklerin dahi ruhsal sorunlar yaşadığı bir süreçten geçerken 
çocuklarımız ve gençlerimizin bu süreçte Telefon, Tablet, Bilgisayar, Televizyon gibi 
bağımlılık yapan, özellikle tabletlerle oynanan ve bunu artık oyun saatinden çıkarıp 
adeta bağımlısı olan gençlerimiz için çözüm üretme adına bütün imkanlarını seferber 
eden M. Murat Çalık ilçe halkı tarafından takdir ediliyor.

Yaşam merkezlerini adeta birer okula çeviren İstanbul Beylikdüzü ilçesinde 
çocukların bu bağımlılıklarını kısa sürede atlatması için ücretsiz çocuk piskoloğu 
başta olmak üzere Drama, Sinema, Tiyatro, Gitar, Saz, Piyano, Bale, İngilizce, Almanca 
kursları açması ve bu eğitimlerin tamamının ücretsiz olması ilçe halkının "imdadımıza 
başkan M. Murat Çalık yetişti" ifadelerinin artmasına neden oldu.

Yaşına göre tam bir hanım efendi olan Keman eğitmeni Zeynep Sude Kuru 
herbir kursiyerle özel itina göstererek ilgilenmesi küçük kursiyerlerin daha çabuk 
öğrenmesini sağlıyor.
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Bu merkezlerden birisi olan Semerkand AVM içerisinde daha önce depo olarak 
kullanılan yerin adeta okula çevrilmesi gelip görenlerin şaşkınlık yaşamasına vesile 
oluyor.

Tabi-ki bunda büyük özveri harcayan "Elif" başrol oynuyor.

Bu merkezde çalışmakta olan Elif isimli genç bir çalışanın AVM içerisinde izinli 
olduğu gün ve yemek saatlerini boş geçirmeyip AVM içerisinde açılmış olan bu 
merkezin etkinliklerini iş yerlerine anlatarak tanıdıklarını, bildiklerini bu merkeze 
yönlendirmelerini istiemesi ayrıca büyük bir özveri.

Bu merkezin tanıtımını katılan öğrencilere adeta bir öğretmen edasıyla genç 
öğrencilerin seviyesine inerek "Başkanımız Murat Çalık siz genç öğrencilerimiz için 
açtı. Lütfen sınıf, okul, mahalle ve komşularınızın çocuklarına duyurun.

Ülkemizin en küçük Polisiye roman yazarı Pars Onur ve Asil Birkan Elif Hanımla...

Bakın gençler başkanımız Murat Çalık sizi çok seviyor, geleceğin yöneticileri siz 
olacaksınız diye size güveniyor, sizlere bu hizmeti sunmak için her branştan kurslar 
açtı, size düşen ise onun sizden beklentilerine yanıt vererek genç arkadaşlarınızı 
davet etmek ve  iyi birer kursiyer olarak aldığınız eğitimi en iyi şekilde öğrenmeye 
çalışmak." diye anlatması keşke her ilçede böyle bir kaç Elif olsa dedirtiyor.

Yıllarca ülkemizde "salla başını al maaşını " mantığıyla yürüten çalışanlarımızın 
zamanla yok olup yerlerini dolduran Elif ve Elif gibi olanların alması temennimizle 
teşekkürler Başkan Murat Çalık diyor, Elif'lerin artmasını temenni ediyoruz....
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Ahmet ÇAKIL

K A R İ K AT Ü R
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ

Akçadağ'ın düzüne
Buğday ektim yüzüne

Ben gönlümü kaptırdım
Bir hayının kızına

Akçadağ köyü yazı
Şu gelen kimin kızı
Beni bir güzel vurdu

Açtı galbime sızı

Ekinler ekiliyor
Bülbüller ötüşüyor

Yarimden mektup gelmiş
Yüreğim tutuşuyor

Malatya

Kaynak Kişi: Abdullah Gülhani

Akçadağ'ın DüzüneAhmet DÜNDAR
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ABONE ÖZEL

EN TATLI TAKİPÇİLERİMİZ

Kayra  YOLCU

(RUSYA)
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SOLDAN SAĞA
1) “Bayrak şairi” olarak tanınan, sade bir üslupla 

millî değerleri ve dini heyecanları işleyen şiirler yazmış 
olan Cumhuriyet dönemi şairimiz. (Ortadaki Resim). 2) 
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, 
periyot, çağ. – Bir bezelye türü. 3) Yemek, taam. – 
Hücum. - Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı. 4) 
Yüksek bir makama anlatma, bildirme, sunma. – Kanaat. 
5) Neon’un simgesi. – Cet, soy, büyükler. 6) Satrançta 
yenilgi. – Molibden’in simgesi. 7) Bir göz rengi. – Namaz 
çağrısı. 8) Mısır’da bir nehir. – İran’ın uluslararası plaka 
kodu. 9) Devlet Su İşleri’nin kısaltılmışı. - İran'ın Huzistan 
Eyaleti'ndeki bir şehri. – Kuruş’un kısaltılmışı. 10) Faktör. 
– Kadar, değin. – İridyum’un simgesi. 11) Üniversite vb. 
yerlerde araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde 
bulunan kimse. 12) Kardeş eşlerinden her birinin 
ötekine göre adı. – Kısa boylu bitki. – Kural. 13) Bir nota. 
- Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi 
değişmeyen parça, kavuştak. – Halk dilinde, köpek.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) 1950-60 yılları arasında Başbakanlık yapan, aynı 

tarihler arasında kurucuları arasında yer aldığı Demokrat 
Parti Genel Başkanlığını yürüten ve 1961 yılında, cunta 
tarafından idam edilen siyasetçi. 2) Bir nota. – Gerçekçi, 
realizm taraftarı. – Lityum’un simgesi. 3) Ödün, edim. 
– Yönerge. 4)  Prizden elektrik akımı almaya yarayan 
araç. – Kültür, hars. 5) Numara’nın kısaltılmışı. – Valide; 
temel, esas. 6) Gemi tamir veya inşasında kullanılan 
üstü örtülü havuz. 7) Çizgi. - Binicilikte atın olağan 
yürüyüşü. 8) Fasıla, mesafe. - Hazırlanan çayın renk 
ve koku bakımından istenilen durumu, kıvamı. 9) Millî 
bayramlarda veya şenliklerde, geçit yapılacak caddelere 
geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen 
kemer. - Yeni doğan bir çocuk için Allah'a şükür niyetiyle 
kesilen kurbanın adı. 10) Beyaz. - Kahve ve çayda 
bulunan, hekimlikte kullanılan, kasları, sinirleri uyarıcı, 
mide salgısını ve metabolik hızı artırıcı etki yapan bir 
madde. - Açılımı "Su Altı Taarruzu" olan Türk deniz 
kuvvetleri personellerini ilgilendiren bir meslek dalı. 11) 
Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan 
yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya 
çıkan üstün yaratıcılık, ar. - Zirkonyum'un simgesi. – 
Kötü’nün zıttı. 12) Tasdik ve tasvip etme, uygun bulma. 
- Ödünç alınan veya verilen mal, para. 13) Toplama 
işleminde + işaretinin adı, zait. – Şeref, haysiyet. - 
Kesintilerden sonra geri kalan miktarda olan, safi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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13
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Zamane Destanı

Döndü Ortalık

Eskilerin kalpa çıktı gidişi 
Şu dönem devrâna döndü ortalık 

İnceldi şeriat dinle şol işi 
Nazar kıl şeytâna döndü ortalık.

Makinalı fesler başta eğmeli 
Ak gerdanı püskül ucu düğmeli 

Kolları kertikli ilik düğmeli 
Şol Frengistâna döndü ortalık.

Biribir ardınca laf edip gider 
Nâmahrem görünce eder mi keder 

Önünde elbiri rehberlik eder 
Beşikli kervâna döndü ortalık.

Erinin ardından uğru görünür 
Kuşağının ipi yerde sürünür 
Karısı sofalı çarşaf bürünür 
Şehr-i âsitâne döndü ortalık.

Duyuldun ey dilber gel artık gezme 
Hışm edip kaşın gözlerin süzme 

Basma canfes şalvar şu türlü yazma 
Edalı tavşana dönü ortalık.

Hasan der ki zaman âhir zamandır 
Şimdiki dilberler bütün mestândır 

Kim yanına varsam bütün şeytândır 
Kudurmuş kaplana döndü ortalık.

Aşık HASAN ( Zeyni )

Murabbalar
B E R C E S T E
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